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บทท่ี 3 
ที่ตั้งอาวุธแบบประณีต 

 

1. ความมุ่งหมาย   
 เพ่ือให้ทหารได้รู้จักพัฒนาที่ก าบัง  ที่ตั้งอาวุธ  และภูมิประเทศภายหลังจากได้ เข้าดัดแปลง  เพ่ือป้องกัน
ตนในขั้นแรกแล้ว เพ่ือให้ทหารและ ผบ. หน่วยสามารถน าไปใช้ตบแต่งเพ่ิมเติมสิ่งต่าง ๆ  ที่สร้างขึ้นมาในคราวแรก 
ให้มีความคงทนและแข็งแรงสามารถป้องกันการยิงของปืนใหญ่และการทิ้งระเบิดจากเครื่องบินได้อีกระดับหนึ่ง ซึ่ง
เรื่องราวต่าง ๆ ที่จะกล่าวในบทนี้ย่อมน ามาใช้ได้ท้ังสงครามนิวเคลียร์และไม่ใช่นิวเคลียร์ งานก่อและมูลดิน   
( Breastworks and parapets )  
        งานก่อและมูลดิน  เท่าที่เราได้ศึกษามาแล้วอาจแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือตามธรรมชาติ  และที่สร้างขึ้น  

2. งานก่อและมูลดินตามธรรมชาติ  
       ควรใช้งานก่อและมูลดินตามธรรมชาติที่มีอยู่ให้มากที่สุด เพราะมันมีพร้อมอยู่แล้วหรือปรับปรุงในเรื่องการ
ป้องกัน และซ่อนพรางได้ง่าย ลักษณะภูมิประเทศหรือโครงสร้างที่มีอยู่แล้ว อันได้แก่แอ่งตื้น ๆ เนิน (ดินหรือหิน ฯ) 
รั้ว ก าแพงหิน คันดินของทางรถไฟ ถนน และอ่ืน ๆ นับว่าเป็นที่ตั้ง อาวุธได้อย่างดีเลิศ   และให้การป้องกันแก่
หน่วยทหารด้วยในฐานะเป็นทหารช่างท่านควรศึกษาภูมิประเทศ   ซึ่งจะรุกผ่านเข้าไปหรือจะตั้งรับ และควรชี้แจง
ลักษณะที่มั่นตั้งรับที่สามารถใช้ได้ แก่ผู้บังคับหน่วยทหารราบ มักมีอยู่บ่อย ๆ ที่ลักษณะภูมิประเทศที่ให้ความ
ปลอดภัยแก่ชีวิต และประหยัดเวลาเหล่านี้ถูกมองข้ามไปเสีย  และมิได้ใช้ให้เป็นประโยชน์ เพราะว่าเราไม่เห็น
ความสามารถหรือคุณค่าที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในของมัน  

3. งานก่อและมูลดินที่สร้างขึ้น   
 บางทีเนื่องจากสภาพของดิน ระดับน้ าในดินหรือมีเวลาจ ากัดท่านอาจไม่สามารถสร้างที่ตั้งซึ่งขุดลงไปในดิน
ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ท่านก็อาจแก้ปัญหาด้วยการสร้างงานก่อ และมูลดินขึ้นแทน  

3.1 มูลดิน  ( Parapets )  
  มูลดินที่สร้างขึ้น ก็คือเนินดินเตี้ย ๆ ของดิน ของกระสอบทรายหิมะ หรือเศษอิฐหิน ซึ่งกอง
รวมกันให้หนาพอที่จะป้องกันกระสุนปืนเล็กได้ และสูงพอที่จะป้องกันคนในท่านอน หรือนั่ง หรือคุกเข่าได้    ถ้าใช้
ดินท ามูลดินจะต้องให้หนา  90 ซม.  เป็นอย่างน้อย  และควรอัดให้แน่นดีด้วย ถ้ามูลดินนั้นท าด้วยหิมะควรให้หนา
กว่า 90  ซม. อัดให้ดีแล้วพรมน้ าเพื่อให้มันแข็งตัว และยึดตัวกันแน่น แต่เพ่ือป้องกันการเป็นเงาสะท้อนของมูลดิน
หิมะที่แข็งตัวนี้ ควรเอาหิมะที่มิได้อัดโปรยให้ทั่ว ถ้าใช้วัสดุบางอย่าง เช่น เศษหิน หรือหินย่อยท ามูลดินแล้ว ควรใช้
กระสอบทรายสักหนึ่งชั้น หรือใช้ดินปิดเพื่อป้องกันมิให้หินแตกกระจัดกระจายได้นับว่าเหมาะ  

