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บทท่ี 5 
การสร้างคูและการกรุลาด 

1. การสร้าง  ( Construction )  
      การสร้างคู อาจแบ่งออกได้เป็น 3 ขั้น คือ วางแผน กรุย และขุด  ไม่ควรสร้างโดยไม่มีการวางแผนอย่าง
รอบคอบ เว้นแต่เร่งด่วนที่สุด เช่น ในกรณีตั้งรับเร่งด่วน ถึงแม้ว่ากรรมวิธีจะท าให้ชักช้าบ้าง แต่เวลาที่เสียไปก็มักจะ
ได้คืนมาในตอนที่ลงมือสร้าง  

2. การวางแผน  ( Planning )    
 คูท่ีมั่นแบบประณีตควรวางแผนอย่างรอบคอบเสมอ   การวางแผนคูท่ีมั่นอย่างกว้างขวาง จะเป็นการท าให้
ทราบที่ตั้งโดยทั่วไป ขอบเขตและภารกิจ นายทหารที่เข้ารับหน้าที่ให้สร้างคูที่มั่นซึ่งมีระบบคูซับซ้อนหรือกว้างขวาง 
เมื่อไม่มีการปะทะกับข้าศึกมักเป็นงานของหน่วยทหารช่างก่อสร้างจากส่วนหลัง ส่วนงานที่ซับซ้อนน้อยกว่านี้    
ทหารช่างจาก หน่วยทหารช่างสนามจะเป็นผู้เข้ารับหน้าที่ในทุกกรณี นายทหารช่างควรให้ค าแนะน าและความ 
ช่วยเหลือในขณะที่วางแผนการลาดตระเวนเพื่อก าหนด  
           - ที่ตั้งโดยทั่วไป ความยาว  มุมภาค และทิศทางของแนวคู  
 - รูปร่างของคูท่ีจะใช้  
 - ประมาณการในเรื่องลักษณะของดินและชนิดของเครื่องมือที่จะใช้ให้เหมาะสมกัน  
 - ประมาณการในเรื่องปริมาณของดินที่จะต้องขุด  
 - ประมาณเวลา แรงงาน เครื่องมือและวัสดุที่ต้องการ  
 - ตกลงใจเท่าท่ีจ าเป็นในการส่งก าลังไปเพ่ือป้องกันทหารที่ก าลังท างานอยู่  

2.1 การกรุย  ( Tracing )  
  ถ้าเป็นไปได้ควรกรุยคูด้วยผ้าแถบก่อนท าการขุด การกรุยควรได้รับการก ากับดูแลโดยนายทหาร
เสมอ ถ้าการปฏิบัติการของข้าศึกท าให้กรุยในเวลากลางวันไม่ได้ ก็ท าในเวลากลางคืน เวลาที่เหมาะท่ีสุดในงานกรุย 
คือระหว่างแสงตะวันรอนตอนค่ าหรือตอนเช้า  
               ก าลังพลท่ีใช้กรุย การกรุยแนวคูเราจะใช้ก าลังพล  ทั้งหมด  5  นาย  เป็นนายทหาร  1   นาย 
นายสิบ 1 นาย พลทหาร 3 นาย  
               เครื่องมือที่ใช้กรุย    เชือก - ผ้าแถบขาว  ตะปูขนาด  15  ซม. (6 นิ้ว) ค้อน หรือขวาน  

