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บทท่ี 6 
หลักการเครื่องกีดขวาง 

  

1. กล่าวน า                                                                                                          
      ไม่ว่าจะในการยุทธด้วยวิธีรุกหรือรับก็ตามการวางแผนทางการช่างจะต้องค านึงถึงเครื่องกีดขวาง 
เป็นกรณีแรกเครื่องกีดขวางแต่ละอย่างจะต้องถูกจัดวางให้ช่วยเสริมความแข็งแรงของภูมิประเทศ และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการท าลายก าลังข้าศึกให้กับหน่วยด าเนินกลยุทธ  เครื่องกีดขวางทุกชนิดจะมีประสิทธิภาพสูงสุดก็
ต่อเมื่อ มีการยิงคุ้มครองจากอาวุธยิงตรงและอาวุธยิงจ าลอง การยิงสนับสนุนทางอากาศเชิงรุกที่วางแผนไว้ล่วงหน้า  
        นอกจากนี้ทุกหน่วยจะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่า เครื่องกีดขวางที่วางไว้จะต้องไม่ขัดขวางต่อการด าเนินกล
ยุทธของฝ่ายเรา   ผู้บังคับหน่วยทหารด าเนินกลยุทธย่อมใช้ทั้งเครื่องกีดขวางที่มีอยู่เดิม และสร้างขึ้นใหม่ เพ่ือเสริม
ความแข็งแรงใหก้ับภูมิประเทศ  
          เครื่องกีดขวางที่มีอยู่เดิม ได้แก่  เครื่องกีดขวางตามธรรมชาติ และท่ีมนุษย์สร้างขึ้น เช่น หนองน้ า  ทางน้ า  
ทะเลสาบ  กระแสน้ าขึ้นลงที่ปากแม่น้ า  ป่าไม้  ภูเขา  คู  พ้ืนที่ในเมือง  บ่อดินตัด ดินถมเนินที่ลาดชัน เป็นต้น  
การตั้งรับย่อมอาศัยสิ่งเหล่านี้ การปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้แทนที่จะสร้างข้ึนใหม่ ย่อมท าให้ประหยัดทั้งเวลา  
แรงงานและวัสดุ ทหารช่างจะท าให้เครื่องกีดขวางเหล่านี้มีประสิทธิภาพมากข้ึนเป็นตัวคูณอ านาจก าลังรบ ทหารช่าง 
ต้องรู้จักน าเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้ในแผนฉากขัดขวางได้  

2. ค าจ ากดัความ ค าว่า "เครื่องกีดขวาง"  
          เครื่องกีดขวาง คือ ลักษณะภูมิประเทศใด ๆ  สภาพดินฟ้าอากาศ หรือวัสดุใด ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น (ไม่รวม
อ านาจการยิง) เพ่ือใช้รั้งเหนี่ยว หันเห หยุดยั้ง หรือแยกขบวนการเคลื่อนที่ของข้าศึกให้แยกออกจากกัน  

2.1 เครื่องกีดขวาง แบ่งออกได้เป็น  2 ประเภท  

2.1.1 เครื่องกีดขวางตามธรรมชาติ     
   เครื่องกีดขวางตามธรรมชาติ คือ วัสดุหรือสภาพใด ๆ ที่มีอยู่เดิมซึ่งใช้รั้งหน่วง หันเห 
หรือหยุดยั้งการเคลื่อนที่ของข้าศึกรวมทั้งวัตถุท่ีคนสร้างขึ้นซึ่งมิได้สร้างข้ึใช้เป็นเครื่องกีดขวาง ตัวอย่างเครื่องกีด
ขวางตามธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้ า ล าธาร ฝนตกหนัก ห้วยหนอง บึง คลองชลประทาน และก าแพงดินที่มีอยู่ เป็นต้น  

2.1.2 เครื่องกีดขวางที่สร้างขึ้น   
    เครื่องกีดขวางที่สร้างขึ้น ได้แก่ สะพานที่ซึ่งถูกท าลายแล้ว หลุมและบ่อระเบิดบนถนน 
ต้นไม้ล้ม  สนามทุ่นระเบิด   ป่าลวดหนาม  เครื่องปิดกั้นถนน คูดักรถถังหลุมพราง พ้ืนที่อาบพิษ การท าให้น้ าท่วม
พ้ืนที่และโครงสร้างซึ่งท าด้วยไม้ซุง คอนกรีต และเหล็ก เป็นต้น   

2.2 เครื่องกีดขวางแบ่งตามการใช้งานได้ 3 พวก คือ  
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2.2.1 เครื่องกีดขวางป้องกันตน  (Protective Obstacles)   
                เครื่องกีดขวางป้องกันตน คือ เครื่องกีดขวางทั้งหลายที่ใช้เพ่ือให้การระวังป้องกัน เครื่อง
กีดขวางพวกนี้มักเป็นเครื่องกีดขวางที่เราสร้างขึ้น เช่น ลวดหนามป้องกันตนและกลไกเตือนภัยต่าง ๆ ซึ่งมุ่งหมาย
ป้องกันมิให้ข้าศึกเข้าจู่โจมจากพ้ืนที่ใกล้ ๆ ที่มั่นได้เป็นหลัก ส่วนมากใช้สร้างกับหน่วยระดับหมวด  

