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บทท่ี ๒๐ 
ทหารช่างสนับสนุนการปราบปรามการก่อการร้าย 

๑.  กล่าวโดยท่ัวไป 
 การต่อสู้การก่อการร้าย ( Combating  Terrorism ) การก่อการร้ายในปัจจุบันได้ขยายขอบเขต   
การปฏิบัติการออกไปอย่างกว้างขวางเนื่องจากเป็นการปฏิบัติการที่ลงทุนน้อยแต่มีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้
เป็นอ านาจต่อรองข้อเรียกร้องทางการเมืองได้ นอกจากนั้นการสนับสนุนเกื้อกูลกันในเรื่อง ก าลังพล        
อาวุธยุทโธปกรณ์ สถานที่ฝึก สถานที่หลบภัย รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงานระหว่างขบวนการ          
ก่อการร้ายโดยตรง เป็นตัวเสริมให้การก่อการร้ายเป็นอันตรายมากยิ่งขึ้น  และในทางกลับกัน การต่อสู้ก็ท าได้
ยากล าบากข้ึนอย่างไรก็ตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในยุโรปตะวันออก  การล่มสลายของสหภาพ โซเวียต  
ตลอดจนสงครามอ่าวเปอร์เซีย ท าให้มีพัฒนาการของความร่วมมือกันในการต่อสู้การก่อการร้ายมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้การริเริ่มกระบวนการสันติภาพในตะวันออกกลาง และประเทศที่เคยสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายด้วย
การใช้ประโยชน์เมื่อจ าเป็น  ท าให้กลุ่มก่อการร้ายต่างๆ  มีแนวโน้มต้องพ่ึงพาตนเองและจ าเป็นต้องหาแหล่ง
เงินทุนและการสนับสนุนซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น  เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มประเทศทางตะวันออกได้พัฒนา
มาตรการใหม่ๆ ออกมาใช้ในการต่อสู้การก่อการร้าย อีกทั้งยังมีการตอบโต้ อย่างจริงจัง โดยไม่ใช้การ
ประนีประนอมเช่นในอดีต ท าให้ผู้ก่อการร้ายมุ่งเป้าหมายไปยังภูมิภาคอ่ืนๆ ซึ่งแนวรักษาความปลอดภัย
เปราะบางกว่า เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียตะวันออก หรือออสเตรเลีย จึงเป็นภูมิภาคที่บรรดาผู้ก่อการร้าย
หันมาให้ความสนใจยิ่งขึ้น ทางด้านความต้องการในการใช้อาวุธของผู้ก่อการร้ายก็จะพลิกแพลงและมีขอบเขต
กว้างขวางมากขึ้น โดยเฉพาะจะหันไปให้ความสนใจต่ออาวุธนอกรูปแบบ ซึ่งจะมีการพัฒนามากขึ้น เช่น อาวุธ
นิวเคลียร์  เคมี  หรือชีวภาพเป็นต้น แต่การโจมตีด้วยอาวุธเคมีและชีวภาพมีความเป็นไปได้มากกว่าการใช้
อาวุธนิวเคลียร์ ในขณะที่เครื่องคอมพิวเตอร์ก็สามารถที่จะกลายเป็นอาวุธในการก่อการร้ายไ ด้เช่นกัน        
โดยสามารถใช้ในการท าลายระบบการสื่อสารคมนาคม การบริการทางธุรกิจและการบริการด้านอีเล็กทรอนิกส์
อ่ืนๆ การก่อการร้ายจะยังคงมีอยู่ต่อไปตราบเท่าที่ยังมีปัญหาความขัดแย้งในด้านต่างๆ โดยเฉพาะทางด้าน
การเมืองที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการสันติ นอกจากนัน้การก่อการร้ายได้ขยายการปฏิบัติไปยังประเทศต่างๆ   
