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๑.  สอบปลายภาคการศกึษา  ๔๐ คะแนน 
     
๒. วัดผลโดยครูผู้สอน          ๖๐  คะแนน 
    ความประพฤติ    ๒๐  คะแนน 
    งานมอบ/แบบฝึกหัด  ๒๐  คะแนน 
    สอบย่อย                ๒๐  คะแนน 
    
 

การวัดผลและประเมินผล 



๑. ทหารช่างสมัยกรุงสุโขทัย 
        - พลช้าง, พลม้า, พลราบ (ทหารช่างร่วมกับพลราบ) 

          - งานขุดคู ท าประตู หอรบ ต่อเรือ สร้างถนน สะพาน  พลับพลาที่ประทับ 
        ผลงาน 
          - สร้างถนนสายยุทธศาสตร์กรุงสุโขทัยไปยังสวรรคโลก 
             ระยะทาง ๒๕๐ กม. เรียกว่า “ถนนพระร่วง” 

ประวัติทหารช่าง 



๒. ทหารช่างสมัยกรุงศรีอยุธยา 
   - แบ่งกองทหารออกเป็น ๔ เหล่าเรียกว่า  “จตุรงค์เสนา”  คือ.- 

         ๑. พลานึก : พลเท้า: ทหารราบ ทหารช่าง 
         ๒. หัยนึก   : พลม้า: ทหารม้า 
         ๓. คชานึก  : พลช้าง: ทหารปืนใหญ่ 
         ๔. รถานึก  : เหล่ารถรบ: ผู้รักษารถ 
         



ผลงาน 
  - ในแผ่นดินของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้มีการหล่อปืนใหญ่ 
    ท าประปา สร้างพระราชวัง ป้อมปราการในจังหวัดลพบุรี 
  - ในแผ่นดินของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ได้แยกทหารช่าง 
     ออกเป็น ๒ ฝ่าย 
       ก. ทหารช่างฝ่ายกิจการกองทัพบกเรียกว่า กองช่างในไทย 
       ข. ทหารช่างฝ่ายกิจการทางทัพเรือเรียกว่า กองช่างในญวน 
หมายเหต ุ
   - เวลารบทหารช่างออกรบร่วมกับทหารอื่น ๆ เช่นเดิม 



๓. สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
 - ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น (ร.๑ - ร.๔) ค าว่า “กองช่างในไทย 

    และกองช่างในญวน” หายไป เรียกทหารช่างใหม่ว่า 
       “กรมช่างสิบหมู”่ ประกอบด้วย.- 
            ๑. ช่างเขียน   ๒. ช่างขุด   ๓. ช่างแกะ  ๔. ช่างปูน  
            ๕. ช่างปั้น     ๖. ช่างบุ    ๗. ช่างลงรักปิดทอง 
            ๘. ช่างสลัก   ๙. ช่างหล่อ  ๑๐. ช่างกลึง 
              



ยุคกรุงรัตนโกสินทร์ สมัย ร.๕ 
     - เม่ือ ๒๓ มิ.ย. ๒๔๑๘  ร.๕ โปรดเกล้าให้ต้ังชื่อใหม่ว่า 
        “กองทหารเอ็นจิเนียร์” 
     - ด าเนินงานปักเสาพาดสายโทรเลขจากวังสราญรมย์ไปยัง 
        จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง ๒๘ กม. โดยมี พระยากลาโหม 
        เป็นผู้ด าเนินการ และหม่อมเทวาธิราช เป็นผู้อ านวยการสร้าง     
 - ๒๔๔๗ กองทหารเอ็นจเินียร์แปรสภาพเป็น  “กรมทหารช่าง” 
 - ๒๔๕๑  ร.๕ โปรดเกล้าแต่งตั้ง พ.อ.พระเจ้าลูกยาเธอ  
         กรมหมื่นก าแพงเพชรอัครโยธิน เป็น จเรทหารช่าง 
 



