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บทท่ี 1 
หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับป้อมสนาม 

1. กล่าวน า 
วิชานี้มุ่งหมายเพ่ือให้ทราบ ความเป็นมาของปูอมสนามตลอดจน ให้คุ้นเคยกับหลักมูลฐานการสร้าง 

 และการใช้ปูอมสนาม ซึ่งจะกล่าวถึงเรื่องการจัดที่มั่นตั้งรับแบบเร่งด่วนและแบบประณีต  คู การสร้างคู การ 
กรุลาด , เครื่องกีดขวาง   การค านวณวัสดุแรงงานตลอดจนการสร้างเครื่องกีดขวางแบบต่าง ๆ  ซึ่งก็คงจะไม่
สามารถกล่าวได้ครอบคลุมถึงรายละเอียดทุกแง่ทุกมุมได้มากนัก  เพียงแต่ให้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในสนาม
และพอเพียงที่จะสามารถแก้ปัญหาในยุทธบริเวณได้เท่านั้น  

2. ประเภทของป้อมค่าย 
ปูอมค่ายเปน็งานที่สร้างข้ึนโดยหน่วยรบและหน่วยช่วยรบทุกหน่วย ทหารช่างเป็นเพียงผู้ให้ความ 

ช่วยเหลือ  ให้ค าแนะน าแก่หน่วยต่างๆ ที่ยึดครองพ้ืนที่  การให้ความช่วยเหลือนี้อาจรับผิดชอบงานปูอมค่าย  
เฉพาะแห่งทั้งหมดโดยสิ้นเชิง  ปูอมค่ายแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ ปูอมถาวร และปูอมสนาม 

2.1 ป้อมถาวร  
 บรรดาปูอมค่ายที่สร้างข้ึนในขณะที่ไม่มีการปะทะกับข้าศึก  และเม่ือการเข้าตีของข้าศึกยังไม่

เกิดข้ึน ข้าศึกยังไม่เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โดยธรรมดาสร้างด้วย คอนกรีต เหล็กหรือวัสดุที่คล้ายคลึงกัน  

2.2 ป้อมสนาม  
 คือปูอมค่ายที่สร้างขึ้นขณะที่ปะทะกับข้าศึกหรือใกล้ปะทะกับข้าศึก ปูอมสนามธรรมดาจะท าการ

สร้างโดยหน่วยทหารที่ยึดครองพ้ืนที่นั้น ๆ โดยไม่เจาะจงว่าจะเป็นทหารเหล่าใด  ทหารช่าง มีหน้าที่เพียงให้การ
สนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ในการสร้าง  เช่น กระสอบทราย ,ลวดหนาม  และให้ค าแนะน าก ากับดูแล เมื่อหน่วย
ทหารเหล่านั้นขอมา  ท าการสร้างด้วยเครื่องมือประจ ากายของ ทหารแต่ละคน หรือเครื่องมือโยธาสนามหมายเลข 
2 ซึ่งเป็นเครื่องมือของหมวด  

3. ป้อมสนามแบ่งตามการใช้งาน 
 ปูอมสนามแบ่งตามการใช้งาน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ปูอมสนามเร่งด่วน และปูอมสนาม
แบบประณีต 

3.1 ป้อมสนามแบบเร่งด่วน   
 คือปูอมสนามท่ีสร้างข้ึนขณะที่จะปะทะกับข้าศึก หรือใกล้ที่จะปะทะกับข้าศึก  และสร้างด้วยวัสดุ

ที่หาได้ในภูมิประเทศ งานเหล่านั้นประกอบด้วย  
 3.1.1 การถากถางพ้ืนที่  
 3.1.2 การขุดที่วางตัว ที่ตั้งอาวุธ ที่พักก าบัง  
 3.1.3 การวางสนามทุ่นระเบิดดักรถถัง สนามทุ่นระเบิดสังหาร  
 3.1.4 การสร้างเครื่องกีดขวาง ชนิดลวดหนาม   

3.2 ป้อมสนามแบบประณีต   
 คือปูอมสนามเร่งด่วนที่ได้รับการพัฒนาให้แข็งแรงข้ึนมั่นคงข้ึนสามารถปูองกันอันตรายที่เกิดจาก

กระสุนปืนใหญ่ ปืน ค. และจากการทิ้งระเบิดของเครื่องบิน ปูองกันกระแสลม   แสงแดด ลมฝน และอากาศที่
หนาวเหน็บ  ปูอมสนามแบบประณีตจะท าการสร้างในขณะที่ไม่มีการปะทะกับข้าศึก   และข้าศึกยังไม่เคลื่อนเข้า
มาใกล้สร้างด้วยวัสดุที่ทนทาน เช่น คอนกรีต  เหล็ก  หรือวัสดุที่ คล้ายคลึงกัน  
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4. การใช้ป้อมสนาม 
ปูอมสนามย่อมใช้ได้ท้ังการรบด้วย วิธีรุก  วิธีรับ  และวิธีร่นถอย  ซึ่งหากหน่วยทหาร หรือทหารมีความรู้

ความเข้าใจหลักการต่าง ๆ ของปูอมสนามอย่างถ่องแท้ย่อมน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองและส่วนรวมได้                                         

4.1 การใช้ป้อมสนามในการรบด้วยวิธีรุก  
              ปูอมสนามจะช่วยให้การเข้าจู่โจมต่อก าลังของข้าศึกอย่างได้ผลและต่อเนื่อง  ท าให้ก าลังพลที่เข้า
ท าการโจมตีข้าศึกได้มีเวลาพักผ่อนเพื่อการโจมตีต่อไปเมื่อมีโอกาสหรือสถานการณ์บังคับ   และเป็นการปูองกันตัว
ของหน่วยทหารเองในเมื่อข้าศึกตีโต้ตอบกลับมา  ฉะนั้นหากทหารหรือหน่วยทหารมีความรู้ มีความช านาญในการ
สร้างในการดัดแปลงสิ่งต่างๆ  รอบตัวให้เกิดประโยชน์ในการปูองกันตัวเองทหารก็จะปลอดภัย  และมีขวัญก าลังใจ
ในการต่อสู้เพ่ือท าลายข้าศึก เพื่อขยายผลต่อไป  

4.2 การใช้ป้อมสนามในการรบด้วยวิธีตั้งรับ  
              ภารกิจหลักของทหารช่างในการตั้งรับที่ส าคัญมีอยู่ 3 ประการ  

 4.2.1 การขัดขวางความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ของข้าศึก (mobility) 
              4.2.2 ความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ของหน่วย (countermobility) 
  4.2.3 ความอยู่รอดในสนาม  (survivability) 

จากหลัก 3  ประการนี้จะท าให้มองเห็นว่าในการตั้งรับเราต้องพร้อมที่จะท าการรุกโต้ตอบต่อข้าศึกได้  
และต้องชิงเป็นฝุายริเริ่มจากข้าศึกท่ีก าลังท าการรบ   การตีโต้ตอบเชิงรุกก็เป็นส่วนหนึ่งของการตั้งรับด้วย   
         การตั้งรับที่ดีคือการปูองกันตัวเองของหน่วยทหารทั้งรายบุคคลและเป็นส่วนรวมเครื่องกีดขวางทุกชนิดที่
น ามาวาง  ต้องพิจารณาถงึข้อดีข้อเสียโดยพิจารณาจากภูมิประเทศรอบ ๆ ตัว ประกอบสนามทุ่นระเบิด คู เครื่อง
กีดขวางลวดหนาม และเครื่องกีดขวางอ่ืน ๆ จะต้องสามารถช่วยยับยั้งการรุกคืบหน้าของข้าศึกได้ และสามารถที่
จะแยกรูปขบวนการเข้าตีของข้าศึกที่จะกระท าต่อฝุายเราให้ออกจากกันได้  
    การรักษาความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ส าหรับการตั้งรับ    เป็นการรักษาเสรีในการด าเนินกลยุทธ 
และการสนับสนุนด้านการส่งก าลังบ ารุงของฝุายเรา ผู้ด าเนินกลยุทธจะต้องสามารถเคลื่อนที่เข้าปะทะกับข้าศึก 
และเคลื่อนย้ายไปสู่ที่มั่นแห่งอ่ืนได้ด้วยฉะนั้นในการตั้งรับจะต้องมีเส้นทางเข้าออกอย่างเพียงพอต่อการเคลื่อนย้าย
ก าลังของตนเอง  และของหน่วยเสริมก าลังที่จะท าการตั้งรับเส้นทางหลักทาง การส่งก าลังจึงต้องเปิดอยู่ตลอดเวลา 
เพ่ือสนับสนุนการตั้งรับ และการตีโต้ตอบของฝุายเรา  

4.3 การใช้ป้อมสนามในการรบด้วยวิธีร่นถอย  
 การเคลื่อนที่ออกห่างจากข้าศึกอย่างมีระเบียบอาจเป็นการกระท าโดยเต็มใจ หรือถูกบังคับให้

กระท าการร่นถอย แบ่งออกได้ 3  แบบ การรบหน่วงเวลา - การถอนตัว - การถอยการร่นถอย     จะต้องมีการ
ขัดขวางการเคลื่อนที่ของฝุายเราจากข้าศึก เราใช้เครื่องกีดขวางในทางลึก   และสนามทุ่นระเบิด  และตามแนว
เคลื่อนที่หลักอาจมีความจ าเป็นต้องวางเครื่องกีดขวาง เพื่อปูองกันการตีโอบ       การวางเครื่องกีดขวางในการร่น
ถอยจะครอบคลุมพื้นที่มากกว่าการตั้งรับ    เนื่องจากจะต้องใช้เครื่องกีดขวาง เพื่อปูองกันการตีโอบ การวางเครื่อง
กีดขวางในการร่นถอยจะครอบคลุมพื้นที่มากกว่าการตั้งรับเนื่องจากจะต้องใช้เครื่องกีดขวางมากในต าบลที่ส าคัญ
ตั้งแต่ขอบหน้าของพ้ืนที่ก าบัง  หรือจากจุดร่นถอยไปจนถึงจุดสิ้นสุดการร่นถอย 

5. ล าดับความเร่งด่วนของงานป้อมสนามในการตั้งรับ 
งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเตรียมที่มั่นตั้งรับ  ต้องด าเนินการไปพร้อมๆ กัน แต่งานบางอย่างต้องปฏิบัติ

ตามล าดับความเร่งด่วน  เพราะฉะนั้นผู้บังคับหน่วยทหารต้องก าหนดล าดับของขั้นงานในการเตรียมที่มั่น และพึง
ระวังเป็นพิเศษบางประการ ที่จะต้องท าการพรางควบคู่ไปกับงานด้วยเพื่อไม่ให้เกิดงานซ้ าซ้อน หรือย้อนกลับมาท า
อีกครั้ง  
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5.1 ล าดับขั้นความเร่งด่วนของงาน 
              5.1.1  การระวังปูองกันตัวเอง  
              5.1.2  ก าหนดที่ตั้งอาวุธ  
              5.1.3  การถากถางพ้ืนที่ยิงรื้อถอนวัสดุที่ก าบังการยิงออกไปและหาระยะยิงไปยังเปูาหมาย  
              5.1.4  วางข่ายการติดต่อสื่อสาร  
              5.1.5  เตรียมดัดแปลงที่ตั้งอาวุธ, หลุมบุคคลและที่ก าบังเหนือศีรษะ  
              5.1.6  วางสนามทุ่นระเบิด, เตรียมท าลายต าบลที่ส าคัญ  
              5.1.7  สร้างเครื่องกีดขวาง  
              5.1.8  เตรียมเส้นทางเคลื่อนที่, การส่งก าลัง  
              5.1.9  เตรียมที่ตั้งส ารอง และเพ่ิมเติม  
              5.1.10 เตรียมที่ปูองกัน (หลุมหลบภัย) อาวุธ เคมี ชีวะ รังสี  
              5.1.11 เตรียมสร้างสิ่งลวง ตามแผนของหน่วยเหนือ  

5.2 ความรับผิดชอบในการท างาน  
     ผบ. หน่วยทุกระดับเป็นผู้รับผิดชอบ  
      ฝอ. ทหารช่างทุกระดับเป็นผู้ช่วยเตรียมการ วางแผน สั่งการ ตรวจทางเทคนิค ให้ค าแนะน า
ก ากับดูแล    

5.3 การวางแผนการพราง   
 ควรเลือกท่ีตั้งของงานสนามต่าง ๆ ให้ง่ายแก่การพราง การพิจารณาปัจจัย การพรางเสียแต่ต้นจะ

ช่วยให้ประหยัดแรงงานได้ในภายหลังเป็นอันมาก และให้ผลในการพรางดีด้วยการสร้างที่ตั้ง หรือสิ่งลวง และ 
เครื่องลวงอ่ืน ๆ  ประกอบกับวิธีการซ่อนเร้น  หรือการพรางมักกระท าไปพร้อม ๆ กับงานอ่ืน ๆ ที่ตั้งลวงนี้จะต้อง
ก าหนดที่ตั้งให้รอบคอบเพื่อให้แผนของส่วนรวมได้ผล  

6. การจัดที่มั่นตั้งรับ  ( Organization of a defensive position ) 
6.1 การลาดตระเวน (Reconnaissance)  
 ปูอมสนามเป็นงานตั้งรับในสนามที่สร้างขึ้น  เพ่ือเสริมความแข็งแรงของลักษณะที่ตั้งรับโดย

ธรรมชาติของภูมิประเทศนั้น  ดังนั้นจึงเป็นธรรมดาที่เราจะต้องเลือกที่มั่นตั้งรับที่จะได้ประโยชน์จากการใช้ลักษณะ
ภูมิประเทศให้ได้ผลดีที่สุดและจะเป็นที่มั่นที่แข็งแรงที่สุด มีอยู่ห ลายกรณีท่ีท่านในฐานะทหารช่างจะไม่ต้องเลือก
บริเวณส าหรับที่มั่น แต่ท่านอาจถูกขอให้ ค าแนะน าเพื่อช่วยผู้บังคับบัญชาในการเลือกดังนั้นก่อนที่สามารถให้
ค าแนะน าอย่างถูกต้องแน่นอนแก่ผู้บังคับหน่วยทหารราบ ท่านจะต้องทราบว่าที่มั่นตั้งรับนั้นเขาจัดกันอย่างไร 
ผู้บังคับบญัชาคนใดท่ีจะยึดครองภูมิประเทศใดๆ ให้ได้เปรียบ ,ผู้บังคับบัญชาผู้นั้นจะต้องท าการลาดตระเวนและ
ศึกษาหรือประเมินค่าของภูมิประเทศเสียก่อน     การลาดตระเวนจะให้สมบูรณ์ หรือกว้างขวางเพียงใดนั้นย่อม
แล้วแต่สถานการณ ์    และเวลาที่มีอยู่บางคราวอาจมีความจ าเป็นที่ท าได้แต่เพียงการศึกษาแผนที่เท่านั้น ปัจจัย
ต่าง ๆ  นี้ต้องพิจารณาในการลาดตระเวนได้แก่ พื้นที่ยิง  ทางที่ข้าศึกน่าจะเข้ามาการตรวจการณ์การซ่อนพราง  
และเส้นทางคมนาคม   เป็นต้น  

6.2 การจัดระเบียบยุทธวิธี  ( Tactical Organization )     
 จากการศึกษาภูมิประเทศย่อมท าให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยยุทธวิธี  สามารถจัดการตั้งรับของตนให้

เหมาะสมกับแบบการตั้งรับของหน่วยใหญ่ซึ่งหน่วยตนเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยใหญ่นั้นเส้นแบ่งเขตต่างๆ ของที่ม่ัน
ตั้งรับจะต้องก าหนดขึ้น  และจะต้องระมัดระวังที่จะไม่ก าหนดเส้นแบ่งเขตลงบนภูมิประเทศที่ส าคัญ (Critical 
Terrain Features) เช่น แนวสันเขา  หรือห้วย ทั้งนี้เพ่ือให้หน่วยข้างเคียงได้เข้าใจ ความรับผิดชอบโดยแน่นอนใน
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ภูมิประเทศเหล่านี้อย่างแจ่มแจ้งและจะได้วางแผนกับหน่วยข้างเคียงด้วยขอบเขตเหล่านี้จะต้องก าหนดเขตจ ากัด
หน้าหลังของที่ม่ันให้แน่นอน  และจุดจ ากัดเขตด้วย   ซึ่ง จะเป็นเครื่องก าหนดแนวขอบหน้าพ้ืนที่การรบ   (ขนพร.) 
ว่าอยู่ที่ใด แนว ขนมพร . นี้คือขอบเขตหน้าสุดของที่ม่ันใหญ่ และเป็นที่ซึ่งระบุให้การยิงของหน่วยต่าง ๆ และอาวุธ
สนับสนุนมีการยิงประสานกัน ขอบเขต   และจุดต่าง ๆ จะต้องก าหนดลงไปให้แน่นอนโดยมีทั้งในภูมิประเทศ  
และในแผนที่ ในทุกกรณี  

