


เหตุผลในการใช้ฉากขัดขวาง 
และการยุทธขัดขวาง 

1.  การจัดหน่วย   :                                                      
   - ใช้แบบยานยนต์    - ยานเกราะ                      
   - อากาศยาน       - การส่งทางอากาศ                                                     
2.  ความคล่องแคล่วทางยุทธวธิี                             
3.  การพิทักษ์ พื้นที่ส่วนหลัง                                    
4.  ผู้มีอ านาจก าหนดแผนฉาก ขัดขวาง  



ค าศัพท์ในฉากขัดขวางและการยุทธขัดขวาง 
Barriers  And  Denial  Operation 

      มี  2  ประเภทคือ                               

-เครื่องกีดขวางตามธรรมชาติ                      

-เครื่องกีดขวาง  ที่ประดิษฐ์ขึ้นมา 

  1. เครื่องกีดขวาง   Obstacles             
ลักษณะสภาพภูมิประเทศ   ภูมิอากาศ   ทัศนวิสัยใดๆ  
วัสดุใดๆ   ที่มนุษย์สร้างขึ้นมา   เพื่อใช้ชักน า   ชักจูง  
รั้งหน่วง    หน่วงเหนี่ยว   ขัดขวางการเคลื่อนที่                
ของ  ขศ.  ให้ช้าลง   หรือให้การเคลื่อนที่ ไปทางอื่น 
หรือหยุดการเคลื่อนที่โดยสิ้นเชิง  



2.  ระบบเครื่องกีดขวาง                                    
Obstacles  System                                                            

เป็นการน าเอาเครื่องกีดขวางที่สรา้งขึ้นมา    ประสาน
เข้ากับเครื่องกีดขวางตามธรรมชาติจุดหนึ่ง               

เพื่อขัดขวางการเคลื่อนที่ของ  ขศ.   



    3. ฉากขัดขวาง    Barriers                                                                          
เป็นการผสมผสาน   ระบบเครื่องกีดขวางให้เป็นแนวๆ  
หนึ่ง   เพื่อชักน า   ชักจูง  บังคับ    จ ากัด   หน่วงเหน่ียว   
รั้งหน่วง   เบี่ยงเบนให้ การเคลื่อนที่ช้าลง  หรือให้การ
เคลื่อนที่ไปทางอ่ืน   หรือหยุดการเคลื่อนที่โยสิ้นเชิง  



 

  

4.  ระบบฉากขัดขวาง    
Barriers  System       
เป็นการน าเอาฉาก

ขัดขวางหลายๆ ฉากมา
เชื่อมประสานกันให้  

เป็นรูปห้องอย่างหยาบๆ                    
Cellular Arrangement   



สนามทุ่นระเบิดเคมี 

การยิงด้วย ป. ตามค าขอ 

การยิงด้วยกระสุนปรมาณู   ตามค าขอ 

    G 

( On call ) 

 

การยิงด้วยอาวุธกระสุนเคมี ตามค าขอ 

( On call ) 

ADM ( On call ) 

    G 

สัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนเครื่องกีดขวาง 



สัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนเครื่องกีดขวาง 
สนามทุ่นระเบิด 

ฉากขัดขวางดักรถถัง   มีทั้งสนาม
ทุ่นระเบิด  การท าลายต่างๆ            
เครื่องปิดกั้นถนน  เครื่องกีดขวาง
ธรรมชาติ   และที่สร้างขึ้น 

เครื่องกีดขวางที่วางแล้วแต่ผ่านได้ 



สัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนเครื่องกีดขวาง 
จุดที่ถูกท าลายแล้ว / เครื่องกีด
ขวางที่วางแล้ว  ผ่านไม่ได้ 

จุดเครื่องกีดขวางที่คิดว่าจะวาง 

หน่วยเฝ้าตรวจ ระวังป้องกัน
เครื่องกีดขวาง 



สัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนเครื่องกีดขวาง 

ช่องทางเดิน     Lane 

ช่องว่าง      Cap 

รั้งหน่วง       Disrupt 



สัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนเครื่องกีดขวาง 

ชักจูง     Turn 

บังคับ     Fix 

สกัดกั้น   Block 



แถบเครื่องกีดขวาง 

กลุ่มเครื่องกีดขวาง 

เขตฉากขัดขวางขวาง 
Zone 



Disrupt  แยก     
กระจาย               
รบกวน 

ลูกศรสั้น  แสดงถึงต าแหน่งที่ข้าศึกถูกโจมตีจากเครื่องกีดขวาง 
ลูกศรยาว   แสดงถึงต าแหน่งที่ยอมให้ข้าศึกอ้อมผ่านได้                     
                   และถูกโจมตีด้วยการยิง 
 ตัวอย่างของการเปลี่ยนความตั้งใจ 



ปลายลูกศร           แสดงถึงต าแหน่งที่ตรึงไว้                            
ทิศทางของลูกศร  แสดงถึงทิศทางทีต่้องการให้ข้าศึกหันเหไป 

 Turn  หันเห 

ตัวอย่างของการเปลี่ยนความตั้งใจ 



ส่วนขยักของลูกศร  แสดงถึงต าแหน่งที่ควรเคลื่อนที่ไป 
ข้างหน้าของข้าศึกถูกหน่วงเหนี่ยวโดยเครื่องกีดขวาง 

Fix  บังคับ 

ตัวอย่างของการเปลี่ยนความตั้งใจ 



จุดปลายของเส้นตรงในแนวนอน  แสดงถึงขีดจ ากัดในการเคลื่อนที่
ไปข้างหน้าของข้าศึก  จุดปลายของเส้นตรงในแนวดิ่ง  ยังแสดงถึง 

ต าแหน่งที่เครื่องกีดขวางตรึงไว้กับภูมิประเทศที่ไม่สามารถผ่านได้ 

Block  สกัดกั้น 

ตัวอย่างของการเปลี่ยนความตั้งใจ 



         5. การยุทธขัดขวาง                                      
              Denial  Operation                                          
    เป็นการป้องกันขัดขวาง    หน่วงเหนี่ยว     
มิให ้ขศ.  ใช้ประโยชน์จากคน   วัสดุ   
อุปกรณ ์   สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ      
และพท. ใช้ในการปฏิบัติการรบกับฝ่ายเรา 



 6. การปฏิบัติการฉากขัดขวาง             
   เป็นการใช้ฉากขัดขวางเพื่อให้ฝ่ายเรา 
ท าลาย กพ. ยุทโธปกรณ์ของ ขศ.          
ให้เสียหายมากที่สุด   ด้วยการเชื่อมโยง        
เครื่องกีดขวางต่างๆ   เข้าด้วยกัน                         
ให้เป็นแนวๆ  หนึ่งที่มีความลึกมากๆ                    
มีความม่ันคงแข็งแรงต่อเนื่องจน ขศ.  
เจาะไม่ได้ 



7.  การปฏิบัติการยุทธขัดขวาง        
 เป็นการใช้การยุทธ์ขัดขวางด้วยวิธี
ต่างๆ อย่างแยบยล  เช่น การท าลาย   
การรื้อถอน   การถอดประกอบ  การ
ท าให้หลวมคลอน   การท าให้ล่าช้า    
และการอาบพิษพ้ืนที่   



       ความสัมพันธ์ระหว่างฉากขัดขวาง 
       กับการยุทธขัดขวาง                                                                    
1. ฉากขัดขวางจะบังเกิดเห็นผลทันท ี

2. การยุทธขัดขวางจะไม่บังเกิดเห็นผลทันที 



3. ทั้งฉากขัดขวางและการยุทธขัดขวาง                     
  จึงมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน คือ                                                             
   ก.ลดอัตราความเร็วในการรุกของ ขศ.
   ข.ลดอ านาจก าลังรบของ ขศ.  
   ค.หน่วงเหนี่ยวก าลังรบทั้งสิ้นของ ขศ.         
   



