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บทท่ี  ๑๖ 
ทหารช่างจัดก าลังท าการรบอย่างทหารราบ 

๑. กล่าวทั่วไป 
 กองพันทหารช่างของกองพลและหน่วยขึ้นสมทบ  จะเข้าท าการรบอย่างทหารราบก็ต่อเมื่อ 
  ๑.๑  ข้าศึกป้องกันไม่ให้เข้าไปยังแหล่งงานของหน่วย 
  ๑.๒  ข้าศึกพยายามขับไล่หน่วยทหารช่างออกจากแหล่งงาน 
  ๑.๓  ข้าศึกป้องกันไม่ให้ส่งสิ่งอุปกรณ์ 
  ๑.๔  การปฏิบัติการของข้าศึกบังคับให้ท าการรบ  ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้หลายทาง เช่น 
   ๑.๔.๑  ผู้บังคับหน่วยถูกบังคับให้ต้องเข้าท าการรบ เพ่ือรักษาหน่วยให้ปลอดภัย 
   ๑.๔.๒ การปฏิบัติการของข้าศึกบังคับให้หน่วยต้องเข้าท าการรบ เพ่ือให้หน่วยเหนือ
ปฏิบัติภารกิจได้ส าเร็จ 
   ๑.๔.๓ เนื่องจากสถานการณ์บังคับให้ผู้บังคับหน่วยขนาดใหญ่ต้องตัดสินใจ ให้หน่วย
ทหารช่างเข้าท าการรบ 
๒. การวางแผนฉุกเฉิน 
 ในการปฏิบัติการของกองพันทหารช่างของกองพลนั้นมักจะให้กองร้อยทหารช่างสนามสนับสนุน 
โดยตรงแก่กรมทหารราบที่ เข้ารบ โดยมีบางส่วนของกองร้อยกองบังคับการและบริการสนับสนุน        
กองร้อยเหล่านั้น  ส่วนที่เหลือของกองพันใช้สนับสนุนทั่วไปทั่วพ้ืนที่ของกองพล ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะให้
กองพันจัดก าลังท าการรบเป็นหน่วยทั้งกองพัน แต่อย่างไรก็ตาม กองพันและแต่ละกองร้อยทหารช่างสนาม 
ต้องวางแผนไว้ส าหรับเหตุฉุกเฉินเช่นนี้ เพ่ือเข้าท าการรบเป็นหน่วยอิสระหรือร่วมกับหน่วยรับการสนับสนุน  
แผนนี้ก าหนดไว้ในระเบียบปฏิบัติประจ า (รปจ.) ของหน่วยและท าให้ทันสมัยโดยถือภารกิจปัจจุบันและ        
ที่คาดคิดไว้  และสภาพที่แท้จริงของหน่วยเป็นมูลฐาน ในการท าแผนเหล่านี้หน่วยจะต้องประสานกับ     
หน่วยเหนือถัดข้ึนไป และหน่วยรับการสนับสนุน  
๓. การใช้  
 ๓.๑ เมื่อเกิดความจ าเป็นต้องใช้กองพันทหารช่าง หรือหน่วยขึ้นตรงท าการรบหน่วยจะต้องเตรียม   
ที่จะปฏิบัติภารกิจนี้โดยให้เสียเวลาน้อยที่สุด หน่วยทหารช่างควรเข้ารบทั้งหน่วยเพื่อให้เกิดบูรณภาพของหน่วย   
ผู้บังคับหน่วยก าลังรบขนาดใหญ่เป็นผู้ตกลงใจในการใช้หน่วยทหารช่างเข้าท าการรบ สถานการณ์ซึ่งหน่วย
ทหารช่างอาจต้องเข้าท าการรบอย่างทหารราบได้แก่.- 
  ๓.๑.๑ พ้ืนที่ตั้งรับกว้างขวางเกินไป 
  ๓.๑.๒ ข้าศึกเจาะแนวหรือโอบปีกโดยกะทันหัน              
  ๓.๑.๓ ข้าศึกลงจากทางอากาศหรือมีการปฏิบัติการของกองโจรในพื้นที่ข้างหลัง 
  ๓.๑.๔  ต้องการผลัดเปลี่ยนหน่วยรบเพื่อให้ไปปฏิบัติการรบแตกหักมากกว่า  ณ  ที่ใดท่ีหนึ่ง 
 ๓.๒ ผู้บังคับหน่วยขนาดใหญ่ ให้หน่วยทหารช่างเข้าท าการรบเฉพาะต่อเมื่อได้พิจารณาปัจจัยต่อไปนี้
อย่างรอบคอบแล้วเท่านั้น  คือ.- 
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  ๓.๒.๑ ความร้ายแรงของสถานการณ์ก าลังของข้าศึกอาจจะกระทบกระเทือนต่อหน่วยอย่าง
ร้ายแรง หรือหากไม่ให้ทหารช่างเข้าท าการรบ 
  ๓.๒.๒ การเสียการสนับสนุนของทหารช่างหน่วยจะยอมสูญเสียการสนับสนุนของทหารช่าง
เป็นการชั่วคราวได้หรือไม่ 
  ๓.๒.๓ ก าลังของหน่วยทหารช่าง หน่วยทหารช่างมีก าลังพอเพียงที่จะใช้อย่างได้ผลหรือไม่ 
  ๓.๒.๔  การสนับสนุนแก่หน่วยทหารช่าง   ภารกิจที่ทหารช่างจะต้องปฏิบัติเป็นการยุทธด้วย
วิธีรุกหรือวิธีรับ และหน่วยทหารช่างจะได้รับการสนับสนุน อาวุธหนัก การยิงสนับสนุน และการสนับสนุน
ทางการส่งก าลังบ ารุงจากหน่วยเหนือ หรือหน่วยข้างเคียงใดในการปฏิบัติภารกิจ 
