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บทท่ี  ๒ 
ภารกิจของทหารช่าง 

๑.  ภารกิจของทหารช่าง   
 ตามหลักนิยมการรบ  อากาศ–พ้ืนดิน มีผลต่อการก าหนดภารกิจของทหารช่าง   ค าว่า “ภารกิจ”  
เป็นค าศัพท์ทางทหารค าหนึ่งหมายถึง  “งาน”  งานหรือกิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการในหน้าที่หรือ
งานใดๆ  ก็ตามทั้งบุคคลและของหน่วย  เป็นกรอบแนวทางที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  ภารกิจของทหารช่าง
สามารถก าหนดขึ้น  เป็นกลุ่มตามคุณลักษณะต่างๆ  ของทหารช่างได้เป็น  ๔  กลุ่มดังนี ้
๒.  ภารกิจทั่วๆ   ไป 
 ภารกิจทั่วๆ ไปของทหารช่างหมายถึงภาพรวม นามรวม  ความคิดรวบยอด  (CONCEPT)  ในการ
ปฏิบัติงานของเหล่าทหารช่าง ที่มีต่อเหล่าทหารอ่ืนๆ คือ “การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการรบให้กับ ก าลังของ
กองทัพ”  ด้วยการปฏิบัติงานช่างโยธาทั่วๆ ไป    การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพหมายถึง  การที่ทหารช่างเข้าไป
ด าเนินกรรมวิธี  เพ่ือให้หน่วยด าเนินกลยุทธหรือหน่วยรบนั้นๆ  มีพลังอ านาจในการรบเพิ่มมากสูงยิ่งๆ  ขึ้นไป 
๓.  ภารกิจมูลฐาน 
 ภารกิจมูลฐานของทหารช่างในพ้ืนที่ยุทธบริเวณ  หมายถึง   งานพ้ืนฐานเบื้องต้นในพ้ืนที่การรบ     
เป็นการในหน้าที่ตามคุณลักษณะในฐานะที่เหล่าทหารช่างเป็น  ๑  ใน  ๙  สายกรมฝ่ายยุทธบริการ  มีงาน
พ้ืนฐานเบื้องต้นท่ีหน่วยทหารช่างต้องปฏิบัติมากที่สุดตามล าดับลดหลั่นกันลงไปได้แก่ 
  ๓.๑  การสนับสนุนการรบ   (COMBAT  SUPPORT)   
  ๓.๒  การสนับสนุนการช่วยรบ  (COMBAT   SERVICE   SUPPORT)   
  ๓.๓  การรบ     (COMBAT)    
 การสนับสนุนการรบ  (COMBAT  SUPPORT)   หมายถึงการที่หน่วยทหารช่างเข้าไปด าเนินกรรมวิธี
เพ่ือเพ่ิมพูนพลังอ านาจในการรบให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากสูงยิ่งๆ  ขึ้นไปด าเนินการโดย ทหารปืนใหญ่    
ทหารช่าง  ทหารสื่อสาร  ศูนย์การบินทหารบกและกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกเป็นต้น   
  การช่วยเหลือทางการยุทธ  ซึ่งกระท าโดยตรงต่อหน่วยบัญชาการยุทธเพ่ือช่วยเหลือหน่วย
ก าลังรบหรือหน่วยด าเนินกลยุทธที่ก าลังปฏิบัติงานนั้นอยู่  ให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานในการปฏิบัติ   
การรบ  หรือมีความสะดวก  มีความสบาย  มีความปลอดภัยภายใต้การกดดันของข้าศึก  เจาะจงภารกิจการรบ
เท่านั้นตัวอย่างเช่น การยิงสนับสนุน การสื่อสาร การอ านวยความสะดวกในการเคลื่อนที่ เป็นต้น            
หน่วยทหารช่างที่ด าเนินการสนับสนุนการรบ  มักนิยมใช้กองพันทหารช่างสนามกองพล 
 การสนับสนุนการช่วยรบ  (COMBAT   SERVICE   SUPPORT)   หมายถึงการที่หน่วยทหารช่างเข้า
ไปด าเนินกรรมวิธีเพ่ือให้การรบ  การสนับสนุนการรบ  การสนับสนุนการช่วยรบ มีการด าเนินการเป็นไปได้  
โดยต่อเนื่องตามระยะเวลาที่ผู้บังคับบัญชาต้องการ  มีกิจกรรมในการปฏิบัติงานอยู่  ๓  ประการคือ 
  ๑.  การส่งก าลังบ ารุง  (SUPPLY)      
  ๒.  การก าลังพล   (PERSONNEL)      
  ๓.  การกิจการพลเรือน  (CIVIL  AFFAIRS) 
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  การช่วยเหลือหน่วยรบหรือหน่วยด าเนินกลยุทธ  ให้ด ารงความอยู่รอดได้ทั้งขณะปฏิบัติ    
