
บทที ่3 
การฝงัและการท าทุ่นระเบิดดักรถถังเป็นทุน่ระเบิดกับระเบิด  

 การฝังทุ่นระเบิด  
       การฝังทุ่นระเบิด กระท าได้ 4 วิธี คือ  
 1. การฝังแบบตัว X  

1.1 เริ่มแรกจะต้องท าเครื่องหมาย X บนพื้นดินด้วยพลั่วหรือเครื่องมือขุดดิน ความยาวของขา
รูปตัว X จะต้องยาวประมาณ 60 ซม. เพื่อให้พื้นที่พอที่จะฝังทุ่นระเบิดได้  

1.2 เปิดแผ่นหญ้าด้วยความระมัดระวัง อย่าให้แผ่นหญ้าช ารุดจนถึงขนาดเมื่อพลิกแผ่นหญา้
เข้าที่เดิมแล้วเห็นความช ารุดได้ง่าย  

1.3 ขุดดินออกให้พอที่จะฝังทุ่นระเบิดลงได้   ดินที่ขุดออกมานี้อย่าให้กระจัดกระจายทั่วบริเวณ
นั้น จะต้องเอาดินที่ขุดนี้ใส่กระสอบทรายด้วยความระมัดระวัง การกระท าเช่นนี้เป็นการรักษาการพรางทุ่น
ระเบิด  ความลึกของหลุมจะก าหนดได้ตามชนิดของทุ่นระเบิด ที่ใช้ฝังจะต้องขุดให้ลึกพอที่จะให้แผ่นรับแรง
กดของทุ่นระเบิดอยู่เหนือพื้นดินประมาณ 1 ซม. เมื่อกลบดินแล้วควรให้มีความนูน 2 - 4 ซม.  
 1.4 น าเอาทุ่นระเบิดดักรถถังมาตรวจดูอย่างถี่ถ้วนว่าไม่มีการช ารุดเสียหาย  แล้วให้ด าเนิน
กรรมวิธีประกอบชนวนตามที่กล่าวมาแล้วในบทที่ 2 ถ้าไม่ท าทุ่นระเบิดกับระเบิด  ก็เอาทุ่นระเบิดนี้ลงหลุม
ท าให้พร้อมระเบิด และท าการพรางโดยเอาแผ่นหญ้ากลบเข้าที่ ตรวจดูว่าไม่มีสิ่งผิดปกติใด ๆ บนพื้นดิน อัน
จะเป็นสิ่งบอกเหตุว่า มีทุ่นระเบิดฝังอยู่  
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 2. การฝังแบบรูปตัว U หรือแบบม้วนพรม  
2.1 ครั้งแรกตัดแผ่นหญ้าเป็นรูปตัว U ขนาดใหญ่ ให้ขาของรูปตัว U  ยาวประมาณ 60 ซม. หรือ

พอจะฝังทุ่นระเบิดได้ โดยกว้างกว่าทุ่นระเบิดที่จะฝังเล็กน้อย 
2.2 ต่อไปกระท าเช่นเดียวกันกับข้อ  1.2, 1.3, และ 1.4  

 
 

ภาพที่ 3.2 การฝังรูปแบบตัว U 
 

 3. การฝังแบบรูปตัว H  
            3.1 ตัดหญ้าให้เป็นรูปตัว H ขายาวประมาณ 60 ซม.   หรือให้กว้างยาวพอให้ทุ่นระเบิดลงได้  
           3.2  ต่อไปก็คงด าเนินการเหมือนข้อ  1.2, 1.3,  และ 1.4. 
 

