แบบฝกปน ๗๖ / ๕๐
ปนนี้ใชพลประจําปน ๘ นาย เปนนายปน ๑ นาย พลปน ๗ นาย
๑. หนาที่ประจําตัว
นายปน
มีหนาที่รับผิดชอบในการยิงใหดําเนินไปตามความมุงหมาย และคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชา
บังคับบัญชาพลปนใหปฏิบัติการยิงโดยถูกตอง รวดเร็ว และปราศจากอันตราย ชวยเหลือพลปน
แกไขขอขัดของทั่วไปเพื่อใหปนยิงไดโดยเร็วเสมอ ถายิงอิสระเปนผูควบคุมการยิงที่ปน
หมายเลข ๑ เปนพลเล็งยิง มีหนาที่เล็งศูนยซาย กระดกปนและยิง
หมายเลข ๒ เปนพลหัน มีหนาที่เล็งศูนยขวา และหันปน
หมายเลข ๓ เปนพลศูนย มีหนาที่ตั้งศูนย และติดตอคําสั่ง
หมายเลข ๔ เปนพลชนวน มีหนาที่ตั้งชนวน
หมายเลข ๕ เปนพลลูกเลื่อน มีหนาที่เปด - ปด ลูกเลื่อน รับลองเปลา ควบคุมอาการของปน
หมายเลข ๖ เปนพลบรรจุ มีหนาที่บรรจุลูกปนและเตรียมลูกปนสําหรับบรรจุ
หมายเลข ๗ เปนพลปนสํารอง มีหนาที่ลําเลียงและเตรียมลูกปน เตรียมเครื่องมือเครื่องอะไหล
๒. ประจําที่
นายปน
ยืนทางขวาทายปน หันหนาไปตามปน
หมายเลข ๑ นั่งทางซายปนบนที่นั่งหันหนาไปตามปน
หมายเลข ๒ นั่งทางขวาปนบนที่นั่งหันหนาไปตามปน
หมายเลข ๓ ยืนทางซายปนบนที่ยืนตรงเครื่องศูนย หันหนาเขาหาปน
หมายเลข ๔ ยืนทางซายปน หันหนาเขาหาเครื่องตั้งชนวน
หมายเลข ๕ ยืนทางขวาทายปนหางประมาณ ๓ ฟุต หันหนาเขาหาปน
หมายเลข ๖ ยืนทางซายทายปนตรงชองบรรจุ หันหนาเขาหาปน
หมายเลข ๗ ยืนทางขวาของหมายเลข ๖ หันหนาไปตามปน
๓. เตรียมยิง
นายปน
ตรวจและอํานวยการทั่วไปในการจัดรื้อสิ่งกีดขวางทางปนและเตรียมปน
หมายเลข ๑ เปดฝาครอบกลองศูนยซาย แตงกลองศูนยใหเหมาะกับสายตา ตรวจกุญแจยิงใหอยูในลักษณะไม
หาม บิดสวิทยไฟยิงไวที่หาม ทดลองกระดกปน กระดกปนไวในระดับปกติ รายงาน “เครื่อง
กระดกเรียบรอย”
หมายเลข ๒ เปดฝาครอบกลองศูนยขวา แตงกลองศูนยใหเหมาะกับสายตา ทดลองหันปน หันปนเขาแนวลํา
เรือ รายงาน “เครื่องหันเรียบรอย”
หมายเลข ๓ ตอโทรศัพท ทดลองการติดตอ (ถาเปนการยิงในบังคับ) ทดลองศูนยระยะ ตั้งศูนยระยะ๔๐
ทดลองศูนยขาง ตั้งศูนยขาง ๕๐๐ รายงาน “เครื่องศูนยเรียบรอย”
หมายเลข ๔ ตรวจและทดลองเครื่องตั้งชนวน รายงาน “เครื่องตั้งชนวนเรียบรอย”
หมายเลข ๕ เปดจุกปากกระบอก เปดลูกเลื่อน ตรวจลํากลอง ตรวจเครื่องลูกเลื่อน ปดลูกเลื่อน สวมนวมมือ
รายงาน “ลํากลองเกลี้ยง เครื่องลูกเลื่อนเรียบรอย”
หมายเลข ๖ เปดหีบพักลูกปน เตรียมลูกปน เตรียมนวมมือ เตรียมเครื่องมือเครื่องอะไหล รายงาน “ลูกปน
เรียบรอย”
หมายเลข ๗ เตรียมลูกปน เตรียมเครื่องมือเครื่องอะไหล รายงาน “เครื่องใชเรียบรอย”

๔. ทดลองเครื่องยิง
นายปน
สั่ง “ทดลองเครื่องยิง”
หมายเลข ๑ บิดสวิทยไฟยิงไวที่หาม รายงานยิงพรอมกับบีบคันยิง “ยิง” (นกตองไมสับ)
หมายเลข ๕ รายงาน “นกไมสับ”
หมายเลข ๑ บิดสวิทยไฟยิงไวที่ยิง รายงานยิงพรอมกับบีบคันยิง “ยิง” (นกตองสับ)
หมายเลข ๕ รายงาน “นกสับ เครื่องยิงเรียบรอย”
หมายเลข ๓ รายงานหอรบ“ปน ๗๖.....เรียบรอย”
๕. เตรียมรบกราบ......... ขวา/ซาย
หมายเลข ๓ ทวนคําสั่ง.....“เตรียมรบกราบ....... ขวา/ซาย”
หมายเลข ๒ หันปนตามกราบที่สั่ง
หมายเลข ๑ กระดกปนใหเสนเล็งตรงขอบฟา
๖. ที่หมาย…….มุมหัน………
หมายเลข ๓ ทวนคําสั่ง.....