การรบและนอกการรบ  โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่บริการในด้านการส่งก าลังบ ารุงและด้านธุรการให้มีความสมบูรณ์
ในตัวเอง  หน่วยทหารช่างที่ด าเนินการสนับสนุนการช่วยรบมักนิยมใช้หน่วยทหารช่างของกองทัพบก  เช่น  
กรมทหารช่างส่งก าลังและซ่อมบ ารุง  นอกจากนั้นยังมีหน่วยทหารช่างในกองบัญชาการช่วยรบ   คือ       
หมวดส่งก าลังในกองพันส่งก าลังและกองร้อยยุทโธปกรณ์หนัก  ในกองพันซ่อมบ ารุงเป็นต้น 
 การรบ  (COMBAT)   ทหารช่างจะท าการรบอย่างทหารราบเมื่อ 
  ๑.  ข้าศึกป้องกันมิให้เข้าไปยังแหล่งงาน 
  ๒.  ข้าศึกขับไล่ให้ออกจากแหล่งงาน 
  ๓.  ข้าศึกป้องกันมิให้ส่งสิ่งอุปกรณ์ 
  ๔.  ข้าศึกบีบบังคับให้ต้องท าการรบเพ่ือรักษาหน่วย  เพ่ือให้หน่วยเหนือปฏิบัติภารกิจ       
ได้ส าเร็จและผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือตกลงใจใช้ทหารช่างเข้าท าการรบอย่างทหารราบ  หน่วยทหารช่างที่   
จะเข้าปฏิบัติการรบอย่างทหารราบ  มักนิยมใช้กองพันทหารช่างสนามกองพลและหน่วยทหารช่างที่มาขึ้น  
การสมทบกับกองพันทหารช่างสนามกองพล 
๔.  ภารกิจเฉพาะ 
 ภารกิจเฉพาะของทหารช่างในพ้ืนที่ยุทธบริเวณ  หมายถึงงานเพ่ิมเติมรายละเอียดปลีกย่อย
เฉพาะเจาะจงในการปฏิบัติงานของหน่วยทหารช่างในพ้ืนที่การรบ  ซึ่งเป็นการในหน้าที่ของหน่วยทหารช่าง   
ที่จะต้องใช้ความคิดริเริ่ม  โลกทัศน์  ภาวะความเป็นผู้น าของผู้บังคับหน่วยทหารช่างด าเนินการ  โดยไม่ต้องรับ
ค าสั่งหรือค าร้องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยด าเนินกลยุทธ  ที่ทหารช่างไปให้การสนับสนุนอยู่มีงานที่จะต้อง
ปฏิบัติดังต่อไปนี ้
  ๑.  การก่อสร้าง  สร้างอาคาร  เส้นทางคมนาคม  สิ่งอ านวยความสะดวก  เครื่องกีดขวาง  
  ๒.  การท าลาย  ท าลายอาคาร  เส้นทางคมนาคม  สิ่งอ านวยความสะดวก  เครื่องกีดขวาง 
  ๓.  การแผนที่สนาม 
  ๔.  งานดัดแปลงที่มั่นตั้งรับให้แข็งแรง 
  ๕.  การประปาสนาม 
  ๖.  การส่งก าลังและซ่อมบ ารุงสิ่งอุปกรณ์สายทหารช่าง 
  ๗.  การด ารงหน่วยของตนเอง 
๕.  พันธกิจ   (ENGINEER  BATTLEFIELD  FUNCTION) 
 พันธกิจทางยุทธวิธีของทหารช่าง หรืออีกนัยหนึ่งก็คือหลักนิยมของทหารช่างในปัจจุบัน  พันธกิจ  
หมายถึง กิจอันส าคัญยิ่งท่ีจะต้องปฏิบัติ  ถ้าหากไม่ปฏิบัติกิจนี้ภารกิจอ่ืนๆ จะล้มเหลวทั้งหมด ดังนั้น หลักนิยม
ของทหารช่างในปัจจุบันจึงหมายถึง   กรอบที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางยุทธวิธี   ของหน่วยทหารช่าง   ทุกหน่วย
ที่ให้การสนับสนุนหน่วยด าเนินกลยุทธในการยุทธทุกรูปแบบ มีงานที่จะต้องปฏิบัติตามล าดับความส าคัญและ
เร่งด่วนดังนี้ 
  ๑.  การอ านวยความสะดวกในการเคลื่อนที่   (MOBILITY)     
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  ๒.  การขัดขวางการเคลื่อนที่                   (COUNTER   MOBILITY)  
  ๓.  การช่วยให้อยู่รอดในสนามรบ   (SURVIVABILITY)   
  ๔.  การปฏิบัติงานช่างทั่วไป   (GENERAL   ENGINEERING)    
  ๕.  การแผนที่สนาม    (TOPOGRAPHY) 
 การอ านวยความสะดวกในการเคลื่อนที่ (MOBILITY)  หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องอยู่กับการอ านวย
