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บทท่ี ๑๓ 
ทหารช่างสนับสนุนการยุทธด้วยวิธีรุก 

๑.  กล่าวทั่วไป 
  ๑.๑ ความมุ่งหมายของการยุทธด้วยวิธีรุก  ได้แก่ การท าลายก าลังรบของข้าศึก บังคับให้ข้าศึก    
ท าตามความประสงค์ของผู้บังคับบัญชา     หรือเพ่ือยึดพ้ืนที่เพ่ือท าการรบกับข้าศึกต่อไปในการยุทธด้วยวิธีรุก 
การด าเนินกลยุทธที่ใช้อาจเป็นแบบ โอบ ( ปีกเดียว  สองปีก  หรือโอบลึก ) การเข้าตีเจาะแนวหรือการเข้าตี
ตรงหน้าตลอดแนว  โดยไม่ค านึงถึงกลยุทธที่จะใช้ การยุทธด้วยวิธีรุกแบ่งออกเป็น  ๕ ชนิด  คือ การเคลื่อนที่
เข้าปะทะ  การเข้าตีเร่งด่วน  การเข้าตีประณีต  การขยายผล  และการไล่ติดตาม 
 ๑.๒ ล าดับความเร่งด่วนในการสนับสนุนทางการช่างในการยุทธด้วยวิธีรุก  ได้แก่  งานที่มีส่วนช่วย
ในความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ของหน่วยยิงสนับสนุนหน่วยด าเนินกลยุทธ    และการเคลื่อนย้ายเครื่องมือ
และสิ่งอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 
 ๑.๓ภารกิจการสนับสนุนทางการช่างในการยุทธด้วยวิธีรุก  ได้แก่ การลาดตระเวนทางการช่าง     
การลดอ านาจเครื่องกีดขวาง ถนนในสนามและทางคนเดิน สะพานทางยุทธวิธี และสนามบิน 
 ๑.๔ การสนับสนุนทางการช่างในการยุทธด้วยวิธีรุก   มีลักษณะเป็นการแบ่งหน่วยทหารช่างและ
วัสดุทางการช่างเป็นขั้นตอน   เพ่ือให้สะดวกในการเคลื่อนย้ายทั้งทางยุทธวิธี     และทางการส่งก าลังบ ารุง
โยกย้ายก าลังทหารช่างตามที่มีการเปลี่ยนแปลงของภารกิจ  สถานการณ์  และล าดับความเร่งด่วนในการ
สนับสนุนที่บ่งบังคับ โดยทั่วไปการสนับสนุนทางการช่างจะจัดให้ตามความต้องการของหน่วยรับ              
การสนับสนุน หลังจากได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ ได้แก่.- 
  ๑.๔.๑ ภารกิจ 
  ๑.๔.๒ ก าลังและการประกอบก าลังของฝ่ายเรา 
  ๑.๔.๓ ขีดความสามารถของข้าศึก 
  ๑.๔.๔ สภาพอากาศและลักษณะของภูมิประเทศ 
 ๑.๕ จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติงานช่าง เน้นการสนับสนุนให้กับหน่วยที่ปะทะในทิศทางการเคลื่อนที่
ที่ได้วางแผนไว้หรือตามที่เป็นจริง    งานขั้นต้นของทหารช่างข้างหน้าเน้นในการให้หน่วยรับการสนับสนุนได้มี
สิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น ทหารช่างที่ตามไปเข้าผลัดเปลี่ยนหน่วยข้างหน้าให้เร็วที่สุดที่จะท าได้        
เพ่ือขยายหรือปรับปรุงงานขั้นต้นและปฏิบัติงานยุ่งยากที่ต้องใช้เวลามากข้ึน ตามความต้องการในพื้นท่ีข้างหลัง 