 
 

ภาพที่ 3.3 การฝังแบบรูปตัว H 
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 4.การฝังแบบรูปตัว O หรือทัพพี  
          4.1 วางทุ่นระเบิดลงบนพื้นดิน ตัดหญ้ารอบทุ่นระเบิดให้ใหญ่กว่าทุ่นระเบิดเพียงเล็กน้อย แล้ว
เอาดินในหลุมออก แต่จะต้องระมัดระวังอย่าให้หญ้าติดดินแตกเพื่อรักษา การพราง  
          4.2 ต่อไปด าเนินการตามที่กล่าวในข้อ  1.2, 1.3 และ 1.4  

 
ภาพที่ 3.4 การฝังแบบรูปตัว O 

 
 หมายเหตุ  
       การฝังทุ่นระเบิดที่กล่าวมาแล้วใช้กับพื้นที่ที่มีหญ้าปกคลุม ถ้าพื้นดินเป็นทรายหรือไม่มีต้นหญ้าขึ้น 
ไม่มีแบบการฝังที่แน่นอน แต่การฝังทุ่นระเบิดจะต้องปฏิบัติตามข้อ 1.3 และ 1.4  
 
การท าทุ่นระเบิดกับระเบิด  
      การติดต้ังชนวนกันเขยื้อนกับทุ่นระเบิดดักรถถัง เพื่อท าให้เป็นทุ่นระเบิดกับระเบิด กระท าได้ดังนี้.-  
    1. ท ากันเขยื้อนด้านข้างอันเดียว (ใช้เครื่องจุดระเบิด  M1  ดึง)  
           1.1 ขยายหลุมที่จะฝังทุ่นระเบิดทางด้านที่จะติดต้ังชนวนกันเขยื้อนตรงรูส าหรับใส่ชนวนกันเขยื้อน
กว้างประมาณ 6"x 6" ลึกระดับเดียวกับก้นหลุมที่จะฝังทุ่นระเบิด  

1.2 ติดต้ังชนวนหลักของทุ่นระเบิดดักรถถังที่จะวาง  
1.3 เตรียมเครื่องจุดระเบิดโดยเอาลวดขนาด   1 มม. เปลี่ยนสลักใส่แทนสลักขัดและสลักห้าม

เอาชนวนกันเขยื้อน (M1 ส าหรับ ดถ.M6 A2 และ ดถ.M15 ,M2 ส าหรับ ดถ. M19 และเชื้อปะทุชนวน 
ส าหรับ ดถ. M7A2) ประกอบกับ ฐานเกลียวมาตรฐานของเครื่องจุดระเบิดขันใส่รูส าหรับชนวนกันเขยื้อน
ด้านข้างให้แน่น  

1.4 วางทุ่นระเบิดลงในหลุม ให้เครื่องจุดระเบิดอยู่ทางหลุมที่ขุดขยายออก ให้แผ่นรับแรงกดของ
ทุ่นระเบิดอยู่เหนือพื้นดิน 1 ซม. ตอกหลักสมอบก      ผูกลวดสะดุดจากหลักสมอบกมายังห่วงรับแรงดึงของ
เครื่องจุดระเบิดให้หย่อนพอประมาณ กลบหลุมรอบด้านข้างทุ่นระเบิดให้ลวดเปลี่ยนสลักโผล่เหนือ    
พื้นดิน  

