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บทท่ี 1 
หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับป้อมสนาม 

1. กล่าวน า 
วิชานี้มุ่งหมายเพ่ือให้ทราบ ความเป็นมาของป้อมสนามตลอดจน ให้คุ้นเคยกับหลักมูลฐานการสร้าง 

 และการใช้ป้อมสนาม ซึ่งจะกล่าวถึงเรื่องการจัดที่มั่นตั้งรับแบบเร่งด่วนและแบบประณีต คู การสร้างคู การกรุลาด
เครื่องกีดขวาง การค านวณวัสดุแรงงานตลอดจนการสร้างเครื่องกีดขวางแบบต่าง   ซึ่งกคคงจะมม่สามารถกล่าวมด้
ครอบคลุมถึงรายละเอียดทุกแง่ทุกมุมมด้มากนัก  เพียงแต่ให้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในสนามและพอเพียงที่จะ
สามารถแก้ปัญหาในยุทธบริเวณมด้เท่านั้น  

2. ประเภทของป้อมค่าย 
ป้อมค่ายเป็นงานที่สร้างข้ึนโดยหน่วยรบและหน่วยช่วยรบทุกหน่วย ทหารช่างเป็นเพียงผู้ให้ความ 

ช่วยเหลือ  ให้ค าแนะน าแก่หน่วยต่าง  ที่ยึดครองพ้ืนที่  การให้ความช่วยเหลือนี้อาจรับผิดชอบงานป้อมค่าย  
เฉพาะแห่งทั้งหมดโดยสิ้นเชิง  ป้อมค่ายแบ่งออกมด้ 2 ประเภท คือ ป้อมถาวร และป้อมสนาม 

2.1 ป้อมถาวร  
 บรรดาป้อมค่ายที่สร้างข้ึนในขณะที่มม่มีการปะทะกับข้าศึก  และเม่ือการเข้าตีของข้าศึกยังมม่

เกิดข้ึน ข้าศึกยังมม่เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โดยปกติจะสร้างด้วย คอนกรีต เหลคกหรือวัสดุที่คล้ายคลึงกัน  

2.2 ป้อมสนาม  
 คือป้อมค่ายที่สร้างขึ้นขณะที่ปะทะกับข้าศึกหรือใกล้ปะทะกับข้าศึก ป้อมสนามธรรมดาจะท าการ

สร้างโดยหน่วยทหารที่ยึดครองพ้ืนที่นั้น    โดยมม่เจาะจงว่าจะเป็นทหารเหล่าใด  ทหารช่างมีหน้าที่เพียงให้การ
สนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ในการสร้าง  เช่น กระสอบทราย ,ลวดหนาม  และให้ค าแนะน าก ากับดูแล เมื่อหน่วย
ทหารเหล่านั้นขอมา  ท าการสร้างด้วยเครื่องมือประจ ากายของทหารแต่ละคน หรือเครื่องมือโยธาสนามหมายเลข 2 
ซึ่งเป็นเครื่องมือของหมวด  

3. ป้อมสนามแบ่งตามการใช้งาน 

 ป้อมสนามแบ่งตามการใช้งาน สามารถแบ่งออกมด้เป็น 2 ประเภท คือ ป้อมสนามเร่งด่วน และป้อมสนาม
แบบประณีต 

3.1 ป้อมสนามเร่งด่วน   
 คือป้อมสนามที่สร้างขึ้นขณะที่จะปะทะกับข้าศึก หรือใกล้ที่จะปะทะกับข้าศึก  และสร้างด้วยวัสดุ

ที่หามด้ในภูมิประเทศ งานเหล่านั้นประกอบด้วย  
 3.1.1 การถากถางพ้ืนทีย่ิง 
 3.1.2 การขุดที่วางตัว ที่ตั้งอาวุธ ที่พักก าบัง  
 3.1.3 การวางสนามทุ่นระเบิดดักรถถัง สนามทุ่นระเบิดสังหาร  
 3.1.4 การสร้างเครื่องกีดขวาง ชนิดลวดหนาม   
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3.2 ป้อมสนามแบบประณีต   
 คือ ป้อมสนามเร่งด่วนที่มด้รับการพัฒนาให้แขคงแรงข้ึนมั่นคงข้ึนสามารถป้องกันอันตรายที่เกิดจาก

กระสุนปืนใหญ่ ปืน ค. และจากการทิ้งระเบิดของเครื่องบิน ป้องกันกระแสลม   แสงแดด ลมฝน และอากาศที่
หนาวเหนคบ  ป้อมสนามแบบประณีตจะท าการสร้างในขณะที่มม่มีการปะทะกับข้าศึก   และข้าศึกยังมม่เคลื่อนเข้ามา
ใกล้สร้างด้วยวัสดุที่ทนทาน เช่น คอนกรีต  เหลคก  หรือวัสดุที่คล้ายคลึงกัน  

4. การใช้ป้อมสนาม 
ป้อมสนามย่อมใช้มด้ท้ังการรบด้วย วิธีรุก  วิธีรับ  และวิธีร่นถอย  ซึ่งหากหน่วยทหาร หรือทหารมีความรู้

ความเข้าใจหลักการต่าง   ของป้อมสนามอย่างถ่องแท้ย่อมน ามปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองและส่วนรวมมด้                                         