๔. ชนิดของภารกิจ 
 หน่วยทหารช่างอาจได้รับภารกิจให้ท าการรบด้วยวิธีรุกหรือวิธีรับก็ได้ แต่หน่วยทหารช่าง              
มีประสิทธิภาพในการรบน้อยกว่าหน่วยทหารราบขนาดเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจากมียุทโธปกรณ์ในการรบน้อยกว่า 
มีอาวุธสนับสนุนน้อยกว่าและได้รับการฝึกทางยุทธวิธีน้อยกว่า   ดังนั้นมักจะให้ทหารช่างรับภารกิจในการตั้งรับ 
และเพ่ือชดเชยความเสียเปรียบดังกล่าวแล้ว หน่วยทหารช่างจะได้รับกว้างด้านหน้าน้อยกว่าหน่วยทหารราบ
ขนาดเดียวกัน และผู้บังคับหน่วยก าลังรบจะต้องให้ก าลังยิงเพิ่มเติมและสนับสนุนด้วยการยิง 
 ๔.๑  การยุทธด้วยวิธีรุก กองพันทหารช่างของกองพลอาจได้รับภารกิจให้ช่วยเหลือหน่วยรบในการ
ยึดที่หมายที่ส าคัญต่อการยุทธเป็นส่วนรวม หรือเพ่ือท าลายที่มั่นของข้าศึกที่กองพลได้อ้อมผ่านไปขนาดเล็ก ๆ  
แต่มักจะไม่ได้รับภารกิจชนิดนี้ 
 ๔.๒  การยุทธด้วยวิธีรับ    กองพันทหารช่างของกองพลจะได้รับภารกิจให้ท าการรบด้วยวิธีรับ     
มากที่สุดที่ผู้บังคับหน่วยขนาดใหญ่ควรจะได้ให้เวลาแก่หน่วยทหารช่างที่จะเตรียมตัวรับภารกิจนี้ ซึ่งจ าเป็นต้อง
ใช้เวลาในการประสานการสนับสนุนที่เหมาะสม  และในการล าเลียงก าลังพลและเครื่องมือที่ไม่ใช้ในการรบ    
ไปยังพ้ืนที่ข้างหลังซึ่งจะไม่ถูกยึดหรือถูกท าลายโดยก าลังของข้าศึก เมื่อมีเวลาล่วงหน้าเพียงพอผู้บังคับหน่วย
ทหารช่างจะเตรียมหน่วยเข้าท าการรบในท านองเดียวกับหน่วยรบอื่น ๆ 
๕. การเตรียมตัวเข้าท าการรบ 
 โดยปกติการเข้าท าการรบอย่างทหารราบของกองพันทหารช่างนั้น  กองบังคับการกองพัน     
กองร้อยกองบงัคับการและบริการ และกองร้อยทหารช่างสนาม จะปรับปรุงหน่วยก่อนเข้าท าการรบ โดยจัดให้
มีส่วนบังคับบัญชาและส่วนรบ การจัดตามปกติจะถูกเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้การใช้และการควบคุมอาวุธ     
ประจ าหน่วยได้ผลดีความปลอดภัยของเครื่องมือที่ไม่ใช้ท าการรบ  และความต้องการในการบังคั บบัญชา            
การติดต่อสื่อสารและการส่งก าลังในการรบ  ขอบเขตของการปรับปรุงหน่วยเข้าท าการรบ แล้วแต่ขนาด     
ของหน่วย เวลาที่มี และภารกิจที่จะได้รับ เมื่อหน่วยทหารช่างเข้าท าการรบอย่างทหารราบ  มักจะมีเวลา
พอที่จะใช้เปลี่ยนแปลงหน่วยขั้นต้น      ก่อนการเข้าปะทะกับข้าศึกกองบังคับการกองพัน  กองร้อยกองบังคับ
การและบริการ  กองร้อยทหารช่างสนามแต่ละกองร้อย จะจัดก าลังออกเป็นส่วนหน้าและส่วนหลัง   
ส่วนหน้า  ประกอบด้วย หน่วยที่จะปฏิบัติภารกิจการรบ  ส่วนหลัง ประกอบด้วย เครื่องมือและก าลังพล   ที่
ไม่จ าเป็นต่อการรบ จ านวนก าลังในส่วนหลังจัดให้มีน้อยที่สุดเท่าที่จ าเป็นที่จะให้ ส่วนหลังเคลื่อนที่ได้อย่าง
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คล่องแคล่ว จัดการระวังป้องกันโดยใกล้ชิดและปฏิบัติภารกิจในการสนับสนุนที่จ าเป็นได้ ส่วนหลังเคลื่อนย้าย
ไปอยู่ในพื้นที่ซ่ึงผู้บังคับหน่วยก าหนด นายทหารหรือนายสิบอาวุโสในส่วนหลังเป็นผู้บังคับบัญชาส่วนหลัง 
๖. การสนับสนุนด้วยการยิงและการติดต่อสื่อสาร 
 ๖.๑  เพ่ือให้กองพันทหารช่างท าการรบได้ผลเหมือนกับทหารราบ จะต้องจัดก าลังยิงสนับสนุนให้   
ซึ่งจะกระท าได้โดยการจัดให้กองพันทหารช่างข้ึนสมทบกับกรมทหารราบ กรมทหารราบจะจัดการยิงสนับสนุน
ให้ตามปกติผู้บังคับการกรมทหารราบจะมอบหมายให้หมวดเครื่องยิงลูกระเบิด หรือหลายหมวดจาก    