๒.  ทหารช่างในการเคลื่อนที่เข้าปะทะ 
 ๒.๑ หน่วยก าบัง  กองพลที่เคลื่อนที่เข้าปะทะกับข้าศึก อาจจัดหน่วยก าบังของตนขึ้นและท าการ
ควบคุมเอง หรือถ้ากองพลปฏิบัติการเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยใหญ่  หน่วยใหญ่จะเป็นผู้จัดหน่วยก าบังและ
ควบคุม ภารกิจที่มอบให้กับหน่วยก าบังมีลักษณะกว้างๆ  ได้แก่  คลี่คลายสถานการณ์ของข้าศึกเข้าตี        
เพ่ือท าลายการต้านทานของข้าศึก ยึดและรักษาภูมิประเทศส าคัญ หรือตรึงก าลังขนาดใหญ่กว่าของข้าศึก    
การวางก าลังสนับสนุนทางการช่าง ( รวมทั้งชุดลาดตระเวนทางการช่าง ) ให้แก่หน่วยก าบังควรอยู่ค่อนไป
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ข้างหน้าเพื่อช่วยในการเคลื่อนย้ายของหน่วยก าลังรบโดยการเจาะช่องหรือทอดข้ามเครื่องกีดขวางที่ไม่สามารถ
จะอ้อมผ่านได้  การเจาะช่องมักกระท าโดยการรื้อถอนหรือท าลายด้วยวัตถุระเบิด การข้ามอาจใช้เครื่องสะพาน
หรือลาด ส่วนจะใช้วิธีการใดนั้นขึ้นอยู่กับ ชนิดของเครื่องกีดขวาง เวลาและเครื่องมือที่มีอยู่จ านวนช่องทางและ
ความกว้างของช่องทางผ่านเครื่องกีดขวาง  พิจารณาได้จากขีดความสามารถในการเตรียมการผ่าน         
เครื่องกีดขวางของทหารช่างที่ให้การสนับสนุน   ลักษณะของเครื่องกีดขวาง และความต้องการของหน่วยก าบัง 
ที่ตั้งของช่องทางพิจารณาได้จาก  ภูมิประเทศ  การวางก าลังของข้าศึก  และขอบเขตของเครื่องกีดขว าง  
ช่องทางบนถนนที่ไม่สามารถอ้อมผ่านได้  จะต้องท าการซ่อมแซมหรือท าการสร้างสะพานข้ามโดยเร่งด่วน    
ทหารช่างที่ไปกับหน่วยก าบัง จะต้องมีอาวุธไว้ต้านทานข้าศึกในขณะปฏิบัติงาน เนื่องจากระยะทางระหว่าง
หน่วยก าบังกับส่วนใหญ่ห่างกันมาก หน่วยทหารช่างจึงมักให้ขึ้นสมทบกับหน่วยก าบัง 
 ๒.๒ กองระวังหน้า  ก าลังของส่วนใหญ่ที่เคลื่อนที่ตามหลังหน่วยก าบังแต่ละขบวน   จะม ี           
กองระวังหน้าของตน  ซึ่งมีภารกิจป้องกันส่วนใหญ่จากการตรวจการณ์ทางพ้ืนดิน  และการจู่โจมจาก         
ทางด้านหน้าของข้าศึก  และให้ส่วนใหญ่มีเวลาและพ้ืนที่ที่จ าเป็นจะใช้วางก าลังเข้าท าการรบ  ในกองระวังหน้า
จะมีหน่วยทหารช่าง และส่วนลาดตระเวนให้การสนับสนุน ผู้บังคับหน่วยทหารช่างท าหน้าที่ผู้บังคับทหารช่าง
ของกองระวังหน้า ในการเคลื่อนที่ของกรมทหารราบ จะมีทหารช่างหนึ่งหมวดจากกองร้อยทหารช่างให้     
การสนับสนุน ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของกองระวังหน้า เมื่อกองระวังหน้าเคลื่อนที่ด้วยเท้าจะได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยทหารช่างพร้อมด้วยสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือที่บรรทุกอยู่บนยานพาหนะ   ซึ่งจะเคลื่อนที่ติดตามไป    
เป็นห้วง ๆ  โดยปกติทหารช่างในส่วนลาดตระเวนจะมีเครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิดและเหล็กแหลม ซึ่งจะค้นหา
ทุ่นระเบิดและท าเครื่องหมายผ่านสนามทุ่นระเบิดทหารช่างจะรื้อถอนเครื่องกีดขวางที่เหลืออยู่จากการเจาะ
ช่องผ่านไปของหน่วยก าบังภายในขีดความสามารถของตน   การรื้อถอน  หรือการเจาะช่องผ่านเครื่องกีดขวาง
ที่ยุ่งยาก อาจต้องใช้ก าลังจากหน่วยทหารช่างและเครื่องมือเพ่ิมเติมจากก าลังส่วนใหญ่หรือกองหนุน ที่เคลื่อนที่
ตามมา ทหารช่างในกองระวังหน้าด ารงการติดต่อ และส่งข่าวสารเกี่ยวกับงานช่างที่ต้องกระท าให้กับก าลัง
ทหารช่างที่เหลือในส่วนใหญ่  เมื่อกองระวังหน้ารุกคืบหน้าไปพวกปฏิบัติงานช่างจะถูกทิ้งไว้  ณ  ต าบลส าคัญ
หรือจุดคับขันซึ่งต้องการความช่วยเหลือจากทหารช่าง   พวกปฏิบัติงานเหล่านี้จะกลับเข้าร่วมกับกองระวังหน้า