        อ านาจหน้าที่ของ  ผบ., ฝอ.                                                            
 

       1. มทภ.  และผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปมีอ านาจสั่งใช้ ฉ.                                                                                                 
2. ผบ.พล หรือ ผบ. หน่วยเทียบเท่าอาจได้รับมอบอ านาจนี้ (ข้อ 1) 
3. ผบ. หน่วยเขตหลัง มีอ านาจสั่งใช้ ฉ. ในเขตหลัง 
4. ผู้บัญชาการเขตหลังอาจได้รับมอบอ านาจนี้  (ข้อ 3) 
 
 
 
 

 



                                             สธ. 2                                                     
         ประเมินค่าภูมิประเทศ    ภูมิอากาศ     ทัศนวิสัย  ขศ.,  รปภ.                    
   แผน ฉ. ต่อต้านการข่าว 
                                                  สธ. 3      
              ใช้   ฉ. ให้ประสานสอดคล้องกันกับแผนการด าเนินกลยุทธ์                                                    
   ของ  ร., ม.  และแผนการยิง  สน. ของ  
                                                  สธ. 4 

             ประสานการส่งก าลังบ ารุง   จัดหาวัสดุอุปกรณ์สร้าง ฉ.                                              
   ก าหนดล าดับควาเร่งด่วน   การขนส่งและแรงงาน 
 

     



     ผู้บังคับทหารช่าง  ( ผบ.ช. )                           
1. รับผิดชอบในการจัดท าแผน            
ผนวก ฉ.  ของกองพลตั้งแต่เริ่มแรกจน
แล้วเสร็จเป็นส่วนรวม 

 

     สธ. 5                                                         
จัดหาแรงงานจากคนพื้นเมืองในท้องถิ่น                                               
      นายทหารเคมี                                             
           เสนอแนะการใช้วัตถุเคม ี



2. เป็น   ผช.    สธ.   3    ในการจัดท า  
  แผน / ผนวก ฉ. ของกองพล                                                                    
3. เป็น ผช.  สธ.   2   ในการเลือก                      
 และประเมินค่าภูมิประเทศ                        
 ใช้สร้างฉากขัดขวางที่เหมาะสมให ้



6. ให้ค าแนะน าในเร่ือง                                      
 ก. ระบบเครื่องกีดขวาง      
             ประสาน                    
 ข. ระบบความปลอดภัยอื่นๆ  
             ที่เกี่ยวข้อง 

4.  ประสานการปฏิบัติกับนายทหาร                   
    ฝ่ายการเคมี                                                                        
5.  วางแผนก ากับดูแลทางเทคนิค                                      
ในการใช้ฉากขัดขวาง 

7. ประมาณการ    ทางการช่าง  



8. ก าหนดงาน  หลักเกณฑ์เฉพาะ     
  ให้กับหน่วยต่างๆ  ในเรื่อง                                      
ก. การสร้างฉากขัดขวาง               
 และสนามทุ่นระเบิด                                                           
ข. จัดล าดับความเร่งด่วน               
 ในการปฏิบัติงานช่าง                                             
ค. ก าหนด    วัน    เวลา   แล้วเสร็จ 



11. แนะน าวิธีการต่อเติม                             
 การเชื่อมเครื่องกีดขวางธรรมชาติ                        
 เข้ากับเครื่องกีดขวางที่สร้างขึ้น                                                           
12.  วางแผน   อ านวยการ   ก ากับดูแล
ทางเทคนิคในการใช้ ฉ. 

9.  เตรียมค าสั่งการท าลาย    ก าหนด 
 ช่องว่าง    ช่องทาง                                    
10.  มอบต าบลปฏิบัติงานเฉพาะ                        
ให้กับหน่วยทหารช่าง 



      ความรับผิดชอบในการสร้าง                                
       Construction  Responsibility                                                                    

       1.  หน่วยรบทุกหน่วย  :                              
จะต้องสร้างเครื่องกีดขวาง    ฉากขัดขวาง  
ป้องกันตน   ตราบเท่าที่ยังคงยึดพื้นที่           
   นั้นอยู่ 



 2. สายงานทางเทคนิค   
ก. เคม ี :  สน. วัตถุเคมี  เชื้อโรค  รังสี 
ข. สพ.  :  สน. วัตถุระเบิด  ทุ่นระเบิด 
ค. พธ.   :   สน. เชื้อเพลิง ภาชนะ            
       ใส่วัตถุเคม ี



ง. สส. : สน. การด าเนินการติดต่อ   สส.                                     
จ. ขส. : สน. การขนส่งวัสดุก่อสร้าง               
ไปข้างหน้าด้วย    ทางถนน           
 ทางรถไฟ    ทางน้ า    ทางอากาศ 



 3. หน่วยช่วยรบกองพล               
ก.  จัดตั้งต าบลจ่าย   สป.   4                     
 ใน  พท. กองพล                         
ข.  ขนส่ง   สป. 4   และแจกจ่าย               
 สป. 4    วัสดุเครื่องกีดขวาง                                              
ค.  จัดหา   แจกจ่ายและช่วยขนส่ง                   
สป.  5  



 ก.  ให้ค าแนะน าทางเทคนิค                      

    และก ากับดูแลในเรื่อง.-                                                                             
1) สน.สป.  สาย ช.                                         
2) ขีดความสามารถ   คุณลักษณะ   
   ของทุ่นระเบิดท่ีมี   
  



ค. ให้ข้อมูลข่าวสาร   สภาพภูมิประเทศ       
 ภูมิอากาศ  ทัศนวิสัย   ธรณีวิทยา            
 พื้นผิว   พืชพันธุ์                                                                   
ง. ประมาณการ   ทางการช่าง  สป.4 

 

ข.  ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ                                  
1)  ที่ตั้งต าบลส่งก าลังสาย   ช. ของ กองทัพ                                                                  
2)  แบ่งมอบยานพาหนะในอัตรา                  
ช่วยขนส่ง   สป.   สาย  ช. 



จ. ก าหนดท่ีตั้งและสร้างเครื่องกีดขวาง         
 ที่ก าหนด                                                      
1) ที่ต้องใช้ความช านาญ                               
  และเครื่องมือพิเศษ                     
2) ระวังป้องกันทางปีก               
 และข้างหลัง 

   



 

3) สร้างให้เสร็จก่อนที่หน่วยยึด  พท.                      
  จะเข้ามาถึง                                                                 
4) อยู่นอกเขต พท. ความรับผิดชอบ               
  ของหน่วยอื่น ๆ 

   



การสร้างเครื่องกีดขวางต่างๆ       
ในฉากขัดขวาง                    

1. ใช้ตั้งแต่  2  ชนิดขึ้นไปให้ประสานกัน                               
2. พท.  เขตหน้าจะไม่สร้างหลายชนิด                  
 เปลืองเวลา   แรงงาน  วัสดุ               
        และการขนส่ง                                         
3.  เสริมความแข็งแรงใน  พท.  อ่อนแอ 



4. การท าลาย   สนามทุ่นระเบิดเร่งด่วน    
  ที่มีความหนาแน่นน้อย                                              
5. พท.   ตั้งรับ  ใช้ป่าลวดหนาม                            
เครื่องปิดกั้นถนน   แสวงเครื่อง                      
 สนามทุ่นระเบิดรบกวน                    
  ไม้ล้ม  ไม้ปัก   ไม้ขวาง  



การใช้สนามทุ่นระเบิดเป็นเครื่องกีดขวาง        
1. ทุ่นระเบิด  สนามทุ่นระเบิด  เป็นทั้ง
อาวุธ  และเครื่องกีดขวาง                                            
2. สนามทุ่นระเบิด  ดถ. ป้องกันการเข้าตี
 ของหน่วย  ถ.                                                                  
3. สนามทุ่นระเบิด  สห. ป้องกันการเข้าตี
 ของหน่วย   ร.   



4. สนามทุ่นระเบิดผสม. ป้องกันการเข้า
ตีของหน่วย  ถ.,  ร. นิยมใช้มากที่สุด                                         
5. การตั้งรับ มักนิยมใช้สนามทุ่นระเบิด  
ฉากขัดขวาง เป็นองค์ประกอบ              
   ที่ส าคัญ 



     ที่ตั้งของสนามทุ่นระเบิด               
    ฉากขัดขวาง                                     
1. ประสานเข้ากับแผนทางยุทธวิธีของ  ร. ม.    
   อย่างละเอียดรอบคอบใกล้ชิด                    
2. ประสานแผนการยิง สน.ของ ป.พล.                                                         
3. มีการคุ้มครองด้วย  การยิง                          
    การตรวจการณ์ 



4. เป็นสนามทุ่นระเบิดแบบประณีต       
 วางตามลวดลายมาตรฐาน                                      
5. สร้างใน พท.ส่วนหลังๆ ของเขตหน้า                               
  ควาหนาแน่น  3-4-8       
       กันเขยื้อน    20 % 



การใช้ป่าลวดหนามเป็นเครื่องกีด ขวาง 

1. สร้างง่าย   อยู่ติดกับที่   โยกย้ายง่าย 

2. ขัดขวางได้ผลทั้งทหารเดินเท้า                   
     และยานพาหนะ 

3.  ความยาวของป่าลวดหนาม 

 



 
การใช้ป่าลวดหนามเป็นเครื่องกีดขวาง                 
ก.  BELT :   แนว                                                                
                  :  มีความหนาแน่นเพียงแนวเดียว                                                                 
ข.  BAND :  แถบ                                                 

                  : มีความหนาแน่นตั้งแต่   2   แนว  ขึ้นไป                

ค.  ZONE  :  พื้นที่                                                                      
                    :  มีความหนาแน่นตั้งแต่ 2 แถบขึ้นไป 





เครื่องกีดขวางเกิดจากการท าลาย 
การท าลาย :   การก่อให้เกิดแรงท าลาย 
ต่อพื้นผิว ภูมิประเทศ สิ่งก่อสร้าง                               
สิ่งอ านวยความสะดวกให้เกิดปรักหักพัง            
โดยใช้น้ า ไฟ กลไกเม็คคานิค             
วัตถุระเบิด  ปรมาณู  เคมี 