2.2.2 เครื่องกีดขวางตั้งรับ  (Defensive Obstacles)    
                เครื่องกีดขวางตั้งรับ คือ เครื่องกีดขวางทั้งหลายที่ใช้หยุดยั้งข้าศึกไว้ในพ้ืนที่ซึ่งมีการยิง
และการตั้งรับที่หนาแน่น ตัวอย่าง เช่น เครื่องปิดกั้นถนน เครื่องกีดขวางหน้าที่มั่นตั้งรับที่ใช้หยุดยั้งหรือรั้งหน่วง
ข้าศึกไว้ให้อยู่ในระยะยิงของปืน  เครื่องกีดขวางตั้งรับจะต้องได้รับการคุ้มครองด้วยการยิง เครื่องกีดขวางตั้งรับอาจ
เป็นเครื่องกีดขวางตามธรรมชาติ หรือเครื่องกีดขวางที่สร้างขึ้นก็ได้  

2.2.3 เครื่องกีดขวางทางยุทธวิธี  (Tactical Obstacles)    
                เครื่องกีดขวางทางยุทธวิธี คือ เครื่องกีดขวางทั้งหลายที่ใช้แยกรูปขบวนการเข้าตีของ
ข้าศึก น าก าลังของข้าศึกให้เข้าไปสู้พ้ืนที่สกัดก้ันด้วยเครื่องกีดขวางตั้งรับหรือน าไปสู่การยิง การตั้งรับที่หนาแน่น 
หรือรั้งหน่วงรบกวนหรือท าให้ข้าศึกเสียขวัญด้วยการบีบบังคับให้ข้าศึกเจาะช่องเข้าสู่พ้ืนที่อันตรายที่เราได้ก าหนด
ไว้แล้ว  
               ถ้าท่านมุ่งหมายที่จะน ารูปขบวนของข้าศึกแล้ว เครื่องกีดขวางทางยุทธวิธีที่ใช้ควรให้ข้าศึก เลือก
อ้อมไปทางปีกหรือเลี่ยงเครื่องกีดขวางนั้นมากกว่าที่จะน าเจาะช่องเครื่องกีดขวางเหล่านั้น 
               ส าหรับเครื่องกีดขวางที่มีการยิงคุ้มครอง   ซึ่งมุ่งหมายแต่เพียงที่จะน าก าลังของข้าศึกหรือ 
แยกรูปขบวนของข้าศึกเท่านั้น การยิงและก าลังที่ใช้ป้องกันเครื่องกีดขวางก็จ าเป็นที่จะต้องให้แข็งแรงพอที่จะให้
ข้าศึกเข้าสู่พื้นที่ที่เราปรารถนา และข้าศึกท้อถอยต่อการที่จะเจาะช่องเท่านั้น  แต่ถ้าข้าศึกไม่เลือกเส้นทางท่ีมีการ
ต่อต้านน้อย และเข้าตีเครื่องกีดขวางนั้นโดยตรงแล้ว เราก็ควรมีกองหนุนเคลื่อนที่เร็วที่พร้อมจะควบคุมสถานการณ์
นี้ได้   
               เมื่อใช้เครื่องกีดขวางทางยุทธวิธีซึ่งไม่มีการยิงคุม้ครองแล้ว  เพ่ือรั้งหน่วง หรือรบกวนให้ข้าศึกเสีย
ขวัญหรือขัดขวางไม่ให้ข้าศึกใช้พื้นที่แล้วจะต้องใช้เครื่องกีดขวางให้มีความลึกมาก ๆ ซ่อนพรางอย่างรอบคอบหรือ
ใช้ร่วมกับเครื่องลวงต่าง ๆ และเพ่ิมเติมด้วยกับระเบิดต่างๆหรือสารที่เป็นพิษ  สนามทุ่นระเบิดทั้งชนิดจริง และลวง  
นับว่าเป็นเครื่องกีดขวางที่ดีท่ีสุดที่ใช้ในสถานการณ์นี้  

2.3 หลักการเลือกที่ตั้งและการใช้เครื่องกีดขวาง  
        ในช่วงนี้เราจะมาพิจารณาถึงหลักการเลือกท่ีตั้งและการใช้เครื่องกีดขวางกันเสียก่อน  สมมุติว่าเรา
ได้คิดท่ีจะใช้เครื่องกีดขวางต่าง ๆ ได้เหมาะสมกับความจ าเป็นไว้ในใจแล้ว และได้คิดถึงขีดความสามารถท่ีเราจะ
สร้างมันได้แล้วขั้นต่อไปเราจะต้องมาพิจารณาถึงการเลือกท่ีตั้งที่ จะใช้สร้างเครื่องกีดขวางและการใช้เครื่องกีดขวาง
ให้ได้ผลดีที่สุดต่อไป โดยให้พิจารณาจากองค์ประกอบต่อไปนี้.-  
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2.3.1 เครื่องกีดขวางที่สร้างขึน้จะต้องเชื่อมโยงกับเครื่องกีดขวางตามธรรมชาติ       