เมื่อปฏิบัติงานเสร็จ หรือเมื่อก าลังทหารช่างส่วนใหญ่มาผลัดเปลี่ยน  ดังนั้น ก าลังทหารช่างอาจหมดสิ้นไปตอน
สิ้นสุดการรุก และอาจจ าเป็นต้องใช้ก าลังทดแทนจากทหารช่างในส่วนใหญ่และถ้าในการเคลื่อนที่เข้ าปะทะ
ส่วนใหญ่ไม่มีหน่วยก าบังน าก าลังของกองระวังหน้ามักจะจัดมากขึ้น  ซึ่งก าลังของทหารช่างที่สนับสนุนก็จะ
มากขึ้นตามส่วนด้วย 
 ๒.๓  กองกระหนาบและกองระวังหลัง     มีภารกิจในการป้องกันส่วนใหญ่จากการตรวจการณ์   
ทางพ้ืนดิน และการจู่โจมโดยไม่รู้ตัว   ก าลังเหล่านี้จะต้องแข็งแรงพอที่จะท าลายการต้านทานเล็ก ๆ  น้อย ๆ  
หรือพอที่จะหน่วงเวลาการเข้าตีขนาดใหญ่ของข้าศึกได้นานพอที่ก าลังส่วนใหญ่จะวางก าลังเข้าท าการรบได้    
ทหารช่างสนับสนุนกองกระหนาบและกองระวังหลัง   โดยให้ความช่วยเหลือในการปิดกั้นแนวทางเคลื่อนที่ของ
ข้าศึก ซึ่งกระท าได้โดยการเตรียมการท าลาย และการสร้างเครื่องกีดขวาง ( หลุมระเบิดบนถนน วางสนามทุ่น
ระเบิด  ไม้ล้มไม้ปัก ฯลฯ  ) 
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 ๒.๔  ส่วนใหญ่  คือ ก าลังส่วนมากของก าลังรบที่ท าการรุก จะใช้ในเวลาและสถานที่ซึ่งเป็น         
ผลแตกหักในการเข้าตีและท าลายก าลังข้าศึกที่ส าคัญและในการยึดรักษาที่หมายหลัก  ก าลังของกองพัน   
ทหารช่างที่เหลือ วางก าลังในขบวนส่วนใหญ่ในลักษณะที่ให้เกิดความอ่อนตัวมากที่สุด  และสามารถ
ติดต่อสื่อสารกับทหารช่างในส่วนระวังป้องกันได้ตลอดเวลา เพ่ือให้สามารถเสริมก าลังหรือผลัดเปลี่ยนก าลัง
ทหารช่างในกองระวังหน้า กองระวังหลัง  และกองกระหนาบ 
๓. ทหารช่างในการเข้าตีและขยายผล 
 ภารกิจของทหารช่างในการเข้าตีและขยายผล    ได้แก่    การช่วยเหลือในการเคลื่อนที่ของหน่วย
ด าเนินกลยุทธและหน่วยสนับสนุน โดยการกวาดล้างเครื่องกีดขวางและเตรียมการท าลาย ตามแนวทางการ
เคลื่อนที่เข้าสู่ปีกและปฏิบัติงานช่างประจ า   เช่น  การแจกจ่ายน้ าบริโภค  ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคในการ
พราง  และการลวง  แต่เมื่อการเข้าตีรุกคืบหน้าไปจะมีความต้องการสนับสนุนทางการช่างใหม่เกิดขึ้น       
การลาดตระเวนทางการช่างจะต้องกระท าทั้งก่อนและระหว่างการเข้าตี     สิ่งส าคัญที่ต้องการทราบ   ได้แก่   
เส้นทางส่งก าลัง และเส้นทางรุก ตลอดจนเครื่องกีดขวางและฉากขัดขวางของข้าศึก อาจมีความต้องการความ
ช่วยเหลือจากทหารช่างเป็นพิเศษในการอ้อมผ่าน  การเจาะช่องหรือการข้ามเครื่องกีดขวาง  การบุกโจมตีที่มั่น
ป้อมค่าย  การป้องกันปีก  การข้ามล าน้ า  และการดัดแปลงภูมิประเทศเพ่ือป้องกันการตีโต้ตอบ   เมื่อควบคุม
พ้ืนที่ได้มากขึ้นอาจต้องการลานบินหน้าส าหรับเครื่องบินขนาดเบา การเลือกที่ตั้งส าหรับการขึ้นลงของ
เครื่องบิน  นับว่าเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งส าหรับผู้บังคับหน่วยทหารช่าง  โดยที่จะต้องประเมินค่าที่ตั้งที่น่าจะใช้
แต่ละแห่งในแง่ของงานช่างที่ต้องการ การเคลื่อนที่ให้สอดคล้องกับหน่วยรับการสนับสนุน   เมื่อสามารถท าได้
จะตั้งอยู่ใกล้เคียงกับพ้ืนที่สัมภาระรบของหน่วยรับการสนับสนุน  ต้องก าหนดเส้นทางส่งก าลังและซ่อมบ ารุง   
เส้นทางส าหรับหน่วยรบและการส่งสิ่งอุปกรณ์ที่จ าเป็น  เมื่อการขยายผลคืบหน้าไปหน่วยทหารช่างของกองทัพ
น้อยและกองทัพ  เคลื่อนที่ตามไปเป็นห้วง ๆ  ในการนี้  กรม   กองพัน   และกองร้อยอิสระของทหารช่างของ
กองทัพน้อยและกองทัพผลัดกันเคลื่อนที่   ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่ท าให้ทหารช่างปฏิบัติงานช่างในพ้ืนใดพ้ืน
หนึ่งได้นานที่สุด   และมีก าลังทหารช่างที่สดชื่นไว้ใช้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ข้างหน้าเมื่อต้องการ  