อย่างกว้างขวางมีแนวโน้มว่าจะท าลายอย่างไม่เลือกเป้าหมายอีกด้วย 
๒.  การก่อการร้าย ( Terrorism )  
 ๒.๑  การก่อการร้าย   หมายถึง การปฏิบัติการที่ใช้ความรุนแรง หรือท าการคุกคามต่อเป้าหมาย  
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเมือง ศาสนา หรือความต้องการใดๆ การก่อการร้ายอาจกระท าด้วยการข่มขู่
หรือบีบบังคับก็ได้ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภทคือ 
  ๒.๑.๑   การก่อการร้ายสากล (National Terrorism )  หมายถึงการก่อการร้ายที่กระท าขึ้น
โดยผู้ก่อการร้ายที่มีสัญชาติไทยและได้รับการสนับสนุนจากองค์กรทั้งจากภายในประเทศหรือนอกประเทศหรือ
การก่อเหตุร้ายต่างๆ  ซึ่งกระท าเป็นขบวนการ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้นๆ     
โดยการปฏิบัติจะมีผลกระทบโดยตรงต่อนโยบายการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย และเหตุการณ์
เกิดข้ึนในประเทศไทยซึ่งมีลักษณะเหมือนกับการก่อความไม่สงบภายในประเทศ 
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  ๒.๑.๒   การก่อการร้ายสากล ( International Terrorism ) หมายถึง การปฏิบัติการคุกคาม
หรือใช้ความรุนแรงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มุ่งหวังผลตามเงื่อนไขข้อเรียกร้องของการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมซึ่งส่วนใหญ่จะปฏิบัติการล่วงล้ าเขตแดนหรือเก่ียวพันกับชาติอ่ืน    การกระท านั้นอาจเป็นไปโดยเอกเทศ
ปราศจากการสนับสนุนจากรัฐใดๆ  หรือมีรัฐใดรัฐหนึ่งสนับสนุนรู้เห็นก็ได้เมื่อเกิดขึ้นย่อมมีผลกระทบโดยตรง
ต่อผลประโยชน์ของชาติ พันธกรณีระหว่างประเทศ นโยบายของชาติทั้งด้านการเมือง การป้องกันประเทศ  
การเศรษฐกิจ  สังคมจิตวิทยา ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของชาติ  การก่อการร้ายสากลนี้ เป็นภัยคุกคามของ
ผู้ก่อการร้ายต่อประเทศต่างๆ ที่ผ่านมานั้นบางห้วงเวลาการปฏิบัติการมีความถี่สูง บางห้วงเวลาจะลดระดับลง  
แต่โดยทั่วไปแล้วกลุ่มก่อการร้ายสากลยังคงมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องตลอดมา   และมีศักยภาพที่จะ
ปฏิบัติการได้ทุกขณะโดยขึ้นอยู่กับ สถานการณ์ เงื่อนไขและโอกาสตลอดจนความหย่อนของระบบ           
การรักษาการณ์ในแต่ละสถานที่ที่จะอ านวยให้ปฏิบัติการ อนึ่งอาจมีบางประเทศที่ใช้การก่อการร้ายเป็น
เครื่องมือในการเสริมพลังอ านาจของตน  หรือกลุ่มก่อการร้ายอาจจะเป็นกลุ่มที่อยู่คนละฝ่ายกับรัฐบาลเจ้าของ
ประเทศก็ได้ การก่อการร้ายอาจใช้เพ่ือการล้มล้างวัตถุประสงค์ของชาติ หรือท าลายทรัพยากรของกองทัพ   
อาจใช้ในการยั่วยุให้รัฐบาลปฏิบัติการโต้ตอบในลักษณะเกินกว่าเหตุ ซึ่งจะท าให้ประชาชนทั่วไปไม่พอใจ    
ขาดความเชื่อม่ันและเกลียดชังต่อรัฐบาลและสถาบันต่างๆ ของรัฐ กลุ่มก่อการร้ายที่จัดตั้งขึ้นมักจะใช้ก าลังและ