กองร้อยเครื่องยิง ลูกระเบิดหนักให้ช่วยโดยตรงต่อกองพันทหารช่าง ผู้ตรวจการณ์หน้าของหน่วยเครื่องยิง    
ลูกระเบิดจะมาร่วมกับกองร้อยทหารช่างที่อยู่ในแนวหน้า กองพันทหารปืนใหญ่ที่ช่วยโดยตรงกรมทหารราบที่
กองพันทหารช่างข้ึนสมทบ จะส่งผู้ตรวจการณ์หน้าและนายทหารติดต่อมายังกองพันทหารช่าง 
 ๖.๒   การป้องกันต่อสู้รถถัง กองพันทหารช่างมีเครื่องยิงจรวด ขนาด  ๗๓ มม. อยู่ใน                
หมู่ทหารช่างสนามทุกหมู่ นอกจากนี้ผู้บังคับการกรมทหารราบอาจมอบรถถังที่กรมได้รับการขึ้นสมทบ        
ให้ขึ้นสมทบต่อกองพันทหารช่างเพ่ือใช้ในการต่อสู้รถถัง  หรือผู้บังคับการกรมทหารราบอาจเก็บรถถังไว้เป็น
กองหนุนและเตรียมเข้าตีโต้ตอบยานเกราะของข้าศึกที่ปฏิบัติการเข้ามาในพ้ืนที่ของกองพันทหารช่าง 
  ๖.๓ ในการเตรียมหน่วยเพ่ือท าการรบ กองพันทหารช่างจะต้องวางแผนเกี่ยวกับการรวบรวม
เครื่องมือติดต่อสื่อสารให้มากกว่าปกติเพราะจะต้องใช้เพ่ิมมากขึ้น  ขอบเขตความต้องการเครื่องมือสื่อสาร
แตกต่างไปแล้วแต่สถานการณ์   ในสถานการณ์ตั้งรับนั้น      ย่อมมีความจ าเป็นที่จะต้องติดต่อกับหน่วย
ข้างเคียงและหน่วยเหนือ  กองพันทหารช่างใช้วิทยุในกองพัน  ๒  เครื่อง  เข้าข่ายกับหน่วยข้างเคียง  และ 
กรมทหารราบที่ตนขึ้นสมทบ เนื่องจากการจัดให้มีการติดต่อสื่อสารประเภทเดียวย่อมจะเกิดความ             
ไม่แน่นอนขึ้น จะต้องจัดการติดต่อสื่อสารทางสายขึ้นกรมทหารราบที่รับการสมทบจะวางสายการสื่อสารจาก
กองบังคับการกรมมายังกองพันทหารช่าง กองพันปืนใหญ่ที่ช่วยโดยตรงต่อกรมทหารราบ  จะวางสาย       
การสื่อสารจากกองพันปืนใหญ่มายังกองพันทหารช่างและวางต่อไปจนถึงกองร้อยทหารช่างในแนวหน้า       
หมู่สื่อสารของกองพันทหารช่างวางสายการสื่อสารไปยังกองร้อยทหารช่างในกองพันและวางสายไปยังหน่วย
ข้างเคียงทางขวามือ  และรับต่อสายของหน่วยข้างเคียงทางซ้ายมือ นอกจากนั้น กองพันทหารช่างจะต้อง
ประสานการใช้อาณัติสัญญาณกับกรมทหารราบ และหน่วยข้างเคียงด้วย   
๗. แนวทางท่ีเสนอแนะในการจัดก าลังใหม่เพื่อเข้าท าการรบ 
 หน่วยทหารช่างต้องวางแผนรายละเอียด  อันเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบปฏิบัติประจ า   ซึ่งจะช่วยให้
หน่วยจัดก าลังท าการรบอย่างได้ผลไม่เป็นการพึงประสงค์ที่จะก าหนดแผนมาตรฐานส าหรับหน่วยทหารช่าง
ทั้งหมดเพราะแต่ละหน่วยมีลักษณะการจัดและการปฏิบัติของตนเองซึ่งจะต้องพิจารณาในการวางแผนการ    
จัดก าลังใหม่ เพ่ือเข้าท าการรบต่อไปนี้เป็นแนวทางท่ีเสนอแนะในการจัดก าลังใหม่เพ่ือเข้าท าการรบ 
 ๗.๑ กองพันทหารช่างของกองพล     
  ๗.๑.๑   ส่วนหน้า   
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   ส่วนหน้าของกองบังคับการกองพัน   อยู่ในความควบคุมโดยตรงของผู้บังคับกองพัน 
กองบังคับการกองพัน ด าเนินการที่บังคับการและจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายอ านวยการที่จ าเป็นในการปฏิบัติการ     
ทางยุทธวิธี  
  ๗.๑.๒   ส่วนหลัง 
   เจ้าหน้าที่และเครื่องมือของตอนฝ่ายอ านวยการกองพัน ซึ่งไม่ต้องใช้ในภารกิจการรบ
กลายเป็นส่วนหนึ่งของส่วนหลังส่วนหลังของกองบังคับการกองพันมีนายทหารอาวุโสเป็นผู้บังคับบัญชา       
ซึ่งมักจะได้แก่ ฝอ. ๔   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองพันทหารช่างของกองพล 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                 
 