     นโยบายการท าลาย                                         
1. การล้างแผ่นดิน  ท าใน พท. ขศ.                          
2. ท าลายเพียงบางส่วน                                          
3. ท าลายมากเกินไป  เป็นผลเสียต่อ   
    พลเรือนและทหารฝ่ายเรา                                                             
4. ผลกระทบท่ีมีต่อประชาชน                
    ผู้ใช้สิ่งอ านวยความสะดวก 



   การเลือกต าบลท าลาย                             
1. ขศ.  ล าบากในการซ่อมแซม  
 ท าลาย    รื้อถอน    อ้อมผ่าน                                                                  
2. ท าลายแล้วกลายเป็นเคร่ืองกีดขวาง                
      ได้ดีที่สุด 



เป้าหมายในการท าลาย                                           
ถนน    สะพาน   ทางรถไฟ   อุโมงค์    
เส้นทางสู่ล าน้ า   ท่าเรือ   ท่าแพส่งข้าม    
เขื่อน   ฝาย    สิ่งอ านวยความสะดวก             
อู่เรือ   เรือ    เครื่องจักรกลเดินแพ 



การใช้ฉากขัดขวางสนับสนุนการยุทธ 
1. ฉากขัดขวาง  สน.  การยุทธ์ได้ทุกรูปแบบ ทั้งการรุก                         
     ตั้งรับ    ร่นถอย 
2. ฉากขัดขวาง  เป็นเครื่องมือช่วยในการ ควบคุม  ขศ.                
    ประหยัดก าลัง 
3.  ช่วยเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศ  ออมก าลัง         
     กระจายก าลังดีขึ้น 
4.  มีผลทาง ปจว.เพิ่มคุณค่าในการ   ท าลายขวัญ  ขศ. 

 



การใช้ฉากขัดขวางสนับสนุนการยุทธ
        ด้วยวิธีรุก                                                          
  Use Of Barriers In The Offense                                             
1.  ช่วยในการระวังป้องกัน    ทางด้านปีก              
   และด้านหลัง                                                                   
2.  ยับยั้งการตีโต้ตอบของ   ขศ.                     
  เสริมด้านอ่อนแอให้แข็งแรง                                                      
3.  ดักกั้นก าลังของ   ขศ.   ที่ท าการถอนตัว 



       การระวังป้องกันทางด้านปีก 



ยับยั้งการตีโต้ตอบของ  ขศ. 



  

สกัดกั้นก าลังของ   ขศ.   ที่ท าการถอนตัว 



4. สร้างได้รวดเร็ว   ยกขนได้ง่ายประกอบด้วย                                      
      ก. เครื่องปิดกั้นถนนแบบเร่งด่วนทุกชนิดที่ใช้ทุ่นระเบิด 
      ข. การท าลายที่เตรียมไว้แบบธรรมดาและปรมาณู                                                     
      ค. สนามทุ่นระเบิดเฉพาะต าบล  การระดมยิงด้วยอาวุธทุกชนิด 

 



 การใช้ฉากขัดขวางสนับสนุนการยุทธ์ด้วยวิธีตั้งรับ  
            Use Of Barriers In The Defense 
1. ฉากขัดขวาง   เหมาะที่จะใช้   สน.                               

      การตั้งรับมากที่สุด 
2.    ฉากขัดขวาง     ช่วยให้ได้เวลาตามที่ต้องการ                       
             ประหยัดก าลัง 
3.    จะต้องใช้ ฉากขัดขวางประสานเป็นหลักพื้นฐาน                       
             ในการตั้งรับ 



4. วัตถุประสงค์  ของการใช้ฉากขัดขวาง   

               สน. การตั้งรับ                                                         
ก. ลดอัตราเร็วและรั้งหน่วงการรุกของ  ขศ.                                 

    ให้มีเวลาตออบโต้                                                              
ข. ชักน า ชักจูง ขศ. ตามที่เราต้องการ                                    
ค. ประหยัดก าลัง ระวังป้องกันทางด้านปีก                             

    และด้านหลัง                                                                    
ง.  เพิ่มความสูญเสียให้กับ ขศ.   ด้วยการยิงของ  

    ฝ่ายตั้งรับ 

    



องค์ประกอบของ  ฉากขัดขวาง     
  ในการตั้งรับ                               
1. ฉากก าบัง     : Covering  Bar.                                 
2. ฉากหน้า       : Forward Bar.                              
3. ฉากปีก         :  Flank  Bar.                                         
4. ฉากหลัง       : Rear  Bar.                                        
5. ฉากสกัดกั้น  :  Intermediate  Barriers 
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   ฉากขัดขวางก าบัง              
Covering  Barriers            
1. ตั้งอยู่ใน  พท. ข้างหน้า       
ของ พท. การรบ                                       
2. อาจวางตามแนวเส้น  
แบ่งเขตประเทศ                  
3. เป็นแนวฉากขัดขวาง 
แรกที่ท าให้การรุก  ของ   
ขศ.  ช้าลง 



 4. วัตถุประสงค์ของ
การใช้ฉากขัดขวาง
ก าบัง                              
ก. ช่วยรั้งหน่วง ขศ.           
ให้หน่วยก าบัง รปก.  
หลัง                                       
ข.แยกทหารราบ ขศ.      
ออกจาก รถถัง                          
ค. เพื่อถอนตัวไปสู่    
ที่มั่นข้างหลัง 



7. วางขวางแนวทางการเคลื่อนที่           
   ที่ส าคัญของ  ขศ.                                         
8. ใช้เครื่องกีดขวางธรรมชาติ       
 ให้มาก  เสริมด้วยที่สร้างขึ้น 

  ฉากขัดขวางก าบัง                                           
       Covering Barriers                                                                
5. ไม่จ าเป็นต้องวางให้ต่อเนื่องกัน                                           
6. วางให้เป็นอันดับเครื่องกีดขวาง                         
  ซ้อนกันในทางลึก  



9. สร้างขึ้นได้ง่ายๆ  วางได้รวดเร็วเช่น            
 ก. พลุสดุด   เครื่องแจ้งเตือนภัย           
  ทุกชนิด   ทุ่นระเบิดรบกวน                                                      
 ข. เครื่องปิดก้ัน   ถ.   แบบเร่งด่วน        
  ทุกชนิด   ไม้ล้ม  ไม้ปัก                                                           
 ค. การท าลายแบบปกติ   ปรมาณ ู             
  ป.,    G.,   ADM.   



            ฉากขัดขวางหน้า                                  
        (Forward  Barriers)  
1. วางข้างหน้าของ  พท.  ตั้งรับหน้า           
 พท.  ตั้งรับหน้าในทางลึก 
2. วาง   ณ   ต าบลที่ภูมิประเทศแข็งแรงที่สุด 
3. วาง   ณ   ต าบลที่อ่อนแอที่สุด 
4. ชุดคุ้มครอง   Ob   ใช้   กพ.  ใน   กดร.                    
  และที่วางตัวแนว  ขนพร.  



5. ความลึก   ขึ้นอยู่กับอันดับ          
เครื่องกีดขวาง  ที่วางซ้อนกัน   ขวาง
แนวทางการเคลื่อนที่   ของ  ขศ.   
    ประกอบด้วย                                      
ก. จุดต้านทานที่วางซ้อนกันทางลึก           
ข. การยิงประสานของอาวุธทุกชนิด 



        ฉากขัดขวางหน้า                           
  (Forward  Barriers)                         
ค. สนามทุ่นระเบิดดักรถถัง                                
ง. สนามทุ่ระเบิดสังหารบุคคล  
หลุมระเบิดบนถนน                                                         
จ. เครื่องกีดขวางธรรมชาติ          
และที่สร้างขึ้นผสานกันในทางลึก 



3. ใน   พท.  หน้าๆ   ของเขตหน้า 
 ใช ้ Ob   เช่นเดียวกับ   ฉ.  หน้า                                                                   
4. ใน   พท.  หลังๆ   ของเขตหน้า            
 ใช ้ Ob   เช่นเดียวกับ   ฉ.  หลัง 

            ฉากขัดขวางทางปีก                             
              (Flank  Barriers)                             
1. ป้องกันการเจาะ    และโอบลึกของ  ขศ.                     
2. หลักการสร้าง    การก าหนดที่ตั้ง  คงใช้
      เช่นเดียวกับ    ฉ.   สกัดกั้น  



      ฉากขัดขวางทางปีก   Flank  Barriers  



3.  ต้องสร้างให้แล้วเสร็จทันเวลาก่อน ที่ 
ขศ. จะเข้ามาและเชื่อมต่อ กับฉ. อื่นๆ
ให้เป็นรูปห้องอย่างหยาบๆ 