4.1 การใช้ป้อมสนามในการรุก  
              ป้อมสนามจะช่วยให้การเข้าจู่โจมต่อก าลังของข้าศึกอย่างมด้ผลและต่อเนื่อง  ท าให้ก าลังพลที่เข้า
ท าการโจมตีข้าศึกมด้มีเวลาพักผ่อนเพื่อการโจมตีต่อมปเมื่อมีโอกาสหรือสถานการณ์บังคับ   และเป็นการป้องกันตัว
ของหน่วยทหารเองในเมื่อข้าศึกตีโต้ตอบกลับมา  ฉะนั้นหากทหารหรือหน่วยทหารมีความรู้ มีความช านาญในการ
สร้างในการดัดแปลงสิ่งต่าง   รอบตัวให้เกิดประโยชน์ในการป้องกันตัวเองทหารกคจะปลอดภัย  และมีขวัญก าลังใจ
ในการต่อสู้เพ่ือท าลายข้าศึก เพื่อขยายผลต่อมป  

4.2 การใช้ป้อมสนามในการตั้งรับ  
              ภารกิจหลักของทหารช่างในการตั้งรับที่ส าคัญมีอยู่ 3 ประการ  

 4.2.1 การขัดขวางความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ของข้าศึก (mobility) 
              4.2.2 ความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ของหน่วย (countermobility) 
  4.2.3 ความอยู่รอดในสนาม  (survivability) 

จากหลัก 3  ประการนี้จะท าให้มองเหคนว่าในการตั้งรับเราต้องพร้อมที่จะท าการรุกโต้ตอบต่อข้าศึกมด้  และ
ต้องชิงเป็นฝ่ายริเริ่มจากข้าศึกท่ีก าลังท าการรบ   การตีโต้ตอบเชิงรุกกคเป็นส่วนหนึ่งของการตั้งรับด้วย   
         การตั้งรับที่ด ีคือการป้องกันตัวเองของหน่วยทหารทั้งรายบุคคลและเป็นส่วนรวม  เครื่องกีดขวางทุกชนิดที่
น ามาวาง  ต้องพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียโดยพิจารณาจากภูมิประเทศรอบ   ตัว ประกอบสนามทุ่นระเบิด คู เครื่อง
กีดขวางลวดหนาม และเครื่องกีดขวางอ่ืน   จะต้องสามารถช่วยยับยั้งการรุกคืบหน้าของข้าศึกมด้ และสามารถที่จะ
แยกรูปขบวนการเข้าตีของข้าศึกที่จะกระท าต่อฝ่ายเราให้ออกจากกันมด้  
    การรักษาความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ส าหรับการตั้งรับ    เป็นการรักษาเสรีในการด าเนินกลยุทธ และ
การสนับสนุนด้านการส่งก าลังบ ารุงของฝ่ายเรา ผู้ด าเนินกลยุทธจะต้องสามารถเคลื่อนที่เข้าปะทะกับข้าศึก และ
เคลื่อนย้ายมปสู่ที่มั่นแห่งอ่ืนมด้ด้วย  ฉะนั้นในการตั้งรับจะต้องมีเส้นทางเข้าออกอย่างเพียงพอต่อการเคลื่อนย้าย
ก าลังของตนเองและของหน่วยเสริมก าลัง ที่จะท าการตั้งรับเส้นทางหลักทางการส่งก าลังจึงต้องเปิดอยู่ตลอดเวลา 
เพ่ือสนับสนุนการตั้งรับและการตีโต้ตอบของฝ่ายเรา  

4.3 การใช้ป้อมสนามในการร่นถอย  
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 การเคลื่อนที่ออกห่างจากข้าศึกอย่างมีระเบียบอาจเป็นการกระท าโดยเตคมใจ หรือถูกบังคับให้
กระท าการร่นถอย แบ่งออกมด้ 3  แบบ การรบหน่วงเวลา - การถอนตัว - การถอยการร่นถอย     จะต้องมีการ
ขัดขวางการเคลื่อนที่ของฝ่ายเราจากข้าศึก เราใช้เครื่องกีดขวางในทางลึก   และสนามทุ่นระเบิด  และตามแนว
เคลื่อนที่หลักอาจมีความจ าเป็นต้องวางเครื่องกีดขวาง เพื่อป้องกันการตีโอบ การวางเครื่องกีดขวางในการร่นถอย
จะครอบคลุมพื้นที่มากกว่าการตั้งรับ    เนื่องจากจะต้องใช้เครื่องกีดขวาง เพื่อป้องกันการตีโอบ การวางเครื่องกีด
ขวางในการร่นถอยจะครอบคลุมพื้นที่มากกว่าการตั้งรับเนื่องจากจะต้องใช้เครื่องกีดขวางมากในต าบลที่ส าคัญตั้งแต่
ขอบหน้าของพ้ืนที่ก าบัง  หรือจากจุดร่นถอยมปจนถึงจุดสิ้นสุดการร่นถอย 

5. ล าดับความเร่งด่วนของงานป้อมสนามในการตั้งรับ 
งานต่าง   ที่เกี่ยวกับการเตรียมที่มั่นตั้งรับ  ต้องด าเนินการมปพร้อม  กัน แต่งานบางอย่างต้องปฏิบัติ

