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บทท่ี 2 
การเลือกที่มั่น และที่ตั้งอาวุธเร่งด่วน 

  

1. แผนข้ันต้นของที่มั่น  
      โดยทฤษฏี จะต้องวางแผนของที่ม่ันอย่างละเอียดเสียตั้งแต่เริ่มแรก เพ่ือให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เริ่มต้นขุดหรือ
สร้างเป็นไปตามแผนขั้นสุดท้ายในที่สุด งานทุกขั้นจะกระท าไปตามล าดับความเร่งด่วนที่ผู้บังคับบัญชาก าหนด 
ล าดับความเร่งด่วนที่ผู้บังคับบัญชาก าหนดนี้อาจเป็นไปตามที่ก าหนดได้ ถ้าท่ีมั่นตั้งรับนั้นสร้างในยามปกติ ไม่มี
เหตุการณ์ของสงครามบังคับ หรือเมื่อที่มั่นตั้งรับนั้นได้ถูกดัดแปลงภายหลังจากรบเพ่ือการยึดครองในโอกาส
ต่อไป แต่ในโอกาสที่ปะทะกับข้าศึกอย่างแท้จริงแล้ว ทหารแต่ละคนมักจะต้องท าอย่างใดอย่างหนึ่งให้เหมาะกับ
ตนเองที่สุด และผู้บังคับบัญชาก็จะต้องปรับปรุงป้อมสนามให้เข้าไปใกล้กับที่มั่นในอุดมคติ ( Ideal position )  
ด้วยความจ าเป็นในการที่ทุกชั้นยศจะต้องรู้หลักการของป้อมสนามเป็นอย่างดีเป็นสิ่งส าคัญยิ่งมิฉะนั้นแล้วความ
สับสนจะบังเกิดขึ้นอย่างไม่สามารถท่ีจะหลีกเลี่ยงได้ ที่มั่นของทหารแต่ละคนจะต้องมั่นคงและเหมาะกับแผน
ส่วนรวมของหน่วย  

2.  การปรับปรุงให้ก้าวหน้า  
       เมื่อฝ่ายเข้าตียึดที่ม่ันได้และต้องการท าให้ที่ม่ันที่ยึดได้ม่ันคงแข็งแรง ฝ่ายเข้าตีจะต้องเริ่มขุดโดยทันทีด้วย
การสร้างหลุมแบบเปิดอย่างง่าย ๆ เพ่ือป้องกันตนเองและอาวุธที่มีพลประจ าแม้จะเพ่ิงเริ่มปะทะกับข้าศึกก็ตาม
ป้อมสนามก็มักจะต้องเริ่มทันที โดยขุดลงไปในดินเพื่อป้องกันตน หลุมเหล่านี้เรียกว่า“ที่มั่นเร่งด่วน”  แล้ว
หน่วยทหารเหล่านั้นก็จะค่อย ๆ ปรับปรุงที่มั่นของตนเรื่อยไปตลอดเวลาที่ยังคงอยู่ในที่มั่นเดิม งานในการ
ปรับปรุงที่มั่นจะก้าวหน้าไปโดยล าดับจนเป็นการตั้งรับอย่างประณีต โดยการแนะน า ชี้แจง และก ากับดูแลของ
ผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารช่างของหน่วยนั้น  

3. ค าจ ากัดความ  

3.1 ที่ตั้งอาวุธ( Emplacement )  
  คือ ป้อมสนามท่ีเตรียมไว้อันหนึ่งส าหรับอาวุธกระบอกหนึ่งหรือมากกว่า หรือส าหรับทหารแต่
ละคนหรือพลประจ าปืน ซึ่งจะท าให้ส าเร็จภารกิจการยิง โดยมีการตรวจการณ์ การซ่อนเร้น หรือการก าบังจาก
การตรวจการณ์ของข้าศึกอย่างพอเพียง 

3.2 คูที่ม่ัน ( Intrenchment )  
  คือ งานสนามอันหนึ่งซึ่งมีที่ตั้งอาวุธหนึ่งแห่งหรือมากกว่า และ หรือท่ีก าบังต่าง ๆ เชื่อมต่อกัน
ด้วยคูหรืออุโมงค์อันหนึ่ง  

3.3 ที่พักก าบัง (Shelter)  
  คือ วัตถุธรรมชาติ หรือที่สร้างขึ้น หรือสภาพของภูมิประเทศ ซึ่งให้การป้องกันแก่หน่วยทหาร 
ยุทโธปกรณ์หรือสิ่งอุปกรณ์ให้พันจากไอพิษ การยิง การทิ้งระเบิด หรือลมฟ้าอากาศ ที่พักก าบังนี้แตกต่างกับที่ตั้ง
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อาวุธในข้อที่ว่าไม่มีภารกิจการยิง โดยธรรมดาความต้องการของที่พักก าบังคงคล้ายคลึงกับความต้องการของที่ตั้ง
อาวุธ เพราะว่าที่พักก าบังส่วนมากมักสร้างหลังแนวต้านทานหลัก ดังนั้นจึงมักมีอิสระในการเลือกท่ีตั้งมากกว่าและ
อาจใช้ผู้ที่สันทัดในการสร้างที่สูงกว่าได้  ที่พักก าบังให้การป้องกันมากกว่า เพราะความสามารถในการที่จะคลุมพ้ืนที่
ยิงนั้นมีความส าคัญน้อยกว่าการป้องกัน  ที่พักก าบังอาจใช้เป็นห้องยุทธการ ที่บังคับการ การปฐมพยาบาลขั้นต้น ที่
หลับนอนของหน่วยทหารในแนวหน้า  ศูนย์ข่าว  คลังเก็บของหรืออ่ืน ๆ  อีกมากมาย   ที่พักก าบังเหล่านี้จะช่วยให้      
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ส าเร็จโดยมิได้รับการขัดขวางจากการยิงของปืนใหญ่ ลูกระเบิด และสารเคมี  หรือ
ลมฟ้าอากาศ ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ที่ขาดความช านาญในการสร้างจะท าให้การก่อสร้างขัดข้องก็ตาม แต่ความยาก 
ล าบากในการสร้างก็ไม่สู้จะบังเกิดบ่อยนักเพราะท่ีตั้งอาจไม่อยู่ภายใต้การตรวจการณ์ของข้าศึกและอาจหาหน่วย
ทหารซึ่งใช้เครื่องมือกลอย่างสันทัดและช านาญได้ง่าย 
       การเลือกที่ตั้งท่ีพักก าบังต่าง ๆ ช่วยให้ได้รับการป้องกันตามที่ปรารถนาได้เป็นอย่างมาก ที่พัก
ก าบังท่ีอยู่ที่ลาดหลังเนินซึ่งซ่อนเร้นดีนับว่าอยู่ในที่ก าบังของธรรมชาติ ดังนั้นจึงยากแก่การตรวจการณ์ของ
ข้าศึกในอันที่จะทราบที่ตั้งและยากแก่อาวุธยิงของข้าศึกที่จะท าลาย  

