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บทท่ี 4 
คู (TRENCH ) 

 

1. ความมุ่งหมายของการใช้คู   ( Purpose )  

1.1 พื้นที่ตั้งรับ  ( Defensive Area )     
  คูจะถูกขุดให้เป็นที่มั่นในการต่อสู้ และเชื่อมระหว่างหลุมบุคคล ( Fox-hole )   ที่ตั้งอาวุธ  
( Weapon Emplacement ) และท่ีพักก าบัง (Shelter) คูใช้เป็นที่ป้องกันและซ่อนเร้นแก่ก าลังพลในขณะ
เคลื่อนที่ภายในพ้ืนที่หรือ เข้าออกพ้ืนที่ งานขุดคูควรจะรวมไว้ในแผนส าหรับตั้งรับ การขุดคูจะต้องใช้เวลา ความ
พยายามและวัสดุมาก เพราะฉะนั้นควรจะพิจารณาใช้คู ในพ้ืนที่ที่คิดว่าจะต้องครอบครองเป็นเวลาค่อนข้างนาน 
โดยปกติคูจะเปิดด้านบนแต่อาจจะมีการปกปิดเพ่ือเพ่ิมการป้องกันแต่ต้องไม่กระทบต่อภารกิจในการยิงของก าลัง
พล การพรางคูจะท าได้ยาก และตรวจพบทางอากาศได้ง่าย  

1.2 การปรับปรุงคู ( Development )    
  คูจะมีการปรับปรุงไปเรื่อย ๆ   เพ่ือให้ได้มาซึ่งที่มั่นท่ีปลอดภัย  ในขณะที่มีการปรับปรุง คูจะถูก
ขุดให้ลึกลงจากประมาณความลึก 60 ซม. (2 ฟุต) ถึงประมาณ 1.7 ม. (5 1/2 ฟุต) จากกฎเกณฑ์โดยทั่วไปเรามักจะ
ขุดคูให้ลึกเพ่ือเพ่ิมการป้องกัน และเพ่ิมช่องว่างเหนือศีรษะ คูบางคูจะขุดให้กว้างเพ่ือความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
ก าลังพลรวมทั้งเคลื่อนย้าย เปลคนป่วยโดยปกติคูควรจะลึกไม่น้อยกว่า 1.5 ม. (5 ฟุต) ส าหรับทุกสภาพของดิน 
ส าหรับคูที่ลึกอาจจะต้องการค าแนะน าหรือความช่วยเหลือของทหารช่างในการท าทางระบายน้ า  

1.3 การสร้างคู  ( Construction )  

1.3.1 คูคลาน ( Crawl Trench )  
   คูคลานใช้ซ่อนเร้นการเคลื่อนที่ เข้าออกท่ีตั้งและให้การป้องกันน้อย คูคลานควรลึก 60 - 
75 ซม. (24 - 30 นิ้ว) และกว้างประมาณ 60 ซม.(24 นิ้ว) คูชนิดนี้เป็นคูที่มีความลึกและกว้างน้อยสุดควรจะเป็น
แบบซิกแซ็ก ( Zigzag ) หรือแบบลูกคลื่น  (Wirding) ดินที่ขุดข้ึนจะน ามาไว้เป็นมูลดินโดยปกติจะอยู่ 2 ข้าง ของคู 
ถ้าคูขุดบนที่ลาดลงข้างหน้าดินควรจะวางไว้ด้านข้าศึกเพ่ือก่อมูลดินให้สูง  

1.3.2 คูต่อสู้ ( Fighting Trench )  
   ถ้ามีเวลาก่อนการขุดคูควรจะมีการก าหนดแนวของคูบนพ้ืน ถ้าต้องท าการขุดในเวลา
กลางคืนจะใช้แผ่นเทปก าหนดแนว ในการขุดก าลังพลที่ขุดต้องหันหน้าไปทางเดียวกันและอยู่ห่างกันพอสมควร การ
ขุดคูต่อสู้ขั้นตอนในการสร้างดังนี้  