อาวุธยุทโธปกรณ์เพียงส่วนน้อยเข้าปฏิบัติการทั้งในยามสงบ  ยามขัดแย้ง และยามสงคราม 
 ๒.๒  การต่อสู้การก่อการร้าย ( Combating Terrorism )  เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติซึ่งรวมถึงการ
ป้องกันการก่อการร้าย ( Anti Terrorism )  ซึ่งเป็นมาตรการเชิงรับ เพ่ือลดความสูญเสียจากการปฏิบัติของ
ผู้ก่อการร้ายและการปราบปรามการก่อการร้าย ( Counter  Terrorism ) จัดเป็นมาตรการเชิงรุกเพ่ือที่       
จะป้องกัน ยับยั้งและโต้ตอบการก่อการร้าย เพ่ือที่จะตอบโต้การก่อการร้าย ตลอดจนการปฏิบัติทั้งหมด 
 ๒.๓  การป้องกันการก่อการร้าย  ( Anti  Terrorism )   หมายถึงการด าเนินการโดยใช้มาตรการ   
เชิงรับกระท าเพ่ือลดความสูญเสียอันจะเกิดขึ้นแก่บุคคล อาคารสถานที่ หรือสิ่งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ถูกกระท าโดย
ผู้ก่อการร้าย มาตรการเชิงรับนี้ หมายรวมถึงการปฏิบัติการข่าว การเตรียมการวิเคราะห์ภัยคุกคามและ
มาตรการป้องกันอื่นๆ  
 ๒.๔ การปราบปรามการก่อการร้าย ( Counter  Terrorism )   หมายถึง  การด าเนินการโดยใช้
มาตรการเชิงรุกท่ีกระท าเพ่ือ  ป้องกัน  ยับยั้ง  และโต้ตอบการก่อการร้าย  รายละเอียดและส่วนต่างๆ ของการ
ปราบปรามการก่อการร้าย  จะอยู่ในนโยบายการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากลของประเทศ 
 ๒.๕ การปฏิบัติการก่อการร้ายสากล มีลักษณะพิเศษกว่าการก่อการร้ายอ่ืน มีการใช้เทคนิควิธีการที่
แยบยลและมีขอบเขตกว้างขวาง  ซึ่งหน่วยปกติไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย สากลจึงจ าเป็นต้องใช้บุคลากร ยุทโธปกรณ์และวิธีการที่ได้รับการฝึกฝนเป็น
อย่างดี และเตรียมการโดยเฉพาะ 
๓.  ลักษณะของการก่อการร้าย 
 ๓.๑  ลักษณะของการก่อการร้ายภายใน 
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  การก่อการร้ายภายในมีลักษณะเป็นองค์กรที่มีการจัดตั้งองค์กรก็ได้มีลักษณะของการก่อกวน 
ก่อความไม่สงบ เพ่ือให้เกิดความสับสน ความเข้าใจสถานการณ์ผิด หรือมีเจตนาเพ่ือมุ่งผลประโยชน์ส่วนตัว
มากกว่าผลประโยชน์ทางด้าน การเมือง เศรษฐกิจสังคมซ่ึงสามารถแบ่งออกได้  ๓  ประเภท 
  ๓.๑.๑ พวกคลั่งลัทธิ เป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีแรงดลใจในอุดมคติสูงพวกนี้เชื่อว่า
หลักการของตนมีคุณค่ามีความสูงศักดิ์ ที่จะแสดงออกโดยสื่อการก่อการร้ายต่างๆ 
  ๓.๑.๒  พวกอาชญากร กระท าการก่อการร้าย ก่อความไม่สงบเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว       
มากกว่าอุดมการณ์หรืออาจกระท าโดยการถูกปลุกระดมจากบุคคลหรือองค์กรต่างๆ เพ่ือประโยชน์ต่อองค์กร
นั้น  เช่น การปาระเบิด การเผาโรงเรียน 
  ๓.๑.๓  พวกผิดปกติทางจิต เป็นพวกก่อการร้ายโดยขาดความรู้สึกผิดชอบ มีความเชื่อว่า