 - ๒๔๕๔ ร.๖ ทรงจัดตั้ง “แผนกจเรทหารช่าง”  
  - ๒๔๕๗ แผนกจเรทหารช่าง เปลี่ยนชื่อเป็น “กรมจเรช่างทหารบก” 
  - ๒๔๖๕ กรมจเรช่างทหารบก เปลี่ยนชื่อเป็น “กรมจเรทหารช่าง” 
  - ๑๔ ก.ย.๒๔๗๙ พลเอก พระเจ้าบรมวงเธอกรมหมื่นก าแพงเพชร 
    อัครโยธินทรงสิ้นพระชนม์ 
  - ๒๔๙๕ กรมจเรทหารช่าง เปลี่ยนเป็น กรมการทหารช่าง มาจนถึง 
    ปัจจุบัน 
  - ๒๕๐๗ กรมการทหารช่าง และจังหวัดทหารบกราชบุรี ได้รับอนุมัติ 
   ให้ใช้นามว่า “ ค่ายภาณรุังษี ” 



VDO  กรมการทหารช่าง 



 วันก าเนิดทหารช่าง   
23 มิถุนายน 2418 

 

 “กองทหารอินจเินียร์” ด าเนินการปักเสาพาดสายโทรเลข
จากวังสราญรมย์ไปยังจังหวัดสมุทรปราการ  

    ระยะทาง 28 กิโลเมตร” 



พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  
กรมพระก าแพงเพชรอัครโยธิน 

พระบิดาของเหล่าทหารช่าง 



ภารกิจและการจัดหน่วยทหารช่าง 



ภารกิจของทหารช่าง 

ภารกิจทั่วไป ภารกิจมูลฐาน 

ภารกิจเฉพาะ พันธกิจ 



การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการรบให้กับก าลังของกองทัพ 

ภารกิจทั่วไปของทหารช่าง 



ภารกิจมูลฐานของทหารช่างในยุทธบริเวณ 

ภารกิจเบื้องต้นของทหารช่างในพื้นที่ยุทธบริเวณในฐานะที่เป็น  
1  ใน  9   กรมฝ่ายยุทธบริการมีงานที่ต้องปฏิบัติด้วยกัน   3  
ประการ  ได้แก่ 

1. การสนับสนุนการรบ          
2. การสนับสนุนการช่วยรบ   
3. การรบ 



1.  การสนับสนนุการรบ     

    ด าเนินการเพื่อเพิม่พูนพลังอ านาจในการรบ  

    ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  ด าเนินการโดย ทหารปืนใหญ่ 

     ทหารช่าง ทหารสื่อสาร เป็นต้น 

 



2.  การสนับสนุนการช่วยรบ     

หน่วยทหารช่างที่เข้าไป ด าเนินกรรมวิธีให้การรบ  การสนับสนุน
การรบ และ การสนับสนุนการช่วยรบ ด ารงความต่อเนื่องไปตาม 
ระยะเวลาที่ผู้บังคับบัญชาต้องการ  

       มีกิจกรรมในการปฏิบัติงานดังนี้ 

 -การส่งก าลังบ ารุง 

 -การก าลังพล 

 -การกิจการพลเรือน 



3. การรบ    
 ทหารช่างจะท าการรบอย่างทหารราบก็ต่อเม่ือ 

 -ข้าศึกป้องกันมิให้เข้าไปยังแหล่งงาน 

 -ข้าศึกขับไล่ให้ออกจากแหล่งงาน 

 -ข้าศึกป้องกันมิให้ส่งสิ่งอุปกรณ์ 

 -ข้าศึกบีบบังคับให้ท าการต่อสู้ เพ่ือรักษาหน่วย 



ภารกิจเฉพาะของทหารช่าง 

1. การก่อสร้าง  ท ำกำรก่อสร้ำง  ซ่อมแซม  ฟื้นฟู  ซ่อมบ ำรุง 
    ดูแลรักษำ  เกี่ยวกับ  อำคำร  เส้นทำงคมนำคม  สิ่งอ ำนวย 
    ควำมสะดวก  และเครื่องกีดขวำง 
2. การท าลาย  กำรท ำลำยด้วยกำรใช้   น  ำ   ไฟ   เชิงกล  และ 
   วัตถุระเบิด  
3. การบริการเกี่ยวกับแผนที่  ด ำเนินกำร   จัดหำ   เก็บรักษำ 
    และจ ำหน่ำยแผนที่ 
4. การบริการน้ าประปา  พัน.ช.พล. บริกำรน  ำประปำสนำม 
   ได้  4  แห่ง  และตอน ช. ประปำสนำมจัดได้   12  แห่ง 