ความสะดวก  ความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่  ของหน่วยด าเนินกลยุทธ  หน่วยยิง  หน่วยสนับสนุนและ  
การเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์ท่ีส าคัญ   มีงานที่ทหารช่างจะต้องปฏิบัติ  ได้แก่ 
  ๑.  การเจาะช่องสนามทุ่นระเบิดและหรือเครื่องกีดขวางอ่ืนๆ 
  ๒.  การข้ามช่องแคบด้วยลาดหรือสะพานโครงแผง 
  ๓.  การปรับปรุง  ซ่อมบ ารุง  ดูแลรักษาถนน  สะพาน  ทางคนเดิน  สนามบินทางยุทธวิธี    
 การขัดขวางการเคลื่อนที่   (COUNTER   MOBILITY)   หมายถึงงานการขัดขวางการเคลื่อนที่    
การเข้ามาหาฝ่ายเราของข้าศึก ในสนามรบด้วยการใช้เครื่องกีดขวาง  ฉากขัดขวางสนับสนุนการยุทธทั้ง การรุก  
การตั้งรับและการร่นถอยตามแนวทางที่  ผู้บังคับหน่วยด าเนินกลยุทธต้องการ  มีงานที่ทหารช่างจะต้องปฏิบัติ
ได้แก่ 
  ๑.  การสงครามทุ่นระเบิด      (MINE   WARFARE)    
  ๒.  การพัฒนาเครื่องกีดขวางให้เป็นฉากขัดขวาง      (OBSTACLES   DEVELOPMENT) 
 การช่วยให้อยู่รอดในสนามรบ  (SURVIVABILITY)  หมายถึง  การช่วยเหลือหน่วยด าเนินกลยุทธ   
ให้รอดพ้นจากการกระท าของข้าศึกในสนามรบ ทหารช่างมีก าลังพล  ยุทโธปกรณ์และเครื่องมือช่างขนาดหนัก  
ใช้ช่วยในการก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ   ตลอดจนให้ค าแนะน าแก่ผู้บังคับหน่วยด าเนินกลยุทธ     
ในเรื่องการพราง  การลวงและการใช้ฉากขัดขวางรั้งหน่วงข้าศึก  มีงานที่ทหารช่างจะต้องปฏิบัติ ได้แก่ 
  ๑.  การเตรียมที่ม่ันรบให้แข็งแรง 
  ๒.  การเตรียมที่ป้องกันให้กับอาวุธยิงสนับสนุน 
  ๓.  การพราง  การลวง  การสร้างฉากขัดขวางรั้งหน่วงข้าศึก 
 การปฏิบัติงานช่างทั่วไป  (GENERAL   ENGINEERING)   หมายถึง การปฏิบัติงานช่างทั่วๆ ไปเพ่ือให้
การสนับสนุนทางการช่างแก่หน่วยด าเนินกลยุทธ ให้มีความต่อเนื่องในการปฏิบัติการยุทธ ตามที่ผู้บังคับบัญชา
ต้องการในสนามรบ ได้แก่  การลาดตระเวนทางการช่าง  การก่อสร้าง การท าลาย การประปาสนาม ฯลฯ   

การลาดตระเวนทางการช่าง หมายถึง  การค้นหา  การเก็บรวบรวม  การจดบันทึกและการรายงาน
ข้อมูลข่าวสารทางการช่างทางลับทุกชนิด ที่ เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศและทัศน์วิสัย          
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ วัสดุทางการช่าง เครื่องกีดขวาง สิ่งปลูกสร้างทางการช่าง กิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิด
ผลดีต่อการปฏิบัติงานช่าง  เพ่ือใช้ในการประเมินค่าพ้ืนที่และผลิตข่าวกรองทางการช่าง ให้กับผู้บังคับบัญชา
หน่วยเหนือและฝ่ายอ านวยการของทหารช่าง    การก่อสร้างและท าลายได้กล่าวไว้แล้วในภารกิจเฉพาะของ
ทหารช่างในพ้ืนที่ยุทธบริเวณ    การปฏิบัติงานช่างโยธาทั่วไป   มีงานที่ทหารช่างจะต้องปฏิบัติ ได้แก่  
  ๑.  สร้าง ซ่อมแซมเส้นหลักการส่งก าลังบ ารุง 
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  ๒.  สร้างสิ่งอ านวยความสะดวกในการส่งก าลังบ ารุง 
  ๓.  ควบคุมความเสียหายเป็นพื้นที่ 
  ๔.  ผลิตวัสดุการก่อสร้าง 

การแผนที่สนาม 
     การแผนที่สนามจะช่วยให้ผู้บังคับบัญชาได้รับข่าวสารเกี่ยวกับภูมิประเทศและมองเห็นภาพของ 

