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จากเหตุการณการกอวินาศกรรม อาคารตึกเวิรดเทรดเซนเตอร ณ มหานครนิวยอรก ประเทศสหรัฐฯ
เมื่อ  ๑๑ ก.ย.๔๘ ทําให กกล.พันธมิตร โดยมีสหรัฐฯ เปนแกนนําใชกําลังทางอากาศและทางบก เขาโจมตีประเทศอัฟ
กานิสถาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อไลลากลุมผูกอการรายและลมลางรัฐบาลตาลีบัน หลักงากการปฏิบัติการเสร็จสิ้นได
คงกําลังสําหรับการปฏิบัติการในรูปแบบ Coalition of willing  ณ  พื้นที่สําคัญทางยุทธศาสตร ไดแก  เมืองมาซาอีชารี
ฟ ทางตอนเหนือ, สนามบินเมืองกันดาฮาหทางตอนใต และฐานทัพอากาศแกรมใกลกรุงคาบูล  โดยมีชาติ  พันธมิตร
รวมปฏิบัติภารกิจ  จํานวนทั้งสิ้น  ๒๕ ชาติ

การจัดกําลังเขาปฏิบัติการกองทัพไทยไดจัดการสงกําลังกองรอยทหารชางเฉพาะกิจจํานวน ๑๓๐
นาย เขารวมปฏิบัติภารกิจ ณ ประเทศอัฟกานิสถาน ตามมติ ครม. เมื่อ ๕ ม.ค.๔๖ ที่เห็นชอบใหจัดสงกําลังทหารไทย
เขาปฏิบัติภารกิจ เพื่อมนุษยธรรม ตามการรองขอของสหรัฐฯ และ คําสั่ง บก. ทหารสูงสุด (เฉพาะ) ที่ ๒๗๙/๔๖ ให
กําลังพล  กองทัพไทยไปปฏิบัติหนาที่ในประเทศอัฟกานิสถาน  ซ่ึงตอมาไดรับอนุมัติใชนามหนวยวา  “ กองรอย
ทหารชางเฉพาะกิจ  ๙๗๕ ไทย/อัฟกานิสถาน ” โดยปรากฏในทําเนียบการจัดกําลังของ กกล.รวม/ผสม ๑๘๐
(Combined  Joint  Task  Forces – 180 ) และเปนที่รูจักของชาติพันธมิตรตางๆ ในนาม  975 th  Royal  Thai  Engineer
Task  Forces  โดยมี  พ.ท.สิรภพ   ศุภวานิช ปฏิบัติหนาท่ีเปน ผบ.รอย.ช.ฉก. ๙๗๕ ไทย/อัฟกานิสถาน  และมีที่ตั้ง
ของคายพักทหารไทย  ณ  ฐานทัพอากาศบาแกรม  ทางตอนเหนือ  หางจากกรุงคาบูล  ประมาณ  ๕๓ กม.

 การปฏบิตัภิารกจิเปนการรวมบรูณะฟนฟ ู โครงสรางพืน้ฐานของประเทศ ทีเ่สยีหายภายหลังสภาวะสงคราม
กวา ๒ ทศวรรษ โดยการปฏบิตัภิารกจิทางการชาง (Engineer Support) ,การปฏบิตังิานดานการแพทย ( Medical  Support)
และการปฏบิตัภิารกจิพเิศษตามทีไ่ดรับมอบในพืน้ทีเ่มอืง  Bagram, Charika จว. Prawan และบรเิวณใกลเคยีงทางตอน
เหนอืของ กรุงคาบลู  ประเทศอฟักานสิถาน  ในกรอบของการปฏบิตักิารเพือ่สันตภิาพท่ียัง่ยนื ( Operation  Enduring
Freedom ) ของ กกล.รวม/ผสม 180 หรือทีม่ช่ืีอเรียกกนัวา “ Task Force Dragon ” โดยม ีพล.ท. Dan  k  Mcniel เปน ผบ.
กกล.รวม/ผสม 180

การปฏิบัติภารกิจของหนวย
๑. การปฏิบัติงานชาง (Engineering  Support) รอย.ช.ฉก  ๙๗๕ฯ  ซ่ึงประกอบกําลังดวย หนวย

ช. จํานวน ๙๐ นาย จาก กช. โดยมี ๑ มว. กอสรางฯ และ ๑ มว. งานดินเปนสวนปฏิบัติหลักพรอมยุทโธปกรณหลัก
สาย ช.   จํานวน  ๒๐ รายการ ไ ดมีสวนรวมในการปฏิบัติงานกอสรางตามโครงการ ฯ  ในการบูรณะฟนฟูส่ิงกอสราง
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และระบบสาธารณปูโภคของประเทศอฟักานสิถานรวมกบัการหนวย ช. จาํนวน ๔ ชาตปิระกอบดวย   สหรัฐ, สารณรฐั
โปแลนด, สโลวาเกยี และเกาหลใีต โดยไดรับมอบหมายงานกอสรางและปรบัปรงุทัง้สิน้ จาํนวน ๘ โครงการดงันี้.-