4. ความต้องการของที่ตั้งอาวุธ คูที่มั่น และที่พักก าบัง  

4.1 ความต้องการในการเลือกที่ตั้ง  ( Siting Requirements  )  
              4.1.1 ต้องส าเร็จภารกิจ (Must accomplish mission) การเลือกที่ตั้งของที่ตั้งอาวุธ คูท่ีมั่น 
หรือที่พักก าบังเพ่ือให้ผู้ยึดครองสามารถส าเร็จภารกิจของตนได้นั้นเป็นสิ่งส าคัญประการแรก ตัวอย่างเช่น ที่ตัง้
อาวุธจะต้องเลือกที่ตั้งและทิศทางซึ่งผู้ยึดครองสามารถท าการยิงอย่างได้ผลดีที่สุดไปยังเส้นทางต่าง ๆ ที่ข้าศึกเข้า
มายังที่อยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบของตน ส าหรับที่ตั้งปืนใหญ่เราจะต้องมั่นใจว่าสามารถยิงได้ทั้งมุมเงย มุมราบ และ
ที่ตั้งนี้จะต้องง่ายแก่การที่จะย้ายไปสู่ที่ตั้งส ารองด้วย ส าหรับที่พักก าบังก็จะต้องเลือกที่ตั้งให้ผู้ยึดครองสามารถ
ส าเร็จภารกิจของตนได้โดยมิได้รับการขัดขวางจากการยิงของข้าศึก  
              4.1.2 การสนับสนุนซึ่งกันและกัน (Mutual Support) ที่ตั้งอาวุธควรสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
กล่าวคือที่ตั้งอาวุธควรจะสามารถสนับสนุนซึ่งกันและกันด้วยการยิงและการตรวจการณ์   ที่ตั้งอาวุธส่วนมาก
มักมีจุดอับกระสุน ดังนั้นจึงควรเลือกท่ีตั้งให้สามารถครอบคลุมจุดอับกระสุนซึ่งกันและกันได ้ ข้าศึกอาจรวม
ก าลังกันเข้าตีที่ตั้งอาวุธเพียงสองสามแห่งเท่านั้น ดังนั้น ที่ตั้งอาวุธอ่ืน ๆ ควรสามารถสนับสนุนจุดที่ถูกเข้าตีได้ 
มิฉะนั้นแล้วที่มั่นตั้งรับจะอ่อนแอต่อการทะลุทะลวงมาก  
              4.1.3 การตั้งรับโดยรอบตัว  (All around defence) หน่วยจะต้องจัดที่มั่นของตนเพ่ือเผชิญ
กับการเข้าตีของข้าศึกทุกทิศทุกทาง ความกว้างขวางของการตั้งรับรอบตัวย่อมข้ึนอยู่กับแบบของการปฏิบัติการ 
หน่วยที่เก่ียวข้อง และภูมิประเทศ  หน่วยอิสระซึ่งปฏิบัติในภูมิประเทศรกทึบย่อมมีความจ าเป็นในการตั้งรับ
โดยรอบตัวมากกว่าหน่วยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของก าลังส่วนใหญ่และปฏิบัติการในภูมิประเทศโล่งแจ้ง  หน่วยอาจ
ตั้งรับโดยรอบตัวในทุกทิศทุกทางจากท่ีมั่นจริง (Primary position)  หรืออาจเตรียมที่ม่ันเพิ่มเติม  
( Supplementary position ) แล้วย้ายหน่วยทหารไปเพ่ือเผชิญกับการปฏิบัติการของข้าศึกทางปีกหรือทาง
หลัง  ดังนั้นเพื่อให้บังเกิดผลในการป้องกันได้โดยรอบตัว  ในบางกรณีจึงจ าเป็นต้องสร้างที่มั่นส ารองหรือที่ม่ัน
เพ่ิมเติม (Alternateand/or supplementary position)  



 2-3 

              4.1.4 การซ่อนพราง ( Concealment ) การเลือกที่ตั้งอย่างเหมาะสม จะท าให้สามารถซ่อน
เร้นที่มั่นได้บางส่วนหรือทั้งหมด  และเป็นความจริงที่ว่าจะเป็นผลส าเร็จในการจู่โจมด้วย ดังนั้นข้าศกึอาจเข้า
มาสู่การยิงอย่างไม่รู้ตัวจากที่ม่ันที่ข้าศึกมองไม่เห็น การเข้าตีของข้าศึกทั้งสิ้นอาจผิดพลาดและไม่เป็นผลส าเร็จ
ด้วย ข้าศึกได้รับบาดเจ็บย่อมเสียขวัญนับว่าการพรางมีคุณค่าอย่างแน่นอน ส าหรับคุณค่าทางอ้อม (Passive 
Value) ก็คือ การซ่อนเร้นจะลดผลของการยิงที่มีการเล็งลง หรือบางทีอาจพ้นจากการยิงที่มีการเล็งลง หรือ
บางทีอาจพ้นจากการยิงที่มีการเล็งได้ทั้งสิ้น เราได้ทราบจากสงครามครั้งแล้ว ๆ มา ข้าศึกมักจะไม่รบกวนที่ตั้ง
อาวุธที่เด่น ๆ ซึ่งตัดกับขอบฟ้าจนกว่าข้าศึกจะพร้อมที่จะเข้าโจมตี ข้าศึกจะยิงรบกวนทีละสองสามนัดทุกวัน
จนเมื่อถึงเวลาเข้าตีแล้วข้าศึกจึงจะท าลายที่ตั้งอาวุธที่เห็นได้เด่นชัดนั้นก่อน ที่ตั้งอาวุธที่เห็นได้ยากและซ่อนเร้น
ดีจะพ้นความพินาศจากการยิงโดยมีการตรวจการณ์ ในที่พักก าบังจะมีการซ่อนพรางและก าบังดี ถ้าก าหนดที่ตั้ง
และทางเข้าทางด้านหลังของเนินภูเขาและให้ต่ าลงไปในดินให้มากที่สุดเท่าที่สามารถจะท าได้ การท าทางเข้า
เป็นแบบอุโมงค์เพ่ือซ่อนทางเข้าและการน าเศษดินเศษขยะไปทิ้ง นับว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดในการพราง เมื่อที่
พักก าบังอยู่ใกล้กับข้าศึก ดินหรือเศษขยะจะถูกน าไปทิ้งไว้ชั่วคราวในที่ซึ่งสามารถทิ้งได้ในเวลากลางวันโดย
ข้าศึกตรวจการณ์ไม่เห็น แล้วในตอนกลางคืนจึงน าไปท้ิงต่อไปในหลุมกระสุนปืนใหญ่ หลุมระเบิด คูท่ีมิได้ใช้ 
ถนนที่ทรุดเป็นบ่อ ข้างหลังรั้ว หรือในป่า เว้นทางเข้าต่าง ๆ ควรก าหนดในที่ที่เหมาะสม เช่น ลาดหลังเนิน, 
ตรงถนนที่ทรุด, คู, หรือป่า ส าหรับที่พักก าบังบนผิวดินให้เลือกที่ที่ไม่เด่นชัด แล้วเอาดินถมข้าง ๆ ให้เป็นลาด 
แล้วแซะเอาแผ่นหญ้ามาปิดหรืออาจใช้เครื่องพรางที่สร้างขึ้นก็ได้ ที่พักก าบังแบบขุดแล้วปิด ( Cut and Cover 
shelters) ง่ายในการซ่อนเร้นกว่ามากเพราะอาจขุดจนจมลงไปเสมอกับผิวดิน 
         จงเลือกท่ีตั้งให้กลมกลืนกับเส้นลายขอบเขาของภูมิประเทศและให้ซ่อนเร้นทางเข้าออกด้วยตาข่าย
หรือวัสดุธรรมชาติอย่างรอบคอบ  

