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บทท่ี  ๑๙ 
ทหารช่างสนับสนุนการยุทธในพ้ืนที่ป่า - ภูเขา 

๑.  กล่าวโดยท่ัวไป 
 การรบในพ้ืนที่ป่า - ภูเขา เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการในเขตร้อน ซึ่งมีพืชพันธ์เป็นส่วนมากซึ่งอาจมี  
หุบเขาลึก  สันเขาสูงชัน  ตลอดจนที่ลุ่มที่น้้าขังด้วย การปฏิบัติการรบในพ้ืนที่ดังกล่าว จ้าเป็นต้องมีลักษณะ
ผู้น้าอย่างสูง และมีความคิดริเริ่ม เพ่ือให้สามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆ   ในการรบ เกี่ยวกับภูมิประเทศนับว่า  
มีความส้าคัญอย่างยิ่งส้าหรับหน่วยรบ ซึ่งข่าวสารเกี่ยวกับภูมิประเทศนี้ทหารช่างนับเป็นหน่วยที่ให้ข่าวสารไ ด้
เหมาะสมทั้งความสมบูรณ์และการเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศและภูมิอากาศให้ทันสมัยอยู่เสมอ ท้าให้มีการ
วางแผนร่วมกันได้อย่างละเอียด 
๒.  คุณลักษณะของ ป่า - ภูเขา 
 ป่า  คือดินแดนที่ปกคลุมไปด้วยไม้ยืนต้น  ไม่ล้มลุก  นานาชนิดอย่างหนาทึบอันเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติการทางทหารและเป็นเครื่องกีดขวางการเคลื่อนที่ทางทหาร  ป่าเขตร้อน ประกอบด้วย ป่าดงดิบป่าไม้
ผลัดใบ ป่าชายแลนและทุ่งหญ้าเขตร้อน    สวนป่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   จะประกอบไปด้วยป่ามรสุม  
ป่าชายเลน  ป่าไผ่และป่าเกิดใหม่  ทัศนวิสัยโดยประมาณของป่า 
 ๒.๑  ป่าเกิดข้ึนภายหลัง   ๕  เมตร 
 ๒.๒  ป่าไกลทาง    ๒๐ เมตร 
 ๒.๓  ป่าดั้งเดิม    ๒๐ – ๓๐  เมตร 
 ๒.๔  ป่าหล่มซึ่งมีหญ้า   ๕๐ เมตร 
 ๒.๕  พ้ืนที่เพาะปลูก   ๔๐๐ เมตร 
 ๒.๖  ทุ่งนา    ๓,๐๐๐ เมตร 
 ลักษณะภูเขาโดยทั่วไปจะมีความสูง ๕๐๐-๖๐๐ เมตร ประกอบด้วยลาดสูงชันประมาณ ๔-๓๐ องศา 
มีหน้าผาสูงชันหรือเป็นผาชะงุ้ม ภูเขาอาจมีลูกเดียว หรือทอดต่อกันเป็นเทือกเขา การปฏิบัติการทางทหารบน
ภูเขาจ้าเป็นต้องใช้หน่วยทหารขนาดเล็กปฏิบัติงานเป็นอิสระความต้องการงานมีจ้านวนมาก แต่มีขีดจ้ากัดใน
เรื่องเครื่องมือหนักสายช่าง การปฏิบัติงานช่างส่วนใหญ่จะท้าด้วยเครื่องมือกลมีน้้าหนักเบา ลักษณะงาน    
ส่วนใหญ่จะเก่ียวข้องกับการเปิด ป้องกันเส้นทางและปมส้าคัญบนเส้นทางคมนาคม ขัดขวางการใช้ของข้าศึก 
 ลักษณะของภูเขาในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเป็นเขาดิน จะมีเขาหินก็เป็นส่วนน้อยลักษณะป่าบน
ภูเขาหรือในบริเวณหุบเขาจะเป็นป่าดิบส่วนใหญ่ ยกเว้นเขาที่มีความสูงน้อย  ป่าจะเป็นป่าโปร่งหรือป่าแดง 
(ป่าไม้ผลัดใบ) เนื่องจากความสูงและความลาดชันมีไม่ค่อยมากนัก ดังนั้น การไต่เขาหรือปีนเขาในประเทศไทย
จึงไม่ค่อยมีความจ้าเป็นที่ต้องใช้อุปกรณ์ในการปีนเขา และเทคนิคพิเศษ เช่นเดียวกับภูเขาในยุโรปหรือ        
