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บทท่ี  ๑๘ 
ทหารช่างสนับสนุนการยุทธ ในบริเวณพ้ืนที่ป้อมค่าย 

๑.  กล่าวโดยท่ัวไป 
 ป้อมค่ายลักษณะหนึ่งลักษณะใดอาจจะถูกสร้างขึ้น เมื่อก าลังทหารได้รับมอบภารกิจในการตั้งรับ    
เมื่อค านึงถึงเวลาและทรัพยากรที่มีอยู่ งานก่อสร้างป้อมค่ายอาจจะเป็นงานที่ง่ายๆ  ในการสร้างที่มั่นเร่งด่วน
โดยใช้วัสดุแสวงหามาได้ในท้องถิ่นไปจนถึงการก่อสร้างที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนที่มั่นคงแข็งแรง มีการจัดอย่างดี
โดยท าเป็นแถบหรือเขตป้อมค่ายที่สนธิการป้องกันเข้าด้วยกันอย่างดี งานก่อสร้างสิ่งถาวรเหล่านี้ได้แก่       
งานสร้างบังเกอร์ที่มีผนังหนาเป็นคอนกรีต  ที่ตั้งปืนประจ าที่ หรือป้อมปืนหมุนได้ มีช่องทางเดินใต้ดินที่       
ไปมาถึงกันได้ และมีที่พักอาศัยของทหารที่สร้างขึ้นอย่างประณีต งานสร้างป้อมค่ายดังกล่าวไม่ท าในสภาพ    
การสู้รบตามปกติ เพราะต้องใช้เวลา วัสดุและแรงงานจ านวนมาก และตามความเป็นจริ งแล้วก าลังจากฝ่าย   
เข้าตีอาจอ้อมผ่านไปได้ จากสภาพการณ์ที่หน่วยจ าเป็นต้องเคลื่อนย้ายอยู่บ่อยๆ งานป้อมค่ายส่วนใหญ่        
จึงมักจะใช้ท่อนซุงหรือบังเกอร์ที่ท าด้วยดิน และป้อมสนาม 
 ท่อนซุงหรือบังเกอร์ที่ท าด้วยดิน ที่ตั้งปืนและที่หลบภัยซึ่งก่อสร้างขึ้นด้วยวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น จะให้
การป้องกันอย่างดีต่อบุคคล และอาวุธต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความลึกของการก่อสร้างและความแข็งแรงตลอดจน
ความหนาของสิ่งปกปิดเหนือศีรษะ สิ่งก่อสร้างเหล่านี้จะให้การป้องกันภัยต่อผลที่เกิดจากอาวุธ นชค.           
ได้ระดับหนึ่ง 
๒.  ชนิดของบริเวณป้อมค่าย 
 บริเวณป้อมค่าย ( Fortified Area ) คือ พ้ืนที่หนึ่งที่บรรจุงานในการตั้งรับจ านวนมาก โดยงานตั้งรับ
ดังกล่าวอาจรวมถึง หลุมปืน บังเกอร์  ที่พักที่มีการก าบัง การดัดแปลงถ้ าตามธรรมชาติ หรือถ้ าที่มนุษย์    
สร้างขึ้น สนามเพลาะ และสิ่งกีดขวางต่างๆ เมื่อกล่าวถึงที่ตั้ง ความกว้างและความลึกแล้ว ลักษณะของ     
ป้อมค่ายอาจแบ่งออกเป็นชนิดต่างๆ  ได้ดังนี ้
 ๒.๑ ป้อมค่ายประจ าถิ่น ( Fortified Locality )  คือกลุ่มของงานการตั้งรับซึ่งเป็นที่ตั้งเดียวที่         
ไม่เก่ียวข้องกับระบบการตั้งรับอื่นๆ  หรือเป็นส่วนหนึ่งของระบบการตั้งรับ 
