
 



 

ความมุ่งหมาย 





 



รูปขบวนการเคล่ือนทีข่องกองพลเม่ือเข้าปะทะกบัข้าศึก 

( - ) 

หน่วยก ำบัง 

กองกระหนาบ กองกระหนาบ 

กองระวังหลัง 

กองระวังหน้า 



ขนาดหน่วยและสัญลักษณ์เหล่าทหาร 





หน่วยก ำบัง 

 

 



 

 

กองระวังหน้ำ 



( - ) 
กองกระหนำบ กองกระหนำบ 

กองระวังหลัง 

 

 



 

 

( - ) 
สนับสนุนทั่วไป 

ส่วนใหญ่ 



ภารกิจ 
 ทหารช่างช่วยเหลือในการเคลื่อนที่ของหน่วยด าเนินกลยุทธ์ และ
หน่วยสนับสนุน โดยกวาดล้างเครื่องกีดขวางและเตรียมการท าลาย 
ปฏิบัติงานช่างประจ า เช่น น  าบริโภค การพราง การลวง 

 - การรุกคืบหน้า ทหารช่างลาดตระเวนทางการช่าง เร่ือง 
เส้นทางส่งก าลัง เส้นทางรุก เคร่ืองกีดขวาง ฉากขัดขวางของข้าศึก 
 - สับเปลี่ยนก าลังทหารช่าง ในพื นที่ข้างหน้า



 - หน่วยไล่ติดตาม ร., ยานเกราะ, ป.,ช., บ., ส่งทางอากาศ 
 - ความห้าวหาญ รวดเร็ว คล่องแคล่ว ก าลังยิง ก าลังชน 

 ช.มีหน้าที ่ประมาณงานช่าง ช่วยข้ามล าน  า เจาะช่อง
เครื่องกีดขวาง ป้องกันตนเอง ขึ นสมทบกับหน่วยไล่ติดตาม 
 



 - ช. ต้องเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยรบ เพ่ือทราบความต้องการของ
หน่วยและให้การสนับสนุน ทางการช่างได้ทันที 
     - ผบ.ช. เสนอแนะ การวางก าลังของ ช. และเครื่องมือ 
เสนอแนะการเปลี่ยนแปลงการวางก าลังเมื่อจ าเป็น 
     - ช. สนับสนุนโดยตรง หรือสมทบ แล้วแต่กรณี 



การติดต่อ 

 หน่วยให้การสนับสนุน จัดการและด ารงการ
ติดต่อหน่วยรับการสนับสนุน 

 - กองร้อย จัด รอง ผบ.ร้อย ติดต่อกับ กรม ร. 
 - กองพัน จัด รอง ผบ.ช.พล. ติดต่อกับ กองพล 
 - หมวด, หมู่ หน่วยรับผิดชอบ จัดผู้มีความรู้ในเรื่องขีด             
ความสามารถ และแผนการปฏิบัติทั งสองหน่วย 



กำรให้ควำมช่วยเหลือ ช. นอกกองพล 

 - ช. นอกกองพล ช่วยเหลือตั งแต่เริ่มออกตี ในพื นที่บริการของ
กองพล 
     - มีเส้นเขตงานช่าง ปกติใช้เส้นเขตหลังของกองพล อาจไกลถึง
เส้นเขตหลังของกรม 
     - ช.นอกกองพล ขึ นสมทบ กับ ช.กองพล โดย ผบ.พัน.ช. คง
เป็น ผบ.ช.พล. 



การลาดตระเวนทางการช่าง 

 เป็นงานประจ าของ ช. ท าต่อเนื่อง ละเอียดอ่อน ทั งก่อน 
ระหว่าง เข้าตี ในเรื่อง 
      1. สภาพเส้นทางรุก 
 2. เส้นทางส ารอง 
 3. สิ่งอ านวยความสะดวก ขึ นลง ของเครื่องบิน 
 4. เครื่องกีดขวางข้าศึก 



การลาดตระเวนทางการช่าง(ต่อ) 

 5. แหล่งทรัพยากร 

 6. ที่ข้ามล าน  า 

 7. อุทกวิทยา 

 8. ต าบลจ่ายน  า 

 9. ลาดตระเวนทางอากาศ 

       - ส่วนลาดตระเวนในการระวังหน้าของ กรม.ร. ส่ง
ข่าวสารทางการช่างให้ ผบ.ช.พล. เพ่ือพิจารณาแนวทาง
เคลื่อนที ่



