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บทท่ี 8  
เครื่องกีดขวางต่อต้านยานเกราะ 

( ANTITANK   OBSTACLE ) 
 

1. กล่าวทั่วไป  
         เครื่องกีดขวางต่อต้านยานเกราะ ได้แก่ เครื่องกีดขวางจ าพวกคูดักรถถัง    เครื่องกีดขวางไม้ซุงเครื่องกีด
ขวางจ าพวกเหล็กและคอนกรีตเครื่องกีดขวางต่อต้านยานเกราะส่วนมากจะใช้เครื่องมือช่างในการท างานเพ่ือความ
รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุด   
          คูดักรถถังหากจะใช้ให้เกิดประโยชน์แล้ว ควรพิจารณาน าภูมิประเทศรอบข้างมาใช้ในการสร้างด้วยการ
จัดท าคูดักรถถังซ้อนกันในทางลึกจะลดขีดความสามารถของข้าศึกลงได้ตั้งแต่เริ่มท าการรบ  
          ไม้ซุงและคอนกรีตก็ใช้เป็นเครื่องกีดขวางยับยั้งรถถังและยานยนต์ล้อได้เป็นอย่างดี และหากผสมผสานกับ
เครื่องกีดขวางตามธรรมชาติก็จะได้ประโยชน์สูงสุด และเพ่ือให้เกิดการซ่อนพรางในตัวเอง ควรใช้ลักษณะภูมิ
ประเทศเข้ามาช่วย   เช่น ลักษณะภูมิประเทศที่สูงๆ ต่ า ๆ สภาพคดเค้ียวของภูมิประเทศ  
          การวางสนามทุ่นระเบิดเพื่อเสริมความแข็งแรงของเครื่องกีดขวาง   จะยิ่งเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่เครื่องกีด
ขวางยิ่งขึ้น   สิ่งที่ไม่ควรลืมก็คือ   การเชื่อมโยงเครื่องกีดขวางตามธรรมชาติ    กับเครื่องกีดขวางที่ได้สร้างข้ึนเข้า
ด้วยกันเพ่ือท าให้ข้าศึกต้องอ้อมผ่านซึ่งก็คงเป็นไปด้วยความยากและเสียเวลา  
         ในบทเรียนนี้จะกล่าวถึงเครื่องกีดขวางซึ่งสร้างขึ้นและมีอยู่ตามธรรมชาติ   เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหาในการปฏิบัติในทางยุทธบริเวณ และในการฝึกในสนามเท่านั้น  

2. เครื่องกีดขวางต่อต้านยานเกราะ มีอยู่  2  ประเภท คือ  

2.1 เครื่องกีดขวางต่อต้านยานเกราะตามธรรมชาติ  
  2.1.1 ความชัน    (Slope) 
                          ถนนดีอากาศดี ความชันอย่างน้อยต้อง 60 ถึง 70 องศา  แต่หากเป็นดินเปียก  เป็น
น้ าแข็ง มีต้นไม้เตี้ย ๆ หรือโปรยด้วยก้อนหินแล้ว ความชันไม่น้อยกว่า 45  องศา  ความยาวของความชันทั้งสอง
กรณีจะต้องยาว 12 ม.  

รูปที ่8.1 ความชัน  
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  2.1.2 คูและล าธาร    (Ditches and Streams)  
                           เครื่องกีดขวางนี้ควรกว้างอย่างน้อย   4.5 ม.  โดยให้ผนังทางด้านฝ่ายเราสูง 1.5 ม.ให้ตั้ง
ดิ่งหรือเกือบดิ่ง   ถ้าคูหรือล าธารเล็กเกินไปอาจปรับผนังด้านฝ่ายเราให้สูง 1.5 ม.ด้วยการขุดหรือลอกให้กว้างขึ้น  

รูปที ่8.2 คูและล าธาร  

  
 

  2.1.3 น  า  ( Water )  
                          ถ้ามีพ้ืนท้องน้ าหรือทางเข้ามั่นคงแล้ว น้ านั้นควรกว้างอย่างน้อยที่สุด 15 ม.      และน้ า
ลึก 1.80 ม.ยาวเป็นระยะทาง 7.5 ม. ถ้าหากพ้ืนท้องน้ าหรือทางเข้าทางออกอ่อนก็อาจลดเกณฑ์ท่ีกล่าวมาลงได้บ้าง  
 

รูปที ่8.3 พื นน  า  

  
 