ได้รับมอบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์  อาจมีความรู้สึกชอบกระท าในลักษณะก่อการร้ายแม้ว่าพวกผิดปกติทางจิตอาจไม่
เหมาะสมในการจัดไว้ในกลุ่มก่อการร้าย แต่ความหลากหลายด้านแรงจูงใจและความก ากวมของการก่อการร้าย 
ท าให้ต้องรวมการกระท าของพวกนี้ไว้ในกลุ่มผู้ก่อการร้าย ซึ่งบางครั้งอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือขององค์กร      
ก่อการร้ายต่างๆ 
 ๓.๒ การก่อการร้ายสากล มีลักษณะและรูปแบบที่หลากหลายแต่สามารถแบ่งได้ ๒ ประเภท คือ  
  ๓.๒.๑  แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการก่อการร้าย 
   ๓.๒.๑.๑  เพ่ือโฆษณาชวนเชื่อ 
   ๓.๒.๑.๒  เพ่ือตอบโต้แก้แค้นต่อรัฐบาล 
   ๓.๒.๑.๓  เพ่ือให้ได้มาตามข้อเรียกร้อง 
   ๓.๒.๑.๔  เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการสนับสนุน 
   ๓.๒.๑.๕ เพ่ือท าลายความเชื่อมั่นในระบบการรักษาความปลอดภัยและกฎหมาย
ของประเทศ 
   ๓.๒.๑.๖  เพ่ือยั่วยุให้รัฐบาลตอบโต้อย่างรุนแรง 
  ๓.๒.๒  แบ่งตามประเภทกลุ่มก่อการร้าย ได ้  ๓  ประเภท 
   ๓.๒.๒.๑  กลุ่มไม่มีรัฐสนับสนุน กลุ่มก่อการร้ายท าการปกครองตนเองเป็นกลุ่มอิสระ
การรักการสนับสนุนจะไม่มีสิ่งที่แสดงได้ว่ารับการสนับสนุนรัฐบาลใด 
   ๓.๒.๒.๒  กลุ่มรัฐสนับสนุน โดยทั่วไปกลุ่มก่อการร้ายจะปฏิบัติการเป็นอิสระแต่
ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลๆ หนึ่งหรือมากกว่า 
   ๓.๒.๒.๓   กลุ่มรัฐโดยตรง  กลุ่มก่อการร้ายที่ปฏิบัติเหมือนเป็นตัวแทนของรัฐบาล
ใดๆ มีหลักฐานว่าได้รับการสนับสนุนอย่างเด่นชัดทางด้านข่าวกรอง การส่งก าลังบ ารุงและปฏิบัติการโดย     
รบัสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศอุปถัมท์ 
๔.  การต่อสู้การก่อการร้าย ( Combating  Terrorism ) 
 ๔.๑  การต่อสู้การก่อการร้ายภายใน 
  ๔.๑.๑  การป้องกันการก่อการร้ายภายใน 
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   การป้องกันการก่อการร้ายภายใน เป็นการใช้กฎหมายและการปฏิบัติเพ่ือท าให้เกิด
ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ด้วยการขจัดความรุนแรง การบ่อนท าลาย และการละเมิดกฎหมายเพ่ือให้
ประชาชนมีความศรัทธา และเชื่อมั่นต่อรัฐบาลด้วยการใช้การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ  โดย
จะต้องมีการประสานการปฏิบัติอย่างดีเน้นการวางแผนแบบรวมการในทุกระดับ ใช้ข่าวกรองให้มาก ลดความ
รุนแรงให้เหลือน้อย ปรับปรุงกลไกของรัฐให้มีประสิทธิภาพในทุกระดับ การด าเนินงานด้านข่าวกรองจะต้องมี
ประสิทธิภาพและเร็วที่สุด โดยเน้นข่าวกรองมุ่งไปในทางที่จะท าลายหรือท าให้โครงสร้าง ของขบวนการ     
ต้องหมดประสิทธิภาพลง 
  ๔.๑.๒  การปราบปรามการก่อการร้ายภายใน 
   การปราบปรามการก่อการร้ายภายใน ควรมุ่งเพ่ือป้องกันการก่อการร้ายไม่ให้