2.2 การขุด  ( Excavation )  
  เมื่อเริ่มลงมือขุดควรใช้จ านวนคนไปในการขุดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ด้วยการปฏิบัติดังนี้จะ
ท าให้ทหารที่ท างานเห็นว่า งานบางอย่างได้ส าเร็จไปบ้างแล้ว และจะประสานและควบคุมงานนั้นได้ดีขึ้น   อันที่จริง
แล้ว ในงานป้อมสนามเร่งด่วนนั้น ไม่สามารถท างานได้กว้างขวาง งานขุดคูจะกระท าเมื่อสถานการณ์อ านวยโดยให้
ทหารขุดคูให้ติดต่อกับหลุมบุคคลและที่ตั้งอาวุธ  
  - คูท่ีขุดยาว 5 ฟุต เป็นหน่วยมาตรฐานในการขุดต่อหนึ่งคน ฉะนั้นจึงมีระยะเคียงที่เปิดโอกาสให้
ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงและปลอดภัย  
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  -  ถ้ามีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอส าหรับทุกคน ควรจ่ายเสียมและพลั่วให้ทุกคน  
  - ถ้าใช้แรงงานทหาร ควรจะมอบหมายงานในขอบเขตจ ากัด และจัดให้มีการพักผ่อนของหน่วย
ท างานเม่ืองานนั้นบรรลุผลส าเร็จแล้ว ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีที่สุด  
  - การใช้เครื่องมือโยธาสนามของทหารราบนั้น    ควรหลีกเลี่ยงการใช้ในงานป้อมสนามประณีตใน
เมื่อเรามีเครื่องมือที่ดีกว่านั้น  
  - คูปิด ( Covered trench )  ควรจะสร้างเช่นเดียวกับท่ีตั้งอาวุธปิดคูปิดทุก ๆ ตอนควรสร้างตรง
หัวเลี้ยวของคู คูปิดตอนหนึ่ง ๆ ควรให้มีความยาว ประมาณ 7.5 - 9.0 ม.  

3. ปัญหาเกี่ยวกับการสร้าง  
       ในการวางแผนและการสร้างในสนามนั้น เราจะต้องเข้าใจในปัญหาอย่างแจ้งชัด ซึ่งจะประสพผลตามล าดับ 
เพ่ือให้ได้วิธีการแก้ปัญหาเหล่านั้นมาเสียก่อน เพ่ือให้งานก้าวหน้าไปโดยไม่ขลุกขลักปัญหาที่ส าคัญคือ การระบาย
น้ า การทรงตัวของดิน (  Retention ) การให้ความร้อน และการระบายอากาศ ต่อไปนี้เราจะได้ศึกษาปัญหาต่าง ๆ 
เหล่านี้ต่อไป  

3.1 การระบายน  า  
  น้ าฝนและน้ าบนผิวดินจะไหลหรือซึมลงไปในบ่อท่ีเราขุดเสมอ ๆ ดังนั้นจึงเป็นเหตุให้งานในการ
สร้างป้อมสนามกลายเป็นงานยุ่งยาก และท าให้เป็นที่ที่ไม่น่าอยู่อาศัย ถ้าหากว่าป้อมสนามเหล่านี้ไม่จัดการระบาย
น้ าให้ถูกต้อง ในการเลือกท่ีตั้งและการระบายน้ าภายในป้อมสนามต้องพิจารณาอย่างจริงจังในขั้นแรก และจะต้อง
วางแผนในการระบายน้ าโดยรอบคอบไว้ล่วงหน้า  
        การออกแบบและการสร้างที่ตั้งอาวุธปิด ( Covered emplacement ) กับการระบายน้ าจะต้อง
ท าพร้อม ๆ กันไป เพ่ือป้องกันมิให้เกิดน้ าท่วมขึ้นและเกิดการพังทลายแม้ว่าจะได้เลือกที่ตั้งท่ีเหมาะที่สุด ซึ่งมีการ
ระบายน้ าตามธรรมชาติดีก็ตาม ที่จะกล่าวต่อไปนี้คือจุดส าคัญ ๆ เกี่ยวกับการระบายน้ าที่ท่านจะต้องจดจ าไว้คือ  

3.1.1 การเลือกทีต่ั ง  
  - ป้อมสนามไม่ควรตั้งอยู่ในที่ชื้นแฉะหรือหนองน้ า นอกจากว่าเราจะหาพ้ืนที่ไม่ได้จริงๆ  

   - ถ้าเป็นไปได้    ป้อมสนามไม่ควรตั้งอยู่ก้นเหว หรือล าธาร     แต่ควรจะตั้งอยู่ตามลาด
ข้างเนินที่ที่ต่ าที่สุดในการระบายน้ าตามธรรมชาติ จะต้องหลีกเลี่ยงที่ที่เป็นแอ่ง   ซึ่งจะยากแก่การระบายน้ า
ภายหลัง  