5. การดัดแปลงที่มั่นตั้งรับ  พัน.ช.พล.ในอัตรำของ กองพลมีเครื่องมือ   
ขนำดหนักท่ีจะให้กำรสนับสนุนในกำรปฏิบัติงำนช่ำง  ในกำรตั งรับอย่ำง
แข็งแรงให้กับกองพล 
 
6. การส่งก าลังและซ่อมบ ารุงยุทโธปกรณ์สาย ช.   บริกำรใน 
เรื่อง  วงรอบกำรส่งก ำลัง  ให้กับหน่วยใช้หรือ   หน่วยรับ 
กำรสนับสนุน    
 
7. การด ารงหน่วยของตนเอง  ด ำเนินกำรทำงธุรกำร  กำรส่ง 
ก ำลัง  ซบร.  บริกำรให้กับหน่วยในอัตรำอยู่รอด     และม ี
ขีดควำมสำมำรถในกำรสนับสนุนกำรช่วยรบ 



พันธกิจของทหารช่าง 

พันธกิจ  คือ  กิจอันส าคัญยิ่งของหน่วยทหารช่าง  

ในฐานะหน่วยสนับสนุนการรบมีอยู่ด้วยกัน 5 ประการคือ 

1.การอ านวยความสะดวกในการเคลื่อนที่   
2.การต่อต้านการเคลื่อนที่   
3.การช่วยให้อยู่รอดในสนามรบ 
4.การปฏิบัติงานช่างทั่วไป  
5.งานแผนที่สนาม 



การอ านวยความสะดวกในการเคลื่อนที่ 
Mobility 

หน่วยทหารช่าง   จะต้องเป็นผู้ดูแล ปฏิบัติภารกิจการ อ านวยความ
สะดวกในการเคลื่อนที่ให้กับหน่วยด าเนินกลยุทธหน่วยยิงสนับสนุนและ
หน่วยกองหนุนโดยทหารช่างจะต้องด าเนินการก่อนล่วงหน้าให้แล้วเสร็จ
ก่อนที่หน่วยด าเนินกลยุทธจะเคลื่อนย้ายหน่วย  ซึ่งทหารช่างจะต้อง
ประสานกับ ผู้บังคับบัญชา ฝอ.3 ฝอ.2  ในเรื่อง  เส้นหลักการรุก เส้น
หลักการส่งก าลังบ ารุง พร้อมทั้งดูแลรักษาให้สามารถใช้ได้ตลอดเวลา 



 หน่วยทหารช่าง   จะต้องเตรียมการขัดขวางการ
เคลื่อนย้ายหรือการเคลื่อนที่ของฝ่ายข้าศึก ตามแนวทางท่ี
คาดว่าข้าศึกจะเข้ามาหาเรา    ด้วยการวางเครื่องกีดขวาง    
ฉากขัดขวาง   เพื่อรั้งหน่วงความรวดเร็วการเข้ามาของ
ข้าศึก   การเจาะแนว    การโอบลึกของข้าศึก 

การต่อต้านการเคลื่อนที่ 
Counter Mobility 



การช่วยให้อยู่รอดในสนามรบ 
Survivability 

 หน่วยทหารช่าง    การช่วยเหลือก าลังฝ่ายเราให้อยู่
รอดปลอดภัยในสนามรบ เป็นการด ารงชีพในสนามให้มีชีวิต
รอด จากความโหดร้ายทารุณของสนามรบ ด้วยการบริการ
น้ าประปา สนาม  แผนที่  ให้ค าแนะน าในเรื่อง    การพราง  
การลวง  การใช้เครื่องกีดขวาง   ฉากขัดขวาง   จัดท าพื้นท่ี
ล้างพิษ   ท าลายล้างพิษร่วมกับหน่วยทหารวิทยาศาสตร์ 