  2.1.4 ที่หล่มหนองบึง  (Swamp - Marshes)  
                          พ้ืนที่หนองบึงซึ่งมีพ้ืนที่ท้องน้ าอ่อน ความลึกของน้ า .75 ม.ก็เพียงพอในเมื่อท้องน้ าเป็น
ดินอ่อน ซึ่งเมือ่ขาคนย่ าลงไปจะต้องจมในหล่มนั้นอย่างน้อย.10 - .15 ม.อย่างไรก็ตามถ้ามีต้นไม้เล็ก ๆ หรือก่ิงไม้
เล็ก ๆ อยู่ในบริเวณนั้นหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง   รถถังสามารถโค่นลงและน ามาใช้ประโยชน์ได้  ซึ่งทหารทุกคนต้องให้
ความสนใจในสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้ให้มากที่สุด ไม่อย่างนั้นจะเกิดอันตรายแก่ทหารและก าลังพลส่วนใหญ่ได้  
 

รูปที ่8.4 หนองและบึง  
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  2.1.5 ต้นไม้    (Tree)  
                           ถ้ามีต้นไม้เส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า 20 ซ.ม. ห่างกันเป็นระยะแคบกว่าความกว้างของ
รถถัง และมีความลึกอย่างน้อย  27 ม. แนวต้นไม้เหล่านี้ก็นับว่าเป็นเครื่องกีดขวางต่อต้านรถถังได้ เพราะถึงแม้ว่า
รถถังจะมีก าลังสามารถล้มต้นไม้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง .60 ม. ลงได้ก็ตาม แต่ก่ิงไม้ต่าง ๆ ที่เกิดจากต้นไม้ที่ล้มลง
มามาก ๆ   ซึ่งแม้เส้นผ่านศูนย์กลางจะเล็กกว่า .20 ม.ก็สามารถหยุดยั้งรถถังได้  ป่าไม้ซึ่งต้นใหญ่ห่างกันมากกว่า
ความกว้างของรถถัง  นับว่าไม่ได้ผลดังกล่าวมาแล้ว แต่อย่างไรก็ตามก็เป็นการบังคับให้รถถังต้องไปตามช่องท่ีมีอยู่ 
ดังนั้นจึงท าให้รถถังตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ ในการที่ไม่สามารถด าเนินการยิงได้อย่างมีผล  
 

รูปที ่8.5 ต้นไม้  

  
 

3. เครื่องกีดขวางต่อต้านยานเกราะที่สร้างขึ น  
       เครื่องกีดขวางต่อต้านรถถังตามธรรมชาติมักหาได้ยาก  และในบางครั้งอาจหาได้แต่ไม่เพียงพอต่อความ
เพียงพอต่อความต้องการ จึงจ าเป็นที่จะต้องสร้างเครื่องกีดขวางต่อต้านยานเกราะเพ่ิมเติมให้ได้ผลยิ่งขึ้น  นับเป็น
การปรับปรุงเครื่องกีดขวางตามธรรมชาติที่อ่อนแอให้ได้ประโยชน์สูงสุด    
      เครื่องกีดขวางต่อต้านยานเกราะนั้นมีมากมาย แต่ในการศึกษาบทเรียนนี้จะหยิบยกเอามาศึกษาเป็นบาง
ชนิดที่เหมาะสมกับสภาวะการในปัจจุบัน  และเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น   
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3.1 ทุ่นระเบิดดักรถถัง  
             เป็นเครื่องกีดขวางที่สร้างขึ้นที่ดีท่ีสุดสามารถเคลื่อนย้ายไปมาได้สะดวกติดตั้งง่าย และรวดเร็ว 
พรางง่ายและรื้อถอนได้ง่าย การใช้ทุ่นระเบิดจะต้องปฏิบัติตามหลักนิยมของเครื่องกีดขวาง สงครามทุ่นระเบิด คือมี
การจดบันทึกและท าแผนในการวางไว้อย่างละเอียดเพื่อป้องกันการบาดเจ็บล้มตายของทหารฝ่ายเดียวกัน  

 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่8.6 ทุ่นระเบิด  
 

  
 

3.2 ลวดหนาม   (Barbed Wire)   
               การใช้ลวดหนามเพื่อใช้กีดขวางการเคลื่อนที่ของรถถังนั้นจะให้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
จะต้อง 
               - ใช้ลวดหีบเพลงมาตรฐานวางให้แกนตามยาวของวงขนานกับทางเส้นทางการเคลื่อนที่ 
ของรถถัง  การวางให้วาง 3 วง ต่อกันตามความยาวเต็มกว้างด้านหน้า  
               - ใช้รั้วลวดหนามมาตรฐานชนิดต่าง ๆ ให้มีความลึกอย่างน้อย 75 - 100 ม. 
               - ใช้ลวดหีบเพลงมาตรฐานวางแบบตั้งฉากกับเส้นทางเคลื่อนที่ของรถถัง  วางให้มีความลึก 
อย่างน้อย 10 ม.  
 