3.1.2 บ่อรวมน  า  ( Sumps )  
   - ไม่ควรสร้างบ่อรวมน้ า ถ้าสามารถท่ีจะถ่ายเทน้ าไปตามท่อระบายน้ า และท่อน้ าที่มี 
ความยาวพอสมควรได้  
   - ถ้าเป็นไปได้ ควรจะขุดให้ลึกถึงชั้นดินที่มีรูพรุน  ประสิทธิภาพในการระบายน้ าโดยการ
ซึมลงไปในดิน บางคราวอาจจะเพ่ิมมากข้ึนโดยเจาะหลุมลึกๆ แล้วใส่ดินระเบิดเพียงจ านวนเล็กน้อยลงไปที่ก้นหลุม 
แล้วจุดให้ระเบิดขึ้นเพ่ือให้ก้นหลุมกว้าง    พ้ืนก้นหลุมที่ตั้งอาวุธควรจะมีอัตราลาด 1 : 100 ไปสู่บ่อรวมน้ า หรือ
ลาดไปสู่ที่ระบายซึ่งจะระบายน้ าไปเพื่อมิให้น้ าเข้าไปในที่มั่นได้  
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3.1.3 การระบายน  าด้วยคูและท่อ  
   - คู และท่อระบายน้ า  ควรจะให้น้ าไหลไปได้เองโดยธรรมชาติ  ตามท่อระบายน้ าที่อยู่ 
ใกล้เคียง  
   - ควรมีคูเปิดและดักน้ าทางข้างป้อมสนามด้านที่เป็นลาดเนิน เพ่ือเก็บน้ าที่อยู่บนผิวดิน  
และให้ไหลไปตามทางน้ าไหลธรรมชาติ  
   - ควรใช้ทางระบายน้ าหรือท่อระบายน้ าส าหรับระบายน้ าบนผิวดินให้ไหลข้ามคูไป  
 
 
 
 
 

รูปที ่5.1 การระบายน  าในระบบคู 
 

 
 

4. การทรงตัวของดิน  (Earth Retention) 
       โดยปกติผนังดินของที่มั่นย่อมเป็นลาดใหญ่กว่ามุมทรงตัวตามธรรมชาติของดิน และผนังดินนี้มักจะหลุดลุ่ย
หรือกร่อนเข้าไปด้านในอย่างรวดเร็ว ในพ้ืนที่บางชนิดการหลุดลุ่ยจะเกิดขึ้นโดยทันทีทันใด แต่ดินบางอย่างอาจใช้
เวลาหลายสัปดาห์จึงจะหลุดลุ่ยลง พ้ืนดินทั่ว ๆ ไปจะหลุดลุ่ยภายหลังการขุดประมาณ 1 หรือ 2 วัน  ด้วยเหตุ
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ดังกล่าวนี้เราจึงต้องท ากรุลาด   ( Revetment )  หรือก าแพงกันดิน ( Retaining Wall ) ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ 
หลังจากขุดที่มั่นแล้ว  

5. การกรุลาด แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 

5.1 แบบกรุผิวลาด   (Surface or facing type)  
  คือการกรุลาดซึ่งต้องมีเครื่องค้ าจุน   ส่วนใหญ่ ท าหน้าที่ป้องกันผิวหน้าจากการหลุดลุ่ย และการ
สึกกร่อนอันเกิดจากลมฟ้าอากาศ และจากการเสียดสีหรือกระทบกระทั่งของผู้ที่อยู่ในคูหรือท่ีตั้งอาวุธ ถ้าสร้าง
แข็งแรงแล้วมักจะป้องกันการหลุดลุ่ยและการพังลงมาได้  

5.1.1 การกรุลาด ที่ดีจะต้องประกอบด้วย.-  
         - ไม่มีรายละเอียดยุ่งยาก  
   - เหมาะกับวัสดุที่มีอยู่  
   - ง่ายแก่การประกอบและการสร้าง  
   - ได้รับอันตรายจากสะเก็ดระเบิดของกระสุนปืนใหญ่น้อย  
   - ง่ายแก่การถอนตัวออกจากคูและทางออก  

5.2 แบบก าแพงกันดิน  ( Retaining Wall Type )  
  ซึ่งสามารถทรงตัวได้เอง      และท าให้ก าแพงทรงตัวอยู่ได้โดยหลักของแรงดึงดูดของโลก  

