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บทท่ี  ๑๔ 
ทหารช่างสนับสนุนการยุทธด้วยวิธีตั้งรับ 

 

๑.   กล่าวทั่วไป 
 ๑.๑   การยุทธด้วยวิธีรับ ใช้เพื่อป้องกันมิให้ข้าศึกใช้พืน้ที่ส าคัญ เพ่ือป้องกันปีก  เพ่ือตรึงก าลังข้าศึก 
เพ่ือออมก าลัง หรือเพ่ือท าลายและท าให้ข้าศึกเสียระเบียบมากที่สุด  แบบของการยุทธด้วยวิธีรับมีอยู่  ๒ แบบ  
คือ การตั้งรับเป็นพ้ืนที่  และตั้งรับแบบคล่องตัว  ความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างการตั้งรับทั้งสองแบบอยู่ที่   
การวางก าลัง   ขนาด  และความมุ่งหมายในการใช้ก าลังกองหนุนหรือก าลังโจมตี 
  ๑.๑.๑  การตั้งรับแบบเป็นพ้ืนที่ เป็นการตั้งรับค่อนข้างหนาแน่น ซึ่งจัดพ้ืนที่การรบเป็น    
พ้ืนที่ตั้งรับต่างๆ  ที่มีการสนับสนุนซึ่งกันและกันโดยล าดับ  ส่วนหน้าของพ้ืนที่การรบมีการยึดอย่างเหนียวแน่น 
หน่วยอาจกระจายกันอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกับภูมิประเทศส าคัญ และเตรียมพร้อมที่จะเข้ายึดภูมิประเทศนั้น  
หากพ้ืนที่ที่จะถูกคุกคาม  ความลึกของพ้ืนที่ตั้งรับตื้นและจัดการตั้งรับเพ่ือความมุ่งหมายที่จะหยุดยั้งข้าศึก    
ไว้ข้างหน้าพื้นที่การรบ  ถ้าข้าศึกเจาะพ้ืนที่เข้ามาได้จะท าลายหรือผลักดันให้ข้าศึกออกไป 
  ๑.๑.๒  การตั้งรับแบบคล่องตัว  เป็นการตั้งรับแบบคลี่คลาย ใช้ก าลังในพ้ืนที่ข้างหน้าแต่น้อย  
เพ่ือความมุง่หมายให้แจ้งการเข้ามาของข้าศึก เพื่อท าให้ข้าศึกเสียระเบียบ  และรั้งหน่วงข้าศึกให้มากที่สุดเท่าที่
จะมากได้  และบังคับข้าศึกให้เข้าสู่พ้ืนที่ที่เหมาะสม  ที่ก าลังส่วนโจมตีของฝ่ายเราจะสามารถท าลายข้าศึกได้  
ก าลังส่วนใหญ่จะอยู่ในกองหนุนซึ่งเป็นก าลังโจมตีที่ใช้ตีโต้ตอบ  การตั้งรับแบบคล่องตัวนี้  การรบแตกหักอาจ
เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่การรบ และหวังพ่ึงการปฏิบัติการรุกอย่างรุนแรงและห้าวหาญของก าลังส่วนโจมตีที่จะ
ท าลายข้าศึก กว้างด้านหน้าและความลึกมักจะมากกว่าในการตั้งรับเป็นพื้นที่      
 ๑.๒  ผู้บัญชาการกองพล   เป็นผู้ก าหนดแบบของที่ม่ันตั้งรับที่จะใช้  และก าหนดล าดับความเร่งด่วน
ในการสร้างที่มั่นตั้งรับ  ผู้บังคับทหารช่างของกองพล  เสนอแนะผู้บังคับหน่วยในเรื่องการวางสนามทุ่นระเบิด  
มาตรการในการพราง  ปริมาณสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่  ๔ ที่เกี่ยวกับวัสดุการพรางและป้อมสนามที่จะใช้ การ
สร้างเครือ่งกีดขวาง อิทธิพลของภูมิประเทศ และการใช้หน่วยทหารช่าง  ผู้บังคับทหารช่างของกองพล    ช่วย
ในการวางแผน และปฏิบัติตามแผนฉากขัดขวางเป็นส่วนรวม 