๔.  ทหารช่างในการไล่ติดตาม    
 การไล่ติดตาม   เป็นการปฏิบัติที่ด าเนินการต่อจากการขยายผล หน่วยที่ท าการไล่ติดตาม 
ประกอบด้วย  หน่วยทหารราบ  ยานเกราะ  ปืนใหญ่  ทหารช่าง  หน่วยบิน และบางครั้งมีหน่วยส่งทางอากาศ
หรือหน่วยล าเลียงทางอากาศเข้าร่วมด้วย   การไล่ติดตามมีลักษณะเฉพาะในความห้าวหาญ  ความรวดเร็ว  
ความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่  ก าลังยิงและก าลังชน  ขนาดของหน่วยทหารช่างที่จะให้สนับสนุนขึ้นอยู่กับ
การประกอบก าลังของหน่วยไล่ติดตาม   ประมาณงานช่างที่คาดว่าจะต้องท าในระหว่างการไล่ติดตาม        
เพ่ือช่วยในการข้ามล าน้ า  ข้ามหรือเจาะช่องเครื่องกีดขวางอย่างรวดเร็ว   ทหารช่างที่สนับสนุนควรมีการระวัง
ป้องกันตนเอง และต้องมีความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ที่ทัดเทียมกับหน่วยรบ เช่น  มีรถสายพานล าเลียงพล
เมื่อปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยรถถัง เนื่องจากหน่วยติดตามต้องปฏิบัติการห่างจากส่วนใหญ่มาก ก าลังทหารช่าง
จึงมักจะจัดให้ขึ้นสมทบกับหน่วยไล่ติดตาม 