 ๒.๒  ที่มั่นป้อมค่าย ( Fortified Position ) คือชุดของป้อมค่ายประจ าถิ่นที่จัดวางไว้อย่างแข็งแรง
ในทางกว้างและทางลึก เพ่ือที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามป้อมค่ายประจ าถิ่นที่จัดอย่างแข็งแรง
กลุ่มเดียวก็อาจเป็นที่มั่นป้อมค่ายได้ 
 ๒.๓  แถบป้อมค่าย   ( Fortified  Belt )  คือแนวกลุ่มท่ีมั่นป้อมค่าย 
 ๒.๔ เขตป้อมค่าย   (Fortified Zone) คือ ระบบของที่มั่นป้อมค่ายที่ขยายออกไปในทางข้างและ   
ทางลึก ตามปกติประกอบด้วยแถบป้อมค่าย  ๒  แถบหรือมากกว่า 
๓.  การจัดบริเวณป้อมค่าย 
 ๓.๑  การจัดป้อมค่ายประจ าถิ่น  ขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศโดยเฉพาะหรือที่ตั้งที่ส าคัญๆ ที่จะท า
การป้องกันการตั้งรับ  วงรอบจะจัดขึ้นเพ่ือให้การป้องกันได้รอบตัว  บังเกอร์จะต้องให้การสนับสนุนซึ่งกันและ
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กันช่องปืนทุกๆ  แห่งที่ตั้งอยู่ในวงรอบจะได้รับการคุ้มครองด้วยการยิงมีการใช้เครื่องกีดขวางอย่างมากที่สุด  
ซึ่งเครื่องกีดขวางเหล่านี้จะรวมถึงขดลวดหนาม  ดงระเบิดและเครื่องกีดขวางรถถังชนิดต่างๆ 
 ๓.๒ ที่มั่นป้อมค่าย จะจัดในลักษณะที่เหมือนกับป้อมค่ายประจ าถิ่นแต่จะมีความกว้างและความลึก
มากกว่า ตามปกติแล้วจะไม่จัดเป็นการตั้งรับวงรอบขึ้น อย่างไรก็ตามก าลังกองหนุนจะจัดเตรียมการตั้งรับ
วงรอบโดยเข้าที่ม่ันเพิ่มเติมข้างหลัง 
 ๓.๓ แถบป้อมค่าย  เป็นส่วนที่ส าคัญของพ้ืนที่ป้อมค่าย  ใช้เพ่ือยับยั้งข้าศึกด้วยการผสมผสานการยิง
ป้องกันด้วยอาวุธและท่ีตั้งปืนต่างๆ ปกติแล้วแถบป้อมค่ายจะมีความลึก ๒,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ เมตร ประกอบด้วย
บังเกอร์และที่ตั้งปืนภายในที่มั่นแต่ละแถบ เพ่ือคุ้มครองแนวทางเคลื่อนที่ทั้งสิ้นที่เข้ามาสู่พ้ืนที่  ระหว่าง
บังเกอร์สามารถให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน กองหนุนจะก าหนดให้ ณ จุดยุทธศาสตร์ ณ ที่ปลอดภัยในแถบ
ป้อมค่าย  เพ่ือใช้ท าการตีโต้ตอบต่อก าลังข้าศึกท่ีก าลังประสพผลส าเร็จในการเจาะเข้ามา 
 ๓.๔ เขตป้อมค่าย  จัดให้มีแถบในทางลึกสองแถบหรือมากกว่า การระวังป้องกันทางปีกกระท าโดยใช้
เขตป้อมค่ายเชื่อมโยงกับภูมประเทศที่เป็นเครื่องกีดขวางตามธรรมชาติ เขตป้อมค่ายแบบหนึ่งจะประกอบด้วย 
