แบบฝึกปืน ๔.๕ นิ้วมาร์ค ๘
ปืนนี้ใช้พลประจำปืน ๑๐ นำย นำยป้อม ๑ นำย นำยปืน ๑ นำย พลประจำปืน ๘ นำย
๑. หน้ำที่ประจำตัว
นำยป้อม มีหน้ำที่รับผิดชอบป้อมปืน อำนวยกำรเตรียมอำวุธและฝึกบรรจุ ควบคุมกำรทำงำนของป้อมปืน เป็นผู้ใช้
แผงนำยป้อม เครื่องบันทึกกำรทำงำนของป้อม ปุ่มกดยิงเมื่อปืนด้ำนและวงจรไฟยิงที่อื่นขัดข้อง กรณีควบคุมรองเป็นผู้ใช้
ปุ่มกดเริ่มเดินป้อมตำมขั้นตอน ปุ่มกดเลิก เดินป้อมสวิทช์บรรจุลูกปืนเข้ำแขนบรรจุและปืน สวิทช์เลือกชนิดของชนวน
สวิทช์ต่อไฟยิง ปุ่มกดควบคุมเซคเตอร์
นำยปืน

มีหน้ำทีร่ ับผิดชอบห้องบรรจุลูกปืน ควบคุมรำงบรรจุ เป็นผู้ใช้แผงนำยปืน คันโยกประจำรำงบรรจุซ้ำย
และรำงบรรจุขวำ

หมำยเลข ๑ เป็นพลชนวน มีหน้ำที่ตั้งค่ำชนวนด้วยมือ เมื่อไม่ต้องตั้งค่ำชนวนมีหน้ำที่ลำเลียงและเตรียมลูกปืน
หมำยเลข ๒ เป็นพลบรรจุ มีหน้ำที่บรรจุลกู ปืนเข้ำรำงบรรจุ เป็นผู้ใช้แผงควบคุมเครื่องลำเลียงลูกปืน
หมำยเลข ๓ เป็นพลลำเลียง มีหน้ำที่ลำเลียงและเตรียมลูกปืน
หมำยเลข ๔ เป็นพลลำเลียง มีหน้ำที่ลำเลียงและเตรียมลูกปืน
หมำยเลข ๕ เป็นนำยคลังลูกปืน มีหน้ำที่เตรียมลูกปืนในคลัง เป็นผู้ใช้แผงควบคุมเครือ่ งลำเลียงลูกปืนในคลัง
หมำยเลข ๖ เป็นพลลำเลียง มีหน้ำที่ลำเลียงและเตรียมลูกปืนในคลัง
หมำยเลข ๗ เป็นพลลำเลียง มีหน้ำที่ลำเลียงและเตรียมลูกปืนในคลัง
หมำยเลข ๘ เป็นพลลำเลียง มีหน้ำที่ลำเลียงและเตรียมลูกปืนในคลัง
๒. หน้ำที่ประจำที่
นำยป้อม

นั่งประจำทีห่ น้ำแผงนำยป้อมบนที่นั่ง หันหน้ำเข้ำหำห้องบรรจุลูกปืน

นำยปืน

ยืนทำงซ้ำยแผงควบคุมกำรบรรจุของนำยปืน หันหน้ำเข้ำหำเครื่องบรรจุกล

หมำยเลข ๑ ยืนทำงขวำรำงบรรจุขวำ ตรงเครื่องตัง้ ชนวน หันหน้ำเข้ำหำตู้ชนวน
หมำยเลข ๒ ยืนทำงซ้ำยรำงบรรจุซ้ำย หันหน้ำเข้ำหำรำงบรรจุ

หมำยเลข ๓ ยืนประจำทีเ่ ครื่องควบคุมกำรลำเลียง หันหน้ำเข้ำหำช่องลำเลียง
หมำยเลข ๔ ยืนประจำทีเ่ ก็บลูกปืนพร้อมใช้ หันหน้ำเข้ำหำลูกปืน
หมำยเลข ๕ ยืนประจำทีเ่ ครื่องควบคุมกำรลำเลียงในคลัง หันหน้ำเข้ำหำเครื่องควบคุม
หมำยเลข ๖ ยืนประจำช่องลำเลียงในคลัง หันหน้ำเข้ำหำช่องลำเลียง
หมำยเลข ๗ ยืนประจำทีเ่ ก็บลูกปืน หันหน้ำเข้ำหำลูกปืน
หมำยเลข ๘ ยืนประจำทีเ่ ก็บลูกปืน หันหน้ำเข้ำหำลูกปืน
๓. เตรียมยิง
เมื่อมีคำสั่ง “เตรียมยิง” ให้พลประจำปืนทัง้ หมดเข้ำประจำที่และปฏิบัติตำมขั้นตอนดังต่อไปนี้
นำยป้อม