(๑) รวมทั้งส่วนหลังของกองร้อย ช.สนาม 

ร้อย.บก.  (ส่วนหลัง) บก.พัน.(ส่วนหลัง) แหล่งรวมเครื่องมือ(๑) 

พัน.ช.พล. 

ส่วนหน้า ส่วนหลัง 

บก.พัน.ส่วนหน้า ร้อย.บก.(ส่วนหน้า) ร้อย ช.สนาม 
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 ๗.๒ กองบังคับการและกองร้อยกองบังคับการ    
  ๗.๒.๑   ส่วนหน้า 
   ส่วนหน้าของกองร้อยกองบังคับการ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ และเครื่องมือที่จ าเป็น
ส าหรับจัดตั้ง, ด าเนินงาน และป้องกันที่บังคับการกองพัน  
  ๗.๒.๒   ส่วนหลัง 
   ส่วนหลังประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ และเครื่องมือที่ไม่ต้องใช้ในส่วนหน้าก าลังพล       
และเครื่องมือของกองร้อยที่มีผู้บังคับทหารช่างของกองพลอาจแยกไป และใช้งานช่างในที่อ่ืนได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      กองบงัคับการและกองร้อยกองบังคับการ 
 

 
 
 
 
 
 

บก.พัน.(ส่วนหน้า) ร้อย.บก.(ส่วนหน้า) 

บก.ร้อย. ก าลังพลในส่วนหน้า หน่วยแยก ตอน บก.พัน. 

บก.และ ร้อย. บก. 

หมู่ บก.ช.พล.(๑) ส่วนหน้า ส่วนหลัง 
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(๑)    อยู่   ณ  บก.พล. ส่วนหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๗.๓ กองร้อยทหารช่างสนาม   
 ๗.๓.๑ ส่วนหน้า 



๑๖ - ๗ 
 
  เจ้าหน้าที่ และเครื่องมือที่จะปฏิบัติภารกิจการรบจัดขึ้นเป็นส่วนหน้า  กองร้อย 
จัดให้แต่ละหน่วยมีกองบังคับการละ  ๓  หมวดทหารช่างสนาม     
 

กองร้อยหารช่างสนาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
การจัดก าลังในกองบังคับการกองร้อย 
ส่วนหน้า     ประกอบด้วยหมู่กองบังคับการ  เพิ่มเติมก าลังด้วยช่างอาวุธ  จากหมู่ส่งก าลังและหมู่สื่อสาร 
 ๑. หมู่กองบังคับการ   ประกอบด้วย 
  ๑.๑  ผบ. ร้อย 
     ๑.๒  รอง  ผบ. ร้อย  
                   ๑.๓  จ่ากองร้อย  
                   ๑.๔  พลขับรถ  ๑/๔   ตัน  
                   ๑.๕  ทหารบริการ  
                   ๑.๖  ทหารบริการ  
                   ๑.๗  ทหารบริการ  
                   ๑.๘  ทหารบริการ  
                   ๑.๙  ทหารบริการ  
                   ๑.๑๐  ช่างอาวุธ   ( ใช้  เอ็ม. ๒๐๓ )  