1.3.3 ขั้นตอนในการขุด 
   - ขั้นที่ 1 ขุดคูให้ลึก 90 ซม. (3 ฟุต)  จากระดับผิวดิน  ในขั้นนี้สามารถจะท าการยิงได้
ทั้ง 2 ด้าน ในท่าคุกเข่าหรือท่านอนยิง ในดินธรรมดาจะท าเสร็จในขั้นนี้ภายใน 2 ชม. ด้านข้างของคูต้องอยู่ใน
แนวดิ่ง ถ้าดินร่วนต้องมีการสร้างก าแพงกันการพังทลายของดิน ดินที่ขุดข้ึนจะน ามากองเป็นมูลดิน ไว้ทั้งสองข้าง
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ของคู จนสูงประมาณ 30 ซม. (12 นิ้ว) มูลดินด้านหลังควรกว้างอย่างน้อย 45 ซม. (18 นิ้ว) มูลดินด้านหน้ากว้าง
อย่างน้อย 150 ซม. (5 ฟุต)    มูลดินทั้งสองข้างต้องอยู่หลังแนวที่วางศอก  
   - ขั้นที่ 2 ในขั้นที่สองจะเป็นการขุดให้ลึกจนกระทั่งลึกประมาณ 135 ซม. (4 1/2 ฟุต) 
วัดจากความสูงของมูลดิน  ปกติมูลดินด้านหน้าจะสูง  30 ซม. (12 นิ้ว) และดินจะมีการยุบตัวประมาณ 5 - 10 ซม.  
( 2 - 4 นิ้ว ) จากนั้นท าการพรางมูลดิน  
 

รูปที ่4.1 รูปแบบคูต่อสู้  
 

 
 

2. มูลดินด้านหน้า (Front parapet)  
      การท ามูลดินด้านหน้าจะข้ึนอยู่กับชนิดอาวุธที่ใช้   มูลดินด้านหน้ามีความจ าเป็นมากในกรณีของพ้ืนที่ลาดชัน
ด้านหน้า มูลดินหน้าช่วยเพิ่มพ้ืนที่การยิง และควรจะสร้างให้ได้ขนาดตามที่ก าหนดไว้ 

2.1 ความสูง ( Height )  
  ความสูงของมูลดินด้านหน้าเพือ่ ใช้ในภารกิจการยิงควรประมาณ 23 - 30 ซม. (9-12 นิ้ว) 
ส าหรับพื้นที่ราบเรียบ   ถ้าเป็นการยิงขึ้นเขาความสูงควรจะมากขึ้นและมูลดินควรขรุขระเพ่ือการซ่อนเร้น  

2.2 ความกว้าง  ( Width )  
  เพ่ือเป็นการป้องกันการยิงทะลุมูลดินควรกว้างประมาณ 1 ม. ด้วยเหตุที่มูลดินลาดเอียงทั้ง 
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ด้านหน้าและด้านหลัง เพราะฉะนั้นความกว้างของฐานอย่างน้อยควรเป็น 2 ม. ( 6 ฟุต 8 นิ้ว )  

2.3 ระยะจากขอบคูถึงมูลดิน (Berm) 
  ด้านหน้าคูจะเป็นที่วางศอกซ่ึงควรกว้าง ประมาณ 45 ซม. (18 นิ้ว) ถ้าตั้งยิง ปก. เอ็ม 60  
ควรกว้าง 90 ซม. (36 นิ้ว)  
 
 
 
 

3. มูลดินด้านหลัง ( Rear Parapet )  
    ควรสูงกว่าด้านหน้าถ้าดินมีเพียงพอเพ่ือเป็นการป้องกันการเกิดเงาตัดขอบฟ้ามูลดินด้านหลังอาจสูงถึง 45 ซม. 
(18 นิ้ว) และกว้างอย่างน้อย 45 ซม. (18 นิ้ว) โดยวัดจากผิวดิน  

3.1 การซ่อนพราง ( Concealment ) 
  มูลดินควรได้รับการพรางโดยอาจจะใช้เศษใบไม้หรือหญ้าและมูลดินอาจจะคลุมด้วยวัสดุในการ
พรางที่อ านวยแต่ต้องจัดช่องไว้ส าหรับยิง  

3.2 พื้นกระดานของคู ( Trench Board )  
  ถ้าพ้ืนของคูเต็มไปด้วยโคลนการท างานจะล าบาก เพราะฉะนั้นต้องมีการน าวัสดุมาท าเป็นพื้นซึ่งอาจจะใช้
แผ่นไม้กระดานแผ่นโลหะ ตาข่ายลวด ควบคู่กันไป   

3.3 การระบายน้้า ( Drainage  )  
  หลุมเก็บน้ าจะขุดไว้ในส่วนที่อยู่ต่ าสุดเพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้พ้ืนคูเปียกและเป็นโคลน  

4. แบบต่าง ๆ ของคู  ( Types of Trench )  