4.2 ความต้องการในการออกแบบ  ( Disign Requirements )  
              4.2.1 จะต้องส าเร็จภารกิจ  ( Must Accomplish Mission ) ความต้องการที่ส าคัญที่สุดของ
ป้อมสนาม ก็คือความส าเร็จในภารกิจไม่ว่าจะเป็นภารกิจในการยิง ในการตรวจการณ์หรือ ภารกิจอ่ืน ๆ การ
ออกแบบจึงต้องค านึงถึงความต้องการเหล่านี้ว่าสิ่งใดจ าเป็น ดังต่อไปนี้.-  
               - ช่องต่างๆ (ช่องมอง,ช่องยิงและอ่ืน ๆ) เพ่ือให้ผู้ยึดครองปฏิบัติภารกิจของตนได้ส าเร็จ  
               - มีทางเข้าออกท่ีท าให้ฉงนอย่างน้อย 2 แห่ง  
               - สิ่งอ านวยความสะดวกและเครื่องประกอบส าหรับที่เก็บกระสุน แขวนอุปกรณ์ และเพ่ือ
ความสะดวกสบายของผู้ยึดครอง  
               - เพ่ือชดเชยความอ่อนแอของหน่วยทหารที่ยึดครองซึ่งเป็นทหารใหม่  จะต้องใช้ที่ตั้งอาวุธ 
แบบเปิด (คือไม่มีที่ก าบังเหนือศีรษะ) เพ่ือช่วยให้ผู้น าหรือผู้บังคับบัญชาสามารถควบคุมบังคับบัญชาและ
ป้องกันมิให้ทหารหลบซ่อนข้าศึกให้ได้ผลดีขึ้น   ผลทางจิตวิทยานี้เรียกว่า "โรคหวาดกลัว"  
               - ที่พักก าบัง (Shelters) จะต้องน่าอยู่เพื่อให้ผู้ที่ยึดครองสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตน 
อย่างได้ผล กล่าวคือที่พักก าบังจะต้องมีการระบายน้ า เครื่องให้ความร้อน และการระบายอากาศ และท่ีใด
ต้องการไฟก็มีแสงไฟและเครื่องท าไฟ  
  4.2.2 จะต้องออกแบบโดยใช้วัสดุที่มีอยู่ (Must be disigned for available materials)  
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ป้อมสนามจะต้องออกแบบโดยใช้วัสดุที่มีอยู่ เช่น ไม้ตามธรรมชาติ ไม้แปรรูป โลหะลูกฟูก (เช่นสังกะสีลูกฟูก
,พลาสติกลูกฟูกฯ) หรือบางส่วนของอาคารที่พังทลายจากลูกระเบิดหรือกระสุนปืนใหญ่ การใช้ไม้แปรรูป
มาตรฐานที่มีขนาดและความยาวเท่ากันประกับเข้าด้วยกันเพื่อใช้แทนไม้ใหญ่จะช่วยให้ขนส่งไม้ไปเพียงสองสาม
ขนาดเท่านั้น จึงเป็นการบรรเทาปัญหาการส่งก าลังบ ารุงลง  ยิ่งใช้ไม้ขนาดเล็กลงเพียงใดก็ยิ่งง่ายแก่การที่จะน า
ส่วนต่าง ๆ ของที่ตั้งอาวุธไปยังที่มั่นที่จะสร้างยิ่งขึ้นเพียงนั้น  
              4.2.3 เป็นแบบธรรมดาและง่ายแก่การสร้าง (Siple and easy to construction )  ทหารผู้
ซึ่งต้องสร้างที่ตัง้อาวุธนั้นโดยธรรมดามักมีงานมากและถูกรบกวนมาก เขาจะต้องขุดและสร้างในระหว่างที่หยุด
พักรบกับข้าศึก ความรู้ของเขาเกี่ยวกับการสร้างก็มีความจ ากัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยทหารในแนวหน้าเขาจะ 
ต้องเข้าใจได้โดยง่ายเมื่อได้รับค าอธิบายและโดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่ เขาจะต้องสร้างที่ตั้งอาวุธได้แข็งแรงอันจะ
เป็นประโยชน์ให้ส าเร็จภารกิจของเขาได้ ดังนั้นการออกแบบจะต้องให้เป็นแบบธรรมดาที่สุดเท่าที่เราจะท าได้ 
              4.2.4 จะต้องให้การป้องกันสูงสุด (Must provide maximum protection)   ถ้าข้าศึกยิง
ปืนใหญ่หนาแน่น ใช้ชนวนเวลาหรือใช้ระเบิดปรมาณูแล้ว การป้องกันหน่วยทหารและอาวุธจะมีความส าคัญ
อย่างยิ่งยวด เครื่องป้องกันนี้จะต้องสร้างอย่างรวดเร็ว ถ้าทหารผู้นั้นต้องการให้ส าเร็จภารกิจของตนและจะต้อง
หาความได้เปรียบจากการสร้างที่มั่นทีใ่ห้การป้องกันสูงสุดแต่ใช้แรงงานน้อยที่สุด 
 
 

4.3 การประหยัดเวลา วัสดุ และเครื่องมือ  
  นอกจากความต้องการดังกล่าวแล้วในหัวข้อข้างบนเรายังจะต้องพิจารณาถึง เวลา วัสดุ 
เครื่องมือ และเครื่องมือกลที่มีอยู่ ย่อมไม่มีป้อมสนามอันใดที่จะเป็นไปตามความต้องการทั้งสิ้นได้ ดังนั้นป้อม
สนามใด ๆ ก็ตามจะต้องได้รับการพิจารณาทางได้ทางเสีย โดยค านึงถึงความส าคัญของความต้องการเหล่านั้น
ว่าความต้องการอันใดส าคัญท่ีสุดในสถานการณ์นั้น ๆ 

