แบบฝกหัด ปก. 40/60 มม.โบฟอรส
แทนเดี่ยว
ขอ 1. หนาที่ประจําตัว
นายปน
มีห นาที่ร ับ ผิด ชอบในการยิง ใหดําเนินไปตามความมุง หมายและคํา สั่ง ของผูบัง คับ บัญ ชา
บังคับบัญชาพลปนใหปฏิบัติการยิงโดยถูกตอง รวดเร็วและปราศจากอันตราย ชวยเหลือ พล
ปนแกไขขอขัดของทั่วไป เพื่อใหปนยิงไดโดยเร็วเสมอ ถายิงอิสระเปนผูควบคุมการยิงที่ปน
หมายเลข 1 เปนพลเล็งยิง มีหนาที่เล็งศูนยซาย กระดกปนและเล็งยิง
หมายเลข 2 เปนพลหัน มีหนาที่เล็งศูนยขวา และหันปน
หมายเลข 3 เปนพลบรรจุ มีหนาที่บรรจุลูกปน ควบคุมอาการของปน เตรียมลูกปนสําหรับบรรจุ
หมายเลข 4 เปนพลปนสํารอง มีหนาที่เตรียมลูกปน เตรียมเครื่องมือ เครื่องอะไหล
ขอ 2. ประจําที่
นายปน
ยืนทางทายปน หันหนาไปตามปน
หมายเลข 1 นั่งทางซายปนบนที่นั่ง หันหนาไปตามปน
หมายเลข 2 นั่งทางขวาปนบนที่นั่ง หันหนาไปตามปน
หมายเลข 3 ยืนทางซายทายปน ตรงชองบรรจุ หันหนาเขาหาปน
หมายเลข 4 ยืนทางขวาทายปน หันหนาเขาหาปน
ขอ 3. เตรียมยิง (เตรียมเรือเขารบ)
นายปน
ตรวจและอํานวยการทั่วไปในการจัดรื้อสิ่งกีดขวางทางปน และเตรียมปน
หมายเลข 1 สวมศูนยเปดซาย ปลดเครื่องยึดปน ทดลองกระดกปน กระดกปนเปนมุม 45 เปดประตูขาง
เปดประตูบน ตรวจภายใน ปดประตูขาง ปดประตูบน กระดกปนไวในระดับปกติ รายงาน
“เครื่องกระดกเรียบรอย”
หมายเลข 2 สวมศูนยเปดขวา ทดลองหันปน หันปนเขาที่เดิม ตั้งเข็มชี้ระยะถอยไวที่ระยะ 6.0 รายงาน
“เครื่องหันเรียบรอย”
หมายเลข 3 เปดฝาครอบชองบรรจุและชองลองออก (ถาปนมีคันกระเดื่องทายลูกปน ใหตั้งคันกระเดื่องทาย
ลูกปนใหอยูทางซายสุด) ดึงคันรั้งมาขางหลังสุด ผลักเขาที่เดิม เปดจุกปากกระบอก ตรวจลํา
กลอง รายงาน “ลํากลองเกลี้ยง”
หมายเลข 4 เตรียมลูกปน เตรียมเครื่องมือเครื่องอะไหล รายงาน “เครื่องใชเรียบรอย”
ทดลองเครื่องยิง ตรวจหามไก
นายปน
สั่ง “ตั้งหามไก”
หมายเลข 3 ตั้งคันบังคับการยิงไวที่หามไก รายงาน “ตั้งหามไก”
หมายเลข 1 รายงานยิงพรอมกับเหยียบคันยิง “ยิง”
หมายเลข 3 รายงาน “หามไกเรียบรอย”
ตั้งยิงเดี่ยว
นายปน
สั่ง “ตั้งยิงเดียว”
หมายเลข 3 ตั้งคันบังคับการยิงไวที่ยิงเดี่ยว รายงาน “ตั้งยิงเดี่ยว”