5.2.1 การกรุลาดแบบก าแพงกันดิน  
         เนื่องจากว่าการกรุลาดแบบนี้เป็นแบบซึ่งจะต้องทรงตัวด้วยตัวของมันเอง    จึงควรสร้าง
ก าแพงกันดินให้มีรูปร่างเหมาะสมคือ    ความหนา  ณ ระดับใด ๆ  อย่างน้อยควรเป็นครึ่งหนึ่งของความสูงที่เหลือ  

5.2.2 การกรุลาดด้วยกระสอบทราย   ( Sandbag )  
   แบบนี้สร้างง่ายรวดเร็ว และไม่กระจายจากการถูกกระสุนปืนใหญ่  และมีประโยชน์กับ
งานฉุกเฉินโดยเฉพาะ จงจ าไว้ว่ากระสอบทราย ไม่มีความแข็งแรงในทางโครงสร้างและจะผุภายใน 3 หรือ 4 เดือน 
ดังนั้น เราจึงไม่ใช้กระสอบทราย  ส าหรับรองรับโครงสร้างหรือตรงกึ่งกลาง  การใช้กระสอบทรายไม่เหมาะสมได้
เป็นสาเหตุให้โครงสร้างหลายอย่างในเกาหลีพังทะลายลง  
 

รูปที ่5.2 การกรุลาดด้วยกระสอบทราย  
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   -  กระสอบทรายขนาดมาตรฐานมีขนาดประมาณ   12.5 X 22.5 X 50   ซม.   
เมื่อบรรจุ แล้วจะหนักประมาณ 6.5 ปอนด์ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามแบบของสิ่งที่บรรจุ ว่าแห้งหรือเปียก และมี
ปริมาตร ประมาณ 1/2 ลูกบาศก์ฟุต  
   เมื่อวางกระสอบทราย จะต้องสนใจหัวข้อส าคัญดังต่อไปนี้  
   - บรรจุกระสอบให้สม่ าเสมอประมาณ 3/4 ของกระสอบ  
   - สร้างเครื่องกรุลาดให้มีความชัน 3 ต่อ 1 หรือ 4 ต่อ 1  
   - วางกระสอบให้ตั้งฉากกับความชัน  
   - วางแถวล่างสุดลงบนพ้ืนที่ที่เตรียมไว้   ให้ความยาวของกระสอบตั้งฉากกับก าแพง 
แถวต่อๆ ไปวางให้ความยาวขนานกับก าแพง และตั้งฉากกับก าแพงสลับกันไปแล้วจบลงด้วยแถวบนสุดตั้งฉากกับ
ก าแพง  
   - วางกระสอบอย่าให้เห็นรอยเย็บข้างกระสอบและปากกระสอบ  
   - รอยต่อให้เหลื่อมกันใช้หลังพลั่วตบให้กระสอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและหักมุม     
ทั้งสี่ของกระสอบเข้าด้านใน  
   - ก าแพงกันดินด้วยกระสอบทรายหรือผ้ากระสอบหรือผ้าใบจะมีอายุยาวขึ้น ถ้าเอา 
ลวดตาข่ายวางทับบนผิวกระสอบทรายอย่างน้อย 2 ชั้น 

5.2.3 แผ่นหญ้า  ( Sod )  
   เป็นเครื่องกรุลาดที่อายุยืนกว่ากระสอบทรายมาก และขอแนะน าให้ใช้ ถ้าสามารถหาได้
ปริมาณเพียงพอ แท่งของแผ่นหญ้ามีขนาด 22 X 45 ซม. วางให้ด้านที่มีหญ้าอยู่ข้างล่างเว้นแต่ชั้นบนสุด  แล้วเสียบ
หมุดไม้ผ่านแผ่นหญ้าติดกับดิน   การวางให้วางลักษณะอย่างเดียวกับการวางกระสอบทราย  