5. ที่ตั้งอาวุธเร่งด่วน  ( Hasty emplacments )  
      กล่าวทั่วไป ได้พิจารณาถึงความต้องการของที่ตั้งอาวุธ คูที่มั่น และท่ีพักก าบังมาแล้ว ต่อไปนี้ควรจะ
พิจารณาถึงสภาพต่าง ๆ ที่ท าให้จ าต้องมีความต้องการเหล่านั้น มักมีอยู่บ่อย ๆ ที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลง
รวดเร็ว จนกระท่ังหน่วยทหารอาจต้องเคลื่อนย้ายจากแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง โดยที่เกือบมิได้รับการเตือนให้
รู้ล่วงหน้าเลย ซึ่งอาจเป็นการถอนตัวจากข้าศึกหรือเป็นการไล่ติดตามข้าศึกก็ได้ ในสถานการณ์ดังกล่าวนี้การ
วางแผนและการตกลงใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจึงควรกระท าพร้อม ๆ กันและต้องกระท าโดยทันทีเพ่ือให้ได้ผล 
เพราะเหตุว่าสถานการณ์เช่นนี้มีอยู่เสมอในการรบ ทหารทุกคนจึงควรคุ้นเคยกับที่มั่นเร่งด่วน เป็นสิ่งหนึ่งซึ่ง
จะต้องเริ่มกระท าเมื่อปะทะกับข้าศึก หรือใกล้จะปะทะกับข้าศึก หรือเป็นการเริ่มต้นของที่ม่ันประณีต ซ่ึง
จะต้องได้รับการปรับปรุงเมื่อเวลาและสถานการณ์อ านวย ที่มั่นเหล่านี้จะต้องสร้างข้ึนอย่างรวดเร็วด้วย
เครื่องมือที่ทหารแต่ละคนมีอยู่ แม้กระนั้นทหารราบก็จะต้องสร้างให้ได้ตามความต้องการอันหนึ่งอันใดที่ส าคัญ
ดังที่ได้พิจารณากันมาแล้ว ต่อไปนี้จะพิจารณาถึงท่ีมั่นเร่งด่วนชนิดต่าง ๆ  ที่ทหารทุกคนควรจะมีความคุ้นเคย
ต่อมัน  
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5.1 หลุมบุคคลนอนยิง  ( Skirmishetes trench )      
                หลุมบุคคลนอนยิงเป็นที่ตั้งอาวุธเร่งด่วนที่สุด ความมุ่งหมายก็เพ่ือให้การป้องกันอย่างรวดเร็ว
แก่หน่วยทหารที่ถูกท าให้หยุดลงโดยการยิงของข้าศึกในพ้ืนที่ซึ่งไม่มีเครื่องป้องกันตามธรรมชาติ การสร้างหลุม
บุคคลนอนยิงนี้กระท าโดยคนที่ขุดนั้นนอนคว่ าลงด้วยท้องหรือข้างล าตัว แล้วใช้เครื่องมือโยธาสนามแซะดินให้
เป็นหลุมลึกพอ จนกระท่ังได้มูลดินกว้าง 90 ซม. สูง 15 ซม.ทั้งสองข้างของหลุมทางด้านใกล้ข้าศึก หลุมควรจะ
ใหญ่เพียงพอที่จะให้ทหารหนึ่งคนนอนยิงได้ หลุมบุคคลนอนยิงมักสร้างเมื่อมีเวลาน้อยจนกระทั่งไม่สามารถท่ีจะ
คิดถึงสิ่งอื่น ๆ นอกจากขุดแล้วก็ยิงต่อสู้ข้าศึก แต่อย่างไรก็ตามควรเลือกท่ีตั้งให้เหมาะกับยุทธวิธีถ้าสามารถท า
ได้ เพ่ือว่าถ้าการรุกหยุดลงก็พร้อมที่จะเป็นที่มั่นตั้งรับได้ทันที จงจ าไว้ว่าที่ม่ันนี้เป็นที่มั่นเร่งด่วนมากและอย่างดี
ที่สุดก็ให้การป้องกันพอประมาณเท่านั้น แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีเสียเลยและยังให้ความเชื่อมั่นกว่าคนที่ไม่มีอะไร
ป้องกันระหว่างตนกับข้าศึกเลย     

รูปที ่2.1 หลุมบุคคลนอนยิง 

 
 

5.2 ที่พักก าบังแบบหมอบ  ( Prone shelter )   
                ที่มั่นนี้คือที่พักก าบัง (shelter) ตามชื่อท่ีเราเรียกมันมีความมุ่งหมายเพียงอย่างเดียว คือ    
ป้องกันผู้ทีย่ึดครองจากการปฏิบัติการของข้าศึก ที่พักก าบังนี้มักใช้ในพื้นที่ข้างหลังซึ่งส่วนใหญ่ของการปฏิบัติ
ของข้าศึก ก็คือการโจมตีทางอากาศ ที่พักก าบังนี้ ลึก  60 ซม. กว้าง  60 ซม.  ยาว 1.80-1.95 ม.  ที่พักก าบังนี้
ไม่ได้ผลดี ถ้าใช้เป็นที่มั่นส าหรับต่อสู้ข้าศึก  แต่สามารถขุดได้เร็วและให้การป้องกันจากการยิงกราดและสะเก็ด
ระเบิด ส าหรับระเบิดปรมาณูก็สามารถป้องกันได้ตามสมควร ที่พักก าบังนี้เป็นงานป้องกันอันดับแรกที่สร้าง 
เมื่อหน่วยทหารเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่เขตหลัง  
 

รูปที ่2.2 ที่พักก าบังแบบหมอบ  
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5.3 หลุมบุคคล  ( Fox holes )  

                หลุมบุคคลต่าง ๆ เป็นที่มั่นส าหรับต่อสู้ชั้นมูลฐานของทหาร  หลุมบุคคลเหล่านี้ให้การป้องกัน
อย่างดีเลิศจากการปฏิบัติการของข้าศึก เสียเวลาและแรงงานน้อย และสามารถปรับปรุงจากหลุมระเบิด
(craters) หรือหลุมบุคคลนอนยิงได้ง่าย หลุมบุคคลที่ใช้มากที่สุดและได้ผลดีที่สุดมี 2 แบบ คือ หลุมบุคคลคน
เดียวและหลุมบุคคลสองคน (One-man and two-man foxholes) อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นหลุมบุคคลแบบ
ไหนก็ต้องมีลักษณะต่าง ๆ ดังข้างล่างนี้ถ้าต้องการให้หลุมบุคคลนี้เป็นที่ตั้งอาวุธ (emplacement) ที่ได้ผล 
หลุมบุคคลทั้งสิ้นควรมีมูลดินหนาประมาณ 90 ซม. และสูง 15 ซม. ซึ่งใช้ดินจากท่ีขุดจากหลุมนั่นเอง มูลดิน 
(parapet) นี้มีความมุ่งหมาย 2 ประการ คือ ประการที่หนึ่งให้ความป้องกันเพิ่มขึ้นแก่ผู้ยึดครอง ประการที่สอง
เป็นก าแพงหรือคันดินซึ่งจะเปลี่ยนทิศทางน้ าบนผิวดินไม่ให้ไหลลงไปในหลุม เมื่อจะขุดหลุมควรจะเอาแผ่นหญ้า 
หรือต้นไม้เล็ก ๆ บนพื้นที่ท่ีจะขุดนั้นออกเพ่ือใช้พรางมูลดินในภายหลัง ในที่ซึ่งไม่มีหญ้าก็ควรเอาผิวดินออก
เสียก่อน เพ่ือเอาไว้วางบนมูลดินซึ่งจะไม่เป็นที่สังเกตง่ายจากทางอากาศ เพราะสีของผิวดินกับใต้ผิวดินมักแตก 
ต่างกัน  
              ควรมีบ่อรวมน้ าในหลุมบุคคลทุกหลุม เพ่ือรับน้ าในหลุมซึ่งอาจมาจากน้ าซึ่งไหลลงไปในหลุม
โดยตรง เช่น น้ าฝนหรือหิมะ  จากน้ าที่ไหลลงไปในหลุม เช่น  น้ าบนผิวดินหรือจากการซึมผ่านข้าง ๆ  หลุม
ของน้ าใต้ดิน ควรมีบ่อลูกระเบิดข้างก้นบ่อรวมน้ าโดยเจาะเข้าไปในผนังของหลุมบุคคล บ่อลูกระเบิดควรอยู่ตรง
จุดที่ต่ าที่สุดของหลุมและควรอยู่ในลักษณะที่ว่าเมื่อลูกระเบิดถูกขว้างลงไปในหลุมแล้วมันจะกลิ้งหรือถูกเข่ียลง
ไปในบ่อระเบิดได้โดยง่าย เพ่ือให้ได้ผลกับลูกระเบิดแบบใหม่ บ่อลูกระเบิดควรมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 ซม. ลึก 
45 ซม. ท ามุมลาด 30 องศา กับผนังดิน  