๕. การควบคุม 
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 ๕.๑  การวางก าลัง  เพ่ือเสริมความคล่องแคล่วของหน่วยที่เข้าตี   จึงจ าเป็นที่จะต้องให้ทหารช่าง
เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยที่เข้าท าการรบ   ความใกล้ชิดกันจะท าให้ทหารช่างทราบความต้องการของหน่วยรบได้        
และสามารถให้การสนับสนุนทางการช่างได้มากที่สุดเมื่อเผชิญกับความต้องการเหล่านั้นโดยทันที   ผู้บังคับ
ทหารช่างของกองพล  เสนอแนะการวางก าลังของหน่วยทหารช่างและเครื่องมือส าหรับทุกขั้นตอนของการยุทธ
ด้วยวิธีรุก  เสนอแนะการเปลี่ยนแปลงการวางก าลังเมื่อจ าเป็นต้องเปลี่ยน  โดยปกติการวางก าลังในการยุทธ
ด้วยวิธีรุกกระท าได้โดยมอบงานเฉพาะอย่างให้ทหารช่าง ให้หน่วยทหารช่างสนับสนุนโดยตรงต่อหน่วยอ่ืน   
และในบางกรณ ีเช่น การปฏิบัติงานกับหน่วยที่อยู่ห่างไกลจะให้หน่วยทหารช่าง  ขึ้นสมทบ 
 ๕.๒  การติดต่อ   เป็นความรับผิดชอบของหน่วยให้การสนับสนุนในการจัดและด ารงการติดต่อกับ
หน่วยรับการสนับสนุน  หน้าที่ในการติดต่อระหว่างกองร้อยทหารช่างที่ให้การสนับสนุนกับกรมทหารราบ     
กระท าโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บังคับกองร้อยก าหนด  โดยมากมักได้แก่ รองผู้บังคับกองร้อย  รองผู้บังคับทหารช่าง
ของกองพล เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ติดต่อระหว่างกองพันทหารช่างของกองพลกับกองบัญชาการกองพล        
ถ้าหน่วยทหารช่างถูกแบ่งย่อยออกเป็นหมวด  หรือหมู่สนับสนุนหน่วยอื่น  ให้แต่ละหน่วยรับผิดชอบใน การจัด
เจ้าหน้าที่ติดต่อกับหน่วยรับการสนับสนุน  เจ้าหน้าที่ติดต่อจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับขีดความสามารถและ     
การปฏิบัติการของหน่วยทั้งสอง และต้องทราบแผนการปฏิบัติการของหน่วยทั้งสองตลอดเวลา ทั้งนี้          
เพ่ือสามารถให้ข่าวสารที่ทันสมัยและเชื่อถือได้ ตลอดจนให้ค าแนะน าแก่ผู้บังคับหน่วยทั้งสองเมื่อต้องการ    
เมื่อสามารถท าได้   กองบังคับการของหน่วยให้การสนับสนุน จะตั้งอยู่ใกล้เคียงกับกองบังคับการของหน่วยรับ
การสนับสนุน 
 ๕.๓ หน่วยทหารช่างของกองทัพน้อย  ที่ให้การสนับสนุนโดยตรง  หรือขึ้นสมทบกับกองพล 
รับผิดชอบในการจัดการติดต่อกับหน่วยที่เหมาะสมของกองพล  หน่วยให้การสนับสนุนรับผิดชอบในการให้ชุด
เจ้าหน้าที่ติดต่อของตน ได้มีเครื่องมือติดต่อสื่อสารอย่า งรวดเร็ว ได้แก่ ยานพาหนะ วิทยุ และ/หรือ          
เครื่องเชื่อมต่อวิทยุเข้ากับทางสาย 