ตามล าดับความเร่งด่วน  เพราะฉะนั้นผู้บังคับหน่วยทหารต้องก าหนดล าดับของขั้นงานในการเตรียมที่มั่น และพึง
ระวังเป็นพิเศษบางประการ ที่จะต้องท าการพรางควบคู่มปกับงานอ่ืน   ด้วยเพื่อมม่ให้เกิดงานซ้ าซ้อน หรือย้อนกลับ
มาท าอีกครั้ง  

5.1 ล าดับขั้นความเร่งด่วนของงาน 
              5.1.1  การระวังป้องกันตัวเอง  
              5.1.2  ก าหนดที่ตั้งอาวุธ  
              5.1.3  การถากถางพ้ืนที่ยิง รื้อถอนวัสดุที่ก าบังการยิงออกมป และหาระยะยิงมปยังเป้าหมาย  
              5.1.4  วางข่ายการติดต่อสื่อสาร  
              5.1.5  เตรียมดัดแปลงที่ตั้งอาวุธ, หลุมบุคคลและที่ก าบังเหนือศีรษะ  
              5.1.6  วางสนามทุ่นระเบิด, เตรียมท าลายต าบลที่ส าคัญ  
              5.1.7  สร้างเครื่องกีดขวาง  
              5.1.8  เตรียมเส้นทางเคลื่อนที,่ การส่งก าลัง  
              5.1.9  เตรียมที่ตั้งส ารอง และเพ่ิมเติม  
              5.1.10 เตรียมที่ป้องกัน (หลุมหลบภัย) อาวุธ เคมี ชีวะ รังสี  
              5.1.11 เตรียมสร้างสิ่งลวง ตามแผนของหน่วยเหนือ  

5.2 ความรับผิดชอบในการท างาน  
     ผบ. หน่วยทุกระดับเป็นผู้รับผิดชอบ  
      ฝอ. ทหารช่างทุกระดับเป็นผู้ช่วยเตรียมการ วางแผน สั่งการ ตรวจทางเทคนิค ให้ค าแนะน า
ก ากับดูแล    

5.3 การวางแผนการพราง   
 ควรเลือกท่ีตั้งของงานสนามต่าง   ให้ง่ายแก่การพราง การพิจารณาปัจจัยการพรางเสียแต่ต้นจะ

ช่วยให้ประหยัดแรงงานมด้ในภายหลังเป็นอันมาก และให้ผลในการพรางดีด้วยการสร้างที่ตั้ง หรือสิ่งลวง และ 
เครื่องลวงอ่ืน    ประกอบกับวิธีการซ่อนเร้น  หรือการพรางมักกระท ามปพร้อม   กับงานอ่ืน   ที่ตั้งลวงนี้จะต้อง
ก าหนดที่ตั้งให้รอบคอบเพื่อให้แผนของส่วนรวมมด้ผล  
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6. การจัดที่มั่นตั้งรับ  ( Organization of a defensive position ) 

6.1 การลาดตระเวน (Reconnaissance)  
 ป้อมสนามเป็นงานตั้งรับในสนามที่สร้างขึ้น  เพ่ือเสริมความแขคงแรงของลักษณะที่ตั้งรับโดย

ธรรมชาติของภูมิประเทศนั้น  ดังนั้นจึงเป็นธรรมดาที่เราจะต้องเลือกที่มั่นตั้งรับที่จะมด้ประโยชน์จากการใช้ลักษณะ
ภูมิประเทศให้มด้ผลดีที่สุด และจะเป็นที่มั่นที่แขคงแรงที่สุด มีอยู่หลายกรณีท่ีท่านในฐานะทหารช่างจะมม่ต้องเลือก
บริเวณส าหรับที่มั่น แต่ท่านอาจถูกขอให้ค าแนะน าเพ่ือช่วยผู้บังคับบัญชาในการเลือกดังนั้น ก่อนที่สามารถให้
ค าแนะน าอย่างถูกต้องแน่นอนแก่ผู้บังคับหน่วยทหารราบ ท่านจะต้องทราบว่าที่มั่นตั้งรับนั้นเขาจัดกันอย่างมร 
ผู้บังคับบัญชาคนใดที่จะยึดครองภูมิประเทศใด   ให้มด้เปรียบ, ผู้บังคับบัญชาผู้นั้นจะต้องท าการลาดตระเวน และ
ศึกษาหรือประเมินค่าของภูมิประเทศเสียก่อน การลาดตระเวนจะให้สมบูรณ์ หรือกว้างขวางเพียงใดนั้นย่อมแล้วแต่
สถานการณ ์และเวลาที่มีอยู่บางคราวอาจมีความจ าเป็นที่ท ามด้แต่เพียงการศึกษาแผนที่เท่านั้น ปัจจัยต่าง    นี้ต้อง
พิจารณาในการลาดตระเวนมด้แก่ พ้ืนที่ยิง ทางท่ีข้าศึกน่าจะเข้ามาการตรวจการณ์การซ่อนพราง และเส้นทาง
คมนาคม   เป็นต้น  

6.2 การจัดระเบียบยุทธวิธี  ( Tactical Organization )     
 จากการศึกษาภูมิประเทศย่อมท าให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยยุทธวิธีสามารถจัดการตั้งรับของตนให้