หมายเลข ๒ หันปนเล็งตรงที่หมาย
หมายเลข ๑ กระดกปนเล็งตรงที่หมาย
หมายเลข ๕ เปดลูกเลื่อน
หมายเลข ๓ รายงานหอรบ“ปน ๗๖…..เห็นที่หมายแลว”
๗. ลูกปน…….นัด บรรจุ
หมายเลข ๓ ทวนคําสั่ง.....
หมายเลข ๖ บรรจุลูกปนตามชนิดที่สั่ง รายงาน “นัดที่.....บรรจุ พรอม”(เตรียมลูกปนสําหรับบรรจุตอไป)
หมายเลข ๗ ลําเลียงและเตรียมลูกปน
หมายเลข ๓ รายงานหอรบ “ปน ๗๖..... นัดที่..... บรรจุ พรอม”
๘. ศูนยขาง……….ศูนยระยะ……….
หมายเลข ๓ ทวนคําสั่ง..... ตั้งศูนย รายงานหอรบ“ปน ๗๖..... ศูนยพรอม”
๙. ระวัง – ยิง หรือ ยิง
หมายเลข ๓ ทวนคําสั่ง.....และใหสัญญาณยิง (ตบหลัง)
หมายเลข ๒ หันปนเล็งตรงจุดเล็ง
หมายเลข ๑ กระดกปนเล็งศูนยพอดี และ ยิง
เมื่อปนลั่น และกลับเขาที่ (ลูกเลื่อนจะเปดเอง)
หมายเลข ๕ รับลองเปลา
หมายเลข ๖ บรรจุลูกปน รายงาน “นัดที่.....บรรจุพรอม”(เตรียมลูกปนสําหรับบรรจุตอไป)
หมายเลข ๗ ลําเลียงและเตรียมลูกปน
ถายิงตับ
หมายเลข ๓ รายงาน “ปน ๗๖.....พรอม”
ถายิงชุด
หมายเลข ๓ ใหสัญญาณยิง (ตบหลัง)
๑๐. หยุด – หยุด – หยุด
หมายเลข ๓ ทวนคําสั่ง.....
หมายเลข ๑ หยุดยิง ปลอยมือจากคันยิง กระดกปนเล็งตรงที่หมาย
หมายเลข ๒ หันปนเล็งตรงที่หมาย

๑๑. หยุดยิง
หมายเลข ๓ ทวนคําสั่ง.....
หมายเลข ๑ หยุดยิง และหยุดเล็ง ปลอยมือจากคันยิง บิดสวิทยไฟยิงไวที่หาม
หมายเลข ๒ หยุดเล็ง
๑๒. ถอนลูกปน
หมายเลข ๓ ทวนคําสั่ง.....
นายปน
อํานวยการถอนลูกปน
หมายเลข ๕ เปดลูกเลื่อน ถอนลูกปน
หมายเลข ๖ รับลูกปน
๑๓. พักยิง
หมายเลข ๓ ทวนคําสั่ง..... ตั้งศูนยระยะ ๔๐ ตั้งศูนยขาง ๕๐๐
หมายเลข ๒ หันปนเขาแนวลําเรือ
หมายเลข ๑ กระดกปนไวในระดับปกติ
หมายเลข ๕,๖,๗ รวบรวมลูกปนและลองเปลา
นายปน
สั่งพลประจําปนแถวและใหพัก
๑๔. เลิกยิง
หมายเลข ๓ ทวนคําสั่ง.....