การลาดตระเวนทางการช่าง(ต่อ) 

 - ระหว่างการเข้าตี ร้อย.ช. ที่สมทบ หรือ 
สนับสนุนโดยตรง กับ กรม.ร. เพ่ือช่วยรักษา
ก าลังเข้าต ี

 1. เส้นทางเข้าตี 

 2. เส้นหลักการส่งก าลังบ ารุง 

 3. เครื่องกีดขวาง 

 4. ต าบลจ่ายน  า 

 5. แหล่งวัสดุทางการช่าง 



ถนนในสนาม 

- ต้องมีและบ ารุงรักษาเส้นทางในเขตหน้า เพ่ือ 

    1. สนับสนุนการเคลื่อนที่ไปยังที่หมาย 

    2. เข้าที่ตั งยิงสนับสนุน 

    3. กระจายก าลัง การเคลื่อนย้าย ของสนับสนุนการ
ยิง และกองหนุน 

    4. กระจายก าลัง การเคลื่อนย้าย ของสนับสนุนการ
ส่งก าลังบ ารุง 

- ควรเลือกถนนที่มีอยู่เดิม จะสร้างใหม่เมื่อ 

    1. อ้อมผ่านเครื่องกีดขวาง   

    2. ไปยังแหล่งรวมพล 



 - กองพล ต้องการเส้นทางส่งก าลังบ ารุงอย่างน้อย 1 เส้น 
รวมถึงเส้นทางเข้าออกไปยังส่วนยิงหลัก ส่วนด าเนินกลยุทธ 
ส่วนสนับสนุนการบริการ 

     - กองทัพ ต้องการเส้นแกน 2 เส้น คือ เส้นส่งก าลังหลักและ
รอง เส้นทางทางขวางและทแยงทุกๆ ระยะ 15 - 30 กม. ใน
พื นที่ข้างหลังของกองพล 

     - การพัฒนาและซ่อมข่ายถนน 

    ช. กองพล รับผิดชอบเส้นทางเคลื่อนย้ายไปข้างหน้าของ
หน่วยยิง หน่วยด าเนินกลยุทธ 

    ช. กองทัพน้อย รับผิดชอบเส้นทางข่ายถนนของกองทัพน้อย
และกองทัพ 



การข้ามช่องว่างระยะสั น 

จ าพวกคูดักรถถัง หลุมระเบิดบนถนน ล าน  า ทางขาด 

     - เพ่ือรักษาแรงดันในการเข้าตี  

 - ประหยัดเวลาแรงงาน  

 - ใช้แพยุทธวิธี สะพานเครื่องหนุนลอย M4 โดยใช้เป็น
สะพานพาดตลิ่ง  

 - ควรเปลี่ยนทันทีที่ท าได้ เพ่ือเอาไปใช้ในเขตหน้า 



การสนับสนุนข่าวกรองและแผนที่ 

 - การรุกในพื นที่ที่ไม่คุ้นเคย ช. ต้องท าแผนที่ให้
ทันสมัยโดยใช้แผนที่ของข้าศึก ที่ยึดได้ หรือ ใช้ภาพถ่ายทาง
อากาศ 

 - เม่ือมีแผนที่ใหม่ แจกจ่ายแผนที่ และท าการควบคุม
การส ารวจ ทางพื นดินอย่างรวดเร็ว 

 - การควบคุมการส ารวจทางพื นดิน ข้อมูลทางอุทก
วิทยา ทหารแผนที่เป็นผู้จัดท า 



การพรางและการลวง 

 - ผู้บังคับหน่วยทุกคนเป็นผู้รับผิดชอบการพราง  ต้อง
ทราบหลักการ และเทคนิคการพราง 

 - ช. ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือทางเทคนิค  

 - ผบ.ช.พล. วางแผน การพราง โดย สธ.2 ของกองพล 
และประสาน สธ.3 , สธ.4 ของกองพล 



กิจเฉพาะของทหารช่างในการยุทธด้วยวิธีรุก 

 1. ลว.ช. 