เหมาะสมกับแบบการตั้งรับของหน่วยใหญ่ ซึ่งหน่วยตนเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยใหญ่นั้นเส้นแบ่งเขตต่าง  ของที่ม่ัน
ตั้งรับจะต้องก าหนดขึ้นและจะต้องระมัดระวังที่จะมม่ก าหนดเส้นแบ่งเขตลงบนภูมิประเทศที่ส าคัญ (Critical 
Terrain Features) เช่น แนวสันเขา หรือห้วย ทั้งนี้เพ่ือให้หน่วยข้างเคียงมด้เข้าใจ ความรับผิดชอบโดยแน่นอนใน
ภูมิประเทศเหล่านี้อย่างแจ่มแจ้งและจะมด้วางแผนกับหน่วยข้างเคียงด้วยขอบเขตเหล่านี้จะต้องก าหนดเขตจ ากัด
หน้าหลังของที่ม่ันให้แน่นอน  และจุดจ ากัดเขตด้วย   ซึ่งจะเป็นเครื่องก าหนดแนวขอบหน้าพ้ืนที่การรบ   (ขนพร.) 
ว่าอยู่ที่ใด แนว ขนพร. นี้คือขอบเขตหน้าสุดของที่ม่ันใหญ่ และเป็นที่ซึ่งระบุให้การยิงของหน่วยต่าง   และอาวุธ
สนับสนุนมีการยิงประสานกัน ขอบเขต   และจุดต่าง   จะต้องก าหนดลงมปให้แน่นอนโดยมีทั้งในภูมิประเทศ  และ
ในแผนที่ ในทุกกรณี  

6.3 การจัดระเบียบการยิง  ( Organization of Fire ) 
              การจัดการยิงทางปีกอย่างมีระเบียบของปืนกลเพิ่มเติมด้วยการยิงของอาวุธอ่ืน          นับว่าเป็น
มูลฐานของที่ม่ันตั้งรับ จะต้องวางแผนการยิงฉากป้องกันข้ันสุดท้าย ( Final protective Fire)   เพ่ือให้การยิงกวาด 
(Crazing Fire)   ประสานกันโดยต่อเนื่องเตคมกว้างด้านหน้าของที่ม่ันให้มด้ผลดีที่สุดเท่าท่ีสามารถท ามด้ ปืนกลที่วาง
อยู่ในแนวป้องกันข้ันสุดท้าย (Final Protective Line) ควรวางเป็นคู่และห่างกันประมาณ  30 - 40  เมตร ทั้งนี้
เพ่ือให้มั่นใจว่าการยิงในแนวป้องกันขั้นสุดท้าย นั้นต่อเนื่องอยู่เสมอ   การยิงจะต้องประสานกับหน่วยข้างเคียง 
เพ่ือให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน มด้ผลดีด้วยการกระท าดังกล่าวนี้      ย่อมท าให้เขตติดต่อระหว่างหน่วยซึ่งโดย
ธรรมดาอ่อนแอทางยุทธวิธีมด้รับการเสริมให้แขคงแรงข้ึนด้วยการยิง     การยิงของปืนใหญ่   และเครื่องยิงลูกระเบิด   
จะต้องประสานกับแผนการยิงในการตั้งรับ    เพ่ือคลุมต าบลอับกระสุนต่าง   ( Dead  Spaces ) ในย่านการยิง
ของปืนกล   และในจุดส าคัญ   มม่ว่าสภาพของทัศนวิสัยจะเป็นอย่างมร,  ในแผนจะต้องมีการชี้เป้าหมายมด้โดย
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แน่นอน เพ่ือให้การขอการยิงใช้เวลาน้อยที่สุด แผนการยิงที่สมบูรณ์จะต้องจัดการให้การยิงหนักยิ่งข้ึนเมื่อข้าศึกใกล้
แนวขอบหน้าที่ม่ัน (ขนพร.) เข้ามา 

6.4 การดัดแปลงภูมิประเทศ  
 การดัดแปลงภูมิประเทศ มีค าจ ากัดความว่า  "คือการปรับปรุงที่มั่น ตั้งรับโดยการมอบที่ตั้งเฉพาะ

ให้แก่หน่วยที่ยึดครองโดยการเสริมความแขคงแรงในการตั้งรับตามธรรมชาติของภูมิประเทศ    "ท่านในฐานะผู้บังคับ
กองร้อย   หรือผู้บังคับหมวดที่สนับสนุนหน่วยยุทธวิธี     ควรจะมีความรู้ในการแบ่งมอบพื้นท่ีซึ่งกระท าโดยผู้บังคับ
หน่วยยุทธวิธีก าหนดที่ตั้งให้  และท่านจะต้องเป็นผู้ที่ช านาญในศิลปของการเสริมความแขคงแรงในการตั้งรับตาม
ธรรมชาติของภูมิประเทศนั้น เราจะกล่าวถึงงานต่าง   ที่เก่ียวข้องกับการดัดแปลงภูมิประเทศอย่างกว้าง   มปก่อน, 
แล้วเราจึงจะศึกษางานนั้นอย่างละเอียดในภายหลัง ที่จะกล่าวต่อมปนี้มิมด้กล่าวตามล าดับของงานที่เริ่มตามที่เรียก
กันว่าล าดับความเร่งด่วน ซึ่งโดยธรรมดาจะก าหนดมว้ในค าสั่งของผู้บังคับหน่วยยุทธวิธี แต่โดยแท้จริงแล้วท่านจะ
พบอยู่เสมอว่างานต่าง   เหล่านี้จะต้องกระท าพร้อม   กันมป  