ในอเมริกา แต่อย่างไรก็ตาม การมีอุปกรณ์ช่วยในการปีนเขา ประกอบกับก้าลังพลได้รับการฝึกให้สามารถใช้
อุปกรณ์เหล่านั้นได้ดี ก็จะท้าให้หน่วยมีความสามารถในการปฏิบัติในพ้ืนที่ป่าภูเขาได้ดียิ่งขึ้น 
๓.  ข้อพิจารณาทางทหารต่อลักษณะภูมิประเทศป่าภูเขา 
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 ๓.๑ การตรวจการณ์และพื้นการยิง พ้ืนที่สูงข่มยังคงให้การตรวจการณ์ได้ดี แต่ก็ยังต้องจ้ากัดจาก
สภาพของบริเวณป่าในพ้ืนที่นั้นด้วย โดยในป่าทึบย่อมจะมีต้นไม้ ซึ่งอยู่ในป่าที่เกิดขึ้นภายหลัง จ้ากัดการ   
ตรวจการณ์ และพ้ืนการยิง ในทางราบต่อทหารบนพ้ืนดินได้ ในขณะเดียวกันป่าปฐมภูมิ หรือป่าดึกด้าบรรพ 
ประกอบด้วยต้นไม้ และยอดไม้ ซึ่งมีร่มเงาหนาทึบอยู่ด้านบน ก็จะจ้ากัดการตรวจการณ์ทางอากาศ และจากที่
สูงข่มได้ แต่ก็จะเปิดโอกาสให้พ้ืนที่ด้านล่างนั้นโล่ง เกื้อกูลต่อการตรวจการณ์ และมีพ้ืนการยิงที่ดีพอสมควร 
ส้าหรับทหารที่อยู่บนพ้ืนดิน นอกจากนั้น พ้ืนที่อับสายตาและพ้ืนที่อับกระสุนก็มีอยู่มากจากลักษณะ  ความสูง
ต่้าของภูมิประเทศ ซึ่งย่อมจะจ้ากัดการยิงของอาวุธยิงเล็งตรง ซึ่งอาจลดข้อจ้ากัดนี้ได้โดยการมีที่ตั้งยิง          
ไว้หลายแห่ง และการใช้อาวุธยิงเล็งจ้าลองท่ีมีมุมยิงใหญ่ เช่น ค. หรือ ป. กระสุนวิถีโค้ง 
 ๓.๒ การก าบังและการซ่อมพราง  พ้ืนที่ป่าภูเขาจะมีส่วนก้าบังกระสุนค่อนข้างมากรวมทั้งการซ่อน
พราง หน่วยทหารขนาดใหญ่ ก็ยังสามารถซ่อนพรางจากการตรวจการณ์ได้ เว้นแต่เมื่อเคลื่อนที่ไปตามสันเขา
แม้ว้าจะสามารถให้ทิศทางได้ง่าย  และสะดวกในการควบคุมมีจุดอ่อนที่ถูกตรวจพบได้ง่ายมาก ฝ่ายข้าศึกใน
ระยะไกล (สันเขามักจะตัดกับขอบฟ้า และพืชพรรณไม้จะเบาบางกว่าไหลเขาหรือหุบเขา) 
 ๓.๓ เครื่องกีดขวาง  ลักษณะภูมิประเทศป่าภูเขาโดยปกติแล้วจะเป็นเครื่องกีดขวางตามธรรมชาติ  
อยู่แล้ว และสร้างเครื่องกีดขวางเพ่ิมเติม ย่อมจะท้าได้โดยง่ายและถ้าพิจารณาในแง่ของเครื่องกีดขวางแล้ว
ลักษณะ ป่า - ภูเขา ย่อมจะเก้ือกูลต่อฝ่ายตั้งรับมากกว่าฝ่ายเข้าตี 
 ๓.๔ ภูมิประเทศส าคัญ อย่าลืมว่าไม่เพียงแต่ที่สูงข่มเท่านั้น นี่อาจจะเป็นภูมิประเทศส้าคัญในบริเวณ 
ป่าภูเขา ถนน ทางเดิน ทางเกวียน สะพานข้ามล้าน้้าต่างๆ ในบริเวณป่า - ภูเขา และชุมทางคมนาคม          
ในหมู่บ้าน และชุมชนย่อย ซึ่งมีอยู่ในบริเวณป่าภูเขา ตัวอย่างในประเทศไทย คือ หมู่บ้านชาวไทยภูเขา        
เผ่าต่างๆ ในบริเวณพรมแดนด้านเหนือและด้านตะวันตกของประเทศ นอกจากนั้นแล้วที่ว่าง ที่โล่งในบริเวณป่า
ภูเขา ซึ่งอากาศยานปีกหมุนสามารถบินลงได้และล้าน้้าแม่น้้า ซึ่งผ่านเข้าไปในบริเวณป่าภูเขา ก็อาจพิจารณา
เป็นภูมิประเทศส้าคัญได้เช่นกัน 
 ๓.๕ แนวทางเคลื่อนที่ 