1.5 การท าให้พร้อมระเบิด   ท าชนวนหลักของทุ่นระเบิดให้พร้อมระเบิดก่อน  แล้วจึงถอดลวด
เปลี่ยนสลักเครื่องจุดระเบิด  (ถอดสลักขัดก่อนสลักห้าม) เป็นการท าจาก บนข้าง เสร็จแล้วท าการพราง
ให้เรียบร้อย  
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1.6 การร้ือถอน รื้อสิ่งปกคลุมออก ค่อย ๆ คุ้ยดินรอบ ๆ ทุ่นระเบิดออกโดยคุ้ยลงไปถึงขอบล่าง
ของทุ่นระเบิด เมื่อพบเครื่องจุดระเบิด M1 - ดึง (ใส่สลักห้ามก่อนสลักขัด) เสร็จแล้วท าชนวนหลักของทุ่น
ระเบิดให้ไม่พร้อมระเบิดเป็นการท าจาก ข้างบน ยกทุ่นระเบิดออกจากหลุม ถอดชนวนหลักและเครื่อง
จุดระเบิดพร้อมชนวนกันเขยื้อนออก  
   2.  ท ากันเขยื้อนด้านใต้อันเดียว (ใช้เครื่องจุดระเบิด  M5 - เลิกกด)  
       2.1 ขุดก้นหลุมที่จะฝังทุ่นระเบิดตรงรูส าหรับใส่ชนวนกันเขยื้อนด้านใต้ของทุ่นระเบิด 
กว้างยาวเท่ากับไม้รองเครื่องจุดระเบิด M5 - เลิกกด ลึกประมาณ 2 นิ้ว ปรับพื้นที่      ให้เรียบ 
เสมอกัน (ถ้าดินอ่อนอาจขุดหลุมให้กว้างและลึกกว่าที่กล่าวแล้วใช้แผ่นไม้,อิฐ     หรือ ฯลฯ รองก้นหลุมเพิ่ม
ความแข็งแรงของก้นหลุม)  วางแผ่นไม้รองเครื่องจุดระเบิด M5 ที่ก้นหลุม เซาะปากหลุมทั้ง 2 ด้าน ตรงที่
ลวดเปลี่ยนสลักจะพาดปากหลุม 

2.2 ติดต้ังชนวนหลักของทุ่นระเบิดดักรถถังที่จะวาง  
2.3 เตรียมเครื่องจุดระเบิดโดยเอาลวดสลักขนาด  2 มม. เปลี่ยนแทนสลักนิรภัยและใช้ลวด

ใหญ่ขนาด 3 มม. ใส่ในช่องสลักห้าม (ลวดแต่ละเส้นควรยาวประมาณ 2 ฟุต งอลวดเล็กน้อยเพื่อกันเลื่อน
หลุด) น าชนวนกันเขยื้อนประกอบกับฐานเกลียวมาตรฐานของเครื่องจุดระเบิดมาตรฐาน  ขันใส่ในรูส าหรับ
กันเขยื้อนด้านใต้ให้แน่น  

2.4 วางทุ่นระเบิดลงหลุม ตรวจดูให้แผ่นเลิกกดของเครื่องจุดระเบิดแนบกับไม้รองก้นหลุม แผ่น
รับแรงกดของทุ่นระเบิดอยู่เหนือระดับดิน 1 ซม. (หากไม่ได้ตามเกณฑ์ให้ปรับก้นหลุมของเครื่องจุดระเบิด
ใหม่)  

2.5 การท าให้พร้อมระเบิด ท าชนวนหลักของทุ่นระเบิดให้พร้อมระเบิดก่อนแล้วถอดลวดเปลี่ยน
สลักเล็ก หลังจากนั้นถอดลวดเปลี่ยนสลักใหญ่ เป็นการท าจาก บนล่าง เสร็จแล้วท าการพรางให้     
เรียบร้อย  