6.3 การจัดระเบียบการยิง  ( Organization of Fire ) 
              การจัดการยิงทางปีกอย่างมีระเบียบของปืนกลเพิ่มเติมด้วยการยิงของอาวุธอ่ืน ๆ   นับว่าเป็นมูล
ฐานของที่ม่ันตั้งรับ จะต้องวางแผนการยิงฉากปูองกันข้ันสุดท้าย ( Final protective Fire )   เพ่ือให้การยิงกวาด 
(Crazing Fire)     ประสานกันโดยต่อเนื่องเต็มกว้างด้านหน้าของที่ม่ันให้ได้ผลดีที่สุดเท่าท่ีสามารถท าได้ ปืนกลที่
วางอยู่ในแนวปูองกันข้ันสุดท้าย  ( Final Protective Line ) ควรวางเป็นคู่และห่าง  กันประมาณ  30 - 40  เมตร 
ทั้งนี้เพ่ือให้มั่นใจว่าการยิงในแนวปูองกันขั้นสุดท้าย นั้นต่อเนื่องอยู่เสมอ   การยิงจะต้องประสานกับหน่วยข้างเคียง 
เพ่ือให้การสนับสนุนซึ่งกัน และกัน ได้ผลดีด้วยการกระท าดังกล่าวนี้ ย่อมท าให้เขตติดต่อระหว่างหน่วยซึ่งโดย
ธรรมดาอ่อนแอทางยุทธวิธีได้รับการเสริมให้แข็งแรงข้ึนด้วยการยิง  การยิงของปืนใหญ่   และเครื่องยิงลูกระเบิด   
จะต้องประสานกับแผนการยิงในการตั้งรับ  เพื่อคลุมต าบลอับกระสุนต่าง ๆ ( Dead  Spaces ) ในย่านการยิงของ
ปืนกล   และในจุด   ส าคัญ ๆ ไม่ว่าสภาพของทัศน์ วิสัยจะเป็นอย่างไร,  ในแผนจะต้องมีการชี้เปูาหมายได้โดย
แน่นอน เพื่อให้ การขอการยิงใช้เวลาน้อยที่สุด   แผนการยิงที่สมบูรณ์จะต้องจัดการให้การยิงหนักยิ่งข้ึนเมื่อข้าศึก
ใกล้แนวขอบหน้าที่ม่ัน (ขนพร.) เข้ามา 

6.4 การดัดแปลงภูมิประเทศ  
 การดัดแปลงภูมิประเทศ มีค าจ ากัดความว่า  "คือการปรับปรุงที่มั่น ตั้งรับโดยการมอบที่ตั้งเฉพาะ

ให้แก่หน่วยที่ยึดครองโดยการเสริมความแข็งแรงในการตั้งรับตามธรรมชาติของภูมิประเทศ   "ท่านในฐานะผู้บังคับ
กองร้อย   หรือผู้บังคับหมวดที่สนับสนุนหน่วยยุทธวิธี   ควรจะมีความรู้ในการแบ่งมอบพื้นท่ีซึ่งกระท าโดยผู้บังคับ
หน่วยยุทธวิธีก าหนดที่ตั้งให้และท่านจะต้องเป็นผู้ที่ช านาญในศิลป์ของการเสริมความแข็งแรงในการตั้งรับตาม
ธรรมชาติของภูมิประเทศนั้น เราจะกล่าวถึงงานต่างๆ  ที่เก่ียวข้องกับการดัดแปลงภูมิประเทศอย่างกว้างๆ ไปก่อน, 
แล้วเราจึงจะศึกษางานนั้นอย่างละเอียดในภายหลัง ที่จะกล่าวต่อไปนี้มิได้กล่าวตามล าดับของงานที่เริ่มตามที่เรียก
กันว่าล าดับความเร่งด่วน   ซึ่งโดยธรรมดาจะก าหนดไว้ในค าสั่งของผู้บังคับหน่วยยุทธวิธี แต่โดยแท้จริงแล้วท่านจะ
พบอยู่เสมอว่างานต่างๆเหล่านี้จะต้องกระท าพร้อมๆกันไป  

6.4.1 การถากถางพ้ืนยิง   
  เมื่ออาวุธเข้าประจ าที่มั่นแล้ว  จ าเป็นจะต้องถากถางพ้ืนยิง  เพื่อให้ฝุายตั้งรับมองเห็น

ฝุายเข้าตีโดยมองผ่านศูนย์ปืนในระยะปานกลาง  และระยะประชิด การถากถางเริ่มกระท าตั้งแต่แนวขอบหน้าที่ม่ัน 
และต่อไปข้างหน้าอย่างน้อย 100 เมตร    จะต้องระมัดระวังอย่าถากถางมากเกินไปจนเป็นการเปิดเผยที่มั่น  
กล่าวโดยย่อก็คือการถากถางกระท าเท่าท่ีจ าเป็นมิให้ข้าศึกใช้ซ่อนพราง   และปูองกัน แต่ไม่มากจนท าให้ข้าศึก
ผลักดัน  หรือท าลายที่มั่นฝุายเราได้ ดังนั้นในการถากถางพ้ืนยิงจะต้องค านึงถึงหลักการดังต่อไปนี้ 

 (ก) อย่าถากถางมากจนเกินไป หรืออย่าขาดความระมัดระวังจนเป็นการเปิดเผยที่มั่น  
 (ข) ในพ้ืนที่ที่จัดไว้ส าหรับการตั้งรับประชิด ให้เริ่มถากถางใกล้แนวขอบหน้าที่ม่ัน และ ต่อไปข้างหน้า   
       อย่างน้อย 100 เมตร  
(ค) ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ให้เหลือฉากธรรมชาติของต้นไม้ไว้บาง ๆ  เพื่อซ่อนพรางท่ีมั่น  
(ง) ในพ้ืนที่ที่เป็นปุาไม้บาง ๆ  ให้ตัดกิ่งต่ า ๆ  ของต้นไม้ใหญ่ที่กระจัดกระจายออก บางโอกาสก็เป็นสิ่งพึง

ปรารถนาที่จะตัดต้นไม้ต่าง ๆ  ที่ข้าศึกอาจใช้เป็นจุดอ้างอิงส าหรับการยิงหาหลักฐาน ออกเสีย              
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(จ) ในปุาทึบ   การถากถา งพ้ืนยิงโดยสิ้นเชิงย่อมเป็นไปไม่ได้ และก็เป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาด้วย , ท่าน
จะต้องตัดแต่เฉพาะต้นไม้เตี้ยที่ขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ และก่ิงต่ า ๆ ของต้นไม้ใหญ่เท่านั้น กล่าวอีกอย่างหนึ่ง
ก็คือ ถากถางช่องยิงให้แคบ ๆ ส าหรับอาวุธกลนั้นเอง  

(ฉ) ตัดหรือท าหมู่ไม้เตี้ยๆ ที่หนาทึบให้บางๆ หมู่ไม้เตี้ยๆ ที่หนาทึบใช้เป็นเครื่อง กีดขวางที่เหมาะสม    
      และก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อพ้ืนยิงด้วย  
(ช) ทุ่งหญ้าคา และต้นข้าว ถ้าแก่และแห้งให้เก่ียวหรือเผาเสีย ถ้าไม่เป็นการเปิดเผยที่มั่น โดยธรรมดา 
      จะกระท าเช่นนี้ได้เฉพาะเมื่อเป็นที่มั่นประณีตซึ่งได้จัดการไว้ก่อนการปะทะกับข้าศึกเท่านั้น 
(ซ) น าต้นไม้และก่ิงไม้ที่ตัดออกไปไว้ ณ ที่ซึ่งจะไม่เป็นการให้การซ่อนพรางแก่ข้าศึก และ ไม่เป็นการ  
      เปิดเผยที่มั่นฝุายเราด้วย  
(ฌ) ก่อนที่จะถากถางพ้ืนยิง   ให้ประมาณอย่างรอบคอบว่าจะถากถางพ้ืนยิงได้มากน้อยเพียงใดตาม 
       เวลาที่มีอยู่การประมาณนี้มักเป็นเครื่องก าหนดลักษณะ และความมากน้อยในการถากถางที่จะ    
       กระท า เพราะว่าพ้ืนที่ถากถางเพียงบางส่วนอาจให้การซ่อนเร้น  และการก าบังดีกว่าพ้ืนที่ซึ่งอยู่ใน 
       สภาพธรรมชาติเดิมของมันเสียอีก  

6.4.2 การท าลายขั้นแรกและ สนามทุ่นระเบิด    
  เพ่ือที่จะขัดขวางข้าศึกมิให้ใช้เส้นทางรุกท่ีเกื้อกูล จึงจ าเป็นต้องวางสนามทุ่นระเบิด และ

เตรียมการท าลายสะพานต่าง ๆ และ  เตรียมท าหลุม ระเบิด ณ จุดส าคัญต่าง ๆ ไว้ การท าลายโดยปกติจะปฏิบัติ
ตามค าสั่งจาก บก.หน่วยเหนือ  

6.4.3 ที่ตรวจการณ์ และการติดต่อสื่อสาร       
ผู้บังคับหน่วยยุทธวิธีย่อมไม่สามารถท่ีจะควบคุม หรือใช้หน่วยของตนได้อย่างเหมาะสม ถ้าผู้บังคับหน่วยนั้นไม่มี
การตรวจการณ์อย่างดีไปยังเส้นทางรุกของ ข้าศึก และข้างหน้าตน โดยธรรมดาผู้บังคับหน่วยยุทธวิธีมักสร้างที่
ตรวจการณ์ (ตก.) และวางสายการสื่อสาร โดยความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่สื่อสาร  
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รูปที ่1.1 การถากถางพ้ืนที่ยิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4.4 การสร้างท่ีตั้งอาวุธ คูที่ม่ัน และท่ีพักก าบัง      
  มักจะมีงานหนึ่งในการดัดแปลงภูมิประเทศ ที่ทหารช่าง  จะต้องเตรียมพร้อมเป็นอย่างดี

ที่จะช่วยทหารราบกระท า  คือ  การสร้างที่ตั้งอาวุธ  ( Emplacements ) คูท่ีมั่น ( Intrenchments ) และท่ีพัก
ก าบัง (Shelters)จะต้องหวังได้ว่าทหารช่างจะต้องเป็นผู้ช านาญในงานนี้ และโดยเหตุที่เป็นงานเทคนิค ทหารราบ
ย่อมจะไม่รู้เรื่องนี้มากนักและไม่ได้รับการฝึก หรือไม่มีเครื่องมือที่จะท างานบางอย่างด้วย    ดังนั้นเราจะพิจารณา
งานดังกล่าวนี้อย่างกว้างขวางในบทเรียนที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ   

6.4.5 การท าลายขั้นรอง และ เครื่องกีดขวางอื่นๆ  
  ในงานแรก ๆ นั้น  เราได้พิจารณาอย่างกว้าง  ๆ ถึงการท าลายขั้นแรก   และสนามทุ่น

ระเบิดมาแล้วแต่ยังมีการท าลายอย่างอ่ืนอีกที่มีความส าคัญข้ันรองและเครื่องกีดขวางอ่ืน ๆ ซึ่งมีความส าคัญอย่าง
ยิ่งยวดต่อที่มั่นตั้งรับ       เครื่องกีดขวางลวดหนามปูองกันบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของที่ม่ันตั้งรับ  

พืน้ท่ีเดมิ ก่อนเร่ิมถากถางพืน้ท่ียงิ 

   พืน้ที่ ที่ถากถางพืน้ที่ยงิมาก
เกินไป 

   พืน้ที่ ที่ถากถางพืน้ที่ยงิได้
เหมาะสม 
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ซึ่งจะขาดเสียมิได้ และควรมีการก ากับดูแลทางการช่างเพื่อให้การใช้  และการสร้างเหมาะสมมีอยู่บทเรียนหนึ่งใน
วิชานี้ที่ท่านจะได้ศึกษารายละเอียดในการสร้างรั้วลวดหนามแบบต่าง    ๆ   และท่านจะได้ลงมือสร้างลวดกระโจม
สูง 4 ก้าว 2 ก้าว ด้วยตนเอง  

6.4.6 เส้นทางส่งก าลังหลัก  
  เส้นทางส่งก าลังและส่งกลับจะต้องได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น นับแต่เริ่มเข้ายึดครองภูมิ

ประเทศนั้น จะต้องบ ารุงรักษาและปรับปรุงให้ดีขึ้นเมื่อมีเวลา เส้นทางส่งก าลัง เป็นความรับผิดชอบของทหารช่าง
ในการสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษา  

6.4.7 การพราง 
  ถึงแม้ว่าจะมิได้กล่าวไว้ว่าการพรางเป็นงานหนึ่งในการดัดแปลงภูมิประเทศ ก็ตามแต่ก็

เป็นงานที่ควรกระท าพร้อมกันไปกับงานอ่ืนให้ต่อเนื่องกันควรพยายามทุกวิถีทางที่จะเลือกที่ตั้งของงานที่จะช่วยให้
การพรางง่ายเท่าที่จะท าได้ โดยมิให้เป็นอุปสรรคแก่ภาระกิจหลักของอาวุธนั้น การพิจารณาในปัจจัยนี้ตั้งแต่แรก
มักจะช่วยให้ได้ผลดีแก่การพราง โดยประหยัดแรงงานได้มากด้วยในพื้นที่ทะเลทราย  หรือแห้ งแล้ง   ซึ่งไม่สามารถ
ซ่อนพรางการปฏิบัติการทางทหารได้แล้ว  การสร้างสิ่งก่อสร้าง  ยานพาหนะ และท่ีตั้งปืนลวง (Dummy) ย่อมมี
ความส าคัญกว่าการเลือกที่ตั้งในภูมิประเทศ  การน าความรู้การพรางที่ท่านได้ศึกษามาใช้จะช่วยให้เกิดคุณค่าแก่
งานดัดแปลงภูมิประเทศเป็นอย่างมาก 

สรุป  
เราได้พิจารณาอย่างกว้างๆ  ถึงงานในการดัดแปลงภูมิประเทศมาแล้ว และท าอย่างไรจึงจะบังเกิด

ผลส าเร็จในงานนี้ ต่อไปนี้เป็นหัวข้อส าคัญบางประการที่ท่านจะต้องจดจ าคือ  ประการแรกจะต้องก าหนดที่มั่นขั้น
แรกข้ึนเสียก่อน แล้วค่อยๆ ปรับปรุงให้เป็นที่มั่นแข็งแรงดีข้ึนเ มื่อเวลา และสถานการณ์อ านวย   แม้ว่า          ผู้
บังคับหน่วยยุทธวิธีนั้นจะมุ่งหมายให้อยู่ในที่มั่นนั้นเพียงสองสามชั่วโมงก็ตาม ฉะนั้นจงระลึกในข้อนี้เสมอว่า ถ้า
ท่านถูกขอให้ค าแนะน า สถานการณ์และสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปอาจท าให้ต้องยึดครองที่ม่ันอยู่เป็นวันๆ หรือ
เดือนๆ ฉะนั้นการวางแผนในตอนเริ่มต้นดีอาจประหยัดก าลังคน   และเวลาได้หลายชั่วโมง   ประการที่สองท่ีควร
จดจ าก็คือที่มั่นตั้งรับจะต้องได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ ตราบเท่าที่ยังยึดครองอยู่จากปูอมสนามเร่งด่วนเป็น
ปูอมสนามประณีตจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ จากนั้นก็บ ารุ งรักษาเพ่ือให้ที่มั่นนั้นอยู่ในสภาพที่ได้รับการซ่อมแซมอยู่
ตลอดเวลา  

                         ตารางท่ี 1.1 คน - ชั่วโมงท่ีต้องใช้ในการถากถางพ้ืนที่ยิง 100 ตร.ม.  