                     ฉากขัดขวางสกัดกั้น                                         
              (Intermediate Barriers)                                                       
1.  เป็น ฉ. ที่สร้างขึ้นระหว่าง  ฉ. หน้า กับฉ.หลัง                                                                              
2.  เป็น ฉ. ที่สร้างขึ้นระหว่างหน่วย ที่มีขนาดเล็ก                                              
กว่ากองพล 



ฉากขัดขวางสกัดกั้น  Intermediate  Barriers  



          ฉากขัดขวางสกัดกั้น                              
     Intermediate  Barriers  
4. การสร้างขึ้นอยู่กับ    เวลา      แรงงาน  
    วัสดุและการขนส่ง 

5. วัตถุประสงค์ในการใช้   ฉ.   สกัดกั้น 
 ก. จ ากัดการเจาะของ   ขศ.   ที่เจาะ 
     แนว  ฉ.  หน้าเข้ามา 
 ข. ป้องกันมิให้  ขศ.  เคลื่อนที่ไปทั่ว  
           พท.  ตั้งรับ 
 ค. ชักจูง   ชักน า   ขศ.  ให้เข้าสู่  พท.  
           ปม.   ที่ต้องการ 



   6. วางเชื่อมประสานกับ    เครื่องกีดขวาง
 ธรรมชาติ   ป้องกันการอ้อมผ่าน                        
     ของ   ขศ.                                                              
  ก. แนวป่า   ล าธาร   ที่ลุ่ม   ที่ลุยข้าม                            
       หน้าตัดของลาด   ใช้สนามทุ่น           
     ระเบิดสั้นๆ 

ข. หลุมระเบิดบนถนน    การท าลาย 
  ด้วยวัตถุระเบิด                                                                        
ค. เครื่องกีดขวางอื่นๆ  ที่มีอยู่แล้ว         
   ใน    พท.    ไม้ล้ม    ไม้ปัก 



3. หลักการสร้าง  การก าหนดที่ตั้ง              
  คงใช้เช่นเดียวกับ  ฉ. หน้า                                          
4. มีการใช้เครื่องกีดขวางอย่าง
กว้างขวางมีเวลา   แรงาน   วัสดุ  
เครื่องมือ การขนส่ง  จนท. ที่ได้ฝึก
มาแล้วอย่างดี 

   ฉากขัดขวางหลัง                                   
          Rear  Barriers  
1. กองทัพเป็นผู้ใช้แในการสร้าง  ฉ.   หลัง 
2. ป้องกันการเจาะและโอบลึก   ของ ขศ. 



ก.  สร้างให้เชื่อมโยงกับ ฉ.ขัดขวาง     
ธรรมชาติ       ปิดกั้แนวทางส าคัญ                                                     
ข.  สร้าง  ณ ต าบลที่   กลมกลืน                  
กับภูมิประเทศธรรมชาติ                                                                  
ค.  สร้างออกไปทางข้างตามแนว                  
ภูมิประเทศและทางปีก 

 การพัฒนาระบบฉากขัดขวาง                       
        ในการตั้งรับ                        
Development  Of  A  Defense  Barriers  System 

 
1. การวางแผนระบบฉากขัดขวางทั่วไป 



ง.  ต้องประสานเข้ากับ   แผนการยิง   
สน. ของอาวุธทุกชนิด 

จ.  ต้องประสานเข้ากับ  แผนการตี
โต้ตอบ  การรุกในอณาคต 

ฉ.  ต้องมีช่องว่าง    ช่องทางเดิน   
เพียงพอไม่ขัดขวางการเคลื่อนที่ของ
ฝ่ายเรา 



ช. จัดชุดสร้าง   เครื่องปิดกั้นช่องทางผ่าน  

ซ. เตรียมวัสดุอุปกรณ์  ปิดช่องทางไว้   

    ใกล้กับช่องทาง  



ข. ให้เป็นไปตามค าสั่ง   ค าชี้แจง   

ข้อจ ากัด  เขื่อนไขที่หน่วยเหนือก าหนด                                                                                                    

ค. ปรับปรุง  ฉ.   ให้ทันสมัยตลอดเวลา     

เท่าที่ยังคงยึด   พท.  นั้นอยู่  

การพัฒนาระบบฉากขัดขวางในการตั้งรับ                              

Development  Of  A  Defense  Barriers  System                                                    

2. ทุกหน่วยต้องสร้างฉากขัดขวางโดยมิชักช้า                                              

 ก. ไม่ต้องรอให้แผนฉากขัดขวางสมบูรณ์ 



การใช้ฉากขัดขวาง    สน.    การยุทธ                  
ด้วยวิธีร่นถอย 

Employment  Of  Barriers  In  A  Retrograde 

1. วัตถุประสงค์ในการใช้  ฉ.   สน.             
   การยุทธด้วยวิธีร่นถอย                                                          
ก. ช่วยในการถอนตัวตามแผนไปสู่             
  ที่มั่นร้ังหน่วง   ตามล าดับขั้น                                                  
ข. ยับยั้งการรุกของ   ขศ.  ประหยัดก าลัง               
  ลวง   ขศ.  ให้ได้เวลา                                               
ค.  แจ้งเตือน การเข้ามาของ   ขศ.  



ง. ช่วยก าบังแนวทางการเคลื่อนที่     
หยุดความเพียรพยายาม                                      
ในการตีฝ่าที่ม่ัน  ของ  ขศ.                                                                   
จ. ท าให้ ผบ.หน่วยมีเวลา                                 
ในการเคลื่อนย้าย   กน.                                   
   ย้ายการยิงไปยังจุด                                      
       ที่มีการคุกคาม 



ฉากขดัขวางสนับสนุนการร่นถอย 



2. เพื่อผลของการขัดขวาง   ให้มี  
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น                                    
ก. ใช้ก าลังทางอากาศ  ไล่ติดตาม  ขศ.                          
ข. ขัดขวางตามแนวเส้นทาง                                   
ค. ตัดการส่งก าลังบ ารุง  



3.  ฉากขัดขวางร่นถอย  วางไปตาม
ความกว้างด้านหน้าของที่ม่ันรั้งหน่วง   
 ให้ก าบังปีกและด้านหลัง                                                                 
4.  ไม่จ าเป็นต้องวางให้ต่อเนื่องกัน                            
แต่วางให้เป็นอันดับแรกเคร่ืองกีดขวาง                       
 ในทางลึก 



5. สร้างโดย   หน่วยรบที่รั้งหน่วง                    
  ซึ่งก าลังปะทะอยู่กับ   ขศ.  เช่น.-                                                               
ก. สนามทุ่นระเบิดเฉพาะต าบล                                      
หลุมระเบิดบนถนน                                                   
ข. ดงระเบิดสั้นๆ   การท าลายสะพาน                       
ถนนและตึกในเมือง  การอาบพิษพื้นที่                      



   การวางแผนฉากขัดขวาง
สนับสนุนการยุทธด้วยวิธีร่นถอย                                                      
1. ควรท าแผนปฏิบัติการร่นถอยไว้
ล่วงหน้าก่อนการข้าตี                                                                         
2. เส้นทางถอนตัวของฝ่ายเรา คือ                             
เส้นหลักการรุกของ ขศ. 



3.  วิเคราะห์ภูมิประเทศให้ละเอียดลึกซึ้ง     
4. ก าหนดช่องว่าง  ช่องทางระหว่าง              
  เครื่องกีดขวาง                                                                         
5. เครื่องกีดขวางท่ีสร้างเลือกแบบที่ดีท่ีสุด            
6. ต้องรับประกันให้ไดว้่า ได้ปิดกั้น
เส้นทางการรุกของ ขศ.ไว้หมดแล้ว  



7.  ห้วงเวลาที่จะยับย้ังขศ. แต่ละขั้น         
    ที่มั่นร้ังหน่วง 

8.  แรงงาน  วัสดุ  การขนส่งที่มี              

 นโยบายของหน่วยเหนือ  



  แบบของฉากขัดขวาง                     
 ที่ใช้ในการยุทธร่นถอย                                                            
1.  คงใช้เช่นเดียวกับการยุทธตั้งรับ                             
2.  ฉ.ก าบัง, ฉ.ทางปีก  ใช้ทางด้านหน้า                  
ของที่มั่นตั้งรับให้ครอบคลุม พท.                          
ได้มากกว่าการตั้งรับ                                                  
3. ไม่จ าเป็นต้องวางทุ่นระเบิดให้ทั่ว           
ต าบลและเส้นทาง 



4. เครื่องกีดขวางท่ีใช้มากได้แก.่-                              
 ก. ทุ่นระเบิดรบกวน  ดงระเบิดสั้นๆ                       
      ไม้ล้ม   ไม้ปัก   ไม้ขวาง                                          
 ข. หลุมระเบิดบนถนนเร่งด่วน                           
      การท าลายสะพาน                                                  
 ค. การท าลายตึกใน พท.  บ้านเมือง                             
         การอาบพิษ   พท. 



