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ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๑๘ วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

การข้ามแบบประณีต
การข้ามแบบประณีตจะกระท�าเมือ่ ไม่สามารถท�าการข้ามแบบ
เร่งด่วนได้ หรือเมื่อการข้ามแบบเร่งด่วนล้มเหลว หรือเมื่อจะเริ่มท�า
การรุก ณ แนวล�าน�้า การข้ามล�าน�้าแบบประณีต คือการเข้าตีข้ามล�าน�้า
ภายหลังการหยุดชั่วขณะเพื่อเตรียมการอย่างละเอียดทีจ่ �าเป็น ในการ
ข้ามจะต้องด�าเนินการอย่างห้าวหาญ จะต้องใช้การวางแผนและการ
ประสานงานในหน่วยทุกระดับอย่างกว้างขวาง ต้องมีการลาดตระเวนและ
การประเมินค่าข่าวสารทัง้ มวลอย่างละเอียด ต้องมีการวางแผนและ
การเตรี ย มการเป็ น อย่ า งดี มีก ารควบคุ ม แบบรวมการและซั ก ซ้ อ ม
อย่างละเอียด ซึ่งโดยรวมแล้วเป็นการปฏิบตั ซิ ่งึ ต้องใช้กา� ลังพล ยุทโธปกรณ์
และเวลาอย่างมากมาย ปกติแล้วการข้ามล�าน�้าแบบประณีตจะกระท�า
เมือ่ การต้านทานข้าศึกเข้มแข็ง เมือ่ การข้ามแบบเร่งด่วนกระท�าไม่ได้
หรือการข้ามแบบเร่งด่วนล้มเหลว การข้ามแบบประณีตจ�าเป็นต้องมีการ
รวมอ�านาจก�าลังรบอย่างรวดเร็วและรุนแรง ใช้ประโยชน์จากการจู่โจม
เนื่องจากก�าลังจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน เกิดการคับคั่ง ณ บริเวณที่ขา้ ม
การปรับก�าลังบนฝั่งไกลและความเร็วในการเคลือ่ นทีท่ ลี่ ดลง ดังนัน้ เพื่อ โดย : กองกิจการพลเรือน กรมการทหารช่าง
เป็ น การลดจุ ด อ่ อ น จะต้ อ งลดเวลาทีห่ น่ ว ยจะเปิ ด เผยในขณะข้ า ม
ด้วยการการข้ามเป็นส่วนๆ พร้อมๆ กับการปฏิบัติทางยุทธวิธี ไม่ว่า
จะเป็นการรุกหรือร่นถอย หน่วยจะท�าการหยุดเพื่อการเพิ่มอ�านาจ
ก�าลังรบหรือเพิ่มเติมเครื่องมือข้ามก่อนการข้ามก็ต่อเมื่อจ�าเป็นเท่านั้น
ดังนัน้ เพื่อให้บรรลุภารกิจจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมี
การวางแผนทีล่ ะเอียดรอบคอบ ซึ่งจะต้องใช้การสนับสนุนทางเทคนิค
มาตรการควบคุมทีต่ ่างจากการปฏิบัติทางพื้นดินแบบอืน่ ๆ และจะต้องมี
การประยุกต์เอาหลักพื้นฐานของการรบอากาศพื้นดิน (Airland Battle)
มาร่วมในการปฏิบัติ

การยุทธข้ามล�าน�้า

(RIVER CROSSING OPERATION)
ประเภทการข้ามล�าน�้า

การข้ามแบบเร่งด่วน
การข้ามล�าน�้าแบบเร่งด่วน คือการปฏิบัติการรบข้ามล� าน�้าที่
ต่อเนือ่ งจากการเข้าตี โดยไม่มีการหยุด ณ แนวล�าน�้าเพื่อเตรียมการ
ดังนัน้ จึงไม่มีการสูญเสียแรงหนุนเนือ่ ง ซึ่งจะกระท�าได้ก็ต่อเมื่อการ
ต้านทานของข้าศึกเบาบางหรือล�าน�า้ ไม่เป็นอุปสรรคที่ส�าคัญ ดังนั้นกองพล
น้อยจึงไม่ตอ้ งวางแผนอย่างละเอียด แต่สามารถใช้ความรวดเร็วและความ
ห้าวหาญผลักดันก�าลังให้ข้ามไปได้ปกติมักจะนิยมการข้ามแบบเร่งด่วน
มากกว่าการข้ามแบบประณีต