ลักษณะการถากถาง เครื่องมือที่ใช ้ คน  -  ชม.ที่ใช ้
1. การถากถางปานกลาง (ถากถางต้นไม้) ที่ยังไมโ่ต

และต้นไม้ที่เส้นผ่าศูนย์กลาง เล็กกว่า 12 นิ้ว                                                            
 2. การถากถางขนาดเบา (ถากถางหมู่ไม้  เล็ก ๆ)  

เลื่อย, ขวาน 
 

ขวาน,มีดขอ,มีดใหญ ่

5 
 
3 

7. ความรับผิดชอบของทหารช่าง 
เราก็ได้เห็นแล้วว่าทหารช่างมีหน้าที่ และส่วนเกี่ยวข้องในการปรับปรุงที่มั่นตั้งรับ เราได้กล่าวถึง การ

แนะน าเทคนิค และการก ากับดูแลมาแล้ว นอกจากนี้ยังมีหน้าที่งานช่างอ่ืน ๆ ที่มีความส าคัญพอพอกัน ดังต่อไปนี้ 
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7.1 อุปกรณ์ และเครื่องมือพิเศษ  (Special Equipment) 
              ทหารช่างมีเครื่องมือพิเศษและอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งบางทีมักมีคุณค่าโดยเฉพาะ และประหยัดเวลา
และแรงงานได้เป็นอันมาก ตัวอย่างของสิ่งเหล่านี้ได้แก่รถถากถาง ,เลื่อยยนต์ และเครื่องมือช่างไม้ ซึ่งผู้บังคับหน่วย
ยุทธวิธีอาจทราบ  หรืออาจไม่ทราบก็ได้ว่ามีอยู่ ดังนั้นงานส่วนหนึ่งของหน่วยคือท่านจะต้องทราบอยู่เสมอว่าหน่วย
ของท่านมีเครื่องมืออะไรอยู่บ้างพอที่จะสนับสนุนหน่วยเหนือ    หรือหน่วยที่ท่านให้การสนับสนุนได้บ้าง    โดย
การติดต่อประสานกับนายทหารยานยนต์อย่างใกล้ชิด  และควรมียอดอัตรารถที่ใช้ได้   และใช้ไม่ได้อยู่ในมือเสมอ  
เพ่ือชี้แจงให้ ผบ.หน่วยทราบโดยทันที        

7.2 การส่งก าลัง และควบคุมสิ่งอุปกรณ์สายช่าง (Supply and control)  
               วัสดุที่ใช้ในงานปูอมสนามส่วนมากเป็นสิ่งอุปกรณ์สายช่าง       ดังนั้นท่านจะต้องให้ค าแนะน า 
แก่ผู้บังคับหน่วยยุทธวิธีและจัดหาวัสดุเหล่านั้น และให้พร้อมใช้อยู่เสมอ เมื่อจ า เป็นต้องใช้อาจมีไม้ที่เลื่อยทอนไว้
แล้ว ส าหรับสร้างที่ตั้งอาวุธ  และท่ีพักก าบังในต าบลส่งก าลังสายช่าง ซึ่งท่านสามารถที่จะช่วย ผู้บังคับหน่วย
ยุทธวิธีในการสร้างปูอมสนาม    ท่านจะต้องเป็นผู้ให้ค าแนะน าแก่ผู้บังคับหน่วยยุทธวิธี     ในเรื่องที่เก่ียวกับการ
ส่งก าลังบ ารุง    วัสดุเครื่องกีดขวางลวดหนาม และอ่ืน ๆ     และในเรื่องเวลาที่ต้องใช้ในการสร้างเครื่องกีดขวาง
ต่างๆ     ด้วยผู้บังคับหน่วยทหารช่างที่กระฉับกระเฉง และตื่นตัวจะมีคุณค่าอย่างมากแก่ผู้บังคับหน่วยยุทธวิธีที่ตน
สนับสนุน และจะก่อให้เกิดความเชื่อม่ัน และความนับถือแก่เจ้าหน้าที่ทุกคนภายในหน่วยนั้น   หรือกล่าวอีกอย่าง
หนึ่งว่า ถ้าทหารช่างไม่กระฉับกระเฉง และคอยให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอแล้ว   ทหารช่างเหล่านั้นอาจจะไม่ได้นั่ง
อยู่อย่างนั้นแต่จะต้องไปท าการรบในแนวหน้าอย่างทหารราบ  

7.3 โครงการงานพิเศษ (Special plan)  
               มีบางโอกาสที่ทหารช่างอาจต้องท างานส่วนใหญ่ด้วยการลงมือสร้างที่ม่ันให้แข็งแรงเอง ถ้าเป็น
การวางแผนในการร่นถอยเพื่อปรับปรุงหรือยึดครองที่ม่ันที่แข็งแรงกว่า     ทหารช่างอาจต้องเตรียมที่มั่นไว้ให้แก่
ทหารราบที่ถอยมา นอกจากการสร้างถนน และสะพานโดยปกติแล้วยังมี ความรับผิดชอบทางการช่างอย่างอ่ืน
ท านองเดียวกันนี้     ที่ท่านอาจต้องพบซึ่งเกิดขึ้นเสมอในการปฏิบัติการทางทหาร 

7.4 การแนะน า และการก ากับดูแล (Suggest and control)              
      ท่านย่อมรับผิดชอบในการให้ค าแนะน าผู้บังคับหน่วยยุทธวิธี เกี่ยวกับงานซึ่งท่านเกี่ยวข้องโดยตรง 

ท่านจะต้องก ากับดูแลการสร้างปูอมสนาม และในบางกรณีท่านอาจต้องฝึกคนในหน่วยที่ท่านสนับสนุนด้วย  

8. การปรับปรุงให้ก้าวหน้า 
จากการที่เราได้ศึกษากันมาทั้งหมดเราได้พูดกันถึงเรื่องการดัดแปลงภูมิประเทศนั้น          เราได้กล่าว 

กว้างๆ ถึงการปรับปรุงที่มั่นให้ แข็งแรงจากข้ันเริ่มต้นหรือเร่งด่วนไปสู่ขั้นสุดท้าย หรือประณีต  ถ้าท่ีมั่นนั้นถูกยึด
ครองเป็นเวลาหลายวันมีข้อคิดอยู่บางประการเกี่ยวกับการยึดครองซึ่งควรศึกษาให้ละเอียดอีกเล็กน้อย จงจ าไว้ว่า
เมื่อยึดครองที่ม่ันในตอนแรกนั้น ควรจะได้จัดการให้การตั้งรับดีที่สุดเท่ าที่สามารถท าได้     แม้ว่าการยึดครองนั้น
จะมีเวลาวางแผนเพียงสองสามชั่วโมงก็ตาม "การขุดลงไปในดิน (Digging in) " จะต้องเริ่มต้นโดยทันทีเท่าท่ี
สามารถท าได้  และท่ีตั้งอาวุธควรจะเป็นแบบ มาตรฐานการกระท าดังนี้มีเหตุผลดี คือสมมุติว่าแทนที่ท่านจะอยู่ใน
ที่มั่นต่อไปอกีสองสามวัน หรือบางที่อาจเป็นสัปดาห์  ๆ ถ้าภูมิประเทศได้รับการดัดแปลงอย่างเหมาะสม  และท่ีตั้ง
อาวุธถูกแบบมาตรฐานแล้ว ก็เหลือแต่เพียงงานที่จะด าเนินต่อไปเพื่อให้ที่ตั้งอาวุธ และหลุมบุคคลเสร็จบริบูรณ์
เท่านั้น จากนั้นควรเริ่มสร้างคูติดต่อ และสื่อสาร การกรุลาด การปรับปรุงอื่น ๆ  ทั่วไปก็คงด าเนินต่อไปเท่าที่ยังยึด
ครองที่ม่ันนั้นอยู่ต่อไปก็ปรับปรุงที่มั่นตั้งรับ   โดยสร้างที่ก าบังเหนือศีรษะแก่บางส่วนของระบบคู  (Trench  
system) เป็นอันว่าการสร้างที่มั่นตั้งรับได้ถึงท่ีสุดแล้ว ต่อไปก็เป็นการบ ารุงรักษา และปรับปรุงเล็ก ๆ น้อยตลอดที่
มั่นทั้งสิ้น  



2-1 

 

 

 
 

 
 

บทที่ 2 
หลักการเคร่ืองกีดขวาง 

  

1. กล่าวน า                                                                                                          
      ไมว่า่จะในการยทุธด้วยวิธีรุก  หรือรับก็ตามการวางแผนทางการชา่งจะต้องค านงึถึงเคร่ืองกีดขวาง 
เป็นกรณีแรกเคร่ืองกีดขวางแตล่ะอยา่งจะต้องถกูจดัวางให้ชว่ยเสริมความแข็งแรงของภมูิประเทศ และเพิ่มขีด
ความสามารถในการท าลายก าลงัข้าศกึให้กบัหนว่ยด าเนินกลยทุธ  เคร่ืองกีดขวางทกุชนิดจะมีประสิทธิภาพ
สงูสดุก็ตอ่เม่ือ มีการยิงคุ้มครองจากอาวธุยิงตรงและอาวธุยิงจ าลอง การยิงสนบัสนนุทางอากาศเชิ งรุกท่ี
วางแผนไว้ลว่งหน้า  
        นอกจากนีท้กุหนว่ยจะต้องตรวจสอบให้มัน่ใจวา่ เคร่ืองกีดขวางท่ีวางไว้จะต้องไมข่ดัขวางตอ่การ
ด าเนินกลยทุธของฝ่ายเรา   ผู้บงัคบัหนว่ยทหารด าเนินกลยทุธยอ่มใช้ทัง้เคร่ืองกีดขวางท่ีมีอยูเ่ดมิ และสร้างขึน้
ใหม ่เพ่ือเสริมความแข็งแรงให้กบัภมูิประเทศ  
          เคร่ืองกีดขวางท่ีมีอยูเ่ดมิ ได้แก่  เคร่ืองกีดขวางตามธรรมชาต ิและท่ีมนษุย์สร้างขึน้ เชน่ หนองน า้  ทาง
น า้  ทะเลสาบ  กระแสน า้ขึน้ลงท่ีปากแมน่ า้  ป่าไม้  ภเูขา  ค ู พืน้ท่ีในเมือง  บอ่ดนิตดั ดนิถมเนินท่ีลาดชนั เป็น
ต้น  การตัง้รับยอ่ มอาศยัสิ่งเหลา่นี ้การปรับปรุงสิ่งตา่ง ๆ เหลา่นีแ้ทนท่ีจะสร้างขึน้ใหม ่ยอ่มท าให้ประหยดัทัง้
เวลา   แรงงาน และวสัด ุ  ทหารชา่งจะท าให้เคร่ืองกีดขวางเหลา่นีมี้ประสิทธิภาพมากขึน้เป็นตวัคณูอ านาจ
ก าลงัรบ     ทหารชา่งต้องรู้จกัน าเอาสิ่งเหลา่นีม้าใช้ในแผนฉากขดัขวางได้  

2. ค าจ ากัดความ ค าว่า "เคร่ืองกีดขวาง"  
          เคร่ืองกีดขวาง คือ ลกัษณะภมูิประเทศใด ๆ  สภาพดนิฟ้าอากาศ หรือวสัดใุด ๆ ท่ีมนษุย์สร้างขึน้ (ไม่
รวมอ านาจการยิง) เพ่ือใช้รัง้เหน่ียว หนัเห หยดุยัง้ หรือแยกขบวนการเคล่ือนท่ีของข้าศกึให้แยกออกจากกนั  

2.1 เคร่ืองกีดขวาง แบ่งออกได้เป็น  2 ประเภท  

2.1.1 เคร่ืองกีดขวางตามธรรมชาต ิ    
   เคร่ืองกีดขวางตามธรรมชาต ิคือ วสัดหุรือสภาพใด ๆท่ีมีอยูเ่ดมิซึง่ใช้รัง้หนว่ง หนัเห 
หรือหยดุยัง้การเคล่ือนท่ีของข้าศกึรวมทัง้วตัถท่ีุคนสร้างขึน้    ซึง่มิได้สร้างขึน้ใช้เป็นเคร่ืองกีดขวาง ตวัอย่ าง
เคร่ืองกีดขวางตามธรรมชาต ิได้แก่ แมน่ า้ ล าธาร ฝนตกหนกั ห้วยหนอง บงึ คลองชลประทานและก าแพงดนิท่ี
มีอยู ่เป็นต้น  

2.1.2 เคร่ืองกีดขวางท่ีสร้างขึน้   
    เคร่ืองกีดขวางท่ีสร้างขึน้ ได้แก่ สะพานท่ีซึง่ถกูท าลายแล้ว หลมุและบอ่ระเบดิบนถนน 
ต้นไม้ล้ม  สนามทุน่ระเบดิ   ป่ าลวดหนาม  เคร่ืองปิดกัน้ถนน คดูกัรถถงัหลมุพราง พืน้ท่ีอาบพิษ การท าให้น า้
ทว่มพืน้ท่ีและโครงสร้างซึง่ท าด้วยไม้ซุง คอนกรีต และเหล็ก เป็นต้น   
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2.2 เคร่ืองกีดขวางแบ่งตามการใช้งานได้ 3 พวก คือ  

2.2.1 เคร่ืองกีดขวางป้องกันตน  (Protective Obstacles)   
                เคร่ืองกีดขวางป้องกนัตน คือ เคร่ืองกีดขวางทัง้หลายท่ีใช้เพ่ือให้การระวงัป้องกนั 
เคร่ืองกีดขวางพวกนีม้กัเป็นเคร่ืองกีดขวางท่ีเราสร้างขึน้ เชน่ ลวดหนามป้องกนัตนและกลไกเตือนภยัตา่ง ๆ ซึง่
มุง่หมายป้องกนัมิให้ข้าศกึเข้าจูโ่จมจากพืน้ท่ีใกล้ ๆ ท่ีมัน่ได้เป็นหลกั สว่นมากใช้สร้างกบัหนว่ยระดบัหมวด  

2.2.2 เคร่ืองกีดขวางตัง้รับ  (Defensive Obstacles)    
                เคร่ืองกีดขวางตัง้รับ คือ เคร่ืองกีดขวางทัง้หลายท่ีใช้หยดุยัง้ข้าศกึไว้ในพืน้ท่ีซึง่มีการ
ยิงและการตัง้รับท่ีหนาแนน่ ตวัอยา่ง เชน่ เคร่ืองปิดกัน้ถนน เคร่ืองกีดขวางหน้ าท่ีมัน่ตัง้รับท่ีใช้หยดุยัง้หรือรัง้
หนว่งข้าศกึไว้ให้อยูใ่นระยะยิงของปืน  เคร่ืองกีดขวางตัง้รับจะต้องได้รับการคุ้มครองด้วยการยิง เคร่ืองกีดขวาง
ตัง้รับอาจเป็นเคร่ืองกีดขวางตามธรรมชาต ิหรือเคร่ืองกีดขวางท่ีสร้างขึน้ก็ได้  

2.2.3 เคร่ืองกีดขวางทางยุทธวิธี  (Tactical Obstacles)    
                เคร่ืองกีดขวางทางยทุธวิธี คือ เคร่ืองกีดขวางทัง้หลายท่ีใช้แยกรูปขบวนการเข้าตีของ
ข้าศกึ น าก าลงัของข้าศกึให้เข้าไปสู้ พืน้ท่ีสกดักัน้ด้วยเคร่ืองกีดขวางตัง้รับหรือน าไปสูก่ารยิง การตัง้รับท่ี
หนาแนน่ หรือรัง้หนว่งรบกวนหรือท าให้ข้ าศกึเสียขวญัด้วยการบีบบงัคบัให้ข้าศกึเจาะชอ่งเข้าสูพื่น้ท่ีอนัตรายท่ี
เราได้ก าหนดไว้แล้ว  
               ถ้าทา่นมุง่หมายท่ีจะน ารูปขบวนของข้าศกึแล้ว เคร่ืองกีดขวางทางยทุธวิธีท่ีใช้ควรให้ข้าศกึ 
เลือกอ้อมไปทางปีกหรือเล่ียงเคร่ืองกีดขวางนัน้มากกวา่ท่ีจะน าเจาะช่องเคร่ืองกีดขวางเหลา่นัน้ 
               ส าหรับเคร่ืองกีดขวางท่ีมีการยิงคุ้มครอง   ซึง่มุง่หมายแตเ่พียงท่ีจะน าก าลงัของข้าศกึหรือ 
แยกรูปขบวนของข้าศกึเทา่นัน้ การยิงและก าลงัท่ีใช้ป้องกนัเคร่ืองกีดขวางก็จ าเป็นท่ีจะต้องให้แข็งแรงพอท่ีจะ
ให้ข้าศกึเข้าสูพื่น้ท่ีท่ีเราปรารถนา และข้าศกึท้อถอยตอ่การท่ีจะเจาะชอ่งเทา่นัน้  แตถ้่าข้าศกึไมเ่ลือกเส้นทางท่ี
มีการตอ่ต้านน้อย และเข้าตีเคร่ืองกีดขวางนัน้โดยตรงแล้ว  เราก็ควรมีกองหนนุเคล่ือนท่ีเร็วท่ีพร้อมจะควบคมุ
สถานการณ์นีไ้ด้   
               เม่ือใช้เคร่ืองกีดขวางทางยทุธวิธีซึง่ไมมี่การยิงคุ้มครองแล้ว  เพ่ือรัง้หนว่งหรือ รบกวนให้ข้าศกึ
เสียขวญัหรือขดัขวางไมใ่ห้ข้าศกึใช้พืน้ท่ีแล้วจะต้องใช้เคร่ืองกีดขวางให้มีความลกึมาก ๆ ซอ่นพรางอยา่ง
รอบคอบหรือใช้ร่วมกบัเคร่ืองลวงตา่งๆ และเพิ่มเตมิด้วยกบัระเบดิตา่งๆหรือสารท่ีเป็นพิษ   สนามทุน่ร ะเบดิทัง้
ชนิดจริง   และลวง  นบัวา่เป็นเคร่ืองกีดขวางท่ีดีท่ีสดุท่ีใช้ในสถานการณ์นี ้ 