๒. การวางก าลังสนับสนุนของทหารช่าง  
 พื้นที่ตั้งรับ   ประกอบด้วย  พ้ืนที่ระวังป้องกัน  พ้ืนที่ตั้งรับข้างหน้าและพ้ืนที่กองหนุน  พ้ืนที่เหล่านี้
จะแบ่งมอบ ก าลังทหารและก าลังยิงให้ตามส่วนของแผนการตั้งรับเป็นส่วนรวม 
 ๒.๑  พื้นที่ระวังป้องกัน  พ้ืนที่ระวังป้องกันของกองพล เริ่มตั้งแต่ขอบหน้าพ้ืนที่การรบไปข้างหน้า 
ทางปีกและข้างหลัง เท่าที่ได้วางหน่วยระวังป้องกันของกองพล ก าลังในพ้ืนที่ระวังป้องกันให้ข่าวสารเกี่ยวกับ
ข้าศึก รั้งหน่วง  ลวง  ท าให้ข้าศึกเสียระเบียบมากที่สุดเท่าที่จะท าได้  และเป็นฉากป้องกัน การลาดตระเวน    
ก าลังในพ้ืนที่ระวังป้องกันอาจมีก าลังจากหน่วยเหนือของกองพล  เช่น  หน่วยก าบังของกองทัพน้อย หน่วยเฝ้า
ตรวจทางอากาศและหน่วยป้องกันปีก  ก าลังของกองพลในพ้ืนที่ระวังป้องกันจะประกอบด้วย  กองรักษาด่าน
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ทั่วไป  กองรักษาด่านรบ  หน่วยระวังป้องกันปีกหน่วยเฝ้าตรวจทางอากาศของกองพล  และหมู่ตรวจ แบบการ
จัดกองรักษาด่านทั่วไปไม่มีก าหนดไว้กองรักษาด่านทั่วไปอาจเป็นกรมหรือหน่วยของกรม กองพันทหารม้า  
ยานเกราะ หรือหน่วยรบเฉพาะกิจขนาดกองพันตามที่ต้องการ หน่วยทหารช่างมักให้ขึ้นสมทบกับกอง     
รักษาด่านทั่วไป ผู้บังคับหน่วยทหารช่างที่สมทบเป็นผู้บังคับทหารช่างของกองรักษาด่านทั่วไป ให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับงานช่างแก่ผู้บังคับกองรักษาด่านทั่วไปและมอบภารกิจ  และพ้ืนที่รับผิดชอบให้กับหน่วยรอง        
ของตน แต่ละหน่วยที่ได้รับมอบพ้ืนที่จะต้องรับผิดชอบในการดูแลเส้นทางถอนตัวให้เปิดอยู่ตลอดเวลา       
และจัดสร้างเครื่องกีดขวางภายในพ้ืนที่ของตน  การปิดเส้นทางต่างๆ  จะต้องได้รับค าสั่งจากผู้บังคับหน่วย  
ทางยุทธวิธีที่ใช้เส้นทางนั้น  นอกจากนั้นแต่ละหน่วยรับผิดชอบในการสร้างเครื่องกีดขวางตามเส้นทางภายใน
พ้ืนที่ของตน ภารกิจของทหารช่างในกองรักษาด่านรบ โดยทั่วไปเหมือนกับในกองรักษาด่านทั่วไปแต่มีขอบเขต
เล็กกว่า  โดยทั่วๆ  ไปกิจเฉพาะของทหารช่าง  ได้แก่ การวางและปฏิบัติการท าลาย การสร้างเครื่องกีดขวาง    
และงานช่างโยธา   
 ๒.๒  พื้นที่ตั้งรับหน้า    นับจากแนวขอบหน้าพ้ืนที่การรบไปข้างหลัง  รวมถึงพ้ืนที่ซึ่งหน่วยที่เข้ารบ
ข้างหน้าท าการดัดแปลงภูมิประเทศ การประกอบก าลังในพ้ืนที่ตั้งรับข้างหน้าแล้วแต่แบบในการตั้งรับที่ใช้     
แต่มักจะมีทหารช่างสนับสนุนโดยตรงต่อหน่วยที่เข้ารบ ซึ่งตามปกติใช้หนึ่งกองร้อยทหารช่าง ต่อหนึ่งกรมที่เข้า
ท าการรบ 
  ๒.๒.๑   ในการตั้งรับแบบคล่องตัว  ผู้บังคับหน่วยประจ าที่มั่น  ดัดแปลงพ้ืนที่ของตน      
โดยจัดเป็นที่มั่นตั้งรับและเพ่ิมเติมด้วยที่ตรวจการณ์ ที่ฟังการณ์และหมู่ตรวจ ที่มั่นดัดแปลงให้ป้องกันได้รอบตัว 
โดยมีหน่วยขนาดกองร้อยจนถึงกองพันเฉพาะกิจ  ที่มั่นตั้งอยู่ในพ้ืนที่ซึ่งควบคุมภูมิประเทศที่คุ้มครองแนวทาง
เคลื่อนที่เข้าสู่ที่ตั้งและตั้งในพื้นที่ ซึ่งอาจผลักดัน รั้งหน่วงหรือบังคับการเคลื่อนที่ของข้าศึกที่เข้าตี  ที่มั่นส ารอง
และท่ีตั้งตามล าดับขั้นก าหนดไว้ในทางลึก  ก าลังในพ้ืนที่ตั้งรับข้างหน้าแบ่งมอบให้น้อยที่สุดเท่าที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติภารกิจดังกล่าวแล้ว  ซึ่งตามปกติจะเป็นทหารราบมากกว่ายานเกราะซึ่งเป็นก าลังโจมตี 
  ๒.๒.๒  ในการตั้งรับเป็นแบบพ้ืนที่  พ้ืนที่ตั้งรับข้างหน้าจะดัดแปลงเป็นพ้ืนที่ตั้งรับ  ซึ่งมี    
พ้ืนยิงดี การตรวจการณด์ีและมีความแข็งแรงตามธรรมชาติ ที่มั่นสร้างให้ปิดกั้นแนวทางเคลื่อนที่  ณ  แนวขอบ
หน้าที่มั่น เพ่ือควบคุมพ้ืนที่ ความแข็งแรงตามธรรมชาติของพ้ืนที่จะเสริมความแข็งแรงขึ้นโดยการใช้       
เครื่องกีดขวางที่สร้างขึ้น และป้อมสนาม ตลอดจนฉากขัดขวางตามที่เวลาจะอ านวยให้ 
 ๒.๓ พื้นที่กองหนุน  นับจากเส้นเขตหลังของกรมไปจนถึงเส้นเขตหลังของกองพล กองหนุน ได้แก่   
หน่วยที่ไม่เข้ารบ และเป็นเครื่องมือหลักของผู้บัญชาการกองพลใช้บังคับการตั้งรับและให้ได้ความริเริ่ม   
กลับคืนมา ก าลังของกองหนุนอาจประกอบด้วย อาวุธยิงหรือหน่วยด าเนินกลยุทธหรือท้ังสองอย่าง  
  ๒.๓.๑ ในการตั้งรับแบบคล่องตัว ก าลังกองหนุนจัดให้มีก าลังมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ มีภารกิจ
ในการท าลายก าลังข้าศึก  ณ  พื้นที่และเวลาที่เหมาะสม 
  ๒.๓.๒ ในการตั้งรับแบบเป็นพื้นที่ ก าลังของกองหนุนจัดไม่มากเท่ากับการตั้งรับแบบคล่องตัว   
ใช้ส าหรับตีโต้ตอบ หรือตรึงก าลังข้าศึกที่เจาะแนวเข้ามาก่อนที่ หน่วยเหนือจะท าการตีโต้ตอบ ในพ้ืนที่          
กองหนุนนี้จะมีกองพันทหารช่างที่ เหลืออยู่  ท าหน้าที่สนับสนุนทั่ ว ไปแก่กองพลและมีภารกิจรอง                
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ในการสนับสนุนหน่วยรบเฉพาะกิจอ่ืนๆ ตามค าสั่งที่ได้รับ ตามปกติกองหนุนนี้จะให้กรมควบคุม  แต่บางโอกาส
อาจให้หน่วยรบเฉพาะกิจที่จัดตั้งข้ึนควบคุมหรือกองพลควบคุมเอง 