นายปน
อํานวยการจัดเก็บสิ่งของที่ไมตองการใชเขาที่ ตรวจจํานวนพลปน ตรวจฐานะของปน ตรวจ
จํานวนลูกปนที่เหลือ ที่ดาน และที่ใชยิงไป
พลปน
จัดเก็บลูกปน ลองเปลา และสิ่งของที่ไมตองการใชเขาที่
นายปน
สั่งพลประจําปนแถว รายงานผูบงั คับบัญชาเกี่ยวกับ พลประจําปน สถานะของปน จํานวนลูกปน
และเหตุการณที่เกิดขึ้นในระหวางการยิง
๑๕. เลิกเตรียมยิง
หมายเลข ๓ ทวนคําสั่ง.....
นายปน
อํานวยการจัดเก็บสิ่งกีดขวางทางปนคืนที่เดิม
พลปน
จัดทําสิ่งตาง ๆ และทําปนใหสูสภาพปกติ โดยปฏิบัติตรงกันขามกับการเตรียมยิง
นายปน
สั่งพลประจําปนแถวฟงคําสั่งตอไป
๑๖. ปนดาน
หมายเลข ๑ สั่ง “นิ่ง ปนดาน” (เมื่อยิงแลวปนไมลั่น)
หมายเลข ๓ รายงานหอรบ“ปน๗๖….. นิ่ง ปนดาน”
หมายเลข ๕ ตรวจเครื่องนก (นกสับ หรือไมสับ)
ครั้งที่ ๑
ถานกสับ
หมายเลข ๕ รายงาน “นกสับ”(รอเวลา ๓๐ วินาที) ขึ้นนก รายงาน “พรอม”
หมายเลข ๓ รายงานหอรบ“ปน ๗๖..…พรอม”
ถานกไมสับ
หมายเลข ๕ รายงาน “นกไมสับ”
หมายเลข ๑ บิดสวิทยไฟยิงไวที่หาม รายงาน “หามไก”
หมายเลข ๓ รายงานหอรบ“ปน ๗๖…..ขัดของ ขออนุญาตแกไขขอขัดของ”

ถาไมมีเวลาแกไข
นายปน
สั่ง “ยิงดวยเทา”
หมายเลข ๓ รายงานหอรบ“ปน ๗๖…..พรอม”
ครั้งที่ ๒
หมายเลข ๕ รายงาน “นกสับ”
นายปน
รอเวลา ๓๐วินาที สั่ง “ถอนลูกปน”(ถาปนรอนจะตองถอนลูกปนใหไดภายใน ๑๐ นาที)
หมายเลข ๖ รับลูกปน ตรวจแกป (แกป บุบ หรือ ดี )
ถาแกปบุบ
หมายเลข ๖ รายงาน “แกปบุบ”เตรียมลูกปนใหมสําหรับบรรจุ
นายปน
สั่ง “ลูกปน………บรรจุ”
พลปน
ปฏิบัติอยางขอ ๗
หมายเลข ๓ รายงานหอรบ“ปน ๗๖…..พรอม”
ถาแกปดี
หมายเลข ๖ รายงาน “แกปดี”
หมายเลข ๓ รายงานหอรบ“ปน ๗๖…..ขัดของ ขออนุญาตแกไขขอขัดของ”
หมายเลข ๕ ถอดเครื่องยิง ตรวจเข็มยิง แกไขขอขัดของ เปดลูกเลื่อน
นายปน
สั่ง “ลูกปน……..บรรจุ” (เมื่อแกไขขอขัดของเสร็จแลว)
พลปน
ปฏิบัติอยางขอ ๗
หมายเลข ๓ รายงานหอรบ“ปน ๗๖…..พรอม”
สําหรับยิงอากาศยาน
เตรียมตอสูอากาศยาน…..มุมหัน…….มุมกระดก……
หมายเลข ๓ ทวนคําสั่ง.....
หมายเลข ๒ หันปนตามมุมที่สั่ง
หมายเลข ๑ กระดกปนตามมุมที่สั่ง
ที่หมาย…….ลํา……..(หมู) ……มุมหัน……..มุมกระดก…..
หมายเลข ๓ ทวนคําสั่ง.....
หมายเลข ๒ หันปนตามมุมที่สั่ง
หมายเลข ๑ กระดกปนตามมุมที่สั่ง
เมื่อเล็งจับเปาไดแลว
หมายเลข ๑ รายงาน “หมายเลข ๑ ตรง”
หมายเลข ๒ รายงาน “หมายเลข ๒ ตรง”