2.3 หลักการเลือกที่ตัง้และการใช้เคร่ืองกีดขวาง  
        ในชว่งนีเ้ราจะมาพิจารณาถึงหลกัการเลือกท่ีตัง้และการใช้เคร่ืองกีดขวางกนัเสียก่อน  สมมตุิ
วา่เราได้คดิท่ีจะใช้เคร่ืองกีดขวางตา่ง ๆ ได้ เหมาะสมกบัความจ าเป็นไว้ในใจแล้ว และได้คดิถึงขีดความสามารถ
ท่ีเราจะสร้างมนัได้แล้ว     ขัน้ตอ่ไปเราจะต้องมาพิจารณาถึงการเลือกท่ีตัง้ท่ี จะใช้สร้างเคร่ืองกีดขวางและการ
ใช้เคร่ืองกีดขวางให้ได้ผลดีท่ีสดุตอ่ไป โดยให้พิจารณาจากองค์ประกอบตอ่ไปนี.้-  
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2.3.1 เคร่ืองกีดขวางท่ีสร้างขึน้จะต้องเช่ือมโยงกับเคร่ืองกีดขวางตามธรรมชาต ิ      

        ( Artifical Obstaclestied in with Natural Obstacles)  
                ทกุทา่นคงเข้าใจในหลกัข้อนีไ้ด้โดยง่าย เม่ือทา่นพิจารณาในความไมมี่ประโยชน์ของ
เคร่ืองกีดขวางซึง่ปิดกัน้เส้นทาง  ซึง่ข้าศกึรุกเข้ามาโดยสร้างเคร่ืองกีดขวางตรงจดุท่ีข้าศกึสามารถจะผา่นไปได้  
หากจะให้ได้ผลดีท่ีสดุเคร่ืองกีดขวางท่ีสร้างขึน้จะต้องมีทัง้เคร่ืองกีดขวางตอ่ต้านบคุคล และเคร่ืองกีดขวาง
ตอ่ต้านยานเกราะ และจะต้องใช้ปิดชอ่งวา่งระหวา่งภมูิประเทศท่ีข้าศกึไมส่ามารถผา่นไปได้ หรือสร้างเตม็พืน้ท่ี
ท่ีเราปรารถนาจะขดัขวางข้าศกึ  จงจ าไว้อยา่งหนึง่วา่เคร่ืองกีดขวางท่ีสร้างขึน้ หากข้าศกึสามารถอ้อมผา่น
เคร่ืองกีดขวางท่ีเราสร้างไว้ได้ไปทางปีกใดปีกหนึง่ได้แล้ว  เคร่ืองกีดขวางนัน้ยอ่มไมไ่ด้ผลสมเจตนาท่ีเรา
ต้องการ    เคร่ืองกีดขวางท่ีเราสร้างขึน้มา  ก็จะเป็นได้เพียงเคร่ืองรบกวนเทา่นัน้  

2.3.2 เคร่ืองกีดขวางจะต้องเช่ือมโยงกับส่วนต่าง ๆ ทัง้การรุก และรับ  (Tied in with     

        Elements of the Offense and Defense)  
                หลกัการส าคญัข้อนีม้กัจะถกูมองข้ามไปบอ่ย ๆ "ค าวา่ การเช่ื อมโยงกบัสว่นตา่ง ๆ  
ของการรุกและตัง้รับนัน้ "  หมายความวา่อยา่งไร ?  ค านีจ้ะมีความหมายสองประการคือ 
   2.3.2.1 จะต้องมัน่ใจวา่เคร่ืองกีดขวางท่ีใช้    นัน้เหมาะสมกบัแผนสว่นรวมของ 
ผู้บงัคบับญัชา  และต้องมัน่ใจวา่เคร่ืองกีดขวางเหลา่นัน้    มีความมุง่หมายโดยเฉพาะท่ีจะท าให้เกิดผลส าเร็จ  
ตอ่แผนของสว่นรวม  
                2.3.2.2 ต้องมัน่ใจวา่หนว่ยข้างเคียง ทางปีกซ้าย -ปีกขวา หนว่ยข้างหน้า -หนว่ยข้าง
หลงัของทา่นทราบท่ีตัง้   ความมุง่หมาย  และแบบของเคร่ืองกีดขวางท่ีใช้   เม่ือจะเร่ิมสร้างเคร่ืองกีดขวางจะใช้
เคร่ืองกีดขวางอะไร ?       ใครเป็นผู้คุ้มครอง และคุ้มครองนานเทา่ใด ถ้าทกุคนทกุหนว่ยทราบสิ่งตา่ง ๆ เหลา่นี ้
แล้ว เคร่ืองกีดขวาง ท่ีทา่นจะใช้ก็จะได้ประโยชน์สมความมุง่หมายมากขึน้ 

2.4 คุ้มครองด้วยการยงิท่ีเหมาะสม  (Cover By Appropriate Fire)  
                การคุ้มครองเคร่ืองกีดขวางด้วยการยิงท่ีเหมาะสมอาจหมายถึงการกระท าเพ่ือรัง้หนว่งข้าศกึ 
เพียงเล็กน้อย การรบกวน ไปจนถึงการบงัคบัให้ข้าศกึตอ่สู้อยา่งเสียหายหรือขัน้แตกหกั     ถึงขัน้เสียหายทัง้
ก าลงัพลและวสัดอุยา่งมากมาย   การคุ้มครองเคร่ืองกีดขวางด้วยการยิงจะต้องพิจารณาถึงปัจจยัหล าย
ประการดงันี ้ 
  -  เราจะต้องใช้เคร่ืองกีดขวางอะไร ชนิดตอ่ต้านบคุคล หรือตอ่ต้านยานเกราะ  
  - วิธีท่ีข้าศกึจะใช้ในการเจาะชอ่งผา่นเคร่ืองกีดขวางเข้ามา  
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  - พืน้ท่ีท่ีจะยิงคุ้มครองการยิงเก่ียวข้องกบัเคร่ืองกีดขวางท่ีสกดักัน้เส้นทางรุกแคบ ๆ เพียงแหง่
เดียวหรือหลายๆ   แหง่หรือจะต้องคุ้มครองเคร่ืองกีดขวางทัง้ระบบท่ีกว้างใหญ่ หรือเขตฉากขดัขวาง  เม่ือเรา
สามารถตอบปัญหาเหลา่นีไ้ด้หมด การยิงคุ้มครองเคร่ืองกีดขวางก็จะท าได้อยา่งง่ายดาย  
                        ถ้าเป็นเคร่ืองกีดขวางตอ่ต้านยานเกราะ เราจะต้องสามารถคุ้มครองเคร่ืองกีดขวางด้วยอาวธุยิง
ตอ่ต้านยานเกราะเพื่อตอ่ต้านยานเกราะทนัทีท่ียานเกราะนัน้ถกูเคร่ืองกีดขวางนัน้รัง้หนว่ง และจะต้องมีอาวธุ
ปืนเล็กคุ้มครองด้วยเพ่ือป้องกนัมิให้ทหารของข้าศกึเจาะชอ่งเคร่ืองกีดขวาง    หรือถากถางทางให้กบัยานเกราะ  
                        การยิงคุ้มครองเคร่ืองกีดขวางตอ่ต้านบคุคล ไมเ่พียงแตจ่ะต้องคุ้มครองมิให้ทหารข้าศกึเจาะ
ชอ่งได้เทา่นัน้แตค่วรให้สามารถหยดุยัง้ยานเกราะใด ๆ ท่ีอาจใช้เจาะชอ่งได้ด้วย  ตวัอยา่ง  เป็นสิ่งพงึปรารถนา
อยา่งยิ่งท่ีจะคุ้มครองสนามทุน่ระเบดิสงัหาร     ด้วยอาวธุตอ่สู้รถ ถงั  เพ่ือป้องกนัรถถงัซึง่จะไมเ่ป็นอนัตรายจาก
สนามทุน่ระเบดิสงัหารบคุคลมิให้กวาดล้างชอ่งทางให้แก่หนว่ยทหาร  
                        ถ้าไมส่ามารถคุ้มครองเคร่ืองกีดขวางด้วยอาวธุปืนเล็ก และอาวธุตอ่สู้รถถงัท่ีเล็งตรงแล้ว 
จะต้องแก้ปัญหานีต้อ่ไป   ด้วยการยิงของปื นใหญ่ท่ีมีการตรวจการณ์   ปืนใหญ่ท่ีคุ้มครองเคร่ืองกีดขวาควร
เตรียมการยิงให้ได้ผลทัง้บคุคล และยานเกราะ เชน่ ใช้กระสนุปืนใหญ่ท่ีใช้ชนวนวิถีส าหรับบคุคล ใช้กระสนุปืน
ใหญ่ดนิระเบดิสงูท่ีใช้ชนวนกระทบแตกส าหรับยานเกราะ  อยา่งไรก็ตามการคุ้มครองเคร่ืองกีดขวางด้วยอาวธุ
เล็งตรงก็เป็นสิ่งพงึปรารถนาเสมอ การคุ้มครองเคร่ืองกีดขวางด้วยปืนใหญ่อยา่งเดียวจงึควรหลีกเล่ียง   เว้นแต่
วา่เราไมส่ามารถใช้อาวธุอ่ืน ๆ ได้   
                        การคุ้มครองเคร่ืองกีดขวางท่ีกว้างขวางหรือฉากขดัขวางทกุจดุด้วยการยิงอยา่งตอ่เน่ืองนัน้   
มกัเป็นสิ่งท่ีเป็นไปไมไ่ด้ หรือเป็นสิ่งท่ีเราไมป่รารถนา ดงันัน้การป้องกนัเคร่ือง กีดขวางเหลา่นีจ้งึใช้ "หนว่ย
เคล่ือนท่ีเร็ว  ซึง่ตดิตัง้อาวธุปืนเล็ก และอาวธุตอ่สู้รถถงั"  

2.5 มีการตรวจการณ์อยู่เสมอ และมีกลไกเตือนภัย ( Constant Observation and  

      Warning Devices)  
              ความจ าเป็นท่ีต้องมีการคุ้มครองเคร่ืองกีดขวางด้วยการตรวจการณ์นัน้   ยงัเป็นสิ่งท่ีต้องการ
อยา่งยิ่งเพราะวา่หากไมมี่การตรวจการณ์แล้ว                    ยอ่มไมส่ามารถท่ีจะท าการยิงได้อยา่งแมน่ย าไปยงั 
เคร่ืองกีดขวาง  บคุคล   หรือยทุโธปกรณ์ท่ีก าลงัเจาะชอ่ง   หรือผา่นเคร่ืองกีดขวางนัน้ การป้องกนัเคร่ืองปิดกัน้
ถนน และเคร่ืองกีดขวางตา่ง ๆ ซึง่มิได้เป็นสว่นของแนวเคร่ืองกีดขวางอนัตอ่เน่ืองตามกว้างด้านหน้าของพืน้ท่ี
หรือท่ีมัน่ มกัมอบให้กบัหนว่ยทหารขนาดเล็ก   ๆ       อยา่งไรก็ตามถ้าเป็นระบบเคร่ืองกีดขวางท่ีคุ้มครองพืน้ท่ี
กว้าง  ๆ "การตรวจการณ์มกัเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของพวกลาดตระเวนในกองรักษาดา่น สว่นการป้องกนั
ในท่ีสดุจงึเป็นหน้าท่ีของหนว่ยเคล่ือนท่ีเร็ว    ซึง่สามารถเคล่ือนท่ีไปยงัจดุใดจดุหนึง่ในระบบเคร่ืองกีดขวางนัน้
ได้อยา่งรวดเร็ว บางทีอาจจะไปไมไ่ด้ หรือไมป่รารถนาท่ีจะมีการตรวจการณ์โดยตรงตอ่เคร่ืองกีดขวางอนัใด
อนัหนึง่ ในกรณีเชน่นีค้วรมีกลไก 
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เตือนภยั หรือสญัญาณบอกเหต ุเชน่ พลสุดดุ กบัระเบดิ เคร่ืองท าให้เกิดเสียง ซึง่นบัวา่เป็นผลดีและจ าเป็น
อยา่งยิ่ง  

2.6 ปรับปรุงและใช้เคร่ืองกีดขวางตามธรรมชาตใิห้เกิดประโยชน์ (Improve and Exploit     

      Natural obstacles)  
               ถ้าหากทา่นเข้าใจในหลกัเกณฑ์ข้อนี ้  และใช้อยา่งเหมาะสมแล้ว  งานทัง้สิน้ในการใช้ 
เคร่ืองกีดขวางยอ่มประสบผลส าเร็จได้โดยง่าย ตอ่ไปนีเ้ราจะ มาพิจารณาถึงหลกัส าคญัสองประการวา่มี
ความหมายอยา่งไรกนัตอ่ไป  
               ประการแรก  การใช้เคร่ืองกีดขวางตามธรรมชาตใิห้เกิดประโยชน์  
               ประการสอง  ปรับปรุงเคร่ืองกีดขวางตามธรรมชาต ิ 
               การใช้เคร่ืองกีดขวางตามธรรมชาตใิห้เป็นประโยชน์     หมายความวา่ท่ีใดมีเคร่ืองกีดขวาง
ตามธรรมชาตคิวรใช้เคร่ืองกีดขวางนัน้ให้ประสานกบัการรุก หรือการตัง้รับและใช้ ให้กว้างขวางท่ีสดุ "ด้วยการ
ใช้ความคดิเพียงเล็กน้อยก็จะเห็นได้ทนัทีวา่ ท าไมการใช้เคร่ืองกีดขวางตามธรรมชาตจิงึมีความส าคญัดงักลา่ว
เคร่ืองกีดขวางตามธรรมชาตยิอ่มมีอยูท่ัว่ไป มนัมีพร้อมอยูก่บัท่ีแล้ว และเพียงแตเ่ช่ือมโยงให้เข้ากบั
สถานการณ์ทางทหารให้ได้ผลตอ่ข้าศกึเทา่นัน้ ทา่นจะต้องเข้าใจวา่อะไรเป็นเคร่ืองกีดขวางตามธรรมชาตเิพ่ือ
ทา่นจะได้นกึถึงเคร่ืองกีดขวางตามธรรมชาตนีิ ้ จงึจ าเป็นท่ีทา่นจะต้องเข้าใจวา่เ คร่ืองกีดขวางตามธรรมชาตมีิ
อะไรบ้าง  
               มกัมีอยูห่ลายกรณีท่ีเคร่ืองกีดขวางตามธรรมชาตท่ีิออ่นแออาจปรับปรุงให้เป็นเคร่ืองกีดขวาง 
ท่ีสร้างขึน้ท่ีแข็งแรงได้  ในบทเรียนนี ้  เราจะได้พิจารณาถึงวิธีปรับปรุงเคร่ืองกีดขวางตามธรรมชาตติา่ง ๆ สิ่งท่ี
ทา่นควรจะจดจ าในขณะนีก็้คือ     " การปรับปรุงเคร่ืองกีดขวางตามธรรมชาตมิกัจะง่ายกวา่การสร้าง 
เคร่ืองกีดขวางท่ีสร้างขึน้ในงานเดียวกนันัน้ "  