5.2.4 หินและอิฐ  (Stones and Bricks)  
   อาจใช้กรุลาดแบบก าแพงกันดินใช้วางซ้อนกันเฉย ๆ  (ไม่ต้องใช้ปูนก่อ) ให้มีความชันไม่
เกิน 4 ต่อ 1 และตั้งฉากกับผนังดินด้วย และท่ีส าคัญที่สุดคือ ให้เหลื่อมรอยต่อกัน เนื่องจากอาจมีอันตรายจาก
สะเก็ดที่กระเด็น เมื่อหินหรืออิฐที่กรุลาดนั้นถูกกระสุนปืนใหญ่ จึงไม่ขอแนะน าให้ใช้ ถ้ามีวัสดุชนิดอื่น ๆ แต่อย่างไร
ก็ตามถ้าวางกระสอบทรายสักชั้นหนึ่งก็จะขจัดสะเก็ดท่ีแตกนั้นได้  
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5.2.5 ก้อนน  าแข็ง  ( Ice Blocks )  
   อาจใช้การกรุลาดด้วยก้อนน้ าแข็งในฤดูหนาวได้ ถ้าไม่มีวัสดุอื่นโดยตัดหิมะหรือน้ าแข็ง
ออกเป็นก้อน ๆ แล้วน ามาตั้งซ้อนกันเป็นเครื่องกรุลาด เมื่อตั้งซ้อนกันแล้วเอาน้ าเทลงไปบนกองน้ าแข็งหรือหิมะนั้น 
เพ่ือให้เครื่องกรุลาดนี้แข็งแรงขึ้น  

5.2.6 ซุง ( Logs )  
   อาจใช้เครื่องกรุลาดด้วยซุงในพ้ืนที่ซึ่งมีต้นไม้มาก  

5.2.7 วัสดุแสวงเครื่อง ( Expedient Materials )  
   เช่น หีบเสบียงอาหาร หีบกระสุนปืนใหญ่ หรือหีบกระสุนปืนเล็ก แล้วเอาดินหรือทราย
หรือหิมะที่อัดแน่นใส่ลงไปให้เต็ม ก็สามารถใช้เป็นเครื่องกรุลาดได้  

6. การสร้างเครื่องกรุลาดแบบกรุผิว  ( Construction of facing types )  
       เครื่องกรุลาดแบบนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ วัสดุที่ใช้กรุซึ่งจะท าให้ดินอยู่กับที่ส่วนหนึ่งกับเครื่องค้ า  
( Support ) ซึ่งจะยึดให้วัสดุที่ใช้กรุอยู่กับที่อีกส่วนหนึ่ง  

6.1  เครื่องค  า ( Supports )  
  6.1.1 ใช้โครงเอซึ่งท าจากไม้แปรรูปวางห่างกันประมาณ 90 ซม.  จากศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง   
               6.1.2 ตอกหลักลงไปท่ีก้นหลุมของคู ให้ปลายหลักต่ ากว่าผิวดินสัก 20 ซม.    เพ่ือกันรถถังบดขยี้
หรือแตกหัก เมื่อรถถังแล่นผ่านผนังที่กรุ แล้วยึดปลายหลักด้วยเส้นลวดไปยังสมอบกซึ่งตอกลงไปในดินห่างจากปาก
คูอย่างน้อยเท่ากับความลึกของคู สมอบกควรเหลื่อมกันอย่าให้สมอบกท้ังสิ้นขนานกับคูเพราะจะท าให้ดินตรงรอยที่
ตอกสมอบกกันนั้นอ่อนแอสมอบกต้องตอกให้เอนได้ฉากกับเส้นลวดที่ดึง เส้นลวดที่ดึงนี้ควรพันระหว่างหลักกับสมอ
บกอย่างน้อย 4 รอบ เส้นลวดแต่ละเส้นควรพันรอบสมอบกหนึ่งรอบแล้วใช้ไม้สั้น ๆ บิดเส้นลวดทั้งสิ้น (ขันชะเนาะ)
เข้าด้วยกันเพื่อให้ตึง  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่5.3 การกรุลาดแบบโครงเอ  
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 เชือกยึดตรึง D1 มีความยาวเท่ากับความสูง (ลึก) คู 

   เชือกยึดตรึง D2 มีความยาวเท่ากับความสูงของคู บวก 60 ซม. 
 