3.2 งานก่อ ( Breastworks )  
  งานก่อที่สร้างขึ้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับมูลดินมาก  ในข้อที่ว่ามันสร้างด้วยวัสดุอย่างเดียวกัน 
และมีความมุ่งหมายอย่างเดียวกัน ความแตกต่างที่ส าคัญของสองสิ่งนี้ก็คือ งานก่อสูงกว่า และหนากว่ามูลดิน 
ดังนั้นจึงมักต้องมีการกรุลาด ( revetmant )  
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              การสร้างงานก่อกระท าโดยใช้วัสดุที่เหมาะสม ดินหิน หรือเศษหิน และอ่ืน ๆ กองรวมกันให้สูง 
และหนาตามปรารถนา  กองให้ดีอัดให้แน่น และกรุลาดทางด้านท่ีหน่วยทหารยึดครองอยู่ วิธีกรุลาดคงเหมือนกับ
วิธีกรุลาดของคู เพราะปัญหาที่ส าคัญ ๆ คล้ายคลึงกันมาก งานก่ออาจสร้างเสา หรือด้วยกระสอบทรายทั้งสิ้นซึ่งไม่
ต้องการกรุลาดถ้าวัสดุที่ใช้ท างานก่อนั้นอาจจะแตกกระจัดกระจายเมื่อถูกยิงก็ควรปิดด้วยกระสอบทรายชั้นหนึ่ง 
หรือดินเช่นเดียวกับมูลดิน (ดูรูปที่ 2.1)  

รูปที่ 3.1 งานก่อ รูปที ่3.2 มูลดิน  

 
 

          ถ้าไม่สามารถท่ีจะขุดลงไปในดิน ที่มั่นตั้งรับทั้งสิ้นอาจต้องสร้างหรือก่อขึ้นบนดินโดยใช้งานก่อ 
และมูลดินโดย  มีอยู่หลายกรณีย์ที่ถึงแม้ว่าไม่เหมาะที่จะขุด ( ดินแข็งมาก, หรือ อ่ืน ๆ ) แต่เราก็อาจได้ดินเป็น
ปริมาณมากโดยใช้รถถากถางปาดขึ้นมา     เมื่อต้องสร้างที่ตั้งบนดินเช่นนี้เราต้องสร้างที่ตั้งมาตรฐานดังที่ได้ศึกษา
มาแล้ว ข้างบนในรูปของงานก่อ  งานก่อที่ใช้ในโอกาสอ่ืน ๆ ได้อย่างมหาศาลก็คือใช้ป้องกันอุปกรณ์ เช่น รถบรรทุก 
เครื่องบิน ไฟฉาย เรดาร์ แหล่งที่เก็บน้ า และสิ่งอ่ืน ๆ ซึ่งอยู่ในอ านาจการยิงของข้าศึก แต่ไม่สามารถขุดลงไปในดิน
ได้ง่าย   

