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บทท่ี  ๑๕ 
ทหารช่างสนับสนุนการยุทธด้วยวิธีร่นถอย 

 
๑. กล่าวท่ัวไป 
 การร่นถอย คือ การเคลื่อนย้ายหน่วยไปข้างหลังหรือออกไปให้พ้นจากข้าศึกเป็นการปฏิบัติ        
เพ่ือละทิ้งภูมิประเทศให้ข้าศึกเข้าควบคุม และเพ่ือหลีกเลี่ยงการรบขั้นแตกหักกับข้าศึก 
๒. ความมุ่งหมาย 
 ในการร่นถอย  อาจปฏิบัติ   เพ่ือความมุ่งหมายดังต่อไปนี้.- 
 ๒.๑  รบกวนท าให้ข้าศึกอ่อนก าลังต้านทาน   รั้งหน่วง   และท าลายก าลังข้าศึก 
 ๒.๒  ชักจูงข้าศึกเข้าสู่สภาพการณ์ที่เสียเปรียบ 
 ๒.๓  น าก าลังบางส่วนไปใช้ในพ้ืนที่แห่งอ่ืน 
 ๒.๔  หลีกเลี่ยงการรบในสภาพการณ์ที่เสียเปรียบ 
 ๒.๕  เพ่ือรอเวลาและหลีกเลี่ยงการรบแตกหัก 
 ๒.๖  เพ่ือผละออกจากการรบ 
 ๒.๗  เพ่ือให้สอดคล้องกับการเคลื่อนที่ของฝ่ายเดียวกัน 
 ๒.๘  เพ่ือร่นระยะทางคมนาคมให้สั้นลง 
๓. แบบของการร่นถอย 
 ๓.๑ การถอนตัว  คือ การปฏิบัติวิธีหนึ่งซึ่งก าลังทั้งหมดผละออกจากการสู้รบกับข้าศึก  ซึ่งมีวิธี
ปฏิบัติ ๒ วิธี  คือ การถอนตัวเมื่อข้าศึกไม่กดดัน   และการถอนตัวเมื่อข้าศึกกดดัน 
 ๓.๒ การถอย   คือ  การปฏิบัติร่นถอยที่ก าลังของฝ่ายเรามิได้ปะทะกับข้าศึก เป็นการถอนตัวไปตาม
แผนที่วางไว้  โดยปราศจากการกดดันของข้าศึก  ถ้าหากหน่วยก าลังปะทะกับข้าศึก  ต้องใช้วิธีการถอนตัวออก
การรบเสียก่อน 
 ๓.๓  การรบหน่วงเวลา   คือ  การปฏิบัติงานของหน่วยที่อยู่ภายใต้การกดดันของข้าศึก  โดยยอม
เสียพ้ืนที่เพ่ือให้ได้เวลา  ในขณะเดียวกันท าความเสียหายให้กับข้าศึกมากที่สุด   มีแบบการรบหน่วงเวลาอยู่   
๒  แบบ  คือ การรบหน่วงเวลาในที่มั่นตามล าดับขั้น  และการรบหน่วงเวลาในที่มั่นสลับขั้น  ซึ่งอาจจะใช้
แยกกันหรือผสมกันก็ได้ 
๔. การวางก าลังทหารช่างสนับสนุนการร่นถอย 
 ๔.๑  หน่วยทหารช่างของกองพล  ในการร่นถอยของกองพล   การวางก าลังทหารช่างสนับสนุน
ตามแบบประกอบด้วย หนึ่งกองร้อยทหารช่างขึ้นสมทบกับหน่วยก าบัง หรือหน่วยระวังป้องกัน หนึ่งกองร้อย
ทหารช่างสนับสนุนโดยตรงต่อหน่วยใหญ่ แต่ละหน่วยที่ท าการร่นถอย      ก าลังส่วนที่เหลือของกองพันทหาร
ช่างกองพลสนับสนุนทั่วไปแก่กองพล  การประกอบก าลังและการวางก าลังอย่างแท้จริงของหน่วยทหารช่าง   
ที่ท าหน้าที่สนับสนุนขึ้นอยู่กับ  สถานการณ์ของข้าศึก ลักษณะภูมิประเทศ การประกอบก าลังของหน่วยที่    
ท าการร่นถอย และสถานการณ์ทางยุทธวิธี 
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  ๔.๑.๑  ทหารช่างของกองพล อาจต้องรวมการทหารช่าง เพ่ือปฏิบัติตามแผนฉากขัดขวาง  
ของกองพล การสร้างเครื่องกีดขวางและที่มั่นข้างหลัง และการซ่อมบ ารุงถนน ถ้าให้ทหารช่างขึ้นสมทบกับ
หน่วยย่อยของหน่วยรบหลายๆ หน่วย จะเป็นการลดประสิทธิภาพส่วนรวมของกองพันทหารช่างของกองพล 
ซึ่งมักจะได้รับการสนับสนุนทางการช่างเพ่ิมเติมจากหน่วยเหนือ 