        ( Artifical Obstaclestied in with Natural Obstacles)  
                ทุกท่านคงเข้าใจในหลักข้อนี้ได้โดยง่าย เมื่อท่านพิจารณาในความไม่มีประโยชน์ของ
เครื่องกีดขวางซึ่งปิดก้ันเส้นทาง  ซึ่งข้าศึกรุกเข้ามาโดยสร้างเครื่องกีดขวางตรงจุดที่ข้าศึกสามารถจะผ่านไปได้  หาก
จะให้ได้ผลดีที่สุดเครื่องกีดขวางที่สร้างขึ้นจะต้องมีท้ังเครื่องกีดขวางต่อต้านบุคคล และเครื่องกีดขวางต่อต้านยาน
เกราะ และจะต้องใช้ปิดช่องว่างระหว่างภูมิประเทศที่ข้าศึกไม่สามารถผ่านไปได้ หรือสร้างเต็มพ้ืนที่ที่เราปรารถนา
จะขัดขวางข้าศึก จงจ าไว้อย่างหนึ่งว่าเครื่องกีดขวางที่สร้างขึ้น หากข้าศึกสามารถอ้อมผ่านเครื่องกีดขวางที่เราสร้าง
ไว้ได้ไปทางปีกใดปีกหนึ่งได้แล้ว  เครื่องกีดขวางนั้นย่อมไม่ได้ผลสมเจตนาที่เราต้องการ    เครื่องกีดขวางที่เราสร้าง
ขึ้นมา  กจ็ะเป็นได้เพียงเครื่องรบกวนเท่านั้น  

2.3.2 เครื่องกีดขวางจะต้องเชื่อมโยงกับส่วนต่าง ๆ ทั้งการรุก และรับ  (Tied in with     

        Elements of the Offense and Defense)  
                หลักการส าคัญข้อนี้มักจะถูกมองข้ามไปบ่อย ๆ " ค าว่า การเชื่อมโยงกับส่วนต่าง ๆ  ของ
การรุกและตั้งรับนั้น "  หมายความว่าอย่างไร ?  ค านี้จะมีความหมายสองประการ คือ 
   2.3.2.1 จะต้องมั่นใจว่าเครื่องกีดขวางที่ใช้นั้นเหมาะสมกับแผนส่วนรวมของผู้บังคับ 
บัญชา  และต้องมั่นใจว่าเครื่องกีดขวางเหล่านั้น    มีความมุ่งหมายโดยเฉพาะที่จะท าให้เกิดผลส าเร็จ  
ต่อแผนของส่วนรวม  
                2.3.2.2 ต้องมั่นใจว่าหน่วยข้างเคียง ทางปีกซ้าย-ปีกขวา หน่วยข้างหน้า-หน่วยข้างหลัง
ของท่านทราบที่ตั้ง   ความมุ่งหมาย  และแบบของเครื่องกีดขวางที่ใช้   เมื่อจะเริ่มสร้างเครื่องกีดขวางจะใช้เครื่อง
กีดขวางอะไร ? ใครเป็นผู้คุ้มครอง และคุ้มครองนานเท่าใด ถ้าทุกคนทุกหน่วยทราบสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้แล้ว เครื่องกีด
ขวาง ที่ท่านจะใช้ก็จะได้ประโยชน์สมความมุ่งหมายมากขึ้น 