 

รูปที ่8.7 ลวดหีบเพลง  
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3.3 จ าหล่อลวด  (Knife Rest)  
                ลวดเป็นโครงเหล็กหรือไม้ มีลวดหนามยึดใช้ในที่ซึ่งต้องการให้มีฉากขัดขวางที่พร้อมจะเคลื่อนที่ได้ 
เช่นใช้เป็นเครื่องปิดกั้นถนน ถ้าเป็นโครงเหล็กแล้วสามารถใช้เป็นเครื่องกีดขวางใต้น้ าในการตั้งรับชายหาด    
(Beach  Defenses )   ได้ เพ่ือความสะดวกในการขึงลวดหนามมิให้ซ้ ารอยกัน  เราอาจพันตามล าดับตัวเลขที่
ก ากับไว้นั้น   
               จ าหล่อลวด - เป็นเครื่องกีดขวางสร้างด้วยไม้ หรือเหล็ก    ขึงลวดหนามประกอบหากท าด้วยไม้
เหลี่ยมจะมีมิติ และขนาดดังนี้.-    
               ไม้คาน  4" x 4" ยาว   4.50  เมตร  
               ไม้กากบาท  4" x 4"  ยาว  1.20  เมตร              
               หากเป็นไม้กลม จะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5" - 6"  ทั้งไม้กลมและไม้เหลี่ยม จะต้องเสี้ยมปลายให้
แหลมแล้วขึงลวดหนาม การขึงลวดหนาม  อาจพันตามล าดับดังนี้.-  
1764 - 3582 - 1526 - 5418 - 4783 - 72361  
 

รูปที ่8.8 จ าหล่อลวด  

  
4. คูดักรถถัง  
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       ถึงแม้ว่าคูดักรถถังส่วนมากจะไม่ใคร่สามารถหยุดยั้งรถถังได้ก็ตาม  แต่ก็ได้ผลในการรั้งหน่วง และการน า
รถถังข้าศึกไปตามทางที่ต้องการได้ จะให้ผลดีที่สุดคูจะต้องมีความลึกอย่างน้อยเท่ากับความสูงของตีนตะขาบของ
รถถัง  จึงจะหยุดยั้งรถถังได้  
     แบบของคูดักรถถัง ท่ีกองทัพบกไทยใช้อยู่มี 3 แบบ คือ.      

4.1 คูสามเหลี่ยม   (Triangular Ditches)  
                คูสามเหลี่ยมมีหน้าตัดที่ปากคูกว้าง 4.00 ม. และลึกประมาณ 1.5 ม.   ผนังคูทางด้านฝ่ายเรามี
ความชันประมาณ 4 ต่อ 1 ถ้าจะให้คูสามเหลี่ยมนี้มีผลดียิ่งขึ้นควรเลือกท่ีตั้งทางลาดหน้าเนิน และควรให้หมอน
วิบากวางข้างหน้าคูทางฝ่ายข้าศึก        เพ่ือลดความเร็วของยานเกราะข้าศึกลงก่อนที่รถถังจะถึงเครื่องกีดขวาง  
 

รูปที ่8.9 คูสามเหลี่ยม  

  
4.2 คูตัดข้างเขา  (Sidehill Cut)  

                คูแบบนี้ดักข้างเขาหรือข้างหนึ่งของเทือกเขา พ้ืนท้องคูท่ีตัดยาวประมาณ  4.5-6 ม. รอยตัด
ทางด้านฝ่ายเราตั้งดิ่งความลึก 1.50 เมตร  
 

รูปที ่8.10 คูตัดข้างเขา  

  
 

