
ป้อมสนาม เครื่องกีดขวาง และการพราง 
วัตถุระเบิดการท าลายและสงครามทุ่นระเบิด 

[MS 1006] 



การวัดผลและประเมินผล 

๑.  สอบปลายภาคการศกึษา  ๔๐ % 

     

๒.  สอบวัดผลโดยครูผู้สอน   ๖๐ % 

     พฤติกรรม               ๒๐ % 

  งานมอบ แบบฝึกหัด  ๒๐ % 

  สอบย่อย                ๒๐ % 

    

 



ป้อมสนาม 



วตัถุประสงค์ของการศึกษาวชิา ป้อมสนาม  
 ๑. ให้คุ้นเคยกับหลักมูลฐานการสร้างและการใช้  ป้อมสนาม 

๒. ทราบงานดัดแปลงภูมิประเทศในความรับผิดชอบของ ช. 
๓. ทราบหลักการเลือกที่ตั้งและแบบการสร้างป้อมสนาม 
๔. ทราบหลักการปรับปรุงป้อมสนามให้ก้าวหน้า 
๕. ทราบคุณสมบัติ ชนิด ขนาดของวัสดุที่ใช้สร้างป้อมค่าย 
๖. ทราบถึงหลักการ  การป้องกันอาวุธปรมาณ ู
๗. การประมาณการทางการช่าง 



ค าศัพท์ในวชิา ป้อมสนาม  

   ป้อม หมายถึง บรรดา อาคาร ที่ก่อสร้างขึ้นมาเพิ่มเติม 
   ความแข็งแรงของการตั้งรับ  โดยอาศัยสภาพภูมิประเทศ 
   ตามธรรมชาติ  เพื่อ ป้องกันการกระท าของข้าศึก 

ป้อมค่าย หมายถึง บรรดาอาคารที่ก่อสร้างขึ้นมาทุกสิ่งทุก
อย่าง  สร้างโดยหน่วยรบ หน่วยช่วยรบทุกหน่วยที่ยังคงยึด
ครอง พท. นั้นอยู่  เพื่อให้ปลอดภัยจากอาวุธของ ขศ. 



 ป้อมค่าย มี  ๒  ประเภท. 
 ก. ป้อมถาวร   ข. ป้อมสนาม 
    ก. ป้อมถาวร  หมายถึงบรรดาอาคารป้อมค่ายส่ิงก่อสร้างทุก
สิ่งทุกอย่าง ที่สร้างขึ้นขณะที่ยังไม่มีการปะทะกับ ขศ. หรือการเข้า
ตีของ ขศ. ยังไม่บังเกิดขึ้น สร้างด้วยวัสดุ คงทน แข็งแรง ทนทาน 
เช่น เหล็ก คอนกรีต ไม้เนื้อแข็ง 



ข.  ป้อมสนาม  หมายถึง บรรดาอาคารป้อมค่ายสิ่งก่อสร้างทุกสิ่งทุก
อย่าง  ที่สร้างขึ้นชั่วคราวด้วยวัสดทุี่มีอยู่พรอ้มแล้วเช่นกระสอบ
ทราย ลวดหนาม วัสดุแสวงเครื่องในพื้นที่ ใช้เครื่องมือประจ ากาย
ตัวทหารช่วยในการสร้างโดยสร้างขึ้นเมื่อ เกิดปะทะกับ ขศ. หรือ
เมื่อใกล้ปะทะกับ ขศ.  โดยหน่วยที่ยึด พท.นั้นๆ อยู่ไม่ว่าจะเป็นคน
ใด หน่วยใด เหล่าใดมี  ๒ แบบ คือ แบบเร่งด่วน และ แบบประณีต 



ป้อมสนามแบ่งตามการใช้งาน 

ป้อมสนามเร่งด่วน ป้อมสนามประณีต 



 ป้อมสนามเร่งด่วน   หมายถึง                        
    บรรดาป้อมสนามที่สร้างขึ้นเมื่อเกิดปะทะกับ ขศ.หรือ    
เมื่อใกล้ปะทะกับ ขศ.สร้างด้วยวัสดุที่หาได้ในภูมิประเทศ
เป็นงานเริ่มต้นของป้อมสนาม แบบประณีต ประกอบด้วย
งาน.  