  ๓.๕.๑ แนวทางเคลื่อนที่ในพ้ืนที่ป่าภูเขาที่สะดวก ก็เป็นทางเดินบนสันเขา ช่องเขาหรือ    
หุบเขา ซึ่งมีอยู่เดิมแล้ว แนวทางเคลื่อนที่จะมีอยู่อย่างจ้ากัด และง่ายต่อการถูกขัดขวางจากข้าศึก ดังนั้น      
โดยปกติหน่วยจะหลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายหน่วยไปบนแนวสันเขา หุบเขา หรือช่องทาง นอกจากจะได้มี      
การรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอ 
  ๓.๕.๒ ในภูมิประเทศที่เป็นป่าทึบ และภูเขาสูงซึ่งไม่มีเส้นทางเลยผู้บังคับบัญชาและ        
ฝ่ายอ้านวยการจะต้องอาศัยสิ่งต่างๆ เหล่านี้ในการพิจารณาหาช่องทางที่จะน้าหน่วยทหาร เคลื่อนที่ไปตามภูมิ
ประเทศให้ได้ สิ่งเหล่านี้ได้แก่ ข่าวสาร ข่าวกรองเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ ,ภาพถ่ายทางอากาศ แผนที่
ทันสมัย ที่มีลักษณะของความชันความสูงและสีสันแสดงถึงสภาพความรกทึบเพียงใดของสภาพป่า 
  ๓.๕.๓ ส้าหรับผลกระทบต่อข้อพิจารณานี้ก็คือ พ้ืนที่ป่าภูเขา จะไม่เกื้อกูลต้องการรวมก้าลัง
ของก้าลังขนาดใหญ่ที่เข้าปฏิบัติการได้ เนื่องด้วยพ้ืนที่มีจ้ากัด หน่วยระดับกองพันทหารราบ หากจะใช้รูปขบวน
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แถวตอนในการเคลื่อนที่แล้วก็อาจจะมีความยาว ๗ - ๘ กิโลเมตร ดังนั้นหน่วยทหารที่ปฏิบัติการในพ้ืนที่ป่า
ภูเขา จะถูกลักษณะภูมิประเทศบีบบังคับให้ต้องแบ่งหน่วยออกเป็นหน่วยย่อยๆ ถึงระดับกองร้อย 
๔. ข้อพิจารณาต่อสภาพลมฟ้าอากาศ 
 ๔.๑ เมฆ 
  ๔.๑.๑ สภาพทั่วไปในฤดูฝน ในบริเวณป่าภูเขา เมฆฝนที่ปกคลุมบริเวณยอดเขาจะมี
ค่อนข้างมากและในฤดูฝนถึงแม้ฝนจะไม่ตกมักจะมีลักษณะเพดานเมฆต่้าถึงต่้ามาก 
  ๔.๑.๒ ผลกระทบต่อการปฏิบัติการในเรื่องการตรวจการณ์ การสนับสนุนทางอากาศโดย
ใกล้ชิดและการเคลื่อนที่ทางอากาศหรือส่งก้าลังทางอากาศ ด้วยอากาศยานปีกหมุนกระท้าได้จ้ากัด 
 ๔.๒ หมอกและหมอกแดด 
  ๔.๒.๑ หมอก ในฤดูฝนและฤดูหนาวมักจะเป็นหมอกบางๆ บริเวณภูเขา  และหนาขึ้น        
ในบริเวณใกล้พ้ืนดิน บางพ้ืนที่ทางตอนเหนือของประเทศไทย เช่น จังหวัดน่าน บริเวณเชิงเขาต่อที่ราบหมอก
ในตอนเข้าของฤดูหนาว อาจปกคลุมอยู่หนาแน่นได้เกือบถึงเวลาเที่ยงวัน 
  ๔.๒.๒ หมอกแดด เกิดจากควันและฝุ่นในอากาศ ซึ่งจะปกคลุมบริเวณทั่วไปในภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย ในฤดูแล้งและฤดูร้อนตอนต้น ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการที่ชาวนา ชาวไร่ เผาวัชพืชในไร่
หรือเผาฟางข้าวในนา และจากไฟไหม้ป่าตามธรรมชาติ หมอกแบบนี้อาจปกคลุมอยู่ได้ตลอดวันโดยจะจางลงใน
ตอนเย็นหรือเมื่อมีลมพัดแรงจัด 
  ๔.๒.๓ หมอกแดดมีผลกระทบเช่นเดียวกับเมฆ แต่กินระยะเวลายาวนานกว่า                    