5.3.1 หลุมบุคคลคนเดียว   ( One - man fox hole )  
                          มิติของหลุมนี้ไม่ตายตัว เพราะข้ึนอยู่กับขนาดของคนท่ียึดครองที่ม่ันนี้แต่ก็มีเกณฑ์
ต่าง ๆ ซึ่งก าหนดขนาดของหลุมไว้ หลุมควรเล็กเท่าที่จะท าได้ เพ่ือให้เป็นเป้าหมายเล็กและให้การป้องกันจาก
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การบดขยี้ของรถถังได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามควรกว้างอย่างน้อย 60 ซม. เพ่ือพอดีกับไหล่เมื่อนั่งลงบนที่ยืนยิง
และควรยาวอย่างน้อย 1.05 ม.  เพ่ือให้ใช้เครื่องมือป้อมสนามขนาดใหญ่ได้ ระยะจากที่ยืนยิงถึงระดับผิวดิน
เดิมสูงควรประมาณ 1.20-1.40 ม. หรือแล้วแต่ความสูงของบุคคลเจ้าของหลุม ควรระมัดระวังอย่าขุดที่ยืนยิงต่ า
เกินไป เพราะถ้าต่ าเกินกว่า 1.40 ม. แล้วคนส่วนมากนอกจากคนที่สูงที่สุดจะได้รับความล าบากท่ีจะยิงให้ได้ผล
และสะดวกสบาย โดยหลักท่ัวไปด้านยาวของหลุมบุคคลควรอยู่ทางพ้ืนที่ที่จะต้องคุ้มครองการยิง  
                ข้อดี      1. เป็นที่หมายเล็กท าให้การพรางง่าย    
                          2. ป้องกันการบดขยี้ของรถถัง  
               ข้อเสีย   1. ทหารว้าเหว่ท าให้ก าลังใจไม่ดี  
                          2. ทหารไม่มีเวลาพักผ่อนเพราะต้องเฝ้าตรวจตลอดเวลา  
                          3. ไม่มีเวลาตรวจและท าความสะอาดอาวุธ  
                          4. ทหารใหม่ควรใช้หลุมบุคคลแบบเปิด เพื่อดูขวัญของทหารแต่ละคน 
 

รูปที ่2.3  หลุมบุคคลคนเดียว  
 

    
 

5.3.2 หลุมบุคคลสองคน  ( Two - man fox  hole )  
                        หลุมบุคคลสองคน ก็คือ หลุมบุคคลคนเดียว 2 หลุม มาชนกัน โดยมีบ่อน้ าและบ่อลูก
ระเบิดขว้างรวมกัน หลุมบุคคลนี้มักใช้แทนหลุมบุคคลคนเดียวในที่ซึ่งสามารถท าได้ ต่อไปเราจะพิจารณาถึง
ข้อดีและข้อเสียของหลุมบุคคล 2 คน อย่างนี้ว่าดีเสียอย่างไร  
                          ถ้าใช้หลุมบุคคลสองคน คนหนึ่งจะเตรียมพร้อมและเฝ้าดูส่วนอีกคนหนึ่งจะปรับปรุง
หลุมหรือพักผ่อนหลับนอนได้ นี่คือข้อดีที่สุด เพราะว่าถ้าคนคนเดียวมีหน้าที่ประจ าที่ม่ัน, เตรียมพร้อมอยู่เสมอ, 
บ ารุงรักษาอาวุธ, ปรับปรุงที่มั่นงานหนึ่งงานใดหรือหลาย ๆ งาน  งานเหล่านี้จึงอาจบกพร่องได้ ในทางจิตวิทยา   
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การอยู่ร่วมกันท าให้คนท างานได้ผลดีกว่า และเม่ือการรบเริ่มขึ้นก็จะท าให้ยึดอยู่ในที่มั่นได้นานกว่า หลุมบุคคล
สองคนให้ความสะดวกสบายแก่ผู้อยู่ทั้งสอง   เพราะว่าสามารถใช้อุปกรณ์รวมกันได้ เช่น ที่พักก าบังที่ท าจากผ้า 
เต็นท์คนละผืน, ผ้าห่ม เป็นต้น และเมื่อคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บอีกคนหนึ่งก็ยังคงตั้งรับอยู่จนกว่าจะได้รับการ 
ทดแทน แต่ในอีกทัศนะหนึ่งหลุมบุคคลสองคนก็มีข้อเสียหลายข้อ แต่ข้อเสียเหล่านั้นก็มีน้ าหนักน้อยกว่าข้อดี 
เนื่องจากหลุมบุคคลสองคนใหญ่กว่าจึงเป็นเป้าหมายใหญ่กว่าและอ่อนแอต่อการบดขยี้ของรถถังมากกว่า และ
เพราะว่าสองคนอยู่ในหลุมเดียวกันจึงอาจได้รับอันตรายจากกระสุนปืนใหญ่หรือการระเบิดอันเดียวกัน และเป็น
เหตุให้เกิดพ้ืนที่รับผิดชอบไม่ได้รับการคุ้มครองอย่างกว้างขวาง 
                          ที่ได้ศึกษาถึงหลุมบุคคลในรายละเอียดก็เพราะว่า หลุมบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของที่ตั้งอาวุธ
ต่าง ๆ หรืออย่างน้อยก็เป็นการเริ่มต้นของที่ตั้งอาวุธต่าง ๆ ยิ่งกว่านั้นลักษณะต่าง ๆ หลายอย่างของหลุมบุคคล 
เช่น มูลดิน, บ่อรวมน้ า, บ่อลูกระเบิด, และความสูงของที่ยืนยิงและอ่ืน ๆ ก็คล้ายคลึงกับท่ีตั้งอาวุธอ่ืน ๆ  
 

รูปที ่2.4 หลุมบุคคลสองคน  
 

 
 

5.4 ที่ตั้งปืนกล  ( Machine gun emplacements )  
               ที่ตั้งปืนกลอย่างเร่งด่วน  โดยธรรมดามีอยู่ 3 แบบ คือ ที่ตั้งแบบรูปเกือกม้า แบบหลุมบุคคล 
2 หลุม และแบบหลุมบุคคล 3 หลุม 
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5.4.1 ที่ตั้งปืนกลแบบรูปเกือกม้า (Horseshoe type machinegun emplacement)  
                          ที่ตั้งนี้อ่อนตัวที่สุดในบรรดาที่ตั้งปืนกลแบบเร่งด่วนในข้อที่ว่าปืนสามารถหันไปได้
เป็นมุม 180 องศา โดยไม่ต้องเลื่อนปืน  และยังคงให้การป้องกันแก่พลประจ าปืนอย่างได้ผลด้วย ที่ตั้งปืนกลเบา 
ประกอบด้วยคูรูปเกือกม้า กว้าง 60 ซม. โค้งรอบฐานตั้งปืน กว้าง .90 ม. ซึ่งอยู่ระดับอกส าหรับที่ตั้งปืนกลหนัก 
.30 มม. ฐานตั้งปืนควรต่ ากว่าระดับเอวเล็กน้อยและเป็นรูปตัว ที. เพ่ือรับขา 2 ขา ของขาหยั่งชนิดสามขา  ซึ่ง
ไม่เหมือนกับของปืนกลเบา  ขนาดของฐานตั้งปืนรูปตัว T มีดังนี้ ฐานตัว T กว้าง 90 ซม. ยาว 1.05 ม.  ปีกตัว
T กว้าง 60 ซม. มูลดินควรสร้างรอบที่ตั้งให้หนาประมาณ 90 ซม. สูง 15 ซม.  
 