ที่ห้องไฮดรอลิคส์
๑. เปิดลิ้นน้ำทะเลดับควำมร้อน
๒. ตรวจปุ่มหยุดฉุกเฉินและตั้งไว้ใหม่ถ้ำจำเป็น
ที่ห้องควบคุมอำกำรกล
๑. ตรวจปุ่มหยุดฉุกเฉินที่ตู้ทดลองและตั้งไว้ใหม่ถ้ำจำเป็น
๒. ตรวจสวิทช์ที่แผงควบคุมกำรบรรจุอยู่ตำแหน่งปกติ (Normal)
เข้ำประจำที่แผงนำยป้อม
๑. กดปุ่มจ่ำยไฟตรง ๒๔ โวลท์ (24 V. DC. ON)
๒. ตรวจปุ่มหยุดฉุกเฉินและตั้งไว้ใหม่ถ้ำจำเป็น
๓. ตรวจไฟแสดงปุ่มหยุดฉุกเฉินทำงำนว่ำดับ
๔. ถ้ำไฟแสดงปุ่มหยุดฉุกเฉินทำงำนสว่ำง สั่งนำยปืน “ตรวจปุ่มหยุดฉุกเฉินในป้อมปืน” และตรวจสวิทช์
ไฟต่อไปนี้คือ
(๑) สวิทช์เตรียมกำรปฏิบัติอยู่ตำแหน่งเลิกยิง (Secured)
(๒) สวิทช์เริ่มเดินตำมขั้นตอนอยู่ตำแหน่งซ่อมบำรุง (Maintenance)
(๓) สวิทช์จ่ำยไฟฟ้ำเข้ำห้องบรรจุอยู่ตำแหน่งตัด (Isolated)

(๔) สวิทช์จ่ำยไฟยิงไปที่อื่นอยู่ตำแหน่งปกติ (Normal)
(๕) สวิทช์ปลอดภัยที่จะเข้ำป้อมอยู่ตำแหน่งปลอดภัย (Safe to enter)
(๖) สวิทช์เลือกชนิดของชนวนอยู่ตำแหน่ง OFF – RE – SS – LOW
(๗) สวิทช์ไฟแสดงกำรบรรจุลูกปืนอยู่ตำแหน่ง ON
(๘) สวิทช์ควบคุมกำรบรรจุเครือ่ งส่งลูกปืนอยู่ตำแหน่ง Clear Hoist
(๙) สวิทช์ควบคุมกำรบรรจุปืนอยู่ตำแหน่งหยุดบรรจุ (Stop Loading)
(๑๐) วงจรไฟยิงอยู่ตำแหน่งเปิด (Open)
- กดปุ่มตั้งจำนวนลูกปืนที่ยงิ ต่อครัง้ ให้เป็นศูนย์ (Per Shoot)
- ทดลองกำรติดต่อ
นำยปืน

เปิดสวิทช์ไฟเข้ำเครื่องลำเลียงและไฟแสงสว่ำงในห้องบรรจุ (อยู่หน้ำห้องบรรจุ)
เข้ำไปในห้องบรรจุลูกปืน
- ตรวจปุ่มหยุดฉุกเฉินที่แผงควบคุมกำรบรรจุและตัง้ ไว้ใหม่ถำ้ จำเป็น
- เปิดประตูเข้ำใต้ป้อมปืนและตรวจ
๑. คันหมุนป้อมด้วยมือได้ปลดจำกข้อต่อและเก็บเข้ำที่เรียบร้อย
๒. คันบังคับเบรกกำรหันอยู่ตำแหน่ง ON
๓. วงแหวนป้อนลูกปืนว่ำง
๔. ประตูถอนลูกปืนปิดสนิท
๕. ปุ่มหยุดฉุกเฉินถูกต้องและตั้งไว้ใหม่ถ้ำจำเป็น
๖. ฝำช่องขึ้นฐำนป้อมปิดสนิท
- ปิดประตูเข้ำใต้ป้อมปืนและขัดลูกขัดให้เรียบร้อย รำยงำน “พลประจำห้องบรรจุพร้อม”

นำยป้อม สั่ง “ปลอดภัยทีจ่ ะเข้ำป้อม รื้อสิง่ กีดขวำงทำงปืนและเตรียมยิง”
นำยป้อม หมำยเลข ๑,๒,๓,๔ ขึ้นไปบนดำดฟ้ำ ตรวจรื้อสิ่งกีดขวำงทำงปืนและล้มรำวลวดข้ำงเรือ กั้นเชือก
แขวนป้ำยแสดงเขตอันตรำยและตรวจฝำช่องลำเลียงลูกปืนบนดำดฟ้ำปิดสนิทและกวดเกลียวแน่น

นำยปืน

ตรวจดูไฟแสดงปลอดภัยทีจ่ ะเข้ำป้อมสว่ำง เปิดประตูป้อม เกีย่ วขอหลัง ดึงบันไดออกแล้วเข้ำไปในป้อมตรวจ
๑. คันเลือกกำรกระดกด้วยมือหรือด้วยมอเตอร์อยู่ตำแหน่ง Power
๒. คันบังคับเบรกมอเตอร์กระดกอยู่ตำแหน่ง ON
๓. คันบังคับฝำช่องลองออกอยู่ตำแหน่ง Auto
๔. เครื่องยึดเปลปืนได้ถอดออกและเก็บเข้ำที่ (ปกติจะถอดอยู่)
๕. ประกับห้ำมปืนถอย (Breast Shores) ได้ถอดออกและเก็บเข้ำที่นอกป้อมปืน (ปกติเก็บไว้ในห้องบรรจุ)
๖. ตรวจว่ำไม่มีชิ้นส่วนที่จะหลุดจำกที่ได้ในป้อมปืน ฝำปิดช่องเก็บเครื่องมือปิดสนิทและกวดแน่น พื้นและที่
ยืนในป้อมเก็บเข้ำที่และยึดแน่น
๗. ตั้งสวิทช์พรำงไฟมืดให้อยู่ตำแหน่ง Operate
(๑) ออกจำกป้อม ปิดประตู ขัดลูกขัดให้แน่นเก็บบันไดเข้ำที่
(๒) สั่ง “หลบให้พ้นจำกป้อมปืน”
(๓) เมื่อหมำยเลข ๑,๒,๓,๔ หลบพ้นจำกป้อมปืนแล้วรำยงำน “ปลดเครื่องยึดปืนเรียบร้อย หัน กระดก
ปืนได้”