6.4.1 การถากถางพ้ืนยิง   
  เมื่ออาวุธเข้าประจ าที่มั่นแล้ว  จ าเป็นจะต้องถากถางพ้ืนยิง  เพ่ือให้ฝ่ายตั้งรับมองเหคน

ฝ่ายเข้าตีโดยมองผ่านศูนย์ปืนในระยะปานกลาง  และระยะประชิด การถากถางเริ่มกระท าตั้งแต่แนวขอบหน้าที่ม่ัน 
และต่อมปข้างหน้าอย่างน้อย 100 เมตร    จะต้องระมัดระวังอย่าถากถางมากเกินมปจนเป็นการเปิดเผยที่มั่น  กล่าว
โดยย่อกคคือการถากถางกระท าเท่าท่ีจ าเป็นมิให้ข้าศึกใช้ซ่อนพราง   และป้องกัน แต่มม่มากจนท าให้ข้าศึกผลักดัน  
หรือท าลายที่มั่นฝ่ายเรามด้ ดังนั้นในการถากถางพ้ืนยิงจะต้องค านึงถึงหลักการดังต่อมปนี้ 

 (ก) อย่าถากถางมากจนเกินมป หรืออย่าขาดความระมัดระวังจนเป็นการเปิดเผยที่มั่น  
 (ข) ในพ้ืนที่ที่จัดมว้ส าหรับการตั้งรับประชิด ให้เริ่มถากถางใกล้แนวขอบหน้าที่ม่ัน และต่อมปข้างหน้า   
      อย่างน้อย 100 เมตร  
 (ค) มม่ว่าในกรณีใด   ให้เหลือฉากธรรมชาติของต้นมม้มว้บาง    เพื่อซ่อนพรางท่ีมั่น  
 (ง) ในพ้ืนที่ที่เป็นป่ามม้บาง    ให้ตัดกิ่งต่ า   ของต้นมม้ใหญ่ที่กระจัดกระจายออก บางโอกาสกคเป็นสิ่งพึง   
     ปรารถนาที่จะตัดต้นมม้ต่าง    ที่ข้าศึกอาจใช้เป็นจุดอ้างอิงส าหรับการยิงหาหลักฐานออกเสีย              
(จ) ในป่าทึบ การถากถางพ้ืนยิงโดยสิ้นเชิงย่อมเป็นมปมม่มด้ และกคเป็นสิ่งที่มม่พึงปรารถนาด้วย ท่านจะ 
     ต้องตัดแต่เฉพาะต้นมม้เตี้ยที่ขึ้นใต้ต้นมม้ใหญ่และกิ่งต่ า   ของต้นมม้ใหญ่เท่านั้น กล่าวอีกอย่างหนึ่ง  
     กคคือ ถากถางช่องยิงให้แคบ   ส าหรับอาวุธกลนั้นเอง  
(ฉ) ตัดหรือท าหมู่มม้เตี้ย  ที่หนาทึบให้บาง   หมู่มม้เตี้ย   ที่หนาทึบใช้เป็นเครื่องกีดขวางที่เหมาะสม    
     และกคมม่เป็นอุปสรรคต่อพ้ืนยิงด้วย  
(ช) ทุ่งหญ้าคาและต้นข้าว ถ้าแก่และแห้งให้เกี่ยวหรือเผาเสีย ถ้ามม่เป็นการเปิดเผยที่มั่น โดยธรรมดา 
     จะกระท าเช่นนี้มด้เฉพาะเมื่อเป็นที่มั่นประณีตซึ่งมด้จัดการมว้ก่อนการปะทะกับข้าศึกเท่านั้น 
(ซ) น าต้นมม้และก่ิงมม้ที่ตัดออกมปมว้ ณ ที่ซึ่งจะมม่เป็นการให้การซ่อนพรางแก่ข้าศึกและมม่เป็นการ  
     เปิดเผยที่มั่นฝ่ายเราด้วย  
(ฌ) ก่อนที่จะถากถางพ้ืนยิง   ให้ประมาณอย่างรอบคอบว่าจะถากถางพ้ืนยิงมด้มากน้อยเพียงใดตาม 
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     เวลาที่มีอยู่การประมาณนี้  มักเป็นเครื่องก าหนดลักษณะและความมากน้อยในการถากถางที่จะ    
     กระท า เพราะว่าพ้ืนที่ถากถางเพียงบางส่วนอาจให้การซ่อนเร้น  และการก าบังดีกว่าพ้ืนที่ซึ่งอยู่ใน 
     สภาพธรรมชาติเดิมของมันเสียอีก  

6.4.2 การท าลายขั้นแรกและ สนามทุ่นระเบิด    
  เพ่ือที่จะขัดขวางข้าศึกมิให้ใช้เส้นทางรุกท่ีเกื้อกูล จึงจ าเป็นต้องวางสนามทุ่นระเบิด และ