การยุทธขัดขวาง 
Denial  Operation 

  เป็นการป้องกันมิให้  ขศ. ใช้ประโยชน์จากคน
วัสดุอุปกรณ์  สิ่งอ านวยความสะดวก  ทรัพยากร
ใน พท.  มาท าการสู้รบกับฝ่ายเรา ประกอบด้วย.- 

 - การร้ือถอน     

      - การถอดประกอบ                        
 - การท าให้เป็นพิษ 



 ความเสียหาย  ที่เกิดจาก                
      การยุทธขัดขวาง             
1. มีผลต่อ    ขศ.   เพียงเล็กน้อย                                   
 แต่มีผลกระทบต่อประชาชน          
           พลเรือนมาก                                                          
2. สร้างความเจ็บแค้น     พยาบาท                   
ต่อฝ่ายเราเม่ือกลับมาใช้พท. นั้นอีก 

3. สิ้นเปลืองในการบูรณะ                     
 และมีผลต่อกองโจรฝ่ายเรา                                                    
4. การโจมตีทาง    อ.   ให้หลีกเล่ียง                        
 การท าลายสิ่งอ านวยความสะดวก  



     วิธีขัดขวาง 
1.  การรื้อถอนและถอดประกอบ     
  Removal 
2.  การท าลาย   Demolition                                      
ก.     การใช้วัตถุระเบิด   Explosive                
ข.     ใช้น้ า                                                 
ค.     ใช้ไฟ                                                  
ง.      กลไกทางเมคคานิค 



3. เครื่องยนต์ เครื่องจักร ท าใเสียหาย      

ก. ใช้สารเคมี  กรด  สารพิษ    

ข. การปรมาณู 

 



 ระบบเป้าหมายขัดขวาง                                     

มีส่วนประกอบที่เป็น  

หัวใจส าคัญของระบบ                                            

ให้ท าลายท่ีหัวใจ 

ระบบเป้าหมายขัดขวาง                                   
Denial  Target  System 

เป็นการป้องกันมิให้   ขศ.   ใช้ประโยชน์จาก

การอุตสาหกรรม 
การส่งก าลังบ ารุง    ระบบการสื่อสาร        

และพื้นที่ต่างๆ 



การท าให้ พท. เกิดการขัดขวางใช้.- 
1. ท าลายช่องทางเข้า-ออก  การด าเนิน       
 กลยุทธ  การโดดเดี่ยว                                                             
2. ใช้สารพิษ  ทางเคมีกัมมันตภาพรังสี   
 อาบพิษ  นิวเคลียร์                                                                   
3. ท าให้น้ าท่วม  ใช้วัตถุระเบิด                   
 สร้างเคร่ืองกีดขวาง  การปิดล้อม 



ที่ตั้งและสิ่งอ านวยความสะดวกต้องขัดขวาง    
1. ระบบทางเดินรถไฟ    ระบบถนน                      
 ระบบทางเดินอากาศ                                                   
2. ระบบส่งก าลังน้ ามัน  ( POL )    
 ระบบส่งก าลังไฟฟ้า  ระบบ   สส.                                               
3. ระบบเดินเรือในประเทศ                      
  สาธารณูปโภค    เกี่ยวกับท่าเรือ  



ยุทโธปกรณ ์: ขัดขวางด้วย การท าลาย

นโยบายการท าลาย : 

 -ส่งกลับให้มากท่ีสุด      

  -ท าลายให้น้อยที่สุด 



 การขัดขวางยุทธภัณฑ์ทางพลเรือน                         
1. สิ่งอ านวยความสะดวก    ที่ใช้พลังงาน
  นิวเคลียร์                                                           
2. แหล่งรวม  POL   หัวรถจักร   โบกี ้   
  ลูกปืน  รองเพลา                                                                   
3. เครื่องอีเล็คโทรนิค    ส่วนประกอบ            
    ส าคัญของโรงงาน 



4. ยุทธภัณฑ์การขนส่ง   ทางถนน                       
   ยุทธภัณฑ์ลอยน้ า                                                                           
บุคคลพลเรือน   นักการเมือง                        
นักการศาสนา   นักวิทยาศาสตร์      
ช่างเทคนิค    ต้องอพยพกลับส่วนหลัง
ให้หมด 



แผนเครื่องกีดขวางกองทัพ  กองทัพน้อย  
กองพลและกรม 

3. กลุ่มเครื่องกีดขวาง    ตาม
สถานการณ์                     
 และตารางการปฏิบัต ิ

4. การจัดหน่วยทหารช่าง   เฉพาะกิจ 

                      กองทัพ 
1. ข้อจ ากัดของเครื่องกีดขวาง 
2. กลุ่มเครื่องกีดขวางส ารองและแผน   



   กองทัพน้อย 
5. กลุ่มเคร่ืองกีดขวาง ส าหรับกรมท่ีแยก         

ออกปฏิบัติการ เช่นหน่วยยานเกราะ 



    กองพล 
6. เขตเครื่องกีดขวางส าหรับกรม 

7. ข้อแนะน าการใช้และรายงานเครื่องกีดขวาง 

     ป้องกันตน 

8. การจัดหน่วยทหารช่างเฉพาะกิจ 



  ระดับกรมและหน่วยเทียบเท่า 
 9.  แถบเครื่องกีดขวางส าหรับหน่วยเฉพาะกิจ 

10. ข้อแนะน าการใช้และรายงานเครื่องกีดขวาง 

      ป้องกันตน 

11. ข้อแนะน าเครื่องกดีขวางที่รับผิดชอบ               
และการวาง 



ผนวก ช. (ทหารช่าง) ประกอบ
แผนยุทธการที่..... 



(ลับมาก) 

(ลับมาก) 

ชุดที.่......ของ......ชุด 

หน้าที.่....ของ.....หน้า 

ผนวก  ช  (ทหารช่าง)  ประกอบแผนยุทธการท่ี......                                                        
--------------------------------------------------------------------------                                                                              
๑.สถานการณ ์                                                                                                      
 ก. ฝ่ายตรงข้าม            : ผนวก ข (ข่าวกรอง) ประกอบแผนฯ                           

              ข. ฝ่ายเรา                 : แผนยุทธการท่ี......                                                  

              ค. หน่วยสมทบ/หน่วยแยก :  การจัดเฉพาะกิจ ฯ 

กกล. ภาณุเดช                      
บ. คชสีห์  (.......)                             
อ. วิหค  จ.  ปักษ์สี           
(.......)                                
ยก. ๐๕ 



(ลับมาก) 

(ลับมาก) 

ชุดที.่......ของ......ชุด 

หน้าที่.....ของ.....หน้า 

ผนวก  ช  (ทหารช่าง)  ประกอบแผนยุทธการที่......  
    ๒.  ภารกิจ  
 พล.ร...ปฏิบัติงานช่างในเขต  สนับสนุนการตั้งรับตาม 
    แผนยุทธการที่... 
    ๓.  การปฏฺบัติ  
 ก. แนวความคิดในการปฏิบัติ 
      ๑) ในการปฏิบัติงานช่างสนับสนุนแผนการตั้งรับ  



(ลับมาก) 

(ลับมาก) 

ชุดที.่......ของ......ชุด 

หน้าที่.....ของ.....หน้า 

ผนวก  ช  (ทหารช่าง)  ประกอบแผนยุทธการที่......  
ของพล.ร...โดย... โดยแบ่งขั้นตอนการปฏิบัติสนับสนุนดังนี้.- 
  ก) ขั้นที่ ๑ การเตรียมการ 
   (๑) ความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ 
   (๒) ต่อต้านการเคลื่อนที่ของ ขศ. 
   (๓) ความอยู่รอด 
   (๔) งานช่างทั่วไป  



(ลับมาก) 

(ลับมาก) 

ชุดที.่......ของ......ชุด 

หน้าที่.....ของ.....หน้า 
ผนวก  ช  (ทหารช่าง)  ประกอบแผนยุทธการที.่.....  
  ข) ขั้นที่ ๒ การตั้งรับเอาชนะกองพล 
ละลอกแรกของ ขศ. ฯ 
   (๑) ความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ 
   (๒) ต่อต้านการเคลื่อนที่ของ ขศ. 
   (๓) ความอยู่รอด 
   (๔) งานช่างทั่วไป 
      



(ลับมาก) 

(ลับมาก) 

ชุดที.่......ของ......ชุด 

หน้าที่.....ของ.....หน้า 

ผนวก  ช  (ทหารช่าง)  ประกอบแผนยุทธการที.่..... 

   ค) ขั้นที่ ๓ การตั้งรับเอาชนะกองพล 
ละลอกสองของ ทน. ขศ. 
    (๑) ความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ 
    (๒) ต่อต้านการเคลื่อนที่ของ ขศ. 
    (๓) ความอยู่รอด 
    (๔) งานช่างทั่วไป   



(ลับมาก) 

(ลับมาก) 

ชุดที.่......ของ......ชุด 

หน้าที่.....ของ.....หน้า 

ผนวก  ช  (ทหารช่าง)  ประกอบแผนยุทธการที่...... 