ป้อมค่ายสนามต่างๆ   ที่มีความกว้างด้านหน้าของแถบป้อมค่ายอันแรกตั้งแต่ ๕ – ๑๐  กม. โดยแถบป้อมค่าย
แถบนี้จะวางก าลังส่วนระวังป้องกันเพ่ือลวงท าลายการจัดและหน่วงเวลาฝ่ายเข้าตี ส่วนระวังป้องกันจะเข้ายึด
ลักษณะภูมิประเทศส าคัญไว้ หรือคุ้มครองข่ายถนนที่ส าคัญ เพ่ือบีบบังคับให้ฝ่ายเข้าตีใช้ก าลังก่อนเวลาอันควร 
หลังจากนั้นส่วนระวังป้องกันจะท าการถอนตัวโดยจะไม่ท าการรบแตกหัก  โดยปกติแถบป้อมค่ายจะตั้ง       
อยู่ห่างกัน  ๑๐ – ๑๕  กม. เพ่ือบีบบังคับให้ฝ่ายเข้าตีต้องเปลี่ยนที่ตั้งยิงอาวุธสนับสนุนก่อนที่จะเข้าโจมตีแถบ
ป้อมค่ายถัดไป การรั้งหน่วงมักจะเป็นการท าลายความต่อเนื่องในการเข้าตีและเปิดโอกาสให้ฝ่ายตั้งรับมีเวลา
รวบรวมก าลังออกตีโต้ตอบ เพ่ือสถาปนาที่ม่ัน พ้ืนที่ระหว่างแถบป้อมค่ายจะเต็มไปด้วยป้อมค่ายประจ าถิ่นและ
การตั้งรับชนิดอ่ืนๆ  ตามต าบลคับขันต่างๆ  เพ่ือขัดขวางและรั้งหน่วงให้นานที่สุดและท าลายล้างก าลังข้าศึก  
ที่เจาะเข้ามาในเขตป้อมค่าย 
๔.  ล าดับการเข้าตี 
 ๔.๑ กลยุทธของทหารราบในการเข้าตีพ้ืนที่ป้อมค่าย ตลอดจนการใช้หน่วยและอาวุธสนับสนุนได้
กล่าวไว้ใน รส.๓๑ - ๕๐ และ รส.๑๐ - ๑๕ หน่วยมูลฐานในการเข้าตีเช่นนี้ คือหมวดทหารราบ              
หน่วยสนับสนุนอาจมีหน่วยทหารปืนใหญ่ หน่วยส่งทางอากาศ หน่วยปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน หน่วยยานเกราะ 
หน่วยเคมีและหน่วยทหารช่าง ตลอดจนหน่วยบิน เจ้าหน้าที่ของทหารช่างในการเข้าตี ได้แก่การใช้เทคนิค    
ในการข้ามหรือเจาะช่องทางผ่านเครื่องกีดขวางเป็นส่วนรวมในชุดผสมเหล่า 
 ๔.๒ การเข้าตีพ้ืนที่ป้อมค่ายออกแบ่งออกเป็น   ๔  ขั้น  โดยที่มักจะเหลื่อมซ้อนกัน  ได้แก่ 
  ๔.๒.๑ ขั้นที่ ๑  ลดอ านาจระบบการคอยเหตุของข้าศึกและด าเนินการเข้าตี 
  ๔.๒.๒ ขั้นที่ ๒  เจาะช่อง ณ ต าบลที่เหมาะสม 
  ๔.๒.๓ ขั้นที่ ๓  ขยายช่องโดยท าให้ขาดลอยและลดอ านาจที่ตั้งยิงของข้าศึกทางปีก 
  ๔.๒.๔ ขั้นที ่๔  เคลื่อนก าลังกองหนุนเคลื่อนที่เร็วผ่านช่อง โดยล้อมและแยกป้อมค่ายที่เหลือ
ขณะท าการเข้าตีต่อไปจากข้างหน้า 
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 ๔.๓ การขยายผลทันทีนับว่าเป็นเรื่องที่ต้องท าในแต่ละขั้น ถ้าที่มั่นมีความลึกหน่วยเข้าตีจะต้อง
พยายามให้ถึงแนวที่สองโดยเร็วที่สุดหลังจากเจาะช่องในแนวที่หนึ่งได้ วิธีด าเนินการต่อแนวที่สองคงใช้หลัก