2.7 การพราง  (Camouflage)  
               เหตผุลในการซอ่นพรางเคร่ืองกีดขวางให้เป็นการจูโ่จมข้าศกึนัน้มีดงันี ้คือ ประการท่ีหนึง่  
เคร่ืองกีดขวางนัน้มีการคุ้มครอง (ดงันัน้จงึยากแก่การเจาะชอ่ง ) ข้าศกึอาจจะเข้ามาตดิเคร่ืองกีดขวางโดยท่ีไม่
มีก าลงัคนและเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นส าหรับเจาะชอ่งเคร่ืองกีดขวางนัน้  
               การพรางเคร่ืองกีดขวางมิใชเ่ป็นปัญหาใหมห่รือปัญหาท่ีเราไมคุ่้นเคย แนวความคดิ  และวิธีใช้
ในการนีค้งเชน่เดียวกบัปัญหาการพรางอ่ืน ๆ     ในการพรางเคร่ืองกีดขวางเราจะต้องพิจารณาถึงการตรวจ
การณ์ทัง้ทางพืน้ดนิ    และทางอากาศการตรวจการณ์ทางอากาศ     มกัเป็นปัญหาใหญ่ท่ีสดุเพราะวา่  ถ้าพวก
ลาดตระเวนข้าศกึมาลาดตระเวนแล้วไมพ่บเคร่ืองกีดขวางไว้ก่อนแล้ววา่จะเห็นเคร่ืองกีดขวางก็อยูใ่นระยะยิง
ของอาวธุยิงคุ้มครองเสียแล้ว ไมพ่บเคร่ืองกีดขวางใดท่ีมองเห็นจากการตรวจการทางอากาศแล้วควรใช้เคร่ือง
กีดขวางลวง (Dummy Obstacle) ให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะมากได้ เคร่ืองกีดขวางลวงสามารถสร้างได้รวดเร็วโดยใช้
วสัดเุพียงเล็กน้อยและในบางกรณีถ้าเลือกท่ีตัง้เหมาะสมแล้ว อาจป้องกนการตรวจการณ์ทัง้จากพืน้ดนิและ
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ทางอากาศได้ จงึควรใช้ภมูิประเทศให้ได้ผลดีท่ีสดุ กลา่วคือ "ควรเลือกท่ีตัง้ของเคร่ืองกีดขวางตามรอยพบัของ
พืน้ดนิ, ใกล้ ๆ ยอดเนิน, ใกล้โค้ง, ท่ีลบัสายตา, บนถนน และโดยทัว่ไปควรเลือกท่ีตัง้ไปตามทิศทางของเส้นลาย
ขอบเขา"  
               การซอ่นพรางเคร่ืองกีดขวางท่ีดีท่ีสดุ คือ การท่ียงัไมล่งมือสร้างหรือน าไปวาง  จนกวา่จะถึง
เวลาท่ีเหมาะท่ีจะกระท า     แตอ่นัท่ีจริงการกระท าดงักลา่วนีไ้มส่ามารถกระท าได้ถ้ามีแผนเขตฉากขดัขวาง
กว้างใหญ่ แตถ้่าเป็นเคร่ืองกีดขวางเพื่อสกดักัน้เส้นทางเคล่ือนท่ีแคบ ๆ เชน่ ถนน หรือสะพาน แล้วไมค่วรน าไป
วางจนกวา่จะถึงเวลาอนัสมควร   เคร่ืองกีดขวางท่ีเกิดขึน้โดยการท าลายควรใช้วิธีดงักลา่วนี ้แตจ่ะต้อง
เตรียมการท าลายไว้ให้พร้อมสมบรูณ์  เหลือไว้แตเ่พียงการจดุระเบดิเทา่นัน้ ซึง่จะกระท าตอ่เม่ือถึงนาทีสดุท้าย 

2.8 เลือกที่ตัง้หรือใช้เคร่ืองกีดขวาง เพื่อมิให้ข้าศึกมีโอกาสได้เปรียบ (Sighted or Employed       

                so that the Enemy cangain no Advantages)  
               ตอ่ไปนีท้า่นจะเห็นหลกัการอนัหนึง่  ซึง่มกัถกูมองข้ามไปเ สียโดยง่าย ถ้าทา่นไมมี่ความ
ช านาญในเร่ืองนีม้ากหรือไมร่ะมดัระวงัในการใช้เคร่ืองกีดขวางและการเลือกท่ีตัง้ให้มาก มีอยูห่ลายสิ่งท่ีทา่น
จะต้องพิจารณา  ถ้าทา่นจะให้การใช้เคร่ืองกีดขวางประสบความส าเร็จหลกัการดงักลา่ว     ก็คือ  
  2.8.1 ถ้าใช้เคร่ืองกีดขวางซึง่ข้าศกึอาจเจาะชอ่งด้วยระเบดิ ทุน่ระเบดิหรือกบั ระเบดิใดๆ ท่ีใช้
ร่วมกบัเคร่ืองกีดขวาง ควรใช้ในลกัษณะท่ีวา่เม่ือทุน่ระเบดิหรือกบัระเบดินัน้ได้ ระเบดิขึน้จากการเจาะชอ่งผา่น
เคร่ืองกีดขวางของข้าศกึ    จะไมก่่อให้เกิดความเสียหายแก่เคร่ืองกีดขวางของเรามากนกั  
  2.8.2 คดูกัรถถงั     จะต้องมิให้ข้าศกึใช้เป็นคตูอ่สู้  ตรงไหนท่ีข้าศกึอาจใช้เป็นคูต่อ่สู้ ได้ ก็ควร
ท าให้ข้าศกึไมส่ามารถลงไปใช้ประโยชน์ได้ เชน่ปลอ่ยน า้ลงไป เอาลวดหนามลงไปใส ่เอาไม้รวกเสีย้มปลาย
แหลมปัก หรือวางทุน่ระเบดิสงัหารเป็นต้น  
  2.8.3 ถ้าใช้ซุงเล้าหม ูก็ให้ระ มดัระวงัวา่ข้าศกึจะใช้ข้างหลงัซุงเล้าหม ูใช้เป็นท่ีมัน่แล้วยิงตอบ
โต้กบัทา่น  ฉะนัน้ทา่นจะต้องพิจารณาหาทางป้องกนั เชน่ น าทุน่ระเบดิสงัหารบคุคลไปวางไว้ด้านหลงั    น า
ลวดหนามไปวางไมใ่ห้ข้าศกึยดึไปเป็นท่ีมัน่  หรือจดัแนวยิงประสานไปยงัท่ีด้านหลงัซุงเล้าหม ูซึง่สิ่ งตา่ง ๆ  ท่ี
กลา่วมานีส้ดุแล้วแตท่า่นจะน าวิธีใดวิธีหนึง่ไปใช้ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์  
              กลา่วโดยทัว่ไปแล้ว  หลกัการท่ีกลา่วมานี ้จะชว่ยให้ทา่นได้พิจารณาถึงวิธีการตา่ง ๆ ท่ีข้าศกึจะน ามา
เจาะชอ่งผา่นเคร่ืองกีดขวางของทา่น หรือยดึเอาเคร่ืองกีดขวางท่ีทา่นวางไว้น ามาเป็นปฏิปักษ์กบัทา่นได้  

2.9 ใช้ให้มีความลึก   (Employed in Depth)  
               ไมว่า่จะเป็นการวางแผนในการตัง้รับป้องกนัประเทศในระดบัยทุธศาสตร์ หรือในการตัง้รับเพ่ือ
ป้องกนัท่ีมัน่ทางยทุธวิธีขนาดเล็กก็ตาม  ข้อพิจารณาในเร่ืองความลกึของเคร่ืองกีดข วางท่ีจะใช้นบัวา่มี
ความส าคญัเทา่ ๆ กนั  
              ข้าศกึยอ่มตรวจการณ์ได้วา่จะต้องพบกบัเคร่ืองกีดขวางชนิดตา่ง ๆ ท่ีวางไว้ ฉะนัน้ แผนของข้าศกึยอ่ม
ต้องมีวิธีการท่ีจะผา่นเคร่ืองกีดขวางเหลา่นัน้ของด้วย  ด้วยการระลกึถึงสิ่งาจงึจะเห็นได้วา่ถึงแม้เคร่ืองกีดขวา ง
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ท่ีใช้จะมีผลตอ่ข้าศกึก็ตาม แตจ่ะไมท่ าให้เกิดผลรุนแรงกบัข้าศกึมากมายนกั ถ้าไมส่ร้างให้มากให้เกินก าลงัหรือ
ขีดความสามารถของข้าศกึท่ีท าการเจาะชอ่งหรือท าลายเคร่ืองกีดขวางได้  ผลส าเร็จนีจ้ะไมเ่กิดขึน้หากไมส่ร้าง
เคร่ืองกีดขวางให้มีความลกึมาก ๆ  เน่ืองจากวา่การสร้ างเคร่ืองกีดขวางในพืน้ท่ีกว้าง ๆ และลกึมากต้องใช้เวลา 
ก าลงัคนและวสัดมุากมาย ดงันัน้เราจงึต้องสร้างเคร่ืองกีดขวางทีละแนวตามล าดบัจากข้างหน้ามาข้างหลงัใน
เม่ือมีเวลาจงึจะสร้างให้เสร็จสมบรูณ์ แนวเคร่ืองกีดขวางท่ีซ้อนๆ กนันี ้จะบงัคบัให้ข้าศกึต้องใช้ก าลงั และปรั บ
รูปขบวนไมห่ยดุหยอ่น จงึท าให้ข้าศกึต้องกระจายก าลงัออกไปซึง่ท าให้เกิดผลดีกบัฝ่ายเรา  

2.10 จัดให้มีช่องทางและช่องว่างที่ซ่อนพราง  ( Provide Concealed lanes and gaps )  
              ไมว่า่เราจะใช้เคร่ืองกีดขวางเป็นแนว ( belt), แถบ (bands) หรือพืน้ท่ี (Zones) ตามกว้าง
ด้านหน้าของท่ีมัน่ หรือพืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหนึง่ก็ตาม จะต้องมีชอ่งทางหรือชอ่งวางผา่น ระบบเคร่ืองกีดขวางนัน้   
มิฉะนัน้แล้วจะขดัขวางการปฏิบตังิานของฝ่ายเรา     ชอ่งทางเหลา่นีมี้ไว้เพ่ือให้พวกลาดตระเวนตีโต้ตอบ และ
ในบางกรณีการรุกโดยทัว่ไปอาจเคล่ือนท่ีผา่นระบบเคร่ืองกีดขวางไปได้ โดยไมต้่องเจาะชอ่งเป็นสิ่งส าคญัอยา่ง
ท่ีสดุท่ีชอ่งทางทัง้สิน้จะต้องปิดกัน้เม่ือคาดวา่ข้าศกึจะเข้าปฏิบตักิาร จงระมดัระวงัอยา่ให้เคร่ืองกีดขวางท่ีทา่น
ใช้นัน้ขดัขวางการเคล่ือนท่ีของทา่นเอง เพราะวา่ถ้าเป็นดงันัน้แล้วก็เทา่กบัวา่ เคร่ืองกีดข วางนัน้ท าประโยชน์
ให้แก่ข้าศกึ.  

3. การคุ้มครองเคร่ืองกีดขวาง  
       เคร่ืองกีดขวางทกุชนิดจะมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ จ าเป็นต้องคุ้มครองด้วยอ านาจการยิงเพื่อมิให้
ท าลายหรือรือ้ถอน โดยใช้ ปก ., ปตถ. ฯลฯ ตามธรรมดาเป็นหน้าท่ีของหนว่ยทหารท่ียดึพืน้ท่ีนัน้หรือทหารท่ี
ได้รับมอบหน้าท่ีท าการคุ้มครองป้องกนั ซึง่มีความคลอ่งแคลว่ในการเคล่ือนท่ีมีอาวธุยิงฉกรรจ์ มีการ
ตดิตอ่ส่ือสารดีพอ  
       ทหารชา่งสนามท่ีได้สร้างเคร่ืองกีดขวางขึน้เฉพาะแหง่ และเป็นประโยชน์ตอ่สว่นรวมจะต้องคุ้มครอง
เคร่ืองกีดขวางนัน้ ๆ ไว้ก่อน แล้วจงึมอบให้ทหารเหล่ าอ่ืนรับหน้าท่ีคุ้มครองแทนทหารชา่ง เพ่ือให้ทหารชา่ง
ปฏิบตังิานชา่งอ่ืน ๆ ตอ่ไป  

4. ลักษณะที่ตัง้อาวุธเพื่อคุ้มครองเคร่ืองกีดขวาง  
 4.1 ต าบลท่ีตัง้ ปก ., ปตถ. และยามเฝ้าเคร่ืองกีดขวาง     จะต้องมีการพรางและสามารถคุ้มครอง
เคร่ืองกีดขวางการยิงตัง้แตร่ะยะใกล้จนถึงระยะปานกลาง  
       4.2 ต าบลท่ีตัง้ของพลปืนเล็ก   อยูข้่างหน้าท่ีตัง้ ปก.  และ ปตถ.       พลปืนเล็กท าหน้าท่ีคุ้มครอง 
เคร่ืองกีดขวางด้วยการยิงและป้องกนัมิให้ท่ีตัง้อาวธุกลถกูจูโ่จม โดยแจ้งการเข้ามาของข้าศกึโดยดว่น  
 4.3 ต าบลท่ีตัง้ ปก.30 และ ปก. 50  ควรอยูห่า่งจากเคร่ืองกีดขวางประมาณ 300  - 600 ม. มีพืน้ 
การยิงรุนแรงและตรวจการณ์เห็นเคร่ืองกีดขวางได้ทัง้กลางวนัและกลางคืนหรือเม่ือทศันะวิสยัเลว         
 4.4 ต าบลท่ีตัง้ คจตถ.ควรอยูห่า่งจากเคร่ืองกีดขวางประมาณ 100 - 200 ม.  
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 4.5 ต าบลท่ีตัง้อาวธุหลายขนาด ควรหา่งกนั ไมใ่กล้กวา่ 40 ม. เพ่ือมิให้เป็นอนัตรายร่วมกนัและควรมี
ท่ีตัง้ส ารองของอาวธุแตล่ะชนิดไว้ด้วย  

5. การเตรียมการสร้างเคร่ืองกีดขวาง     
 การเตรียมการสร้างเคร่ืองกีดขวาง มกัมีเวลาเตรียมการน้อยเสมอ และมกักระท าอยา่งเร่งดว่น ให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์โดยทัว่ไปแล้ว มีรายการท่ี   ต้องจดัท าในการเตรียมการดงันี.้-  
 5.1 การก าหนดท่ีตัง้เคร่ืองกีดขวางตา่งๆตามธรรมดาก าหนดท่ีตัง้ในแผนท่ีประกอบกบัขา่วสาร 
ท่ีได้ทราบ  และสอดคล้องกบัแผนการตา่งๆ ของหนว่ย  
 5.2 ก าหนดความเร่งดว่นในการจดัสร้างเคร่ืองกีดขวางตา่งๆเหลา่นัน้ตลอดจนชอ่งวา่งและชอ่งทาง 
 5.3 ปฏิบตักิารตรวจภมูิประเทศโดยละเอียด แล้วก าหนดท่ีตัง้แนน่อน  
 5.4 จดัการในเร่ืองก าลงังาน ได้แก่ แรงงาน   เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เวลาท่ีต้องใช้  และการสง่ก าลงั  
 5.5 การมอบงานให้แก่หนว่ยรอง ก าหนดก าลงัและวิธีการในการป้องกนั       และการให้ความ 
ปลอดภยัแก่แรงงานท่ีปฏิบตักิารสร้าง ท่ีรวมเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และเคร่ืองกีดขวางท่ีสร้างเสร็จ แล้ว  
 5.6 การเพิ่มเตมิเคร่ืองกีดขวางให้มัน่คงแข็งแรง     จะสมบรูณ์ยิ่งขึน้ตามล าดบัเม่ือมีเวลาและ 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้อ านวย  

6. ความรับผิดชอบของทหารช่างในการสร้างเคร่ืองกีดขวาง  
      หนว่ยรบ   ผบ . หนว่ยท่ียดึพืน้ท่ีนัน้ต้องรับผิดชอบในการสร้างเคร่ืองกีดขวาง  เพ่ือป้องกนัตนในระยะ
ประชิด และเพ่ือให้เกิดความปลอดภยัแก่หนว่ยของตน  
       หน่วยทหารช่าง  หน่วยทหารช่างรับผิดชอบเร่ืองต่าง ๆ ดังนี ้ 
  6.1 ให้ค าแนะน าทางเทคนิคและก ากบัดแูลการก่อสร้าง  
        6.2 ก าหนดต าบลท่ีตัง้ของเคร่ืองกีดขวาง  
        6.3 สร้างเคร่ืองกีดขวางเฉพาะอยา่งคือ   
                 - ต้องการความช านาญ และต้องใช้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้พิเศษ  
                 - ป้องกนัปีกเปิด ป้องกนัข้างหลงั  
                 - ต้องเตรียมจดัสร้างให้เสร็จก่อนหนว่ยทหารอ่ืน ๆ ท่ียดึพืน้ท่ีนัน้มาถึง  
        6.4 คดิประมาณการเก่ียวกบัวสัด ุแรงงาน เวลา ส าหรับใช้สร้างเคร่ืองกีดขวาง  
        6.5 เสนอแนะต าบลท่ีตัง้ และจดัตัง้ต าบลสง่ก าลงัสาย ช.  
        6.6 เสนอแนะและแบง่มอบหนว่ยทหารชา่งไปชว่ยหน่วยรบอ่ืน ๆ  
        6.7 เสนอแนะและแบง่มอบยานพาหนะตามอตัราของหนว่ยทหารชา่ง เพ่ือชว่ยในการขนสง่วสัด ุ
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บทที่ 3 
เคร่ืองกีดขวางต่อต้านบุคคล 