สนามรบเพ่ือใช้ในการวางแผนการด าเนินกลยุทธที่ประสานประโยชน์จากลักษณะภูมิประเทศได้อย่างสูงสุด 
ทหารช่างช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอ านวยการ ด้วยการจัดท าวิเคราะห์ภูมิประเทศเพ่ือให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับเส้นทางเคลื่อนที่ ลักษณะพ้ืนที่ปฏิบัติการและที่หมายและที่ตั้งของเครื่องกีดขวางซึ่งจะเป็นการ
สนับสนุนข้อมูลให้กับฝ่ายข่าวกรองของหน่วยด าเนินกลยุทธ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์พ้ืนที่ปฏิบัติการรวมทั้ง   
การผลิตแผนที่ที่จ าเป็นต่อการวางแผนและอ านวยกลยุทธ 

งานในหน้าที่ของทหารช่างในพันธกิจการแผนที่สนาม  ประกอบด้วยงานช่าง    ซึ่งได้แก่           
การวิเคราะห์ภูมิประเทศ การผลิตและการแจกจ่ายแผนที่ในสนาม 
๖.  ขีดความสามารถ 
 หมายถึง ความสามารถของหน่วยทหารช่างในการปฏิบัติงานช่างสนับสนุนหน่วยรับการสนับสนุน   
ว่าท าอะไรได้บ้างมากน้อยแค่ไหนอย่างไรมีดังนี้.- 
 ๖.๑  เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของก าลังรบผสมเหล่า ในการปฏิบัติการรบทุกแบบ  โดยปฏิบัติงานช่าง   
ที่ต้องใช้ความช านาญเฉพาะเรื่องตามล าพัง  หรือร่วมกับหน่วยอ่ืนเช่น งานรื้อถอนและวางสนามทุ่นระเบิด 
และเครื่องกีดขวาง   การสนับสนุนการข้ามช่องว่างและการข้ามล าน้ าเป็นต้น 

๖.๒  วางแผน  ให้ข้อเสนอแนะ  ค าแนะน า  แก่ผู้บังคับบัญชาในกิจการทางการช่างทั้งปวง 
๖.๓  ให้ค าแนะน าในเรื่องเทคนิคการพราง 
๖.๔  ปฏิบัติการก่อสร้างขนาดใหญ่และผลิตวัสดุการก่อสร้าง 
๖.๕  ปฏิบัติการท าลาย 
๖.๖  การบริการแผนที่และข่าวกรองภูมิประเทศ 
๖.๗  การบริการน้ าประปาสนาม 
๖.๘  การปฏิบัติการยุทธข้ามล าน้ าต่อหน้าข้าศึก 
๖.๙  การปรับปรุงงานตั้งรับอย่างแข็งแรงด้วยเครื่องมือช่าง 
๖.๑๐  การบริการ   การส่งก าลังและการซ่อมบ ารุงยุทโธปกรณ์สายช่าง 
๖.๑๑  การด ารงหน่วยของตนเอง 

๗.  หลักการใช้หน่วยทหารช่าง    
 หลักการใช้หน่วยทหารช่างนั้นมีอยู่ด้วยกัน  ๔ ประการ คือ 
  ๑.  หลักการใช้งานหน่วยทหารช่าง 
  ๒.  หลักการมอบหมายงานให้หน่วยทหารช่างปฏิบัติ 
  ๓.  หลักการใช้ทางการบังคับบัญชา 
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  ๔.  หลักการใช้ทางการสนับสนุน    
 หลักการใช้งานหน่วยทหารช่าง    ต้องยึดถือหลักการว่า ในการปฏิบัติภารกิจใดๆ   ก็ตามการใช้
หน่วยทหารช่าง ไปปฏิบัติภารกิจนั้นๆ  ให้ค านึงถึงหลักการดังต่อไปนี้.- 

 ๑.  งานนั้นต้องใช้ความช านาญทางเทคนิคพิเศษและเครื่องมือพิเศษ 
 ๒.  งานนั้นต้องได้รับการจัดล าดับความเร่งด่วนและอนุมัติแล้ว 
 ๓.  งานนั้นต้องมีความส าคัญต่อหน่วยบัญชาการเป็นส่วนรวม 
 ๔.  งานนั้นต้องมีความส าคัญต่อการส าเร็จภารกิจของหน่วยเหนือ 
 ๕.  ต้องไม่คิดว่าหน่วยทหารช่างเป็นแหล่งรวมกรรมกรและช่างกล 
 ๖.  ต้องไม่แบ่งแยกหน่วยทหารช่างออกไปปฏิบัติงานต่างๆ   เป็นรายบุคคล 

 ก่อนการสั่งใช้หน่วยทหารช่าง   ควรต้องเปรียบเทียบถึงประโยชน์ที่ได้รับ   จากการให้ทหารช่าง      
เข้าท าการรบ   กับการสูญเสียการสนับสนุนทางการช่างในปัจจุบันและในอนาคต   เนื่องจากการผลิตก าลัง
ทหารช่างข้ึนมาใหม่จะต้องใช้เวลา  แรงงานและงบประมาณมาก 
 การปฏิบัติงานของหน่วยทหารช่าง  ประสิทธิภาพของงานช่างจะมีมากที่สุดในเมื่อกองพันทหารช่าง  