รูปที ่2.5 ที่ตั้งปืนกลรูปเกือกม้า 
 

  
 

5.4.2 ที่ตั้งปืนกลแบบหลุมบุคคล 2 หลุม (Two foxhole machine gun emplacement) 
                    ที่ตั้งปืนกลแบบหลุมบุคคล 2 หลุม มีความมุ่งหมายส าหรับปืนกลเบาเป็นหลัก แต่ก็
สามารถใช้ปืนกลหนักได้เมือ่มีเวลาจ ากัด ที่ตั้งแบบนี้ประกอบด้วยหลุมบุคคลคนเดียวหลุมหนึ่งขุดให้ที่ยืนยิงอยู่
ข้างหลังปืนกลกับหลุมบุคคลคนเดียวอีกหลุมหนึ่งอยู่ข้างซ้ายของปืนและล้ าหน้าหลุมแรก 60 ซม. หลุมที่สอง    
(คือ หลุมซึ่งอยู่ทางซ้ายของปืน) นี้ ควรให้ขอบขวาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันกับข้างซ้ายของหลุมที่อยู่ข้างหลัง 
เส้นตรงซึ่งลากตามขอบขวาและซ้ายของหลุมหน้าและหลังตามล าดับควรอยู่ในแนวป้องกันข้ันสุดท้าย  ( Final 
protective line ) ของปืนกล ควรสร้างมูลดินกว้าง 90 ซม.สูง 15 ซม. โดยรอบเมื่อคาดล่วงหน้าได้ว่าอาจต้อง
ใช้ที่ตั้งปืนกลแบบ 3 หลุม และเมื่อมีเวลาพอควรขุดหลุมหลังให้แกนยาวขนานกับแนวป้องกันข้ันสุดท้าย  
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รูปที ่2.6 ที่ตั้งปืนกลแบบหลุมบุคคล 2 หลุม  
 

  
 

5.4.3 ที่ตั้งปืนกลแบบหลุมบุคคล 3 หลุม (Three foxhole machine gun emplacement) 
                           ที่ตั้งปืนกลแบบนี้ใช้เมื่อจ าเป็นต้องคลุมพ้ืนยิงกว้างขวาง ที่ตั้งแบบนี้ประกอบด้วยหลุม
บุคคล 3 หลุม หลุมหนึ่งอยู่ข้างหลังปืนกล ส่วนอีก 2 หลุม อยู่แต่ละข้างของปืน แกนยาวของหลุมทั้งสามควร
พุ่งเข้าหาปืนและปลายหลุมด้านที่ปืนยิงควรอยู่ใกล้อาวุธ  
                           ถ้าต้องการปรับปรุงที่ตั้งปืนกลแบบหลุมบุคคล 2 หลุม เป็นที่ตั้งปืนกลแบบหลุมบุคคล 3 
หลุม ให้เพ่ิมหลุมอีกหลุมหนึ่งทางด้านขวาของปืน อาจจ าเป็นต้องปรับมิติเล็กน้อย ถ้าไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า
ว่าจะท า 3 หลุม หลุมหลังอาจหันอยู่ในทิศทางท่ีไม่ถูกต้องส าหรับที่ตั้งปืนกลแบบ 3 หลุม  การหันเหของหลุม
หลังสามารถเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อยโดยไม่ขัดต่อภารกิจ แต่จะต้องจ าไว้สิ่งหนึ่งว่าที่ตั้งปืนกลแบบหลุมบุคคล 3 
หลุมนี้นั้น จะต้องขุด 2 หลุมข้างให้ห่างกันประมาณ 1.20 ม. และแนวศูนย์กลางของหลุมทั้งสอง   อยู่ข้างหน้า
หลุมหลังประมาณ  60  ซม.  ถ้าใช้ที่ตั้งแบบ 3 หลุมนี้ส าหรับปืนกลหนัก ขาหยั่ง 3 ขา ควรหมุน 2 ขามาทาง
หลังเพ่ือให้ปืนใกล้พลยิง ถ้าต้องการจะยิงไปทางซ้าย พลยิงและพลยิงผู้ช่วยก็เคลื่อนตัวไปในทิศทางทวนเข็ม
นาฬิกา ถ้ารถถังจะแล่นผ่านไปบนที่ตั้งปืน คนหนึ่งก็หยิบปืนอีกคนหนึ่งหยิบขาหยั่งและกระสุน   แล้วหมอบลง
ไปในหลุม ในขณะที่ขุดหลุมให้เอาดินที่ขุดท ามูลดินรอบที่ตั้งเพ่ือการป้องกันเพิ่มขึ้น  
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รูปที ่2.7 ที่ตั้งปืนกลแบบหลุมบุคคล 3 หลุม  
 

 
  

5.4.4 ที่ตั้งปืนกลต่อสู้อากาศยาน ( Anti-Aircraft machine gun position)   
                          ถ้าจะใช้ที่ตั้งปืนกลดังกล่าว เป็นที่ตั้งปืนกลต่อสู้อากาศยานก็นับว่าไม่เหมาะสม 
อย่างยิ่งเพราะบางกรณีอาจไม่สามารถท าการยิงต่อสู้อากาศยานอย่างได้ผล โดยธรรมดาเราจะใช้ปืนกล ขนาด 
.50 นิ้ว (ปก.93) เป็นอาวุธต่อสู้อากาศยานก็ตาม แต่ก็มีเครื่องยกมุมสูง (elevator) ซึ่งจะติดบนขาหยั่ง 3 ขา
ของปืนกลหนัก ขนาด .30 นิ้ว ซึ่งจะท าให้ปืนกลขนาด .30 นิ้ว นี้สามารถยิงอากาศยานได้ ที่ตั้งท่ีใช้ในกรณีนี้
เป็นหลุมกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. ลึก 90 ซม. มีบ่อรวมน้ าและมูลดินโดยรอบ มีเชิงเทินกว้าง 30 ซม.  
                         เมื่อจะใช้ปืนกลขนาด .50 นิ้ว เป็นปืนต่อสู้อากาศยาน มักใช้ขาหยั่งต่อสู้อากาศยาน
แบบ เอ็ม 63 เมื่อใช้ขาหยั่ง เอ็ม 63  ที่ตั้งปืนจะเป็นหลุมรูปขนมโดนัท เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.70 ม. 
พ้ืนฐานตั้งขาหยั่งอยู่ตรงกลาง มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 ซม. สูงระดับเอว ดินที่ขุดจากหลุมควรใช้ท ามูลดิน  
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รูปที ่2.8 ที่ตั้งปืนกลต่อสู้อากาศยาน  
 

  
 

5.5 ที่ตั้งปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง  ( Recoilless weapon emplacements )  
      ในการเตรียมที่ตั้งปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง ปัจจัยที่จะต้องพิจารณานอกเหนือไปจากขนาดของ
ปืน (ปืนไร้แรงสะท้อนมีหลายขนาด) และพลประจ า ก็คือแรงระเบิดข้างหลังปืน ที่ตั้งส าหรับ ปรส. จะต้องเลือก
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หรือสร้างในที่ซ่ึงพ้ืนที่ข้างหลังบริเวณใกล้ ๆ ไม่มีสิ่งกีดขวาง ซึ่งจ าเป็นเพื่อมิให้แรงระเบิดข้างท้ายสะท้อนกลับ 
มาท่ีตั้งปืน และเพ่ือให้มั่นใจว่าจะไม่ท าลายสิ่งหนึ่งสิ่งใดข้างหลังที่ตั้งปืน 