เทคนิคเช่นเดียวกับแนวที่หนึ่ง วิธีด าเนินการต่อแนวที่สองคงใช้หลักเทคนิคเช่นเดียวกับแนวที่หนึ่ง 
๕.  ภารกิจของทหารช่าง 
 ๕.๑ ในระหว่างการเข้าตีภารกิจหลักของทหารช่าง คือ  การเจาะช่องเครื่องกีดขวางภายนอกและ
ขนาดใหญ่ซึ่งป้องกันที่มั่นป้อมค่ายหลัก การลดอ านาจของที่ตั้งยิง ที่ก าบังตั้งยิงปิด และหลุมปืนกับการ     
กวาดล้างเครื่องกีดขวางระยะประชิด และขนาดเล็กเป็นภารกิจของหมู่ทหารราบที่จัดและมียุทโธปกรณ์     
เป็นพิเศษซึ่งน าการเข้าตี  ซึ่งหมายถึงการเปิดช่องระบบป้อมค่ายที่แข็งแรงของข้าศึกให้ได้ผลนั้นต้องมีการ
ประสานกันโดยใกล้ชิดระหว่างทหารช่างซึ่งเปิดช่องในแนวเครื่องกีดขวาง   และทหารราบที่ลดอ านาจของ  
ป้อมค่าย  ปืนยิงวัตถุระเบิดในยานรบของทหารช่างให้ผลดีในการลบล้างหรือลดอ านาจที่ตั้งและป้อมค่ายของ
ข้าศึกอาจใช้ยานรบของทหารช่างในการเข้าตีเป้าหมายข้าศึก  ซึ่งไม่เช่นนั้นอาจต้องใช้หน่วยบุกโจมตีเดินเท้า
ทหารราบ  ทหารช่าง  รถถังถากถาง  อาจใช้แทนยานรบของทหารช่าง 
 ๕.๒ หลังจากเจาะช่องทางในแนวป้อมค่ายแล้วหน้าที่หลักของทหารช่างคือ  การสร้าง  ซ่อมเส้นทาง
ไปและผ่านช่องส าหรับบุคคลและยานรบ   ทหารช่างยังช่วยท าให้ป้อมหรือหลุมปืนที่ยึดได้ใช้ไม่ได้อีกต่อไป 
 ๕.๓ การสับเปลี่ยนชุดทหารช่างและหน่วยทหารช่างที่อ่อนล้าด้วยหน่วยที่สดชื่น ในขณะที่การ
ปฏิบัติการคืบหน้าไปอาจใช้หน่วยทหารช่างสนามของกองทัพ เสริมก าลังหรือผลัดเปลี่ยนหน่วยทหารช่างของ
กองพลสนับสนุนหน่วยติดตามในการเปิดช่องทางในขั้นต้นให้กว้างออกไปในการปฏิบัติการกวาดล้าง 
๖.  การลาดตระเวน 
 ๖.๑ การศึกษาพิจารณาขั้นต้น ก่อนเริ่มการเข้าตีท าการศึกษาพิจารณาขั้นต้นในเรื่องภูมิประเทศ 
สะพาน เส้นทางคมนาคม และเครื่องกีดขวางที่สร้างขึ้น เช่นสนามทุ่นระเบิด กับดักรถถัง และที่ตั้งยิง        
การวางแผนในเรื่องเทคนิคในการเข้าตีและความต้องการทหารช่างในการเปิดเจาะทาง สิ่งอุปกรณ์และ      
การสร้างใหม่ที่จะต้องท าต่อไปนั้นอาศัยจากการศึกษานี้ การลาดตระเวนทางพ้ืนดินนับว่าดีที่สุด ในพ้ืนที่ซึ่ง
พวกลาดตระเวนทางพ้ืนดินไปไม่ถึงข่าวสารต้องหามาจากภาพถ่ายทางอากาศ หน่วยทหารช่างแผนที่ท าแผนที่
มาตรส่วนใหญ่ส าหรับพ้ืนที่ป้อมค่ายเป็นการเพ่ิมเติม 
 ๖.๒ การลาดตระเวนทางพ้ืนดิน  ถ้าท าได้การลาดตระเวนทางพ้ืนดินก่อนการเข้าที่ควรให้ครอบคลุม