๓.  ภารกิจหลักของทหารช่างในการยุทธด้วยวิธีรับ      
 ภารกิจหลักของทหารช่างของกองพลในการสนับสนุนการรบด้วยวิธี รับ ได้แก่  การเ พ่ิม                  
ขีดความสามารถในการตั้งรับของหน่วยรบ โดยช่วยในการดัดแปลงภูมิประเทศ การสร้างที่มั่นตั้งรับและช่วย  
ในการเคลื่อนที่ของกองหนุนในการตีโต้ตอบ ทหารช่างอาจเตรียมการท าลาย วางสนามทุ่นระเบิด  สร้างและ
ซ่อมแซมเส้นทาง ในการตั้งรับใช้เครื่องกีดขวางอย่างกว้างขวาง  ซึ่งหากเวลาอ านวยให้แล้ว จะเพ่ิม             
ขีดความสามารถในการตั้งรับของภูมิประเทศ โดยการใช้เครื่องกีดขวางที่สร้างขึ้น  และปรับปรุงเครื่องกีดขวาง
ตามธรรมชาติ ให้กลายเป็นระบบฉากขัดขวางที่ข้าศึกไม่สามารถจะผ่านได้โดยไม่สูญเสียก าลัง และวัสดุ     
อย่างมาก  การสร้างเครื่องกีดขวางเป็นความรับผิดชอบของผู้บังคับพ้ืนที่  หรือผู้บังคับด่าน  แต่ผู้บังคับพ้ืนที่
หรือผู้บังคับด่านอาจขอให้ผู้บังคับทหารช่างก ากับดูแลการสร้าง  และถ้าจ าเป็นก็ให้ทหารช่างท าการสร้างให้    
(ชนิดของป้อมค่ายและเครื่องกีดขวาง ดู รส .๕ -๑๕)  ผู้บังคับทหารช่างของกองพล ช่วยในการวางแผน      
ฉากขัดขวางเป็นส่วนรวม และช่วยในการปฏิบัติตามแผนนั้น 

