แบบฝกปนกล .50 นิ้ว ออโตเมราลา
ปนนี้มีพลประจําปน 2 นาย คือนายปน และพลลําเลียง
ขอ 1. หนาที่ประจําตัว
หมายเลข 1 เปนนายปนและพลเล็งยิง มีหนาที่หันปน กระดกปน บรรจุลูกปน และเล็งยิง
หมายเลข 2 เปนพลลําเลียง มีหนาที่เตรียมลูกปน
ขอ 2. ประจําที่
หมายเลข 1 ยืนทางทายปน หันหนาไปตามปน
หมายเลข 2 ยืนใตปอมปน
ขอ 3. เตรียมยิง (เตรียมเรือเขารบ)
หมายเลข 1 ตรวจและอํานวยการทั่วไปในการจัดรื้อสิ่งกีดขวางทางปน ติดตอโทรศัพท ทดลองการติดตอ
ปลดหามหันหามกระดก ทดลองหันและกระดกปน หันปนเขาที่เดิม กระดกปนไวในระดับปกติ หามหัน
หามกระดก เตรียมเครื่องมือเครื่องอะไหล รายงาน “เครื่องหันเครื่องกระดกเรียบรอย”
หมายเลข 2 ตอโทรศัพท ทดลองการติดตอ เตรียมลูกปน ประกอบถังบรรจุลูกปน และยึดเขาที่ใหเรียบรอย
รายงาน “ลูกปนเรียบรอย”
ทดลองเครื่องลูกเลื่อน และเครื่องยิง
หมายเลข 1 เปดจุกปากกระบอก เปดฝาครอบเปลปน เปดฝาครอบหองลูกเลื่อน ตรวจเครื่องลูกเลื่อน ตรวจ
เครื่องปอนลูกปน ตอคันเปดลูกเลื่อนดวยมือ เปดลูกเลื่อนเกือบสุด ตรวจลํากลอง เปดลูกเลื่อนจนสุด
(ลูกเลื่อนจะกลับเขาที่เดิม) ปดฝาครอบหองลูกเลื่อน รายงานยิง พรอมกับบีบคันยิง “ยิง” ปดฝาครอบเปลปน
ทดลองเครื่องลูกเลื่อน และเครื่องยิง (Remote)
หมายเลข 1 ติดตอ RCC “ทดลอง Remote”
RCC ทวนคําสั่ง..... (RCC จะทดลองหัน – กระดกปน และทดลองเครื่องยิง)
หมายเลข 1 (จะไดยินเสียงขึ้นนก และเครื่องนกทํางาน) รายงาน CIC “ปนกลหาสิบ....เรียบรอย”
ยิงแบบ Local
ขอ 4. ประจําสถานีรบ
พลประจําปนประจําที่
หมายเลข 1 เปดฝาครอบเปลปน เปดฝาครอบรางนําสายลูกปน บรรจุลูกปนเขาไปในชองบรรจุ ปดฝาครอบ
รางนําสายลูกปน ปดฝาครอบเปลปน ปลดหามหันหามกระดก รายงาน CIC “ปนกลหาสิบ....พรอม”
ขอ 5. เตรียมรบกราบ............
หมายเลข 1 ทวนคําสั่ง.....หันปนไปทางกราบที่สั่ง
ขอ 6. บรรจุ
หมายเลข 1 ทวนคําสั่ง.....ตอคันเปดลูกเลื่อนดวยมือ หมุนคันเปดลูกเลื่อนมาขางหลังสุด 2 ครั้ง ถอดคันเปด
ลูกเลื่อน รายงาน CIC “ปนกลหาสิบ...บรรจุพรอม”
ขอ 7. ที่หมาย.....มุมหัน
หมายเลข 1 ทวนคําสั่ง.....หันและกระดกปนเล็งที่หมาย (เมื่อเล็งจับเปาไดแลว) รายงาน CIC “ปนกลหาสิบ.....