    2. ค้นหา ท าเครื่องหมาย รื อถอนทุ่นระเบิดกับระเบิด 

    3. ช่วยในการเคลื่อนที่ หน่วยรบ หน่วยสนับสนุน โดยซ่อมแซม
ถนน รื อถอนเครื่องกีดขวาง ข้ามช่องว่าง ข้ามล าน  า ผ่านช่องแคบ 

    4. สร้างสิ่งอ านวยความสะดวกในการขึ นลงของเครื่องบิน 



กิจเฉพาะของทหารช่างในการยุทธด้วยวิธีรุก (ต่อ) 

 5. เปิดเส้นทางและปรับปรุงถนน ทางคนเดิน สะพาน ที่ลุยข้าม ส าหรับ
การเคลื่อนย้าย การส่งก าลังและส่งกลับ 

    6. ให้ข่าวสารเส้นทางท่ีจ าเป็น วางแผนหมุนเวียนจราจร 

    7. ช่วยระวังป้องกันปีก โดยสร้างเครื่องกีดขวาง เตรียมการท าลาย 

    8. ข่าวกรองทางการช่าง 

    9. จัดน  าบริโภค 



การยุทธ์ข้ามล าน  า 
VDO 









แบบของการร่นถอย 

 - การถอนตัวเมื่อข้าศึกไม่กดดัน 
 - การถอนตัวเมื่อข้าศึกกดดัน 

 - การรบหน่วงเวลาในที่มั่นตามล าดับขั น 
 - การรบหน่วงเวลาในที่มั่นสลับขั น 



การวางก าลัง ช. สนับสนุนการร่นถอย 

 1. สถานการณ์ข้าศึก 
 2. ลักษณะภูมิประเทศ 
 3. การประกอบก าลังหน่วยร่นถอย 
 4. สถานการณ์ทางยุทธวิธ ี



การวางก าลัง ช. สนับสนุนการร่นถอย (ต่อ) 

 1. เตรียมการวางและจุดระเบิดที่จ าเป็น 

 2. จัดยามเฝ้า เพื่อป้องกันการระเบิดก่อน หรือถูกข้าศึกยึด 



การวางก าลัง ช. สนับสนุนการร่นถอย (ต่อ) 

 3. ก าหนดความรับผิดชอบในการท าลายไว้โดยแน่ชัด 
 4. ก าหนดเวลาท าลายสะพานที่ฝ่ายเราไม่ได้ใช้ 
 5. คุ้มครองเครื่องกีดขวาง 
 6. เตรียมท าลายยุทโธปกรณ์ สิ่งอุปกรณ์ที่ล าเลียงกลับไม่ได้ 

    
 1. ผบ.หน่วยทางยุทธวิธี เป็นผู้รับผิดชอบในการท าลาย 
 2. พวกจุดระเบิด 
 3. ผบ.หน่วยป้องกันการท าลาย 



มีภารกิจ 2 ประเภท 



 



 1. ผู้บังคับบัญชา  รับผิดชอบพื นที่ ขัดขวางทุกสิ่งทุกอย่างภายใน
พื นที ่
 2. ผู้บังคับบัญชาอื่นๆ  เครื่องใช้  สิ่งอุปกรณ์ในหน่วยตน เว้นมี
ค าสั่งเป็นอย่างอื่น 



 1. สิ่งอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ทางทหาร 
 2. ที่ตั งทางทหาร 
 3. สิ่งอ านวยความสะดวกในการคมนาคม 
 4. เครื่องมือสื่อสาร 
 5. อาคาร และโครงสร้างบางชนิด 



 1. ต้องค านึงถึงกฎแห่งการท าสงครามทางบก (อนุสัญญา 
เจนวีา) ท าลายทุกอย่างเท่าที่ท าได ้
 2. ปฏิบัติตามเวลาที่ต้องการ  ก าหนดเจ้าหน้าที่ท าลาย  
ประมาณการสิ่งอุปกรณ์ที่จะใช้ในการท าลาย กองรวมกัน ณ ต าบลที่
เหมาะสม  ก าหนดเหตุการณ์โดยแน่นอน  ถ้ามีการส่งค าสั่งการท าลาย
ต้องมีเครื่องมือในการรับส่งไว้ให้พร้อม 