 ๑.๑ โครงการกอสรางที่  ๑  งานกอสรางลานพื้นแข็ง  คลส. (I.V.M.M.D. Concrete
Pad) ขนาดกวาง  ๖๖.๖ ม.  ยาว  ๓๑.๕ ม.  บนเขตนิรภัยของทางวิ่งบนสนามบินบาแกรม  ระยะเวลากอสรางตาม
โครงการ  ๓๗  วัน  เร่ิมดําเนินการตั้งแต  ๒๔ มี.ค.๔๖  แลวเสร็จสมบูรณ สงมอบงานเมื่อ  ๓๐  เม.ย. ๔๖

๑.๒ งานติดตั้งระบบไฟฟาภายในอาคาร  บก.พล. สงทางอากาศที่  ๘๒  (Rewiring
eletrical  Work  at 82nd Airbome   Div.)  ประกอบดวยงานติดตั้ง  Box  control, เดินสายเมน, เชื่อมตอระบบ และติด
ตั้งอุปกรณ ไฟฟาระบบไฟ  ๓  เฟส  ๑๑๐  โวลท ระยะเวลาดําเนินงาน  ๓๕  วัน  เร่ิมดําเนินการตั้งแต  ๒๗  มี.ค.๔๖
แลวเสร็จสมบูรณ  สงมอบงานเมื่อ  ๒๙  เม.ย.๔๖
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  ๑.๓  โครงการกอสรางที่  ๓  งานซอมแซมทางวิ่งสนามบินบาแกรม (Runway  Repair)
ในพื้นที่  Landing  Zone  ซ่ึงชํารุดและแตกราวจากการทรุดตัว  ขนาดกวาง  ๔๕ ม.  ยาว ๖๘๔ ม.  (๒,๗๓๖  Slabs)
ผิวคอนกรีตหนา  ๐.๓๐ ม.  ปริมาณงานรวม  ๓๖,๙๓๖  ตร.ม.  แบงการดําเนินการออกเปน ๒ เฟสงาน  โดยแบงครึ่ง
ซอมแซมทางวิ่ง  เพื่อใชซีกดานที่เหลือรองรับการขึ้นลงของ
C – ๑๗  และ  C – ๑๓๐

- เฟสงานที่  ๑  ซีกดานทิศตะวันตก  ปริมาณงาน  ๑๘,๔๖๘  ตร.ม.  ระยะเวลา
ดําเนินการตามโครงการ  ๑๒๐ วัน  เร่ิมดําเนินการตั้งแต   ๒๑  เม.ย.๔๖  แลวเสร็จสมบูรณเมื่อ  ๒๒  ก.ค. ๔๖.  และ
เปดใชงานภายหลังการบมคอนกรีตใน  ๔  ส.ค.๔๖

- เฟสงานที่  ๒  ซีกดานทิศตะวันออก  ปริมาณงาน ๑๘,๔๖๘  ตร.ม. ระยะเวลา
ดําเนนิการตามโครงการ ๑๐๒ วัน เร่ิมดําเนินการตั้งแต  ๔ ส.ค. ๔๖ แลวเสร็จสมบูรณเมื่อ
๑๕ ก.ย.๔๖

-  แตละเฟสงานมีรายการงาน  ประกอบดวย  งานเจาะ, ตัด,  ร้ือผิวคอนกรีตทาง
วิ่งเดิม จํานวน ๑,๓๖๐  Slabs,  งานขนยายเศษวัสดุคอนกรีตเดิมทิ้ง ๔,๑๑๑ ลบ.ม., งานปรับระดับ และ บดอัดชั้น
Subgrade ๑๖,๔๔๓  ตร.ม.,  งานกอสรางชั้น  Base  ๑๖,๔๔๓  ตร.ม.,  งานเทคอนกรีตกอสรางชั้นผิวทางวิ่งใหมหนา
๐.๓๐ จํานวน  ๑,๓๖๘  Slabs  รวมทั้งงานตัด  Joint, งานไหลทาง และ บมคอนกรีตกอนเปดใชงาน

๑.๔  โครงการกอสรางที่  ๔ งานวางติดตั้งระบบไฟฟา  ๓  เฟส  ภายในคายพัก หนวย
ทหารสหรัฐอาหรับเอมิเรท (Rewiring  Electrical Work at U.A.E. Compound)  จํานวน ๔๐  หลังระยะเวลาดําเนิน
การ  ๓๐  วัน  เร่ิมดําเนินการตั้งแต  ๕ พ.ค. ๔๖  แลวเสร็จสมบูรณ สงมอบงานเมื่อ ๒๙ พ.ค.๔๖

๑.๕  โครงการกอสรางที่ ๕  งานวาง/ติดตั้งระบบไฟฟา ๑ เฟส พรอมตูคอนโทรล  ภาย
ในอาคารคายพัก  หนวยกองพลรบปาภูเขาที่  ๑๐ ของ สหรัฐฯ  (Rewiring Electrical  Work  at 10 th Morntain  Div.)
จํานวน  ๒๑  หลัง  ระยะเวลาดําเนินการ  ๒๖  วัน  เร่ิมดําเนินการตั้งแต  ๒๖ พ.ค. ๔๖ แลวเสร็จสมบูรณ  สงมอบงาน
เมื่อวัน ๒๓  มิ.ย.๔๖