(ANTI PERSONNAL OBSTACLE)  
  

1. กล่าวน า                    
        เคร่ืองกีดขวางท่ีใช้ตอ่ต้านบคุคล มกัเป็นเคร่ืองกีดขวางจ าพวกลวดหนาม     ซึง่ออกแบบมาเพ่ือใช้ยบัยัง้
รัง้หนว่ง  ทหารเดนิเท้าโดยเฉพาะและมีประสิทธิภาพสงูในการใช้แยกทหารเ ดนิเท้า ออกจากยานยนต์สายพาน
รบและยานยนต์ล้อและยงัสามารถป้องกนัการโจมตีจากทหารเดนิเท้าได้เป็นอยา่งดี หากท าการก่อสร้างใน
พืน้ท่ีท่ีเหมาะสม หรือน าไปวางในภมูิประเทศท่ีได้เปรียบข้าศกึ เคร่ืองกีดขวางลวดหนามมกัใช้เพ่ือเสริมความ
แข็งแรงให้กบัจดุต้านทานของท่ีมัน่รบ  แ ละเคร่ืองกีดขวางตอ่ต้านบคุคลนี ้  จะให้ผลดีก็ตอ่เม่ือมีการเฝ้าตรวจ   
มีการยิงคุ้มครอง และใช้ร่วมกบัทุน่ระเบดิสงัหารบคุคล พลสุะดดุ อปุกรณ์เตือนภยั      และมีการซอ่นพรางจาก
การตรวจการณ์ของข้าศกึ   

2. เคร่ืองกีดขวางต่อต้านบุคคล  จะแบ่งออกได้เป็น  2 ประเภท คือ  

2.1 เคร่ืองกีดขวางต่อต้านบุคคลธรรมชาต ิ  (Natural antipersonal obstacle) 
               เคร่ืองกีดขวางตามธรรมชาต ิไมสู่้ ได้ผลดีตอ่หนว่ยทหารเดนิเท้าเทา่กบัยานยนต์สายพาน หรือ
ยานยนต์ล้อ อยา่งไรก็ตามมนัก็สามารถขดัขวางการเคล่ือนท่ีของข้าศกึได้ เคร่ืองกีดขวางตามธรรมชา ต ิเชน่ ท่ี
หลมุ,พุม่ไม้ทบึๆ,พุม่ไม้เตีย้ๆท่ีมีหนาม,แมน่ า้,ล าธาร,ป่าทบึและหน้าผาชนั สามารถใช้เป็นเคร่ืองกีดขวางท่ี
ได้ผลดีตอ่ทหารเดนิเท้าและถ้าน าเคร่ืองกีดขวางท่ีสร้างขึน้ประกอบเชน่ ทุน่ระเบดิ , ลวดหนาม เป็นต้น   เคร่ือง
กีดขวางตามธรรมชาต ิ ซึง่ได้รับการปรับปรุงดงักลา่วนี ้นบัวา่ได้ผลเพียงพอท่ีท าให้ข้าศกึไมมี่เส้นทางท่ีพงึ
ปรารถนาได้ ดงันัน้เราจงึสามารถบงัคบัการเคล่ือนท่ีของข้าศกึชกัน าข้าศกึให้ต้องใช้พืน้ท่ีท่ีถกูก าหนดขึน้และน า
ข้าศกึเข้าไปสูพื่น้ท่ีสงัหารท่ีฝ่ายเราได้จดัเตรียมไว้   

2.2 เคร่ืองกีดขวางต่อต้านบุคคลที่สร้างขึน้   (Manmade antipersonal obstacle) 
                 เคร่ืองกีดขวางตอ่ต้านบคุคลท่ีสร้างขึน้ เชน่ เคร่ืองกีดขวางลวดหนาม พลสุดดุ  เคร่ืองท าให้
เกิดเสียง และทุน่ระเบดิสงัหารมกัเลือกท่ีตัง้ไว้เพ่ือเป็นการเตือนให้รู้ลว่งหน้าถึงการปฏิบตักิารของหนว่ย
ลาดตระเวนข้าศกึหรือการแทรกซมึในเวลากลางคืน เพ่ือป้องกนัมิให้ข้าศกึเข้าโจมตีท่ีมัน่อยา่งจูโ่จมและเพ่ือ
ป้องกนัการรือ้ถอนเคร่ืองกีดขวางตอ่ต้านรถถงั   หรือท าให้เคร่ืองกีดขวางหมดอ านาจ ควรวางกบัระเบดิและ
เคร่ืองกีดขวางขวากไม้  เพ่ือรบกวนหรือท าให้หนว่ยทหารข้าศกึขวญัเสีย   
         เคร่ืองกีดขวางท่ีสร้างขึน้มีอยูห่ลายชนิด แตท่ี่เราจะศกึษาตอ่ไปนีจ้ะเป็นสว่นหนึง่ซึง่เราน ามาใช้ในรูปของ
การผสมผสานกบัเคร่ืองกีดขวางอ่ืน ๆ แล้วก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุในตวัของมนัเอง    
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3. เคร่ืองกีดขวางลวดหนาม    (Obstacle  wire) 
       เคร่ืองกีดขวางลวดหนามเป็นเคร่ืองกีดขวางท่ีสร้างขึน้    ซึง่ใช้กีดขวางการเคล่ือนท่ีของทหารทัง้เป็น
รายบคุคลและเป็นหนว่ยอยา่งได้ผล  ซึง่บางครัง้เคร่ืองกีดขวางลวดหนาม อาจสามารถป้องกนัยานเกราะของ
ข้าศกึได้หากสร้างให้มีความลกึมาก  
      เคร่ืองกีดขวางลวดหนามท่ีนิยมสร้างและใช้กนัมาก ได้แก่.-  
         - ลวดกระโจมสงู 4  ก้าว  2 ก้าว           - ป่าลวดต ่า    
         - ป่าลวดสงู                                     - รัว้ลวดส่ีเส้น  
         - ลวดหีบเพลง 

4. ทุ่นระเบดิสังหารบุคคลและกับระเบดิ    (Anti-Personnal Mine And Booby Traps)  
            ทุน่ระเบดิสงัหารเป็นเคร่ืองกีดขวางท่ีสร้างขึน้ท่ีดีเลิศถ้าวางให้รอบคอบจะไมก่ลา่วถึงรายละเอียดเพราะ 
ทา่นจะได้ศกึษาอยา่งสมบรูณ์ในวิชาสงครามทุน่ระเบดิ  จงจ าไว้วา่ทุน่ระเบดิสงัหารมกัใช้ร่วมกบัเคร่ืองกีดขวาง
ตอ่ต้านรถถงั   เพ่ือรัง้หนว่งการเข้าตีของยาน เกราะ ซึง่สนบัสนนุด้วยทหารราบ และเพ่ือขดัขวางมิให้รือ้ถอนทุน่
ระเบดิดกัรถถงั และใช้เป็นกบัระเบดิเพ่ือขดัขวางหรือท าให้ข้าศกึขวญัเสีย  

รูปท่ี 3.1 ทุ่นระเบิดสังหารและกับระเบิด  

  
 

5. เคร่ืองกีดขวางขวากไม้    (Panji Obstacles)     
       ขวากไม้ (Panji) เป็นช่ือท่ีใช้กบัหลกัไม้ไผห่รือไม้รวก ซึง่ท าให้ปลายแหลมคมขวากไม้ หรือหลกัไม้ 
(Stackes) เหลา่นีใ้ช้ปักลงไปในดนิให้แนน่ให้ปลายแหลมพุง่ขึน้ข้างบน สามารถปักไว้ในหลมุแล้วปิดด้วยเคร่ือง
พรางบาง ๆ ซึง่เรียกวา่ หลมุพราง (Panji Jungle Trap) หรือปักไว้ในค ู ซึง่มีท้อ งคพูรางลวงไว้ ซึง่เรียกวา่ คู
พราง (Slit Trench) หรือตดิไว้ท่ีปลายไม้ดีด (Whip) ซึง่จะสามารถดีดไปได้โดยลวดสะดดุซึง่เรียกวา่ ไม้ดีด 
(Bamboo Whip)หรือปักไว้ข้างทางส าหรับการซุม่ยิง  ซึง่เรียกวา่ ขวากประกอบการซุม่ยิง (Panji Ambush) 
หรือตอกตดิไว้กบัทอ่นไม้ แล้วชักขึน้ไปห้อยไว้บนอากาศในระดบัเหนือศรีษะ ซึง่ข้าศกึไมอ่าจมองเห็นได้โดยง่าย  
ยอ่มแล้วแตภ่มูิประเทศ และจะตกลงมาได้โดยลวดสะดดุซึง่เรียกวา่   ขวากตก (Dead  Fall)  

รูปท่ี 3.2 เคร่ืองกีดขวางขวากไม้ 
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6. หลุมพราง  
       หลมุพรางลกึ 1.20-1.80 ม.และกว้าง 0.90-1.20 ม.ขดุไว้ตรงกลางของเส้นทางในป่า     หรือตรงท่ีมี
การข้ามล าธาร มีขวากไม้คมยาวจ านวนหนึง่ (ไม้ไผเ่สีย้มปลายจนแหลมเหมือนเข็ม) ปักตัง้ไว้ในหลมุ โดยให้
ปลายแหลมซึง่ยา่งไฟให้แข็งนัน้อยูต่ ่ากวา่ระดบัพืน้ดนิเล็กน้อย  หลมุนีซ้อ่นพรางด้วยเคร่ืองปกปิดบางๆ ซึง่
ประกอบด้วยไม้ไผว่างก่ายกนั แล้วปิดด้วยก่ิงไม้ไผส่องสามอนั   แล้วพรางด้วยโคลนหรือใบไม้ให้กลมกลืนกบั
ภมูิประเทศสภาพแวดล้อม  ใครท่ีตกลงไปในหลมุจะถกูไม้แหลมเสียบทนัที   
       ในท านองเดียวกนั อาจท าคพูรางเพื่อลอ่ให้หนว่ยทหารข้าศกึใช้  ท่ีพืน้คนูัน้ควรท าลวงไว้เชน่เดียวกบั
หลมุพราง และข้า งใต้ก้นคมีูขวากแหลมคมไว้ทิ่มแทงตอ่ผู้กระโดดลงไปในค ูควรจดัพลซุม่ยิงประกอบ
หลมุพราง  
 

รูปท่ี 3.3 หลุมพราง  

 
7. ไม้ดีด  (Bamboo Whip)  
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       ใช้ไม้ไผข่นาด 3 นิว้ สามารถดดัไปข้างหลงัขวางทางเดนิในป่า เผ่ือวา่เม่ือมนัดีดออกมาแล้วแรงท่ีฟาด
ออกมาจะฆา่คนท่ีไปสดดุมนัเข้า    สามารถตดิขวากไม้เข้ากบัปลายของไม้ดีดเพ่ือให้บงัเกิดผลแนน่อน  ไม้ดีดนี ้
ยดึอยูก่บัท่ีได้ด้วยก่ิงไม้ไผ ่ หรือลวด  มีหมดุท่ีปลายลวด ระหวา่งหลกัในทางระดบั 2 หลกั เม่ือมีแรงมากระทบ
ลวดสดดุท่ีขวางทาง  จะท าให้ไม้อนัสัน้ถอนตวัออก ปลอ่ยให้ไม้ดีดฟาดผา่นทางเดนินัน้อยา่งแรง    ถ้าปกปิด
ลวดสะดดุด้วยใบไม้ และซอ่นพรางไม้ดีดด้วยก่ิงไม้แล้ว    ข้าศกึจะสงัเกตเห็นได้ยาก  

รูปท่ี 3.4 ไม้ดีด 

  
8. ขวากไม้ประกอบการซุ่มยงิ   (Panji Ambush)  
       พลซุม่ยิงอาจใช้ขวากไม้เพ่ือนอนคอยซุม่ยิงพวกลาดตระเวนของข้าศกึ โดยปักขวากไม้ไว้ตามข้างทาง 
ท่ีหนว่ยลาดตระเวนข้าศกึจะใช้สองข้างทาง ขวากไม้แหลมนีย้าว .45 ม.ปักหา่งกนั .30 ม.และปลายชีพุ้ง่เข้าหา
เส้นทางเป็นมมุ 45 องศา เม่ือพวกลาดตระเวนของข้าศกึปรากฏขึน้     พลซุม่ยิงท่ีซอ่นอยูจ่ะท าการยิงเม่ือได้ยิน
เสียงปืน สญัชาตญิาณจะท าให้พวกลาดตระเวนเข้าหาท่ีก าบงั ถ้าพวกลาดตระเวนพุ่ งตวัเข้าไปในพุม่ไม้ข้าง ๆ 
ทาง ก็จะถกูไม้แหลมแทงเอาจนเกิดบาดเจ็บล้มตายได้ 

9. ขวากตก   (Dead Fall)  
       เคร่ืองกีดขวางชนิดนีเ้ป็นทอ่นไม้หรือขอนไม้ ซึง่มีขวากไม้ตดิไว้มีเชือกหรือลวดชกัขึน้ไปห้อยไว้ใน
อากาศ  ในระดบัเหนือศรีษะซึง่ข้าศกึไมอ่าจมองเห็นได้ง่ายแล้ว แตภ่มูิประเทศ เชือกหรือลวดนัน้ขงึขวางทางไว้  
เม่ือเดนิไปกระทบจะท าให้กลไกท างาน  ขวากก็จะตกลงมาท าอนัตรายจนถึงแก่ชีวิตได้  

10. เคร่ืองกีดขวางลวง   (Dummy Obstacles)  
       ควรใช้เคร่ืองกีดขวางลวงอยา่งกว้างขวาง เพื่อให้เกิดความสบัสน หรือรัง้หนว่งรูปขบวนของรถถงั แ ละ
ท าให้รถถงัเสียกระสนุ  เคร่ืองกีดขวางลวงจะต้องท าให้เหมือนกบัของจริงให้มากท่ีสดุ  อาจท าด้วยปลาสเตอร์ , 
ไม้หรือแผน่แอสทอส , ผ้าใบขงึกบักรอบแล้วไร้ด้วยซีเมนต์     ซึง่ถ้าหากไมต่รึงพอแล้วจะกระเพ่ือมเม่ือเวลาถกู
ลมพดัจงึท าให้ดไูมเ่หมือนของจริง เว้นแตจ่ะอยูใ่นระยะ ไกล     ควรใช้ทุน่ระเบดิดกัรถถงัและทุน่ระเบดิสงัหาร 
วางกระจดักระจายให้กว้างขวางในระหวา่งเคร่ืองกีดขวาง ถ้าหากได้รับมอบอ านาจให้ใช้ทุน่ระเบดิรบกวน  
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บทที่ 4   
เคร่ืองกีดขวางต่อต้านยานเกราะ 

( ANTITANK   OBSTACLE ) 
 

1. กล่าวทั่วไป  
         เคร่ืองกีดขวางตอ่ต้านยานเกราะ ได้แก่ เ คร่ืองกีดขวางจ าพวกคดูกัรถถงั   เคร่ืองกีดขวางไม้ซุงเคร่ืองกีด
ขวางจ าพวกเหล็ก  และคอนกรีตเคร่ืองกีดขวางตอ่ต้านยานเกราะสว่นมากจะใช้เคร่ืองมือชา่งในการท างานเพ่ือ
ความรวดเร็ว และเกิดประโยชน์สงูสดุ   
          คดูกัรถถงัหากจะใช้ให้เกิดประโยชน์แล้ว   ควรพิจารณาน าภมูิประเทศรอบข้างมาใช้ในการสร้างด้วย
การจดัท าคดูกัรถถงัซ้อนกนัในทางลกึจะลดขีดความสามารถของข้าศกึลงได้ตัง้แตเ่ร่ิมท าการรบ  
          ไม้ซุงและคอนกรีตก็ใช้เป็นเคร่ืองกีดขวางยบัยัง้รถถงัและยานยนต์ล้อได้เป็นอยา่งดี และหากผสมผสาน
กบัเคร่ืองกีดขวางตามธรรมชาตก็ิจะได้ประโยชน์สงูสดุ และเพื่อให้เกิดการซอ่นพรางในตวัเอง ควรใช้ลกัษณะ
ภมูิประเทศเข้ามาชว่ย   เชน่ ลกัษณะภมูิประเทศท่ีสงูๆ ต ่า ๆ สภาพคดเคีย้วของภูมิประเทศ  
          การวางสนามทุน่ระเบดิเพ่ือเสริมความแข็งแรงของเคร่ืองกีดขวาง   จะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เคร่ือง
กีดขวางยิ่งขึน้   สิ่งท่ีไมค่วรลืมก็คือ   การเช่ือมโยงเคร่ืองกีดขวางตามธรรมชาต ิ   กบัเคร่ืองกีดขวางท่ีได้สร้างขึน้
เข้าด้วยกนัเพ่ือท าให้ข้าศกึต้องอ้อมผา่นซึง่ก็คงเป็นไปด้วยความยากและเสียเวลา  
         ในบทเรียนนีจ้ะกลา่วถึงเคร่ืองกีดขวางซึง่สร้างขึน้และมีอยูต่ามธรรมชาต ิ  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหาในการปฏิบตัใินทางยทุธบริเวณ และในการฝึกในสนามเทา่นัน้  

2. เคร่ืองกีดขวางต่อต้านยานเกราะ มีอยู่  2  ประเภท คือ  

2.1 เคร่ืองกีดขวางต่อต้านยานเกราะตามธรรมชาต ิ 
  2.1.1 ความชัน    (Slope) 
                           ถนนดีอากาศดี ความชนัอยา่งน้อยต้อง 60 ถึง 70 องศา  แตห่ากเป็นดนิเปียก  
เป็นน า้แข็ง มีต้นไม้เตีย้ ๆ หรือโปรยด้วยก้อนหินแล้ว ความชนัไมน้่อยกวา่ 45  องศา  ความยาวของความชนัทัง้
สองกรณีจะต้องยาว 12 ม.  