2.4 คุ้มครองด้วยการยิงที่เหมาะสม  (Cover By Appropriate Fire)  
                การคุ้มครองเครื่องกีดขวางด้วยการยิงที่เหมาะสมอาจหมายถึงการกระท าเพ่ือรั้งหน่วงข้าศึก 
เพียงเล็กน้อย การรบกวน ไปจนถึงการบังคับให้ข้าศึกต่อสู้อย่างเสียหายหรือขั้นแตกหักถึงขั้นเสียหายทั้งก าลังพล
และวัสดุอย่างมากมาย   การคุ้มครองเครื่องกีดขวางด้วยการยิงจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยหลายประการดังนี้  
  -  เราจะต้องใช้เครื่องกีดขวางอะไร ชนิดต่อต้านบุคคล หรือต่อต้านยานเกราะ  
  - วิธีที่ข้าศึกจะใช้ในการเจาะช่องผ่านเครื่องกีดขวางเข้ามา  
  - พ้ืนที่ที่จะยิงคุ้มครองการยิง เกี่ยวข้องกับเครื่องกีดขวางที่สกัดก้ันเส้นทางรุกแคบๆ เพียงแห่ง 
เดียวหรือหลายๆ แห่ง หรือจะต้องคุ้มครองเครือ่งกีดขวางทั้งระบบที่กว้างใหญ่ หรือเขตฉากขัดขวาง เมื่อเรา
สามารถตอบปัญหาเหล่านี้ได้หมด การยิงคุ้มครองเครื่องกีดขวางก็จะท าได้อย่างง่ายดาย  
                        ถ้าเป็นเครื่องกีดขวางต่อต้านยานเกราะเราจะต้องสามารถคุ้มครองเครื่องกีดขวางด้วยอาวุธยิง
ต่อต้านยานเกราะเพ่ือต่อต้านยานเกราะทันทีที่ยานเกราะนั้นถูกเครื่องกีดขวางนั้นรั้งหน่วงและจะต้องมีอาวุธปืนเล็ก
คุ้มครองด้วยเพ่ือป้องกันมิให้ทหารของข้าศึกเจาะช่องเครื่องกีดขวางหรือถากถางทางให้กับยานเกราะ  
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                        การยิงคุ้มครองเครื่องกีดขวางต่อต้านบุคคลไม่เพียงแต่จะต้องคุ้มครองมิให้ทหารข้าศึกเจาะช่อง 
ได้เท่านั้น แต่ควรให้สามารถหยุดยั้งยานเกราะใด ๆ ที่อาจใช้เจาะช่องได้ด้วย  ตัวอย่าง เป็นสิ่งพึงปรารถนาอย่างยิ่ง
ที่จะคุ้มครองสนามทุ่นระเบิดสังหารด้วยอาวุธต่อสู้รถถัง เพ่ือป้องกันรถถังซึ่งจะไม่เป็นอันตรายจากสนามทุ่นระเบิด
สังหารบุคคลมิให้กวาดล้างช่องทางให้แก่หน่วยทหาร  
                        ถ้าไม่สามารถคุ้มครองเครื่องกีดขวางด้วยอาวุธปืนเล็กและอาวุธต่อสู้รถถังที่เล็งตรงแล้ว จะต้อง
แก้ปัญหานี้ต่อไปด้วยการยิงของปืนใหญ่ที่มีการตรวจการณ์ ปืนใหญ่ที่คุ้มครองเครื่องกีดขวาควรเตรียมการยิงให้ได้ 
ผลทั้งบุคคลและยานเกราะ เช่น ใช้กระสุนปืนใหญ่ที่ใช้ชนวนวิถีส าหรับบุคคล ใช้กระสุนปืนใหญ่ดินระเบิดสูงที่ใช้
ชนวนกระทบแตกส าหรับยานเกราะ อย่างไรก็ตามการคุ้มครองเครื่องกีดขวางด้วยอาวุธเล็งตรงก็เป็นสิ่งพึงปรารถนา
เสมอ การคุ้มครองเครื่องกีดขวางด้วยปืนใหญ่อย่างเดียวจึงควรหลีกเลี่ยง เว้นแต่ว่าเราไม่สามารถใช้อาวุธอ่ืน ๆ ได้   
                        การคุ้มครองเครื่องกีดขวางที่กว้างขวางหรือฉากขัดขวางทุกจุดด้วยการยิงอย่างต่อเนื่องนั้น มัก
เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือเป็นสิ่งที่เราไม่ปรารถนา ดังนั้นการป้องกันเครื่องกีดขวางเหล่านี้จึงใช้ " หน่วยเคลื่อนที่เร็ว 
ซ่ึงติดตัง้อาวุธปืนเลก็ และอาวุธต่อสู้รถถัง "  
 
 
 

2.5 มีการตรวจการณ์อยู่เสมอ และมีกลไกเตือนภัย ( Constant Observation and  

      Warning Devices)  
             ความจ าเป็นที่ต้องมีการคุ้มครองเครื่องกีดขวางด้วยการตรวจการณ์นั้นยังเป็นสิ่งที่ต้องการอย่างยิ่ง 
เพราะว่าหากไม่มีการตรวจการณ์แล้วย่อมไม่สามารถท่ีจะท าการยิงได้อย่างแม่นย าไปยังเครื่องกีดขวาง  บุคคล หรือ
ยุทโธปกรณ์ท่ีก าลังเจาะช่อง หรือผ่านเครื่องกีดขวางนั้น การป้องกันเครื่องปิดกั้นถนนและเครื่องกีดขวางต่าง ๆ ซึ่ง
มิได้เป็นส่วนของแนวเครื่องกีดขวางอันต่อเนื่องตามกว้างด้านหน้าของพ้ืนที่หรือที่ม่ัน มักมอบให้กับหน่วยทหาร
ขนาดเล็ก ๆ อย่างไรก็ตามถ้าเป็นระบบเครื่องกีดขวางที่คุ้มครองพ้ืนที่กว้าง ๆ  การตรวจการณ์มักเป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของพวกลาดตระเวนในกองรักษาด่าน ส่วนการป้องกันด้านในสุดจึงเป็นหน้าที่ของหน่วยเคลื่อนที่เร็ว  ซึ่ง
สามารถจะเคลื่อนที่ไปยังจุดใดจุดหนึ่งในระบบเครื่องกีดขวางนั้นได้อย่างรวดเร็ว บางทีอาจจะเป็นไปไม่ได้หรือไม่
ปรารถนาที่จะมีการตรวจการณ์โดยตรงต่อเครื่องกีดขวางอันใดอันหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ควรมีกลไกเตือนภัย หรือ
สัญญาณบอกเหตุ เช่น พลุสะดุด กับระเบิด เครื่องท าให้เกิดเสียง ซึ่งนับว่าเป็นผลดีและจ าเป็นอย่างยิ่ง  