จากประสบการณ์หมอกแดดบริเวณภาคเหนือในบางปีท้าให้ไม่สามารถส่งก้าลัง สป. ได้ด้วยอากาศยานปีกหมุน 
เป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์ติดต่อกัน 
 ๔.๓ ลม 
  ๔.๓.๑ ในภูมิประเทศที่เป็นป่าทึบในพ้ืนราบ มักจะมีลมสงัดท้าให้การใช้ควันมีประสิทธิภาพ
มากเช่นเดียวกับการใช้อาวุธ เคมี ชีวะ 
  ๔.๓.๒ ในบริเวณช่องเขาจะมีผลต่อความเร็วลม ที่มักจะเร็วและแรงมากกว่าปกติ ท้าให้การใช้
อากาศยานที่ต้องร่อนขึ้นลงได้รับผลกระทบกระเทือนนอกจากนี้การใช้ควันลดประสิทธิภาพลง 
  ๔.๓.๓ ผลกระทบของลมซึ่งพัดแรง หรือลมสงัด มีผลต่อการใช้เสียงสัญญาณและยิงเล็งตรง 
ในระยะไกลได ้  
 ๔.๔ ฝน 
  ๔.๔.๑ ฝนที่ตกหนักย่อมจ้ากัดต่อการตรวจการณ์   ทัศนวิสัยและการปฏิบัติการทางอากาศ
ทั้งมวล 
  ๔.๔.๒ ฝนซึ่งตกหนักยังเป็นอุปสรรคต่อการใช้เครื่องช่วยมองในเวลากลางคืนอีกด้วย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเภทเครื่องมือสร้างภาพความร้อน   (Thermal  Imager  หรือประเภท อินฟาเรด)  
  ๔.๔.๓  ในช่วงเวลาฝนตกหนัก  ล้าน้้า  ล้าธาร  ในพ้ืนที่ป่าภูเขาจะมีปริมาณน้้าเพ่ิมขึ้น    
อย่างรวดเร็ว  เป็นน้้าหลาก  น้้าป่าได ้  ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อการพักแรมของทหาร 
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๕.  ข้อจ ากัดทางยุทธวิธีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมป่าภูเขา 
 ๕.๑  จ้ากัดการใช้ก้าลังขนาดใหญ่ ก้าลังขนาดเล็กและเบา ของกองพลทหารราบเบาที่มีการฝึกในภูมิ
ประเทศป่าภูเขาอยู่แล้ว และได้รับยุทโธปกรณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีการติดต่อสื่อสารที่ดีจะสามารถ         
รวมก้าลัง และกระจายก้าลังได้ โดยตอบสนองสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดี 
 ๕.๒  การสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยข้างเคียงกระท้าได้ยาก 
 ๕.๓  จ้ากัดการเคลื่อนย้าย การวางก้าลังกองหนุนในต้าบลและเวลาที่เหมาะสม 
 ๕.๔  การปกปิดและการลวงทางยุทธวิธี สามารถน้าไปใช้อย่างกว้างขวาง 
 ๕.๕  จ้ากัดการใช้รถถังและยานเกราะ 
 ๕.๖ การใช้อาวุธยิงสนับสนุนจ้ากัดขนาดและน้้าหนัก  รวมทั้งยากล้าบากในการตรวจการณ์และ
ก้าหนดที่ตั้งเป้าหมาย นอกจากนั้นที่ตั้งยิงอันเหมาะสมส้าหรับ ปืนใหญ่หาได้ยากท้าให้การเลือกที่ตั้งยิงหลัก    
ส้ารอง  เพ่ิมเติม  ต้องอยู่ห่างไกลกัน 
 ๕.๗  ต้องใช้รบประชิดเป็นส่วนใหญ่ 
 ๕.๘  ทัศนวิสัยจ้ากัด  จากพืชพันธ์ รวมทั้งมุมอับสายตาต่างๆ 
 ๕.๙  เหมาะสมกับการซุ่มโจมตี  ตีโฉบฉวย  การแทรกซึม  และการรบแบบกองโจร 
๖.  การสนับสนุนของทหารช่าง 
 ๖.๑ การสนับสนุนของทหารช่างในพื้นที่ป่าภูเขา 