นำยป้อม

สับสวิทช์ปลอดภัยที่จะเข้ำป้อมไปทีป่ ืนติดตำม (Mounting Follow On)
ไปที่ตู้ทดลอง (Test Cabinet)
๑. บิดสวิทช์เลือกกำรทำงำนไปที่ตำแหน่งทดลอง (Test)
๒. บิดสวิทช์ควบคุมกำรทำงำนด้วยศูนย์รวบจำลองหรือพวงมือไปที่ตำแหน่ง หัน – กระดกด้วยพวงมือ
(TRG. & ELEV On Handwheels)
ไปที่ตู้ควบคุมกำรเริม่ เดินป้อม (Starting Control Cabinet)
๑. ตรวจดูว่ำมีไฟ ๔๔๐ โวลท์ ๖๐ ไซเกิล เรียบร้อย
๒. กดปุ่มจ่ำยไฟ ๑๑๕ โวลท์ ๔๐๐ ไซเกิล ตรวจดูว่ำไฟสัญญำณสว่ำง
ไปที่ตู้ทดลอง
๑. หมุนพวงมือตั้งมุมหัน มุมกระดกของปืนให้ตรงกับหน้ำปัทม์แสดงมุมหันและมุมกระดกเพื่อป้องกันปืน
เหวี่ยงตัว

ไปที่ตู้ควบคุมกำรเริม่ เดินป้อม
กดปุ่มเริ่มเดินป้อมตำมลำดับพร้อมกับตรวจดูว่ำไฟสัญญำณของปุ่มนั้นสว่ำงถูกต้องและไฟเตือนดับดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

ไฟตรง ๒๔ โวลท์
ปั้มน้ำมันหล่อลื่น
ปั้มไฮดรอลิคส์
ไฟเข้ำโมดุล
ไทริสเตอร์กระดก
ไฟยิง
กำรหันปืนติดตำม
กำรกระดกปืนติดตำม
กลับไปที่ตู้ทดลอง

หมุนพวงมือหันกระดก หันกระดกปืนเป็นมุมทีจ่ ะเปิดจุกปำกกระบอกได้
ไปที่แผงนำยป้อม
สับสวิทช์ปลอดภัยเข้ำป้อมไปตำแหน่งปลอดภัย สั่งนำยปืน “ปลอดภัยที่จะเข้ำป้อม เปิดจุกปำกกระบอก”
นำยปืน

ตรวจดูไฟสัญญำณปลอดภัยที่จะเข้ำป้อมสว่ำงสัง่ “ปืนหยุดติดตำม เปิดจุกปำกกระบอก รื้อสิ่งกีดขวำง
ต่อไป”

หมำยเลข ๑ เปิดจุกปำกกระบอกรำยงำน “เปิดจุกปำกกระบอกเรียบร้อย”
หมำยเลข ๒,๓,๔ รื้อสิ่งกีดขวำงทำงปืนต่อไป
นำยปืน

เปิดประตูป้อม เกี่ยวขอหลัง ดึงบันไดออกและเข้ำไปในป้อมปืน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ตรวจเครือ่ งรับลองเปล่ำว่ำอยู่ที่ช่องลองออกและแขนบรรจุอยู่ตรงช่องส่งลูกปืน
ปลดคันบังคับลิ้นลูกเลื่อนโดยดึง Plunger Head ออก
ยก Plunger Head และ Locking Piece และใส่ Plunger เข้ำที่ใน Upper Detent
ยกคันบังคับลิ้นลูกเลื่อนเพื่อเปิดลูกเลื่อน
เมื่อลูกเลื่อนเปิดเต็มที่ ผ่อนคันบังคับกำลังสปริงจะดึงลงล่ำง
ยึดคันบังคับไว้ที่ตำแหน่งล่ำงโดยกำรดึง Plunger Head และลด Locking Piece ลงและใส่ Plunger
เข้ำที่ในตำแหน่ง Lower Detent
(๑) ตรวจลำกล้องว่ำเกลี้ยง
(๒) ตรวจสวิทช์แผงควบคุมในป้อมว่ำอยู่ตำแหน่ง Auto
(๓) ออกจำกป้อมปืน ปิดประตูขัดลูกขัดและเก็บบันไดเข้ำที่ให้เรียบร้อย

(๔) สั่งพลประจำปืน “ประจำที่”
(๕) รำยงำนนำยป้อม “รื้อสิ่งกีดขวำงทำงปืนและเตรียมปืนเรียบร้อย”
นำยป้อม

ไปที่ตู้ควบคุมกำรเริม่ เดิน
กดปุ่มเลิกเดิน (OFF) และตรวจดูว่ำไฟสัญญำณดับถูกต้องและไฟเตือนติด คือ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

ไฟยิง
ไทริสเตอร์กระดก
ไทริสเตอร์หัน
ไฟเข้ำโมดุลย์
ไฟ ๑๑๕ โวลท์ ๔๐๐ ไซเกิล
ปั้มไฮดรอลิคส์
ปั้มน้ำมันหล่อลื่น
ไฟตรง ๒๔ โวลท์
ไปที่ตู้ทดลอง