4. ที่ตั้งอาวุธแบบประณีต  ( Deliberate  emplacements )  
      ในการสร้างงานสนาม เราจะต้องปรับปรุงที่ตั้งอาวุธซึ่งเป็นแบบเร่งด่วนในตอนแรกอย่างต่อเนื่องเท่าท่ีเวลา
ลมฟ้าอากาศ และข้าศึกจะอ านวยให้ จนกระท่ังเป็นที่ตั้งอาวุธที่ทนทาน และม่ันคงแข็งแรง และให้ความป้องกันใน
ระดับพอเพียงกับสถานการณ์ เมื่อการสร้างถึงข้ันนี้แล้ว ที่ตั้งอาวุธนั้น เรียกว่า " ป้อมสนามประณีต "  
( Deliberate field fortification )      คืองานสนามซึ่งได้ปรับปรุงตามล าดับมาจากป้อมสนามเร่งด่วน หรือเป็น
งานสนามซึ่งสร้างเมื่อไม่มี การปะทะกับข้าศึก "  
      เนื่องจากหน่วยยุทธวิธีมักจะไม่มีป้อมสนามประณีตจนกว่าจะได้อยู่ในที่มั่นนั้นประมาณหนึ่งเดือน 
ซึ่งมีเวลามากพอที่จะวางแผน และสร้างป้อมสนามประณีตได้ ต่อไปนี้เราจะพิจารณาถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เรา 
ควรค านึงถึงในการวางแผนและการออกแบบป้อมสนามประณีตส าหรับหน่วยยุทธวิธีที่เราสนับสนุน     
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5. แบบของที่ตั้งอาวุธเมื่อเทียบกับผิวดิน  
     ไม่ว่าจะเป็นป้อมสนามแบบเร่งด่วน หรือแบบประณีตก็ตาม ป้อมสนามเหล่านั้นจะต้องอยู่ในแบบใดแบบ
หนึ่งของแบบทั้งสามของที่ตั้งอาวุธ - เมือ่เทียบกับผิวดิน การตกลงใจของท่านว่า จะใช้แบบใดนั้นย่อมขึ้นอยู่
สถานะการณ์ และข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบ แบบทั้ง 3 นี้ได้แก่ แบบโพรง (Cave) แบบบนผิวดิน (Surface) และ
แบบขุดแล้วปิด (Cut and Cover)  
 
 
 

5.1 แบบโพรง  ( Cave )  
               แบบโพรงนี้เป็นแบบที่พึงปารถนาที่สุด เพราะง่ายแก่การซ่อนพรางและให้การป้องกันสูงที่สุด  
อย่างไรก็ตามป้อมสนามแบบโพรงนี้ใช้เวลาในการสร้างมาก และเป็นปัญหาในเรื่องการระบายอากาศการขุด และ
การค้ ายันโครงสร้างให้มั่นคงนับว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดด้วย  
               แม้ว่าโครงสร้างแบบโพรงจะให้การป้องกันดีกว่าอย่างอ่ืนก็ตาม แต่มักไม่ใคร่ได้ใช้เพราะเวลาไม่พอ 
และจ าเป็นต้องมีคนที่สันทัดในการสร้าง    

รูปที ่3.3 แบบโพรง  
 

  
 

5.2 แบบผิวดิน  ( Surface )  
                ถึงแม้ว่าแบบผิวดินนี้จะให้การป้องกันน้อยที่สุดในทั้ง 3 แบบ และบางท่ียากแก่การซ่อนพรางก็
ตามแต่แบบผิวดินใช้ได้รอบตัว เป็นแบบธรรมดาและสร้างได้รวดเร็ว และสามารถสร้างได้ในทุกภูมิประเทศ ซึ่งแบบ
อ่ืน ๆ ไม่สามารถสร้างได้เลย แต่แบบผิวดินสามารถ สร้างได้    
 

รูปที ่3.4 แบบผิวดิน 
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5.3 แบบขุดและปิด  ( Cut and Cover )  
              แบบขุดลงไปในดินแล้วปิดนี้เป็นแบบที่ใช้มากที่สุด เพราะเป็นแบบที่มีความสะดวกสบายกว่า  
ความสะดวกสบายนี้อยู่ระหว่างความสะดวกสบายแบบบนผิวดิน และแบบโพรงแบบขุดแล้วปิดนี้มีข้อดี และข้อเสีย
แตกต่างกับแบบผิวดิน และแบบโพรงเพียงเล็กน้อย    

 
รูปที ่3.5 แบบขุดและปิด  

   
 