ปฏิบัติการเป็นกองพันในการควบคุมบังคับบัญชาของผู้บังคับกองพัน  โดยมากมักจะจัดกองร้อยทหารช่างให้ 
ท าการสนับสนุนโดยตรง    ต่อกรมทหารราบ ในแนวหน้าแต่ละกรม    ก าลังที่เหลือของกองพันใช้ส าหรับ
สนับสนุนทั่วไป  
 เมื่อมีความจ าเป็นต้องจัดหน่วยทหารช่างให้ขึ้นสมทบกับหน่วยรบ     ควรจะเลิกสมทบโดยเร็วที่สุด
เท่าที่จะกระท าได้    และไม่จัดหน่วยทหารช่างขึ้นสมทบกับหน่วยรบที่เป็นกองหนุน    ทั้งนี้เพ่ืออ านวยการ  
ให้สามารถใช้ก าลังทหารช่างให้เป็นประโยชน์มากที่สุด และยังมีความส าคัญยิ่งที่จะท าให้ สิ่งอุปกรณ์สายช่าง
และเครื่องมือช่าง ได้รับการซ่อมบ ารุงอย่างได้ผลท าให้หน่วยทหารช่างสามารถปฏิบัติการได้ ในช่วงระยะ 
เวลานานยิ่งขึ้น 
 หลักการมอบหมายงานให้ทหารช่างปฏิบัติ  การมอบหมายงาน หมายถึง หน่วยทหารช่างได้      
รับมอบภารกิจไปปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่หน่วยเหนือมอบหมายให้นั้น  จะต้องมีการแบ่ง
มอบหมายงานให้หน่วยรองของตนปฏิบัติได้  ๓  ประเภท  ดังนี้.- 
  ๑.  ประเภทพ้ืนที่ การมอบงานแบบนี้จ าเป็นจะต้องกระท าโดยมีข้อเท็จจริง ว่างานนั้น
ประกอบด้วยงานย่อยๆ รวมกันและไม่สามารถระบุงานย่อยๆ  ทั้งหมดที่ต้องการได้ซึ่งหน่วยรับมอบงานเป็น
ประเภทพื้นท่ี   ต้องท างานช่างทั้งปวงภายในพ้ืนที่นั้น 
  ๒.  ประเภทงาน การมอบงานแบบนี้ต้องการให้ท างานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะ หรืองาน   
หลายอย่างในพ้ืนที่   ที่ก าหนดให้แห่งหนึ่งหรือหลายแห่ง  หน่วยที่รับการมอบงานประเภทนี้จะท าเฉพาะงาน 
ที่มอบให้เท่านั้น 
  ๓.  ประเภทผสมกัน คือการที่หน่วยได้รับมอบงานเป็นประเภทพ้ืนที่ และประเภทงาน   
พร้อมกัน  ซึ่งจะมอบให้หน่วยทหารช่างระดับกองพันขึ้นไป 
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 ในการมอบงานสิ่งที่ส าคัญที่สุด   คือการด ารงความเป็นปึกแผ่นของหน่วยไว้   การแบ่งมอบงานควร
ให้เหมาะสมกับขีดความสามารถของหน่วยรอง  ถ้าจ าเป็นก็เพ่ิมเติมก าลังให้  การไม่ยึดหลักนี้จะเป็น         
การท าลายขวัญและความสามัคคีของหน่วยเป็นอย่างยิ่ง    บางครั้งจะเห็นว่าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็อาจ
สมทบส่วนย่อยจากหน่วยหนึ่งไปให้อีกหน่วยหนึ่งได้  แต่การสมทบก็ควรจะสิ้นสุดโดยเร็วเท่าท่ีจะกระท าได้ 
 การแบ่งมอบภารกิจ ให้คงยึดสายการบังคับบัญชาไว้เฉพาะกรณีพิเศษ และชั่วระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น 
การที่จะมอบให้หมวดของกองร้อยใดไปขึ้นการบังคับบัญชาโดยตรงกับกองพัน หมู่ของหมวดของกองร้อยใดๆ  
ไปขึ้นบังคับบัญชากับกองร้อยใดๆ ตัวอย่างที่ขัดหลักการที่ยอมได้ก็คือ การแยกก าลังจ านวนน้อยของกองร้อย
ไปประกอบก าลังเป็นชุดลาดตระเวนของกองพัน การใช้แรงงานส่วนย่อยไปท าความสะอาดตามปกติแต่จะต้อง
จ ากัดจ านวนคนและจ านวนครั้งให้น้อยท่ีสุด 
 หลักการใช้ทางสายการบังคับบัญชา หมายถึงความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ทางสายการบังคับ
บัญชาระหว่างหน่วยทหารช่าง  กับทหารหน่วยอื่นที่หน่วยทหารช่างไปขึ้นการบังคับบัญชานั้น  สามารถก าหนด
คุณลักษณะของความสัมพันธ์ได้ดังนี้.- 
  ๑.  หน่วยในอัตรา (ORGANIC)   เป็นการก าหนดให้หน่วยทหารช่างเป็นองค์ประกอบการจัด