ตั้งสวิทช์เลือกกำรทำงำนไปที่ตำแหน่ง RUN
ประจำที่ที่แผงนำยป้อม
ตั้งสวิทช์เริ่มเดินตำมขั้นตอนไปทีป่ กติ (Normal) กดปุ่มจ่ำยไฟตรง ๒๔ โวลท์ (24 V. DC. ON) ตั้งสวิทช์
จ่ำยไฟเข้ำห้องบรรจุไปตำแหน่ง ON
นำยปืน, หมำยเลข ๑,๒,๓,๔ ประจำที่ในห้องบรรจุ
นำยปืน

ตั้งสวิทช์ควบคุมกำรบรรจุไว้ที่ตำแหน่งตั้งยิงกล (Auto)
ตั้งสวิทช์ลกั ษณะกำรบรรจุไว้ที่ตำแหน่งปกติ (Normal)
ตรวจดูไฟแสดงประตูถอนลูกปืนเปิด ดับ
ทดลองกำรติดต่อกับนำยคลัง

หมำยเลข ๒ ๑. เปิดประตูช่องลำเลียงด้ำนลูกปืนเปล่ำ
๒. ใส่สลักปิดประตูให้อยูล่ ักษณะเปิด
๓. ดึงถำดรับลูกปืนให้นอนลงแล้วใส่สลักยึด
๔. ตรวจปุ่มหยุดเครื่องลำเลียงฉุกเฉินอยู่ตำแหน่งถูกต้องและตั้งไว้ใหม่ถ้ำจำเป็น

๕. ตั้งสวิทช์ SB ไว้ตำแหน่ง ๒ หรือ ๔ (OFF)
๖. กดปุ่มเริ่มเดิน (Start) และสังเกตสัญญำณไฟกำลัง (Power On) สว่ำง
๗. ตั้งสวิทช์ควบคุมกำรทำงำน (SA) ไว้ตำแหน่ง ๑ (ลูกปืนเปล่ำจำกคลังขึ้นห้องบรรจุตลอดเวลำ)
๘. ตั้งสวิทช์ (SB) ไว้ตำแหน่ง ๑ (UP) สังเกตไฟสัญญำณขึ้น (UP) สว่ำง
๙. ตรวจดูกำรทำงำนของเครื่องลำเลียงถูกต้อง
๑๐. กดปุ่มหยุด (Stop)
๑๑. รำยงำนนำยปืน “เครื่องลำเลียงเรียบร้อย”
หมำยเลข ๕ เปิดสวิทช์ไฟแสงสว่ำงในคลัง เปิดสวิทช์ไฟแยกเข้ำเครื่องลำเลียงในคลัง
หมำยเลข ๕,๖,๗,๘ ช่วยกันเปิดคลังลูกปืน
- เตรียมโคมไฟแขวนในคลัง
- เข้ำไปในคลังลูกปืน
หมำยเลข ๖,๗,๘ แขวนโคมไฟที่ห่วงบนเพดำน
- ติดตั้งและปรับแต่งภำชนะรองรับตำมต้องกำร
- ถอดฝำกล่องลูกปืนและแผ่นปิดท้ำยปืนใส่ในภำชนะรองรับ
- เตรียมลำเลียงลูกปืนเปล่ำเข้ำเครื่องลำเลียง
หมำยเลข ๕ ๑. เปิดประตูช่องลำเลียงในคลังด้ำนลูกปืนเปล่ำ
๒. ใส่สลักยึดประตูให้อยู่ลักษณะเปิด
๓. ตรวจปุ่มหยุดเครื่องลำเลียงฉุกเฉินอยู่ตำแหน่งถูกต้องและตั้งไว้ใหม่ถ้ำจำเป็น
๔. ทดลองกำรติดต่อกับนำยปืน
๕. สังเกตดุว่ำขณะที่หมำยเลข ๒ เดินเครือ่ งลำเลียงไฟสัญญำณขึ้น (UP) และ บรรจุลูกปืนเปล่ำ (Load
Bare Rounds) สว่ำงและเครื่องลำเลียงทำงำนถูกต้อง
๖. รำยงำนนำยปืน “คลัง................พร้อม”
นำยปืน

เมื่อได้รบั รำยงำน “คลัง...............พร้อม”
รำยงำนนำยป้อม “ปืน.............เรียบร้อย ลำกล้องเกลี้ยง”

นำยป้อม ๑. ตรวจ
(๑) ไฟสัญญำณเตรียมปฏิบัติ (Pre – Action) ๔ แห่งสว่ำงเรียบร้อย
(๒) ไฟสัญญำณลูกเลื่อนเปิด (Breech Open) สว่ำง
๒. ตั้งสวิทช์เตรียมกำรปฏิบัติไปที่เตรียมปืนเรียบร้อย (Cleared Away)
๓. ตรวจดูไฟเตรียมปืนเรียบร้อย (Cleared Away) สว่ำง สับสวิทช์ปลอดภัยทีจ่ ะเข้ำป้อมไปที่ป้อม
ปืนติดตำม (Mounting Follow On)
๔. กดปุ่มเริ่มเดินตำมขั้นตอน (Sequence Start On) ตรวจดูว่ำไฟสัญญำณต่อไปนี้สว่ำง
(๑) เริม่ เดินตำมขั้นตอนเรียบร้อย (Sequence Started)
(๒) ไฟยิงทีป่ ้อมเรียบร้อย (Clear Gun Firing On)
(๓) ไฟยิงตำมปกติเรียบร้อย (Normal Firing On)
(๔) ไฟตั้งค่ำชนวนพร้อม (Fuze Supply Available)
(๕) ประตูช่องลองออกเปิด (Case Ejection Door Open)
(๖) ป้อมปืนติดตำม (Mounting Follow On)
(๗) ป้อมปืนเดินเรียบร้อย (Stood To)
(๘) กำรเลือกอำกำรวงแหวนป้อนลูกปืนอยู่ตำแหน่งตั้งยิงกล/บรรจุปกติ (Feed Ring Selection
Auto/Normal)
๕. กดปุ่มควบคุมเซคเตอร์ (Sector Control) และตรวจดูกำรหันของปืนไปทำงขวำซ้ำยถูกต้องและเมื่อ
ปล่อยมือปืนจะหันไปอยู่ตำแหน่งปกติ
๖. กดปุ่มเลิกเดินตำมขั้นตอน (Sequence Start OFF)
๗. รำยงำนต้นปืน “ป้อม.............เรียบร้อย ลำกล้องเกลี้ยง”
ต้นปืน

