
เครื่องกีดขวาง 
OBSTACLE 



...เครื่องกีดขวาง คือ ลักษณะภูมิประเทศใดๆ สภาพ
ดินฟ้าอากาศ หรือวัสดุใดๆที่มนุษย์สร้างขึ้น (ไม่รวม
อ านาจการยิง) เพื่อใช้รั้งเหนี่ยว หันเห หยุดยั้ง หรือ
แยกขบวนการเคลื่อนที่ของขา้ศึกให้ออกจากกัน 



ประเภทของเครื่องกีดขวาง 

เครื่องกีดขวางตามธรรมชาติ 

เครื่องกีดขวางที่มนุษย์สร้างขึ้น 



เครื่องกีดขวางตามธรรมชาติ 

วัสดุหรือสภาพใดๆที่มีอยู่เดิมซึ่งใช้รั้งหน่วง หันเห
หรือหยุดยั้งการเคลื่อนที่ของข้าศกึ เช่น แม่น้ า ล าธาร 
ฝนตกหนัก ห้วยหนอง คลองชลประทาน ก าแพงดิน 



-เครื่องกีดขวางตามธรรมชาติที่ดีต้องง่ายแก่การดัดแปลงให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้วัสดุ เวลาและแรงงานน้อย ยากแก่การ
ตรวจการของข้าศึก มีการตรวจการณ์และการยิงคุ้มกัน ยากแก่การ
ข้ามผ่าน 
-เครื่องกีดขวางรถถังตามธรรมชาติ ที่ดีที่สุดได้แก่ลาดชันมากๆ บ่อ
โคลน และล าธารที่กว้างและลึก 
-เมื่อปรับปรุงเครื่องกีดขวางตามธรรมชาติที่มีอยู่แล้วจะประหยัดเวลา 
แรงงาน และวัสดุมากกว่าที่จะสร้างเครื่องกีดขวางขึ้นใหม่ทัง้หมด 

คุณลักษณะ 



ตัวอย่าง เครื่องกีดขวางตามธรรมชาต ิ

ลาดชัน 
องศาลาดชันที่ต่างกันจะมีขีดความสามารถในการหยุดยั้งยานพาหนะที่
ต่างกันรถถังสามารถข้ามผ่านลาดชันได้มากถึง ๖๐ องศา ถ้าไม่มี ต้นไม้ 
แผ่นหินหรือก้อนหินใหญ่ หรือสภาพดิน เป็นอุปสรรคทหารราบจะ
เคลื่อนที่ได้ช้าลงและเหนื่อยเร็ว  

หน้าผา 
เป็นเครื่องกีดขวางต่อต้านบุคคลและยานพาหนะ ที่ยากแก่การข้ามผ่าน 
เมื่อมีความสูงมากกว่า ๑.๕ ม. ขึ้นไป 

ช่องเขาแคบๆ, คู 
เป็นเครื่องกีดขวางยานล้อที่ดี ถ้ามีขนาดกว้างกว่า ๕ ม. ลึก ๒ ม. และ
ผนังเกือบตั้งฉาก จะสามารถกีดขวางยานสายพานได้ 
 

 



แม่น้ า, ล าธาร, คลอง 
ท าให้ต้องข้ามด้วยวิธีพิเศษ ความยากในการข้ามขึ้นกับ ความกว้าง 
ความลึก ความเร็วกระแสน้ า และ สภาพฝ่ังและท้องน้ า แม่น้ าที่กว้าง 
๑๕๐ ม. ลึก ๑.๕ ม. เป็นเครื่องกีดขวางที่ดี 

ทะเลสาบ 
ไม่สามารถข้ามได้ และไม่สามารถท าสะพานได้ 

ป่าทึบ 
เป็นเครื่องกีดขวางที่ดีต่อทหารเดินเท้าและยานยนต์ การมองเห็นจ ากัด 
หากมีล าธารหรือแม่น้ าในการอ้อมผ่าน ต้องวางเครื่องกีดขวาง ท าขวาก
ไม้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
 
 

 



วัตถุใดๆที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อกีดขวางการเคลื่อนที่  

เครื่องกีดขวางที่มนุษย์สร้างขึ้น 

-ได้แก่ สนามทุ่นระเบิด คูดักรถถัง พื้นที่อาบพิษ หลุมระเบิด 
สะพานที่ถูกท าลาย ลวดหนาม 
-สามารถสร้างได้ทั้งบนดิน และใต้น้ า 
-มักใช้ร่วมกับเครื่องกีดขวางตามธรรมชาติที่มีอยู่แล้ว 
-มักใช้ร่วมกับเครื่องกีดขวางที่สร้างขึ้นชนิดอื่นๆ 
-ควรมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมี
ประโยชน์ในการลวงข้าศึก 