๔.  การให้ความช่วยเหลือจากทหารช่างนอกกองพล 
 เมื่อกองพลท าการดัดแปลงที่มั่นของตน กองพลมักจะต้องการ และได้รับความช่วยเหลือจากทหาร
ช่างของกองทัพน้อย หน่วยทหารช่างของกองทัพน้อย อาจท างานถนนบางสาย  จัดตั้งต าบลจ่ายน้ าในพ้ืนที่  
ข้างหลัง วางสะพานเครื่องพร้อมอย่างเร่งด่วน แทนสะพานที่ช ารุดหรือถูกท าลายในพ้ืนที่ของกองพล   
ปฏิบัติงานขนดิน งานการพรางที่ต้องใช้ความช านาญเป็นพิเศษ  การสร้างเครื่องกีดขวาง และสร้างที่มั่น     
ทางปีก  ข้างหลัง  และสร้างที่มั่นสกัดกั้น จัดเจ้าหน้าที่พิเศษที่ไม่มีในกองพันทหารช่างของกองพลให้           
ถ้าสถานการณ์อ านวยให้และคาดว่ามีความต้องการ  กองทัพน้อยและกองทัพอาจสร้างที่มั่นตั้งรับไว้ล่วงหน้า
ก่อนที่หน่วยทหารประจ าที่มั่นจะมาถึงในกรณีเช่นนี้  จะใช้แรงงานพลเรือนให้มากที่สุด 

๕.  การลาดตระเวน 
 การลาดตระเวนทางการช่าง ในการตั้งรับจะต้องท าตลอดเวลาเช่นเดียวกับการยุทธด้วยวิธีรุก     
และจะต้องเริ่มต้นท าการลาดตระเวนอย่างเต็มที่เมื่อตกลงใจที่จะเข้ายึดที่มั่น เน้นหนักในเรื่องการจัดท า      
ข้อศึกษาพิจารณาภูมิประเทศ การเลือกเส้นทางส าหรับตีโต้ตอบ  การเลือกที่สร้างเครื่องกีดขวางต าบลท าลาย 
และในการใช้ความก าบังตามธรรมชาติให้ได้ประโยชน์ 
 ๕.๑  ในการตั้งแบบรับเป็นพ้ืนที่  ชุดลาดตระเวนทางการช่างของกองพันทหารช่างของกองพล     
ท าการตรวจพ้ืนที่โดยละเอียดและรายงานเรื่องที่น่าสนใจทางการช่างทุกอย่าง ซึ่งจะใช้เป็นมูลฐานในการ
วางแผนฉากขัดขวาง และเครื่องกีดขวาง เส้นทางส่งก าลัง ส่งกลับและถอนตัว ทรัพยากรที่มี  เช่น  ไม้ ทราย 
และกรวด   และในการวางแผนการยุทธขัดขวาง 
 ๕.๒  ในการแบบตั้งรับคล่องตัวการลาดตระเวนทางการช่าง  กระท าร่วมกับแผนการตีโต้ตอบ        
ในความอ านวยการของทหารช่าง โดยมากพ้ืนที่ของกองพลที่จะใช้เป็นที่มั่นตั้งรับ ทหารช่างมักจะคุ้นเคย     
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มาก่อน  และข่าวสารเกี่ยวกับพ้ืนที่ที่มีอยู่ในกองบัญชาการกองทัพน้อยหรือกองทัพ  ผู้บังคับทหารช่างของ  
กองพลรับผิดชอบในการรวบรวม  และในการใช้ข่าวกรองท่ีมอียู่นี้ให้เป็นประโยชน์ 

 ๖.  การดัดแปลงภูมิประเทศ 
 ในการดัดแปลงภูมิประเทศ ทหารช่างของกองพลและทหารช่างนอกกองพล มีบทบาทส าคัญในการ
เสนอแนะ  และช่วยเหลือหน่วยอ่ืนๆ ในการใช้และการปรับปรุงคุณภาพของภูมิประเทศตามธรรมชาติให้ได้
ประโยชน์ในการตั้งรับให้มากที่สุด แล้วเสริมความแข็งแรงด้วยการวางสนามทุ่นระเบิด  การสร้างเครื่องกีดขวาง    
การพราง  การก่อสร้างเพ่ือป้องกัน การปรับปรุงพ้ืนที่ตรวจการณ์  และพ้ืนยิง  ฉากขัดขวางรวมเข้ากับแผนการ
ตั้งรับ เพ่ือให้ข้าศึกอยู่ในอ านาจการยิง หรือหันเหข้าศึกเข้าไปสู่ พ้ืนที่ซึ่งอาจถูกท าลายด้วยการยิงและ          
กลยุทธในการรุ กหรือแยกส่วนของข้าศึกที่ เข้าตี  เช่น  การแยกรถถั งออกจากทหารราบเดินเท้ า                 
แผนฉากขัดขวางวางไว้ในลักษณะที่ใช้ประโยชน์ของเครื่องกีดขวางตามธรรมชาติให้มากท่ีสุด 