เมื่อได้รำยงำนจำกนำยป้อม เข้ำควบคุมป้อมปืน ทดลองกำรควบคุมป้อมปืนที่ตู้ควบคุมอำกำรกลว่ำทำงำน
ถูกต้อง

๔. กำรบรรจุขั้นต้น (ต่อสู้อำกำศยำน/พื้นน้ำ)
ต้นปืน

สั่ง “ลูกปืนสมรรถนะสูง บรรจุขั้นต้น บรรจุ”

นำยป้อม ทวนคำสั่ง “ลูกปืนสมรรถนะสูง บรรจุขั้นต้น บรรจุ”

นำยปืน

ตั้งสวิทช์ลกั ษณะกำรบรรจุไว้ที่ บรรจุขั้นต้น (Initial Load) ตรวจดูว่ำ
(๑) สวิทช์ควบคุมกำรบรรจุอยู่ที่ตงั้ ยิงกล (Auto)
(๒) ไฟ Clear Hoist สว่ำง
สั่งพลประจำปืน “ลูกปืนสมรรถนะสูง บรรจุขั้นต้น บรรจุ”

หมำยเลข ๒ กดปุ่มเริ่มเดิน (Start) ที่แผงควบคุมเครื่องลำเลียงและสังเกตว่ำไฟ Power On และ UP ติด
หมำยเลข ๕ เมื่อเห็นว่ำไฟสัญญำณขึ้น (UP) และบรรจุลูกปืนเปล่ำ (Load Bare Rounds) สว่ำง
สั่งพลประจำคลัง “ลูกปืนสมรรถนะสูง บรรจุเครื่องลำเลียงบรรจุ”
หมำยเลข ๖,๗,๘ เริ่ม กำรบรรจุลู ก ปืน ตำมชนิด ที่ สั่ง เข้ำเครื่อ งล ำเลียงโดยวำงฐำนลูก ปื นบนที่ รับ ฐำนและตั้ งขึ้ น
ผลักหัวลูกปืนให้ผำ่ นที่จบั ลูกปืนด้ำนบน เมื่อลูกปืนลูกแรกขึ้นไปแล้วให้เตรียมบรรจุลกู ต่อไปเมื่อพร้อมจน
ครบ ๑๖ นัด
หมำยเลข ๑,๓ หรือ ๔ เมื่อลูกปืนขึ้นมำถึงปำกช่องเครื่องลำเลียงดึงลูกปืนผ่ำนทีป่ ิดด้ำนบนออกจำกที่รบั ลูกปืนโดยให้
ลูกปืนตัง้ ตรง นำไปวำงบนรำงบรรจุด้ำนซ้ำย
หมำยเลข ๒ ดันลูกปืนเข้ำไปตำมช่องที่รำงบรรจุ
นำยปืน

รำยงำนนำยป้อม “ลูกปืน...............บรรจุขั้นต้น ในวงแหวนป้อนลูกปืนเรียบร้อย, ตั้งสวิทช์ตำแหน่งข้ำม
ขั้น (OVERRIDE) เครื่องลำเลียงว่ำง”

นำยป้อม

รำยงำนต้นปืน “ป้อม........ลูกปืน........บรรจุขั้นต้นเรียบร้อย, ตั้งสวิทช์ตำแหน่งข้ำมขั้น (OVERRIDE)
เครื่องลำเลียงว่ำง”

หมำยเหตุ หลังที่เตรียมยิงและบรรจุขั้นต้นเรียบร้อย อำจจะสั่งให้พลประจำปืน พักยิง หรือ ยำมรบกรำบ...ประจำที่
๕. ยำมรบ
กำรเตรียมปืนให้พร้อมสำหรับยำมรบจะต้องกระทำหลังจำกที่ได้ปฏิบัติขั้นเตรียมยิง และบรรจุลูกปืนขั้นต้นเรียบร้อย
แล้วดังนี้
ต้นปืน

สั่ง “ยำมรบกรำบ..............ประจำที่ เตรียมปืนสำหรับยำมรบ โดยไม่ต้องมีคนประจำ”

นำยป้อม

ทวนคำสั่ง “เตรียมปืนสำหรับยำมรบ โดยไม่ต้องมีคนประจำ”

นำยปืน

ทวนคำสั่ง “เตรียมปืนสำหรับยำมรบ โดยไม่ต้องมีคนประจำ”
- ใส่สลักยึดคันโยกที่รำงบรรจุ
- ตั้งสวิทช์ลกั ษณะกำรบรรจุไปที่ตำแหน่งปกติ (Normal)