๖.  การให้ความช่วยเหลือจากหน่วยทหารช่างนอกกองพล 
 เมื่อกองพันทหารช่างของกองพลไม่สามารถท างานช่างที่ต้องท าในการยุทธด้วยวิธีรุกได้    ผู้บังคับ
ทหารช่างของกองพลจะเสนอแนะผู้บัญชาการกองพล ให้ขอความช่วยเหลือไปยังกองทัพน้อยหรือกองทัพ     
ซึ่งมักจะได้รับความช่วยเหลือเมื่อเริ่มปฏิบัติการเข้าตี  กรมทหารช่างสนามของกองทัพน้อยจะเข้ารับผิดชอบ
งานช่างบางอย่างในพ้ืนที่บริการของกองพล  โดยก าหนดเส้นเขตงานช่างขึ้น  ซึ่งเส้นเขตงานช่างนี้ก าหนดขึ้น
โดยไม่เป็นทางการระหว่างหน่วยทหารช่างของกองพล  และหน่วยทหารช่างของกองทัพน้อย   โดยปกติใช้เส้น
เขตหลังของกองพล    แต่อาจก าหนดให้ไกลออกไปข้างหน้าจนถึงเส้นเขตหลังของกรม   เส้นเขตงานดังกล่าว
จะท าให้การรวมก าลังของหน่วยทหารช่างนอกกองพลในพ้ืนที่ข้างหน้าโดยไม่จ าเป็นหมดได้  หน่วยทหารช่าง
ของกองทัพน้อยจะปฏิบัติงานตั้งแต่เส้นเขตงานช่างที่ก าหนดขึ้นลงมาข้างหลัง  เมื่อการรบคืบหน้าไปก็จะเลื่อน
เส้นเขตงานไปข้างหน้า  เพ่ือสับเปลี่ยนหน่วยทหารช่างของกองพล  อาจให้กองพันทหารช่างสนามจาก      
กรมทหารช่างสนามของกองทัพน้อย หรือทั้งกรมทหารช่างสนามขึ้นสมทบกับกองพลส าหรับปฏิบัติภารกิจ
พิเศษเฉพาะอย่างและกลับไปอยู่ในความควบคุมของหน่วยต้นสังกัด   เมื่อเสร็จภารกิจในการเข้าตี ตามปกติ
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กองทัพน้อยมักจะก าหนดให้กองพันทหารช่างสนามหนึ่งหรือหลายกองพันให้การสนับสนุนทางการช่างแก่    
กองพล   ขนาดของหน่วยทหารช่างที่จะให้ขึ้นสมทบหรือสนับสนุนนั้น   แล้วแต่ก าลังที่คิดว่าจ าเป็นที่จะลด
อ านาจเครื่องกีดขวางและเพ่ือสนับสนุนการรุกของหน่วยบุกโจมตี เมื่อจ า เป็นอาจจัดให้หน่วยทหารช่างนอก
กองพลขึ้นสมทบกับกองพลได้   โดยไม่ต้องค านึงถึงอาวุโสของผู้บังคับหน่วยทหารช่างที่มาขึ้นสมทบ ผู้บังคับ
กองพันทหารช่างของกองพลยังคงเป็นผู้บังคับทหารช่างของกองพลและท าการประสานงานช่างทั่วพ้ืนที่ของ
กองพล  โดยการเสนอแนะต่อผู้บัญชาการกองพลและติดต่อกับหน่วยให้  การสนับสนุน  

๗. การออมก าลังทหารช่าง 
 โดยปกติแล้วมักจะไม่ค่อยมีหน่วยทหารช่างเพียงพอที่จะท างานช่างโยธาที่จ าเป็น   เพ่ือช่วยเหลือ
การรุกของหน่วยด าเนินกลยุทธ   ดังนั้นเพ่ือให้มีก าลังทหารช่างมากที่สุดส าหรับปฏิบัติงานช่างที่ส าคัญซึ่งต้อง
ใช้ความช านาญและเครื่องมือของทหารช่าง หน่วยทหารเหล่ารบและบริการจะเข้าร่วมในการปฏิบัติงานช่างโยธา
ที่ต้องกระท า ดังนี้.- 
 ๗.๑  การข้ามล าน้ าโดยเร่งด่วน               
 ๗.๒  ดับเพลิงในพ้ืนที่ป่าและบ้านเมือง            
 ๗.๓  การสร้างเครื่องกีดขวางป้องกันตน         
 ๗.๔  วางและเจาะช่องสนามทุ่นระเบิด        
 ๗.๕  การซ่อมแซมถนนและท่อน้ าโดยเร่งด่วน 
 ๗.๖  การท าการพราง               
 ๗.๗  การลดอ านาจเครื่องกีดขวาง      
 ๗.๘  การสร้างป้อมสนาม             
 ๗.๙  การถากถางพ้ืนที่ขึ้นลงของเครื่องบิน 
 