   ง) ขั้นที่ ๔ รั้งหน่วงสกัดกั้นกองพล 
ละลอกแรกของ ทน. ขศ. ละลอกสอง 
    (๑) ความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ 
เปิดเส้นทางแนว... สน. การตั้งรับหน่วย... 
    (๒) ต่อต้านการเคลื่อนที่ของ  ขศ. 
    
: วางเครื่องกีดขวางเพิ่มเติมหน้าแนวตั้งรับใหม่    



(ลับมาก) 

(ลับมาก) 

ชุดที.่......ของ......ชุด 

หน้าที่.....ของ.....หน้า 
ผนวก  ช  (ทหารช่าง)  ประกอบแผนยุทธการที.่..... 
              (๓) ความอยู่รอด : ปรับปรุงที่ตั้งยิง 

            อาวุธ ที่ตั้ง ทก. งานป้อมสนาม  

    (๔) งานช่างทั่วไป  :  สน. ประปาสนาม ฯ   
           การลาดตระเวนทางการช่าง 
 
 
 
                    
     



(ลับมาก) 

(ลับมาก) 

ชุดที.่......ของ......ชุด 

หน้าที่.....ของ.....หน้า 

ผนวก  ช  (ทหารช่าง)  ประกอบแผนยุทธการที่...... 
     จ) ขั้นที่ ๕ กวาดล้างและสถาปนาแนว 
ชายแดน 
    (๑) กวาดล้างเครื่องกีดขวางข้างหน้า 
ขนพร. สถาปนาแนวตั้งรับแนวชายแดน ปรับปรุง สกล. ฯ 
    (๒) ต่อต้านการเคลื่อนที่ของ ขศ. 
วางเครื่องกีดขวางเพ่ิมเติมหน้าแนวตั้งรับใหม ่ฯ 
     



(ลับมาก) 

(ลับมาก) 

ชุดที.่......ของ......ชุด 

หน้าที่.....ของ.....หน้า 

ผนวก  ช  (ทหารช่าง)  ประกอบแผนยุทธการที.่..... 
     
    (๓) ความอยู่รอด : ปรับปรุงที่ตั้งยิง 
          อาวุธ ฯ ทก. ต่างๆ สนับสนุนการตั้งรับตามแนวใหม่ 
    (๔) งานช่างทั่วไป : สนับสนุนประปา           
          สนาม ลว. ช. สนับสนุนหน่วยด าเนินกลยุทธ ฯ 
     



(ลับมาก) 

(ลับมาก) 

ชุดที.่......ของ......ชุด 

หน้าที่.....ของ.....หน้า 
ผนวก  ช  (ทหารช่าง)  ประกอบแผนยุทธการที่...... 

   ฉ) ขั้นที่ ๖ การปฏิบัติร่วม กกล. และการยุติ
สงคราม หน่วยรอรับการปฏิบัติเพิ่มเติมจากหน่วยเหนือ 
  ๒) เครื่องกีดขวาง : อนุผนวก ๑ ( แผ่นบริวาร 
          ฉากขัดขวาง )  
  ก) การวางเครื่องกีดขวางใช้ธรรมชาติให้ 
          มากที่สุดและประสานการยิงคุ้มครอง ฯ 
          



(ลับมาก) 

(ลับมาก) 

ชุดที.่......ของ......ชุด 

หน้าที่.....ของ.....หน้า 

ผนวก  ช  (ทหารช่าง)  ประกอบแผนยุทธการที่...... 
   ข) ล าดับความเร่งด่วน : สร้างเครื่องกีด 
     ขวางแนว...มีความมุ่งหมายเพื่อ.... 
   ค) แนว...แนว..ล าดับ ๒ มีความมุ่งหมายฯ 
  ๓) การท าลาย : อนุผนวก ๒ (แผนการท าลาย)  
   ก) แนวความคิดในการท าลาย : ท าลาย 
      สะพานตามเส้นทางที่คาดว่า ขศ. จะเข้ามา ฯลฯ  
      



ปม. / ฉ. พิกัดที่ตั้ง การปฏิบัติ เร่งด่วน หมายเหตุ 

กข NR ๔๘๓๕๒๑ ท าลายสะพาน
บางส่วน 

๑ เตรียมการฯ 

ก ๑ NR  ๔๕๙๗๕๘ ท าลายสะพาน
บางส่วน 

๒ เตรียมการฯ 

(ลับมาก) 

(ลับมาก) 

ชุดที.่......ของ......ชุด 

หน้าที่.....ของ.....หน้า 

ผนวก  ช  (ทหารช่าง)  ประกอบแผนยุทธการที่...... 
   ข) ตารางเป้าหมายการท าลาย 
        



(ลับมาก) 

(ลับมาก) 

ชุดที.่......ของ......ชุด 

หน้าที่.....ของ.....หน้า 

ผนวก  ช  (ทหารช่าง)  ประกอบแผนยุทธการที่...... 

  ๔) การเปิดเส้นทาง 
   ก) ขั้นที่ ๑ 
    (๑) เตรียมการเปิดเส้นทาง สน. การ 
ถอนตัวผ่านของหน่วยก าบัง ทภ.... 
    (๒) เตรียมเปิดช่องทาง ก. ข. ค. 
สน. ฉก.ร..... 
        



(ลับมาก) 

(ลับมาก) 

ชุดที.่......ของ......ชุด 

หน้าที่.....ของ.....หน้า 

ผนวก  ช  (ทหารช่าง)  ประกอบแผนยุทธการที่...... 

    (๓) ปรับปรุงบ ารุงรักษา สกล. 
   ข) ขั้นที่ ๒ 
    (๑) เปิดเส้นทาง สน. การถอนตัวผ่าน
ของหน่วยก าบัง ทภ.... 
    (๒) เปิดช่องทาง ง. สน. หน่วย..... 
        



(ลับมาก) 

(ลับมาก) 

ชุดที.่......ของ......ชุด 

หน้าที่.....ของ.....หน้า 

ผนวก  ช  (ทหารช่าง)  ประกอบแผนยุทธการที.่..... 

   ข) ขั้นที่ ๓ 
    (๑) เตรียมเปิดช่องทาง ก. ข. ค. 
สน. การรั้งหน่วงของหน่วย.... 
    (๒) ปรับปรุงบ ารุงรักษาเส้นหลัก 
และเส้นรอง  สกล. 
        



(ลับมาก) 

(ลับมาก) 

ชุดที.่......ของ......ชุด 

หน้าที่.....ของ.....หน้า 

ผนวก  ช  (ทหารช่าง)  ประกอบแผนยุทธการที่...... 

   ง) ขั้นที่ ๔ 
    (๑) เปิดช่องทาง ก. ข. ค.  สน.  
การรั้งหน่วงของหน่วย.... 
    (๒) เตรียมการสนับสนุนการปฏิบัติ 
ของกองหนุนด้วยวิธีการ.... ฯลฯ    
    



(ลับมาก) 

(ลับมาก) 

ชุดที.่......ของ......ชุด 

หน้าที่.....ของ.....หน้า 

ผนวก  ช  (ทหารช่าง)  ประกอบแผนยุทธการที่...... 

   จ) ขั้นที่ ๕ 
    (๑) กวาดล้างเครื่องกีดขวางหน้าแนว 
ขนพร.  สน. การสถาปนาแนวชายแดนของพล.ร...... 
    (๒) ซ่อมแซมสะพานที่ถูกท าลาย 
ด้วยการ...... 
       



(ลับมาก) 

(ลับมาก) 

ชุดที.่......ของ......ชุด 

หน้าที่.....ของ.....หน้า 
ผนวก  ช  (ทหารช่าง)  ประกอบแผนยุทธการที่...... 
   ฉ) ขั้นที่ ๖  
   เตรียมการปฏิบัติ สน. กกล. ต่าง ๆ เมื่อสั่ง 
  ๕) ป้อมสนาม 
   ก) ปรับปรุงที่มั่นรบบริเวณถุงการเจาะฯล าดับ๑ 
   ข) ปรับปรุงที่ตั้งยิงอาสุธ ล าดับ ๒     



(ลับมาก) 

(ลับมาก) 

ชุดที.่......ของ......ชุด 

หน้าที่.....ของ.....หน้า 

ผนวก  ช  (ทหารช่าง)  ประกอบแผนยุทธการที่...... 
   ค) ปรับปรุง ทก. ที่ตั้งการสื่อสารล าดับ ๓ 
   ง) งานป้อมสนามอื่นๆ เร่งด่วนสุดท้าย 
  ๖) การปฏิบัติงานช่างทั่วไป 
   ก) งานช่าง สน. พท. ส่วนหลังของ ทภ. 
   ข) สน. ประปาสนามใน พท. ของพล.ร... 
 