เครื่องกีดขวางทางหน้าและทางปีก ของที่มั่นหลักของข้าศึก  ลาดตระเวนสนามทุ่นระเบิดเพ่ือหาขอบเขต   
ชนิดของทุ่นระเบิด   ช่องทางในสนามทุ่นระเบิดที่ม และการท าเครื่องหมายว่ามีหรือไม่อย่างไร ทางอ้อมผ่าน  
และทางเข้าออกที่อาจใช้ที่ตั้งอาวุธป้องกัน และพ้ืนที่เป็นพิษ พวกลาดตระเวนเพ่ือพิจารณาตอนของเครื่องกีด
ขวางที่อาจปฏิบัติการกวาดล้างสะดวก เนื่องจากเป็นจุดอ่อนหรือเนื่องจากไม่มีการคุ้มครองด้วยอาวุธเป็น  
อย่างดีเมื่อการลาดตระเวนเสร็จ ผู้บังคับทหารช่าง เสนอแนะต าบลซึ่งจะเจาะช่องผ่านฉากขัดขวาง ของข้าศึก 
๗.  หน้าที่ของทหารช่างในการกวาดล้าง 
 ก าลัง การจัด เครื่องมือและยานพาหนะ ส าหรับพวกกวาดล้างแต่ละพวกจะได้รับการวางแผน       
โดยรอบคอบ โดยใช้มูลฐานจากภารกิจของพวกลาดตระเวนและลักษณะของเครื่องกีดขวาง พวกกวาดล้าง



๑๘ - ๔ 
 
อาจจะจัดให้กวาดล้าง เครื่องกีดขวางซึ่งพบในที่มั่นข้าศึกขณะที่การเข้าตีด าเนินไปหรือท าลายเครื่องกีดขวางซึ่ง
หน่วยน าได้ผ่านไปแล้ว พวกกวาดล้างจะต้องมีความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ เช่นเดียวกับหน่วยรบ พวกที่ไป
กับทหารราบเคลื่อนที่ไปด้วยยานพาหนะของตนให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะท าได้  อุปกรณ์ที่จะน าไปวางแผน          
ให้รอบคอบเพื่อน าสิ่งที่จ าเป็นไปและไม่น าสิ่งที่ไม่จ าเป็นไป 
๘.  หน้าที่ของพวกทหารช่างกวาดล้าง 
 พวกทหารช่างกวาดล้าง โดยปกติแบ่งออกเป็นพวกงานต่างๆ เมื่อเครื่องกีดขวางที่ต้องการ          
เจาะช่องทางผ่านเป็นเครื่องกีดขวางที่ยากและมีข่าวสารอยู่พร้อม พวกงานอาจต้องมีความช านาญเฉพาะอย่าง
แต่ละคนจะได้รับการชี้แจงโดยถี่ถ้วน  และซ้อมการปฏิบัติหน้าที่โดยละเอียด แต่ในการด าเนินการต่อ     
เครื่องกีดขวางที่ไปพบเมื่อการเข้าตีด าเนินไปและไม่มีข่าวสารล่วงหน้าหรือมีน้อย พวกกวาดล้างจะต้องอ่อนตัว   
พวกเปิดช่องทางตามแบบชนิดนี้อาจมีพวกย่อยดังนี้.- 
 ๘.๑  พวกหนึ่งน าหน้าเจ้าหน้าที่เจาะช่อง  และท าหน้าที่กวาดล้างทุ่นระเบิดสังหาร 
 ๘.๒  พวกหนึ่งท าหน้าที่เจาะช่อง  หรือลบล้างเครื่องกีดขวาง 
 ๘.๓  พวกหนึ่งท าเครื่องหมายของเขตช่องว่าง  และเส้นทางระหว่างช่องว่างโดยล าดับ 
 ๘.๔  พวกหนึ่งท าการระวังป้องกันเฉพาะต าบล 
 ๘.๕  พวกหนึ่งวางฉากควัน  เพ่ือก าบังปฏิบัติการ 
 ๘.๖  ก าลังส ารอง  เพ่ือทดแทนหรือเสริมก าลังพวกอ่ืน 