เตรียมการท าลายสะพานต่าง   และเตรียมท าหลุมระเบิด ณ จุดส าคัญต่าง   มว้ การท าลายโดยปกติจะปฏิบัติตาม
ค าสั่งจาก บก.หน่วยเหนือ  

6.4.3 ที่ตรวจการณ์ และการติดต่อสื่อสาร       
                               ผู้บังคับหน่วยยุทธวิธีย่อมมม่สามารถท่ีจะควบคุม หรือใช้หน่วยของตนมด้อย่างเหมาะสม 
ถ้าผู้บังคับหน่วยนั้นมม่มีการตรวจการณ์อย่างดีมปยังเส้นทางรุกของข้าศึกและข้างหน้าตน   โดยปกตผิู้บังคับหน่วย
ยุทธวิธีมักสร้างที่ตรวจการณ์ (ตก.) และวางสายการสื่อสาร โดยความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่สื่อสาร  
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รูปที ่1.1 การถากถางพ้ืนที่ยิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นที่เดิม ก่อนเริ่มถากถางพ้ืนท่ียิง 

   พื้นที่ ที่ถากถางพื้นที่ยิงมากเกินไป 

   พื้นที่ ที่ถากถางพื้นที่ยิงได้เหมาะสม 
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6.4.4 การสร้างท่ีตั้งอาวุธ คูที่ม่ัน และท่ีพักก าบัง      
  มักจะมีงานหนึ่งในการดัดแปลงภูมิประเทศที่ทหารช่างจะต้องเตรียมพร้อมเป็นอย่างดีท่ี

จะช่วยทหารราบกระท า คือ การสร้างที่ตั้งอาวุธ ( Emplacements )  คูท่ีมั่น ( Intrenchments ) และท่ีพักก าบัง 
(Shelters) จะต้องหวังมด้ว่าทหารช่างจะต้องเป็นผู้ช านาญในงานนี้ และโดยเหตุที่เป็นงานเทคนิค ทหารราบย่อมจะ
มม่รู้เรื่องนี้มากนักและมม่มด้รับการฝึกหรือมม่มีเครื่องมือที่จะท างานบางอย่างด้วย  ดังนั้นเราจะพิจารณางานดังกล่าว
นี้อย่างกว้างขวางในบทเรียนที่เก่ียวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ   

6.4.5 การท าลายขั้นรอง และ เครื่องกีดขวางอื่นๆ  
  ในงานแรก   นั้น เรามด้พิจารณาอย่างกว้าง   ถึงการท าลายขั้นแรก และสนามทุ่น

ระเบิดมาแล้ว แต่ยังมีการท าลายอย่างอ่ืนอีกที่มีความส าคัญข้ันรองและเครื่องกีดขวางอ่ืน  ซึ่งมีความส าคัญอย่าง
ยิ่งยวดต่อที่มั่นตั้งรับ เครื่องกีดขวางลวดหนามป้องกันบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของที่ม่ันตั้งรับ ซึ่งจะขาดเสียมิมด้ และ
ควรมีการก ากับดูแลทางการช่าง เพ่ือให้การใช้และการสร้างเหมาะสมมีอยู่บทเรียนหนึ่งในวิชานี้ที่ท่านจะมด้ศึกษา
รายละเอียดในการสร้างรั้วลวดหนามแบบต่าง   และท่านจะมด้ลงมือสร้างลวดกระโจมสูง 4 ก้าว 2 ก้าว ด้วยตนเอง  

6.4.6 เส้นทางส่งก าลังหลัก  
  เส้นทางส่งก าลังและส่งกลับจะต้องมด้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น นับแต่เริ่มเข้ายึดครองภูมิ

ประเทศนั้น จะต้องบ ารุงรักษาและปรับปรุงให้ดีขึ้นเมื่อมีเวลา เส้นทางส่งก าลังเป็นความรับผิดชอบของทหารช่างใน
การสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษา  

6.4.7 การพราง 
  ถึงแม้ว่าจะมิมด้กล่าวมว้ว่าการพรางเป็นงานหนึ่งในการดัดแปลงภูมิประเทศกคตาม แต่กค

เป็นงานที่ควรกระท าพร้อมกันมปกับงานอ่ืนให้ต่อเนื่องกัน ควรพยายามทุกวิถีทางที่จะเลือกที่ตั้งของงานที่จะช่วยให้
การพรางง่ายเท่าที่จะท ามด้ โดยมิให้เป็นอุปสรรคแก่ภาระกิจหลักของอาวุธนั้น การพิจารณาในปัจจัยนี้ตั้งแต่แรก
มักจะช่วยให้มด้ผลดีแก่การพราง โดยประหยัดแรงงานมด้มากด้วย   ในพ้ืนที่ทะเลทรายหรือแห้งแล้ง   ซึ่งมม่สามารถ
ซ่อนพรางการปฏิบัติการทางทหารมด้แล้ว  การสร้างสิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ และท่ีตั้งปืนลวง (Dummy) ย่อมมี
ความส าคัญกว่าการเลือกที่ตั้งในภูมิประเทศ การน าความรู้การพรางที่ท่านมด้ศึกษามาใช้จะช่วยให้เกิดคุณค่าแก่งาน
ดัดแปลงภูมิประเทศเป็นอย่างมาก 