2.6 ปรับปรุงและใช้เครื่องกีดขวางตามธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ (Improve and Exploit     

      Natural obstacles)  
               ถ้าหากท่านเข้าใจในหลักเกณฑ์ข้อนี้และใช้อย่างเหมาะสมแล้ว    งานทั้งสิ้นในการใช้เครื่อง 
กีดขวางย่อมประสบผลส าเร็จได้โดยง่าย ต่อไปนี้เราจะมาพิจารณาถึงหลักส าคัญสองประการว่ามีความหมายอย่างไร
กันต่อไป  
               ประการแรก  การใช้เครื่องกีดขวางตามธรรมชาติให้เกิดประโยชน์  
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               ประการสอง  ปรับปรุงเครื่องกีดขวางตามธรรมชาติ  
               การใช้เครื่องกีดขวางตามธรรมชาติให้เป็นประโยชน์ หมายความว่าที่ใดมีเครื่องกีดขวางตาม
ธรรมชาติควรใช้เครื่องกีดขวางนั้นให้ประสานกับการรุกหรือการตั้งรับและใช้ให้กว้างขวางที่สุด ด้วยการใช้ความคิด
เพียงเล็กน้อยก็จะเห็นได้ทันทีว่า ท าไมการใช้เครื่องกีดขวางตามธรรมชาติจึงมีความส าคัญดังกล่าว เครื่องกีดขวาง
ตามธรรมชาติย่อมมีอยู่ทั่วไป มันมีพร้อมอยู่กับที่แล้ว และเพียงแต่เชื่อมโยงให้เข้ากับสถานการณ์ทางทหารให้ได้ผล
ต่อข้าศึกเท่านั้น ท่านจะต้องเข้าใจว่าอะไรเป็นเครื่องกีดขวางตามธรรมชาติเพ่ือท่านจะได้นึกถึงเครื่องกีดขวางตาม
ธรรมชาตินี้  จึงจ าเป็นที่ท่านจะต้องเข้าใจว่าเครื่องกีดขวางตามธรรมชาติมีอะไรบ้าง  
               มักมีอยู่หลายกรณีท่ีเครื่องกีดขวางตามธรรมชาติที่อ่อนแอ อาจปรับปรุงให้เป็นเครื่องกีดขวางที ่
สร้างข้ึนที่แข็งแรงได้ ในบทเรียนนี้ เราจะได้พิจารณาถึงวิธีปรับปรุงเครื่องกีดขวางตามธรรมชาติต่าง ๆ สิ่งที่ท่านควร
จะจดจ าในขณะนี้ก็คือ การปรับปรุงเครื่องกีดขวางตามธรรมชาติมักจะง่ายกว่าการสร้างเครื่องกีดขวางที่สร้างขึ้นใน
งานเดียวกันนั้น 