4.1 คูมาตรฐานมีที่ยืนยิง   
  คูมาตรฐานได้รับการปรับปรุงมาจากคูต่อสู้โดยขุดให้ลึก ประมาณ 1.70 ม.  (5 ฟุต 8 นิ้ว) มีมูลดิน 
หนา 30 ซม. เหนือระดับพื้นดินคูนี้เหมาะแก่การติดต่อสื่อสารการบังคับบัญชา การส่งก าลัง การสับเปลี่ยนหน่วย 
ทหาร และภารกิจในการป้องกันหน่วยของตนเอง  
        คูมาตรฐานมีที่ยืนยิง จะเพ่ิมที่ยืนยิงหรือนอนยิงทุก  5-10 ม. สลับกันไปทั้งสองข้างของคู ที่ยืนยิง
จะขุดเข้าไปในผนังของคู 60 ซม. กว้าง 60 ซม. และลึกจนกระทั้งส่วนของมูลดินหน้าอยู่ในระดับอกของทหาร
ประจ าหลุม  
 

รูปที ่4.2 คูมาตรฐานมีที่ยืนยิง  
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4.2 คูติดต่อสื่อสาร ( Communications trench )  

                คูติดต่อสื่อสารมีลักษณะเช่นเดียวกับคูมาตรฐานแต่ไม่มีที่ยืนยิงซึ่งทหารจะใช้ยิงได้ คูเช่นนี้นับว่า
เป็นอันตรายอย่างยิ่ง ในเกาหลีมีที่ม่ันหลายแห่งซึ่งขุดคูลึกเกินไปโดยไม่มีพ้ืนยืนยิง หน่วยทหารฝ่ายเราจึงถูกข้าศึก
กักอยู่ในคู การรบครั้งสุดท้ายที่บัลดี ( Baldy ) เป็นตัวอย่างที่น่าเสียใจในความผิดพลาดที่ขุดคูติดต่อสื่อสารแคบ
และลึกเกินไป  

4.3 คูยิง  ( Fire trench )  
               คูยิง คือ คูมาตรฐานซึ่งได้รับการปรับปรุงให้ประณีตยิ่งข้ึน ที่ยืนยิงทั้งสิ้นเชื่อมต่อถึงกันจนเป็นที่ยืนยิงที่
ต่อเนื่องกัน  ท าให้การติดต่อสื่อสารและการส่งกลับด าเนินไปในส่วนล่างของคู 
 

รูปที ่4.3 คูยิงแบบแอ่งนอนยิง  
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         ข้อเสียของคูนี้ก็คือ      ความกว้างซึ่งจะท าให้ลูกกระสุนตกลงในคูง่ายขึ้น    ที่ยืนยิงในคูต่อสู้  
( Fighting trench ) มีที่ว่างกว้างขวางส าหรับพลยิง ให้การป้องกันแก่พลปืนเล็กท้ังทางด้านข้างและด้านหลัง และ
ท าให้การปรากฏกายของหน่วยทหารที่ใช้คูนั้นลดน้อยลง คูยิง ( Fire trench )  มีความอ่อนตัวในการต่อสู้
เช่นเดียวกับคูต่อสู้ ( Fighting trench ) แต่มีท่ีกว้างขวางกว่าในการปฏิบัติหน้าที่ติดต่อสื่อสาร  

4.4 คูพิเศษ  ( Special Trench )   
               เป็นคูที่ขุดขึ้นเพ่ือใช้ในกิจการของปืนใหญ่ในสนามเพราะใช้พ้ืนที่น้อยกว่าหลุมบุคคล คูพิเศษกว้าง 
60 ซม. ลึก 0.90 - 1.50 ม. ขุดเป็นช่วงสั้น ๆ เป็นรูปตัววีคว่ าหรือตัววาย หรือรูปอ่ืน ๆ ที่เหมาะกับพ้ืนที่ทีม่ีอยู่  
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4.4 คูพิเศษ  
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4.5 คูปิด  ( Covered trench )   

               เพ่ือให้มีเครื่องก าบังต่อการยิงของปืนใหญ่เบา  และเครื่องยิงลูกระเบิดท่ีใช้ชนวนวิถีเราจึง 
มักสร้างเครื่องก าบังคูเป็นช่วงสั้น ๆ ตามแนวคู  คูนี้จะเป็นต าบลป้องกันเป็นศูนย์รวมส าหรับพลปืนเล็กยาว ซึ่งจะ
มองเห็นที่มั่นของตนด้วย และสามารถไปยังที่ยืนยิงของตนได้อย่างรวดเร็วเพ่ือท าการยิงข้าศึกท่ีก าลังรุกเข้ามาใน
ขณะที่ข้าศึกเลื่อนฉากการยิง ( barrage ) หรือฝ่ายเราเลื่อนฉากการยิงคูปิดนี้ให้การป้องกันแก่บรรดาหน่วยทหาร   
ซึ่งจะต้องใช้คูนี้ส าหรับการส่งก าลัง การส่งกลับ   และการติดต่อสื่อสาร  
 