สรุป  
     เรามด้พิจารณาอย่างกว้าง   ถึงงานในการดัดแปลงภูมิประเทศมาแล้ว และท าอย่างมรจึงจะบังเกิด

ผลส าเรคจในงานนี้ ต่อมปนี้เป็นหัวข้อส าคัญบางประการที่ท่านจะต้องจดจ า คือ 
     ประการแรก จะต้องก าหนดที่มั่นขั้นแรกข้ึนเสียก่อนแล้วค่อย   ปรับปรุงให้เป็นที่มั่นแขคงแรงดีขึ้นเม่ือ

เวลาและสถานการณ์อ านวย แม้ว่าผู้บังคับหน่วยยุทธวิธีนั้น จะมุ่งหมายให้อยู่ในที่มั่นนั้นเพียงสองสามชั่วโมงกคตาม 
ฉะนั้น จงระลึกในข้อนี้เสมอว่าถ้าท่านถูกขอให้ค าแนะน า สถานการณ์และสภาพที่เปลี่ยนแปลงมปอาจท าให้ต้องยึด
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ครองที่ม่ันอยู่เป็นวัน   หรือเดือน   ฉะนั้น การวางแผนในตอนเริ่มต้นดีอาจประหยัดก าลังคนและเวลามด้หลาย
ชั่วโมง   

    ประการที่สอง ที่ควรจดจ ากคคือที่มั่นตั้งรับจะต้องมด้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อย   ตราบเท่าที่ยังยึด
ครองอยู่จากป้อมสนามเร่งด่วนเป็นป้อมสนามปราณีตจนกระท่ังเสรคจสมบูรณ์ จากนั้นกคบ ารุงรักษาเพ่ือให้ที่มั่นนั้น
อยู่ในสภาพที่มด้รับการซ่อมแซมอยู่ตลอดเวลา  

 
 
 

                         ตารางท่ี 1.1 คน - ชั่วโมงท่ีต้องใช้ในการถากถางพ้ืนที่ยิง 100 ตร.ม.  

ลักษณะการถากถาง เครื่องมือที่ใช ้ คน-ชม.ที่ใช ้
1. การถากถางปานกลาง  
   (ถากถางต้นมม้) ที่ยังมม่โตและต้นมม้ที่เส้นผ่าน   
   ศูนย์กลาง เลคกกว่า 12 นิ้ว                                                            
 2. การถากถางขนาดเบา  
    (ถากถางหมู่มม้เลคก  )  

เลื่อย, ขวาน 
 
 

ขวาน,มีดขอ,มีดใหญ่ 

5 
 
 
3 

7. ความรับผิดชอบของทหารช่าง 
เรากคมด้เหคนแล้วว่าทหารช่างมีหน้าที่และมีส่วนเกี่ยวข้องในการปรับปรุงที่มั่นตั้งรับ เรามด้กล่าวถึงการ

แนะน าเทคนิคและการก ากับดูแลมาแล้ว นอกจากนี้ยังมีหน้าที่งานช่างอ่ืน   ที่มีความส าคัญพอพอกัน ดังต่อมปนี้ 

7.1 อุปกรณ์และเครื่องมือพิเศษ  (Special Equipment) 
              ทหารช่างมีเครื่องมือพิเศษและอุปกรณ์ต่าง   ซึ่งบางทีมักมีคุณค่าโดยเฉพาะและประหยัดเวลา
และแรงงานมดเ้ป็นอันมาก ตัวอย่างของสิ่งเหล่านี้มด้แก่ รถถากถาง เลื่อยยนต์ และเครื่องมือช่างมม้ ซึ่งผู้บังคับหน่วย
ยุทธวิธีอาจทราบหรืออาจมม่ทราบกคมด้ว่ามีอยู่ ดังนั้นงานส่วนหนึ่งของหน่วยคือท่านจะต้องทราบอยู่เสมอว่าหน่วย
ของท่านมีเครื่องมืออะมรอยู่บ้างพอที่จะสนับสนุนหน่วยเหนือหรือหน่วยที่ท่านให้การสนับสนุนมด้บ้าง โดยการติดต่อ
ประสานกับนายทหารยานยนต์อย่างใกล้ชิดและควรมียอดอัตรารถที่ใช้มด้และใช้มม่มด้อยู่ในมือเสมอ  เพ่ือชี้แจงให้ 
ผบ.หน่วย ทราบโดยทันที        