เห็นที่หมายแลว”
ขอ 8. เริ่มยิง
หมายเลข 1 ทวนคําสั่ง..... และ ยิง

ขอ 9. หยุด-หยุด-หยุด
หมายเลข 1 ทวนคําสั่ง.....ปลอยมือจากคันยิง หันและกระดกปนเล็งที่หมาย
ขอ10. หยุดยิง
หมายเลข 1 ทวนคําสั่ง..... ปลอยมือจากคันยิง หยุดเล็ง หันปนไปอยูในเขตการยิงของตน (และ
ปลอดภัย) กระดกปนเปนมุม 45 องศา
ขอ 11. พักยิง
หมายเลข 1 ทวนคําสั่ง..... หันปนไปอยูในเขตการยิงของตน (และปลอดภัย) เปดฝาครอบเปลปน เปดฝาครอบ
หองลูกเลื่อน ปลดสายลูกปนในชองบรรจุใหไหลลงถังบรรจุลูกปน ตอคันเปดลูกเลื่อนดวยมือหมุนคันเปดลูก
เลื่อนจนสุด 1 ครั้ง ถอดคันเปดลูกเลื่อนดวยมือ และบีบคันยิง ปดฝาครอบหองลูกเลื่อน ปดฝาครอบเปลปน
หัน ปนเขาที่เดิม กระดกปนระดับปกติ หามหัน หามกระดก
ขอ 12. เลิกยิง (เลิกประจําสถานี)
หมายเลข 1 อํานวยการจัดเก็บสิ่งของเขาที่ใหเรียบรอย ตรวจจํานวนพลปน ตรวจสถานะของปน ตรวจ
จํานวนลูกปนที่เหลือ ที่ดาน และที่ใชยิงไป แลวรายงานผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับ พลประจําปน สถานะของปน
จํานวนลูกปน เหตุการณที่เกิดขึ้นระหวางยิง
หมายเลข 2 จัดเก็บลูกปน ถังบรรจุลกู ปน และลองเปลา เขาที่ใหเรียบรอย
ขอ 15. เลิกเตรียมยิง (เลิกเตรียมเรือเขารบ)
หมายเลข 1 ทําใหปนอยูในสภาพปกติ อํานวยการจัดสิ่งกีดขวางทางปนเขาที่เดิม (ปฏิบัติตรงขามกับการ
เตรียมยิง)
ขอ 16. ปนดาน
หมายเลข 1 รอเวลาไหมชาประมาณ 3 วินาที ขึ้นนก 1 ครั้ง และทําการตรวจแกป
16.1 ถาแกปดี รายงาน CIC “ปนกลหาสิบ ….ขัดของ ขออนุญาตแกไขขอขัดของ”
เมื่อไดรับอนุญาต
หมายเลข 1 แกไขขอขัดของตามวิธีการ เมื่อแกไขขอขัดของเรียบรอยแลวใหบรรจุลูกปนพรอมยิงรายงาน CIC
“ปนกลหาสิบ.....พรอม”
16.2 ถาแกปบุบ
หมายเลข 1 โยนลูกปนทิ้งน้ํา และทําการยิงตอไป
16.3 ถาขึ้นนก 1 ครั้ง แลวไมมีลูกปนตกทางชองลองออก
หมายเลข 1 ขึ้นนก 2 - 3 ครั้ง รายงาน CIC "ปนกลหาสิบ....ยิงลูกปนหมด"
ยิงแบบ Remote
ประจําสถานีรบ
พลประจําปนประจําที่
หมายเลข 1 เปดฝาครอบเปลปน เปดฝาครอบรางนําสายลูกปน บรรจุลูกปนเขาไปในชองบรรจุ ปดฝาครอบ
รางนําสายลูกปน ปดฝาครอบเปลปน รายงาน RCC “ปนกลหาสิบ.....พรอม”
RCC รายงาน CIC “ปนกลหาสิบ.....พรอม”
เตรียมรบกราบ..........
RCC ทวนคําสั่ง.....หันและกระดกปนไปทางกราบที่สั่ง
บรรจุ
RCC ทวนคําสั่ง.....และกดปุม Recocking 2 ครั้ง รายงาน CIC “บรรจุพรอม”

ที่หมาย.....มุมหัน.....
RCC ทวนคําสั่ง.....และติดตามเปาที่สั่ง (เมื่อติดตามเปาไดแลว) รายงาน CIC “ติดตามเปา เรียบรอย”
เริ่มยิง
RCC ทวนคําสั่ง.....และกดปุมยิง
หยุด-หยุด-หยุด
RCC
ทวนคําสั่ง.....ปลอยมือจากปุมยิง ยังคงติดตามเปาอยู
หยุดยิง
RCC
ทวนคําสั่ง.....ปลอยมือจากปุมยิง เลิกติดตามเปา กระดกปนเปนมุม 45 องศา
พักยิง
RCC
ทวนคําสั่ง.....หันปนไปอยูในเขตการยิง (และปลอดภัย) และสั่งนายปน “ปนกลหาสิบ.....พักยิง”
หมายเลข 1 ทวนคําสั่ง.....เปดฝาครอบเปลปน เปดฝาครอบหองลูกเลื่อน ปลดสายลูกปนในชองบรรจุใหไหลลง
ถังบรรจุลูกปน ตอคันเปดลูกเลื่อนดวยมือหมุนคันเปดลูกเลื่อนจนสุด 1 ครั้ง ถอดคันเปดลูกเลื่อนดวยมือ และ
บีบคันยิง ปดฝาครอบหองลูกเลื่อน ปดฝาครอบเปลปน หันปนเขาที่เดิม กระดกปนระดับปกติ หามหัน หาม
กระดก รายงาน RCC “ปนกลหาสิบ.....ถอนลูกปนเรียบรอย”
เลิกยิง (เลิกประจําสถานี)
RCC ทวนคําสั่ง.....และสั่งนายปน “เลิกยิง”
หมายเลข 1 อํานวยการจัดเก็บสิ่งของเขาที่ใหเรียบรอย ตรวจจํานวนพลปน ตรวจสถานะของปน ตรวจ
จํานวนลูกปนที่เหลือ ที่ดาน และที่ใชยิงไป แลวรายงานผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับ พลประจําปน สถานะของปน
จํานวนลูกปน เหตุการณที่เกิดขึ้นระหวางยิง
หมายเลข 2 จัดเก็บลูกปน ถังบรรจุลูกปน และลองเปลา เขาที่ใหเรียบรอย
เลิกเตรียมยิง (เลิกเตรียมเรือเขารบ)
หมายเลข 1 ทําใหปนอยูในสภาพปกติ อํานวยการจัดสิง่ กีดขวางทางปนเขาที่เดิม (ปฏิบัติตรงขามกับการ
เตรียมยิง)
ปนดาน
RCC รอเวลาไหมชาประมาณ 3 วินาที กดปุม Recocking 1 ครั้ง และทําการยิงตอไป ถายัง “นิ่งปนดาน”
อีก เลือก Mode Local สั่งนายปน “ตรวจปนดาน”
.................................................................................................................