กองบังคบัการ หมู่ส่ือสาร 

กองร้อยทหารช่าง

สนาม 

ส่วนหน้า ส่วนหลัง 

หมวดทหารช่างสนาม บก.ร้อย.ส่วนหน้า บก.ร้อย.(ส่วนหลัง) ส่วนหลังของหมวด 

หมู่สูทกรรม 

หมู่เครื่องมือและซ่อมบ ารุง 

หมู่ส่งก าลัง หมู่ธุรการ 

บก.หมวด หมู่ทหารช่างสนาม 
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 ๒. หมู่สื่อสาร   ประกอบด้วย  
                    ๒.๑  ช่างวิทยุ  
                    ๒.๒  พลวิทยุ  
                    ๒.๓  พลวิทยุ  
                    ๒.๔  พลทางสาย  ( ใช้  ปก. ๙๓ )  
                    ๒.๕  พลทางสาย  ( ใช้  ปก. ๙๓ )  
                    ๒.๖  พลวิทยุโทรเลข  
                    ๒.๗  พลขับรถ   ๓ / ๔  ตัน  
  ส่วนหลัง     ประกอบด้วยหมู่ธุรการ  หมู่สูทกรรม  หมู่ส่งก าลัง (เว้นช่างอาวุธ) หมู่เครื่องมือและซ่อมบ ารุง               
             ๑. หมู่ธุรการ       ประกอบด้วย 
                    ๑.๑  เสมียนกองร้อย  
             ๒. หมู่สูทกรรม    ประกอบด้วย 
                    ๒.๑  นายสิบสูทกรรม  
                    ๒.๒  พลสูทกรรม  
                    ๒.๓  พลสูทกรรม  
                    ๒.๔   พลสูทกรรม  
                    ๒.๕  พลสูทกรรม  
                    ๒.๖  พลสูทกรรม  
                    ๒.๗  พลสูทกรรม  
                    ๒.๘  พลสูทกรรม  
                    ๒.๙  พลสูทกรรม  
                    ๒.๑๐  พลสูทกรรม  
                    ๒.๑๑  พลสูทกรรม  
                    ๒.๑๒  พลสูทกรรม  
                    ๒.๑๓  พลสูทกรรม  
                    ๒.๑๔  พลสูทกรรม  
                    ๒.๑๕  พลสูทกรรม  
            ๓.  หมู่ส่งก าลัง  (ที่เหลือ)  ประกอบด้วย 
                    ๓.๑  นายสิบส่งก าลัง  
                    ๓.๒  นายสิบส่งก าลัง  สาย  ช.  
                    ๓.๓  พลขับรถ  ๓ / ๔  ตัน  
 ๔.  หมู่เครื่องมือและซ่อมบ ารุง   ประกอบด้วย 
                    ๔.๑  นายสิบยานยนต์  
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                    ๔.๒  ช่างยานยนต์ล้อ  
                    ๔.๓  ช่างยานยนต์ล้อ  
                    ๔.๔  ช่างเครื่องมือกล  
                    ๔.๕  พลประจ ารถตักบรรทุก    
                    ๔.๖  พลประจ ารถตักบรรทุก    
                    ๔.๗  พลประจ าเครื่องอัดลม  
                    ๔.๘  พลประจ าเครื่องอัดลม  
                    ๔.๙  พลประจ ารถถากถาง  
                    ๔.๑๐  พลประจ ารถถากถาง  
                    ๔.๑๑  พลประจ ารถถากถาง  
                    ๔.๑๒  พลประจ ารถถากถาง  
                    ๔.๑๓  พลขับรถบรรทุกหนัก  
                    ๔.๑๔  พลขับรถบรรทุกหนัก  
                    ๔.๑๕  พลขับรถบรรทุกหนัก  
                    ๔.๑๖  พลขับรถบรรทุกหนัก  
                    ๔.๑๗  พลขับรถบรรทุกหนัก  
                    ๔.๑๘  พลประจ ารถเกลี่ย  
                    ๔.๑๙  พลประจ ารถเกลี่ย 
                    ๔.๒๐  พลประจ ารถราดน้ า  
                    ๔.๒๑  พลประจ ารถราดน้ า                                  
                      หมวดทหารช่างสนาม 
 กองบังคับการหมวด                 หมู่ทหารช่างสนาม ๓ หมู่ 
             ๑.  ผู้บังคับหมวด                          ๑.  ผู้บังคับหมู่ 
             ๒.  รองผู้บังคับหมวด                    ๒.  รองผู้บังคับหมู่ 
             ๓.  นายสิบประจ าหมวด                ๓.  พลขับบรรทุกเทท้าย 
             ๔.  นายสิบคลังเครื่องมือ               ๔.  พลช่างก่อสร้าง  ๓ นาย (คนแรกอัตรา  ส.อ.) 
             ๕.  พลขับ ๑/๔   ตัน                          ๕.  พลท าลาย      ๒   นาย 
             ๖.  พลขับรถบรรทุกเทท้าย            ๖.  พลช่างโยธา     ๔   นาย 
  อาวุธประจ าหน่วยของหมวด                  อาวุธประจ าหน่วยของหมู่ 
             ๑.  ปก. ๙๓          ๑  กระบอก                     ๑.  เครื่องยิงจรวด    ๑  กระบอก 
             ๒.  ปก. เอ็ม. ๖๐   ๓  กระบอก                 ๒.  เอ็ม. ๒๐๓          ๒  กระบอก 
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   หมวดทหารช่างสนามจัดก าลังท าการรบแบบที่  ๑ 
 ส่วนหน้า    ประกอบด้วยกองบังคับการหมวด  หมู่อาวุธและหมู่ปืนเล็ก   ๓    หมู่ 
            ๑.  กองบังคับการหมวด 
                    ๑.๑ ผู้บังคับหมวด        ๑.๓ พลวิทยุและพลน าสาร (พลขับรถ ๑/๔ ตัน ของ มว. พร้อมรถ) 
                     ๑.๒ รองผู้บังคับหมวด    ๑.๔ นายสิบพยาบาล   (จัดจาก มว. สร. ของกองพัน) 
 ๒.  หมู่อาวุธ    ๓   หมู ่
                    ๒.๑ ผู้บังคับหมู่อาวุธ  (นายสิบประจ าหมวด) 
                  ๒.๑.๑ พวก ปก. ที่  ๑   (จัดจากหมู่ทหารช่างที่ ๑ ต าแหน่งพลช่างก่อสร้าง) 
                                     ๒.๑.๑.๑  พลยิง   ปก. เอ็ม. ๖๐ 
                                     ๒.๑.๑.๒  พลยิงผู้ช่วย  ปก. เอ็ม. ๖๐    
                                     ๒.๑.๑.๓  พลกระสุน   ปก. เอ็ม. ๖๐  
                    ๒.๑.๒ พวก ปก. ที่  ๒   (จัดจากหมู่ทหารช่างที่   ๒   ต าแหน่งพลช่างก่อสร้าง) 
                                     ๒.๑.๒.๑  พลยิง   ปก. เอ็ม. ๖๐ 
                                     ๒.๑.๒.๒  พลยิงผู้ช่วย   ปก. เอ็ม. ๖๐    
                                     ๒.๑.๒.๓  พลกระสุน   ปก. เอ็ม. ๖๐  
     ๒.๑.๓ พวก ปก. ที่  ๓    (จัดจากหมู่ทหารช่างที่   ๓    ต าแหน่งพลช่างก่อสร้าง) 
                                     ๒.๑.๓.๑  พลยิง   ปก. เอ็ม. ๖๐ 
                                     ๒.๑.๓.๒  พลยิงผู้ช่วย   ปก. เอ็ม. ๖๐    
                                     ๒.๑.๓.๓  พลกระสุน   ปก. เอ็ม. ๖๐  
  ๓.  หมู่ปืนเล็ก    ๓    หมู่  