6. การออกแบบโครงสร้างแบบธรรมดา  
       หลังจากเลือกว่าจะใช้แบบผิวดิน  แบบโพรงหรือแบบขุดและปิดแล้วขั้นต่อไป จะต้องพิจารณาว่า จะ
ออกแบบโดยใช้โครงสร้างแบบใด แบบบากไม้ และแบบเสาคานกับตงเป็นแบบที่ใช้มากท่ีสุด    ป้อมสนามแบบบาก
ไม้สร้างได้รวดเร็ว และไม่อึกทึก ถ้าชิ้นส่วนเหล่านั้นบากไว้ล่วงหน้าแล้วอย่างไรก็ตามแบบเสาคานกับตงเป็นแบบที่
มักนิยมใช้ เพราะเป็นแบบโครงสร้างที่แข็งแรงกว่าและประหยัดกว่า  
       ถ้าใช้ไม้กลมในการสร้างแบบบากไม่ควรใช้บากครึ่งหนึ่ง เพราะจะท าให้หน้าตัดของไม้หายไปครึ่งหนึ่ง ควร
ใช้บากแบบ 1 ใน 4 ซึ่งหน้าตัดเนื้อไม้จะหายไปเพียงประมาณ 1 ใน 3 เท่านั้น   
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       ถ้าใช้ไม้เหลี่ยม อาจบาก 1/4 หรือ 1/2 ก็ได้ ถ้าไม่มีไม้ใหญ่ก็สามารถใช้ไม้กระดานซึ่งแผ่นเล็กกว่าตอกตะปู
ติดเข้าด้วยกันให้เป็นชิ้นส่วนขนาดใหญ่ วิธีนี้เรียกว่า การสร้างแบบซ้อนไม้ตรึงติดเข้าด้วยกัน    
       จงจ าไว้ว่ามิได้เป็นการบังคับว่าท่านจะต้องออกแบบตามแบบที่กล่าวมาข้างบนแต่แบบที่ท่านตัดสินตกลงใจ 
ควรจะให้ได้ตามความต้องการของป้อมสนามเช่นเดียวกับท่ีกล่าวข้างบน  
 

 
รูปที่ 3.6 การบากไม้กลม รูปที ่3.7 การบากไม้เหลี่ยม 

 
  

7. การออกแบบเกี่ยวกับน้้าหนักและแรงเค้น  
       ค ากล่าวที่ว่า " มันขึ้นกับสถานการณ์ " นี้ย่อมใช้กับการสร้างที่พักก าบัง ที่ตั้งอาวุธ และคูที่มั่นเช่นเดียวกับ
ปัจจัยอื่น ๆ ของการสงคราม ทหารช่างจะต้องสามารถออกแบบที่ตั้งอาวุธหรือที่พักก าบังให้เหมาะกับความต้องการ
ของผู้อยู่  โดยใช้วัสดุแรงงาน  เครื่องมือที่มีอยู่และจะต้องคิดถึงปริมาณการป้องกันพอสมเหตุสมผลมากกว่าที่จะให้
ป้องกันได้โดยสิ้นเชิง  การป้องกันนั้นเราค านวณหรือคะเนเอาจากความสามารถของข้าศึก และกระสุนหรือลูก
ระเบิดท่ีอาจจะถูกการป้องกันโดยสิ้นเชิงมักเป็นสิ่งที่เป็นไปได้และไม่เป็นสิ่งพึงปรารถนา เพราะเหตุว่าการป้องกันที่
ต้องการเพิ่มขึ้นมักท าให้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของที่ตั้งนั้นลดลง หรือมักเปิดเผยที่ตั้งด้วย  
       การออกแบบอาจกระท าโดยผู้บังคับหมวดทหารช่างสนาม แต่มักกระท าในระดับกรมหรือกองพล เราจะ
กล่าวถึงน้ าหนักและแรงเค้นที่ย่อมให้ใช้ได้ ( Allowable Stress ) ในการออกแบบเพื่อท่านจะได้แนวทางความ
คิดถึงวิธีที่จะป้องกันโดยใช้สิ่งที่มีอยู่และส าเร็จรูปอยู่แล้วสิ่งแรกที่จะต้อง พิจารณาในการออกแบบโครงสร้างก็คือ 
ระดับการป้องกัน  