การปฏิบัติงานช่างทัว่ไป 
General  Engineering 

 การปฏิบัติงานช่างต่าง ๆ  สนับสนุนให้กับหน่วยด าเนิน
กลยุทธ     ให้สามารถด ารงความต่อเนื่องในการรบ   ตาม
ผู้บังคับบัญชาต้องการ   เช่น  การก่อสร้าง   ซ่อมแซม   
บ ารุงรักษา   เส้นหลักการส่งก าลังบ ารุงสนามบิน   การบริการ
ยุทโธปกรณ์สาย  ช.การดัดแปลงงานตั้งรับให้แข็งแรง  การ
ควบคุมความเสียหายจากการรบ   และการสร้างสนามทุ่นระเบิด   
เท่าที่จ าเป็น 



งานแผนที่สนาม 
Topography 

 ช่วยให้ผู้บังคับบัญชาได้รับข่าวสารเกี่ยวกับภูมิประเทศ 
เส้นทางการเคลื่อนที่ ลักษณะพื้นที่ปฏิบัติการ / ที่หมาย / ที่ตั้ง
เครื่องกีดขวาง เพื่อเป็นการสนับสนุนข้อมูลให้กับฝ่ายข่าวกรอง
ของหน่วยด าเนินกลยุทธ 

        งานในหน้าที่ของทหารช่างในพันธกิจ การแผนที่สนาม 
ได้แก่การวิเคราะห์ภูมิประเทศ การผลิตแผนที่ที่จ าเป็น และการ
แจกจ่ายแผนที่ในสนาม 



ขีดความสามารถของทหารช่าง 

1.  เข้าร่วมรบผสมเหล่ากับการรบทุกรูปแบบ 

2. วางแผนให้ข้อเสนอแนะ  ค าแนะน าแก่ผู้บังคับ 

     บัญชาในกิจการช่างทั้งปวง 

3.  ให้ค าแนะน าในเรื่องเทคนิคการพราง 

4.  ปฏิบัติการก่อสร้างขนาดใหญ่   และผลิตวัสดุก่อสร้าง 

5.  ปฏิบัติการท าลาย 



6.  การบริการแผนท่ี  และข่าวกรองภูมิศาสตร์ 
7.  การบริการน้ าประปาสนาม 
8.  การปฏิบัติการยุทธข้ามล าน้ าต่อหน้าข้าศึก 
9.   การปรับปรุงงานตั้งรับอย่างแข็งแรงด้วยเครื่องมือช่าง 
10. การบริการ  การส่งก าลัง  การซ่อมบ ารุงยุทโธปกรณ์ 
11. การด ารงหน่วยตนเอง 



การใช้ทหารช่าง 

1.งานนั้นต้องการความช านาญทางเทคนิค และเครื่องมือพิเศษ 

2. ภารกิจที่มอบให้  ช.  ต้องเป็นไปตามล าดับความเร่งด่วนที่ได้รับ
อนุมัติแล้ว 

3. งานนั้นส าคัญต่อภารกิจ  และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

4. ไม่แบ่งแยกออกเป็นรายบุคคลไปปฏิบัติงาน 



การมอบงานให้หน่วยทหารช่าง 

1. ประเภทพื้นที่  คือ   งานที่ประกอบด้วยงานย่อย   ๆ   รวมกัน  และไม่
สามารถระบุงานย่อย ๆ ทั้งหมดได้  จะต้องท างานช่างทั้งปวงในพื้นที่
นั้น 

2. ประเภทงาน  คือ การมอบให้ท างานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะ  หรือหลาย      
งานในพื้นที ่ท่ีก าหนดให้แห่งหนึ่งหรือหลายแห่ง 
 3. การมอบงานผสมกัน   คือ การที่ได้รับมอบงานเป็นประเภทพื้นที่ และ
ประเภทงานพร้อมกัน ซึ่งจะมอบให้หน่วยทหารช่างระดับกองพันขึ้นไป 