๗.  ป้อมสนาม 
 ๗.๑  การตั้งรับ  ประกอบขึ้นด้วยที่ตั้งทางยุทธวิธี  ซึ่งได้เข้ายึดและมีการดัดแปลงหลายแห่งที่มั่น         
ตั้งรับเลือกข้ึนโดยอาศัยความแข็งแรงในการตั้งรับตามธรรมชาติ   ซึ่งมีส่วนช่วยในการปฏิบัติภารกิจและผลการ
ตรวจการณ์ท่ีเกื้อกูล  ที่ตั้งตามธรรมชาติเหล่านี้เสริมความแข็งแรงด้วยป้อมสนาม เพ่ือสนับสนุนแผนการยิงและ
แผนการด าเนินกลยุทธ ป้อมค่ายที่วางแผนและสร้างไว้อย่างดีจะให้การป้องกันที่ต้องการ และดึงข้าศึกให้เข้ามา
อยู่ในอ านาจการยิงมากที่สุดตั้งแต่เนิ่นเท่าที่จะท าได้ แผนการสร้างมักพิจารณาให้สร้างเป็นขั้นตอน            
การก่อสร้างเพ่ือป้องกันท าตามล าดับจากน้อยไปหามากเท่าท่ีจะท าได้  โดยค านึงถึงเวลาและวัสดุที่มีอยู่ 
 ๗.๒    เนื่องจากขอบเขตอันกว้างขวางของงานสร้างป้อมสนาม  ทุกหน่วยเข้าร่วมในงานนี้         
ตามขีดความสามารถของตน  การเลือกพ้ืนที่และการสร้างป้อมสนามเพ่ือป้องกันหน่วย  เป็นความรับผิดชอบ
ของผู้บังคับหน่วยแต่ละหน่วยที่เก่ียวข้อง ผู้บังคับทหารช่างของกองพลรับผิดชอบในการผลิตข้อศึกษาพิจารณา
ภูมิประเทศ ซึ่งจะน าไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาป้อมค่าย  ความรับผิดชอบหลักของทหารช่างในการ    
สร้างป้อมสนามได้แก่.- 
         ๗.๒.๑ เสนอแนะปริมาณและชนิดของวัสดุป้อมสนาม และเครื่องมือ เช่น เครื่องมือ ธรรมดา  
ที่กองพลต้องใช้  
         ๗.๒.๒  ให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือทางเทคนิค 
         ๗.๒.๓  ท าการขุดและถมซึ่งมีปริมาณมาก 
         ๗.๒.๔  เพ่ิมประสิทธิภาพของที่ตั้งอาวุธอย่างกว้างขวางโดยการวางเครื่องกีดขวางป้องกันตน 
  ๗.๒.๕  จัดเครื่องมือพิเศษให้พร้อมด้วยพลประจ า 
  ๗.๒.๖ ท าการก่อสร้างเพ่ือป้องกันให้แก่กองบังคับการ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ติดต่อสื่อสารของหน่วย 