หมำยเลข ๒ กดปุ่มหยุด (Stop) เครื่องลำเลียงและสังเกตไฟแสดงไฟกำลังและขึ้น ดึงพับถำดรับลูกปืนเก็บเข้ำที่
ปิดประตูช่องลำเลียงและกวดให้แน่น
หมำยเลข ๖,๗,๘ เก็บลูกปืนเข้ำที่ ปิดฝำกล่องให้เรียบร้อย
หมำยเลข ๕ ปิดช่องลำเลียงลูกปืนในคลังและกวดให้แน่น รำยงำนนำยปืน “คลัง........เรียบร้อย”
นำยปืน

รำยงำนนำยป้อม “คลังและรำงบรรจุเรียบร้อย ตั้งสวิทช์ไว้ที่ปกติ”

นำยป้อม

ตรวจดูไฟแสดง ตั้งยิงกล/ปกติ (Auto/Normal) สว่ำง ตั้งสวิทช์เตรียมกำรปฏิบัติไปตำแหน่งยำมรบ
(Defense State) รำยงำนต้นปืน “ป้อม.....ยำมรบเรียบร้อย”

ต้นปืน

สั่ง “พลประจำปืนเลิกประจำที”่

หมำยเหตุ ในลักษณะอำกำศเลว ลูกปืนที่ตั้งอยูบ่ นรำงบรรจุควรถอนออกเก็บ เพื่อกันฐำนปืนชำรุดเมื่อตั้งไว้เป็น
เวลำนำนๆ
๖. ประจำสถำนีรบขณะยำมรบ
นำยป้อม

ประจำที่แผงนำยป้อม ตั้งสวิทช์เตรียมปฏิบัติไปตำแหน่งเตรียมปืนเรียบร้อย (Cleared Away)
สั่ง นำยปืนตั้งสวิทช์ข้ำมขั้น (Override) ทดลองกำรติดต่อกับต้นปืน

ต้นปืน

สั่งประเภทของกำรเตรียมรบ เช่น เตรียมต่อสู้อำกำศยำน/เตรียมรบกรำบ......./เตรียมระดมยิงฝั่ง/เตรียม
ยิงลูกปืนส่องสว่ำง เป็นต้น

นำยป้อม

ทวนคำสั่งประเภทของกำรเตรียมรบ

นำยปืน

สั่งพลประจำห้องบรรจุประจำที่ตำมประเภททีส่ ั่ง ปลดสลักยึดกันโยกทีร่ ำงบรรจุ ตั้งสวิทช์ไปที่ข้ำมขั้น
(Override) ตำมคำสั่ง

หมำยเลข ๒ เปิดประตูช่องลำเลียงลูกปืน ปิดประตูให้แน่น ดึงถำดรับลูกปืนลง ใส่สลักให้แน่น กดปุ่มเริ่มเดิน (Start)
เครื่องลำเลียงลูกปืน สังเกตไฟแสดงกำลังไฟและขึ้นสว่ำง
หมำยเลข ๑,๓,๔ ประจำที่ตำมคำสั่ง
หมำยเลข ๖,๗,๘ เปิดฝำกล่องลูกปืนและเตรียมลำเลียงลูกปืนไปที่ช่องลำเลียงในคลัง
หมำยเลข ๕ เปิดประตูช่องลำเลียงด้ำนลูกปืนเปล่ำในคลังและปิดประตูให้แน่น ตรวจดูไฟแสดงขึ้นและบรรจุลูกปืน
เปล่ำสว่ำง และพลประจำคลังประจำที่เรียบร้อย รำยงำน “คลัง.......พร้อม”
นำยปืน

เมื่อพลประจำห้องบรรจุประจำที่เรียบร้อยและ หมำยเลข ๕ รำยงำนพร้อม รำยงำนนำยป้อม “ปืน......
พร้อม ตั้งสวิทช์ข้ำมขั้น, วงแหวนป้อนลูกปืนมีลกู ปืน.......”

นำยป้อม

รำยงำนต้นปืน “ป้อม..........พร้อม”