ที่ส าคัญของหน่วยที่มีขนาดใหญ่กว่าอย่างถาวร  และระบุไว้ในอัตราการจัดและยุทโธปกรณ์  (อจย.) หรืออัตรา
เฉพาะกิจ  (อฉก.)  ซึ่งหน่วยทหารช่างนี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมการบังคับบัญชาของหน่วยแม่อย่างสมบูรณ์  
เช่น กองพันทหารช่างสนามของกองพลเป็นหน่วยในอัตราของกองพลทหารราบ กองพลทหารม้า เป็นต้น 
  ๒.  การบรรจุมอบ (ASSIGNED) เป็นการก าหนดให้หน่วยทหารช่างเข้าไปอยู่ในองค์ประกอบ
การจัดของอีกหน่วยหนึ่งในลักษณะค่อนข้างถาวร   หน่วยรับการบรรจุมอบจะควบคุมบังคับบัญชาและ
ด าเนินการด้านธุรการให้กับหน่วยทหารช่างที่มาบรรจุมอบ  เช่นกองทัพบก  ได้บรรจุมอบกองพันทหารช่าง
สนามของกองทัพ  ให้กับกรมทหารช่างของกองทัพเป็นต้น 
  ๓.  การข้ึนสมทบ (ATTACHED) เป็นการก าหนดให้หน่วยทหารช่างเข้าไปขึ้นการบังคับบัญชา
กับผู้บังคับหน่วยอีกหน่วยหนึ่งในลักษณะชั่วคราว  ผู้บังคับหน่วยที่ได้รับการสมทบมีอ านาจในการควบคุม
บังคับบัญชาและรับผิดชอบหน่วยทหารช่างที่มาขึ้นสมทบเช่นเดียวกับหน่วยในอัตราของตน  รวมถึงการส่ง
ก าลังบ ารุงด้วย  ยกเว้นเรื่องธุรการก าลังพล  อันได้แก่การเลื่อน ลด  ปลด  ย้าย  สับเปลี่ยนต าแหน่ง ซึ่งยังคง
เป็นอ านาจของผู้บังคับหน่วยทหารช่างคนนั้นบรรจุอยู่ 
  ๔.  การขึ้นควบคุมทางยุทธการ (OPERATIONAL  CONTROL) เป็นการก าหนดให้      
หน่วยทหารช่างไปขึ้นการบังคับบัญชากับผู้บังคับหน่วยอีกหน่วยหนึ่ง เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุภารกิจเฉพาะ    
ที่ก าหนด  ตามปกติแล้วจะก าหนดขอบเขตในเรื่องพันธกิจ  ห้วงเวลา  พ้ืนที่  ผู้บังคับหน่วยที่ได้รับหน่วยทหาร
ช่างมาขึ้นควบคุมทางยุทธการนั้น อาจใช้หน่วยทหารช่างเข้าปฏิบัติการโดยสงวนอ านาจการควบคุมทาง
ยุทธการเอง  หรือมอบหมายให้ผู้อ่ืนควบคุมทางยุทธการแก่หน่วยทหารช่างนี้ก็ได้  เมื่อหน่วยทหารช่างขึ้น
ควบคุมทางยุทธการกับหน่วยใดแล้ว  ผู้บังคับหน่วยทหารช่างคนเดิม  ที่หน่วยทหารช่างนั้นบรรจุอยู่  ยังคง
รับผิดชอบในทางธุรการ  การส่งก าลังบ ารุง  การรักษาวินัย  การจัดภายในและการฝึกอยู่เช่นเดิม  อย่างไร      
ก็ตามการข้ึนควบคุมทางยุทธการ  ยังรวมถึงอ านาจหน้าที่ในการให้ค าแนะน าในการฝึกรวมอยู่ด้วย 
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  หลักการใช้ทางการสนับสนุน  หมายถึง หน่วยให้การสนับสนุนกับหน่วยรับการสนับสนุนก าหนด
ความสัมพันธ์และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานช่างไว้อย่างแน่ชัด ทั้งนี้หน่วยให้การสนับสนุนยังคงขึ้น    
การบังคับบัญชากับผู้บังคับหน่วยเหนือเดิม หรือหน่วยแม่ของตน  รวมทั้งการส่งก าลังบ ารุงด้วย  การก าหนด 
ให้หน่วยทหารช่างไปให้การสนับสนุนกับหน่วยอื่นนั้น  สามารถกระท าได้  ๒  ลักษณะ ดังนี้.- 
  ๑. การสนับสนุนโดยตรง (สต.) หมายถึง หน่วยทหารช่าง ไปปฏิบัติงานช่างให้กับหน่วยรับการ
สนับสนุนโดยตรงหน่วยหนึ่งหน่วยใด  เป็นการเฉพาะเจาะจงเพียงหน่วยเดียวเท่านั้น  จะไม่ปฏิบัติงานให้กับ
หลายๆ หน่วยพร้อมกัน  ทหารช่างมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้.- 
   ๑.๑ มอบความเร่งด่วนล าดับแรกในการสนับสนุนทางการช่างให้กับหน่วยรับการ
สนับสนุน 