๘.  ฉากขัดขวางและเครื่องกีดขวาง 
 ๘.๑ ฉากขัดขวางใช้ในการตั้งรับ เพื่อ.- 
  ๘.๑.๑  รั้งหน่วงการรุกของข้าศึกทางด้านหน้าหรือทางปีก 
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  ๘.๑.๒  รั้งหน่วงหรือก าจัดการเคลื่อนที่ของหน่วยที่เจาะแนวหรือโอบ 
  ๘.๑.๓  บังคับกรอบการเคลื่อนที่ให้เข้าสู่พื้นที่ซึ่งอาจท าลายข้าศึกหรือท าให้ข้าศึกพ่ายแพ้ 
  ๘.๑.๔  แยกส่วนของข้าศึกที่เข้าตี เช่น แยกทหารราบออกจากยานเกราะ 
 ๘.๒ การวางแผนฉากขัดขวางและเครื่องกีดขวาง  กระท าพร้อมๆ กันไปกับแผนอ่ืนๆ  และกระท า
ได้ทุกระดับหน่วย ระบบฉากขัดขวางทางยุทธวิธีขนาดใหญ่และทางยุทธศาสตร์อย่างกว้างขวาง  กองทัพน้อย
หรือหน่วยเหนือเป็นผู้สั่ง สธ.๒ เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะฝ่ายเสนาธิการ ในการใช้ฉากขัดขวางและ         
เครื่องกีดขวางทางยุทธวิธี  ผู้บังคับทหารช่างเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะฝ่ายกิจการพิเศษ  ในการวางแผนผู้บังคับ
ทหารช่าง  ท าข้อศึกษาพิจารณาภูมิประเทศและฉากขัดขวางให้แก่  สธ .๒  เสนอแนะ สธ.๓ ในเรื่องวิธีการ  
และขอบเขตในการเพ่ิมเติมเครื่องกีดขวางตามธรรมชาติ วางแผน และก ากับดูแลทางเทคนิคของการใช้          
ฉากขัดขวาง  ผู้บังคับทหารช่างช่วย  สธ.๓ จัดท าผนวกฉากขัดขวางของแผนยุทธการหรือค าสั่งยุทธการ       
ในความอ านวยการของ  สธ.๓ ประสานกับนายทหารเคมีในการใช้สารเคมีในแผนฉากขัดขวาง  การวางแผน
ฉากขัดขวาง และเครื่องกีดขวางของกองพลนั้น  มักจะได้รับการเพ่ิมเติมด้วยการวางแผนเครื่องกีดขวาง      
ทางยุทธวิธีในรายละเอียดในระดับกรม          
 ๘.๓ การสร้างเครื่องกีดขวางในการป้องกันระยะประชิด นั้นเป็นความรับผิดชอบของผู้บังคับหน่วย
ที่เกี่ยวข้องแต่ละหน่วย และอาจรวมเข้ากับแผนฉากขัดขวางของกองพลหรือหน่วยเหนือ โดยปกติ หน่วย    
ทางยุทธวิธีรับผิดชอบในการสร้างเครื่องกีดขวางในส่วนของระบบฉากขัดขวาง ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ของตน ทหารช่าง
ให้ความช่วยเหลือในรูปแบบของการท างาน  การให้ค าแนะน าและการก ากับดูแลทางเทคนิค ทหารช่างอาจ
ต้องรับผิดชอบในการก าหนดที่ตั้ง และในการสร้างเครื่องกีดขวางที่ต้องใช้ความช านาญและเครื่องมือพิเศษ     
ที่อยู่ทางด้านปีกและทางด้านหลัง ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ที่จะต้องสร้างก่อนที่หน่วยทหารประจ าที่มั่น  
จะมาถึง และท่ีอยู่พ้นความรับผิดชอบของหน่วยอื่น 
 
 
 
 ๘.๔ การใช้เครื่องกีดขวาง 
  ๘.๔.๑ การตั้งรับแบบเป็นพ้ืนที่  เครื่องกีดขวางน ามาใช้อย่างกว้างขวาง เมื่อมีเวลาอ านวยให้
จะได้ท าการปรับปรุงคุณลักษณะในการป้องกันตามธรรมชาติของภูมิประเทศ  และเพ่ิมเติมด้วยเครื่องกีดขวาง 
ที่สร้างข้ึนจนกลายเป็นระบบฉากขัดขวาง ซึ่งข้าศึกไม่สามารถผ่านได้โดยไม่สูญเสียก าลังอย่างมาก 
  ๘.๔.๒   ในการตั้งรับแบบคล่องตัว เครื่องกีดขวาง  และฉากขัดขวางใช้ในการรั้งหน่วงหรือ
บังคับกรอบการเคลื่อนที่ของข้าศึกจะต้องมีการประสานกันเป็นอย่างดี ทั้งนี้เนื่องจากความจ าเป็นที่จะต้องให้มี
เสรีในการเคลื่อนที่ของหน่วยด าเนินกลยุทธในการตีโต้ตอบ ต้องมีช่องทางเปิดไว้ให้รถถังและทหารราบ       
ยานเกราะของฝ่ายเราผ่านไปข้างหน้ามาข้างหลัง ไปสู่พ้ืนที่ข้างเคียงและ ไปยังที่มั่นใหญ่ 
  ๘.๔.๓  ในสถานการณ์ที่ใช้ทุ่นระเบิด เครื่องกีดขวางเครื่องพร้อม และเครื่องกีดขวางชนิดขุด
อย่างกว้างขวาง  เมื่อมีเวลาและทรัพยากรจ ากัด จะสะท้อนถึงการวางแผนฉากขัดขวาง และเครื่องกีดขวางด้วย   
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และเมื่อมีเครื่องมือกลส าหรับวางทุ่นระเบิดและเครื่องขุดดินจะช่วยลดเวลาและแรงงานที่ต้องใช้  ทุ่นระเบิด   
ใช้เป็นเครื่องกีดขวาง หรือเครื่องกีดขวางสนับสนุนในระบบฉากขัดขวาง  การรวมทุ่นระเบิดเคมีเข้าไว้ในระบบ
ฉากขัดขวาง จะท าให้พ้ืนที่เป็นพิษซึ่งจะท าให้การเจาะช่องได้ยากขึ้นและใช้เวลามากขึ้น แต่การใช้ทุ่นระเบิด
อย่างกว้างขวางเป็นการเพ่ิมภาระในการส่งก าลังบ ารุง  ซึ่งจะต้องพิจารณาเมื่อมีการวางแผนการใช้ทุ่นระเบิด
เป็นจ านวนมาก 