 หมู่ปืนเล็กที่  ๑ 
    ชุดยิงที่ ๑      
   ๑.   หวัหน้าชุดยิงที่ ๑  (ก)    :   ผู้บังคับหมู่                 จ.    เอ็ม. ๑๖  
    ๒.  พลปืนเล็กหมายเลข ๑   :   พลท าลายหมายเลข   ๑   ส.        เอ็ม. ๒๐๓ 
    ๓.  พลปืนเล็กหมายเลข  ๒  :   พลท าลายหมายเลข   ๒   พลฯ   เอ็ม. ๑๖ 
   ๔.  พลปืนเล็กหมายเลข  ๓   :   พลช่างโยธาหมายเลข ๔  พลฯ     เอ็ม. ๑๖ 
     ชุดยิงที่ ๒  
   ๑.   หัวหน้าชุดยิงที่ ๒   (ข)  : รองผู้บังคับหมู่            ส.        เอ็ม.  ๒๐๓ 
   ๒.  พลปืนเล็กหมายเลข ๑   : พลช่างโยธาหมายเลข ๑ ส.                ใช้จรวดฯ 
   ๓. พลปืนเล็กหมายเลข ๒   :  พลช่างโยธาหมายเลข ๒ พลฯ ผช.จรวดฯ ใชห้น้ากากฯ 
    ๔.  พลปืนเล็กหมายเลข ๓  :  พลช่างโยธาหมายเลข  ๓  พลฯ   เอ็ม  ๑๖  

 

 หมู่ปืนเล็กที่  ๒ 
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 ชุดยิงที่ ๑    (ก)     
  ๑.  หัวหน้าชุดยิงที่  ๑    :   ผู้บังคับหมู่         จ.  เอ็ม.  ๑๖  
   ๒.  พลปืนเล็กหมายเลข  ๑    :   พลท าลายหมายเลข   ๑   ส.         เอ็ม.  ๒๐๓ 
   ๓.  พลปืนเล็กหมายเลข  ๒   :   พลท าลายหมายเลข   ๒   พลฯ     เอ็ม.  ๑๖ 
  ๔.  พลปืนเล็กหมายเลข  ๓   :   พลช่างโยธาหมายเลข  ๔  พลฯ     เอ็ม.  ๑๖ 
    ชุดยิงที่ ๒   (ข)   
  ๑.   หัวหน้าชุดยิงที่ ๒     :  รองผู้บังคับหมู่                    ส.     เอ็ม.  ๒๐๓ 
  ๒.  พลปืนเล็กหมายเลข ๑   :  พลช่างโยธาหมายเลข    ๑    ส.     ใช้จรวดฯ 
  ๓.  พลปืนเล็กหมายเลข ๒   :  พลช่างโยธาหมายเลข    ๒    พลฯ  ผช.จรวดฯ ใช้หน้ากากฯ 
  ๔.  พลปืนเล็กหมายเลข ๓  :  พลช่างโยธาหมายเลข     ๓    พลฯ   เอ็ม.  ๑๖ 
 