ยกระดับรุนแรงขึ้น ส่วนเป้าหมายต่อไป คือการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์ให้ดีขึ้นและขจัดภัย
คุกคามให้หมดสิ้น การต่อต้านการปราบปรามควรให้สอดคล้องกับความรุนแรงของการก่อการร้ายและ
สภาพแวดล้อมภายในประเทศ การปราบปรามจะต้องเป็นเบ็ดเสร็จและโดยระดมสรรพก าลังทั้ง พลเรือน 
ต ารวจ ทหาร โดยใช้การปฏิบัติการจิตวิทยา การปฏิบัติภารกิจการพลเรือน การพิทักษ์ประชาชนและ
ทรัพยากร   รวมทั้งการปราบปรามกองก าลังติดอาวุธ 
 ๔.๒  การต่อสู้การก่อการร้ายสากล 
  ๔.๒.๑ การป้องกันการก่อการร้ายสากล หมายถึง การด าเนินการโดยใช้มาตรการเชิงรับ 
กระท า เพ่ือลดความสูญเสียอันจะเกิดขึ้นต่อ บุคคล  อาคารสถานที่ หรือสิ่งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ถูกกระท าโดย
ผู้ก่อการร้าย มาตรการเชิงรับนี้ หมายรวมถึง การปฏิบัติการข่าวและการเตรียมการวิเคราะห์ภัยคุกคาม และ
มาตรการป้องกันอื่นๆ 
   ๔.๒.๑.๑  การปฏิบัติการข่าวและการเตรียมการ  เป็นการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ยามปกติเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือน ( กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ )  ต ารวจ ทหาร    
โดยมีการประสานงานกันอย่างต่อเนื่องกับส านักข่าวกรองแห่งชาติ ด าเนินการรวบรวมข่าวสารรายละเอียดที่
เกี่ยวกับผู้ก่อการร้ายหรือผู้ต้องสงสัยในเรื่องต่างๆ เช่น  ที่ตั้ง จ านวนคน วัตถุประสงค์ และวิธีด าเนินการ    
เป็นต้น  โดยให้มีการวางแผนและเตรียมการรวมทั้งการจัดหน่วยและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้พร้อมที่จะเผชิญเหตุ  
ทุกหน่วยจะต้องก าหนดแผนการที่จะปฏิบัติขึ้น  และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
   ๔.๒.๑.๒   การวิเคราะห์ภัยคุกคาม เป็นกระบวนการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล 
ข่าวสารที่มีอยู่เป็นผลของการพัฒนาข้อมูล  อันน าไปสู่แนวทางปฏิบัติของผู้ก่อการร้ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
การวิเคราะห์ภัยคุกคามนี้มีประโยชน์ในด้านการป้องกันและลดความเสียหายอันเกิดจากการกระท าของ
ผู้ก่อการร้าย เพ่ือให้การวิเคราะห์ได้ผลใกล้เคียงที่สุด จะได้ข่าวสารจากหลายๆ  แหล่ง และทันสมัยอยู่เสมอ    
ทั้งในยามปกต ิและยามเกิดเหตุการณ์ 
   ๔.๒.๑.๓  มาตรการป้องกัน การระวังป้องกัน บุคคลส าคัญ เอกสารส าคัญฯลฯ      
ที่คาดว่าน่าจะเป็นเป้าหมายของผู้ก่อการร้าย โดยเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย โดยกรมต ารวจ  



๒๐ - ๕ 
 
กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม กองบัญชาการทหารสูงสุด เหล่าทัพ  กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้องร่วมกัน ตามความรับผิดชอบในงานยามปกติ 