  ๔.๑.๒ พันธกิจที่ส าคัญประการหนึ่งของทหารช่าง  คือ การให้ค าแนะน าและช่วยเหลือ      
ในการวางและปฏิบัติตามแผนฉากขัดขวางเป็นส่วนรวม ผู้บังคับหน่วยที่ท าการร่นถอยใช้ฉากขัดขวางใน      
การรั้งหน่วงข้าศึก  หรือบังคับข้าศึกเข้าไปในพ้ืนที่ซึ่งอาจท าลายได้ด้วยการยิง  หรือการตีโต้ตอบจ ากัดที่หมาย 
  ๔.๑.๓  วางแผนรายละเอียดในการท าลายตามแนวทางเคลื่อนที่ของข้าศึก และเส้นทางเข้า  
สู่พื้นที่ของกองพลให้ความสนใจเป็นพิเศษในการท าลาย  สะพาน  อุโมงค์  ช่องแคบ  และตามเส้นทางผ่านแนว
เครื่องกีดขวาง แผนการท าลายรวมถึง 
   ๔.๑.๓.๑ เตรียมการวางและจุดระเบิดที่จ าเป็น 
   ๔.๑.๓.๒ จัดยามเฝ้าเพ่ือป้องกันการระเบิดก่อนก าหนดหรือถูกข้าศึกเล็ดลอดเข้ามายึด 
   ๔.๑.๓.๓ ก าหนดความรับผิดชอบในการท าลายไว้โดยแน่ชัด 
   ๔.๑.๓.๔ ก าหนดเวลาท าลายสะพานที่ฝ่ายเราไม่ใช้แล้ว 
   ๔.๑.๓.๕ คุ้มครองเครื่องกีดขวางทีเ่กิดจากการท าลายด้วยการยิง 
   ๔.๑.๓.๖ จัดเตรียมท าลายยุทโธปกรณ์   และสิ่งอุปกรณ์ท่ีล าเลียงกลับไม่ได้ 
  ๔.๑.๔  การท าลายสะพานเป็นเรื่องส าคัญมาก   ส าหรับผู้บังคับหน่วยที่ท าการร่นถอยต้อง
ระวังไม่ให้สะพานถูกท าลายก่อนก าหนด หรือไม่ให้ข้าศึกยึดได้โดยไม่ถูกท าลาย   ซึ่งกระท าได้โดยมอบ     
ความรับผิดชอบในการท าลายสะพานให้กับผู้บังคับหน่วยทางยุทธวิธี  ต้องก าหนดพวกจุดระเบิด และยาม
ป้องกันต าบลท าลายผู้บังคับหน่วยป้องกันมีอ านาจท าลายสะพานตามสถานการณ์ที่หน่วยเหนือก าหนดไว้      
ผู้บังคับหน่วยป้องกันจะได้รับบัญชีหน่วยที่จะต้องใช้สะพาน ผู้บังคับหน่วยแต่ละคนแจ้งให้ผู้บังคับหน่วยป้องกัน
ทราบเมื่อหน่วยของตนผ่านพ้นสะพานไปแล้ว  ผู้บังคับหน่วยป้องกันเป็นผู้รับผิดชอบในการท าลายสะพาน   
เพ่ือมิให้ข้าศึกยึดแต่จะต้องท าการท าลายเฉพาะเมื่อได้ก าหนดไว้ในแผนการท าลายเท่านั้น 
 ๔.๒  หน่วยทหารช่างของกองทัพน้อย  มีภารกิจหลักสองประการในการร่นถอย  ประการแรก
คือ  ช่วยในการเคลื่อนที่ของหน่วยทหารฝ่ายเรา โดยเปิดเส้นทางถอยให้ใช้การได้ตลอดเวลา  ประการที่สองคือ 
ขัดขวางการรุกของข้าศึก โดยการท าลายที่ตั้ง  สิ่งอุปกรณ์ และโครงสร้างตามที่วางแผนไว้  การวางสนามทุ่น
ระเบิด การท าตามล าดับที่ก าหนดไว้ในแผนของกองทัพน้อย  หน่วยทหารช่างของกองทัพน้อยอาจได้รับค าสั่ง
ให้เตรียมที่มั่น  และฉากขัดขวางในพ้ืนที่ข้างหลังของกองพล เพ่ือช่วยในการปฏิบัติภารกิจการร่นถอย     
กองทัพน้อยเป็นผู้ก าหนดล าดับความเร่งด่วนของงานช่าง 
 ๔.๓  หน่วยทหารช่างของกองทัพ  หน่วยทหารช่างในการควบคุมของกองทัพ ใช้ในการปรับปรุง
เส้นทางถอยหลักสร้างสะพาน ณ ต าบลส าคัญหรือเริ่มดัดแปลงที่มั่นใหม่ ในการวางแผนการสนับสนุนการ    
ร่นถอย ต้องมีการประสานกับกองทัพน้อยโดยแน่ชัด เพ่ือให้การสนับสนุนทางการส่งก าลังบ ารุงพอเพียงส าหรับ