 



เครื่องกีดขวางแบ่งตามการใช้งาน 

เครื่องกีดขวางป้องกันตน 

เครื่องกีดขวางตั้งรับ 

เครื่องกีดขวางยุทธวิธี 



เครื่องกีดขวางป้องกนัตน 

คือเครื่องกีดขวางที่ใช้คุ้มกันตน ได้แก่ ลวดหนาม สนามทุ่น
ระเบิด และเครื่องมือแจ้งเตือนต่างๆ มีวัตถุประสงค์ขั้นต้น
เพื่อป้องกันการโจมตีอย่างฉับพลันของข้าศึกในระยะใกล้ 
 
-ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องกีดขวางที่สร้างขึ้น 



เครื่องกีดขวางตั้งรับ 

คือเครื่องกีดขวางที่ใช้รั้งหน่วงข้าศึกในพื้นที่ที่มี
การยิงคุ้มครองอย่างหนาแน่น 
เช่นเครื่องกีดขวางที่อยู่หน้าแนวตั้งรับ และอยู่ใน
ระยะยิงหวังผลของอาวุธประจ าหน่วย 
-ต้องมีการยิงป้องกันที่เหมาะสม 
-มีการตรวจการณ์ 
-ประสานสอดคล้องกับเครื่องกีดขวางป้องกันตน 



เครื่องกีดขวางยุทธวิธี 

คือเครื่องกีดขวางที่ใช้ท าลายรูปขบวนการเข้าตีของข้าศึก 
และชักน าข้าศึกมาสู่พื้นที่ที่มีเครื่องกีดขวางตั้งรับ หรือชักน า
ข้าศึกมาสู่พื้นที่ที่มีการยิงหนาแน่น เครื่องกีดขวางยุทธวิธีรั้ง
หน่วง รบกวน และท าให้ข้าศึกเสียขวัญ 



หลักการเครื่องกีดขวาง 

คุ้มครองด้วยการตรวจการณ์และการยิง 
การตรวจการณ ์

-การยิงที่ถูกต้องและทันเวลา มาจากการตรวจการณ์ที่ด ี
-เป็นความรับผิดชอบของหน่วยที่ยึดครองพื้นที่ 
-ถ้าเป็นระบบเครื่องกีดขวางที่ครอบคลุมพื้นที่มาก การตรวจการณ์
เป็นความรับผิดชอบของหน่วยลาดตระเวน หรือการตรวจการณ์ทาง
อากาศ 
-ถ้าไม่สามารถตรวจการณ์โดยตรงได้ ต้องมีอุปกรณ์แจ้งเตือน เช่นพลุ
สะดุด กับดัก หรือเซนเซอร์ที่ส่งเสียง 
 



การคุ้มครองด้วยการยิง มีสองลักษณะคือ เพื่อรั้งหน่วง และเพื่อ
การปะทะที่หวังผล 

-เครื่องกีดขวางต้องได้รับการยิงคุ้มครองทั้งจากอาวุธต่อต้าน
บุคคลและต่อต้านยานพาหนะ 
-อาวุธเล็งตรงให้การยิงคุ้มครองที่ดีที่สุด 
-ใช้การยิงคุ้มครองด้วยปืนใหญ่หรือการยุทธทางอากาศเมื่อ
ไม่สามารถใช้อาวุธเล็งตรงได้ 
-เมื่อไม่สามารถจัดการยิงคุ้มครองได้ ก็ใช้วิธีท าให้เป็นพิษ 
หรือวางกับดัก  



ใช้ร่วมกับเครื่องกีดขวางตามธรรมชาติหรือเครื่อง
กีดขวางอื่นๆที่สร้างขึ้น 

-เลือกที่ตั้งของเครื่องกีดขวางที่จะสร้างขึ้นให้
สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องกีดขวางอื่นๆ
ได้มากที่สุด เพราะจะท าให้ประหยัดวัสดุ เวลา 
และแรงงาน 



ใช้ในทางลึก 
-ท าให้ข้าศึกต้องใช้ความพยายามมาก 
-การสร้างเครื่องกีดขวางในทางลึกติดๆกัน จ ากัดด้วยเวลา
และวัสดุ 
-แตแ่ก้ปัญหาได้ด้วยการสร้างเครื่องกีดขวางชุดหนึ่งไว้ข้าง
หลังเครื่องกีดขวางอีกชุดหนึ่งไปเรื่อยๆ แล้วแต่เวลาจะ
อ านวย 
-ระบบเครื่องกีดขวางนี้จะท าให้ข้าศึกต้องจัดก าลัง แยก
ก าลัง จนกว่าฝ่ายเราจะท าลายข้าศึกได้ 