-การถากถางพื้นที่  
-การขุดที่วางตัว ที่ตั้งอาวุธ ที่พักก าบัง  
-การวางสนามทุ่นระเบิดดักรถถัง สนามทุ่นระเบิดสังหาร  
-การสร้างเครื่องกีดขวาง ชนิดลวดหนาม    
 



 ป้อมสนามแบบประณีต  หมายถึง  บรรดาป้อมสนามแบบ
เร่งด่วน ที่ได้มีการพัฒนาขึ้นมาให้มีความแข็งแรง มั่นคง 
ทนทาน ถูกต้อง ปลอดภัย สามารถให้การป้องกัน  กระสุนปืน
ใหญ,่ ลูกเครื่องยิง (ค.)บ., ฮ. ของ ขศ., กระแสลม, แสงแดด, 
ฝุ่น, ฝน และความหนาวเย็นได้ด้วย     



การใช้ป้อมสนาม 

ป้อมสนามย่อมใช้ได้ทั้งการรบด้วย 
วิธีรุก  วิธีรับ และวิธีร่นถอย  



การใช้ป้อมสนามในการรุก 



ภารกิจหลักของทหารช่างในการตั้งรับที่ส าคัญมีอยู่ ๓ประการ  

การขัดขวางความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ของข้าศึก (mobility) 

ความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ของหน่วย (countermobility) 

ความอยู่รอดในสนาม  (survivability) 

การใช้ป้อมสนามในการตั้งรับ 



การใช้ป้อมสนามในการรบด้วยวิธีร่นถอย  

การเคลื่อนที่ออกห่างจากข้าศึกอย่างมีระเบียบอาจเป็น
การกระท าโดยเต็มใจ หรือถูกบังคับให้กระท าการร่นถอย  

แบ่งออกได้  ๓  แบบ  
-การรบหน่วงเวลา  
-การถอนตัว  
-การถอยการร่นถอย  
 



ล าดับความเร่งด่วนของงานป้อมสนามในการตั้งรับ 

 ๑  การระวังป้องกันตัวเอง  
 ๒  ก าหนดที่ตั้งอาวุธ  
 ๓  การถากถางพื้นที่ยิงรื้อถอนวัสดุที่ก าบังการยิงออกไปและหาระยะยิงไปยังเป้าหมาย  
 ๔  วางข่ายการติดต่อสื่อสาร  
 ๕  เตรียมดัดแปลงที่ตั้งอาวุธ, หลุมบุคคลและที่ก าบังเหนือศีรษะ  
 ๖  วางสนามทุ่นระเบิด, เตรียมท าลายต าบลที่ส าคัญ  
 ๗   สร้างเครื่องกีดขวาง  
 ๘  เตรียมเส้นทางเคลื่อนที่, การส่งก าลัง  
 ๙  เตรียมที่ตั้งส ารอง และเพิ่มเติม  
 ๑๐ เตรียมที่ป้องกัน (หลุมหลบภัย) อาวุธ เคมี ชีวะ รังสี  
 ๑๑ เตรียมสร้างสิ่งลวง ตามแผนของหน่วยเหนือ  



ความรับผิดชอบในการท างาน  

 ผบ. หน่วยทุกระดับเป็นผู้รับผิดชอบ  
 ฝอ. ทหารช่างทุกระดับเป็นผู้ช่วยเตรียมการ วางแผน 
สั่งการ ตรวจทางเทคนิค ให้ค าแนะน าและก ากับดูแล    



การวางแผนการพราง 

ควรเลือกที่ตั้งของงานสนามต่าง ๆ ให้ง่ายแก่การพราง 
การพิจารณาปัจจัย การพรางเสียแต่ต้นจะช่วยให้
ประหยัดแรงงานได้ในภายหลังเป็นอันมาก และให้ผลใน
การพรางดีด้วยการสร้างที่ตั้ง หรือสิ่งลวง และ เครื่องลวง
อื่น ๆ 



การจัดที่มั่นตั้งรับ  ( Organization of a 

defensive position ) 
 

-การลาดตระเวน (Reconnaissance)  

-การจัดระเบียบยุทธวิธ ี ( Tactical Organization )     

-การจัดระเบียบการยิง  ( Organization of Fire ) 

-การดัดแปลงภูมิประเทศ 
                                                              



 
 
 
 
