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บทท่ี 7 
เครื่องกีดขวางต่อต้านบุคคล 

(ANTI PERSONNAL OBSTACLE)  
  

1. กล่าวน า                    
        เครื่องกีดขวางที่ใช้ต่อต้านบุคคล มักเป็นเครื่องกีดขวางจ าพวกลวดหนาม     ซึ่งออกแบบมาเพ่ือใช้ยับยั้งรั้ง
หน่วง  ทหารเดินเท้าโดยเฉพาะและมีประสิทธิภาพสูงในการใช้แยกทหารเดินเท้า ออกจากยานยนต์สายพานรบ
และยานยนต์ล้อและยังสามารถป้องกันการโจมตีจากทหารเดินเท้าได้เป็นอย่างดี หากท าการก่อสร้างในพ้ืนที่ที่
เหมาะสม หรือน าไปวางในภูมิประเทศที่ได้เปรียบข้าศึก เครื่องกีดขวางลวดหนามมักใช้เพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับ
จุดต้านทานของที่ม่ันรบ  และเครื่องกีดขวางต่อต้านบุคคลนี้   จะให้ผลดีก็ต่อเมื่อมีการเฝ้าตรวจ   มีการยิงคุ้มครอง 
และใช้ร่วมกับทุ่นระเบิดสังหารบุคคล พลุสะดุด อุปกรณ์เตือนภัย และมีการซ่อนพรางจากการตรวจการณ์ของข้าศึก   

2. เครื่องกีดขวางต่อต้านบุคคล  จะแบ่งออกได้เป็น  2 ประเภท คือ  

2.1 เครื่องกีดขวางต่อต้านบุคคลธรรมชาติ   (Aatural antipersonal obstacle) 
               เครื่องกีดขวางตามธรรมชาติ ไม่สู้ได้ผลดีต่อหน่วยทหารเดินเท้าเท่ากับยานยนต์สายพาน หรือยาน
ยนต์ล้อ อย่างไรก็ตามมันก็สามารถขัดขวางการเคลื่อนที่ของข้าศึกได้ เครื่องกีดขวางตามธรรมชาติ เช่น ที่หลุม,พุ่ม
ไม้ทึบๆ,พุ่มไม้เตี้ยๆที่มีหนาม,แม่น้ า,ล าธาร,ป่าทึบและหน้าผาชัน สามารถใช้เป็นเครื่องกีดขวางที่ได้ผลดีต่อทหาร
เดินเท้าและถ้าน าเครื่องกีดขวางที่สร้างขึ้นประกอบเช่น ทุ่นระเบิด, ลวดหนาม เป็นต้น เครื่องกีดขวางตามธรรมชาติ
ซึ่งได้รับการปรับปรุงดังกล่าวนี้ นับว่าได้ผลเพียงพอที่ท าให้ข้าศึกไม่มีเส้นทางท่ีพึงปรารถนาได้ ดังนั้นเราจึงสามารถ
บังคับการเคลื่อนที่ของข้าศึกชักน าข้าศึกให้ต้องใช้พื้นที่ท่ีถูกก าหนดขึ้นและน าข้าศึกเข้าไปสู่พ้ืนที่สังหารที่ฝ่ายเราได้
จัดเตรียมไว้   

2.2 เครื่องกีดขวางต่อต้านบุคคลที่สร้างขึ้น   (Manmade antipersonal obstacle) 
                 เครื่องกีดขวางต่อต้านบุคคลที่สร้างขึ้น เช่น เครื่องกีดขวางลวดหนาม พลุสดุด เครื่องท าให้เกิด
เสียงและทุ่นระเบิดสังหารมักเลือกที่ตั้งไว้เพ่ือเป็นการเตือนให้รู้ล่วงหน้าถึงการปฏิบัติการของหน่วยลาดตระเวน
ข้าศึกหรอืการแทรกซึมในเวลากลางคืน เพ่ือป้องกันมิให้ข้าศึกเข้าโจมตีที่มั่นอย่างจู่โจมและเพ่ือป้องกันการรื้อถอน
เครื่องกีดขวางต่อต้านรถถัง   หรือท าให้เครื่องกีดขวางหมดอ านาจ ควรวางกับระเบิดและเครื่องกีดขวางขวากไม้  
เพ่ือรบกวนหรือท าให้หน่วยทหารข้าศึกขวัญเสีย   
           เครื่องกีดขวางที่สร้างขึ้นมีอยู่หลายชนิด แต่ที่เราจะศึกษาต่อไปนี้จะเป็นส่วนหนึ่ง ซึ่งเราน ามาใช้
ในรูปของการผสมผสานกับเครื่องกีดขวางอ่ืน ๆ แล้วก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในตัวของมันเอง    