  ๔.๒.๒ การปราบปรามการก่อการร้ายสากล เป็นการปฏิบัติเชิงรุกที่เกี่ยวโยง และตอบโต้ต่อ
การกระท าของผู้ก่อการร้าย การด าเนินการบางอย่างในขั้นการป้องกันการก่อการร้ายจะถูกน ามาใช้ในการ
ปราบปรามด้วย  การปราบปรามการก่อการร้ายนั้นหมายรวมถึง  การใช้ก าลังเข้าแก้ไขสถานการณ์ก่อการร้าย
ทั้งในยามปกติ  ยามขัดแย้ง  และยามสงคราม  ภารกิจในยามปกติและยามสงครามกระท าโดยมีความมุ่งหมาย
ต่างๆ กัน  ด้วยการใช้ก าลังของหน่วยรบพิเศษที่ได้รับการฝึกมาโดยเฉพาะ และมีการจัดหน่วยที่เหมาะสม
ส าหรับภารกิจเข้าปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกัน  บุกเข้าจับกุมผู้ก่อการร้าย และท าลายที่ตั้งของผู้ก่อการร้าย  
รบกวน ขัดขวาง ท าลายสายการส่งก าลัง  ค้นหา พิสูจน์ทราบ เก็บกู้สิ่งของส าคัญที่ผู้ก่อการร้ายน าพาไป       
ซึ่งการปฏิบัติการทั้งหลายนี้ขึ้นอยู่กับข้อกฎหมายและระเบียบ  ค าสั่งของกระทรวงกลาโหม ในเรื่องการใช้ก าลัง
ทหาร รวมไปถึงนโยบายการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายของประเทศ เมื่อเกิดเหตุการณ์การก่อการร้ายสากล 
 ๔.๓  การต่อสู้การก่อการร้าย 
   ในการต่อสู้การก่อการร้ายทั้งหมด เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐบาลในการ
แก้ไขปัญหาซึ่งจะเป็นไปตามนโยบายของประเทศ กองทัพบกโดยหน่วยบัญชาการสงคราพิเศษ ให้การ
สนับสนุนรัฐบาลในการต่อสู้การก่อการร้าย โดยเฉพาะการก่อการร้ายภายใน โดยใช้สรรพก าลังที่มีอยู่ 
๕.  ทหารช่างในการปราบปรามผู้ก่อการร้าย 
 การปราบปรามผู้ก่อการร้าย คือ การปฏิบัติการทางทหาร กึ่งทหาร ทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ     
ทางจิตวิทยา  และการช่วยเหลือประชาชนที่รัฐบาลกระท า เพ่ือปราบปรามการก่อการร้าย เพ่ือล้มล้างรัฐบาล  
ในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายซึ่งอาจเกิดขึ้นในประเทศสัมพันธ์มิตร ได้มีการจัดก าลังปราบปรามผู้ก่อการร้าย
ของกองทัพบก ก าลังนี้ประกอบด้วยก าลังจากหน่วยสงครามพิเศษ หน่วยทหารอ่ืนๆ และหน่วยหรือเจ้าหน้าที่ 
ที่ได้รับการฝึกและก าหนดขึ้น  เพ่ือท าหน้าที่ในการปราบปรามผู้ก่อการร้าย ในขั้นแรกของการปราบปราม
ผู้ก่อการร้าย จัดเจ้าหน้าที่ทหารช่างในรูปชุดฝึกเคลื่อนที่ และโดยปกติปฏิบัติงานในการควบคุมทางการ
ปฏิบัติการของหน่วยช่วยเหลือทางการทหารหรือหน่วยสงครามพิเศษชุดเหล่านี้มักจะได้รับการเสริมก าลัง    
จากหน่วยกองทัพบกและมีความรับผิดชอบในเรื่อง 
 ๕.๑  การฝึกหน่วยทหารช่าง 
 ๕.๒  ให้ค าแนะน าแก่ชุมชน พลเรือน รวมทั้งให้ค าแนะน าในโครงการช่วยเหลือประชาชนที่มีลักษณะ
เป็นงานข่าว 
 ๕.๓  ท าการส ารวจและให้ข่าวสารเพ่ิมเติม ในกรณีที่การก่อการร้ายมีเพ่ิมขึ้นซึ่งจะใช้ทหารช่างในการ
สนับสนุนทางยุทธการและสนับสนุนหน่วยก าลังรบที่เข้ารบ 