๑.๖  โครงการกอสรางที่  ๖  งานวาง/ติดตั้งระบบไฟฟา ๑ เฟส พรอมตู คอนโทรล ภาย
ในอาคารคาพักหนวยกรมสงทางอากาศที่ ๑๘๗  ของ อิตาลี (Rewiring Electrical Work at 187 th Paraschute



Regiment)  จํานวน  ๑๒ หลัง  ระยะเวลาดําเนินการ  ๒๕  วัน เร่ิมดําเนินการตั้งแต ๒๐  มิ.ย.๔๖ แลวเสร็จสมบูรณ
เมื่อ  ๑๒ ก.ค.๔๖

๑.๗  โครงการกอสรางที่ ๗  งานขายทางขับสนามบินบาแกรม (Taxiway  Expansion)
จํานวน ๔ แหง  ประกอบดวย  Alpha,Bravo,Charie และ Echo Taxiway โดยการขยายความกวางผิวทางขับออกขาง
ละ ๖.๖ ม. ตลอดความยาวแหงละ ๑๘๐ ม.  ระยะเวลดําเนินการตั้งแต ๑๘ มิ.ย.๔๖ แลวเสร็จสมบูรณเมื่อ  ๑ ส.ค. ๔๖

๑.๘  โครงการกอสรางที่ ๘  งานวางติตตั้งระบบไฟฟา  ๑  เฟส  พรอมตูคอนโทรล  ภาย
ในอาคารคายพัก Civillan Contractor village  ของฐานทัพอากาศบาแกรม จํานวน ๖๐ หลัง ระยะเวลาดําเนินการ  ๕๔
วัน  เร่ิมดําเนินการตั้งแต ๒๓  ก.ค.๔๖ แลวเสร็จสมบูรณ  สงมอบงานเมื่อ ๑๕ ก.ย.๔๖

๒.  การปฏบิัติดานการแพทย  :  ชุดแพทย รอย. ช.ฉก.๙๗๕ฯ จํานวน ๑๒  นาย  ซ่ึงประกอบ
กําลังเปน ๒ ชุด  Medic Team  มีบทบาทในการปฏิบัติงานใหบริการทางการแพทยแกทหารไทย, ทหารพันธมิตร
และ ประชาชนชาวอัฟกานิสถาน ดังนี้.-

๒.๑ ภารกิจบริหารทางการแพทยแกกําลังพลทหารไทย  (Medical Service)  โดยการจัด
ตั้งที่รักษาพยาบาลของหนวย  รวมทั้งการเฝาระวังโรคติดตอ และ บริการสาธารณสุขภายในที่ตั้งคายพักทหารไทย

๒.๒  ภารกิจการสนับสนุนชุด Medic  ใหกับหนวย ช. กวาดลางทุนระเบิดของสหรัฐฯ
และ สาธารณรัฐ โปรแลนด (Demolition Engineer Support) รองรับการชวยชีวิตกรณีฉุกเฉินในการกวาดลางทุน
ระเบิด  ณ  พื้นที่โดยรอบสนามบินบาแกรม และ บริเวณใกลเคียง ทุนระเบิดที่ตรวจพบโดยสวนใหญคือ ทุนระเบิด
สห.PMN-ll, VM-l, ทุนระเบิด ดถ. TM – 62 และทุนระเบิดชนิดโปรยหวาน Blue – 97

๒.๓  ภารกิจการใหบริการทางการแพทย แกประชาชนอัฟกานิสถาน (Medical For civil
Affair) ประกอบดวย

-งานบริการทางการแพทย ณ รพ.สนามเกาหลีใต  ซ่ึงเกิดจากดําริของ พล.ท.เลิศรัตน
รัตนวานิช   รองเสธ.ทบ.(๑) ในขณะนั้นไดกรุณาใหไวคราวรวมเดินทางไปกับกําลังพลสวนใหญในการจัดหนวย พ.
ไทยรวมกับหนวย พ. เกาหลีใต ในการใหบริการตรวจรักษาแกประชาชน อัฟกานิสถาน ณ รพ.สนามเกาหลีใต ซ่ึง
ตลอดหวงระยะเวลา ๖ เดือนเศษ  ไดใหบริการผูปวยชาวอัฟกันจํานวนทั้งสิ้น ๑๖,๔๒๐ คน

- งานบรกิารทางการแพทย  ตามโครงการ (Medical For Civll Action project)  ซ่ึง
เปนโครงการจัดหนวยแพทยเคลื่อนที่  ออกสนับสนุนการปฏิบัติงานดานพลเรือน  แกประชาชนอัฟกานิสถานในพื้น
ที่บานรอบฐานทัพอากาศบาแกรม และ บริเวณใกลเคียง รวมกับหนวย พ. TF – 44 ของสหรัฐฯ และหนวย พ. เกาหลี
ใต