-การถากถางพื้นยิง   
-การท าลายขั้นแรกและสนามทุ่นระเบิด 
-ที่ตรวจการณ์ และการติดต่อสื่อสาร       
-การสร้างการท าลายขั้นรอง และ เครื่องกีดขวางอื่นๆ  
-การท าลายขั้นรอง และ เครื่องกีดขวางอื่นๆ  
-เส้นทางส่งก าลังหลัก  
-การพราง 

 
 
 
 

 
 

การดัดแปลงภูมิประเทศ  
 



ความรับผิดชอบของทหารช่าง 

-อุปกรณ์ และเครื่องมือพิเศษ  (Special Equipment) 
-การส่งก าลัง และควบคุมสิ่งอุปกรณ์สายช่าง (Supply and 

control) 
-โครงการงานพิเศษ (Special plan)  
-การแนะน า และการก ากับดูแล (Suggest and control) 



การเลือกที่มั่น ที่ตั้งอาวุธเร่งด่วน 

ที่ตั้งอาวุธแบบประณีต 



ที่ตั้งอาวุธ คือ  ป้อมสนามที่เตรียมไว้อันหนึ่งส าหรับอาวุธกระบอกหนึ่ง 
หรือมากกว่า  หรือส าหรับพลประจ าปืน  ซึ่งจะท าให้ส าเร็จภารกิจ  โดยมีการตรวจการ 
การซ่อนเร้นและการก าบังจากการตรวจการณ์ 

คูที่มั่น คือ งานสนามอันหนึ่งซึ่งมีที่ตั้งอาวุธหนึ่งแห่งหรือมากกว่า หรือที่ก าบังต่างๆ 
เชื่อมต่อกันโดยคูหรืออุโมงค์อันหนึ่ง 

ที่พักก าบัง คือ วัตถุธรรมชาติหรือที่สร้างขึ้น  หรือตามสภาพภูมิประเทศ   
ซึ่งให้การป้องกันแก่หน่วยทหาร ยุทโธปกรณ์ต่างๆให้พ้นจากการยิง การทิ้งระเบิด  
หรือลมฟ้าอากาศ  จะต่างจากที่ตั้งอาวุธในข้อที่ว่าไม่มีภารกิจการยิง 



ความต้องการของที่ตั้งอาวุธ คูที่มั่น และที่พักก าบัง 

ความต้องการในการเลือกที่ตั้ง 
-ต้องส าเร็จภารกิจ 
-การสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
-การตั้งรับโดยรอบตัว 
-การซ่อนพราง 

ความต้องการในการออกแบบ 
-จะต้องส าเร็จภารกิจ 
-จะต้องออกแบบโดยใช้วัสดุที่มีอยู่ 
-เป็นแบบธรรมดาและง่ายแก่การสร้าง 
-จะต้องให้การป้องกันสูงสุด 



ที่ก าบังเร่งด่วน 

 เมื่อถูกโจมตีอย่างปัจจุบันทันด่วน ทหารต้องหมอบแล้วคลานหาที่
ก าบังที่หาได้ในพื้นที่  และใช้เป็นที่มั่นต่อสู้กับข้าศึก 



การดัดแปลงที่มั่น 

 และเมื่อต้องการอยู่ในพื้นที่เนื่องจากถูกกดดันจากข้าศึกหรือเพื่อ
ภารกิจให้เริ่มดัดแปลงเป็นที่มั่นแบบนอนยิงทันที 



ที่ตั้งอาวุธเร่งด่วน ( Hasty Emplacements ) 



ที่ตั้งอาวุธเร่งด่วน 

หลุมบุคคลนอนยิง 

ที่พักก าบังแบบหมอบ 

หลุมบุคคล 

ที่ตั้งปืนกล 

ที่ตั้งปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง 



• เป็นที่มั่นเร่งด่วนที่สุด 
• ให้การป้องกันอย่างรวดเร็วจากการยิงของข้าศึกเมื่อมีการปะทะ 
• ขุดโดยนอนคว่ าลงด้วยท้องหรือข้างล าตัว 
• ใช้เครื่องมือโยธาสนามแซะดินให้เป็นหลุมลึกพอจนกระทั่งได้มูล       
ดินกว้าง ๙๐  ซม. สูง ๑๕ ซม. ทั้งสองข้างของหลุมทางด้านใกล้
ข้าศึก 
• หลุมควรจะใหญ่เพียงพอที่จะให้ทหารหนึง่คนนอนยิงได้ 