หมายเลข 1 รายงานยิง พรอมกับเหยียบคันยิง “ยิง” (แทนรุนลูกปนจะตองไมวิ่งไปขางหนา)
หมายเลข 3 รายงาน “ยิงเดี่ยวเรียบรอย”

ตั้งยิงกล
นายปน
สั่ง “ตั้งยิงกล”
หมายเลข 3 ใชเหล็กกดลูกปนกดปลายกระเดื่องทายลูกปนใหยุบตัว หรือ (ถาปนมีคันกระเดื่องทายลูกปน
ใหตั้งคันกระเดื่องทายลูกปนไปทางขวาสุด) ตั้งคันบังคับการยิงไวที่ยิงกล รายงาน “ตั้งยิงกล”
หมายเลข 1 รายงานยิงพรอมกับเหยียบคันยิง “ยิง” (แทนรุนลูกปนจะตองวิ่งไปขางหนา)
หมายเลข 2 กดกระเดื่องปลดขอชักลอง
หมายเลข 3 (ถาปนมีคันกระเดื่องทายลูกปน ใหตั้งคันกระเดื่องทายลูกปนไปทางซายสุด) ตั้งคันบังคับการ
ยิงไวที่หามไก รายงาน “ยิงกลเรียบรอย “
นายปน
รายงานหอรบ “ปนกลสี่สิบ………เรียบรอย”
ขอ 4. ประจําสถานีรบ
พลประจําปน ประจําที่
นายปน
รายงานหอรบ “ปนกลสี่สิบ……พรอม”
ขอ 5. เตรียมรบกราบ ขวา /ซาย/ ตรงหนา
นายปน
ทวนคําสั่ง และสั่ง “เตรียมรบกราบ ขวา /ซาย / ตรงหนา"
หมายเลข 2 หันปนไปอยูในเขตการยิงของตน
หมายเลข 1 กระดกปนพรอมที่จะบรรจุ (ประมาณ 25 องศา)
หมายเลข 3 ตั้งคันบังคับการยิงไวทหี่ ามไก ดึงคันรั้งมาขางหลังสุด ขัดไวที่ขอเกี่ยวทาย
ขอ 6. บรรจุ
นายปน
ทวนคําสั่ง และสั่ง “บรรจุ”
หมายเลข 3 กดแผงลูกปนลงในชองบรรจุ (ใหลูกปนตกลงไปในรางบรรจุ) และบรรจุแผงตอไป รายงาน
“บรรจุพรอม”
ขอ 7. ที่หมาย…..มุมหัน……
นายปน
ทวนคําสั่ง และสั่ง “ที่หมาย….มุมหัน….”
หมายเลข 2 หันปนเล็งตรงที่หมาย
หมายเลข 1 กระดกปนเล็งตรงที่หมาย
เมื่อเล็งจับเปาไดแลว
หมายเลข 1 รายงาน “หมายเลข 1 ตรง”
หมายเลข 2 รายงาน “หมายเลข 2 ตรง”
หมายเลข 3 ผลักคันรั้งเขาที่ขางหนา ตั้งคันบังคับการยิงไวทยี่ ิงกล รายงาน “ตั้งยิงกล”
นายปน
ตรวจสอบแนวปน - เปาหมาย รายงานหอรบ “ปนกลสี่สิบ....เห็นที่หมายแลว”
ขอ 8. เริ่มยิง
นายปน
ทวนคําสั่ง และสั่ง “เริ่มยิง”
หมายเลข 2 หันปนเล็งตรงจุดเล็ง
หมายเลข 1 กระดกปนเล็งตรงจุดเล็ง และยิง
หมายเลข 3 ตรวจดูอาการของปน
หมายเลข 4 ตรวจดูระยะถอยของปน (ใหอยูในเกณฑ 7.4 – 8.3 นิ้ว ถาผิดปกติตองรายงานใหนายปนทราบ
ทันที)
ขอ 9. หยุด – หยุด – หยุด
นายปน
ทวนคําสั่ง และสั่ง “หยุด - หยุด - หยุด”
หมายเลข 1 ยกเทาจากคันยิง กระดกปนเล็งตรงที่หมาย