หลักการใช้ทางสายการบังคบับัญชา 

1. หน่วยในอัตรา 
2. การบรรจุมอบ 
3. การขึ้นสมทบ 
4. การขึ้นควบคุมทางยุทธการ 



การจัดหน่วยทหารช่างในยุทธบริเวณ 
แบ่งเป็น 5 ระดับ 

- ระดับตอนทหารช่าง 
- ระดับกองร้อยทหารช่างอิสระ 
- ระดับกองพันทหารช่าง 
- ระดับกรมทหารช่าง 
- ระดับกองพลทหารช่าง 



ปัจจุบันกองพันทหารช่างของ ทบ.ไทย 

  
- กองพันทหารช่างสนามของกองพล 
- กองพันทหารช่างสนามของทัพภาค 
- กองพันทหารช่างก่อสร้าง 
- กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ 
- กองพันทหารช่างกรมการทหารช่าง     



ทหารช่างตามการปฏิบัติงาน 
แบ่งเป็น 3 ประเภท 

- กองพันทหารช่างสนาม 
- กองพันทหารช่างก่อสร้าง 
- ทหารช่างส่งก าลังซ่อมบ ารุง 



ให้หน่วยทหารต่าง ๆ  ช่วยเหลือตนเองปฏิบัติงานเหล่านี้ 
 1.  การข้ามล าน้ าแบบเร่งด่วน 
 2.  การดับเพลิงในพื้นที่ป่า และบ้านเมือง 
 3.  การสร้างเครื่องกีดขวางป้องกันตน 
 4.  การวาง  และเจาะช่องสนามทุ่นระเบิด 
 5.  การซ่อมแซมถนน  และท่อน้ าแบบเร่งด่วน 
 6.  การท าการพราง 
 7.  การลดอ านาจเครื่องกีดขวาง 
 8.  การสร้างป้อมสนาม 
 9.  การถากถางพื้นที่   ขึ้น - ลง  ของ  บ.  ฮ. 

การออมก าลังทหารช่าง 



ผู้บังคับทหารช่าง (ผบ ช.) 

 หมายถึง   นายทหารช่างท าหน้าที่ฝ่ายกิจการ 

   พิเศษทางการช่างของหน่วยบัญชาการ 



1.ให้ค าแนะน าผู้บังคับบัญชา และ ฝอ.ในกิจกรรมทหารช่าง 
2.เตรียมแผนในการใช้หน่วย ช.ในบังคับบัญชาของตน รวมทั้งการ 
  ให้ข้อเสนอแนะในการสนับสนุนเหล่าอื่น ๆ  
3.พิจารณาความต้องการเกี่ยวกับเครื่องมือช่าง, สป.สาย ช. 
4.ออกค าสั่งให้ปฏิบัติกิจเฉพาะทางการช่างตามต้องการเพื่ออ านวย 
   ความสะดวกให้ภารกิจของก าลังส่วนใหญ่บรรลุล่วงไปได้ 
5.ปฏิบัติการลาดตระเวนทางการช่าง 
6.จัดการระวังป้องกันเฉพาะต าบลส าหรับหน่วยตน 

หน้าที่เฉพาะของผู้บังคบัทหารช่าง 



กองพันทหารช่างสนาม 

ภารกิจ   

1. ของ พัน.ช.พล. คือ เพิ่มพูนสมรรถภาพการรบให้กับ พล.ร. หรือ พล.ม. ด้วย
การปฏิบัติงานช่างทั่วไป     

2. ของ พัน.ช.ทัพ คือ เพิ่มพูนสมรรถภาพการรบ ให้กับทัพ.น้อย หรือกองทัพ  
ด้วยการปฏิบัติงานช่างทั่วไป  และเพิ่มเติม ก าลังให้กับ พัน.ช.พล. เมื่อต้องการ              



กองพันทหารช่างสนาม 

บก. และร้อย.บก./บร. 
กองร้อยทหารช่างสนาม กองร้อยทหารช่างสนาม กองร้อยทหารช่างสนาม กองร้อยทหารช่างสนาม 



ขีดความสามารถ 

1. วางแผน อ านวยการ และก ากับดูแลงานในหน้าที่ ฝอ.ช. 