๖.  หน่วยทหารช่างในการปราบปรามผู้ก่อการร้าย 
 ๖.๑ การใช้หน่วยทหารช่าง  โดยมีที่ปรึกษาชุด หรือหน่วยทหารช่างอาจจะใช้สนับสนุนการ
ปฏิบัติการปราบปรามผู้ก่อการร้าย  ทุกระดับตามความรุนแรงของการก่อการร้าย  การสนับสนุนของทหารช่าง
ต้องประสานโดยใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ เพ่ือให้การวางโครงการมีประสิทธิภาพ การประสานงานและ      
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การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยเสรีกับเจ้าหน้าที่พลเรือนท้องถิ่น มีความส าคัญเท่าเทียมกันหากท าได้ควร
วางโครงการร่วมกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่ทางทหารและพลเรือน หน่วยทหารอาจจะใช้แยกการโดยเฉพาะหรือ
ร่วมกับหน่วยรบเฉพาะกิจปราบปรามผู้ก่อการร้าย ในหลายสถานการณ์งานทางการช่างเป็นงานช่างโยธาที่ท า
ขึ้นด้วยวัสดุในท้องถิ่น และด้วยเครื่องมือจ ากัด การใช้วิธีแสวงเครื่องเมื่อจะต้องท าการรบ ทหารช่างจะต้อง
คุ้นเคยกับยุทธวิธีและวิธีการของผู้ก่อการร้าย  และวิธีการที่หน่วยปราบปรามผู้ก่อการร้ายใช้ 
 ๖.๒  งานช่างสนาม  จะใช้เมื่อมีการปฏิบัติงานทางทหารขนาดใหญ่ โดยใช้ในเรื่อง 
  ๖.๒.๑ ให้การสนับสนุนบริการทางเทคนิค / สนับสนุนการรบแก่หน่วยในท้องถิ่นท่ีเข้ารบ 
  ๖.๒.๒ ให้ค าแนะน าและฝึกหน่วยที่ท างานร่วมกัน  เพื่อให้หน่วยเข้ารับงานสนับสนุนการรบ 
  ๖.๒.๓ ให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยกึ่งทหารโดยเน้นหนักในการสร้างป้อมสนาม เพ่ือป้องกัน
หมู่บ้านและศูนย์การสื่อสารคมนาคม 
  ๖.๒.๔ สร้างและซ่อมแซม สะพาน สนามบิน และที่ขึ้นลงเครื่องบินในพ้ืนที่ข้างหน้าและ
ห่างไกล  สร้างทางรถไฟ  และทางน้ าและด าเนินการแพส่งข้าม   เมื่อโครงการเหล่านี้ให้ผลโดยตรงแก่การ
ปฏิบัติการรบในท้องถิ่น 
  ๖.๒.๕  แนะน าช่วยเหลือและฝึกก าลังทหาร  กึ่งทหารในท้องถิ่นในการกวาดล้างทุ่นระเบิด
กับระเบิดของกองโจร  โดยถากถางพืชพันธ์และท าลายสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเป็นประโยชน์แก่กองโจร 
  ๖.๒.๖   ให้บริการแผนที่ทางภูมิประเทศ. 
 ๖.๓ ทหารช่างมีส่วนในการช่วยเหลือพลเมืองในเรื่อง                 
  ๖.๓.๑ การสร้างระบบการชลประทานและการระบายน้ าอย่างง่าย ๆ 
  ๖.๓.๒ การบ ารุงดินด้วยการถากถาง  การปรับระดับพ้ืนดินและระบายน้ าออกจากหนองบึง 
  ๖.๓.๓ การป่าไม้เช่นการปลูกป่าไม้ การแผ้วถาง ประดิษฐ์และสร้างระบบควบคุมน้ าท่วม 
  ๖.๓.๔ ค้นหา  จัดตั้งแหล่งกรวดทราย ส าหรับงานถนน งานช่างทั่วไป  
  ๖.๓.๕ สร้างบ้าน อาคาร จัดตั้งและด าเนินการโรงเลื่อย จัดท าระบบประปา 
  ๖.๓.๖ สร้าง  ซ่อมแซม ปรับปรุง ถนน  สะพาน ทาง  สนามบินเฉพาะระบบสาธารณูปโภค 
  ๖.๓.๗ จัดท าแผนที่ แผนผังที่จ าเป็นในการวางแผนสร้างถนน ทางรถไฟและสนามบิน 
 
 
 