4.3 คูสี่เหลี่ยมคางหมู   (Traprzoidal Ditches)  
                        คูสี่เหลี่ยมคางหมูเป็นคูดักรถถังท่ีใช้ได้ผลดีที่สุดแข็งแรงที่สุด แต่ต้องใช้แรงงานในการสร้างมาก  
ถ้าต้องการให้รถถังตกลงไป ต้องมีการพรางและปกปิดอย่างดี   เพ่ือมิให้ข้าศึกสงสัยแต่ถ้าขุดให้มีความยาวมากกว่า 
100  เมตร ก็ไม่จ าเป็นต้องพราง  
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                        คูชนิดนี้ปากคูกว้าง 4 เมตร ท้องคูกว้าง 2 - 3 เมตร ความลึกดิ่ง 1.80 เมตร       มีการกรุลาด
ทางด้านฝ่ายเรา    ทางด้านฝ่ายข้าศึกควรสร้างหมอนวิบาก    เพื่อให้ข้าศึกพะวงจนขาดความระมัดระวัง  
 

รูปที ่8.11 คูสี่เหลี่ยมคางหมู  

  
 

4.4 เครื่องกีดขวางเสาปัก  (Post Obstacle)  
               สร้างจากวัสดุที่แสวงเครื่องในภูมิประเทศ ถ้าใช้อย่างเหมาะสมแล้ว     จะเป็นเครื่องกีดขวางดัก
รถถังได้ดี   เครื่องกีดขวางชนิดนี้อาจสร้างโดยการใช้เหล็กท าเป็นเสา หรือเสาไม้ปักลงไปในดินโดยปักให้มีจ านวนไม่
น้อยกว่า 3 แถว  เสาทางด้านข้าศึกเสาควรสูงจากพ้ืนดินประมาณ 0.75 ม.      แถวหลังควรสูงจากดิน 0.90 -1.20 
ม ความลึกของเสาที่ปักลงไปในดินลึกอย่างน้อย 1.50  ม. ระยะห่างจากเสาต้องไม่มากกว่าความยาวของรถถัง
ขนาดของเสาควรมีเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 15 นิ้ว  
. 
 
 
 

รูปที ่8.12 เครื่องกีดขวางเสาปัก  
 

  
 
 

4.5 เครื่องกีดขวางซุงเล้าหมู    (Log Cribs)  
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                คือ เครื่องกีดขวางที่สร้างด้วยเสาไม้ขนาดใหญ่ เสาเหล่านี้อาจแสวงหาได้ในภูมิประเทศ   การท า
ปักเสาลงไปในดินเป็นรูปเล้าหมู  ภายในบรรจุดินหรือหินใส่ให้เต็ม เหมาะส าหรับปิดกั้นถนน หรือเส้นทางแคบ ๆ ที่
รถถังไม่สามารถวิ่งผ่านไปทางอ่ืนๆ ได้  
                ไม้ที่ใช้สร้างควรมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว ปักลึกลงไปในดินอย่างน้อย  
1.50 เมตร  ปลายเสาสูงจากพ้ืนดินอย่างน้อย  1.50   เมตร  ควรวางไม้หมอนวิบากไว้ทางด้านข้าศึกเพ่ือท าให้รถถัง
เคลื่อนที่ช้าลง  
  4.5.1 เครื่องกีดขวางซุงเล้าหมู มี 2 แบบ คือ  
                          -  แบบสี่เหลี่ยม  
                          - แบบสามเหลี่ยม   
               ซุงแบบสามเหลี่ยมนิยมใช้ในช่องทางแคบ ๆ โดยวางให้ฐานสามเหลี่ยมหันไปทางข้าศึกเพ่ือให้เกิด
ความแข็งแรงอย่างสูงสุด     
               สิ่งที่ควรน าไปพิจารณา คือ หากได้มีการน าทุ่นระเบิดเข้าไปประกอบกับซุงเล้าหมูด้วยก็จะท าให้
เกิดประสิทธิภาพแก่เครื่องกีดขวางมากขึ้น  
 

รูปที ่8.13 ซุงเล้าหมูสามเหลี่ยม  

      
     

รูปที ่8.14 ซุงเล้าหมูแบบส่ีเหลี่ยม  
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4.6 เครื่องกีดขวางไม้ล้ม  
                         สร้างได้โดยล้มต้นไม้สองข้างทางของถนนให้ต้นไม้นั้นก่ายกัน  ท ามุม 45 องศา  กับเส้นทางที่
ข้าศึกจะเข้ามา  เพ่ือป้องกันการรื้อถอน มิให้การรื้อถอนได้รวดเร็ว ควรล้มต้นไม้ให้ติดกับตอและให้ตอสูง 1.80 - 
2.10 ม. และควรผูกต้นไม้เหล่านั้นเข้าด้วยกันด้วยลวดหรือโซ่หรือลวดหนามก็ได้ เครื่องกีดขวางนี้ควรใช้ทุ่นระเบิด
และกับระเบิดเข้าไปด้วย   
                         ไม้ที่ใช้ควรเป็นต้นไม้ท่ีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย 0.90 ม. และไม้ล้มมีความลึก 67.5 ม.  
 