ขั้นตอนการปฏิบัติของการยุทธข้ามล�าน�้า

ในการข้ามล�าน�้าจะมีการปฏิบัติ ๔ ขั้นตอน ซึ่งในขั้นของวางแผน
จะก�าหนดขั้นตอนโดยเฉพาะ แต่ในขั้นการปฏิบัติจะไม่มีการหยุดใน
ระหว่างขั้นใดๆ
ขั้นที่ ๑ การรุกเข้าสู่ล�าน�้า
เป็นการปฏิบัติการขั้นแรกทีห่ น่วยท�าการเข้าตี เพื่อยึดทีห่ มาย
และป้ อ งกั น พื ้น ทีบ่ ริ เวณฝั ่ ง ใกล้ ข องแนวล�า น�้ า ส่ ว นล่ ว งหน้ า ก�า ลั ง
ลาดตระเวน และหน่วยทหารช่าง จะท�าการส�ารวจท่าข้าม และลาดตระเวน
พื้นทีฝ่ ั่งใกล้ ก�าลังทางอากาศ และปืนใหญ่ จะเตรียมฉากการยิงโจมตี
ทีห่ มายทางลึกบนฝั่งไกล ก�าลังรบพิเศษจะแทรกซึมเข้าท�าลายทีห่ มาย
ส�าคัญ

ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๑๘ วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

เครื่องมือในการข้ามล�าน�้านอกจากจะมีความเหมาะสมทางด้าน
ยุท ธวิ ธี แ ล้ ว ยัง สามารถประยุก ต์ ใ ช้ ใ นภารกิ จ สนับ สนุ น ในการ
บรรเทาสาธารณภัย ซึ่งจากเหตุอุทกภัยทีผ่ ่านมา กรมการทหารช่าง
ได้น�าเครื่องมือช่างหลายชนิดเข้าช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ให้แก่พี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ เช่น น�าเรือยางชนิดต่างๆ สนับสนุน
การสัญ จรในพื ้น ที,่ น�า แพเครื ่อ งหนุน ลอยแบบพั บ ได้ แบบ 79 A
(RIBBON BRIDGE) ประกอบเป็นชุดบรรเทาสาธารณภัยลอยน�้า หรือ
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น�าสะพานชนิดต่างๆ แก้ปัญหาเส้นทางขาดจากน�า้ ไหลหลากในหลาย
พื้นที่ เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของเครื่องมือในการ
ข้ามล�าน�้า กรมการทหารช่างมีแผนในการวิจัยและพัฒนาและจัดหา
เครื่องมือทีม่ ีความทันสมัย เพื่อเสริมขีดความสามารถของกองทัพและ
สามารถประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือ
พี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป H

ครบเครื่อง
เรื่องพลาฯ...
โดย : กรมพลาธิการทหารบก

รองเท้าทรงสูงครึ่งน่อง

ลักษณะทั่วไป

เป็นรองเท้าทรงสูงครึ่งน่องสีด�า ผูกเชือก ทรงกระบอก

วัสดุที่ใช้

ขั้นที่ ๒ การบุกข้ามล�าน�้า
เป็นการปฏิบัติทหี่ น่วยบุกข้ามท�าการบุกข้ามไปยังฝั่งไกลโดยเร็ว
ทีส่ ุด เพื่อขจัดอ�านาจการยิงเล็งตรงมายังท่าข้าม และจัดการป้องกัน
เฉพาะบริเวณฝั่งไกลขจัดการยิงเล็งตรงทีค่ ุกคามต่อท่าข้าม ในขั้นนี้
หน่วยทหารช่างจะท�าการส่งข้ามส่วนก� าลังรบด้วยเครื่องข้ามล� าน�้า
เรือบุกข้าม และเรือส่งข้ามในอัตรา หน่วยบุกข้ามอาจต้องเผชิญกับการ
ต่อต้านอย่างหนักของฝ่ายข้าศึก เช่น เครื่องกีดขวาง สนามทุ่นระเบิด
และจุดต้านทานแข็งแรง
ขั้นที่ ๓ การรุกคืบหน้าบนฝั่งไกล
เป็ น การเข้ า ตี ต ่ อ ไปเพื ่อ ท�า ให้ พื ้น ทีฝ่ ั ่ ง ไกลมีค วามปลอดภั ย
และยึด ทีห่ มายระหว่ า งกลาง ขจั ด การยิง เล็ง ตรงและการยิง จ� า ลอง
ทีค่ ุกคามต่อท่าข้าม ในขั้นนีเ้ มือ่ พื้นทีฝ่ ั่งไกลมีความปลอดภัยพอสมควร
หน่ ว ยทหารช่ า งจะท�า การส่ ง ข้ า มยุท โธปกรณ์ แ ละยานรบด้ ว ยแพ
ชนิดต่างๆ ในอัตรา เพื่อสนับสนุนการเข้าตี และยึดที่หมายต่อไป
ขั้นที่ ๔ การป้องกันแนวหัวสะพาน
เป็นการปฏิบัติของหน่วยด�าเนินกลยุทธ์ ในการเข้ายึดและรักษา
ทีห่ มายหัวสะพาน เพื่อป้องกันการตีโต้ตอบจากข้าศึก เพื่อให้ฝ่ายเรามี
พื้นทีแ่ ละเวลาเพิ่มพูนก�าลังรบส�าหรับการรุกออกจากหัวสะพานต่อไป
ในขั้นนี้หน่วยทหารช่างจะท�าการส่งข้ามขบวนสัมภาระ และส่วนสนับสนุน
การช่วยรบ โดยใช้สะพานเครื่องหนุนมั่น สะพานเครื่องหนุนลอย และแพ
ในอัตราต่อไป
เครื่องมือในการข้ามล�าน�้าของ ทบ.ไทย มีหลากหลายชนิด ขึ้นอยู่
กับลักษณะการใช้งาน เช่น เรือยางชนิดต่างๆ, แพยุทธวิธีเบา, แพเครื่อง
หนุนลอยแบบพับได้ แบบ 79 A (RIBBON BRIDGE), สะพานชนิดต่างๆ
เป็นต้น เครื่องมือช่างเหล่านีบ้ างชนิดมีประจ�าการอยู่ในหน่วยทหารช่าง
ทั่วประเทศ แต่เครื่องมือส่วนใหญ่จะมีประจ�าการอยูใ่ นกองร้อยทหารช่าง
สะพานผสม (ช.ร้อย.๑๘)