7.2 ระดับการป้องกันที่ต้องการ แบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ ดังนี้คือ  

7.2.1 ป้องกันสะเก็ดระเบิด  ( Splinterproof )  
   แบบนี้ใช้ป้องกันรังสีความร้อนโดยตรงจากอาวุธปรมาณู และสะเก็ดกระสุนปืนใหญ่ ใน
เมื่อกระสุนปืนใหญ่ระเบิดในระยะห่างโดยแรงระเบิดของกระสุนปืนใหญ่ไม่ท าลายต่อโครงสร้างโดยตรง  
(3-6 ม. ส าหรับกระสุนปืนใหญ่ที่มิใช้กระสุนปรมาณู) ความหนาของเครื่องก าบังศีรษะแบบนี้ควรหนา 15-45 ซม.  
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7.2.2 ป้องกันกระสุนปืนใหญ่ขนาดเบา  ( Light Shell proof )  
   แบบนี้ป้องกันกระสุนปืนใหญ่ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาด 105 มม. ที่ใช้ชนวนไวซึ่งถูกที่
มั่นโดยตรง และป้องกันผลทั้งสิ้นอันเกิดจากอาวุธปรมาณูได้ในขีดจ ากัดความหนาของเครื่องก าบังศีรษะแบบนี้ควร
หนา 1.20-1.50 ม.  