  ๖.๑.๑ การเปิดเส้นทางเคลื่อนที่ งานก่อสร้างถนนถือเป็นสิ่งส้าคัญที่สุด สภาพฝนตกหนัก
ก่อให้เกิดปัญหาด้านการระบายน้้า พ้ืนที่หนองน้้าไม่สามารถอ้อมผ่านได้จึงจ้าเป็นต้องสร้างสะพานเครื่องหนุน
ลอย หรือถนนแสวงเครื่อง ลักษณะพ้ืนดินประกอบด้วยใบไม้และไม้ผุกร่อน จ้าเป็นต้องขนย้ายดินเก่าออกและ
ถมด้วยวัสดุใหม่ที่เหมาะสม 
  ๖.๑.๒ การขัดขวางการเคลื่อนที่ สิ่งที่อาจกีดขวางการเคลื่อนที่ทางยุทธวิธีในป่าได้แก่ ต้นไม้
หนาแน่น ห้วยลึก หน้าผา และเขาสูงชัน แม่น้้ากว้างลึก ล้าน้้าไหลเชี่ยว ดังนั้นทหารช่างจึงควรพิจารณา        
ใช้เครื่องกีดขวางตามธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
  ๖.๑.๓ ส้าหรับงานอยู่รอดในสนาม พ้ืนที่ป่าให้การซ่อนพรางอย่างดียิ่งจากการตรวจการณ์
ทางพ้ืนดินและทางอากาศ ทหารช่างให้ค้าแนะน้าแก่หน่วยทหารในการพรางใช้การพรางให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมให้มากท่ีสุด 
  ๖.๑.๔ การปฏิบัติงานช่างทั่วไป ได้แก่ การส่งก้าลังน้้า ซึ่งหาได้ง่ายในฤดูฝน แต่พึงระวั ง    
เชื้อโรคและพยาธิ จึงควรจัดเตรียมการป้องกันไว้ให้พร้อม การลาดตระเวนทางการช่างเพ่งเล็งเป็นพิเศษ
เกี่ยวกับถนน การรถไฟ และทางคนเดินดังนั้น การลาดตระเวนทางการช่างและการแก้ไขข้อมูลแผนที่ให้ตรงกับ
ความจริงในภูมิประเทศจัดว่าส้าคัญยิ่ง 
 ๖.๒ การสนับสนุนของทหารช่างในพื้นที่ภูเขา 
  ๖.๒.๑ ในการเปิดเส้นทางการเคลื่อนที่ การก่อสร้างถนนเป็นงานส้าคัญแต่กระท้าได้ยาก 
เนื่องจากงานส่วนมากเป็นหิน งานถนนในชั้นต้นจ้ากัดเพียงบ้ารุงรักษา และซ่อมแซมทางเดินและถนนที่มี     
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อยู่เดิมใช้หลักในการตัดไหล่เขา โดยรักษาระดับตามเส้นชันความสูง เพ่ือลดงานถมและงานสร้างสะพานที่มี   
อยู่เดิม ต้องให้ความสนใจระบบระบายน้้ามากขึ้น การขนย้ายก้าลังพลและสิ่งของน้้าหนักเบาข้ามคอคอดและ
ลาดชัน  อาจใช้การขนส่งทางลวดหรือรถลากเป็นเครื่องช่วยได้ 
  ๖.๒.๒ ในการขัดขวางการเคลื่อนที่  ลักษณะภูมิประเทศบนภูเขาจัดเป็นเครื่องกีดขวาง 
เนื่องจากยากที่จะอ้อมผ่าน การใช้เทคนิคการวางทุ่นระเบิดแบบเร่งด่วน มักใช้บ่อยครั้งและได้ผลดีกว่า     
สนามทุ่นระเบิดมาตรฐาน 
  ๖.๒.๓ งานป้อมสนามหรือความอยู่รอดในสนาม  จากความสูงต่้าของภูมิประเทศก่อให้เกิด
การก้าบังและซ่อนเร้น การขุดหลุมบุคคลและงานป้อมสนามกระท้าได้ยาก ถ้าเป็นภูเขาหินอาจใช้ก้อนหินใหญ่   
หรือกองดิน  อาจเสริมด้วยการก่อสร้างป้อมสนามเร่งด่วน 
  ๖.๒.๔  งานช่างทั่วไป  ส้าหรับการลาดตระเวนทางการช่าง ให้เน้นการลาดตระเวนทาง
อากาศ การปฏิบัติจะเพ่งเล็งเป็นพิเศษเกี่ยวกับเส้นทาง สภาพการจราจรและวัสดุในท้องถิ่นท่ีมีใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