รูปท่ี 4.1 ความชัน  
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  2.1.2 คูและล าธาร    (Ditches and Streams)  
                           เคร่ืองกีดขวางนีค้วรกว้างอยา่งน้อย   4.5 ม.  โดยให้ผนงัทางด้านฝ่ายเราสงู 1.5 ม.ให้
ตัง้ดิง่หรือเกือบดิง่   ถ้าคหูรือล าธารเล็กเกินไปอาจปรับผนงัด้านฝ่ายเราให้สงู 1.5 ม.ด้วยการขดุหรือลอกให้กว้าง
ขึน้  

รูปท่ี 4.2 คูและล าธาร  

  
 

  2.1.3 น า้  ( Water )  
                           ถ้ามีพืน้ท้องน า้หรือทางเข้ามัน่คงแล้ว น า้นัน้ควรกว้างอยา่งน้อยท่ีสดุ 15 ม.      
และน า้ลกึ 1.80 ม.ยาวเป็นระยะทาง 7.5 ม. ถ้าหากพืน้ท้องน า้หรือทางเข้าทางออกออ่นก็อาจลดเกณฑ์ท่ีกลา่ว
มาลงได้บ้าง  
 

รูปท่ี 4.3 พืน้น า้  

  
 
  2.1.4 ที่หล่มหนองบึง  (Swamp - Marshes)  
                           พืน้ท่ีหนองบงึซึง่มีพืน้ท่ีท้องน า้ออ่น ความลกึของน า้ .75 ม.ก็เพียงพอในเม่ือ
ท้องน า้เป็นดนิออ่น ซึ่งเม่ือขาคนย ่าลงไปจะต้องจมในหลม่นัน้อยา่งน้อย.10 - .15 ม.อยา่งไรก็ตามถ้ามีต้นไม้เล็ก 
ๆ หรือก่ิงไม้เล็ก ๆ อยูใ่นบริเวณนัน้หรือพืน้ท่ีใกล้เคียง   รถถงัสามารถโคน่ลงและน ามาใช้ประโยชน์ได้  ซึง่ทหาร
ทกุคนต้องให้ความสนใจในสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เหลา่นีใ้ห้มากท่ีสดุ ไม่ อยา่งนัน้จะเกิดอนัตรายแก่ทหารและก าลงั
พลสว่นใหญ่ได้  
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รูปท่ี 4.4 หนองและบึง  
 

  
 

  2.1.5 ต้นไม้    (Tree)  
                           ถ้ามีต้นไม้เส้นผา่นศนูย์กลางใหญ่กวา่ 20 ซ.ม. หา่งกนัเป็นระยะแคบกวา่ความกว้าง
ของรถถงั และมีความลกึอยา่งน้อย  27 ม. แนวต้นไม้เหลา่นีก็้นบัวา่เป็นเคร่ืองกีดขวางตอ่ต้านรถถงัได้ เพราะ
ถึงแม้วา่รถถงัจะมีก าลงัสามารถล้มต้นไม้ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง .60 ม. ลงได้ก็ตาม แตก่ิ่งไม้ตา่ง ๆ ท่ีเกิดจาก
ต้นไม้ท่ีล้มลงมามาก ๆ   ซึง่แม้เส้นผา่นศนูย์กลางจะเล็กกวา่ .20 ม.ก็สามารถหยดุยัง้รถถงัได้  ป่าไม้ซึง่ต้นใหญ่
หา่งกนัมากกวา่ความกว้างของรถถงั  นบัวา่ไมไ่ด้ผลดงักลา่วมาแล้ว แตอ่ยา่งไรก็ตามก็เป็นการบงัคบัให้รถถงั
ต้องไปตามชอ่งท่ีมีอยู ่ดงันัน้จงึท าให้รถถงัตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ ในการท่ีไมส่ามารถด าเนินการยิงได้อยา่งมีผล  
 

รูปท่ี 4.5 ต้นไม้  

  
 
 
 
 
 

3. เคร่ืองกีดขวางต่อต้านยานเกราะที่สร้างขึน้  
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       เคร่ืองกีดขวางตอ่ต้านรถถงัตามธรรมชาตมิกัหาได้ยาก  และในบางครัง้อาจหาได้แตไ่มเ่พียงพอตอ่
ความเพียงพอตอ่ความต้องการ จงึจ าเป็นท่ีจะต้องสร้างเคร่ืองกีดขวางตอ่ต้านยานเกราะเพิ่มเตมิให้ได้ผลยิ่งขึน้  
นบัเป็นการปรับปรุงเคร่ืองกีดขวางตามธรรมชาติท่ีออ่นแอให้ได้ประโยชน์สงูสดุ    
      เคร่ืองกีดขวางตอ่ต้านยานเกราะนัน้มีมากมาย แตใ่นการศกึษาบทเรียนนีจ้ะหยิบยกเอามาศกึษาเป็น
บางชนิดท่ีเหมาะสมกบัสภาวะการในปัจจบุนั  และเทา่ท่ีจ าเป็นเทา่นัน้   

3.1 ทุ่นระเบิดดักรถถัง  
              เป็นเคร่ืองกีดขวางท่ีสร้างขึน้ท่ีดีท่ีสดุสามารถเคล่ือนย้ายไปมาได้สะดวกตดิตัง้ง่าย และรวดเร็ว 
พรางง่ายและรือ้ถอนได้ง่าย การใช้ทุน่ระเบดิจะต้องปฏิบตัติามหลกันิยมของเคร่ืองกีดขวาง สงครามทุน่ระเบดิ 
คือมีการจดบนัทกึและท าแผนในการวางไว้อยา่งละเอียดเพ่ือป้องกนัการบาดเจ็บล้มตายของทหารฝ่ายเดียวกนั  

 
รูปท่ี 4.6 ทุ่นระเบิด  

  
 

3.2 ลวดหนาม   (Barbed Wire)   
               การใช้ลวดหนามเพ่ือใช้กีดขวางการเคล่ือนท่ีของรถถงันัน้จะให้มีประสิทธิภาพอยา่งแท้จริง 
จะต้อง 
               - ใช้ลวดหีบเพลงมาตรฐานวางให้แกนตามยาวของวงขนานกบัทางเส้นทางการเคล่ือนท่ี 
ของรถถงั  การวางให้วาง 3 วง ตอ่กนัตามความยาวเตม็กว้างด้านหน้า  
               - ใช้รัว้ลวดหนามมาตรฐานชนิดตา่ง ๆ ให้มีความลกึอยา่งน้อย 75 - 100 ม. 
               - ใช้ลวดหีบเพลงมาตรฐานวางแบบตัง้ฉากกบัเส้นทางเคล่ือนท่ีของรถถงั  วางให้มีความลกึ 
อยา่งน้อย 10 ม.  
 
 
 

รูปท่ี 4.7 ลวดหีบเพลง  
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3.3 จ าหล่อลวด  (Knife Rest)  
                ลวดเป็นโครงเหล็กหรือไม้ มีลวดหนามยดึใช้ในท่ีซึง่ต้องการให้มีฉากขดัขวางท่ีพร้อมจะ
เคล่ือนท่ีได้ เชน่ใช้เป็นเคร่ืองปิดกัน้ถนน ถ้าเป็นโครงเหล็กแล้วสามารถใช้เป็นเคร่ืองกีดขวางใต้น า้ในการตัง้รับ
ชายหาด    (Beach  Defenses )   ได้ เพ่ือความสะดวกในการขงึลวดหนามมิให้ซ า้รอยกนั  เราอาจพนั
ตามล าดบัตวัเลขท่ีก ากบัไว้นัน้   
               จ าหลอ่ลวด - เป็นเคร่ืองกีดขวางสร้างด้วยไม้ หรือเหล็ก    ขงึลวดหนามประกอบหากท าด้วยไม้
เหล่ียมจะมีมิต ิและขนาดดงันี.้-    
               ไม้คาน  4" x 4" ยาว   4.50  เมตร  
               ไม้กากบาท  4" x 4"  ยาว  1.20  เมตร              
               หากเป็นไม้กลม จะมีเส้นผา่ศนูย์กลาง 5" - 6"  ทัง้ไม้กลมและไม้เหล่ียม จะต้องเสีย้มปลายให้
แหลมแล้วขงึลวดหนาม การขงึลวดหนาม  อาจพนัตามล าดบัดงันี.้-  
1764 - 3582 - 1526 - 5418 - 4783 - 72361  

รูปท่ี 4.8 จ าหล่อลวด  
 

  
4. คูดักรถถัง  
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       ถึงแม้วา่คดูกัรถถงัสว่นมากจะไมใ่คร่สามารถหยดุยัง้รถถงัได้ก็ตาม  แตก็่ได้ผลในการรัง้หนว่ง และการ
น ารถถงัข้าศกึไปตามทางท่ีต้องการได้ จะให้ผลดีท่ีสดุคจูะต้องมีความลกึอยา่งน้อยเทา่กบัความ สงูของ
ตีนตะขาบของรถถงั  จงึจะหยดุยัง้รถถงัได้  
     แบบของคูดักรถถัง ท่ีกองทัพบกไทยใช้อยู่มี 3 แบบ คือ.      

4.1 คูสามเหล่ียม   (Triangular Ditches)  
                คสูามเหล่ียมมีหน้าตดัท่ีปากคกูว้าง 4.00 ม. และลกึประมาณ 1.5 ม.   ผนงัคทูางด้านฝ่ายเรามี
ความชนัประมาณ 4 ตอ่ 1 ถ้าจะให้คสูามเหล่ียมนีมี้ผลดียิ่งขึน้ควรเลือกท่ีตัง้ทางลาดหน้าเนิน และควรให้หมอน
วิบากวางข้างหน้าคทูางฝ่ายข้าศกึ        เพ่ือลดความเร็วของยานเกราะข้าศกึลงก่อนท่ีรถถงัจะถึงเคร่ืองกีดขวาง  
 

รูปท่ี 4.9 คูสามเหล่ียม  

  
 

4.2 คูตัดข้างเขา  (Sidehill Cut)  
                คแูบบนีด้กัข้างเขาหรือข้างหนึง่ของเทือกเขา พืน้ท้องคท่ีูตดัยาวประมาณ  4.5-6 ม. รอยตดั
ทางด้านฝ่ายเราตัง้ดิง่ความลกึ 1.50 เมตร  
 

รูปท่ี 4.10 คูตัดข้างเขา  

  
 
 

4.3 คูส่ีเหล่ียมคางหมู   (Traprzoidal Ditches)  
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                        คส่ีูเหล่ียมคางหมเูป็นคดูกัรถถงัท่ีใช้ได้ผลดีท่ีสดุแข็งแรงท่ีสดุ แตต้่องใช้แรงงานในการสร้างมาก  
ถ้าต้องการให้รถถงัตกลงไป ต้องมีการพรางและปกปิดอยา่งดี   เพ่ือมิให้ข้าศกึสงสยัแตถ้่าขดุให้มีความยาว
มากกวา่ 100  เมตร ก็ไมจ่ าเป็นต้องพราง  
                        คชูนิดนีป้ากคกูว้าง 4 เมตร ท้องคกูว้าง 2 - 3 เมตร ความลกึดิง่ 1.80 เมตร       มีการกรุลาด
ทางด้านฝ่ายเรา    ทางด้านฝ่ายข้าศกึควรสร้างหมอนวิบาก    เพ่ือให้ข้าศกึพะวงจนขาดความระมดัระวงั  
 

รูปท่ี 4.11 คูส่ีเหล่ียมคางหมู  

  
 

4.4 เคร่ืองกีดขวางเสาปัก  (Post Obstacle)  
               สร้างจากวสัดท่ีุแสวงเคร่ืองในภมูิประเทศ ถ้าใช้อยา่งเหมาะสมแล้ว     จะเป็นเคร่ืองกีดขวาง
ดกัรถถงัได้ดี   เคร่ืองกีดขวางชนิดนีอ้าจสร้างโดยการใช้เหล็กท าเป็นเสา หรือเสาไม้ปักลงไปในดนิโดยปักให้มี
จ านวนไมน้่อยกวา่ 3 แถว  เสาทางด้านข้าศกึเสาควรสงูจากพืน้ดนิประมาณ 0.75 ม.      แถวหลงัควรสงูจากดนิ 
0.90 -1.20 ม ความลกึของเสาท่ีปักลงไปในดนิลกึอยา่งน้อย 1.50  ม. ระยะหา่งจากเสาต้องไมม่ากกวา่ความ
ยาวของรถถงัขนาดของเสาควรมีเส้นผา่นศนูย์กลางอยา่งน้อย 15 นิว้  
. 

รูปท่ี 4.12 เคร่ืองกีดขวางเสาปัก  

  
 
 

4.5 เคร่ืองกีดขวางซุงเล้าหมู    (Log Cribs)  
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                คือ เคร่ืองกีดขวางท่ีสร้างด้วยเสาไม้ขนาดใหญ่ เสาเหลา่นีอ้าจแสวงหาได้ในภมูิประเทศ    
การท าปักเสาลงไปในดนิเป็นรูปเล้าหม ู ภายในบรรจดุนิหรือหินใสใ่ห้เตม็ เหมาะส าหรับปิดกัน้ถนน หรือเส้นทาง
แคบ ๆ ท่ีรถถงัไมส่ามารถวิ่งผา่นไปทางอ่ืนๆ ได้  
                ไม้ท่ีใช้สร้างควรมีขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางไมน้่อยกวา่ 12 นิว้ ปักลกึลงไปในดนิอยา่งน้อย  
1.50 เมตร  ปลายเสาสงูจากพืน้ดนิอยา่งน้อย  1.50   เมตร    ควรวางไม้หมอนวิบากไว้ทางด้านข้าศกึเพ่ือท าให้
รถถงัเคล่ือนท่ีช้าลง  
  4.5.1 เคร่ืองกีดขวางซุงเล้าหม ูมี 2 แบบ คือ  
                           -  แบบส่ีเหล่ียม  
                           - แบบสามเหล่ียม   
               ซุงแบบสามเหล่ียมนิยมใช้ในชอ่งทางแคบ ๆ โดยวางให้ฐานสามเหล่ียมหนัไปทางข้าศกึเพ่ือให้
เกิดความแข็งแรงอยา่งสงูสดุ     
               สิ่งท่ีควรน าไปพิจารณา คือ หากได้มีการน า ทุน่ระเบดิเข้าไปประกอบกบัซุงเล้าหมดู้วยก็จะท า
ให้เกิดประสิทธิภาพแก่เคร่ืองกีดขวางมากขึน้  

รูปท่ี 4.13 ซุงเล้าหมูสามเหล่ียม  

      
     

รูปท่ี 4.14 ซุงเล้าหมูแบบส่ีเหล่ียม  

 
 
 

4.6 เคร่ืองกีดขวางไม้ล้ม  
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                         สร้างได้โดยล้มต้นไม้สองข้างทางของถนนให้ต้นไม้นัน้ก่ายกนั  ท ามมุ 45 องศา  กบัเส้นทางท่ี
ข้าศกึจะเข้ามา  เพ่ือป้องกนัการรือ้ถอน มิให้การรือ้ถอนได้รวดเร็ว ควรล้มต้นไม้ให้ตดิกบัตอและให้ตอ สงู 1.80 - 
2.10 ม.และควรผกูต้นไม้เหลา่นัน้เข้าด้วยกนัด้วยลวดหรือโซห่รือลวดหนามก็ได้        เคร่ืองกีดขวางนีค้วรใช้ทุน่
ระเบดิและกบัระเบดิเข้าไปด้วย   
                         ไม้ท่ีใช้ควรเป็นต้นไม้ท่ีมีขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางอยา่งน้อย 0.90 ม.และไม้ล้มมีความลกึ 67.5 
ม.  
 