หมายเลข 2 หันปนเล็งตรงที่หมาย

ขอ 10. หยุดยิง
นายปน
ทวนคําสั่ง และสั่ง “หยุดยิง”
หมายเลข 1 หยุดเล็ง ยกเทาจากคันยิง กระดกปนเปนมุม 45 องศา
หมายเลข 2 หยุดเล็ง หันปนเขาไปอยูในเขตการยิงของตน (และปลอดภัย)
หมายเลข 3 ดึงคันรั้งมาขัดไวที่ขอเกี่ยวทาย ตั้งคันบังคับการยิงไวทหี่ ามไก รายงาน “ตั้งหามไก”
ขอ 11. พักยิง
นายปน
ทวนคําสั่ง และสั่ง “พักยิง”
หมายเลข 1 กระดกปนเปนมุม 30 องศา
หมายเลข 2 หันปนออกนอกแนวลําเรือ (และปลอดภัย)
หมายเลข 3 ดึงคันรั้งมาขางหลังสุด
หมายเลข 4 รับลูกปน
หมายเลข 3 ผลักคันรั้งเขาที่ขางหนา แลวดึงมาขัดไวที่ขอเกี่ยวทาย สอดแผนแหนบถอนลูกปนลงในชอง
บรรจุ ถอนลูกปนออกจากชองบรรจุ ใชเหล็กกดลูกปนที่เหลือลงในรางบรรจุ 1 นัด ดึงคันรั้งมา
ขางหลังสุด
หมายเลข 4 รับลูกปน
หมายเลข 3 ผลักคันรั้งเขาที่ขางหนา แลวดึงมาขัดไวที่ขอเกี่ยวทาย ใชเหล็กกดลูกปนนัดสุดทายลงในราง
บรรจุ ดึงคันรั้งมาขางหลังสุด
หมายเลข 4 รับลูกปน
หมายเลข 3 (ถาปนมีคันกระเดื่องทายลูกปน ใหตั้งคันกระเดื่องทายลูกปนไปทางขวาสุด) ผลักคันรั้งเขาที่
ขางหนา ตั้งคันบังคับการยิงไวที่ ยิงกล รายงาน "ตั้งยิงกล"
หมายเลข 1 เหยียบคันยิง กระดกปนไวในระดับปกติ
หมายเลข 2 กดกระเดื่องปลดขอชักลอง หันปนเขาที่เดิม
หมายเลข 3 (ถาปนมีคันกระเดื่องทายลูกปน ใหตงั้ คันกระเดื่องทายลูกปนไปทางซายสุด) ตั้งคันบังคับการยิง
ไวที่ หามไก
หมายเลข 4 รวบรวมลองเปลา
นายปน สั่ง “พลประจําปนแถว”แลวใหพักบริเวณปน (มีผูสวมหูโทรศัพท)
ขอ 12. เลิกยิง (เปนคําสั่งเดียวกับ เลิกประจําสถานีรบ)
นายปน
ทวนคําสั่ง และสั่ง “เลิกยิง” อํานวยการจัดเก็บสิ่งของเขาทีใ่ หเรียบรอย ตรวจพลปน ตรวจ
สถานะของปน ตรวจจํานวนลูกปนที่เหลือ ที่ดาน และที่ใชยิงไป
พลปน
จัดเก็บลูกปน ,ลองเปลา ,คลิปจับลูกปนและสิ่งของเขาทีใ่ หเรียบรอย
นายปน
สั่ง “พลประจําปนแถว”รายงานหอรบเกี่ยวกับ พลประจําปน สถานะปน จํานวนลูกปน และ
เหตุการณที่เกิดขึ้นในระหวางยิง
ขอ 13. เลิกเตรียมยิง (เปนคําสั่งเดียวกับ เลิกเตรียมเรือเขารบ)
นายปน
ทวนคําสั่ง และสั่ง “เลิกเตรียมยิง” อํานวยการจัดสิ่งกีดขวางทางปนเขาที่เดิม