2.7 การพราง  (Camouflage)  
               เหตุผลในการซ่อนพรางเครื่องกีดขวางให้เป็นการจู่โจมข้าศึกนั้นมีดังนี้ คือ  
                       ประการที่หนึ่ง  เครื่องกีดขวางนั้นมีการคุ้มครอง (ดังนั้นจึงยากแก่การเจาะช่อง ) ข้าศึกอาจจะ
เข้ามาติดเครื่องกีดขวางโดยที่ไม่มีก าลังคนและเครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับเจาะช่องเครื่องกีดขวางนั้น  
               การพรางเครื่องกีดขวางมิใช่เป็นปัญหาใหม่หรือปัญหาที่เราไม่คุ้นเคย แนวความคิด และวิธีใช้ใน
การนี้คงเช่นเดียวกับปัญหาการพรางอ่ืน ๆ  ในการพรางเครื่องกีดขวางเราจะต้องพิจารณาถึงการตรวจการณ์ท้ังทาง
พ้ืนดิน และทางอากาศการตรวจการณ์ทางอากาศ มักเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดเพราะว่า  ถ้าพวกลาดตระเวนข้าศึกมา
ลาดตระเวนแล้วไม่พบเครื่องกีดขวางไว้ก่อนแล้วว่าจะเห็นเครื่องกีดขวางก็อยู่ในระยะยิงของอาวุธยิงคุ้มครองเสีย
แล้ว ไม่พบเครื่องกีดขวางใดที่มองเห็นจากการตรวจการทางอากาศแล้วควรใช้เครื่องกีดขวางลวง  
(Dummy Obstacle) ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เครื่องกีดขวางลวงสามารถสร้างได้รวดเร็วโดยใช้วัสดุเพียง
เล็กน้อยและในบางกรณีถ้าเลือกท่ีตั้งเหมาะสมแล้ว อาจป้องกันการตรวจการณ์ท้ังจากพ้ืนดินและทางอากาศได้ จึง
ควรใช้ภูมิประเทศให้ได้ผลดีที่สุด กล่าวคือ "ควรเลือกท่ีตั้งของเครื่องกีดขวางตามรอยพับของพ้ืนดิน, ใกล้ ๆ ยอด
เนิน, ใกล้โค้ง, ที่ลับสายตา, บนถนน และโดยทั่วไปควรเลือกที่ตั้งไปตามทิศทางของเส้นลายขอบเขา"  
               การซ่อนพรางเครื่องกีดขวางที่ดีท่ีสุด คือ การที่ยังไม่ลงมือสร้างหรือน าไปวาง  จนกว่าจะถึงเวลา
ที่เหมาะที่จะกระท า     แต่อันที่จริงการกระท าดังกล่าวนี้ไม่สามารถกระท าได้ถ้ามีแผนเขตฉากขัดขวางกว้างใหญ่ 
แต่ถ้าเป็นเครื่องกีดขวางเพ่ือสกัดกั้นเส้นทางเคลื่อนที่แคบ ๆ เช่น ถนน หรือสะพาน แล้วไม่ควรน าไปวางจนกว่าจะ
ถึงเวลาอันสมควร   เครื่องกีดขวางที่เกิดขึ้นโดยการท าลายควรใช้วิธีดังกล่าวนี้ แต่จะต้องเตรียมการท าลายไว้ให้
พร้อมสมบูรณ์  เหลือไว้แต่เพียงการจุดระเบิดเท่านั้น ซึ่งจะกระท าต่อเมื่อถึงนาทีสุดท้าย 

2.8 เลือกที่ตั้งหรือใช้เครื่องกีดขวาง เพื่อมิให้ข้าศึกมีโอกาสได้เปรียบ (Sighted or Employed       

                so that the Enemy cangain no Advantages)  
               ต่อไปนี้ท่านจะเห็นหลักการอันหนึ่ง  ซึ่งมักถูกมองข้ามไปเสียโดยง่าย ถ้าท่านไม่มีความช านาญใน



6-6 

 

 

 
 

 
 

เรื่องนี้มากหรือไม่ระมัดระวังในการใช้เครื่องกีดขวางและการเลือกท่ีตั้งให้มาก มีอยู่หลายสิ่งที่ท่านจะต้องพิจารณา  
ถ้าท่านจะให้การใช้เครื่องกีดขวางประสบความส าเร็จหลักการดังกล่าว ก็คือ  
  2.8.1 ถ้าใช้เครื่องกีดขวางซึ่งข้าศึกอาจเจาะช่องด้วยระเบิด ทุ่นระเบิดหรือกับระเบิดใดๆ ที่ใช้
ร่วมกับเครื่องกีดขวาง ควรใช้ในลักษณะที่ว่าเมื่อทุ่นระเบิดหรือกับระเบิดนั้นได้ระเบิดขึ้นจากการเจาะช่องผ่าน
เครื่องกีดขวางของข้าศึก  จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องกีดขวางของเรามากนัก  
  2.8.2 คูดักรถถัง จะต้องมิให้ข้าศึกใช้เป็นคูต่อสู้ ตรงไหนที่ข้าศึกอาจใช้เป็นคูต่อสู้ได้ก็ควรท าให้
ข้าศึกไม่สามารถลงไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ปล่อยน้ าลงไป เอาลวดหนามลงไปใส่ เอาไม้รวกเสี้ยมปลายแหลมปัก 
หรือวางทุ่นระเบิดสังหาร เป็นต้น  
  2.8.3 ถ้าใช้ซุงเล้าหมู ก็ให้ระมัดระวังว่าข้าศึกจะใช้ด้านหลังซุงเล้าหมูเป็นที่มั่นแล้วยิงตอบโต้กับ
ท่าน ฉะนั้นท่านจะต้องพิจารณาหาทางป้องกัน เช่น น าทุ่นระเบิดสังหารบุคคลไปวางไว้ด้านหลัง น าลวดหนามไป
วางไม่ให้ข้าศึกยึดไปเป็นที่ม่ัน  หรือจัดแนวยิงประสานไปยังที่ด้านหลังซุงเล้าหมู ซึ่งสิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้ แล้วแต่
ท่านจะน าวิธีใดวิธีหนึ่งไปใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์  
              กล่าวโดยทั่วไปแล้ว หลักการที่กล่าวมานี้จะช่วยให้ท่านได้พิจารณาถึงวิธีการต่างๆ ที่ข้าศึกจะน ามาเจาะ
ช่องผ่านเครื่องกีดขวางของท่าน หรือยึดเอาเครื่องกีดขวางที่ท่านวางไว้น ามาเป็นปฏิปักษ์กับท่านได้  

