
 
 

เอกสารน า 
การศึกษาวิชา ป้อมสนาม เครื่องกีดขวาง การพราง วิชาวัตถุระเบิดและการท าลาย 

นนร.ชั้นปีท่ี ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
-------------------------------- 

๑. วัตถุประสงค์การศึกษา 
๑.๑ เพื่อให้นักเรียนนายร้อยได้รับความรู้ในหลักการเบื้องต้นเก่ียวกับป้อมสนาม การเลือกที่มั่นและที่ตั้งอาวุธ

เร่งด่วน ที่ตั้งอาวุธแบบประณีต คู การสร้างคู และการกรุลาด หลักการเครื่องกีดขวาง การสร้างเครื่องกีดขวางต่อต้าน
บุคคล เคร่ืองกีดขวางต่อต้านยานเกราะ การพรางบุคคล  ป้อมสนาม ยานพาหนะ อาวุธ ที่พักแรม และที่ตั้งที่บังคับการ  

๑.๒ เพ่ือให้นักเรียนนายร้อยได้รับความรู้ในเรื่องคุณลักษณะของวัตถุระเบิดทางทหาร ระบบการจุด
ระเบิด คุณลักษณะและการท างานของทุ่นระเบิด การติดตั้งและการรื้อถอนกับระเบิด  การวาง การบันทึก และ
การรื้อถอนสนามทุ่นระเบิดป้องกันตนแบบเร่งด่วน  

๒. ขอบเขตการศึกษา 
๒.๑ หลักการเบื้องต้นเก่ียวกับป้อมสนาม การเลือกที่มั่นและที่ตั้งอาวุธ 
๒.๒ การสร้างคูและการกรุลาด 
๒.๓ หลักการและการสร้างเครื่องกีดขวาง 
๒.๔ วัสดุพราง การพรางบุคคล ป้อมสนาม ยานพาหนะและที่ตั้งทีบ่ังคับการ 

           ๒.๕ คุณลักษณะของวัตถุระเบิดทางทหาร 

 ๒.๖  ระบบการจุดระเบิด 

 ๒.๗ คุณลักษณะและการท างานของทุ่นระเบิด 

๒.๘ การฝังและการท าทุ่นระเบิดดักรถถังเป็นทุ่นระเบิดกับระเบิด 

 ๒.๙ การติดตั้งและรื้อถอนกับระเบิด 

๒.๑๐ การวาง การบันทึก และการรื้อถอนสนามทุ่นระเบิดป้องกันตนแบบเร่งด่วน 

๓. หลักฐาน 
          ๓.๑ แนวสอน รร.ช.กช. 
          ๓.๒ รส.๕-๑๕, รส.๒๐-๓, รส.๕-๒๕๐ 

๔. การจัดเตรียมการสอน 
 ๔.๑  ตารางการศึกษา วิชาป้อมสนาม เครื่องกีดขวาง การพราง วิชาวัตถุระเบิดและการท าลาย 
 ๔.๒  การจัดกลุ่มการศึกษา และ อจ.ที่ปรึกษา  
              ๔.๒.๑ กลุ่ม ๑/๑ ประกอบด้วย ตอน ก.๑ ๒๑ นาย, ก.๒ ๒๑ นาย, ก.๓ ๒๑ นาย และ ข.๓     
๒๐ นาย รวม ๘๓ นาย ห้องเรียน ข.๑๒  มี พ.อ. ตรียุทธ์  ศรีขวัญ  เป็น อจ.ที่ปรึกษา 
  ๔.๒.๒ กลุ่ม ๑/๒ ประกอบด้วย ตอน ข.๑ ๒๑ นาย, ข.๒ ๒๑ นาย รวม ๔๒ นาย ห้องเรียน  
ข.๑๑  มี ร.ท. อดิกรณ์  ยากับ  เป็น อจ.ที่ปรึกษา 



๒ 

 
  ๔.๒.๓ กลุ่ม ๒/๑ ประกอบด้วย ตอน  ค.๑ ๒๐ นาย, ค.๒ ๒๐ นาย, ค.๓ ๒๐ นาย และ ง.๓ ๒๐ 
นาย รวม ๘๐ นาย ห้องเรียน ข.๑๕   มี พ.อ. จิระเดช วงศ์สุวัฒน์ เป็น อจ.ที่ปรึกษา 
 ๔.๒.๔ กลุ่ม ๒/๒ ประกอบด้วย ตอน  ง.๑ ๒๐ นาย, ง.๒ ๒๐ นาย รวม ๔๐ นาย   ห้ อ ง เ รี ย น    
ข.๑๖ มี พ.ท. ธนันวัฒน์ ธีระกิจเสถียร เป็น อจ.ที่ปรึกษา 
 

๕. การปฏิบัติของ นนร. 
 ๕.๑ นนร.ทุกนายปฏิบัติตามตารางเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 
 - ๐๘๐๕  เข้าเรียน 
 - ๐๘๕๐ พัก ๑๐ นาที 
 - ๐๙๐๐ เข้าเรียน 
 - ๐๙๕๐ พัก ๒๐ นาที 
 - ๑๐๑๐ เข้าเรียน 
 - ๑๑๐๐ พัก ๑๐ นาที 
 - ๑๒๐๐ รับประทานอาหารกลางวัน 
 ๕.๒ หน.ตอน  ตรวจยอดทุกครั้งก่อนเข้าเรียนในแต่ละ ชม. และรายงานให้ อจ.ทราบ 
 ๕.๓ การแต่งกาย  ชุดฝึก/ชุดปกติ 

๖. การวัดผลการศึกษา  (ป้อมสนามฯ ๕๐ คะแนน , วัตถุระเบิดและการท าลาย ๕๐ คะแนน) รวม ๑๐๐ 
คะแนน 
 ๖.๑ โดยอาจารย์  (๖๐ คะแนน) 

๖.๑.๑ ความประพฤติ ๒๐  คะแนน 
๖.๑.๒ แบบฝึกหัด ๒๐  คะแนน 
๖.๑.๓ สอบใน ชม. ๒๐  คะแนน 

๖.๒ การสอบวัดผล  (๑๕ ส.ค.๖๐) ๔๐  คะแนน 

๗. อ่ืน ๆ 
 ๗.๑ ให้ นนร.ศึกษาต าราล่วงหน้าและท าความเข้าใจในเอกสารน า 
 ๗.๒ ให้ นนร.ศึกษาต าราเรื่องที่จะสอนในวันนั้นมาล่วงหน้าเพ่ือให้มีความรู้เบื้องต้นในการรับการศึกษา และ
เตรียมตัวสอบในชั่วโมงสอน 
 ๗.๓ ให้ นนร.ปฏิบัติตามระเบียบ รร.จปร. และปฏิบัติตามตารางสอน และเอกสารที่ได้ชี้แจงโดยเคร่งครัด 

--------------------------------------------- 

ตรวจถูกต้อง 

                                                          (ลงชื่อ)   พ.อ. ตรียุทธ์  ศรีขวัญ  
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                                                                           (ตรียุทธ์  ศรีขวัญ) 
                                                                          อจ.หน.สวท.รร.จปร. 
 พ.ค. ๖๑ 