หมำยเหตุ ต้นปืนอำจทดลองกำรเริม่ เดินป้อม จำกตู้ควบคุมอำกำรกล และทดลองให้ปืนติดตำมได้ในจังหวะนี้
๗. พักยิงและประจำที่
ก. พักยิง
๑. ควบคุมหลัก (Primary Control)
หลังจำกที่ป้อมปืนรำยงำน “พร้อม” หรือ หลังจำกกำรประจำสถำนีรบและสถำนกำรณ์ขณะนั้นยังไม่มเี หตุกำรณ์
เร่งด่วนทีจ่ ะต้องใช้ปืน ต้นปืนอำจสั่ง “พักยิง” ในขณะที่ควบคุมหลักจะต้องปฏิบัติดังนี้
ต้นปืน สั่ง “พักยิง” (กดปุ่มหยุดเดินป้อม Stop Mounting)
นำยป้อม ทวนคำสัง่ “พักยิง” ตรวจดูว่ำไฟแสดงป้อมเริ่มเดินแล้ว (Sequence Started Lamps) ต้องไม่ติด
นำยปืน ทวนคำสั่ง “พลประจำห้องบรรจุ พลประจำคลัง พัก ยิง ” จัดพลประจำปืน ๑ นำย ประจ ำที่
ในห้องบรรจุ
หมำยเลข ๒ กดปุ่มหยุดเดิน (Stop) ที่แผงควบคุมห้องลำเลียงตรวจดูไฟแสดงไฟกำลังและขึ้นดับ
หมำยเลข ๕ ทวนคำสั่ง “พลประจำคลังพักยิง” จัดพลประจำปืน ๑ นำย ประจำที่ในคลัง
หมำยเหตุ ในขณะพักยิง พลประจำปืนอื่นๆ ยกเว้นที่ได้จัดไว้ป ระจำที่ ให้พักผ่อนได้ในบริเวณที่สำมำรถ
ตำมตัวได้ทันที
๒. ควบคุมรอง (Emergency Control)
เมื่อมีคำสั่งพักยิงขณะที่อยู่ในระหว่ำงกำรควบคุมรอง กำรปฏิบัติเช่นเดียวกับควบคุมหลัก เว้นแต่
นำยป้อม กดปุ่มหยุดเดินป้อม (Sequence Start OFF) ตรวจไฟแสดงป้อมเริม่ เดินแล้ว ต้องไม่ติด
ข. ประจำที่
เป็นคำสัง่ กำรปฏิบัติที่ต้องกำรให้พลประจำปืนและป้อมปืนพร้อม ขณะที่พลประจำปืนพักยิง ดังนี้คือ
๑. ควบคุมหลัก
ต้นปืน สั่ง “ประจำที่”
นำยป้อม ทวนคำสั่ง “ประจำที่”
พลประจำปืน อื่นๆ ประจำที่ที่กำหนด
นำยป้อม ตรวจดูไฟสัญญำณต่อไปนีส้ ว่ำงคือ
(๑) ไฟแสดงกำรเริ่มเดินเรียบร้อย (Sequence Started)
(๒) เตรียมอำวุธเรียบร้อย (Cleared Away)
(๓) ป้อมปืนติดตำม (Mounting Follow On)
(๔) พร้อม
(๕) ลูกเลื่อนเปิด
นำยปืน

สั่งพลประจำห้องบรรจุและคลัง “ประจำที”่

หมำยเลข ๒ กดปุ่มเริ่มเดิน (Start) ที่แผงควบคุมเครื่องลำเลียงและดูไฟแสดงไฟกำลังและสว่ำงขึ้น

หมำยเลข ๖,๗,๘ เปิดฝำกล่องลูกปืนและเตรียมลูกปืนลำหรับบรรจุเครือ่ งลำเลียง
หมำยเลข ๕ เห็นสัญญำณขึ้นและบรรจุลกู ปืนสว่ำงและพลประจำคลังประจำทีเ่ รียบร้อย รำยงำน “คลัง.....
พร้อม”
นำยปืน

เห็นพลประจำห้องบรรจุประจำที่เรียบร้อยและรับรำยงำนพร้อมจำกหมำยเลข ๕ นำยป้อม
“ห้องบรรจุและคลัง........พร้อม”

นำยป้อม

รำยงำนต้นปืน “ป้อมปืน..........พร้อม”

๒. ควบคุมรอง
กำรปฏิบัตเิ ช่นเดียวกับควบคุมหลัก เว้นแต่
นำยป้อม กดปุ่มเริ่มเดิน (ON) ตำมขั้นตอนและตรวจดูไฟแสดงกำรเริม่ เดินเรียบร้อยสว่ำง
๘. หยุดบรรจุ, หยุด – หยุด – หยุด และหยุดยิง
ก. หยุดบรรจุ
คำสั่งหยุดบรรจุใช้ในกรณีที่ ตป. หรือผู้ควบคุมกำรยิงไม่ต้องกำรบรรจุลกู ปืนเข้ำรังเพลิง เพื่อให้ปืนหยุดยิง
และลำกล้องเกลี้ยง ส่วนระบบเครื่องบรรจุอื่นๆ ยังคงบรรจุอยู่ตำมเดิม
๑. ขณะที่ควบคุมหลัก
ต้นปืน
สั่ง “หยุดบรรจุ – หยุดบรรจุ – หยุดบรรจุ” พร้อมกับกดปุ่มหยุดบรรจุที่แผงควบคุม
อำกำรกล
จนท. คคย. รอจนปืนหยุดยิงเอง แล้วถอนเท้ำจำกปุม่ เหยียบยิง
นำยป้อม ทวนคำสั่ง “หยุดบรรจุ – หยุดบรรจุ – หยุดบรรจุ”
ถ้ำไฟแสดงปืนพร้อมดับ
นำยป้อม ตรวจดูไฟแสดงลูกเลื่อนเปิดและแขนบรรจุอยู่ที่ช่องส่งลูกปืนสว่ำง รำยงำนต้นปืน “ลำกล้องเกลี้ยง”
ถ้ำไฟแสดงปืนพร้อมสว่ำง
นำยป้อม ต่อ วงจรไฟยิง (Closed) กดปุ่ม ยิง ที่ แผงนำยป้อม (Clear Gun) เมื่ อเห็นไฟแสดงลูก เลื่อนเปิ ด
และแขนบรรจุอยู่ที่ช่องส่งลูกปืนสว่ำงและไฟแสดงปืนพร้อมดับ ปลดวงจรไฟยิง (Open) รำยงำน
ต้นปืน “ปืนว่ำง”
นำยปืน โยกคันโยกบรรจุลูกปืนต่อไปจนวงแหวนป้อนลูกปืนหยุดหมุนและตำแหน่งเริ่มหมุน, เครื่องบรรจุกล
และรำงบรรจุซ้ำยมีลูกปืนอยู่เต็ม
หมำยเลข ๑,๒,๓,๔ ลำเลียงและเตรียมลูกปืนตำมต้องกำร
หมำยเลข ๕,๖,๗,๘ บรรจุเครื่องลำเลียงต่อไปตำมต้องกำร
๒. ขณะที่ควบคุมรอง
(พลศูนย์รวบกำลังเล็งยิงอยู่)
ต้นปืน
สั่ง “หยุดบรรจุ – หยุดบรรจุ – หยุดบรรจุ”