รูปที ่4.5 คูปิด 

  
 
 
 
 

5. ความต้องการในการสร้างคู  
   - ถ้าเป็นคูยิง จะต้องมีพ้ืนยิงดี และฝ่ายตั้งรับใช้อาวุธของตนได้มากที่สุด  และต้องเหมาะกับการยิง 
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ทางปีก หรือยิงเฉียงเช่นเดียวกับการยิงไปข้างหน้า  
       - คูจะต้องให้การป้องกันต่อการยิงกราดโดยใช้วิธีเปลี่ยนทิศทางของคูบ่อย ๆ คูทุกคูซึ่งอาจถูกยิงกราดจาก
การยิงโดยมีการตรวจการณ์ของข้าศึก ควรเปลี่ยนทิศทางเป็นมุมมาก ๆ อย่างน้อย 90 ม. ต่อครั้ง  
  - คูจะต้องให้การป้องกันจากการยิงกราด  และการระเบิดของกระสุนปืนใหญ่ภายในคูด้วยโดยเปลี่ยน 
ทิศทางเล็กน้อยบ่อย ๆ   แต่การเปลี่ยนทิศทางนี้จะต้องกระท าทุก   15 - 20 ม. ต่อครั้ง เป็นอย่างน้อย  
 - เพ่ือลดจ านวนกระสุนปืนซึ่งอาจเข้าไปในคูโดยตรง คูจึงต้องแคบที่สุดเท่าที่สามารถ จะกระท าได้ แต่
จะต้องไม่แคบจนเกินไป จนท าให้การจราจรภายในคูล าบากเกินควร  
 - จะต้องเลือกท่ีตั้งให้ได้เปรีบบจากการระบายน้ าตามธรรมชาติของภูมิประเทศนั้น และจะต้องสร้างให้มี
การระบายน้ าได้เพียงพอ  
  -  จะต้องเป็นแบบธรรมดา และง่ายแก่การวางผังและการสร้าง  
 - โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใช้เป็นคูติดต่อสื่อสาร  ควรจะกว้างเพียงพอที่จะให้แถวตอนเรียงหนึ่งสองแถวสวน
กันได้ง่าย ถ้าหากไม่สามารถท่ีจะท าให้คูกว้างได้ตลอดทั้งแนวก็จะต้องท าให้กว้างพอเพ่ืออุปกรณ์ชิ้นใหญ่ ๆ เช่น เปล
พยาบาล  สามารถเคลื่อนที่ผ่านไปได้โดยง่าย  
 - ถ้าพ้ืนที่ที่ม่ันของหมวด  กองร้อย  กองพันต่าง ๆ เชื่อมติดต่อกันด้วยคู แนวตั้งรับที่เกิดข้ึนควรเปลี่ยน
ทิศทางเป็นมุมมาก ๆ และให้บ่อยกว่าที่กล่าวในข้อ 2 เพ่ือลดความสามารถของข้าศึกในการที่จะท้ิงระเบิดและการ
ยิงฉาก (barrage fire)  
 - คูควรพรางหรือซ่อนพรางจากการตรวจการณ์ทั้งทางอากาศ และพ้ืนดิน   เท่าที่กระท าได้ถ้าท าไม่ได้
ดังกล่าวนี้ก็ต้องท าไม่ให้เด่นเท่าที่สามารถจะกระท าได้  ที่มั่นแต่ละแห่งภายในระบบคู ต่าง ๆ   เช่น ที่ตั้งปืนกล ที่
พักก าบัง และเส้นทางไปยังที่ตั้งเหล่านั้นย่อมสามารถพรางอย่างได้ผล และได้ประโยชน์อย่างมหาศาล        การ
พราง ดังกล่าวนี้รวมทั้งรูปรอยและรูปร่างของส่วนที่มิได้พราง ซึ่งต่อเนื่องกันและเป็นไปอย่างสม่ าเสมอนี้จะเป็น
เครื่องป้องกันมิให้ข้าศึกทราบที่ตั้ง     และจ านวนหน่วยทหารในรายละเอียดได้ เราสามารถจะซ่อนพรางคูจากการ
ตรวจการณ์ทางพ้ืนดินได้อย่างได้ผลมาก    ดังนั้นทหารราบข้าศึกที่เข้าตีซึ่งถึงแม้จะทราบที่ตั้งของคูต่าง ๆ จากการ
ตรวจการณ์ทางอากาศก็ตาม   ก็จะสับสนในที่ตั้งอันแน่นอน และความแข็งแรงของคู ส าหรับการซ่อนพรางคูนั้น
ควรใช้ข้อดีของป่าไม้ และใต้พุ่มไม้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดดินที่ขุดขึ้นมาใหม่ๆ ถ้าตัดกับสิ่งแวดล้อมอย่างเห็นได้ชัดแล้ว 
ควรปิดเสียด้วยดินชั้นบน แผ่นหญ้า ต้นหญ้าหรือพุ่มไม้ จงหลีกเลี่ยงอย่าให้มูลดินหักเป็นแนวตรงหรือสม่ าเสมอ 
ควรให้กลมกลืนกับความไม่สม่ าเสมอของภูมิประเทศและสภาพแวดล้อม  