การซ่อนพรางและการปกปิด 
-การพราง: เครื่องกีดขวางที่มีการพรางที่ดี ข้าศึกจะพบก็ต่อเมื่อมี
การเผชิญหน้ากับเครื่องกีดขวางแล้ว ท าให้ข้าศึกสับสน ไม่มีวัสดุและ
ก าลังในการเจาะช่อง 
-การปกปิด: วิธีที่ดีที่สุดคือสร้างหรือใช้ในโอกาสสุดท้ายเมื่อสามารถ
ชลอได้ (เช่น การปิดกั้นถนนและสะพาน, การระเบิด) 
-ที่ตั้ง: การเลือกที่ตั้งที่ดีท าให้ลดปัญหาในเรื่องของการพรางการ
พรางระบบเครื่องกีดขวางที่มีขนาดใหญ่ ต้องอาศัยภูมิประเทศช่วย
ในการพราง เช่น โค้งถนน ยอดเนินใช้เครื่องกีดขวางลวง และ
หลีกเลี่ยงการวางแปลนเครื่องกีดขวางที่เป็นรูปทรงเรขาคณิตเพื่อให้
ยากต่อการตรวจการณ์ทางอากาศ 
 



มีช่องทางผ่าน 
-ลาดตระเวนผ่านได้ ตีโต้ตอบได้ กองก าลังฝ่าย
เราที่ปฏิบัติภารกิจอื่นๆสามารถเคลื่อนผ่านได้ 
-วางแผนการยิงคุ้มกันและการปิดช่องทางผ่าน 

ไม่เป็นประโยชน์ต่อข้าศึก 
-คูดักรถถังต้องไม่สามารถใช้เป็นคูต่อสู้ของข้าศึกได้ 
-ไม่เป็นที่ก าบังให้กับข้าศึกในการใช้ระเบิดมือ 
-ใช้ลวดหนาม ทุ่นระเบิด กับดัก เพื่อป้องกันไม่ให้
ข้าศึกใช้เครื่องกีดขวางเป็นที่ก าบัง 
-ระมัดระวังไม่ให้กีดขวางการยุทธของฝ่ายเรา 



ความรับผิดชอบของทหารช่าง 

ให้ค าแนะน าทางเทคนิคและก ากับดูแล 
ก าหนดต าบลที่ตั้ง 
สร้างเครื่องกีดขวางเฉพาะอย่าง 

-ต้องการความช านาญและเครื่องมือพิเศษ 
-ป้องกันปีกเปิด ป้องกันข้างหลัง 
-สร้างเตรียมให้หน่วยอ่ืน 

ประมาณการวัสดุ แรงงาน เวลา ในการสร้าง 
เสนอแนะต าบลที่ตั้ง และจัดตั้งต าบลส่งก าลังสาย ช. 
เสนอแนะและแบ่งมอบหน่วยทหารช่าง 
เสนอแนะและแบ่งมอบยานพาหนะ 

 





เครื่องกีดขวางต่อต้านบุคคล ( Anti Personal Obstacle ) 

•มักเป็นเครื่องกีดขวางจ าพวกลวดหนาม 

•ใช้ยับยั้งรั้งหน่วงทหารเดินเทา้ 

•ให้ผลดีก็ต่อเมื่อถูกใช้อย่างเหมาะสม  และใช้ร่วมกับ
วัตถุระเบิด และสัญญาณเตือนภัยต่าง  ๆ 

 เครื่องกีดขวางต่อต้านบุคคลตามธรรมชาติ 

 เครื่องกีดขวางต่อต้านบุคคลที่สร้างขึ้น 



 ได้แก่  ที่หลุม  พุ่มไม้ทึบ  พุ่มไม้เตี้ย ๆที่มีหนามแม่น้ า  ห้วย  หนอง  
ล าคลอง  ล าธาร  ผาชัน  ซึ่งใช้ได้ผลกับทหารเดินเท้า  และหาก
น ามาประกอบกับวัตถุระเบิด   และ   ลวดหนาม จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 เครื่องกีดขวางต่อต้านบุคคลตามธรรมชาติ 





 เครื่องกีดขวางต่อต้านบุคคลที่สร้างขึ้น 

ได้แก่เครื่องกีดขวางจ าพวก   พลุสะดุด    เครื่องท าให้เกิด
เสียง   วัตถุระเบิด   ส่วนมากจะใช้เพื่อเตือนให้ทราบถึง
การเข้ามาของข้าศึก  หรือป้องกันการแทรกซึมในเวลา
กลางคืน  และเพื่อป้องกันการรื้อถอนเครื่องกีดขวางที่วาง
ไว้ 