2.9 ใช้ให้มีความลึก   (Employed in Depth)  
               ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนในการตั้งรับป้องกันประเทศในระดับยุทธศาสตร์ หรือในการตั้งรับเพื่อ
ป้องกันที่ม่ันทางยุทธวิธีขนาดเล็กก็ตาม ข้อพิจารณาในเรื่องความลึกของเครื่องกีดขวางที่จะใช้นับว่ามีความส าคัญ
เท่า ๆ กัน  
                       ข้าศึกย่อมตรวจการณ์ได้ว่าจะต้องพบกับเครื่องกีดขวางชนิดต่าง ๆ ที่วางไว้ ฉะนั้น แผนของ
ข้าศึกย่อมต้องมีวิธีการที่จะผ่านเครื่องกีดขวางเหล่านั้นด้วย  ด้วยการระลึกถึงสิ่งนี้เราจึงจะเห็นได้ว่าถึงแม้เครื่องกีด
ขวางที่ใช้จะมีผลต่อข้าศึกก็ตาม แต่จะไม่ท าให้เกิดผลรุนแรงกับข้าศึกมากมายนักถ้าไม่สร้างให้มากให้เกินก าลังหรือ
ขีดความสามารถของข้าศึกที่ท าการเจาะช่องหรือท าลายเครื่องกีดขวางได้  ผลส าเร็จนี้จะไม่เกิดขึ้นหากไม่สร้าง
เครื่องกีดขวางให้มีความลึกมาก ๆ  เนื่องจากว่าการสร้างเครื่องกีดขวางในพ้ืนที่กว้าง ๆ และลึกมากต้องใช้เวลา 
ก าลังคนและวัสดุมากมาย ดังนั้นเราจึงต้องสร้างเครื่องกีดขวางทีละแนวตามล าดับจากข้างหน้ามาข้างหลังในเมื่อมี
เวลาจึงจะสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ แนวเครื่องกีดขวางที่ซ้อน ๆ กันนี้ จะบังคับให้ข้าศึกต้องใช้ก าลัง และปรับรูปขบวน
ไม่หยุดหย่อน จึงท าให้ข้าศึกต้องกระจายก าลังออกไปซึ่งท าให้เกิดผลดีกับฝ่ายเรา  

2.10 จัดให้มีช่องทางและช่องว่างที่ซ่อนพราง  ( Provide Concealed lanes and gaps )  
              ไม่ว่าเราจะใช้เครื่องกีดขวางเป็นแนว (belt), แถบ (bands) หรือพ้ืนที่ (Zones) ตามกว้าง
ด้านหน้าของที่ม่ันหรือพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งก็ตามจะต้องมีช่องทางหรือช่องว่างผ่านระบบเครื่องกีดขวางนั้น มิฉะนั้น
แล้วจะขัดขวางการปฏิบัติงานของฝ่ายเรา     ช่องทางเหล่านี้มีไว้เพ่ือให้พวกลาดตระเวนตีโต้ตอบ และในบางกรณี
การรุกโดยทั่วไปอาจเคลื่อนที่ผ่านระบบเครื่องกีดขวางไปได้โดยไม่ต้องเจาะช่อง เป็นสิ่งส าคัญอย่างที่สุดที่ช่องทาง
ทั้งสิ้นจะต้องปิดกั้นเม่ือคาดว่าข้าศึกจะเข้าปฏิบัติการ จงระมัดระวังอย่าให้เครื่องกีดขวางที่ท่านใช้นั้นขัดขวางการ
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เคลื่อนที่ของท่านเอง เพราะว่าถ้าเป็นดังนั้นแล้วก็เท่ากับว่าเครื่องกีดขวางนั้นท าประโยชน์ให้แก่ข้าศึก.  

3. การคุ้มครองเคร่ืองกีดขวาง  
       เครื่องกีดขวางทุกชนิดจะให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด จ าเป็นต้องคุ้มครองด้วยอ านาจการยิงเพ่ือมิให้ท าลาย
หรือรื้อถอน โดยใช้ ปก., ปตถ. ฯลฯ ตามธรรมดาเป็นหน้าที่ของหน่วยทหารที่ยึดพื้นที่นั้นหรือทหารที่ได้รับมอบ
หน้าที่ท าการคุ้มครองป้องกัน  ซึ่งมีความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่มีอาวุธยิงฉกรรจ์ มีการติดต่อสื่อสารดีพอ  
       ทหารช่างสนามที่ได้สร้างเครื่องกีดขวางขึ้นเฉพาะแห่งและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม จะต้องคุ้มครองเครื่อง
กีดขวางนั้น ๆ ไว้ก่อน แล้วจึงมอบให้ทหารเหล่าอื่นรับหน้าที่คุ้มครองแทนทหารช่าง เพ่ือให้ทหารช่างปฏิบัติงานช่าง
อ่ืน ๆ ต่อไป  