5.5.1 ที่ตั้งปืนแบบบ่อและหลุมบุคคล  ( Pit - fox hole emplacement )  
      แม้ท่ีตั้งแบบบ่อและหลุมบุคคลนี้จะเป็นที่ตั้งแบบเร่งด่วนและเป็นแบบซึ่งไม่ขอ
แนะน าให้ใช้เมื่อสามารถหลีกเลี่ยงได้ก็ตาม แต่ คจตถ. และ ปรส.57 มม. (ซึ่งยิงโดยพาดบนไหล่) ก็สามารถยิง
ได้ผลส าเร็จจากที่ตั้งแบบนี้ ที่ตั้งนี้ประกอบด้วย บ่อส าหรับยิง เส้นผ่าศูนย์กลาง 90 ซม. ลึกประมาณ 1.05 ม. 
และมีหลุมบุคคลอยู่ข้าง ๆ และเยื้องไปทางหลังเล็กน้อยข้างละหลุม ที่ก้นบ่อส าหรับยิงควรมีบ่อระบายน้ าและ
บ่อลูกระเบิด มีมูลดินรอบบ่อหนาอย่างน้อย 90 ซม. สูง 15 ซม. ความอ่อนแอของที่ตั้งแบบนี้คือ เมื่อจะป้องกัน
การบดขยี้ของรถถัง คนที่ท าการยิงจะต้องละท้ิงบ่อส าหรับยิงแล้วเคลื่อนที่โดยปราศจากการก าบังไปลงหลุม
บุคคล นับว่าเป็นข้อเสียอย่างที่สุดเมื่อเราพิจารณาการป้องกันจากรถถังนั้น มีความจ าเป็นทันทีทันใดเม่ือรถถัง
ก าลังจะทับที่ตั้งนั้น ในเวลาเช่นนั้นจึงไม่เป็นสิ่งพึงปรารถนาที่จะเคลื่อนที่โดยปราศจากการป้องกันจากที่หนึ่งไป
ยังอีกท่ีหนึ่ง  ที่ตั้งปืนแบบบ่อและหลุมบุคคลนี้สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อย่างมากมายโดยการขุดคูสั้น ๆ 
ซึ่งกว้างไม่เกิน 60 ซม. เชื่อมจากหลุมทั้งสองไปยังบ่อส าหรับยิง บ่อส าหรับยิงอาจปรับปรุงให้ดีขึ้นจนเป็นที่ตั้ง
ปืนแบบบ่อ ( Pit type emplacement ) โดยมีงานเพ่ิมอีกเพียงเล็กน้อย  
 

รูปที ่2.9 ที่ตั้งปืนแบบบ่อและหลุมบุคคล  รูปที ่2.10 ที่ตั้งปืนกลแบบบ่อ 
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5.5.2 ที่ตั้งปืนแบบบ่อ ( Pit type  emplacement )  
                           ที่ตั้งปืนแบบบ่อนี้ เป็นที่ตั้งปรับปรุงให้ก้าวหน้ามาจากที่ตั้งปืนแบบบ่อและหลุมบุคคล
ได้อย่างมีเหตุผล ที่ตั้งนี้เป็นบ่อซ่ึงมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ลึกประมาณ  1.05 ซม.  และมีหลุมลึก 2 หลุม 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 60 ซม. ลึกลงไปในก้นบ่อ  เมื่อขุดหลุมซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 ซม. นี้ลงไปในใจกลางของบ่อ
ใหญ่แล้วจะท าให้เกิดชานกว้าง 30 ซม. โดยรอบ ซึ่งคนยืนยิงอาวุธได้ ความลึกของหลุมลึก 60 ซม. นี้จะท าให้
คนในหลุมหมอบลงแค่พอที่จะป้องกันการบดขยี้จากรถถังได้ และท าหน้าที่เป็นบ่อระบายน้ า ควรมีบ่อลูกระเบิด
ด้วยเสมอและควรมีมูลดินด้วย 

5.5.3 ที่ตั้งปืนแบบหลุมบุคคล 2 หลุม  ( Two - fox hole emplacements )  
                          ตั้งแบบหลุมบุคคล 2 หลุม มุ่งหมายส าหรับ ปรส.57 มม. พร้อมด้วยขาหยั่ง เป็นหลัก 
แต่อย่างไรก็ตาม ปรส. อย่างอ่ืน ๆ ก็อาจยิงจากที่ตั้งนี้ได้โดยขาดความสะดวกเล็กน้อย ที่ตั้งนี้ประกอบด้วยหลุม
บุคคล 2 หลุม ขุดเคียงกันห่างกัน 60 ซม. โดยที่ยืนยิงอยู่ข้างหลัง หลุมบุคคลหลุมหนึ่งหรือทั้งสองหลุมควร
ขยายให้ยาวหรือขุดช่องเล็ก ๆ ข้างในเพ่ือให้สามารถเอาปืนลงไปได้ (ปรส.57 มม.  และ 75 มม. ยาว 154  ซม. 
และ 205 ซม. ตามล าดับ) ไม่จ าเป็นว่าปืนจะต้องขนานกับก้นหลุม แต่ยังคงได้รับการป้องกันจากการบดขยี้ของ
รถถังก็นับว่าใช้ได้ หลุมบุคคลยาว 1.65 ม. นับว่าเหมาะกับ ปรส.57 มม. และ 75 มม. ปรส.57 มม. อาจยิง 
จากบ่า จากที่ตั้งแบบนี้ได้เช่นเดียวกับ คจตถ. แต่วิธีนี้พลยิงมักจะต้องหันปืนจากเป้าหมายชั่วคราวให้พลยิง
ผู้ช่วยบรรจุกระสุนได้ ไม่ว่าจะเป็น ปรส. ชนิดใดและใช้ในที่ตั้งปืนชนิดใด พลยิงจะต้องอยู่ในหลุมซ้ายและพลยิง
ผู้ช่วยอยู่ในหลุมขวาของปืน  
 
 

รูปที ่2.11 ที่ตั้งแบบหลุมบุคคล 2 หลุม  
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5.5.4 ที่ตั้งปืนแบบรูปเกือกม้า   ( Horseshoe emplacement )  
       ที่ตั้งแบบนี้เหมือนกับที่ตั้งแบบรูปเกือกม้าของปืนกลเบาขนาด 7.62 มม. M.60  ทุก
ประการ และอาจใช้ได้กับท่ีตั้ง ปรส.57 มม. และ 75 มม. เมื่อจะยิง ปรส. จากที่ตั้งแบบรูปเกือกม้าแกนของ  
ล ากล้องปืน ณ มุมยิงสูงสุดที่ประมาณไว้ควรเหนือส่วนบนของผนังด้านหลังของหลุมไม่น้อยกว่า 20 ซม. 
มิฉะนั้น แรงระเบิดข้างท้ายปืนอาจสะท้อนเข้ามาในหลุมปืนได้ เนื่องด้วยปัจจัยอันนี้บางทีจึงจ าเป็นต้องปรับ
ระดบัหรือขุดพ้ืนที่เล็ก ๆ ลงไปข้างหลังปืน เมื่อใช้ปืนนี้ตรงลาดหน้าเนิน ควรท ามูลดินหนาอย่างน้อย 90 ซม. 
สูง 15 ซม. รอบท่ีตั้งปืน แต่ควรอย่าให้เป็นผลร้ายจากแรงระเบิดท้ายปืน 
   