3. เครื่องกีดขวางลวดหนาม    (Obstacle  wire) 
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       เครื่องกีดขวางลวดหนามเป็นเครื่องกีดขวางที่สร้างขึ้น    ซึ่งใช้กีดขวางการเคลื่อนที่ของทหารทั้งเป็น
รายบุคคลและเป็นหน่วยอย่างได้ผล  ซึ่งบางครั้งเครื่องกีดขวางลวดหนาม อาจสามารถป้องกันยานเกราะของข้าศึก
ได้หากสร้างให้มีความลึกมาก  
      เครื่องกีดขวางลวดหนามที่นิยมสร้างและใช้กันมาก ได้แก่.-  
         - ลวดกระโจมสูง 4  ก้าว  2 ก้าว           - ป่าลวดต่ า    
         - ป่าลวดสูง                                    - รั้วลวดสี่เส้น  
         - ลวดหีบเพลง 

4. ทุ่นระเบิดสังหารและกับระเบิด    (Anti-Personnal Mine And Booby Traps)  
ทุ่นระเบิดสังหารเป็นเครื่องกีดขวางที่สร้างขึ้นที่ดีเลิศถ้าวางให้รอบคอบจะไม่กล่าวถึงรายละเอียดเพราะท่านจะได้
ศึกษาอย่างสมบูรณ์ในวิชาสงครามทุ่นระเบิด  จงจ าไว้ว่าทุ่นระเบิดสังหารมักใช้ร่วมกับเครื่องกีดขวางต่อต้านรถถัง   
เพ่ือรั้งหน่วงการเข้าตีของยานเกราะ ซึ่งสนับสนุนด้วยทหารราบ และเพ่ือขัดขวางมิให้รื้อถอนทุ่นระเบิดดักรถถัง 
และใช้เป็นกับระเบิดเพ่ือขัดขวางหรือท าให้ข้าศึกขวัญเสีย  
 

รูปที ่7.1 ทุ่นระเบิดสังหารและกับระเบิด  

  
 

5. เครื่องกีดขวางขวากไม้    (Panji Obstacles)     
       ขวากไม้ (Panji) เป็นชื่อที่ใช้กับหลักไม้ไผ่หรือไม้รวก ซึ่งท าให้ปลายแหลมคมขวากไม้ หรือหลักไม้ 
(Stackes) เหล่านี้ใช้ปักลงไปในดินให้แน่นให้ปลายแหลมพุ่งข้ึนข้างบน สามารถปักไว้ในหลุมแล้วปิดด้วยเครื่องพราง
บาง ๆ ซึ่งเรียกว่า หลุมพราง (Panji Jungle Trap) หรือปักไว้ในคู  ซึ่งมีท้องคูพรางลวงไว้ ซึ่งเรียกว่า คูพราง (Slit 
Trench) หรือติดไว้ที่ปลายไม้ดีด (Whip) ซึ่งจะสามารถดีดไปได้โดยลวดสะดุดซึ่งเรียกว่า ไม้ดีด (Bamboo Whip)
หรือปักไว้ข้างทางส าหรับการซุ่มยิง  ซึ่งเรียกว่า ขวากประกอบการซุ่มยิง (Panji Ambush) หรือตอกติดไว้กับท่อน
ไม้ แล้วชักข้ึนไปห้อยไว้บนอากาศในระดับเหนือศรีษะ ซึ่งข้าศึกไม่อาจมองเห็นได้โดยง่าย  ย่อมแล้วแต่ภูมิประเทศ 
และจะตกลงมาได้โดยลวดสะดุดซึ่งเรียกว่า   ขวากตก (Dead  Fall)  

รูปที ่7.2 เครื่องกีดขวางขวากไม้ 
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6. หลุมพราง  
       หลุมพรางลึก 1.20-1.80 ม.และกว้าง 0.90-1.20 ม.ขุดไว้ตรงกลางของเส้นทางในป่า     หรือตรงที่มีการ
ข้ามล าธาร มีขวากไม้คมยาวจ านวนหนึ่ง(ไม้ไผ่เสี้ยมปลายจนแหลมเหมือนเข็ม) ปักตั้งไว้ในหลุม โดยให้ปลายแหลม
ซึ่งย่างไฟให้แข็งนั้นอยู่ต่ ากว่าระดับพ้ืนดินเล็กน้อย  หลุมนี้ซ่อนพรางด้วยเครื่องปกปิดบางๆ ซึ่งประกอบด้วยไม้ไผ่
วางก่ายกัน แล้วปิดด้วยกิ่งไม้ไผ่สองสามอัน แล้วพรางด้วยโคลนหรือใบไม้ให้กลมกลืนกับภูมิประเทศสภาพแวดล้อม  
ใครที่ตกลงไปในหลุมจะถูกไม้แหลมเสียบทันที   
       ในท านองเดียวกัน อาจท าคูพรางเพ่ือล่อให้หน่วยทหารข้าศึกใช้  ที่พ้ืนคูนั้นควรท าลวงไว้เช่นเดียวกับ
หลุมพราง และข้างใต้ก้นคูมีขวากแหลมคมไว้ทิ่มแทงต่อผู้กระโดดลงไปในคู ควรจัดพลซุ่มยิงประกอบหลุมพราง  
 