2.6 การร้ือถอน ค่อย ๆ รื้อสิ่งปกคลุมออก คุ้ยดินรอบ ๆ ทุ่นระเบิดตามข้อ 1.6  เมื่อรอบทุ่นแล้ว 
ไม่พบชนวนกันเขยื้อนด้านข้าง ให้แบ่งพื้นที่รอบทุ่นระเบิดออกเป็น 3 ส่วน ขุดทีละส่วนจากด้านนอกห่างทุ่น
ระเบิดประมาณ 1 ฟุต ลึกกว่าขอบล่างของทุ่นระเบิดประมาณ 6 นิ้ว ค่อย ๆ ใช้ลวดสอดเข้าไปใต้ตัวทุ่น
ระเบิดประมาณ 6 นิ้ว หากไม่สะดุดกับเครื่องจุดระเบิดให้กลบส่วนนั้นแล้วท าการขุดส่วนที่ 2 หรือส่วนที่ 3 
ต่อไป และกระท าอย่างที่แล้วมาจนพบเครื่องจุดระเบิด ค่อย ๆ เซาะดินใต้ทุ่นระเบิดตรงเครื่องจุดระเบิดจน
เห็นเครื่องจุดระเบิดเอาลวดใหญ่ใส่ในช่องสลักห้าม ให้ปลายลวดโผล่เหนือพื้นดินอีกด้านหนึ่งและถ้าท าได้ 
ให้เอาลวดเล็กใส่สลักขัดในช่องสลักขัดด้วย งอปลายลวดทั้งสองกันหลุด แล้วท าชนวนหลักของทุ่น 
ระเบิดให้ไม่พร้อมระเบิดเป็นการท าจาก ล่างบน ยกทุ่นระเบิดออกจากหลุม ถอดชนวนกันเขยื้อนและ
ชนวนหลักออกจากทุ่นระเบิด  
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   3. ท ากันเขยื้อนทั้งด้านข้างและด้านใต้    
3.1 เตรียมหลุมตาม ข้อ 1.1, และ ข้อ 2.1 
3.2 ติดต้ังชนวนหลักของทุ่นระเบิดดักรถถังที่จะวาง  
3.3 เตรียมเครื่องจุดระเบิดตามข้อ 1.3  และข้อ 2.3 
3.4 วางทุ่นระเบิดลงในหลุม ปรับให้เข้าที่และด าเนินการตามข้อ 1.4  และ 2.4 
3.5 การท าให้พร้อมระเบิดท าชนวนหลักของทุ่นระเบิดให้พร้อมระเบิด แล้วท าเครื่องจุดระเบิด 

M 5 - เลิกกด ด้านใต้ (ถอดลวดเล็กก่อนถอดลวดใหญ่)  หลังจากนั้นท าที่เครื่องจุดระเบิด M1- ดึง ด้านข้าง 
(ถอดสลัดขัดก่อนสลักห้าม)เป็นการท าจาก บนล่างข้าง ท าการพรางทุ่นระเบิดให้เรียบร้อย 

3.6 การร้ือถอน   
 3.6.1)  กระท าตามข้อ 1.6 เมื่อพบเครื่องจุดระเบิด M1 - ดึง ท าให้ไม่พร้อมระเบิดโดยใช้
ลวดเปลี่ยนสลัก (ใส่สลักห้ามก่อนสลักขัด)  
                        3.6.2)  กระท าตามข้อ 2.6 เมื่อพบเครื่องจุดระเบิด M5 - เลิกกดแล้วใส่ลวดใหญ่ในช่อง
สลักห้ามแล้วใส่ลวดเล็กในช่องของสลักขัด  (ถ้าท าได้ ) งอปลายทั้ง 2 ข้าง  
                        3.6.3)   ท าชนวนหลักของทุ่นระเบิดให้ไม่พร้อมระเบิดเป็นการท าจากข้างล่างบน    
เสร็จแล้วยกทุ่นระเบิดออกจากหลุม ถอดชนวนหลักและชนวนกันเขยื้อนทั้ง 2 ด้านออก  
 
หมายเหตุ  

1.  การคุ้ยดินรอบทุ่นระเบิดให้คุ้ยจนถึงขอบล่างของทุ่นระเบิด เพราะอาจท ากันเขยื้อนด้วยลูก
ระเบิดขว้างที่ท าการตัดกระเดื่องนิรภัย โดยวางทุ่นระเบิดทับไว้ 

2.  การถอดลวดเปลี่ยนสลัก เมื่อถอดสลักขัดแล้ว ลวดที่แทนสลักห้ามจะต้องอยู่ในลักษณะลอยตัว 
(หลวม) จึงจะถอดลวดแทนสลักห้ามได้ ถ้าฝืดห้ามถอดเป็นอันขาด ให้เปลี่ยนเครื่องจุดระเบิด
ใหม่  
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