6.2 วัสดุที่ใช้กรุ  ( Revetting Materials )  อาจได้มา 2 ทาง คือ  
  6.2.1 วัสดุที่ทางการจ่ายให้  ได้แก่    ผ้ากระสอบและลวดตาข่าย, ผ้าใบ, ตะแกรงลวด,  ภาชนะ
โลหะที่แผ่แล้ว, แผ่นโลหะหรือสังกะสีลูกฟูก ฯลฯ  
  6.2.2 วัสดุธรรมชาติ เนื่องจากวัสดุที่ทางการจ่ายให้มักมีโอกาสได้ยาก  ดังนั้นเครื่องกรุลาดจึงมัก
ต้องหาเอาจากธรรมชาติ  เช่น   กิ่งไม้   และต้นไม้ในบริเวณนั้น     การกรุลาดแบบกรุผิวโดยใช้ วัสดุธรรมชาติ มี
วิธีต่าง ๆ ดังนี้  

7. การขัดแตะกิ่งไม้  
 

รูปที ่5.4 การกรลุาดด้วยการขัดแตะกิ่งไม้ 
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8. กิ่งไม้กรุต่อเนื่อง  
รูปที ่5.5  กิ่งไม้กรุต่อเนื่อง 

 

 
 
 

9. การกรุลาดด้วยไม้ท่อน หรือไม้แปรรูป  
 

รูปที ่5.6 การกรุลาดด้วยไม้ท่อนหรือไม้แปรรูป  
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10. การระบายอากาศ และการให้ความร้อน  
  - ในทีพั่กก าบังขนาดย่อมเพียงแต่การเปิดประตู  ก็อาจระบายอากาศได้เพียงพอในที่พักก าบังขนาดใหญ่  
อาจต้องมีปล่องผ่านหลังคาหรือข้าง ๆ ของที่พักก าบัง ในที่ซึ่งจะต้องมีเครื่องระบายอากาศ ที่สร้างขึ้น เช่น ในถ้ า
เป็นต้นแล้ว ต้องให้เครื่องเป่าขนาดใหญ่ เพื่อให้เกิดแรงดันในปล่อง (พัดลมชนิดดูดอาจไม่พอเพียง)  
 - การให้ความร้อนในที่พักก าบัง จะใช้เตาน้ ามันก๊าซ น้ ามันดีเซล หรือน้ ามันเบนซิน เป็นเครื่องให้ความร้อน 
เตาเหล่านี้ต้องมีปล่องด้วยซึ่งอาจออกทางหลังคา หรือทางข้างของที่พักก าบังก็ได้ในถ้ าการให้ความร้อนเป็นปัญหา
ยุ่งยาก   ไฟฟ้าสามารถใช้ให้ความร้อน   และแสงสว่างได้      ถ้าเอาเครื่องท าไฟไว้ข้างนอกได้, การใช้ไฟชนิดอื่น ๆ 
ย่อมก่อให้เกิดอันตรายอย่างยิ่งจากพิษของ คาร์บอนมอนน็อกไซด์ ถ้าถ้ ามีทางเปิดทั้งสองข้าง และมีอากาศไม่ถ่ายเท
เข้ามาได้มากพอ และตลอดเวลาแล้วอาจใช้เทียนเป็นเครื่องให้แสงสว่าง  และใช้เตาถ่านไม้   ซึ่งมีเครื่องป้องกันควัน
และเปลวไฟส าหรับให้ความร้อนได้ ซึ่งจะท าให้เกิดคาร์บอนมอนน็อกไซด์  ถ้าถ้ ามีทางเปิดทั้งสองข้างและมีอากาศ
ถ่ายเทเข้ามาได้มากพอและตลอดเวลาแล้ว        อาจใช้เทียนเป็นเครื่องให้แสงสว่าง    และใช้เตาถ่านไม้ซึ่งมีเครื่อง
ป้องกันควัน และเปลวไฟส าหรับให้ความร้อนได้ คาร์บอนมอนน็อกไซด์ซึ่งรวมกันอยู่ในอากาศแม้แต่เพียงเล็กน้อยก็
สามารถเป็นอันตรายได้มาก เพราะพิษโลหิตแข็งจะทวีขึ้นเรื่อย ๆ เมื่ออยู่นาน ๆ  
   