รูปที ่7.3 หลุมพราง  

 
7. ไม้ดีด  (Bamboo Whip)  
       ใช้ไม้ไผ่ขนาด 3 นิ้ว สามารถดัดไปข้างหลังขวางทางเดินในป่า เผื่อว่าเมื่อมันดีดออกมาแล้วแรงที่ฟาด
ออกมาจะฆ่าคนที่ไปสดุดมันเข้า    สามารถติดขวากไม้เข้ากับปลายของไม้ดีดเพ่ือให้บังเกิดผลแน่นอน  ไม้ดีดนี้ยึด
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อยู่กับที่ได้ด้วยกิ่งไม้ไผ่  หรือลวด  มีหมุดที่ปลายลวด ระหว่างหลักในทางระดับ 2 หลัก เมื่อมีแรงมากระทบ
ลวดสดุดที่ขวางทาง  จะท าให้ไม้อันสั้นถอนตัวออก ปล่อยให้ไม้ดีดฟาดผ่านทางเดินนั้นอย่างแรง   ถ้าปกปิดลวด
สะดุดด้วยใบไม้ และซ่อนพรางไม้ดีดด้วยกิ่งไม้แล้ว    ข้าศึกจะสังเกตเห็นได้ยาก  
 

รูปที ่7.4 ไม้ดีด 

  
 

8. ขวากไม้ประกอบการซุ่มยิง   (Panji Ambush)  
       พลซุ่มยิงอาจใช้ขวากไม้เพ่ือนอนคอยซุ่มยิงพวกลาดตระเวนของข้าศึก โดยปักขวากไม้ไว้ตามข้างทาง ที่
หน่วยลาดตระเวนข้าศึกจะใช้สองข้างทาง ขวากไม้แหลมนี้ยาว .45 ม.ปักห่างกัน .30 ม.และปลายชี้พุ่งเข้าหา
เส้นทางเป็นมุม 45 องศา เมื่อพวกลาดตระเวนของข้าศึกปรากฏขึ้น     พลซุ่มยิงที่ซ่อนอยู่จะท าการยิงเมื่อได้ยิน
เสียงปืน สัญชาติญาณจะท าให้พวกลาดตระเวนเข้าหาที่ก าบัง ถ้าพวกลาดตระเวนพุ่งตัวเข้าไปในพุ่มไม้ข้าง ๆ ทาง ก็
จะถูกไม้แหลมแทงเอาจนเกิดบาดเจ็บล้มตายได้ 

9. ขวากตก   (Dead Fall)  
       เครื่องกีดขวางชนิดนี้เป็นท่อนไม้หรือขอนไม้ ซึ่งมีขวากไม้ติดไว้มีเชือกหรือลวดชักข้ึนไปห้อยไว้ในอากาศ  
ในระดับเหนือศรีษะซึ่งข้าศึกไม่อาจมองเห็นได้ง่ายแล้วแต่ภูมิประเทศ เชือกหรือลวดนั้นขึงขวางทางไว้  เมื่อเดินไป
กระทบจะท าให้กลไกท างาน  ขวากก็จะตกลงมาท าอันตรายจนถึงแก่ชีวิตได้  

10. เครื่องกีดขวางลวง   (Dummy Obstacles)  
       ควรใช้เครื่องกีดขวางลวงอย่างกว้างขวาง เพ่ือให้เกิดความสับสน หรือรั้งหน่วงรูปขบวนของรถถัง และท า
ให้รถถังเสียกระสุน  เครื่องกีดขวางลวงจะต้องท าให้เหมือนกับของจริงให้มากที่สุด  อาจท าด้วยปลาสเตอร์, ไม้หรือ
แผ่นแอสทอส, ผ้าใบขึงกับกรอบแล้วไร้ด้วยซีเมนต์     ซึ่งถ้าหากไม่ตรึงพอแล้วจะกระเพ่ือมเมื่อเวลาถูกลมพัดจึงท า
ให้ดูไม่เหมือนของจริง เว้นแต่จะอยู่ในระยะไกล     ควรใช้ทุ่นระเบิดดักรถถังและทุ่นระเบิดสังหาร วางกระจัด
กระจายให้กว้างขวางในระหว่างเครื่องกีดขวาง ถ้าหากได้รับมอบอ านาจให้ใช้ทุ่นระเบิดรบกวน  