   หมู่ปืนเล็กที่   ๓ 
 ชุดยิงที่ ๑    (ก)     
  ๑.  หัวหน้าชุดยิงที่  ๑    :   ผู้บังคับหมู่         จ.       เอ็ม.  ๑๖  
   ๒.  พลปืนเล็กหมายเลข  ๑    :   พลท าลายหมายเลข   ๑   ส.      เอ็ม.  ๒๐๓ 
   ๓.  พลปืนเล็กหมายเลข  ๒   :   พลท าลายหมายเลข   ๒   พลฯ     เอ็ม.  ๑๖ 
  ๔.  พลปืนเล็กหมายเลข  ๓   :   พลช่างโยธาหมายเลข  ๔   พลฯ   เอ็ม.  ๑๖ 
    ชุดยิงที่ ๒   (ข)   
  ๑.   หัวหน้าชุดยิงที่ ๒     :  รองผู้บังคับหมู่                   ส.      เอ็ม.  ๒๐๓ 
  ๒.  พลปืนเล็กหมายเลข ๑   :  พลช่างโยธาหมายเลข    ๑   ส.      ใช้จรวดฯ 
  ๓.  พลปืนเล็กหมายเลข ๒   :  พลช่างโยธาหมายเลข    ๒   พลฯ   ผช.จรวดฯ ใช้หน้ากากฯ 
  ๔.  พลปืนเล็กหมายเลข  ๓  :  พลช่างโยธาหมายเลข    ๓   พลฯ   เอ็ม.  ๑๖  
 
ส่วนหลัง        ประกอบด้วย กองบังคับการหมวดและหมู่ทหารช่าง  ๓   หมู่ 
  ๑.  กองบังคับการหมวด 
                 ๑.๑  นายสิบคลังเครื่องมือ  
                   ๑.๒ พลขับรถบรรทุกเทท้ายของหมวด พร้อมด้วยรถและเครื่องมือของหมวดและ ปก.๙๓   
จ านวน  ๑  กระบอก  
   ๒.   หมู่ทหารช่าง  ๓  หมู่   พลขับรถบรรทุกเทท้ายของหมู่   พร้อมด้วยรถและเครื่องมือของหมู่  
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หมวดทหารช่างสนามจัดก าลังท าการรบแบบที่  ๒ 
  ส่วนหน้า    ประกอบด้วย      กองบังคับการหมวด   และ     หมู่ปืนเล็ก     ๓    หมู่ 
  ๑.  กองบังคับการหมวด 
                  ๑.๑  ผู้บังคับหมวด    
   ๑.๒  รองผู้บังคับหมวด  
                  ๑.๓  นายสิบประจ าหมวด   
   ๑.๔  พลวิทยุและพลน าสาร (ใช้นายสิบคลังเครื่องมือ)  
                 ๑.๕  นายสิบพยาบาล  (จัดจากหมวดเสนารักษ์ของกองพัน) 
      ๒.  หมู่ปืนเล็ก   ๓    หมู่ 

 

    หมู่ปืนเลก็ที่ ๑ 
      ผู้บังคับหมูป่ืนเล็กที่   ๑ จ. 
                  ชุดยิงท่ี  ๑   (ก)      
  ๑.  หัวหน้าชุดยิงที่  ๑    : รองผู้บังคับหมู่          ส. ใช้  ปลย.   เอ็ม.  ๒๐๓ 
  ๒.  พลปืนเล็กหมายเลข  ๑   พลยิง ปก. เอ็ม. ๖๐         ส.     พลช่างก่อสร้างหมายเลข  ๑ 
                     ๓.  พลปืนเล็กหมายเลข  ๒    ผช. พลยิง ปก. เอ็ม.  ๖๐ พลฯ  พลช่างก่อสร้างหมายเลข ๒ 
  ๔.  พลปืนเล็กหมายเลข  ๓   พลกระสุน ปก. เอ็ม. ๖๐   พลฯ  พลช่างก่อสร้างหมายเลข ๓ 
  ๕.  พลปืนเล็กหมายเลข  ๔   ใช้ ปลย.  เอ็ม. ๑๖      พลฯ  พลช่างโยธาหมายเลข ๔ 
                  
   ชุดยิงที่  ๒   (ข)      
  ๑.  หัวหน้าชุดยิงที่  ๒  :  พลช่างท าลายหมายเลข  ๑   ส. ใช ้ ปลย.  เอ็ม.  ๒๐๓ 
  ๒.  พลปืนเล็กหมายเลข  ๑   พลช่างท าลายหมายเลข  ๒  พลฯ  ใช้  ปลย. เอ็ม.  ๑๖ 
                   ๓.  พลปืนเล็กหมายเลข  ๒   พลยิงจรวดฯ                   ส. พลช่างโยธาหมายเลข  ๑ 
  ๔.  พลปืนเล็กหมายเลข  ๓   ผช. พลยิงเครื่องยิงจรวด     พลฯ   พลช่างโยธาหมายเลข  ๒ 
  ๕.  พลปืนเล็กหมายเลข  ๔   ใช้   ปลย.  เอ็ม. ๑๖        พลฯ   พลช่างโยธาหมายเลข  ๓ 
  