รูปท่ี 4.15 เคร่ืองกีดขวางไม้ล้ม  

  
  

4.7 เคร่ืองกีดขวางหมอนวิบาก   (Hurdles)  
               ไม้หมอนวิบากเป็นเคร่ืองกีดขวางเพิ่มเตมิ  ถ้าใช้โดยล าพงัแล้วไมมี่ประโยชน์นอกจากรบกวน
ข้าศกึเทา่นัน้แตถ้่าใช้ร่วมกบัเคร่ืองกีดขวางอยา่งอ่ืนจะท าให้เคร่ืองกีดขวางนัน้ได้ผลดีขึน้มาก  เพราะท าให้
ยานพาหนะเคล่ือนท่ีช้าลง ก่อนท่ีจะกระแทกกบัเคร่ืองกีดขวางนัน้  

รูปท่ี 4.16 เคร่ืองกีดขวางหมอนวิบาก  
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5. เคร่ืองกีดขวางเบด็เตล็ด  

5.1 โครงเหล็กขนเม่น  (Hedgehogs)  
               ขอแนะน าให้ใช้เม่ือมีเวลาจ ากดั  เพราะเป็นเคร่ืองกีดขวางท่ีน าไปมาได้ง่าย ขนเมน่ท าด้วย
เหล็กรูปแชนแนลหรือรูป เองเกิล ยาว .90 - 1.80 ม. สองอนัไขว้กนัเป็นรูปกากบาท แล้วเอาตรงกึ่งกลางของอนัท่ี
สามตดิตรงกากบาทให้อนัท่ีสามตัง้ได้ฉากกบักากบาทนัน้  ควรยดึตรึงด้วยน๊อตและถ้ามีแผน่ยดึ เพ่ือป้องกนัแรง
เฉือนท่ีจะเกิดแก่น๊อตด้วยก็จะยิ่งดีมาก ขนเมน่ประกอบแล้วมีน า้หนกั 160 ปอนด์  
               การวางขนเมน่เป็นเคร่ืองกีดขวางดกัรถถงั เราจะวางขนเมน่จ านวน 150 ตวั ตอ่กว้างด้านหน้า 
100 ม. และควรวางอยา่งน้อย 3 แนว ก็นบัวา่ได้ผลแล้ว  
 

รูปท่ี 4.17 โครงเหล็กขนเม่น  

  
  

5.2 แท่งคอนกรีตส่ีเหล่ียม  (Cube)  
  มีขนาดกว้าง 1.20 ม.ยาว 1.50 ม.สงู 1.20 ม.ท าลายด้วยดนิระเบดิ 1,000 ปอนด์  

รูปท่ี 4.18 แท่งคอนกรีต 4 เหล่ียม  
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5.3 คอนกรีตทรงกระบอก  
               มีเส้นผา่ศนูย์กลาง 1.20 ม.สงู 1.0 ม. อาจมีเหล็กพุง่ขึน้มาจากคอนกรีตด้วย  คอนกรีต
ทรงกระบอกนี ้ท าลายได้โดยใช้ดนิระเบดิ 40 ปอนด์  
 

รูปท่ี 4.19 คอนกรีตทรงกระบอก  

 
 

5.4 คอนกรีตจตุรมุข   (Tetrahedron)  
              มีฐานสามเหล่ียมด้านเทา่ขนาด 1.50 ม. และสงูจากริมฐานสามเหล่ียมถึงยอด 1.20 ม.สามารถ
ท าลายด้วยดนิระเบดิ  40 ปอนด์  
 

รูปท่ี 4.20 คอนกรีตจตุรมุข  
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5.5 คอนกรีตฟันมังกร    (Dragon Teeth)  
  คอนกรีตฟันมงักรมีฐานส่ีเหล่ียมผืนผ้ากว้าง .60 ม.ยาว .90 ม.   มียอดเป็นส่ีเหล่ียม 
จตรุมขุกว้าง .30 ม. ความสงูวดัจากขอบฐานสงู 1.20 ม. ท าลายด้วยดนิระเบดิ 20 ปอนด์   
 

รูปท่ี 4.21 คอนกรีตฟันมังกร  
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- การประมาณการเคร่ืองใช้ และแรงงาน 

           การประมาณส าหรับเคร่ืองกีดขวางลวดหนาม 
 

กฎหัวแม่มือ  

เคร่ืองกีดขวางทางยุทธวิธี  
         L     =  1.25  x F  x จ ำนวนแนว  

L     =  ควำมยำวของเคร่ืองกีดขวำงทำงยทุธวิธี  
F     =  ควำมกว้ำงด้ำนหน้ำของหนว่ยท่ีเก่ียวข้อง  

เคร่ืองกีดขวางป้องกันตน.  
    - ท่ีมัน่ตัง้รับของหมวด  

LP      =  2.5 x  F x จ ำนวนแนว  
LP      =  ควำมยำวของเคร่ืองกีดขวำงป้องกนัตน  
F       =  กว้ำงด้ำนหน้ำของหมวด  

  - ท่ีมัน่ตัง้รับของกองร้อย  

LP      =  LP1 + LP2 +  LP3      
L       =  ควำมยำวของเคร่ืองกีดขวำงป้องกนัตน  
P       =  ควำมยำวของเคร่ืองกีดขวำงป้องกนัตน ของหมวดตำ่ง ๆ   

 LP1 + LP2 +  LP3   ภำยในกองร้อย  
  - ท่ีมัน่ตัง้รับของกองพนั  

LP      =  5 x  F x จ ำนวนแนว  
LP      =  ควำมยำวของเคร่ืองกีดขวำงป้องกนัตน  
F       =  กว้ำงด้ำนหน้ำของกองพนั  

เคร่ืองกีดขวางเพิ่มเตมิ  
   - ข้ำงหน้ำแนวของหน้ำท่ีมัน่  
   LS  = LT  =  L      ควำมยำวหน้ำแนว x 1.25 x จ ำนวนแนว  

LS  =  ควำมยำวของเคร่ืองกีดขวำงเพิ่มเตมิข้ำงหน้ำแนวของหน้ำท่ีมัน่  
LT  =  ควำมยำวของเคร่ืองกีดขวำงทำงยทุธวิธี  
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  - ข้ำงหลงัแนวของหน้ำท่ีมัน่  

LS   =  2.5 x D x  จ ำนวนแนว  
LS   =  ควำมยำวของเคร่ืองกีดขวำงเพิ่มเตมิข้ำงหลงัแนวของหน้ำท่ีมัน่  
D    =   ควำมลกึของหนว่ยท่ีเก่ียวข้อง จดัจำกสว่นหน้ำของท่ีมัน่ตัง้รับจนถึง สว่นหลงัสดุของสว่น 
            กองหนนุของหนว่ยท่ีเก่ียวข้อง   

สรุป 
 การประมาณการลวดหนาม  

1. ลวดหนำมทำงยทุธวิธี  =  ควำมยำวหน้ำแนว  1.25    จ ำนวนแนว  

2. ลวดหนำมป้องกนัตน   =  ควำมยำวหน้ำแนว  5    จ ำนวนแนว  
3. ลวดหนำมเพิ่มเตมิ   

            - หน้ำแนว ขนพร. =  ควำมยำวหน้ำแนว   1.25   จ ำนวนแนว  

- หลงัแนว ขนพร. =  ควำมลกึของหนว่ย   2.5    จ ำนวนแนว   
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ตารางวสัดุ และแรงงานท่ีใชใ้นการสรา้งเคร่ืองกีดขวางชนิดลวดหนามต่าง ๆ ต่อความยาว 300 เมตร =  (984) ฟุต 

 เสา     ม้วนลวดหนาม ลวดหีบ เหลก็รูป น า้หนักวัสดุเคร่ือง น า้หนักวัสดุเคร่ือง จ านวนคน/ชม. 

ชนิดของเคร่ืองกดีขวาง                ยาวพิเศษ ยาว กลาง สั้น 400 เมตร เพลง เกอืกม้า กดีขวางต่อความยาว กดีขวางต่อความยาว สร้างเคร่ืองกดีขวาง 

     41.5 กก.  

(1) 

   

(4) 

 1 เมตร (กก.)  

(2) 

1 เมตร (ปอนด์) 

(2) 

300 เมตร  

(3) 

1. ลวดกระโจมสงู 4 และ 2 ก้าว  

2. ลวดกระโจมสงู 6 และ 3 ก้าว 

3. ป่าลวดสงู 

4. ลวดกระโจมต ่า 4 และ 2 ก้าว 

5. รั้วลวด 4 เส้น 

6. ลวดหีบเพลงแสวงเคร่ือง 2 วง 

7. ลวดหีบเพลงแสวงเคร่ือง 3 วง 

8. ลวดหีบเพลงมาตรฐาน 3 วง 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

51 

- 

100 

66 

198 

- 

100 

101 

101 

160 

- 

- 

- 

100 

- 

- 

- 

- 

200 

132 

- 

200 

2 

4 

7 

4 

14-15(19)
5
 

13-14(18)
5
   

17-19(24)
5
   

11(15)
5
  

 5-6(7)
5
    

3 

4 

3(4)
5
   

- 

- 

- 

- 

- 

100 

148 

59 

- 

- 

- 

- 

- 

295 

295 

317 

4.6(3.5)
6
  

3.6(2.6)
6
  

5.3(4.0)
6
  

3.6(2.8)
6
  

2.2(1.8)
6
  

6.9 

10.4 

7.9(5.4)
6
   

10(7.7)
6
  

8(5.7)
6
  

11.6(8.8)
6
  

7.9(6.1)
6
  

4.8(3.9)
6
  

15.1 

22.8 

4.4(3.5)
6
  

59 

49 

79 

49 

20 

40 

99 

30 

 

  หมายเหตุ  (1) เลขนอ้ยใชก้บัเสาเหล็กเกลียว, เลขมากใชก้บัเสาเหล็กรูปตวัยู, ให้บวกผลต่างของจ านวนม้วนลวดทั้งสองเข้ากบัเลขมาก  เมื่อใช้เสาไม้  

             (2) เป็นน า้หนักเฉล่ียเมื่อใช้เสาเหลก็ที่ได้รับ  

             (3) จ านวน-ชั่วโมง เมื่อใช้เสาเหลก็เกลียว แต่ถ้าต้องตอกเสาให้เพ่ิมคน - ชม. อกี 20 เปอร์เซนต ์ส าหรับลวดหีบเพลงมาตรฐาน 3 วง ไม่ต้องเพ่ิม   

                     ถ้าใช้ทหารมคีวามช านาญ ให้ลด คน - ชม. ลง 1 ใน 3  ถ้าสร้างในเวลากลางคนืให้เพ่ิม คน - ชม. อกี 50 เปอร์เซนต ์ 

             (4) เป็นลวดหีบเพลงที่ท ามาเสรจ็เรียบร้อยแล้ว, ถ้าเป็นลวดหีบเพลงมาตรฐานจะคล่ีให้ได้ยาว 15 เมตร แต่ถ้าเป็นลวดหีบเพลงแสวงเคร่ืองจะคล่ีได้ยาว 19.7 ฟุต   

                     (6 เมตร)  ซึ่งต้องใช้ลวดมาตรฐานยาว 0.92 เมตร และลวดเกลี้ยง เบอร์ 16 เพ่ือใช้ในการผูกมดั  

             (5) เป็นจ านวนแถบหนามในกล่องคล่ีได้ยาว 984 ฟุต หนัก  14.5 กก. ซึ่งใช้แทนลวดหนามได้  

             (6) เป็นจ านวน กก. ของวัสดุที่ใช้ต่อความยาวเคร่ืองกดีขวาง 1 เมตร โดยใช้ แถบหนามแทนลวดหนาม และแถบลวดหีบเพลงแทนลวดหีบเพลงมาตรฐาน  

                       (7) ตวัเลขในวงเลบ็ในช่องม้วนลวดหนามเป็นตวัเลขที่ถูกยกเลิกการใช้งานแล้ว 
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                            ตารางวสัดุและแรงงานท่ีใชใ้นการสรา้งเคร่ืองกีดขวางชนิดลวดหนามต่าง ๆ ต่อความยาว 300 หลา 

 เสา     ม้วนลวดหนาม ลวดหีบเพลง   ห่วงท าลาย น า้หนักวัสดุเคร่ือง จ านวนคน/ชม. 

ชนิดของเคร่ืองกดีขวาง                ยาวพิเศษ ยาว กลาง สั้น ม้วนละ  

400 หลา(1) 

 เหลก็กลม

ขนาด
1

2
 น้ืว  

กดีขวางต่อความยาว 

1 หลา (ปอนด์) (2) 

ในการสร้างเคร่ืองกดีขวาง 

 ยาว 300 หลา (3) 

           

ลวดกระโจมสูง 4 และ 2 ก้าว  

ลวดกระโจมสูง 6 และ 3 ก้าว 

ป่าลวดสูง 

ลวดกระโจมต ่า 4 และ 2 ก้าว 

ร้ัวลวด 4 เส้น 

ลวดหีบเพลงแสวงเคร่ือง 

ลวดหีบเพลงมาตรฐาน 3 วง 

- 

- 

- 

- 

- 

46 

- 

91 

61 

181 

- 

91 

92 

146 

- 

- 

- 

91 

- 

- 

- 

182 

122 

- 

182 

2 

6 

4 

12-13 

11-12 

15-18 

9 

3 
1

2
 -4 

3 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

135 

54 

- 

- 

- 

- 

- 

270 

290 

10 

7 

12 

7.5 

4 

21 

16 

54 

45 

72 

45 

18 

90 

27 

 

  

  หมายเหตุ   (1) ม้วนลวดหนามจ านวนน้อยใช้เมื่อใช้เสาเหลก็เกลียว จ านวนมากใช้เมื่อสร้างโดยเสาเหลก็รปูตวัยู เมื่อใช้เสาไม้ให้บวกผลต่างของจ านวนม้วนลวดทั้งสองนี้    

                      เข้ากบัจ านวนมากจะเป็นจ านวนม้วนลวดที่ต้องใช้  

             (2) น า้หนักเฉล่ีย คอื เมื่อใช้เสาเหลก็ใด ๆ ที่ได้รับจ่าย                                                           

             (3) ยกเว้นการสร้างลวดหีบเพลง 3 วง, จ านวนคน - ชั่วโมง คดิเพ่ือใช้กบัเสาเหลก็เกลียว, เมื่อใช้เสาที่ต้องตอกให้เพ่ิม คน - ชั่วโมงอกี 20  %  

                      เมื่อใช้ทหารที่มคีวามช านาญในการสร้างให้ลด คนชั่วโมงลง 1 ใน 3 ในการท างานเวลากลางคนื ให้เพ่ิมคน - ชั่วโมงอกี  50 %      
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ตารางวสัดุส าหรบัใชส้รา้งป่าลวดหนาม  

 

วัสดุ    น า้หนักโดยประมาณ (กก.)     ความยาวโดยประมาณ (ม.)     จ านวนทหาร 1 คน น าไปใช้    น า้หนักที่ทหาร 1 คน น าไปได้ (กก.)  

ลวดหนามม้วนใหญ่ 

ลวดหนามม้วนเลก็ 

ขดลวดหีบเพลงมาตรฐาน 

ขดลวดหีบเพลงแสวงเคร่ือง 

เสาเหลก็เกลียว 

   - เสายาว 

   - เสาขนาดกลาง 

   - เสาสั้น 

   - เสายาวพิเศษ 

เสาเหลก็รปูตวัยู 

   - เสายาว 

   - เสาขนาดกลาง 

   - เสาสั้น 

   - เสายาวพิเศษ 

เสาไม้ 

   - เสายาว 

   - เสาสั้น    

47.5 

3.5-4.0 

25.4 

13.5 

 

4 

2.7 

1.8 
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