7.2.3 ป้องกันกระสุนปืนใหญ่ขนาดหนัก  ( Heavy Shell proof )  
           แบบนี้ป้องกันกระสุนปืนใหญ่ขนาดใหญ่กว่า 105 มม. ซึ่งถูกโดยตรง ความหนาของเครื่อง 
ก าบังเหนือศีรษะซึ่งป้องกันกระสุนปืนใหญ่ขนาดหนักนี้ ย่อมขึ้นอยู่กับขนาดและแบบของกระสุนปืนใหญ่ ซึ่งจะ
สมมุติในการออกแบบ  
        น้ าหนักของเครื่องปกปิดท่ีใช้ในการออกแบบโครงสร้างเหล่านี้คิด 100 ปอนด์ต่อลูกบาศก์
ฟุต ซึ่งเป็นน้ าหนักเฉลี่ยของดินแห้ง น้ าหนักของดินนี้เราพิจารณาเป็นน้ าหนักประจ าทั้งสิ้น (Dead Load)  
       น้ าหนักกระแทก ( Inpact lead )   บนโครงสร้างของเครื่องป้องกันสะเก็ดระเบิด เราคิด
เท่ากับ 200 %  ของน้ าหนักประจ า ตัวอย่าง  เช่น โครงสร้างส าหรับเครื่องป้องกันแบบป้องกันกระสุนปืนใหญ่
ขนาดเบา มีดินปิดหนา 1.20 ม.ย่อมมีน้ าหนักประจ า 400 ปอนด์ต่อตารางฟุตของพ้ืนที่หลังคา น้ าหนักกระแทก  
800 ปอนด์ต่อตารางฟุต ของพ้ืนที่หลังคาดังนั้นน้ าหนักทั้งสิ้นที่ใช้ในการออกแบบเท่ากับ 1,200 ปอนด์ต่อตารางฟุต  
(400 + 800 ปอนด์ ต่อตารางฟุต) แรงเค้นในการออกแบบที่ย่อมให้ใช้ได้ส าหรับไม้มีอยู่ใน รส. 5 - 35 หน้า 390 
ฉบับ ก.ย.1952  ซึ่งมีดังนี้  
          แรงเค้นสูงสุดในการตัด 2,100 ปอนด/์ตร.นิ้ว   ( Extreme fibrre stess in bending )  
          แรงอัดตั้งฉากกับเสี้ยนไม้ 500 ปอนด/์ตร.นิ้ว   (Compression perpendicular to grain )  
          แรงอัดขนานกับเสี้ยนไม้ 1,600 ปอนด/์ตร.นิ้ว ( Compression parallel to grain )  
          แรงตัดขนานเสี้ยน 180 ปอนด/์ตร.นิ้ว          ( Horizontal Shear )  
          ( แรงเค้นข้างบนควรลดลง 30% ถ้าเป็นไม้สดหรือไม้เปียก )  
       แรงเค้นของไม้ที่ยอมให้ใช้ได้เหล่านี้ ใช้ส าหรับไม้ ดักกลาสเฟอร์หรือเยลโลว์ไพน์ ซึ่งเป็น
ไม้ที่ดีเลิศในการก่อสร้าง ดังนั้นการออกแบบ จึงใช้สมมุติฐานว่าที่ก าบังเหนือศีรษะใช้ดินแห้ง  โดยทั่วไป และใช้ไม้ดี
เป็นหลัก กรณีดังกล่าวนี้อาจไม่เกิดขึ้นหรือเป็นเช่นนี้เสมอไป ชนิดของดินที่ใช้ปิดอาจหนักถึง 125 ปอนด์ต่อ
ลูกบาศก์ฟุต และชนิดของไม้ที่มีอยู่อาจไม่ดีเท่ากับชนิดของไม้ที่ออกแบบไว้เมื่อเป็นเช่นนี้โครงสร้างนั้นก็สามารถรับ
ปริมาณของแรงกระแทกได้น้อยลง ถ้าไม้เลวหรือถ้าดินท่ีใช้ปิดข้างบนหนกักว่าที่ได้สมมุติไว้ในการออกแบบ ถ้าเป็น 
ไปได้ว่าวัตถุท่ีจะน ามาใช้ในการสร้างจริง ๆ นั้นอาจรับน้ าหนักได้น้อย  (เช่น  ไม้เป็นต าหนิ เป็นต้น)  เรายิ่งควรจะ 
ต้องออกแบบให้มั่นใจว่า การค านวณตัวเลขไม่ผิดพลาดเพราะจะท าให้รับน้ าหนักได้น้อยลงไปอีก  
       ในขณะก่อสร้าง เราจะต้องใช้ความพยายามทุกวิถีทางที่จะให้การก่อสร้างดี เพ่ือให้
ชิ้นส่วนทุกชิ้นมีความแข็งแรงสูงที่สุด กล่าวอย่างง่าย ๆ ว่า ทิ้งดิ่งให้เสาตั้งดิ่ง ตัดไม้ให้ได้ฉากเชื่อมต่อให้สนิท บากให้
พอดี และการปฏิบัติอื่น ๆ ที่จ าเป็น  เพ่ือให้ได้โครงสร้างที่แข็งแรงดีระดับของความแข็งแรงในการป้องกันซึ่งหน่วย
ทหารจะได้รับจากงานสนามของตนย่อมขึ้นอยู่ว่าตนสร้างได้ดีเพียงใด   วัสดุที่แข็งแรง ที่สุดที่น ามาใช้จะต้องใช้และ
วางอย่างเหมาะสม เพ่ือว่าชิ้นส่วนแต่ละชิ้นจะได้สามารถรับแรงเค้นได้สูงสุด  ความผิดพลาดในการที่มิได้ปฏิบัติการ
สร้างตามวิธีที่ดีจะท าให้ชิ้นส่วนต่าง ๆ ช ารุดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้น้ าหนักที่กระท าจะเท่ากับท่ีออกแบบก็ตาม  
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8. เครื่องก้าบังเหนือศีรษะ   ( Overhead Cover )  
       ล าพังแตโ่ครงสร้างที่ออกแบบไว้ตามเกณฑ์ข้างบน จะไม่สามารถรับแรงระเบิดจากการยิงของปืนใหญ่ได้ 
ดังนั้นโครงสร้างจะต้องได้รับการป้องกัน การป้องกันนี้กระท าได้โดยวางวัสดุเครื่องปกปิดชนิดต่าง ๆ หลาย ๆ  ชั้น
ลงไปบนโครงสร้างนั้น วัสดุที่วางลงไปข้างบนนี้ท าหน้าที่เป็นเครื่องรับแรง กระแทกและกระจาย (แผ่)  ส่วนมากของ
แรงระเบิดออกไปก่อนที่มันจะถึงโครงสร้างนั้นวัสดุเครื่องปกปิดที่ประกอบด้วยดินธรรมดาเพียงอย่างเดียว จะไม่
สามารถให้การป้องกันไดเ้พียงพอ ถ้าหากไม่หนาอย่างมากมาย (6-9 ม.) เหตุที่ต้องหนาเช่นนี้ก็เพราะว่าดินธรรมดา
นี้ไม่สามารถตา้นทานการทะลุทะลวงของกระสุนปืนใหญ่ได้ และการทะลุทะลวงนี้จะก่อให้เกิดค่าของการอัดลมข้ึน
ด้วย จึงเป็นการเพิ่มแรงกระแทกขึ้นอีกประมาณ 35 % กล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่าวัสดุเครื่องปกปิดซึ่งประกอบด้วย
วัสดุที่ต้านทานการทะลุทะลวงของกระสุนปืนใหญ่ได้จะลดแรงกระแทกลง ดังนั้นความหนาของเครื่องปกปิดท่ี
ต้องการจึงลดลงด้วย  ส่วนประกอบของเครื่องปกปิดซึ่งจะป้องกันผู้ที่อยู่ภายในจากกระสุนปืนใหญ่ขนาด 105 มม. 
ที่มาตกถูกโดยตรงซึ่งมักใช้อยู่เสมอประกอบด้วยชั้นต่าง ๆ จากข้างบนลงข้างล่างตามล าดับดังนี้   