 ๙.  ถนนในสนามและสะพานทางยุทธวิธี 
 ต้องคาดการณ์ว่าข้าศึกพยายามที่จะขัดขวางการเคลื่อนที่ของกองหนุนและการส่งก าลัง โดยการ
โจมตีทางอากาศ การยิงด้วยปืนใหญ่และอาวุธต่างๆ ต่อถนน  สะพาน ช่องแคบ ในการวางแผนการ             
ตีโต้ตอบ ด้วยฉากขัดขวางของฝ่ายเราการวางแผนการตั้งรับควรจะจัดเตรียมไว้ส าหรับการก่อสร้าง            
การซ่อมแซม และบ ารุงรักษาเส้นทางที่ต้องใช้เคลื่อนย้ายกองหนุน ไปท าการตีโต้ตอบ  ไปยังที่มั่นสกัดกั้น      
ไปยังที่มั่นส ารอง และการผ่านช่องแคบ วัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลงสะพานควรจะไว้กับหน่วย
ทหารช่างที่สนับสนุน  และกองไว้   ณ  ต าบลที่ให้ประโยชน์ 

๑๐. งานช่างในพื้นที่กองหนุนของกองพล 
 ล าดับความเร่งด่วนส าหรับงานช่างในพ้ืนที่กองหนุนของกองพล ได้แก่ การสนับสนุนกองหนุนของ
กองพลวางแผนที่มั่นสกัดกั้นในพ้ืนที่ข้างหลังของพ้ืนที่ตั้งรับข้างหน้า หน่วยด าเนินกลยุทธเป็นผู้สร้างโดย    
ทหารช่างให้ความช่วยเหลือ หรือทหารช่างเป็นผู้สร้างโดยผู้บังคับหน่วยที่จะเข้าประจ าที่มั่นให้แนวทางในการ
สร้างที่มั่นสกัดกั้นนี้เลือกและดัดแปลงขึ้นให้ป้องกันการเจาะแนวขนาดใหญ่จากทางปีกหรือปีกที่มีก าลังน้อย   
ยึดอยู่ที่มั่นนี้  อาจให้กองหนุนของกองพลเข้าประจ าที่มั่นนี้ดัดแปลงให้ท าการป้องกันได้รอบตัว ใช้ลักษณะ    
ภูมิประเทศตามธรรมชาติให้เป็นประโยชน์มากที่สุด เน้นในการถูกโจมตีด้วยยานเกราะและอาวุธหนัก       
ทหารช่างมีบทบาทส าคัญในการเตรียมป้องกันในพ้ืนที่ข้างหลัง การสร้างที่มั่นส ารองและท างานช่างทุกชนิด    
ซึ่งงานหลักของทหารช่างในพ้ืนที่ข้างหลัง ได้แก่.- 
 ๑๐.๑ การซ่อมบ ารุงถนนและสะพาน ในพ้ืนที่ข้างหลังของกองพลจะมีการสะสม และทดแทน       
สิ่งอุปกรณ์ และเครื่องมือโดยต่อเนื่อง ในการนี้ท าให้เกิดการจราจรเพ่ิมมากขึ้นบนข่ายถนนเนื่องจากการตั้งรับ
นั้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ของหน่วย  และสิ่งอุปกรณ์  ดังนั้นจึงมีความส าคัญ   
อย่างยิ่งที่จะต้องให้มีถนน และสะพานใช้การได้ตลอดเวลา 
 ๑๐.๒ ที่บังคับการของกองพลและกรม  จะต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้เป็นเป้าหมายที่คุ้มค่าต่อการโจมตี   
ด้วยอาวุธขนาดหนักของข้าศึก  ที่บังคับการเหล่านี้จะต้องกระจายกันออกไป มีการซ่อนพรางและอยู่ใต้ดินลึก
พอที่จะไม่เกิดความเสียหายจากการโจมตีด้วยอาวุธขนาดหนัก ความจ าเป็นที่ต้องมีที่บังคับการส ารองส าหรับ
กองพล  และกรม  เป็นการเพ่ิมงานให้กับทหารช่างมาก การจัดสร้างที่มั่นและเครื่องกีดขวางเพ่ือให้         
ความปลอดภัยแก่ที่บังคับการของกองพลควรจะต้องประสานกับหน่วยทหารสารวัตรของกองพล และผู้บังคับ
หมวดป้องกันของสารวัตรทหาร 
 ๑๐.๓ ที่ตั้งปืนใหญ่ของกองพล อาจต้องใช้ทหารช่างช่วยในการจัดท าที่ตั้งยิงปืนใหญ่ เพ่ือให้หน่วย
ปืนใหญ่เปลี่ยนที่ตั้งยิงอย่างรวดเร็ว 



