แบบฝึก ค. ๘๑ แบบ ๐๙
ชนิดหันและกระดกได้
ข้อ ๑. หน้าที่ประจาตัว
เครื่องยิงลูกระเบิดขนาด ๘๑ มม.นี้มีพลประจาเครื่องยิง ๒ นาย รวมทั้งผู้ควบคุมเครื่องยิง มีหน้าที่และ
หมายเลขประจาตัวดังนี้.หมายเลข ๑ เป็นผู้ควบคุมและพลเล็งยิง มีหน้าที่หัน – กระดกเครื่องยิง ติดต่อคาสั่งและเล็งยิง
หมายเลข ๒ เป็นพลบรรจุ มีหน้าที่บรรจุลูกระเบิด ตั้งชนวน ลดส่วนบรรจุ และเตรียมลูกระเบิดสาหรับบรรจุ
ข้อ ๒. ประจาที่
หมายเลข ๑ ยืนทางซ้ายท้ายเครื่องยิง หันหน้าไปตามเครื่องยิง
หมายเลข ๒ ยืนทางขวาเครื่องยิง ข้างปากกระบอกเครื่องยิง หันหน้าเข้าหาเครื่องยิง
ข้อ ๓. เตรียมยิง
หมายเลข ๑ ต่อโทรศัพท์ ทดลองการติดต่อ ปลดห้ามหันห้ามกระดก ทดลองหันและกระดกเครื่องยิงหันเครื่อง
ยิงเข้าที่เดิม กระดกเครื่องยิงเป็นมุม ๑๐ องศา ทดลองศูนย์ระยะ ตั้งมุมศูนย์ระยะ ๔๕ องศา
ทดลองศูนย์ข้าง ตั้งศูนย์ข้าง ๕๐๐ รายงาน "เครื่องหันเครื่องกระดกเรียบร้อย"
หมายเลข ๒ เปิดจุกปากกระบอก ตรวจลากล้อง เตรียมลูกระเบิด เตรียมเครื่องมือเครื่องอะไหล่
รายงาน "ลากล้องเกลี้ยง ลูกระเบิดเรียบร้อย"
หมายเลข ๑ สั่ง ทดลองเครื่องยิง พร้อมผลักคันขึ้นนกไปข้างหน้าที่ ( COOKING ) ปล่อยเข้าที่เดิม
( NEUTRAL ) รายงาน "ขึ้นนก" รายงานยิงพร้อมกับบีบไกยิง (จะได้ยินเสียงเครื่องยิงทางานดัง
กริ๊ก) รายงาน "เครื่องยิงเรียบร้อย " ดึงคันขึ้นนกมาขัดไว้ข้างหลังสุดที่ (DROP FIRE) รายงาน
"ตั้งที่ปล่อยยิง"
หมายเลข ๒ ตรวจวัดระยะเข็มยิง ให้ระยะโผล่เข็มยิงอยู่ในเกณฑ์ ๐.๐๗๕ นิ้ว รายงาน "เข็มยิงเรียบร้อย"
หมายเลข ๑ ปล่อยคันขึ้นนกเข้าที่เดิม (NEUTRAL) รายงาน “ค………..เรียบร้อย"
ข้อ ๔. ประจาสถานีรบ (หรือเตรียมระดมยิงฝั่ง)
พลประจาเครื่องยิง ประจาที่
หมายเลข ๑ รายงาน "ค…………..พร้อม"
เตรียมรบกราบขวา หรือ เตรียมระดมยิงฝั่ง "ขวา(ซ้าย) มุมหัน………มุมกระดก…….. "
หมายเลข ๑ ทวนคาสั่ง หันและกระดกเครื่องยิงตามที่สั่ง ตั้งมุมระยะศูนย์เท่ากับมุมกระดก
ข้อ ๕. ที่หมาย……….มุมหัน……….ศูนย์ข้าง…….
หมายเลข ๑ ทวนคาสั่ง หันเครื่องยิงเล็งตรงที่หมาย
เมื่อเล็งจับเป้าได้แล้ว
หมายเลข ๑ รายงาน "ค………….เห็นที่หมายแล้ว"
ข้อ ๖. ยิงที่พลเล็งยิง
“ลูกระเบิดยิงชนิด……….ส่วนบรรจุเพิ่ม…….ค่าชนวน(สาหรับลูกระเบิดยิงชนิดส่องสว่า)ง”
หมายเลข ๑ ทวนคาสั่ง ขึ้นนก รายงาน “ขึ้นนก"
หมายเลข ๒ ทวนคาสั่งเตรียมลูกระเบิด และส่วนบรรจุ ตั้งค่าชนวนตามที่สั่ง รายงาน “ลูกระเบิดยิง พร้อม"