๘. การลาดตระเวนทางการช่าง 
  ๘.๑ การรวบรวมข่าวสารทางการช่าง เป็นเรื่องที่ต้องกระท าเป็นประจ าส าหรับหน่วยทหารช่าง    
ทุกส่วนในการยุทธด้วยวิธีรุก การลาดตระเวนทางการช่างเป็นงานต่อเนื่องและมีความละเอียดอ่อน ต้องกระท า
ทั้งก่อนการรุก  ระหว่างการรุก  และระหว่างเข้าตี ในขั้นต้นชุดลาดตระเวนจากกองพันทหารช่างจะให้ข่าวสาร
ล่วงหน้าและเชื่อถือได้เกี่ยวกับพ้ืนที่ซึ่งกองพลจะเคลื่อนผ่านไปให้แก่ผู้บังคับทหารช่างของกองพล และให้
ความส าคัญกับสภาพของเส้นทางรุกที่คิดไว้  เส้นทางส ารอง  สิ่งอ านวยความสะดวกในการขึ้นลงของเครื่องบิน  
เครื่องกีดขวางของข้าศึก แหล่งทรัพยากรทางการช่างในท้องถิ่น ที่ข้ามล าน้ าที่คิดไว้ตลอดจนลักษณะทางอุทก
วิทยา และต าบลจ่ายน้ าที่อาจใช้ได้  การลาดตระเวนทางพ้ืนดินต้องเพ่ิมเติมด้วยการลาดตระเวนทางอากาศ   
แผนที่ภาพถ่ายข้อศึกษาพิจารณาภูมิประเทศที่พิมพ์ไว้ตลอดจนประสานกับเจ้าหน้าที่รวบรวมข่าวอ่ืนๆ ข่าวสาร
ที่รวบรวมข้ึนนี้จะช่วยให้ผู้บังคับทหารช่างของกองพลสามารถประมาณการวัสดุทางการช่างที่ต้องการวางแผน
ประมาณงานและช่วยเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ ในการวางแผนการหมุนเวียนการจราจร  นอกจากนั้นข่าวสารที่เกี่ยวกับ
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ส่วนของกองทัพน้อยและกองทัพจะถูกส่งต่อไปยังกองทัพน้อยที่ให้การสนับสนุน  และกลายเป็นส่วนหนึ่งของ
ข้อมูลในการวางแผนของทหารช่างกองทัพน้อยและกองทัพ   
 ๘.๒  ส่วนลาดตระเวนทางการช่าง ที่ร่วมไปกับหน่วยลาดตระเวนในกองระวังหน้าของกรมทหารราบ 
จะส่งข่าวสารทางการช่างให้กับผู้บังคับทหารช่างได้ทราบอย่างทันเวลา พิจารณาแนวทางเคลื่อนที่ที่น่าจะใช้
อย่างรอบคอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการที่ข้าศึกจะวางทุ่นระเบิด เครื่องกีดขวางและอาวุธป้องกัน 
 ๘.๓  ในระหว่างการเข้าตี การลาดตระเวนทางการช่างคงกระท าต่อไป   โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษ
แก่เส้นทางเข้าต ีกองร้อยทหารช่างที่สมทบหรือสนับสนุนโดยตรงแก่กรมทหารราบท าการลาดตระเวนเส้นทาง
เข้าตี  เส้นหลักการส่งก าลังบ ารุง เครื่องกีดขวาง  ต าบลจ่ายน้ า และแหล่งวัสดุทางการช่างในพ้ืนที่ที่ได้รับมอบ
โดยต่อเนื่อง  ฝอ.๒  ของกองพันทหารช่างของกองพลมอบภารกิจในการลาดตระเวนพิเศษให้กับกองร้อย   
และโดยการให้ข่าวสารการลาดตระเวนที่ได้น ามาวางแผนการปฏิบัติของทหารช่าง และเตรียมวิธีการเพ่ือ    
ช่วยรักษาแรงชนและการเข้าตีไว้ 
 ๘.๔  ชุดลาดตระเวนทางการช่างของหน่วยทหารช่างของกองทัพน้อยและกองทัพ วางก าลังให้คลุม
พ้ืนที่ของกองทัพน้อยและกองทัพตามล าดับ โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อพ้ืนที่ซึ่งหน่วยน าได้อ้อมผ่านไป  
เส้นทางและพ้ืนที่ซึ่งจะใช้ส าหรับกองหนุนของกองทัพน้อยและกองทัพ หน่วยสนับสนุนด้วยการยิงและหน่วย
สนับสนุนบริการทางการรบ 