   



(ลับมาก) 

(ลับมาก) 

ชุดที.่......ของ......ชุด 

หน้าที่.....ของ.....หน้า 

ผนวก  ช  (ทหารช่าง)  ประกอบแผนยุทธการที่...... 
  ๗) ช.พัน......( - )  ช.พล. 
   ก) ขั้นที่ ๑ 
    (๑) จัด ช.พัน....ร้อย.๑ ร้อย.๒ สต. 
ให้กับ ฉก.ร....ฉก.ร....ร้อย.๓ สต. ฉก.ร....เมื่อออกปฏิบัติการ 
    (๒) สร้างที่ตั้งการส่งก าลังลวง สน. 
แผนลวง ทภ.๔      



(ลับมาก) 

(ลับมาก) 

ชุดที.่......ของ......ชุด 

หน้าที่.....ของ.....หน้า 

ผนวก  ช  (ทหารช่าง)  ประกอบแผนยุทธการที่......                        

                           (๓) เตรียมแผนการท าลายสะพาน กข., ก๑ 
         (๔) สน. การปฏิบัติงานช่างทั่วไปใน พท. 
        ส่วนหลังของพล.ร.... 
         (๕) ดัดแปลงที่มั่น ป้อมสนามใน พท.ส่วนหลัง 
        พล.ร.....   



(ลับมาก) 

(ลับมาก) 

ชุดที.่......ของ......ชุด 

หน้าที่.....ของ.....หน้า 

ผนวก  ช  (ทหารช่าง)  ประกอบแผนยุทธการที.่..... 
    (๖) ซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษา 
เส้นหลัก สกล.  
   ข) ขั้นที่ ๒ 
    (๑) ปรับปรุงงานป้อมสนามเพิ่มเติม 
ใน พท. ส่วนหลังของพล.ร.... 
    (๒) ปฏิบัติงานช่างทั่วไป ใน พท. 
ส่วนหลังของพล.ร....   



(ลับมาก) 

(ลับมาก) 

ชุดที.่......ของ......ชุด 

หน้าที่.....ของ.....หน้า 

ผนวก  ช  (ทหารช่าง)  ประกอบแผนยุทธการที.่..... 
    (๓) ปรับปรุงงานป้อมสนามเพิ่มเติม 
    (๔) ซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษา 
      เส้นหลัก สกล. รวมทั้งเส้นทางรองของพล.ร.... 
    (๕) ท าลายสะพาน ก๒, ก๓, ก๔ 
      เมื่อฉากก าบังของทภ....ถอนตัวผ่าน 
   



(ลับมาก) 

(ลับมาก) 

ชุดที.่......ของ......ชุด 

หน้าที่.....ของ.....หน้า 

ผนวก  ช  (ทหารช่าง)  ประกอบแผนยุทธการที่...... 
   ค) ขั้นที่ ๓ 
    (๑) ปรับปรุงงานป้อมสนามเพิ่เติม 
        ใน พท. พล.ร... 
    (๒) ปฏิบัติงานช่างทั่วไปใน พท. ส่วน      
        หลังของพล.ร.... 
    (๓) ซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษาเส้น    
        สกล. รวมทั้งเส้นทางรองของพล.ร....   



(ลับมาก) 

ชุดที.่......ของ......ชุด 

หน้าที่.....ของ.....หน้า 
ผนวก  ช  (ทหารช่าง)  ประกอบแผนยุทธการที.่..... 
   ง) ขั้นที่ ๔ 
    (๑) ปรับปรุงงานป้อมสนามเพิ่เติม 
       ใน พท. พล.ร... 
    (๒) ปฏิบัติงานช่างทั่วไปใน พท. ส่วน  
       หลังของพล.ร.... 
    (๓) ซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษา 
        เส้นหลัก สกล. รวมทั้งเส้นทางรองของพล.ร.... 
    (๔) เตรียมการสน. การกวาดล้างและ  
        สถาปนาแนวชายแดน   



(ลับมาก) 

(ลับมาก) 

ชุดที.่......ของ......ชุด 

หน้าที่.....ของ.....หน้า 
ผนวก  ช  (ทหารช่าง)  ประกอบแผนยุทธการที่...... 
   จ) ขั้นที่ ๕ 
    (๑) กวาดล้างเครื่องกีดขวางหน้แนวขน    
        พร. ฉก. ฟ้าลั่น และสถาปนาแนวชายแดน 
    (๒) ปรับปรุงงานป้อมสนาม ที่ตั้งยิง 
        ป. ค. สน. การวางก าลังหน้าแนวชายแดน ฉก. ฟ้าลั่น 
    (๓) ปรับปรุง พท. ส่วนหลังด้วยการ   
        ปฏิบัติงานช่างทั่วไป   



(ลับมาก) 

(ลับมาก) 

ชุดที.่......ของ......ชุด 

หน้าที่.....ของ.....หน้า 

ผนวก  ช  (ทหารช่าง)  ประกอบแผนยุทธการที่...... 
   ฉ) ขั้นที่ ๖ 
    เตรียมการสนับสนุนการปฏิบัติร่วม 
กกล.ฯ เมื่อสั่ง 

  ๔) ช.พัน....( - )  ทภ. 
   ก) ขั้นที่ ๑ 
    (๑) จัด ช.พัน.....ร้อย.๑ ร้อย.๒ 
 



(ลับมาก) 

(ลับมาก) 

ชุดที.่......ของ......ชุด 

หน้าที่.....ของ.....หน้า 

ผนวก  ช  (ทหารช่าง)  ประกอบแผนยุทธการที่...... 

       สต. ฉก.ร....ฉก.ร.... ตั้งแต่ วัน ว. - ๑๕ 
    (๒) สร้างเครื่องกีดขวางแนว ก, ข 
       เร่งด่วนล าดับ ๑, ๒ ตามล าดับ 
    (๓) เตรียมที่มั่นรบ ก, ข, ค, สน. 
        การรั้งหน่วงของพล.ร....ในขั้นที่ ๔ 



(ลับมาก) 

(ลับมาก) 

ชุดที.่......ของ......ชุด 

หน้าที่.....ของ.....หน้า 

ผนวก  ช  (ทหารช่าง)  ประกอบแผนยุทธการที่...... 
    (๔) เตรียมแผนเปิดช่องทางการถอนตัว    
        ของฉากก าบังในขั้นที่ ๒ ตามแนวทาง / ถนน.... 
    (๕) เตรียมแผนการท าลาย สน. การ   
        ถอนตัวของฉากก าบัง ทภ.... 



(ลับมาก) 

(ลับมาก) 

ชุดที.่......ของ......ชุด 

หน้าที่.....ของ.....หน้า 

ผนวก  ช  (ทหารช่าง)  ประกอบแผนยุทธการที่...... 
   ข) ขั้นที่ ๒ 
    (๑) เปิดช่องทาง สน. การถอนตัวของ   
         ฉากก าบัง ทภ.... 
    (๒) ดัดแปลงที่ตั้งยิง ป., ค. 
    (๓) สน. งานป้อมสนาม, ที่ตั้ง ทก. 
         ใน พท. พล.ร..... 



(ลับมาก) 

(ลับมาก) 

ชุดที.่......ของ......ชุด 

หน้าที่.....ของ.....หน้า 

ผนวก  ช  (ทหารช่าง)  ประกอบแผนยุทธการที่...... 
   ค) ขั้นที่ ๓ 
    (๑) สน. งานช่างทั่วไป พท. พล.ร...
    (๒) ปรับปรุงงานป้อมสนาม, ทก. 
        ใน พท. พล.ร....    
 
 



(ลับมาก) 

(ลับมาก) 

ชุดที.่......ของ......ชุด 

หน้าที่.....ของ.....หน้า 
ผนวก  ช  (ทหารช่าง)  ประกอบแผนยุทธการที่......  
  ง) ขั้นที่ ๔  
    (๑) เตรียมกวาดล้างเครื่องกีดขวาง 
        สน. การเคลื่อนที่ของพล.ร....ในขั้นการสถาปนาแนวชายแดน 
    (๒) ซ่อมแซมสะพานที่ถูกท าลาย 
        และปรับปรุงเส้นทาง 
    (๓) เตรียมวางเครื่องกีดขวางหน้า 
        แนวชายแดนหลังวางก าลังใหม่ของพล.ร.... 
 



(ลับมาก) 

(ลับมาก) 

ชุดที.่......ของ......ชุด 

หน้าที่.....ของ.....หน้า 

ผนวก  ช  (ทหารช่าง)  ประกอบแผนยุทธการที่......  
  จ) ขั้นที่ ๕  
    (๑) กวาดล้างเครื่องกีดขวาง สน.  
         การเคลื่อนที่ของพล.ร....ในการสถาปนาแนวชายแดน 
    (๒) วางเครื่องกีดขวางหน้าแนว 
         ชายแดนตามแนวเส้น ขนพร. ใหม่ของพล.ร.... 
 



(ลับมาก) 

(ลับมาก) 

ชุดที.่......ของ......ชุด 

หน้าที่.....ของ.....หน้า 
ผนวก  ช  (ทหารช่าง)  ประกอบแผนยุทธการที่......  