   ๑.๒ รับการร้องขอการสนับสนุนโดยตรงจากหน่วยรับการสนับสนุน 
   ๑.๓ ทหารช่างจะจัดนายทหารติดต่อและวางการสื่อสารไปยังหน่วยรับการสนับสนุน 
   ๑.๔ หน่วยทหารช่างที่ให้การสนับสนุน  จะไม่มีความสัมพันธ์ทางสายการบังคับบัญชา
กับหน่วยรับการสนับสนุนและหน่วยรับการสนับสนุนไม่สามารถแบ่งแยก   สับเปลี่ยนหรือเปลี่ยน แปลงหน่วย
ทหารช่างเหล่านั้นได้เลย 
  ๒.  การสนับสนุนทั่วไป (สท.) หมายถึง หน่วยทหารช่างไปปฏิบัติงานช่างให้กับหน่วยรับการ
สนับสนุนทั่วไปหลายๆ หน่วยพร้อมกัน  จะไม่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยหนึ่งหน่วยใด  เป็นการเฉพาะ เจาะจง  
ทหารช่างมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานดังนี้.- 
   ๒.๑ จะท าการสนับสนุนทางการช่าง  ต่อก าลังทั้งหมดเป็นส่วนรวม  ไม่กระท าต่อ
หน่วยหนึ่งหน่วยใดเป็นพิเศษ  
   ๒.๒ ให้การสนับสนุนทางการช่างตามล าดับความเร่งด่วนที่กองบัญชาการหน่วยเหนือ
เป็นผู้ก าหนดและอนุมัติแล้ว 
   ๒.๓ หน่วยรองของหน่วยรับการสนับสนุน   จะต้องร้องขอรับการสนับสนุนผ่านทาง
กองบัญชาการหน่วยเหนือ   หรือกองบังคับการของตนเอง  ไม่สามารถร้องขอการสนับสนุนโดยตรงมายังหน่วย
ทหารช่างที่มาให้การสนับสนุนเป็นส่วนรวมได้ 
   ๒.๔ ทหารช่างจะจัดนายทหารติดต่อและวางการสื่อสารไปยังหน่วยรับการสนับสนุน 
   ๒.๕ หน่วยทหารช่างที่ให้การสนับสนุน  จะไม่มีความสัมพันธ์ทางสายการบังคับบัญชา
กับหน่วยรับการสนับสนุนและหน่วยรับการสนับสนุนไม่สามารถแบ่งแยก  สับเปลี่ยนหรือเปลี่ยน แปลงหน่วย
ทหารช่างเหล่านั้นได้เลย 
 ความสัมพันธ์ของหน่วย  หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยทหารช่างกับหน่วยรบภายในกองพล
จะเกิดขึ้นได้อย่างดีที่สุดนั้นจะต้องจัดให้มีความสัมพันธ์กันเป็นประจ าระหว่างหน่วยโดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อ  เช่น
การกีฬา  การฝึกการศึกษา งานสังคม วัฒนธรรม ศีลธรรม งานส าคัญของชาติ ศาสนาและกองทัพบกตลอดจน
การปฏิบัติงานประจ าของหน่วย  ซึ่งจะช่วยให้ทหารช่างมีการคาดคะเนถึงความต้องการ  ของหน่วยรบได้ 
เพ่ือที่จะได้เตรียมการสนับสนุนไว้ให้พร้อมทันท่วงทีตลอดเวลาตามปกติกองร้อยทหารช่าง เจาะจงกองร้อยหนึ่ง



๒ - ๘ 
 
ควรจะให้ปฏิบัติงานเป็นประจ ากับกรมทหารราบเจาะจงกรมหนึ่งของกองพลทหารราบ หรือกองพลส่งทาง
อากาศ   แต่ส าหรับกองพลยานเกราะและกองพลทหารราบยานเกราะนั้น การจัดให้มีความสัมพันธ์เช่นนี้
กระท าไม่ได้   เพราะการปฏิบัติการของกองพลทั้งสองดังกล่าวแล้ว  จะจัดกรมผสมขึ้น  โดยการประกอบก าลัง
ไม่เท่ากันของแต่ละสถานการณ์  
 การออมก าลังทหารช่าง  หมายถึงการปฏิบัติงานใดๆ   ทั่วไปเล็กๆ   น้อยๆ   ที่หน่วยทหารต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นคนใด หน่วยใด เหล่าใดก็สามารถปฏิบัติงานนั้นเองได้ไม่จ าเป็นต้องใช้ทหารช่าง หรืองานใดๆ       
ก็ตามที่ไม่ต้องใช้เทคนิคพิเศษ   ความสามารถพิเศษ   เครื่องมือพิเศษและมักไม่มีหน่วยทหารช่างเพียงพอแก่
การปฏิบัติงานช่างเหล่านั้น เพ่ือให้มีก าลังทหารช่างมากพอส าหรับการปฏิบัติงานช่างที่ ส าคัญ   จึงให้หน่วย
ทหารต่างๆ ช่วยเหลือตนเองด้วยการปฏิบัติงานเหล่านี้.- 

 ๑. การข้ามล าน้ าแบบเร่งด่วน 
  ๒. การดับเพลิงในพื้นที่ป่าและบ้านเมือง 