รูปที ่2.12 ที่ตั้งปืนกลรูปเกือกม้า  
 

  
 

5.5.5 ที่ตั้งปืนแบบส่ีเหลี่ยมคางหมู  ( Trapezoidal emplacement )  
       ที่ตั้งแบบสี่เหลี่ยมคางหมูนี้ออกแบบไว้ส าหรับ ปรส.75 มม. ดังนั้นที่ตั้งนี้จึงมีขนาด
ใหญ่กว่าของ  ปรส. 57 มม. แต่อย่างไรก็ตาม ปรส.57 มม. ก็สามารถยิงจากที่ตั้ง ปรส.75 มม. อย่างได้ผลดี 
ที่ตั้งแบบนี้คล้ายคลึงกับท่ีตั้งแบบรูปเกือกม้าที่กล่าวมาแล้วมาก ข้อดีที่ส าคัญที่สุด  คือ รูปร่างสี่เหลี่ยมคางหมู 
สูง 1.05 ม. ด้านหน้ากว้าง 30 ซม. ด้านหลังกว้าง 1.05 ม. มีคูกว้าง 60 ซม. ขุดรอบ 3 ด้าน ส่วนบนของ
พ้ืนฐานตั้งขาหยั่งควรต่ ากว่าผิวพ้ืนดินประมาณ 30 ซม. ควรสร้างมูลดินโดยรอบตามปกติ  แต่อาจต้องตัดหรือ
ปรับระดับพื้นท่ีเล็ก ๆ ข้างหลังที่ตั้งปืน เพ่ือให้มั่นใจว่าแนวแกนของล ากล้องปืนอยู่เหนือผนังด้านหลังของหลุม
อย่างน้อย 20 ซม.  

รูปที ่2.13 ที่ตั้งแบบส่ีเหลี่ยมคางหมู  
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5.5.6 ที่ตั้งปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังขนาด 106 มม. (106 mm: Recoilless Rifle  
emplacements )  
                         ที่ตั้งส าหรับปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง 106 มม.  โดยธรรมดาเป็นที่ตั้ง ที่ขุดดินออก
มาแล้วขับรถเข้าไปหรือเป็นงานก่อที่สร้างขึ้นเพ่ือให้เหมาะกับรถบรรทุก 1/4  ตัน  เพราะอาวุธ ขนาดนี้มักติด
ตั้งอยู่บนรถชนิดนี้  
                          ถ้าจะใช้ ปรส 106 มม.  เป็นอาวุธติดตั้งขาหยั่งบนพ้ืนดินก็ควรขยายที่ตั้งปืนส าหรับ  
ปรส. ที่ได้กล่าวมาแล้วให้พอเหมาะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.14 ที่ตั้งปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง  ขนาด 106 มม.  
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5.6 ที่ตั้งเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 60 มม.   ( 60 mm. Mortar emplacement )  
               ที่ตั้ง ค.60 มม. อย่างเร่งด่วนมีอยู่ 2 แบบ คือ แบบเปิดและแบบหลุมบุคคล 2  หลุม ที่ตั้งท้ัง
สองแบบท่ีเราศึกษากันนี้ จัดไว้ส าหรับพลยิงและพลยิงผู้ช่วย และอาวุธพร้อมด้วยกระสุนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 
กระสุนเพ่ิมเติมและพลประจ าปืนคนอ่ืน ๆ อยู่ในหลุมบุคคลใกล้ ๆ กับที่ตั้งเครื่องยิงนั้น  
 

รูปที ่2.15 ที่ตั้งยิงเครื่องยิงลูกระเบิด 60 มม.  
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5.6.1 ที่ตั้งแบบเปิด  ( Open type emplacement )  
                          ที่ตั้งเครื่องยิงลูกระเบิดแบบเปิดส าหรับ ค. 60 มม. ไม่แตกต่างกับบ่อสี่เหลี่ยมผืนผ้า  
ลึก 1.05 ม. กว้าง 1.80 ม. ยาว 1.20 ม. ซึ่งใหญ่พอที่จะบรรจุเครื่องยิง พลยิง  และพลยิงผู้ช่วย ใช้ดินที่ขุด
ขึ้นมาท าเป็นมูลดินมาตรฐาน ( อย่างน้อย 90 ซม.  สูง 15 ซม. ) โดยรอบที่ตั้ง ริมหลุมใกล้หลักเล็ง เป็นลาด 
เพ่ือให้มองเห็นหลักเล็งจากหลุมได้   

5.6.2 ที่ตั้งแบบหลุมบุคคล 2 หลุม  ( Two Foxhole Emplacement )  
                          ถ้า ค. 60 มม. อยู่ในที่อับกระสุนหรือในพ้ืนที่ ซึ่งได้รับการป้องกันจากกระสุนวิถีราบ
อาจยิงจากที่ตั้งแบบหลุมบุคคล 2 หลุม ได้ที่ตั้งนี้ประกอบด้วยหลุมบุคคลคนเดียว 2  หลุม ปลายแหลมพุ่งไปหา
ข้าศึกปลายหลุมทางด้านปลายแหลมของรูปตัววีห่างกันประมาณ 60 ซม.ดินที่ขุดจากหลุมทั้งสองใช้ท ามูลดิน
รอบท่ีตั้ง  
 

รูปที ่2.16 ที่ตั้งแบบหลุมบุคคล 2 หลุม  
 

 
  

5.7 ที่ตั้งส าหรับเครื่องยิงขนาดใหญ่กว่า  
                   เนื่องจากศูนย์และเครื่องเล็งแบบใหม่และวิธีการใช้เครื่องยิงลูกระเบิดขนาดใหญ่  (81 มม. 
และ 4.2 นิ้ว) เป็นวิธีใหม่ ที่ตั้งอย่างขนาดใหญ่นี้จึงยังอยู่ในขั้นการออกแบบจากข่าวสารที่ได้รับในขณะนี้ปรากฏ
ว่าที่ตั้งนี้เป็นบ่อตื้นซึ่งลึกประมาณ 60 ซม.  เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.40-3.60 ม. และมูลดิน สูง 60 ซม. รอบหลุม
ที่ตั้งแบบใหม่นี้ตื้นกว่าแบบเก่าเพ่ือให้ใช้วิธีใช้ศูนย์ และวิธีเล็งแบบใหม่อย่างได้ผลและเพ่ือให้มั่นใจว่ามองเห็น
หลักเล็งซึ่งอยู่ห่างจากที่ตั้งยิง 50 - 90 ม.     

5.8 ที่ตั้งส าหรับปืนใหญ่  
                    ที่ตั้งส าหรับปืนใหญ่แบบเร่งด่วน ประกอบด้วยการขุดลงไปในดินเท่าที่จ าเป็นในการป้องกัน
ขั้นต้นแก่ปืนพลประจ าและกระสุน เราไม่สามารถจะเข้าใจในรายละเอียดและศึกษาท่ีตั้งปืนใหญ่แบบต่าง ๆ ซึ่ง
มีอยู่หลายอย่างได้ เมื่อจะสร้างที่ตั้งปืนใหญ่ให้ท่านศึกษาจากคู่มือ และให้มั่นใจว่าท่านเข้าใจความต้องการจาก
ทหารปืนใหญ่อย่างแจ่มแจ้งว่า เขาต้องการให้ที่ตั้งปืนของเขาเป็นไปตามความต้องการของเขาอย่างไร  
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รูปที ่2.17 ที่ตั้งส าหรับปืนใหญ่  
 

  
  
 