  ฉ) ขั้นที่ ๖  
     เตรียมการปฏิบัติ สน. กกล.  
          สหประชาชาติเมื่อสั่ง 
   ๕) ฉก.ร.... 
    ก) ขั้นที่ ๑ 
     (๑) รับการ  สต. จาก ช.พัน....ร้อย.๑ 
          ตั้งแต่  วัน ว. -๑๕ 
 



(ลับมาก) 

(ลับมาก) 

ชุดที.่......ของ......ชุด 

หน้าที่.....ของ.....หน้า 

ผนวก  ช  (ทหารช่าง)  ประกอบแผนยุทธการที่...... 

     (๒) สร้างเครื่องกีดขวางแนว   ก, ข 
        เร่งด่วน ๑, ๒ ตามล าดับ 
     (๓) เตรียมแผนการเปิดช่องทางการ 
        ถอนตัวของฉากก าบังในการปฏิบัติขั้นที่ ๒ 
 



(ลับมาก) 

(ลับมาก) 

ชุดที.่......ของ......ชุด 

หน้าที่.....ของ.....หน้า 
ผนวก  ช  (ทหารช่าง)  ประกอบแผนยุทธการที่...... 
    ข) ขั้นที่ ๒ 
     (๑) เปิดช่องทาง สน. การถอนตัว 
         ของฉากก าบัง ทภ.... 
     (๒) สน. งานป้อมสนาม, ที่ตั้งยิง 
         ใน พท. ตั้งรับของ ฉก.ร.... 
     (๓) เตรียมแผนเปิดช่องทาง แนว ก 
         สน. การรั้งหน่วง ฉก.ร...       



(ลับมาก) 

(ลับมาก) 

ชุดที.่......ของ......ชุด 

หน้าที่.....ของ.....หน้า 

ผนวก  ช  (ทหารช่าง)  ประกอบแผนยุทธการที่...... 
    ค) ขั้นที่ ๓ 
                  (๑) ปรับปรุง ซ่อมแซมเครื่องกีดขวาง 
         ที่ถูกท าลายจากขั้นที่ ๒      
        (๒) เตรียมการกวาดล้างในขั้นที่ ๔ 
        (๓) เตรียมแผนเปิดช่องทาง  แนว ก 
          สน. การรั้งหน่วง ฉก.ร...       



(ลับมาก) 

(ลับมาก) 

ชุดที.่......ของ......ชุด 

หน้าที่.....ของ.....หน้า 

ผนวก  ช  (ทหารช่าง)  ประกอบแผนยุทธการที่...... 
    ง) ขั้นที่ ๔ 
             (๑) เปิด – ปิด  ช่องทางแนว  ก.  
           เพื่อให้ ฉก.ร... รั้งหน่วงเข้าที่มั่นรบ  แก้ว 
        (๒) ปรับปรุงที่ตั้งยิง ป., ค. ภายหลัง 
            การเข้าที่ตั้งรั้งหน่วงแล้ว 
     



(ลับมาก) 

(ลับมาก) 

ชุดที.่......ของ......ชุด 

หน้าที่.....ของ.....หน้า 

ผนวก  ช  (ทหารช่าง)  ประกอบแผนยุทธการที่...... 
    จ) ขั้นที่ ๕ 
                (๑) เตรียมปรับปรุงที่ตั้งยิง ป., ค.  
        เมื่อวางก าลังหน้าแนวชายแดน 
        (๒) วางเครื่องกีดขวางหน้าแนวการ 
       วางก าลังของ ฉก.ร... 
    ฉ) ขั้นที่ ๖ เตรียมการ สน. กกล. เมื่อสั่ง 
          



(ลับมาก) 

(ลับมาก) 

ชุดที.่......ของ......ชุด 

หน้าที่.....ของ.....หน้า 

ผนวก  ช  (ทหารช่าง)  ประกอบแผนยุทธการที่...... 
   ๖) ร....  
    ก) ขั้นที่ ๑ 
     (๑) วางเครื่องกีดขวาง แนว ก. ข. 
         เร่งด่วน ๑., ๒  ตามล าดับ 
     (๒) สน. งานป้อมสนาม ปรับปรุง 
         ที่ตั้งยิง ป., ค. ใน พท. ร.....      

     



(ลับมาก) 

(ลับมาก) 

ชุดที.่......ของ......ชุด 

หน้าที่.....ของ.....หน้า 

ผนวก  ช  (ทหารช่าง)  ประกอบแผนยุทธการที.่..... 
     (๓) เตรียมแผนเปิด – ปิด ช่องทาง 
        ก. สน. การถอนตัว พัน.ม.ลว.ที.่...และฉากก าบังของ ทภ.... 
    ข) ขั้นที่ ๒ 
     (๑) เ ปิด–ปิด ช่องทาง สน. การ 
        ถอนตัว พัน.ม.ลว.ท่ี....และฉากก าบัง ทภ..... 
     (๒) ดัดแปลงที่ตั้งยิง ป., ค.  

        



(ลับมาก) 

(ลับมาก) 

ชุดที.่......ของ......ชุด 

หน้าที่.....ของ.....หน้า 

ผนวก  ช  (ทหารช่าง)  ประกอบแผนยุทธการที่...... 
    ค) ขั้นที่ ๓ 
     (๑) เตรียมการ เปิด–ปิด ช่องทาง 
        ก., ข., ค. สน. การรั้งหน่วงของ ร....ในขั้นที่ ๔ 
     (๒) วางเครื่องกีดขวางเพิ่มเติม 
        เสริมความแข็งแรง  ของแนวเครื่องกีดขวางที่ถูกท าลาย   
        ในขั้นที่ ๒        



(ลับมาก) 

(ลับมาก) 

ชุดที.่......ของ......ชุด 

หน้าที่.....ของ.....หน้า 

ผนวก  ช  (ทหารช่าง)  ประกอบแผนยุทธการที่...... 
    ง) ขั้นที่ ๔ 
     (๑) เปิด–ปิด ช่องทาง ก., ข., ค. 
        สน. การรั้งหน่วงของ ร....  
     (๒) ปรับปรุง  ที่ตั้งยิงอาวุธ,  ทก. 
        ณ  แนวขั้นด า ( ขนพร. ใหม่ ) 
     (๓) ปรับปรุงงานป้อมสนามเพิ่มเติม 
        ใน พท. ร...... 



(ลับมาก) 

(ลับมาก) 

ชุดที.่......ของ......ชุด 

หน้าที่.....ของ.....หน้า 

ผนวก  ช  (ทหารช่าง)  ประกอบแผนยุทธการที่...... 
    จ) ขั้นที่ ๕ 
     (๑) กวาดล้างเครื่องกีดขวาง  สน. 
        การเคลื่อนที่  เข้าวางก าลังใหม่  ณ  แนวชายแดน 
     (๒) ปรับปรุง ซ่อมบ ารุงเส้นทาง 
        สะพานที่ถูกท าลาย 
    ฉ) ขั้นที่  ๖  เตรียม  สน. กกล.ฯ เมื่อสั่ง 



(ลับมาก) 

(ลับมาก) 

ชุดที.่......ของ......ชุด 

หน้าที่.....ของ.....หน้า 
ผนวก  ช  (ทหารช่าง)  ประกอบแผนยุทธการที่...... 
   ๕) ค าแนะน าในการประสาน 
    ก) ในการท าแผนปฏิบัติงานช่างให้หน่วย 
        รองส่งแผนให้ พล.ร....ทราบใน วัน ว. -๑๕ 
    ข) การวางฯ  ใช้เครื่องกีดขวางธรรมชาติ 
         ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
    ค) ให้หน่วยเสนอความต้องการ สป. ๒, ๔ 
         วัสดุป้อมสนามตั้งรับด่วน     

   



(ลับมาก) 

(ลับมาก) 

ชุดที.่......ของ......ชุด 

หน้าที่.....ของ.....หน้า 
ผนวก  ช  (ทหารช่าง)  ประกอบแผนยุทธการที.่..... 
    ง) แผนการท าลายต้องได้รับการอนุมัติ 
       การท าลายจาก  มทภ....หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจเท่านั้น 

๔. การช่วยรบ  : แผนการช่วยรบประกอบแผนยุทธการที่... 
๕. การบังคับบัญชาและการส่ือสาร : แผนยุทธการที.่... 
      (ลงชื่อ) 
       (....................)  
          ผบ.พล.ร..... 

       



(ลับมาก) 

(ลับมาก) 

ชุดที.่......ของ......ชุด 

หน้าที่.....ของ.....หน้า 
ผนวก  ช  (ทหารช่าง)  ประกอบแผนยุทธการที่...... 
อนุผนวก ๑ แผ่นบริวารที่ตั้งฉากขัดขวาง 
        ๒ แผ่นที่ตั้งฉากขัดขวาง                                   

๓ แผนการท าลาย  
การแจกจ่าย      :  
เป็นส าเนาคู่ฉบับ                                                  

พ.ท. 
            ( .................)                                                                   
 

                           หน.ฝยก.พล.ร.... 