4. ลักษณะที่ตั้งอาวุธเพื่อคุ้มครองเคร่ืองกีดขวาง  
 4.1 ต าบลที่ตั้ง ปก. ,ปตถ. และยามเฝ้าเครื่องกีดขวาง จะต้องมีการพรางและสามารถคุ้มครองเครื่องกีดขวาง 
การยิงตั้งแต่ระยะใกล้จนถึงระยะปานกลาง  
       4.2 ต าบลที่ตั้งของพลปืนเล็ก  อยู่ข้างหน้าที่ตั้ง ปก. และ ปตถ. พลปืนเล็กท าหน้าที่คุ้มครองเครื่องกีดขวาง 
ด้วยการยิงและป้องกันมิให้ที่ตั้งอาวุธกลถูกจู่โจม โดยแจ้งการเข้ามาของข้าศึกโดยด่วน  
 4.3 ต าบลที่ตั้ง ปก.30 และ ปก. 50  ควรอยู่ห่างจากเครื่องกีดขวางประมาณ 300 - 600 ม. มีพ้ืนการยิง
รุนแรงและตรวจการณ์เห็นเครื่องกีดขวางได้ทั้งกลางวันและกลางคืนหรือเมื่อทัศนวิสัยเลว         
 4.4 ต าบลที่ตั้ง คจตถ. ควรอยู่ห่างจากเครื่องกีดขวางประมาณ 100 - 200 ม.  
 4.5 ต าบลที่ตั้งอาวุธหลายขนาด ควรห่างกันไม่ใกล้กว่า 40 ม. เพ่ือมิให้เป็นอันตรายร่วมกันและควรมีที่ตั้ง
ส ารองของอาวุธแต่ละชนิดไว้ด้วย  

5. การเตรียมการสร้างเครื่องกีดขวาง     
 การเตรียมการสร้างเครื่องกีดขวางมักมีเวลาเตรียมการน้อยเสมอและมักกระท าอย่างเร่งด่วน ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์โดยทั่วไปแล้ว มีรายการที่ต้องจัดท าในการเตรียมการ ดังนี้.-  
 5.1 การก าหนดที่ตั้งเครื่องกีดขวางต่าง ๆ ตามธรรมดาก าหนดที่ตั้งในแผนที่ประกอบกับข่าวสารที่ได้ทราบ  
และสอดคล้องกับแผนการต่างๆ ของหน่วย  
 5.2 ก าหนดความเร่งด่วนในการจัดสร้างเครื่องกีดขวางต่าง ๆ เหล่านั้นตลอดจนช่องว่างและช่องทาง 
 5.3 ปฏิบัติการตรวจภูมิประเทศโดยละเอียดแล้วก าหนดที่ตั้งแน่นอน  
 5.4 จัดการในเรื่องก าลังงาน ได้แก่ แรงงาน เครื่องมือเครื่องใช้ เวลาที่ต้องใช้ และการส่งก าลัง  
 5.5 การมอบงานให้แก่หน่วยรอง ก าหนดก าลัง และวิธีการในการป้องกัน  และการให้ความปลอดภัย 
แก่แรงงานที่ปฏิบัติการสร้าง ที่รวมเครื่องมือเครื่องใช้ และเครื่องกีดขวางที่สร้างเสร็จแล้ว  
 5.6 การเพ่ิมเติมเครื่องกีดขวางให้มั่นคงแข็งแรง จะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นตามล าดับ เมื่อมีเวลาและเครื่องมือ
เครื่องใช้อ านวย 
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6. ความรับผิดชอบของทหารช่างในการสร้างเครื่องกีดขวาง  
      หน่วยรบ  ผบ.หน่วย ที่ยึดพ้ืนที่นั้นต้องรับผิดชอบในการสร้างเครื่องกีดขวาง  เพ่ือป้องกันตนในระยะ 
ประชิดและเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่หน่วยของตน  
       หน่วยทหารช่าง  หน่วยทหารช่างรับผิดชอบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  
  6.1 ให้ค าแนะน าทางเทคนิคและก ากับดูแลการก่อสร้าง  
        6.2 ก าหนดต าบลที่ตั้งของเครื่องกีดขวาง  
        6.3 สร้างเครื่องกีดขวางเฉพาะอย่างคือ   
                      - ต้องการความช านาญ และต้องใช้เครื่องมือเครื่องใช้พิเศษ  
                      - ป้องกันปีกเปิด ป้องกันข้างหลัง  
                      - ต้องเตรียมจัดสร้างให้เสร็จก่อนหน่วยทหารอื่น ๆ ที่ยึดพ้ืนที่นั้นมาถึง  
        6.4 คิดประมาณการเก่ียวกับวัสดุ แรงงาน เวลา ส าหรับใช้สร้างเครื่องกีดขวาง  
        6.5 เสนอแนะต าบลที่ตั้ง และจัดตั้งต าบลส่งก าลังสาย ช.  
        6.6 เสนอแนะและแบ่งมอบหน่วยทหารช่างไปช่วยหน่วยรบอื่น ๆ  
        6.7 เสนอแนะและแบ่งมอบยานพาหนะตามอัตราของหน่วยทหารช่าง เพื่อช่วยในการขนส่งวัสดุ 
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