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แผนทางยุทธวิธีของกองทัพน้อย โดยให้สิ่งอุปกรณ์สูญเสีย ถูกท าลาย หรือต้องเคลื่อนย้ายโดยไม่จ าเป็น      
น้อยที่สุด 
๕. การลาดตระเวนทางการช่าง  
 การลาดตระเวนทางการช่างในการร่นถอยเน้นหนักในเรื่องการรวบรวมข่าวสารล่วงหน้าเกี่ยวกับถนน
สะพาน ลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ซึ่งจะเคลื่อนที่ผ่านไป  โดยปกติพ้ืนที่นี้จะเป็นพ้ืนที่
ที่ทหารช่างคุ้นเคยมาก่อน และอยู่ในความยึดครองของฝ่ายเรา ดังนั้น รายงานการลาดตระเวนโดยละเอียด    
อาจได้มาทางสายงานข่าวกรองและทหารช่าง 
๖. การปฏิบัติการยุทธขัดขวาง 
 การยุทธขัดขวาง  คือ การปฏิบัติที่ยับยั้งหรือขัดขวางมิให้ข้าศึกใช้พ้ืนที่ ก าลังพลและสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์  วิธีการที่จะใช้อาจรวมถึง การท าลาย การรื้อถอน การท าให้เป็นพิษ   
และการสร้างเครื่องกีดขวาง 
 ๖.๑ ความรับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชาทุกชั้น  จะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติการยุทธขัดขวาง 
ส าหรับผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจรับผิดชอบพ้ืนที่   จะต้องรับผิดชอบในการขัดขวางทุกสิ่งทุกอย่างภายใน
พ้ืนที่  ส่วนผู้บังคับบัญชาอ่ืน  ๆ จะมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเครื่องใช้ และสิ่งอุปกรณ์ที่อยู่ในหน่วยของตน 
เว้นแต่จะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน 
 ๖.๒  การปฏิบัติ  การยุทธขัดขวาง   ถ้าท าอย่างเต็มที่จะใช้นโยบาย  "ล้างแผ่นดิน"  คือ  ท าทุกสิ่ง
ทุกอย่างไม่ให้เกิดประโยชน์ต่อข้าศึก  โดยการรื้อถอนและท าลายทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดสิ้น แต่ถ้าต้องใช้
นโยบายล้างแผ่นดิน ในพ้ืนที่ฝ่ายเดียวกันแล้วจะต้องส่งกลลับพลเมืองในพ้ืนที่นั้นออกเสีก่อน การส่งกลับ
จะต้องไม่ให้ขัดขวางต่อการปฏิบัติการของหน่วยทหาร  โดยปกติจะใช้การยุทธขัดขวางแต่เพียง  "บางส่วน"   
ซึ่งมีความรุนแรงน้อยกว่าการใช้นโยบาย "ล้างแผ่นดิน" 
 ๖.๓ อ านาจในการตกลงใจ ผู้บังคับบัญชาที่สูงที่สุดในยุทธบริเวณ เป็นผู้ตกลงใจในการก าหนด
ขอบเขตการยุทธขัดขวาง  ซึ่งรวมไปถึงสิ่งอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่มิใช่ทางทหาร  เมื่อก าหนด
นโยบายขึ้นแล้ว  จะท าการวางแผนและรายละเอียดในการปฏิบัติ  ซึ่งจะเกี่ยวกับปัญหาใหญ่ในทางการช่าง 
และการส่งก าลังบ ารุง 
 ๖.๔ การปฏิบัติของกองพันทหารช่างของกองพล  ท าการวางแผนในการยุทธขัดขวางให้สอดคล้อง
กับแผนของหน่วยเหนือ และแจกจ่ายแผนนี้ให้กับหน่วยรองภายในกองพล เพ่ือปฏิบัติโดยทั่วๆ ไปแล้วงาน
ขัดขวางนี้เป็นงานที่ใหญ่โต ซึ่งต้องใช้ความช านาญทางทางเทคนิคอย่างสูง ต้องใช้เวลามากส าหรับการวางแผน