หลุมบุคคลนอนยิง 



หลุมบุคคลนอนยิง 



ที่พักก าบังแบบหมอบ 



หลุมบุคคล (Fox holes) 
หลุมบุคคลคนเดียว (One-man foxhole) 
หลุมบุคคลสองคน (Two-man foxhole)  

 



หลุมบุคคลคนเดียว (One-man foxhole) 
 

มิติของหลุมจะไม่ตายตัว ขึ้นอยู่กับตัว
บุคคลที่ยึดที่มั่นนี้ ควนกว้างประมาณ 
๖๐ ซม.ยาวประมาณ ๑๐๕ ซม. ลึก
ประมาณ ๑๒๐-๑๔๐ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ตัวทหารนั้นๆ 



มิติหลุมบุคคลคนเดียว (One-man foxhole)  
 
 



ข้อดี   
    -  เป็นที่หมายเล็กท าให้ พรางง่าย    
    -  ป้องกันการบดขยี้ของรถถัง  

ข้อเสีย  
   -  ทหารว้าเหว่ท าให้ก าลังใจ ไม่ด ี            
   -  ทหารไม่มีเวลาพักผ่อนเพราะต้องเฝ้า  ตรวจตลอดเวลา                         
   -  ไม่มีเวลาตรวจและท าความสะอาดอาวุธ  
   -  ทหารใหม่ควรใช้หลุมบุคคลแบบเปิด เพื่อดูขวัญของทหาร        
แต่ ละคน 





ฝึกภาคสนาม นนร. 



ฝึกภาคสนาม นนร. 



หลุมบุคคลสองคน 





ข้อดี 
- คนหนึ่งจะเตรียมพร้อมส่วนอีกคนหนึ่งจะปรับปรุงหลุมหรือพักผ่อน
หลับนอนได้ 
- การอยู่ร่วมกันท าให้ท างานได้ผลดีกว่า 
- เมื่อการรบเริ่มขึ้นก็จะท าให้ยึดอยู่ในที่มั่นได้นานกว่า 
- ให้ความสะดวกสบายแก่ผู้อยู่ทั้งสอง เพราะว่าสามารถใช้อุปกรณ์
รวมกันได้ เช่นที่พักก าบังที่ท าจากผ้าเต็นท์คนละฝืน, ผ้าห่ม 
-เมื่อคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บอีกคนหนึ่งก็ยังคงตั้งรับอยู่จนกว่าจะได้รับ
การทดแทน  

 



ข้อเสีย 
- หลุมบุคคลสองคนใหญ่กว่าหลุมบุคคลคนเดยีวจึงเป็นเป้าหมายใหญ่กว่า 
- อาจเกดิการสูญเสียพร้อมๆกนั 

- ลดจ านวนพืน้ที่ยดึครอง 
 



ที่ตั้งปืนกล ( Machine Gun Emplacements ) 

แบบรูปเกือกม้า แบบหลุมบุคคลสองหลุม แบบหลุมบุคคลสามหลุม 

-  ที่ตั้งนี้อ่อนตัวที่สุดในบรรดาที่ตั้งปืนกลแบบเร่งด่วน 
-  คือปืนสามารถหันไปได้เป็นมุม ๑๘๐ องศา โดยไม่ต้องเลื่อนปืน 
-  และยังคงให้การป้องกันแก่พลประจ าปืนอย่างได้ผลด้วย 
-  ที่ตั้งปืนกลเบาประกอบด้วยคูรูปเกือกม้า กว้าง ๖๐ ซม.  
   โค้งรอบฐานตั้งปืน กว้าง  ๙๐ ซม.    ซึ่งอยู่ระดับเอว 
 











ที่ตั้งปืนกลต่อสู้อากาศยาน 



 บังเกอร ์    เป็นงานป้อมสนามแบบประณีตที่พัฒนามาจาก
ป้อมสนามแบบเร่งด่วน   เมื่อหน่วยทหารต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่
ปฏิบัติการ    เป็นระยะเวลายาวนาน   ทหารจึงต้องพัฒนาที่มั่น     
ที่ตั้งอาวุธ    ให้มีความมั่นคงแข็งแรงสามารถป้องกันลม  ฝน  
แสงแดด  อากาศที่หนาวเย็นได้     ป้องกันการยิงจากปืนใหญ่ได้ใน
ระดับหนึ่ง  มี  ๒  งานคืองานก่อและมูลดิน 