7.2 การส่งก าลังและควบคุมสิ่งอุปกรณ์สายช่าง (Supply and control)  
               วัสดุที่ใช้ในงานป้อมสนามส่วนมากเป็นสิ่งอุปกรณ์สายช่าง   ดังนั้น  ท่านจะต้องให้ค าแนะน าแก่   
ผู้บังคับหน่วยยุทธวิธีและจัดหาวัสดุเหล่านั้นให้พร้อมใช้อยู่เสมอ เมื่อจ าเป็นต้องใช้อาจมีมม้ที่เลื่อยทอนมว้แล้ว 
ส าหรับสร้างที่ตั้งอาวุธและท่ีพักก าบังในต าบลส่งก าลังสายช่าง ซึ่งท่านสามารถที่จะช่วยผู้บังคับหน่วยยุทธวิธีในการ
สร้างป้อมสนาม ท่านจะต้องเป็นผู้ให้ค าแนะน าแก่ผู้บังคับหน่วยยุทธวิธีในเรื่องที่เกี่ยวกับการส่งก าลังบ ารุงวัสดุ
เครื่องกีดขวางลวดหนามและอ่ืน   และในเรื่องเวลาที่ต้องใช้ในการสร้างเครื่องกีดขวางต่าง    ด้วย ผู้บังคับหน่วย
ทหารช่างที่กระฉับกระเฉงและตื่นตัวอยู่เสมอจะมีคุณค่าอย่างมากแก่ผู้บังคับหน่วยยุทธวิธีที่ตนสนับสนุน และจะ
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ก่อให้เกิดความเชื่อม่ันและความนับถือแก่เจ้าหน้าที่ทุกคนภายในหน่วยนั้น   หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า ถ้าทหารช่าง
มม่กระฉับกระเฉงและคอยให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอแล้ว   ทหารช่างเหล่านั้นอาจจะมม่มด้นั่งอยู่อย่างนั้นแต่จะต้อง
มปท าการรบในแนวหน้าอย่างทหารราบ  

7.3 โครงการงานพิเศษ (Special plan)  
               มีบางโอกาสที่ทหารช่างอาจต้องท างานส่วนใหญ่ด้วยการลงมือสร้างที่มั่นให้แขคงแรงเอง ถ้าเป็น
การวางแผนในการร่นถอย เพ่ือปรับปรุงหรือยึดครองที่มั่นที่แขคงแรงกว่า  ทหารช่างอาจต้องเตรียมที่มั่นมว้ให้แก่
ทหารราบที่ถอยมา นอกจากการสร้างถนนและสะพานโดยปกติแล้ว ยังมีความรับผิดชอบทางการช่างอย่างอ่ืน
ท านองเดียวกันนี้ที่ท่านอาจต้องพบซึ่งเกิดขึ้นเสมอในการปฏิบัติการทางทหาร 

7.4 การแนะน าและการก ากับดูแล (Suggest and control)              
      ท่านย่อมรับผิดชอบในการให้ค าแนะน าแก่ผู้บังคับหน่วยยุทธวิธี เกี่ยวกับงานซึ่งท่านเกี่ยวข้องโดยตรง 

ท่านจะต้องก ากับดูแลการสร้างป้อมสนาม และในบางกรณีท่านอาจต้องฝึกคนในหน่วยที่ท่านสนับสนุนด้วย  
 
 

8. การปรับปรุงให้ก้าวหน้า 
จากการที่เรามด้ศึกษากันมาทั้งหมด เรามด้พูดกันถึงเรื่องการดัดแปลงภูมิประเทศนั้น  เรามด้กล่าวกว้าง  

ถึงการปรับปรุงที่มั่นให้แขคงแรงจากขั้นเริ่มต้นหรือเร่งด่วนมปสู่ขั้นสุดท้ายหรือประณีต  ถ้าที่มั่นนั้นถูกยึดครองเป็น
เวลาหลายวันมีข้อคิดอยู่บางประการเกี่ยวกับการยึดครองซึ่งควรศึกษาให้ละเอียดอีกเลคกน้อย จงจ ามว้ว่าเมื่อยึด
ครองที่ม่ันในตอนแรกนั้น ควรจะมด้จัดการให้การตั้งรับดีที่สุดเท่าที่สามารถท ามด้     แม้ว่าการยึดครองนั้นจะมีเวลา
วางแผนเพียงสองสามชั่วโมงกคตาม "การขุดลงไปในดิน (Digging in) " จะต้องเริ่มต้นโดยทันทีเท่าที่สามารถท ามด้  
และท่ีตั้งอาวุธควรจะเป็นแบบมาตรฐาน การกระท าดังนี้มีเหตุผลดีคือสมมุติว่าแทนที่ท่านจะอยู่ในที่มั่นต่อมปอีกสอง
สามวันหรือบางทีอาจเป็นสัปดาห์   ถ้าภูมิประเทศมด้รับการดัดแปลงอย่างเหมาะสมและที่ตั้งอาวุธถูกต้องตาม 
แบบมาตรฐานแล้ว กคเหลือแต่เพียงงานที่จะด าเนินต่อมปเพ่ือให้ที่ตั้งอาวุธและหลุมบุคคลเสรคจบริบูรณ์เท่านั้น 
จากนั้นควรเริ่มสร้างคูติดต่อและสื่อสาร การกรุลาด การปรับปรุงอ่ืน   ทั่วมป กคคงด าเนินต่อมปเท่าที่ยังยึดครองที่
มั่นนั้นอยู่ ต่อมปกคปรับปรุงที่มั่นตั้งรับโดยสร้างที่ก าบังเหนือศีรษะแก่บางส่วนของระบบคู (Trench system) 
เป็นอันว่าการสร้างที่มั่นตั้งรับมด้ถึงที่สุดแล้ว ต่อมปกคเป็นการบ ารุงรักษาและปรับปรุงเลคก   น้อย    ตลอดที่มั่น
ทั้งสิ้น  