พลปน
ทําปนใหอยูในสภาพปกติ จัดเก็บสิ่งกีดขวางทางปนเขาที่เดิม
ขอ 14. ปนดาน
หมายเลข 1 รายงาน“นิ่ง ปนดาน”
หมายเลข 3 ตั้งคันบังคับการยิงไวที่หามไก รายงาน "หามไก"
นายปน รอเวลาไหมชาประมาณ 10 วินาที สั่ง "ตรวจปนดาน"

14.1 ถามีลูกปนอยูในระบบบรรจุ (ลูกปนจริง)
นายปน รายงานหอรบ "ปนกลสี่สิบ.....ขัดของ ขออนุญาตแกไขขอขัดของ"
เมื่อไดรับอนุญาต
หมายเลข 3 ตรวจตําแหนงลูกเลื่อนวาอยูในลักษณะใด (โดยใชสลักหามหองลูกเลื่อน สอดเขาไป ถาเขาจน
สุดแสดงวาลูกเลื่อนเปด ถาเขาไดไมสุด แสดงวา ลูกเลื่อนปด)
ถาลูกเลื่อน เปด รางบรรจุมีลูกปน /วาง
หมายเลข 3 รายงาน "ลูกเลื่อนเปด รางบรรจุ...มีลูกปน /วาง..."
พลประจําปน ชวยกันแกไขขอขัดของตามวิธีการ เมื่อแกไขขอขัดของเรียบรอย บรรจุลูกปนพรอมยิง
นายปน
รายงานหอรบ "ปนกลสี่สิบ.....พรอม"
ถาลูกเลื่อน ปด รางบรรจุมีลูกปน /วาง
หมายเลข 3 รายงาน "ลูกเลื่อนปด รางบรรจุ...มีลูกปน /วาง..."
นายปน
สั่ง “ถอนลูกปน”
หมายเลข 1 กระดกปนเปนมุม 30 องศา
หมายเลข 2 หันปนออกนอกแนวลําเรือ (และปลอดภัย)
หมายเลข 3 ดึงคันรั้งมาขางหลังสุด ขัดไวที่ขอเกี่ยวทาย
หมายเลข 4 รับลูกปน ตรวจแกป รายงาน “แกป...บุบ /ดี…”
“แกปบุบ”
นายปน
สั่ง “บรรจุ”
หมายเลข 3 ผลักคันรั้งเขาที่ขางหนา แลวดึงมาขัดไวที่ขอเกี่ยวทาย กดลูกปนลงในรางบรรจุ ผลักคันรั้งกลับ
เขาที่ขางหนา ตั้งคันบังคับการยิงไวทยี่ ิงกล รายงาน “บรรจุพรอม”
นายปน รายงานหอรบ ปนกลสี่สิบ.....พรอม
“แกปดี”
พลประจําปน ชวยกันแกไขขอขัดของตามวิธีการ เมื่อแกไขขอขัดของเรียบรอย บรรจุลูกปนพรอมยิง
นายปน
รายงานหอรบ "ปนกลสี่สิบ.....พรอม"
14.2 ถาไมมีลูกปนในระบบบรรจุ (ลูกปนจริง)
หมายเลข 3 ตรวจตําแหนงลูกเลื่อนวาอยูในลักษณะใด (โดยใชสลักหามหองลูกเลื่อน สอดเขาไป ถาเขาจน
สุดแสดงวาลูกเลื่อนเปด ถาเขาไดไมสุด แสดงวา ลูกเลื่อนปด)
ถาลูกเลื่อนเปด รางบรรจุมีลูกปน (ลูกปนฝก)
หมายเลข 3 รายงาน "ลูกเลื่อนเปด รางบรรจุมีลูกปน" (ลูกปนฝก)
นายปน รายงานหอรบ "ปนกลสี่สิบ....ยิงลูกปนหมด"
...........................................................................................................