บรรจุ
หมายเลข ๑ ทวนคาสั่ง
หมายเลข ๒ บรรจุ รายงาน “พร้อม"
หมายเลข ๑ รายงาน “ค………พร้อม"
ยิงตับ (หรือยิงชุด)
หมายเลข ๑ ทวนคาสั่ง
ระวัง – ยิง
หมายเลข ๑ ทวนคาสั่ง หันกระดกเครื่องยิงเล็งศูนย์พอดีและยิง
เมื่อยิงแล้ว
หมายเลข ๒ ตรวจระยะถอยของเครื่องยิง เตรียมลูกระเบิด และส่วนบรรจุ
หมายเลข ๑ ขึ้นนก “บรรจุ"
หมายเลข ๒ บรรจุลูกระเบิด รายงาน “พร้อม"
หมายเลข ๑ รายงาน “ค………..พร้อม"
ข้อ ๗. ถ้ายิงที่พลบรรจุ
“ลูกระเบิดยิงชนิด………ส่วนบรรจุ……..ค่าชนวน (ใช้กับลูกระเบิดยิงชนิดส่องสว่าง)…….”
"มุมกระดก……..”
หมายเลข ๑ ทวนคาสั่ง กระดกเครื่องยิงตามมุมที่สั่ง ห้ามมุมกระดก ตั้งมุมศูนย์ระยะเท่ากับมุม
กระดก ดึงคันขึ้นนกมาขัดไว้ข้างหลังสุด รายงาน “พร้อม"
ยิงชุด………..นัด ระวัง – ยิง (หรือยิงตับ………….ระวัง – ยิง)
หมายเลข ๑ ทวนคาสั่ง
หมายเลข ๒ บรรจุลูกระเบิด รายงาน “ปล่อยยิง"
ข้อ ๘. หยุด – หยุด – หยุด
ถ้าลั่นไกยิง
หมายเลข ๑ ทวนคาสั่งปล่อยมือจากไกยิง หันกระดกเครื่องยิงเล็งตรงที่หมาย
ถ้าปล่อยยิง
หมายเลข ๒ ทวนคาสั่ง (หยุดบรรจุ)
ข้อ ๙. หยุดยิง
หมายเลข ๑ ทวนคาสั่ง หยุดยิง หยุดเล็ง ปล่อยมือจากไกยิง
หมายเลข ๒ ใส่สลักนิรภัย
ข้อ ๑๐. พักยิง
หมายเลข ๑ ทวนคาสั่ง หันเครื่องยิงไปในทิศทางที่ปลอดภัย ลั่นไกยิง หันเครื่องยิงเข้าที่เดิมกระดกเครื่องยิง
ไว้ในระดับปกติ
หมายเลข ๒ เก็บสิ่งของเข้าที่ให้เรียบร้อย
หมายเลข ๑ สั่งพลประจาเครื่องยิงแถว แล้วให้พัก

ข้อ ๑๑. เลิกยิง
หมายเลข ๑ ทวนคาสั่ง อานวยการจัดเก็บสิ่งของที่ไม่ต้องการใช้เข้าที่ ตรวจจานวนพลประจาเครื่องยิง
ฐานะของเครื่องยิง จานวนลูกระเบิดยิงที่เหลือที่ด้าน และที่ใช้ยิงไป
หมายเลข ๒ จัดเก็บลูกระเบิดยิง และสิ่งของที่ไม่ต้องการใช้เข้าที่
หมายเลข ๑ สั่ง พลประจาเครื่องยิงแถว รายงานผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับพลประจาเครื่องยิง ฐานะของเครื่อง
ยิงจานวนลูกระเบิดยิง และเหตุการณ์ระหว่างยิง
ข้อ ๑๒. เลิกเตรียมยิง
หมายเลข ๑ ทวนคาสั่ง อานวยการจัดเก็บสิ่งกีดขวางทางเครื่องยิงกลับคืนที่เดิม ทาเครื่องยิงให้สู่สภาพปกติ
โดยปฏิบัติตรงข้ามกับการเตรียมยิง
หมายเลข ๒ จัดทาสิ่งต่าง ๆ ทาเครื่องยิงให้สู่สภาพปกติ โดยปฏิบัติตรงข้ามกับการเตรียมยิง
ข้อ ๑๓. ค. ด้าน
หมายเลข ๑ สั่ง “นิ่งลูกระเบิดยิงด้าน" รายงาน “ค…….ด้าน" ขึ้นนกรายงาน “ยิง" พร้อมกับบีบไกยิง
ถ้าลูกระเบิดยิงด้านเป็นครั้งที่ ๒
หมายเลข ๑ รายงาน “ค…….ด้าน" (รอเวลา ๑ นาที) สั่ง “ถอนลูกระเบิดยิง"
หมายเลข ๒ เตรียมรับลูกระเบิดยิง
หมายเลข ๑ กระดกเครื่องยิงลง (กระดกลงช้า ๆ )
หมายเลข ๒ รับลูกระเบิด ใส่สลักนิรภัย ตรวจแก็ป
ถ้าแก็ปบุบ
หมายเลข ๒ รายงาน “แก็ปบุบ " (นาลูกระเบิดยิงไปทิ้งน้าตามวิธีการ ) บรรจุลูกระเบิดยิงนัดใหม่ รายงาน
"พร้อม"
ถ้าแก็ปดี
หมายเลข ๒ รายงาน “แก็ปดี"
หมายเลข ๑ รายงาน “ค……….ขัดข้อง" ตรวจแก้ไขข้อขัดข้อง
หมายเลข ๒ ช่วยหมายเลข ๑ แก้ไขข้อขัดข้อง
เมือ่ แก้ไขเรียบร้อยแล้ว
หมายเลข ๑ รายงาน “ค………….พร้อม"

คาสั่งการ ยิง ค. ๘๑
เตรียมยิง ค. ๘๑ ทาง……………………..(กราบ ซ้าย, ขวา, ตรงหน้า)
ที่หมาย………………มุมหัน……………….
ศูนย์ข้าง……………………….(ตรงกลางคือ ๕๐๐) อ่านว่า ห้า ศูนย์ ศูนย์
มุมกระดก………………………(ดูจากตารางยิง)
ยิงแบบ………………………….(ลั่นไกยิงหรือ ปล่อยยิง)
ลูกระเบิดยิงชนิด………………..(สังหาร, ควัน, ส่องสว่าง)
ส่วนบรรจุเพิ่ม……………………
ค่าชนวน…………………………(ใช้กับชนิดส่องสว่าง)
บรรจุ………………………พร้อม
ระวัง………………………ยิง

ยิงเอาผล
ศูนย์เดิม - ส่วนบรรจุเดิม
ยิงแบบ………ปล่อยยิง
ยิงชุด………..นัด - ยิง