8.1 ชั้นพราง  ( CAMOUFLAGE LAYER ) 
      โดยธรรมดาประกอบด้วยแผ่นหญ้าซึ่งหนาไม่เกิน 7 ซม. ชั้นพรางท่ีหนาเกินกว่า 7 นิ้ว จะก่อให้เกิด
การอัดลมขึ้น  

8.2 ชั้นท้าให้เกิดการระเบิด    ( BURSTER   LAYER  )     
  โดยธรรมดาประกอบด้วยหินเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 20 ซม.ชั้นนี้ควรหนา 30 - 35 ซม.  ถ้า
ไม่มีหินอาจใช้วัสดุแข็งชนิดอ่ืน ๆ  เช่น เศษเหล็ก แผ่นคอนกรีต แผ่นอิฐ หรือท่อนไม้ความมุ่งหมายของชั้นท าให้เกิด
การระเบิดนี้ก็คือ เพ่ือท าให้กระสุนปืนใหญ่ที่ใช้ชนวนไวเกิดการระเบิดต้านทานการทะลุทะลวง    ของกระสุนปืน
ใหญ่ซึ่งใช้ชนวนวิถี และเพ่ือสะท้อนกระสุนปืนใหญ่ไปเสียจากท่ีตั้ง  

8.3 ชั้นป้องกัน ( PROTECTIVE LAYER )  
  หนา 7 ซม. ประกอบด้วยดินธรรมดาที่ขุดจากหลุมนั้น ชั้นนี้มีความมุ่งหมายป้องกันมิให้ชั้นท าให้
เกิดการระเบิดทะลุชั้นกันน้ าถ้าวัสดุที่ใช้เป็นชั้นกันน้ าเช่น โลหะลูกฟูกเป็นต้น สามารถต้านทานการทะลุได้ก็ไม่
จ าเป็นต้องมีชั้นป้องกันนี้  
 
 

8.4 ชั้นกันน้้า (  WATERPROOF  LAYER )   
  ท าด้วยวัสดุที่กันน้ าได้ ชั้นนี้วางใกล้ส่วนบนที่สุดของเครื่องก าบังเหนือศีรษะเพ่ือให้ชั้นรับแรง
กระแทกแห้ง   จึงเป็นการลดน้ าหนักประจ าของโครสร้าง ลงด้วย  