โดยละเอียด  และต้องมีการเตรียมการและปฏิบัติอย่างรอบคอบ กองพันทหารช่างของกองพลเป็นหน่วยที่
เหมาะสมที่สุดในการปฏิบัติการยุทธขัดขวางโดยการ  รื้อถอน  ท าลาย และสร้างเครื่องกีดขวาง ด้วยการใช้
เครื่องมือช่าง และการท าลายด้วยดินระเบิด ในการยุทธขัดขวางจะต้องใช้หน่วยรบและหน่วยบริการอ่ืน ๆ  
ด้วยแต่จะต้องอยู่ในการก ากับตรวจตราของทหารช่าง  เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องตกลงใจ    
พิจารณาว่าเมื่อใดจะเริ่มปฏิบัติงานขั้นแรก และเมื่อใดจะปฏิบัติการตามแผน การยุทธขัดขวางจะได้ผลส าเร็จ
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อย่างเต็มที่ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติการอย่าง " รุนแรงและโหดร้าย " ตามปกติแล้วทุกหน่วยจะต้องจัดท าระเบียบ
ปฏิบัติ (รปจ.) ส าหรับท าลายยุทโธปกรณ์และสิ่งอุปกรณ์ในหน่วยของตน 
 ๖.๕ สิ่งที่จะต้องขัดขวางข้าศึก   จะต้องส่งกลับสิ่งอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ทางทหารทุกอย่าง   
เมื่อกระท าได้ ส่วนที่เหลือต้องจัดการท าลายเสีย กองพลและกองพันทหารช่าง มักจะสนใจในการขัดขวาง    
สิ่งต่อไปนี้.- 
  ๖.๕.๑  สิ่งอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ทางทหาร          
  ๖.๕.๒  ที่ตั้งทางทหาร 
  ๖.๕.๓  สิ่งอ านวยความสะดวกในการคมนาคม  (ทางรถไฟและล้อเลื่อน,  ถนน,  สะพาน, 
ลานบิน และ ฯลฯ) 
  ๖.๕.๔  เครื่องมือติดต่อสื่อสาร 
  ๖.๕.๕  อาคาร  และโครงสร้างบางชนิด  
 ๖.๖  การขัดขวางโดยการรื้อถอน   การส่งกลับวัสดุเป็นส่วนหนึ่งของการยุทธขัดขวางที่ใช้มาก
เช่นเดียวกับการท าลาย การส่งกลับจะต้องกระท าเสียแต่เนิ่นๆ และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามล าดับความ 
เร่งด่วนที่ได้ก าหนดไว้ จะต้องใช้แรงงาน และการขนส่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด เพ่ือประหยัด       
สิ่งอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ทุกชนิด 
 
 
 
 ๖.๗  การขัดขวางโดยการท าลาย 
  ๖.๗.๑  การท าลาย  จะต้องค านึงถึงกฎแห่งการท าสงครามทางบก ในอนุสัญญาเจนีวา สิ่งที่
ไม่ขัดต่อสัญญาดังกล่าว  จะต้องจัดการท าลายทุกอย่างเท่าที่จะกระท าได้   และจะใช้วิธีการท าลายทุกชนิด 
เช่น วัตถุระเบิด  ไฟ  น้ า  เครื่องมือ  การท าให้เป็นพิษ  อาวุธยิง  
  ๖.๗.๒  เพ่ือให้การท าลายได้ปฏิบัติไปตามเวลาที่ต้องการแล้ว   จะต้องก าหนดตัวเจ้าหน้าที่  
ในการท าลายไว้ล่วงหน้า จะต้องได้ประมาณการสิ่งอุปกรณ์ที่จ าเป็นที่จะใช้ในการท าลาย และน ามารวมไว้ ณ   
ต าบลที่เหมาะสม จะต้องก าหนดเหตุการณ์ที่จะท าลายไว้โดยแน่นอน และถ้าจ าเป็นจะต้องส่งค าสั่งในการ
ท าลายแล้วจะต้องเตรียมเครื่องมือส าหรับส่งค าสั่งไว้ให้พร้อมด้วย 
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