๑๔ - ๗ 
 
 ๑๐.๔  น้ าและต าบลจ่ายน้ า การด าเนินการแจกจ่ายน้ าเป็นความรับผิดชอบของ ฝอ.๔ ของ        
กองพันทหารช่าง แต่กองร้อยทหารช่างช่วยในการเตรียมที่ตั้ง  ได้แก่ การถากถาง การสร้างทางเข้าออก      
การปรับระดับ และการบดทับเท่าที่จ าเป็น เพ่ือให้ได้ที่ตั้งท่ีเหมาะสม 
 ๑๐.๕ การรื้อถอนทุ่นระเบิด ถ้าการตั้งรับอยู่ในพ้ืนที่ซึ่งข้าศึกเคยยึดครองอยู่ก่อน อาจท าการ     
กวาดล้างสนามทุ่นระเบิดเพ่ือให้มีพ้ืนที่ที่จะใช้มากขึ้น อาจมีความจ าเป็นที่ทหารช่างต้องท าการรื้อถอน       
ทุ่นระเบิดหรือท าลาย ณ  ที่วาง 
 ๑๐.๖ ที่รวบรวมเชลยศึก แม้ว่าความรับผิดชอบในการรวบรวมเชลยศึกจะเป็นความรับผิดชอบของ
สารวัตรทหาร  แต่ทหารช่างก็อาจจะต้องสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกในการรวบรวมเชลยศึกให้          
 ๑๐.๗  สิ่งอ านวยความสะดวกในการขึ้นลงของเครื่องบิน เมื่อเกิดมีความต้องการสิ่งอ านวย      
ความสะดวกในการขึ้นลงของเครื่องบิน โดยทั่วไปงานนี้ประกอบด้วย  การถากถางพ้ืนที่ ให้ใหญ่พอที่เครื่องบิน
จะขึ้นลง การปรับระดับและบดทับเพ่ือให้สามารถรับน้ าหนักของเครื่องบินได้ ตัวอย่างของงานชนิดนี้ ได้แก่ 
การถากถางพุ่มไม้ สายโทรศัพท์จากสองข้างถนน กลบหลุมระเบิดหรื อเอาพืชออกจากพ้ืนที่ เ พ่ือให้
เฮลิคอปเตอร์ข้ึนลงได้ 
 ๑๐.๘   การเตรียมสถานที่ตั้ง ส าหรับหน่วยสนับสนุนของกองพลในพ้ืนที่ข้างหลัง อาจต้องใช้    
ทหารช่าง เช่น  ที่ตั้งส าหรับเครื่องมือสื่อสาร  ที่ตั้งสิ่งอุปกรณ์  และการเตรียมที่ตั้งกองพันเสนารักษ์และที่ตั้ง
ของหน่วยต่าง ๆ  

๑๑. ภารกิจเฉพาะของทหารช่างในการยุทธวิธีรับ 
 ๑๑.๑  เพ่ิมขีดความสามารถในการตั้งรับของหน่วยรบ 
 ๑๑.๒  ช่วยในการเคลื่อนที่ของกองหนุน 
 ๑๑.๓  วางสนามทุ่นระเบิด สร้างเครื่องกีดขวางและปรับปรุงเครื่องกีดขวางตามธรรมชาติ 
 ๑๑.๔  ลาดตระเวนทางการช่าง 
 ๑๑.๕  สร้าง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม 
 ๑๑.๖  อาจต้องสร้างลานบินหน้า 
 ๑๑.๗  การส่งก าลังสายช่าง โดยเฉพาะ สป.๔ 
 ๑๑.๘  การประปาสนาม 
 ๑๑.๙  ช่วยในการควบคุมการจราจร 
 ๑๑.๑๐ ท าการรบอย่างทหารราบ 
 
 
 
 
 
 



๑๔ - ๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กองพลตั้งรับแบบพ้ืนที่ 

( - ) 

( - ) 

สนับสนุนทั่วไป 

สนับสนุนโดยตรง สนับสนุนโดยตรง 

(+ ) 

กดป. 

กดร. 

ขนพร. 

ส่วนระวัง

ป้องกัน 

พื้นที่ 

ตั้งรับหน้า 

พื้นที่ 

กองหนุน 

( สมทบ ) 



๑๔ - ๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( สมทบ ) 

สนับสนุนทั่วไป 

สนับสนุนโดยตรง สนับสนุนโดยตรง 

ขนพร. 

( - ) 

( - ) 
(+ ) 



๑๔ - ๑๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