๙.  ถนนในสนาม 
 ๙.๑  ต้องจัดให้มีและบ ารุงรักษาเส้นทางอย่างพอเพียงในเขตหน้า  เพ่ือสนับสนุนการเคลื่อนที่ไปยัง 
ที่หมายทางยุทธวิธี  การเข้าที่ตั้งยิงสนับสนุน การกระจายก าลังและเคลื่อนย้ายทางข้างของส่วนสนับสนุนด้วย
การยิงและกองหนุน การกระจายก าลังและการเคลื่อนย้ายของส่วนสนับสนุนทางการส่งก าลังบ ารุง            
การปฏิบัติการในเขตหน้ามักไม่มีโอกาสสร้างถนนอย่างกว้างขวาง ดังนั้นข่ายถนนส าหรับ การปฏิบัติการมักจะ
ประกอบด้วย เส้นทางที่เลือกขึ้นไว้จากระบบถนนที่มีอยู่  การก่อสร้างใหม่มักจะจ ากัดเพียงการสร้างทาง   
อ้อมผ่านเครื่องกีดขวางและทางเข้าออกระยะสั้นๆ ไปยังที่รวมพล ที่ตั้งทางยุทธวิธีฯลฯ แต่อย่างไรก็ตาม     
การสร้างใหม่อาจมีความจ าเป็นในส่วนที่ด้อยพัฒนาของยุทธบริเวณ เพ่ือให้มีเส้นทางที่จ าเป็นต้องใช้อย่างน้อย
ที่สุด 
 ๙.๒ โดยธรรมดากองพลต้องการเส้นหลักการส่งก าลังบ ารุงอย่างน้อยหนึ่งเส้นและเส้นทางเข้าออกไป
ยังส่วนยิงหลัก ส่วนด าเนินกลยุทธ และส่วนสนับสนุนด้วยการบริการ กองทัพน้อยต้องการเส้นแกนสองเส้น คือ
เส้นทางการส่งก าลังบ ารุงหลักและรอง นับจากเส้นเขตหลังของกองทัพไปยังเส้นเขตหลังของกองพลและ
ต้องการเส้นทางส าหรับการเคลื่อนที่ทางขวางและทางทะแยงทุกๆ ระยะ ๑๕ - ๓๐ กิโลเมตร ในพ้ืนที่ข้างหลัง
ของกองพล 
 ๙.๓  การพัฒนาและการซ่อมข่ายถนน ผู้บังคับทหารช่างของกองพลจะประสานงานโดยใกล้ชิดกับ  
ผู้บังคับทหารช่างของกองทัพน้อย ทั้งนี้เพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียแรงงาน และวัสดุไปโดยไม่จ าเป็น หน่วยทหารช่าง
ของกองพลให้ล าดับความเร่งด่วนแก่เส้นทางที่สนับสนุนการเคลื่อนย้ายไปยังข้างหน้า ของหน่วยยิง  และหน่วย
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ด าเนินกลยุทธ    หน่วยทหารช่างของกองทัพน้อยสนับสนุนหน่วยทหารช่างของกองพล โดยให้ความเร่งด่วนแก่
เส้นทางซึ่งจะกลายเป็นส่วนของข่ายถนนของกองทัพน้อยและกองทัพ 
๑๐.  การข้ามช่องว่างระยะสั้น 
 ช่องว่างที่มักจะพบบ่อยๆ ในเขตหน้า ซึ่งขัดขวางการเคลื่อนที่ของยานพาหนะฝ่ายเรา ได้แก่           
คูดักรถถัง หลุมระเบิดบนถนน  ล าน้ า คลอง ทางขาด  โกรกผา ทางรถไฟที่เป็นทางตัดและเครื่องกีดขวางที่ มี
ลักษณะคล้ายกับที่กล่าวมาแล้ว  การสร้างสะพานข้ามโดยเร่งด่วนจะช่วยให้สามารถด ารงแรงดันในการเข้าตี 
และเพ่ือประหยัดเวลาและแรงงาน อาจใช้ส่วนประกอบของแพยุทธวิธี สะพานเครื่องหนุนลอย M ๔ T ๖      
ทอดข้ามช่องว่างสั้น ๆ  โดยใช้เป็นสะพานพาดตลิ่ง  แต่เมื่อน าส่วนประกอบพวกนี้มาใช้ในลักษณะนี้ควรจะ
เปลี่ยนแทนด้วยสะพานชนิดอื่นในทันทีที่ท าได้  เพ่ือให้มีแพและสะพานทางยุทธวิธีใช้ในเขตหน้า 
๑๑.  การสนับสนุนข่าวกรองและแผนที่ 
 ข่าวกรอง  แผนที่  อุทกวิทยา และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องมีความส าคัญโดยเฉพาะในการยุทธด้วย  
วิธีรุก และเป็นผลให้ต้องเร่งงานข่าวกรองและงานแผนที่ที่เก่ียวข้อง บ่อยครั้งที่การรุกกระท าในพ้ืนที่ที่ไม่คุ้นเคย
มาก่อนจ าเป็นต้องรีบแก้ไขแผนที่ที่มีอยู่ให้ทันสมัยโดยเร็ว ใช้แผนที่ของข้าศึกที่ยึดได้ ใช้แผนที่ภาพถ่ายทาง
อากาศที่ทันสมัยแทนจนกว่าจะมีแผนที่  ท าการแจกจ่ายแผนที่  และท าการจัดวางการควบคุมการส ารวจ   
ทางพ้ืนดินอย่างรวดเร็ว   เมื่อเวลาอ านวยให้การจัดท าและแจกจ่ายข้อศึกษาพิจารณาลักษณะภูมิประเทศ
ทางการช่าง  จะช่วยให้ความสะดวกในการวางแผนและการปฏิบัติการสนับสนุนแผนที่ และการควบคุมการ
ส ารวจทางพ้ืนดินและข้อมูลทางอุทกวิทยานั้น หน่วยทหารแผนที่จัดท าให้ 
๑๒.  การพรางและการลวง 
       ความรับผิดชอบในการพรางนั้น เป็นของผู้บังคับหน่วยทุกคน หน่วยทหารทุกหน่วยจะต้องทราบ
หลักการและเทคนิคของการพราง  ทหารช่างเป็นผู้ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือทางเทคนิค  ผู้บังคับทหารช่าง
ของกองพลรับผิดชอบในการวางแผนการพรางในการก ากับดูแลของ สธ.๒ ของกองพล และประสานกับ สธ.๓ 
และ สธ.๔ ของกองพล  ในสถานการณ์ที่ท าการรุกอย่างรวดเร็วเป็นที่น่าสนใจในเรื่องเวลาที่จะมีในการท าการ
พรางอย่างกว้างขวาง แต่อย่างไรก็ตาม ทหารช่างจะให้ค าแนะน าและช่วยเหลือหน่วยทหารอ่ืน  ๆ   ในการใช้
ลักษณะภูมิประเทศซึ่งจะใช้ในการพรางและการซ่อนเร้น       ในระหว่างเตรียมการยุทธด้วยวิธีรุก จะต้องให้
ความสนใจเป็นพิเศษในการพราง การซ่อนเร้น การปลอมแปลงหน่วย  และกิจกรรมที่อาจเปิดเผยแผนของฝ่าย
เราได้ หน่วยทหารช่างของกองพล  กองทัพน้อยและกองทัพ โดยร่วมกับหน่วยทหารสื่อสารและหน่วยข่าวกรอง  
อาจจัดตั้งและโยกย้าย ปลอมแปลง สร้างถนนและที่ตั้งซึ่งมีความปกปิดที่ต้องการ เพ่ือต่อต้านระบบข่าวกรอง
ของข้าศึกให้สอดคล้องกับแผนของหน่วยในการต่อต้านการข่าวกรองและการลวง อาจใช้ควันในการปฏิบัติ   
การลวงและการปลอมได้ 
๑๓.  กิจเฉพาะของทหารช่างในการยุทธด้วยวิธีรุก 
 ๑๓.๑  การลาดตระเวนทางการช่าง 
 ๑๓.๒  การค้นหา การท าเครื่องหมาย และการรื้อถอนทุ่นระเบิดและกับระเบิด 
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 ๑๓.๓  ช่วยในการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าของหน่วยรบ และหน่วยสนับสนุน โดยการซ่อมแซมถนน รื้อ
ถอนเครื่องกีดขวาง  ช่วยในการข้ามช่องว่าง  ข้ามล าน้ า  และการผ่านช่องแคบ 
 ๑๓.๔  สร้างสิ่งอ านวยความสะดวกในการขึ้นลงของเครื่องบิน 
 ๑๓.๕ เปิดเส้นทางและปรับปรุง  ถนน  ทางคนเดิน  สะพาน  ที่ลุยข้าม  ส าหรับการเคลื่อนย้าย
หน่วยทหารการส่งก าลังและการส่งกลับ 
 ๑๓.๖  ให้ข่าวสารเกี่ยวกับเส้นทางที่จ าเป็นในการวางแผนการหมุนเวียนการจราจร 
 ๑๓.๗  ช่วยในการระวังป้องกันปีก   โดยสร้างเครื่องกีดขวาง   และเตรียมการท าลาย 
 ๑๓.๘  ให้ข้อมูลการข่าวกรองทางการช่าง 
 ๑๓.๙  จัดน้ าบริโภค 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปขบวนการเคลื่อนที่ของกองพลเมื่อเข้าปะทะกับข้าศึก 

( - ) 
สนับสนุนทั่วไป 

(+ ) 

( - ) 

( - ) ( - ) 

 

กองระวังหน้าสนับสนุนโดยตรง 

หน่วยก าบัง 

กองกระหนาบ กองกระหนาบ 

ส่วนใหญ ่

( สมทบ ) 

( - ) 
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