6. รูปรอยมาตรฐาน  ( standard traces )  
      ในบรรดารูปรอยแบบต่าง ๆ ของคูท่ีจะกล่าวต่อไปนี้      ถ้าแบบใดเหมาะกับสถานะการณ์ทางยุทธวิธีและภูมิ
ประเทศท่ีสุดก็ควรใช้แบบนั้น หากเป็นสถานะการณ์พิเศษก็ผสมหรือดัดแปลง เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของ
สถานะการณ์พิเศษนั้น  ระยะช่วงหนึ่งช่วงใดของรูปรอยของคู  ควรก าหนดความยาวโดยประมาณตามจ านวนทหาร
ภายในหมู่ที่จะยึดครองคูนั้นโดยธรรมดา 1.50 ม. ส าหรับทหารแต่ละคนนับเพียงพอ แต่ถ้ากว้างด้านหน้ามาก
ระยะห่างระหว่างคนก็จะต้องมากขึ้นอีก  

6.1 แบบแปดเหลี่ยม ( Octagonal )      
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  รูปรอยแบบแปดเหลี่ยมเป็นแบบที่ดีเลิศส าหรับคูยิง ( Fire Trench ) ในเกือบทุกสถานการณ์ ให้
การป้องกันดีเลิศ และการระเบิดของกระสุนปืนใหญ่จะถูกจ ากัดอยู่เฉพาะแห่ง 
  
 

รูปที ่4.6 แบบแปดเหลี่ยม  
 

 
 

6.2 แบบซิกแซ็ก (Zigzag) 
  แบบนี้ป้องกันการยิงกราดและการระเบิดของกระสุนปืนใหญ่ได้น้อย ผลการป้องกันจะดีข้ึนด้วย
การยืนอยู่ท่ีมุมหน้า  

รูปที ่4.7 แบบซิกแซก  

  
 

6.3 แบบลูกคลื่น  ( Wavy )  
                การติดต่อสื่อสารในคูแบบนี้สะดวกกว่าแบบอ่ืน ๆ ดังนั้นจึงมักใช้ในการติดต่อสื่อสารเป็นพิเศษ  
ข้อดีของคูแบบนี้โดยทั่วไปก็คล้ายคลึงกับแบบซิกแซ็ก แต่ใช้แรงงาน และวัสดุมากกว่าแบบซิกแซ็ก  
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รูปที ่4.8 แบบลูกคลื่น 
 

        
                              

6.4 แบบข้ันบันได  ( Echelon )  
  แบบขั้นบันได  นี้ใช้เมื่อต้องการคืบหน้าเข้าไปหาข้าศึกหรือห่างจากข้าศึกออกมาโดยมิให้เป็น 
อันตรายจากการยิงกราด   แบบนี้อาจเรียกได้ว่า  เป็นแบบซิกแซ็ก ซ่ึงด้านหนา้หันทแยงกับข้าศึก  
 

รูปที ่4.9 แบบข้ันบันได  
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6.5 แบบดัดแปลง  ( Modifications )   
  ด้วยการแก้ไขมุมรูปรอยซิกแซ็กหรือขั้นบันไดให้เป็นรูปโค้ง รูปรอยเหล่านี้ก็จะมีลักษณะเป็นรูป
รอยแบบลูกคลื่น รูปรอยแบบดัดแปลงหรือแบบลูกคลื่นโดยการปรับโค้งให้เกิดผลดีนับว่าเป็นสิ่งที่มักจะปรับปรุง 
ในระหว่างการสร้างคูที่มั่น  