ที่ตั้งอาวุธแบบประณีต 





  งานมูลดิน     หมายถึง เนินดิน หิน  ทราย เศษอิฐ  
กระสอบทรายที่สูงพอที่จะให้การป้องกันตัวทหารได้ในท่านอน    
ท่านั่งคุกเข่า หากใช้   ดิน ท า  มูลดิน  มูลดินจะต้องหนาอย่าง
น้อย ๙๐  ซ.ม.  สูงอย่างน้อย ๑๕   ซ.ม.  หรือเท่ากับความโต
ศีรษะตัวทหาร 



 งานก่อ    เป็นงานที่สร้างขึ้นมีลักษณะคล้ายมูลดินมาก 
เพราะสร้างจากวัสดุอย่างเดียวกัน        มีความมุ่งหมายอย่าง
เดียวกัน   คือให้ความปลอดภัยต่อบุคคลและยุทโธปกรณ์  ข้อ
แตกต่างของงานก่อ และมูลดิน อยู่ที่งานก่อ ต้องสูง     หนากว่า
มูลดิน  และต้องมีการกรุลาดด้วย 



งานก่อ งานมูลดิน 



คูที่มั่น ( TRENCH ) 



- ที่มั่นในการต่อสู้ 
- เชื่อมต่อระหว่างหลุมบุคคล 
- ที่ตั้งอาวุธ 
- ที่พักก าบังระหว่างการปรับปรุงที่มั่นตั้งรับ 
- ให้การคุ้มกันและซ่อนพรางส าหรับการเคลื่อนที่ 
ระหว่างการรบและการเข้าออกพื้นที่ 

ความมุ่งหมายในการใช้คทูี่มั่น 



ชนิดของคู 

คูคลาน 

คูต่อสู้ 

คูมาตรฐาน 



ขั้นตอนในการขุดคูต่อสู้ 



- พัฒนามาจากคูต่อสู้ 
- เพิ่มความลึกเป็น ๑๗๐ ซ.ม. 
- มีช่องต่อสู้ (fighting bay) หรือขั้นบันไดต่อสู้ (fighting step) ทั้ง
สองด้านของค ู
- ให้การป้องกันที่ดีกว่าคูต่อสู้เนื่องจากมีความลึกมากกว่า 
- อาจสร้างเครื่องก าบังเหนือศรีษะด้วยก็ได ้
- อาจใช้เป็นคูส าหรับติดต่อสือ่สาร ส่งก าลัง อพยพ การ
เคลื่อนที ่

คูมาตรฐาน 



 คูมาตรฐานพร้อมช่องต่อสู้ 



คูมาตรฐานพร้อมบันไดต่อสู้ 



การกรุลาด 

การกรุลาด ซึ่งต้องมีเครื่องค้ าจุน  ส่วนใหญ่ท าหน้าที่ป้องกัน
ผิวหน้าจากการหลุดลุ่ย  และการสึกกร่อนจากลมฟ้าอากาศ  
และจากการเสียดสีหรือกระทบกระทั่งของผู้ที่อยู่ในคูหรือที่ตั้ง
อาวุธ 









๑. ท าการระวังป้องกันตนเอง 

๒. ก าหนดที่ตั้งอาวุธ 

๓. ถากถางพื้นยิงและการหาระยะยิง 

๔. วางข่ายการสื่อสารและท าการตรวจการณ์ 

๕. ปรับปรุงดัดแปลงที่ตั้งอาวุธ หลุมบุคคล ที่พักก าบัง  

๖. วางสนามทุ่นระเบิดเตรียมการท าลายต าบลที่ส าคัญ 

สรุปล าดับความเร่งด่วนของงานป้อมสนาม 



๗. สร้างเครื่องกีดขวาง 
๘. เตรียมเส้นทางการเคลื่อนที่ เส้นทางการส่ง  
    ก าลังบ ารุง  เส้นทางการส่งกลับ 
๙. เตรียมที่มั่นส ารอง   ที่มั่นเพิ่มเติม 
๑๐. เตรียมที่ป้องกันอาวุธเคมี ชีวะ รังสี  
๑๑. สร้างสิ่งลวง 