  ๓. การสร้างเครื่องกีดขวางป้องกันตน 
  ๔. การวางและเจาะช่องสนามทุ่นระเบิดแบบเร่งด่วน 
  ๕. การท าการพราง 
  ๖. การลดอ านาจเครื่องกีดขวาง 
  ๘. การสร้างป้อมสนาม 
  ๙. การถากถางพ้ืนที่  ขึ้น - ลง  ของเครื่องบิน  และเฮลิคอปเตอร์ 

ผู้บังคับทหารช่าง 
 ค าว่า  "ผู้บังคับทหารช่าง"  (ผบ.ช.)  หมายถึง นายทหารช่างซึ่งท าหน้าที่นายทหารฝ่ายกิจการพิเศษ
ทางการช่างของหน่วยบัญชาการ 
การบังคับบัญชา 
 ผู้บังคับทหารช่าง  ของแต่ละระดับหน่วยบัญชาการมีงานในหน้าที่  ๒ ประการ คือ  เป็นผู้บังคับ
หน่วยทหารช่างและเป็นฝ่ายกิจการพิเศษทางการช่าง  
 หน่วยทหารช่างนอกกองพลอาจ ให้ขึ้นสมทบกับกองพล  โดยไม่ค านึงถึงชั้นยศ  หรือความอาวุโส
ของผู้บังคับหน่วยทหารช่างคนนั้นที่มาขึ้นสมทบ  ผู้บังคับกองพันทหารช่างในอัตราคงท าหน้าที่เป็นผู้  บังคับ
ทหารช่างของกองพล   
 เมื่อกองพลแยกหน่วยออกปฏิบัติการ เป็นรูปของกรมทหารราบหรือกรมผสม หรือก าลังรบเฉพาะกิจ
ขนาดกรม กองพันทหารช่างจะจัดกองร้อยทหารช่าง ให้ขึ้นสมทบ หรือสนับสนุนโดยตรง  ผู้บังคับกองร้อย
ทหารช่างที่ขึ้นสมทบหรือสนับสนุนโดยตรง   ท าหน้าที่เป็นผู้บังคับทหารช่างของกรมทหารราบหรือกรมผสม   
หรือก าลังรบเฉพาะกิจนั้นๆ   (เรียกว่านายทหารช่างของกรม) 
 ในการปฏิบัติการที่มีความส าคัญมากๆ     หรือเมื่อมีกองร้อยทหารช่างขึ้นสมทบกับก าลังรบเฉพาะ
กิจมากกว่าหนึ่งกองร้อยแล้วผู้บังคับทหารช่างของกองพลควรจัดนายทหารช่างอาวุโส ในบรรดาฝ่ายอ านวย 
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การ ให้กระท าหน้าที่ผู้บังคับทหารช่างของก าลังรบเฉพาะกิจนั้นๆ   การกระท าเช่นนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้บังคับ
กองร้อยทหารช่างสามารถรวบรวมก าลังปฏิบัติงานเฉพาะทางการช่างของตน  
 ในท านองเดียวกันหมวดทหารช่าง อาจถูกจัดให้ขึ้นสมทบกับกองพันทหารราบ หรือก าลังรบ    
เฉพาะกิจขนาดกองพัน  ผู้บังคับหมวดทหารช่าง จะต้องท าหน้าที่   ผู้บังคับทหารช่างของกองพันทหารราบ    
หรือก าลังรบเฉพาะกิจขนาดกองพันนั้นด้วย  (เรียกว่านายทหารช่างติดต่อ) 
หน้าที่เฉพาะของผู้บังคับทหารช่าง 
 ผู้บังคับทหารช่าง  มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของตนตามที่ก าหนดไว้อย่างเหมาะสมตาม  
แต่ละระดับของหน่วยบัญชาการ  มีหน้าที่เฉพาะดังต่อไปนี้ .-  
 ๑.  ให้ค าแนะน าต่อผู้บังคับบัญชา และฝ่ายอ านวยการในกิจกรรมของทหารช่าง  
 ๒.  เตรียมแผนในการใช้หน่วยทหารช่างในบังคับบัญชาของตน รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะในการ
สนับสนุนหน่วยอื่น ๆ  
 ๓.  พิจารณาความต้องการเกี่ยวกับเครื่องมือช่าง สิ่งอุปกรณ์สายช่างและด าเนินการตามขั้นตอน
อย่างถูกต้อง  เพ่ือประกันความรับผิดชอบทางการส่งก าลังของผู้บังคับบัญชา  ทหารช่างสนามมักจะจ ากัด
เฉพาะของหน่วยของตนเองเท่านั้น  
 ๔.  ออกค าสั่งให้ปฏิบัติกิจเฉพาะ  เพ่ืออ านวยให้ภารกิจของก าลังส่วนใหญ่ลุล่วง ไปได้  
 ๕.  ปฏิบัติการลาดตระเวนทางการช่าง  
 ๖.  จัดการระวังป้องกันเฉพาะต าบลส าหรับหน่วยตน และสามารถเข้าท าการรบอย่างทหารราบ     
ได้เมื่อจ าเป็น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ - ๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