สรุป  
1. จงศึกษาถึงความต้องการของงานสนามที่ดี  
   ในฐานะเป็นทหารช่างจะต้องให้ค าแนะน าแก่ผู้บังคับหน่วยยุทธวิธีสนับสนุนอยู่ในปัญหาที่เก่ียวกับงานสนาม 
ดังนั้นจะต้องมีความคุ้นเคยอย่างละเอียดละออถึงความต้องการของที่ม่ันที่ดี ถ้าไม่มีความรู้เหล่านี้แล้วจะไม่สามารถ
ให้ค าแนะน าและไม่สามารถสร้างได้อย่างเหมาะสมกล่าวสั้น ๆ ก็คือจะไม่ส าเร็จในภารกิจของหน่วย  
2. จงวางแผนงานของท่าน  
    การทราบความต้องการของงานสนามที่ดีเพียงอย่างเดียว จะไม่ท าให้แก้ปัญหาได้ทุกปัญหาจะต้องวางแผนงาน
ของด้วยเพ่ือความก้าวหน้าจากป้อมสนามเร่งด่วนไปสู่ป้อมสนามประณีตจะได้ไม่เสียเวลา ถ้าวางแผนของท่าน จะ
มั่นใจได้ว่า งานที่ท าในหนึ่งวันนั้นจะไม่กลายเป็นสองสามวันไป เวลาสองสามชั่วโมงท่ีเสียเพ่ิมข้ึนในขั้นการวางแผน
จะท าให้ลดจ านวนชั่วโมงในขั้นการสร้างลงได้หลายชั่วโมง  
3. จงถือม่ันในการที่จะสร้างให้ม่ันคงดี  
    จงจ าไว้ว่า ในการออกแบบสนาม มิได้คิดถึงเกณฑ์ปลอดภัย (Safety factor) ดังนั้นจะต้องมั่นใจว่า การก่อสร้าง
ทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามแบบการก ากับดูแลจากทหารช่างอย่างสม่ าเสมอและพินิจพิเคราะห์ทหารช่างจะต้อง
ทราบว่าท าอย่างไรจึงจะค้นหาจุดที่ผิดพลาดหรือบกพร่องได้ทันทีท่ีมันเกิดขึ้น และจะต้องทราบว่าแก้ไขอย่างไรด้วย      
ดังนั้นย่อมหมายความว่าทหารช่างอาจต้องฝึกบุคคลเหล่านั้นจนกระทั่งท่านมั่นใจว่า " สามารถปฏิบัติภารกิจได้ "  
4. จงหลับตาเห็นปัญหาเกี่ยวกับการก่อสร้างของท่าน  
    ก่อนที่จะเริ่มงาน ท่านจงลาดตระเวนทางพ้ืนดิน และนึกหลับตาดูที่มั่นที่สร้างเสร็จแล้ว ท่านทราบแล้วว่า การ
ระบายน้ า, การกรุลาด, การระบายอากาศ เป็นปัญหาในงานเกือบทุกงาน ดังนั้นในระหว่างการลาดตระเวนของท่าน 
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ท่านจะต้องตัดสินใจว่าจะแก้ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้อย่างไรอย่าทิ้งไว้จนนาทีสุดท้าย แล้วท่านจึงมาแก้ปัญหาเหล่านี้
อย่างตามบุญตามกรรมและสับสน จงท าให้ดีที่สุดเท่าที่ท่านสามารถจะท าได้ แล้วท่านจะไม่แต่เพียงส าเร็จใน
ภาระกิจของท่านอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่านั้น แต่จะเป็นการช่วยให้เกิดความภาคภูมิ และความนิยมนับถือให้แก่
เหล่าทหารช่างด้วย  
5. บทเรียนต่อไป  
    บทเรียนที่เราจะศึกษาต่อไป เป็นงานที่เกี่ยวกับการดัดแปลงภูมิประเทศอีกงานหนึ่งซึ่งในฐานะท่านเป็นทหาร
ช่างจะต้องมีความสนใจเป็นอย่างมาก คือ " การสร้างเครื่องกีดขวาง "  