รั้วลวดหนามผสม 

รั้วลวดสี่เส้น 
จ าหล่อลวด 

ลวดหีบเพลง 









ทุ่นระเบิดสังหาร และ  กับระเบิด 

เป็นเครื่องกีดขวางที่มีประสิทธิภาพที่สุด  วางง่ายพกพา
สะดวก  สามารถใช้ได้ในทุกสภาพพื้นที่   



ลวดสะดุด  Trip wire 
 โดยใช้เชื้อประทุไฟฟ้าประกอบวงจร เมื่อมีการดึง หรือตัด
ลวด ก็จะเกิดการระเบิดทันที 

กับระเบิด  
คือการน าทุ่นระเบิด หรือวัตถุระเบิดมาดัดแปลงเพื่อให้เกิดการ
ระเบิดต่อเป้าหมายที่ได้วางแผนไว ้ 

 -ชนวนกันเขยื้อน  Activator  โดยการน าเครื่องจุดระเบิด  Firing 
Device.  M-1, M-3, M-5 หรือ M142 มาประกอบกับทุ่นระเบิด
หลัก เพื่อให้เป็นกับระเบิด 



เครื่องกีดขวางต่อต้านยานเกราะ ( Anti Tank Obstacle ) 

เครื่องกีดขวางต่อต้านยานเกราะที่สร้างขึ้น 

เครื่องกีดขวางต่อต้านยานเกราะตามธรรมชาติ 



 ถนนดีอากาศดีความชัน        60 - 
70  องศานับว่าได้ผล ถ้าพื้นเปียก   
มีต้นไม้เตี้ยๆหรือต้นไม้เล็กๆ  พื้น
โปรยด้วยก้อนหิน  ความชัน  ไม่ควร
น้อยกว่า  45  องศา   ความยาวของ
ลาดชันไม่น้อยกว่า  12  เมตร  

ความชัน Slope 



 พื้นน้ า  
หากพื้นท้องน้ าและทางเข้ามีความมั่นคง น้ า
ควรกว้าง  15  เมตร  ลึก  1. 80   เมตร                  
และล าน้ ายาว  7.50  เมตร หากพื้นท้องน้ า
เป็นดินอ่อนอาจลดเกณฑ์นี้ลงได้บ้าง 

 คูและล าธาร   ควร     กว้างอย่างน้อย  4.5  
เมตร   ผนังด้านเราสูง  1.50 เมตร       ถ้าคู
หรือล าธารตื้น  และแคบเกินไป  อาจลอกหรือ
ขุดได้ 



เครื่องกีดขวางต่อต้านยานเกราะที่สร้างขึ้น 

 ทุ่นระเบิดดักรถถัง...เป็นเครื่องกีดขวางที่สร้าง
ขึ้น ที่ดีที่สุดเคลื่อนย้ายง่ายติดต้ังสะดวก รื้อ
ถอนง่าย อ านาจท าลายสูง 



ลวดหนาม 

 ใช้ลวดหีบเพลงวางขนานกับ
เส้นทางการเคล่ือนที่ อย่าง
น้อย  10  ม. ใช้ลวดหนาม
มาตรฐานชนิดต่าง ๆ  วางให้มี
ความ ลึก  75  -  100  เมตร 



เม่น 

คอนกรีตจตุรมุข 

จ าหล่อลวด 



คูดักรถถัง 

คูส่ีเหลี่ยมคางหมู 

คูสามเหลี่ยม 



 เครื่องกีดขวางไม้ล้ม 



ขีดความสามารถในการตั้งรับ 

ขนาดหน่วย 

มว.                     300 – 600 ม.                250    ม. 

กองร้อย               600 – 1,200 ม.              700    ม.  

 กองพัน                1,200 – 2,400 ม.           800 - 1,400 ม.  

 กรม                2,400 – 4,800 ม.           1,800 – 5,000 ม.  

กองพล               10 กม.              15  กม.  

กว้างด้านหน้า  ความลึก 



๑.จงบอกประโยชน์ของเครื่องกีดขวางมาอย่างน้อย ๖ ข้อ 
 
๒.เครื่องกีดขวางต่อต้านบุคคลมีอะไรบ้าง (อย่างน้อย ๒๐ ชนิด) 
 
๓.เครื่องกีดขวางต่อตา้นยานเกราะมีอะไรบ้าง (อย่างน้อย ๒๐ ชนิด) 