๑. หนังหน้ารองเท้าและหนังส้นรองเท้าเป็นหนังโคหรือหนังกระบือฟอก
โครมทับฝาดสีด�า ชนิดหนังผิว
๒. ผ้าทรงกระบอก, ลิ้นรองเท้า และส้นรองเท้าด้านในท�าด้วยผ้าใยสังเคราะห์สีด�า บุด้วย
ฟองน�้าสีด�าเพื่อให้นิ่มสบายต่อการสวมใส่
๓. บริเวณด้านในรองเท้าด้านใน (เว้นส้นรองเท้า) ซับในด้วยผ้าสีด�า และบุฟองน�้าสีด�า
๔. ผ้าทรงกระบอก และซับใน สีและสารเคมีท่ีใช้ในการย้อมต้องมีความปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อ
ผิวหนังตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผ้า
๕. ส่วนพื้นใช้ด้ายไนลอนเย็บพื้นรองเท้าชั้นนอกและชั้นในเป็นชนิดเคลือบสารกันน�้าพื้นยางไม่หลุดร่อน
๖. ส�าหรับเชือกผูกรองเท้า ถักทอด้วยด้ายใยสังเคราะห์สีด�าเป็นเส้นกลม

วิธีการใช้งาน

เป็นรองเท้าใช้สวมใส่ประกอบเครื่องแต่งกายกับชุดเครื่องแบบสนาม

การปรนนิบัติบ�ารุง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ท�าความสะอาดรองเท้าโดยการปัดฝุ่นหลังการใช้งานทุกครั้ง และวางผึ่งลมไว้ให้กลิ่นเหงื่อแห้งและเก็บในชั้นวางรองเท้า
ถ้ารองเท้าเปื้อนโคลน สกปรกมาก ควรทิ้งไว้ให้แห้ง จากนั้นแกะโคลนออกและเช็ดด้วยผ้าชื้น ทิ้งไว้ให้แห้ง
ระวังอย่าให้รองเท้าเปียกน�้า เพราะจะท�าให้หนังเสื่อมคุณภาพและเสียรูปทรงส่วนที่เป็นหนัง
ขัดรองเท้าด้วยน�้ายาขัดหนัง
พื้นรองเท้าด้านในหากมีกลิ่นอับหรือสกปรกมาก ควรถอดออกมาซักและผึ่งแดดให้แห้ง

การเก็บรักษา

เก็บในชั้นวางรองเท้า หรือตู้เก็บรองเท้าที่มีช่องระบายอากาศ

ข้อห้าม
l

l

ห้ามใช้สารเคมีรุนแรงในการท�าความสะอาด เช่น ครีมขัด น�้ามันสน น�้ายาขัดเงา น�้ามันหรือน�้ายาทีม่ ีสภาพเป็นกรด การป้องกันรอยกับ
หนังแท้
ใช้น�้ายาออกแบบมาเฉพาะกับหนังที่ใช้ และบ�ารุงด้วย CONDITIONING เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแตกแห้งหรือกระด้าง H