รูปที ่8.15 เครื่องกีดขวางไม้ล้ม  

  
  

4.7 เครื่องกีดขวางหมอนวิบาก   (Hurdles)  
               ไม้หมอนวิบากเป็นเครื่องกีดขวางเพ่ิมเติม ถ้าใช้โดยล าพังแล้วไม่มีประโยชน์นอกจากรบกวนข้าศึก
เท่านั้นแต่ถ้าใช้ร่วมกับเครื่องกีดขวางอย่างอ่ืนจะท าให้เครื่องกีดขวางนั้นได้ผลดีขึ้นมาก  เพราะท าให้ยานพาหนะ
เคลื่อนที่ช้าลง ก่อนที่จะกระแทกกับเครื่องกีดขวางนั้น  
 
 
 
 

รูปที ่8.16 เครื่องกีดขวางหมอนวิบาก  
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5. เครื่องกีดขวางเบ็ดเตล็ด  

5.1 โครงเหล็กขนเม่น  (Hedgehogs)  
               ขอแนะน าให้ใช้เมื่อมีเวลาจ ากัด  เพราะเป็นเครื่องกีดขวางที่น าไปมาได้ง่าย ขนเม่นท าด้วยเหล็ก
รูปแชนแนลหรือรูป เองเกิล ยาว .90 - 1.80 ม. สองอันไขว้กันเป็นรูปกากบาท แล้วเอาตรงกึ่งกลางของอันที่สามติด
ตรงกากบาทให้อันที่สามตั้งได้ฉากกับกากบาทนั้น  ควรยึดตรึงด้วยน๊อตและถ้ามีแผ่นยึด เพ่ือป้องกันแรงเฉือนที่จะ
เกิดแก่น๊อตด้วยก็จะยิ่งดีมาก ขนเม่นประกอบแล้วมีน้ าหนัก 160 ปอนด์  
               การวางขนเม่นเป็นเครื่องกีดขวางดักรถถัง เราจะวางขนเม่นจ านวน 150 ตัว ต่อกว้างด้านหน้า 
100 ม. และควรวางอย่างน้อย 3 แนว ก็นับว่าได้ผลแล้ว  
 

รูปที ่8.17 โครงเหล็กขนเม่น  

  
  

5.2 แท่งคอนกรีตสี่เหลี่ยม  (Cube)  
  มีขนาดกว้าง 1.20 ม.ยาว 1.50 ม.สูง 1.20 ม.ท าลายด้วยดินระเบิด 1,000 ปอนด์  
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รูปที ่8.18 แท่งคอนกรีต 4 เหลี่ยม  
 

 
 

5.3 คอนกรีตทรงกระบอก  
               มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. สูง 1.0 ม. อาจมีเหล็กพุ่งขึ้นมาจากคอนกรีตด้วย คอนกรีตทรงกระบอก
นี้ ท าลายได้โดยใช้ดินระเบิด 40 ปอนด์  
 

รูปที ่8.19 คอนกรีตทรงกระบอก  

 
 

5.4 คอนกรีตจตุรมุข   (Tetrahedron)  
              มีฐานสามเหลี่ยมด้านเท่าขนาด 1.50 ม. และสูงจากริมฐานสามเหลี่ยมถึงยอด 1.20 ม.สามารถ
ท าลายด้วยดินระเบิด  40 ปอนด์  
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รูปที ่8.20 คอนกรีตจตุรมุข  

 
   

5.5 คอนกรีตฟันมังกร    (Dragon Teeth)  
  คอนกรีตฟันมังกรมีฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง .60 ม.ยาว .90 ม.   มียอดเป็นสี่เหลี่ยม 
จตุรมุขกว้าง .30 ม. ความสูงวัดจากขอบฐานสูง 1.20 ม. ท าลายด้วยดินระเบิด 20 ปอนด์   
 

รูปที ่8.21 คอนกรีตฟันมังกร  
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