     ในเรื่องการปฏิบัติงานช่างทั้งปวง 

2. ลาดตระเวนทางการช่าง 

3. สร้าง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ถนน ทางระบายน้ า ที่ลุยข้าม  สะพาน
เครื่องหนุนมั่น - ลอย  แพส่งข้าม ที่พักก าบัง  ที่มั่นตั้งรับ เครื่องกีด
ขวาง   และสนามทุ่นระเบิด 

4. ก่อสร้างทั่วไปในสนาม รวมทั้งสนามบิน และสนาม ฮ. 



5. ท าลาย และรื้อถอนเครื่องกีดขวาง รวมทั้งสนามทุ่นระเบิด 

6. จัด จนท.และเครื่องข้ามล าน้ าส าหรับข้ามต่อหน้าข้าศึก 

    ( ช.ทัพ. ไม่มีขีดความสามารถนี้ )    

7. จัดการส่งก าลัง และบริการสายช่าง และจัดตั้งต าบลจ่ายน้ า 4 แห่ง   

8. การจัดการบริการเสนารักษ์ ให้กับหน่วยต่าง ๆ ในกองพัน 

9. ท าการรบอย่างทหารราบ เมื่อจ าเป็น 



กองบังคับการกองพัน/กองร้อยกองบังคับการและบริการ 

กองบังคับการกองพัน 

บก.ร้อย มว.เครื่องมือ มว.สะพาน มว.เสนารักษ์ 

หมู่ธุรการ หมู่ยุทธการ หมู่ส่งก าลัง มว.ซ่อมบ ารุงกองพัน 

หมู่ บก.ช.พล. หมู่ ลว.และการข่าว หมู่สื่อสาร 



กองร้อยทหารช่างสนาม 

กองบังคับการกองร้อย 

กองบังคับการหมวด 

หมวดทหารช่างสนาม หมวดทหารช่างสนาม หมวดทหารช่างสนาม 

หมู่ทหารช่างสนาม หมู่ทหารช่างสนาม หมู่ทหารช่างสนาม 



กองพันทหารช่างก่อสร้าง 

ภารกิจ 
     ภารกิจของกองพันทหารช่างก่อสร้าง  ได้แก่  การสร้างและฟื้นฟู
ถนน  สนามบิน  ระบบทางท่อ  โครงสร้างและสาธารณูปโภค  และช่วย
ในการปฏิบัติการกู้ภัยฉุกเฉิน 



กองพันทหารช่างก่อสร้าง 

กองบังคับการกองพัน 
และกองร้อยบังคับการ 

กองร้อยทหารช่าง 
เครื่องมือและซ่อมบ ารุงหนัก 

กองร้อยทหารช่างก่อสร้าง กองร้อยทหารช่างก่อสร้าง กองร้อยทหารช่างก่อสร้าง 



1. สร้างหรือฟื้นฟูเส้นทางคมนาคม  สะพาน ฯลฯ 

2. สร้างอาคาร  โครงสร้าง  และส่ิงอ านวยความสะดวก 

3. ขยายทางรถไฟ  สะพานรถไฟ  และท่าเรือได้จ ากัด 

4. ท าผิวบิทูเมนได้อย่างจ ากัด 

5. ท าการก่อสร้างเพื่อป้องกันขนาดย่อม 

ขีดความสามารถ 



บก.และ ร้อย.บก. 

กองบังคับการกองพัน 

บก.ร้อย. 

ตอนยุทธการและการข่าว 

ตอนส่งก าลัง 

ตอนสื่อสาร 

ตอนสาธารณูปโภค ตอนธุรการและก าลังพล 

ตอนเสนารักษ์ 



กองร้อยทหารช่างก่อสร้าง 

บก.ร้อย. ตอน.ซบร.คม. หมวดงานดิน 

บก.มว. ตอน.ตัด 
และถม 

ตอนเกลี่ย 
บดทับ บก.มว. 

หมวดก่อสร้างทั่วไป หมวดก่อสร้างทั่วไป 

หมู่ก่อสร้างทั่วไป หมู่ก่อสร้างทั่วไป หมู่ก่อสร้างทั่วไป 



เปรียบเทียบ ช.สนาม/ช.ก่อสร้าง 