 
 
 
 

    หมู่ที ่ ๒ 
       ผู้บังคับหมู่ปืนเล็กที่   ๒ 
                  ชุดยิงท่ี  ๑   (ก)      



๑๖ - ๑๓ 
 
  ๑.  หัวหน้าชุดยิงที่  ๑       :  รองผู้บังคับหมู่            ส. ใช้  ปลย.   เอ็ม.  ๒๐๓ 
  ๒.  พลปืนเล็กหมายเลข  ๑     พลยิง ปก. เอ็ม. ๖๐        ส. พลช่างก่อสร้างหมายเลข  ๑ 
                    ๓.  พลปืนเลก็หมายเลข  ๒     ผช. พลยิง ปก. เอ็ม.  ๖๐  พลฯ พลช่างก่อสร้างหมายเลข ๒ 
  ๔.  พลปืนเล็กหมายเลข  ๓     พลกระสุน ปก. เอ็ม. ๖๐  พลฯ พลช่างก่อสร้างหมายเลข ๓ 
  ๕.  พลปืนเล็กหมายเลข  ๔     ใช้ ปลย.  เอ็ม. ๑๖       พลฯ พลช่างโยธาหมายเลข ๔ 
                  
   ชุดยิงที่  ๒   (ข)      
  ๑.  หัวหน้าชุดยิงที่  ๒  :     พลช่างท าลายหมายเลข  ๑   ส. ใช้   ปลย.  เอ็ม.  ๒๐๓ 
  ๒.  พลปืนเล็กหมายเลข  ๑      พลช่างท าลายหมายเลข  ๒  พลฯ ใช้  ปลย. เอ็ม.  ๑๖ 
                    ๓.  พลปืนเลก็หมายเลข  ๒      พลยิงจรวดฯ            ส. พลช่างโยธาหมายเลข  ๑ 
  ๔.  พลปืนเล็กหมายเลข  ๓      พลยิงเครื่องยิงจรวดฯ พลฯ พลช่างโยธาหมายเลข  ๒ 
  ๕.  พลปืนเล็กหมายเลข  ๔      ใช้   ปลย.  เอ็ม. ๑๖ พลฯ พลช่างโยธาหมายเลข  ๓ 
  

    หมู่ที ่๓ 
 ชุดยิงที่  ๑   (ก)      

  ๑.  หัวหน้าชุดยิงที่  ๑    :   รองผู้บังคับหมู่               ส. ใช ้ ปลย.   เอ็ม.  ๒๐๓ 
  ๒.  พลปืนเล็กหมายเลข  ๑      พลยิง ปก. เอ็ม. ๖๐       ส. พลช่างก่อสร้างหมายเลข  ๑ 
                     ๓.  พลปืนเล็กหมายเลข  ๒     ผช. พลยิง ปก. เอ็ม.  ๖๐  พลฯ พลช่างก่อสร้างหมายเลข ๒ 
  ๔.  พลปืนเล็กหมายเลข  ๓     พลกระสุน ปก. เอ็ม. ๖๐   พลฯ พลช่างก่อสร้างหมายเลข ๓ 
  ๕.  พลปืนเล็กหมายเลข  ๔     ใช้ ปลย.  เอ็ม. ๑๖        พลฯ พลช่างโยธาหมายเลข   ๔ 
                  
   ชุดยิงที่  ๒   (ข)      
  ๑.  หัวหน้าชุดยิงที่  ๒  :    พลช่างท าลายหมายเลข  ๑   ส. ใช้ ปลย.  เอ็ม.  ๒๐๓ 
  ๒.  พลปืนเล็กหมายเลข  ๑     พลช่างท าลายหมายเลข  ๒  พลฯ ใช้  ปลย. เอ็ม.  ๑๖ 
                    ๓.  พลปืนเลก็หมายเลข  ๒     พลยิงจรวดฯ           ส. พลช่างโยธาหมายเลข ๑ 
  ๔.  พลปืนเล็กหมายเลข  ๓     ผช. พลยิงจรวดฯ          พลฯ พลช่างโยธาหมายเลข ๒ 
  ๕.  พลปืนเล็กหมายเลข  ๔     ใช้   ปลย.  เอ็ม. ๑๖          พลฯ  พลช่างโยธาหมายเลข ๓ 
 
ส่วนหลัง       ประกอบด้วย กองบังคับการหมวด และ หมู่ทหารช่าง  ๓  หมู่                                    
          ๑.  กองบังคับการหมวด 
       ๑.๑.  พลขับรถ  ๑/๔   ตัน 
                  ๑.๒   พลขับรถบรรทุกเทท้ายของหมวด  พร้อมด้วยรถและเครื่องมือของหมวดและ 
ปก. ๙๓  จ านวน  ๑  กระบอก 



๑๖ - ๑๔ 
 
     ๒.  หมู่ทหารช่าง  ๓  หมู่  
  ๒.๑  พลขับรถบรรทุกเทท้ายของหมู่   พร้อมด้วยรถและเครื่องมือของหมู่      
 