8.5 ชั้นรับแรงกระแทกชั้นบน   ( TOP CUSHION LAYER )    
  หนาประมาณ 45 ซม. ประกอบด้วย ดินธรรมดาซึ่งมิได้อัดให้แน่นชั้นนี้รับแรงระเบิดได้มาก 
เช่นเดียวกับชอคแอบชอร์เบอร์ (Shock-absorber) ของรถยนต์ซึ่งจะรับแรงกระแทกจากกระสุนปืนใหญ่ที่ถูกตรงๆ 
ซึ่งจะระเบิด เพราะชั้นท าให้เกิดการระเบิดนั้น  
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8.6 ชั้นแผ่ ( DISTRIBUTION  LAYER )   
  ประกอบด้วยไม้เส้นผ่าศูนย์กลาง 15-20 ซม.ซึ่งสานเข้าด้วยลวดเป็นรูปเสื่อหรือถ้าไม่ใช้ลวดสาน
จะใช้ตะปูจีน สลักเกลียวหรืออ่ืนๆ ตอกติดกันก็ได้  เสื่อนี้จะวางอยู่ในลักษณะที่เสาอยู่ในระดับและท ามุม 90 องศา 
กับตงต่าง ๆ ของหลังคา ชั้นนี้จะแผ่น้ าหนักกระแทกเพ่ือมิให้ชิ้นส่วนหนึ่งชิ้นส่วนใดรับน้ าหนักมากเกินไป ( พูดง่ายๆ 
คือเฉลี่ยการรับน้ าหนัก) ชั้นนี้อาจไม่มีก็ได้  ถ้าปรารถนาที่จะลดความหนาของเครื่องก าบังเหนือศีรษะลง เพ่ือลด
ภาพซึ่งตัดกับขอบฟ้าให้ต่ าลง  

8.7 ชั้นรับแรงกระแทกชั้นล่าง  (BOTTOM CUSHION LAYER) 
  มีความหนาและประกอบด้วยดินธรรมดาที่ได้จากการขุดเช่นเดียวกับชั้นรับแรงกระแทกชั้นบน 
และท าหน้าที่เช่นเดียวกัน  

8.8 ชั้นกันฝุ่น ( DISTPROOT LAYER )  
  ใช้ในเครื่องก าบังเหนือศีรษะ เพ่ือป้องกันเศษดินมิให้หล่นผ่านตกหลังคาลงไปรบกวนผู้ที่อยู่ภายใน 
ชั้นนี้มีความจ าเป็นเพ่ือป้องกันมิให้ปืนและอุปกรณ์อ่ืน ๆ  เปื้อนฝุ่น และป้องกันมิให้ฝุ่นรบกวนทัศนะวิสัยของผู้ที่อยู่
ภายในซึ่งจะเป็นการขัดขวางความส าเร็จในภารกิจด้วย ชั้นนี้ใช้แผ่นโลหะแผ่นสังกะสี หรือวัสดุอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน  

8.9 ชั้นกระสอบทราย  ( SANBDAG LAYER )  
  หน้าที่ของชั้นกระสอบทรายก็คือ ท าให้ผิว เรียบเมื่อปูชั้นกันฝุ่น ชั้นนี้ประกอบด้วยกระสอบทราย 1 ชั้น  

8.10 ชั้นตง   
  ใช้ตงขนาด  15 x 15 ซม. ถึง 20 x 20 ซม. และควรเป็นไม้เนื้อแข็ง  
หมายเหตุ 
       ชั้นตง ไม้ทีใ่ช้จะก าหนดตายตัวไม่ได้ว่าจะใช้ไม้ขนาดเท่าใดเพราะข้ึนอยู่กับการออกแบบว่าจะใช้
ป้องกัน อาวุธขนาดใดเป็นตัวก าหนด 
 
 
 