พลศูนย์รวบ ปล่อยมือจำกคันยิง
นำยป้อม สับสวิทช์ควบคุมกำรบรรจุลงในตำแหน่งหยุดบรรจุ ทวนคำสั่ง “หยุดบรรจุ – หยุดบรรจุ – หยุด
บรรจุ”
ถ้ำไฟแสดงปืนพร้อมดับ
นำยป้อม รำยงำนต้นปืน “ลำกล้องเกลี้ยง”
ถ้ำไฟแสดงป้อมพร้อมสว่ำง
นำยป้อม กดปุ่มยิงที่แผงนำยป้อม (Clear Gun) เมื่อเห็นไฟแสดงลูกเลื่อนเปิดและแขนบรรจุอยูท่ ี่ช่องส่ง
ลูกปืนสว่ำงและไฟแสดงปืนพร้อมดับ ปลดวงจรไฟยิง (Open) และรำยงำนต้นปืน “ปืนว่ำง”
ข. หยุด – หยุด – หยุด
เป็นคำสัง่ ที่ให้ปืนหยุดยิงชั่วขณะทันที ซึ่งคำสัง่ นี้อำจมำจำกนำยยำมเรือเดิน, ผบ.เรือ, ต้นปืน, พลศูนย์รวบ
หรือ นำยทหำรป้องกันอันตรำยด้วยกำรกดปุม่ สัญญำณหยุดยิง เป็นเสียงยำวและสัง่ “หยุด – หยุด – หยุด”
เมื่อกดปุ่มสัญญำณหยุดยิง (Check Fire) ที่ใดก็ตำมไฟแสดงสัญญำณหยุดยิงในระบบทั้งหมดจะสว่ำง ขณะเดียวกัน
วงจรไฟยิงที่ตู้ควบคุมอำกำรกล (ต้นปืน) และแผงนำยป้อมจะถูกปลด ส่วนระบบเครื่องบรรจุต่ำงๆ ยังคงบรรจุตำมเดิม
นำยป้อม ทวนคำสั่ง “หยุด – หยุด – หยุด” ตรวจวงจรไฟยิงที่แผงนำยป้อมปลด (Open) สับสวิทช์ควบคุม
กำรบรรจุลงตำแหน่งหยุดบรรจุ (เมื่อควบคุมรอง)
นำยปืน

ทวนคำสั่ง “หยุด – หยุด – หยุด” สัง่ “หยุดบรรจุ รำงบรรจุ” หยุดโยกคันโยกทีร่ ำงบรรจุ

หมำยเลข ๑,๓ และ ๔ หยุดลำเลียงลูกปืน
หมำยเลข ๖,๗ และ ๘ หยุดบรรจุเครื่องลำเลียง
นำยป้อม

รำยงำนสภำพของปืน เช่น “ปืนว่ำง” “รังเพลิงมีลูกปืน”

หมำยเหตุ ก่อนที่ปืนจะพร้อมใหม่หลังจำก หยุด – หยุด – หยุด ต้นปืน (ควบคุมหลัก) หรือนำยป้อม (ควบคุม
รอง) จะต้องกดปุ่มตัง้ สัญญำณหยุดยิงใหม่ (Reset)
ค. หยุดยิง
เป็นคำสั่งให้ห ยุดยิงต่อที่หมำยนั้น ซึ่งคำสั่งนี้จะสั่งต่อเมื่ อได้รับรำยงำนว่ำ “ปืนว่ำง” แล้วเท่ำนั้น ถ้ำรังเพลิง
ยังมีลูกปืนอยู่ ต้นปืนจะต้องสั่งหันกระดกปืนไปยังเขตปลอดภัยเสมอ
ผู้บังคับกำรเรือ

สั่ง “หยุดยิง”

ต้นปืน

สั่ง “หยุดยิง”

นำยป้อม

ทวนคำสั่ง “หยุดยิง” เปลี่ยนกำรควบคุมเป็นกำรควบคุมรอง หันปืนเข้ำแนวลำเรือ
กระดกปืนเป็นมุม ๕ องศำ ตรวจดูว่ำไฟแสดงเครือ่ งบรรจุกลและตำแหน่งเริ่มหมุนมี
ลูกปืนสว่ำง รำยงำน “ปืน......พร้อม”

๙. กำรยิงทีป่ ืน
เมื่อจำเป็นต้องยิงปืนที่แผงนำยป้อมจะต้องปฏิบัติดังนี้
ต้นปืน

สั่ง “เตรียมยิงปืนทีป่ ืน”

นำยป้อม

ต่อวงจรไฟยิงที่แผงนำยป้อม รำยงำน “ป้อม..........พร้อม”

ต้นปืน

สั่ง “ระวัง – ยิง”

นำยป้อม

กดปุ่มยิง (Clear Gun) ที่แผงนำยป้อม รำยงำนต้นปืน “ปืนว่ำง”

