
  แตอดีตกาลทหารชางสรางผลงานไวมากมาย  

  ซึ่งลวนเปนเกียรติประวัติที่นาภาคภูมิใจยิ่ง อาท ิ

การกอสรางทางรถไฟสายเหนอืของประเทศไทย ท่ีเร่ิมต้ังแต

รชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๘ 

ที่มีนายแอล ไวเลอร วิศวกรชาวเยอรมันเปนผู รับผิดชอบ

การกอสราง จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลาเจาอยูหวั 

พ.ศ. ๒๔๕๗ เกิดสงครามโลกครั้งที่ ๑ ระหวางฝายสัมพันธมิตร

ที่มีอังกฤษและฝรั่งเศสเปนหัวหนาฝายหนึ่ง กับฝายเยอรมัน 

ออสเตรีย - ฮังการี อีกฝายหนึ่ง ระยะแรกไทยประกาศตน

เปนกลางโดยเคร งครัด ตอมาสงครามแผขยายถึงเอเชีย 

ไทยมแีนวโนมจะตองเขารวมกบัฝายสมัพนัธมติรศตัรูของเยอรมนั 

อันอาจทําใหการกอสรางทางรถไฟหยุดชะงักลง จะเปนผล

เสียหายอยางมากตอการคมนาคมและเศรษฐกิจของประเทศ 

ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวจึงโปรดเกลาฯ 

แตงตั้ง พระเจานองยาเธอ กรมขุนกําแพงเพชรอัครโยธิน 

พระบิดาเหลาทหารชางใหดูแลรับผิดชอบการสรางทางรถไฟ

ใหแลวเสร็จ ซึ่งขณะนั้นกําลังอยูในชวงการขุดเจาะอุโมงค
ขนุตาน ตรงกิโลเมตรที่ ๖๘๒ เขตตอจังหวัดลําพูนและลําปาง 

ระยะทาง ๑,๓๖๑.๓๐ เมตร นับเปนอุโมงครถไฟที่ยาวที่สุด

ในประเทศไทย ชวง ๗ ปแรกอยูในความรบัผดิชอบของนายเอมลิ 

เอเซน็โฮเฟอร วศิวกรชาวเยอรมนัที่ชาํนาญการขดุเจาะอโุมงคเปน

พเิศษ ๑ ปหลงัอยูในความรบัผดิชอบของทหารชางไทย ซึ่งเปนชวง

ที่ยากและทาทายที่สุด เพราะตองขุดทั้ง ๒ ดานใหมาบรรจบกัน

พอด ีทหารชางไทยทําไดสําเร็จเมื่อ ๓๑ มีนาคม ๒๔๖๐ เร็วกวา

ที่วิศวกรชาวเยอรมันวางไวถึง ๙ เดือน แลวมีพิธียกตราครุฑพาห

ขึ้นติดไวที่ปากอุโมงคขุนตานทั้ง ๒ ดาน เมื่อ ๑ มกราคม ๒๔๖๑ 

และเปดใหรถไฟขบวนลากจงูเดินลอดอุโมงคขุนตานเปนคร้ังแรก 

เมื่อ ๑ กรกฎาคม ๒๔๖๑  

 ในป พ.ศ. ๒๔๖๒ กรมทหารบกชางที่ ๓ กองพนัที่ ๒

ชางรถไฟ ทําการวางรางรถไฟสายเหนือตอจากถํ้าขุนตาน

ถึงเชยีงใหม ซึ่งชวงนี้มกีารสรางสะพานรถไฟขามแมนํา้ทาชมภู
ดวย โดยปกติสะพานรถไฟตองสรางจากเหล็กเพราะมีความ

ออนตัวและรับแรงสั่นสะเทือนไดมาก แตภาวะสงครามทําให

ไมสามารถสั่งเหล็กจากยุโรปได เพื่อใหทางรถไฟสําเร็จจึงจําเปน

ตองสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เปนที่ถกเถียงกันมาก

กอนสรางสะพานวาสรางแลวสะพานจะตองพงัภายใน ๓ - ๖ เดอืน 

แตดวยการคํานวณและควบคุมงานของพระบิดาเหลาทหารชาง

ทําใหสะพานยังคงใชงานไดมาตราบเทาทุกวันนี้ สะพานรถไฟ

คอนกรีตเสริมเหล็กแหงแรกในประเทศไทยแหงนี้จึงมีอายุเกือบ

จะครบ ๑๐๐ ป แลว

 และในป พ.ศ. ๒๔๖๒ นี้เอง พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวก็ทรงโปรดเกลาฯ ใหตอทางรถไฟ
สายนครราชสีมาถึงอุบลราชธานี โดยใหทหารชางภายใต

การบังคับบญัชาของพระบดิาเหลาทหารชางวางรางรถไฟ หลงัจาก

ดาํเนนิการถมมูลดินทําคันทางและสะพานไปไดมากแลว สมควร

ที่จะทําการวางรางได กองพันรถไฟทหารชางก็เริ่มวางรางรถไฟ

เมื่อเดือนตุลาคม ๒๔๖๔ งานสําเร็จอยางเรียบรอยและรวดเร็ว 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนิน

ประพาสตามทางที่สรางใหม ทอดพระเนตรการวางรางรถไฟ

ของทหารชาง ไดทรงพระมหากรุณาธิคุณแสดงความพอพระ

ราชหฤทัยในกิจการซึ่งฝายทหารชางและพลเรือนไดกระทําลงไป

 ป พ.ศ. ๒๔๖๔ พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลาเจาอยูหวั 

ทรงโปรดเกลาฯ ใหจอมพล สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ 

เจาฟาภาณุรังษีสวางวงศ กรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดช  

เสด็จแทนพระองคในพระราชพิธีการวางรางและตรึงตะปูราง

เป นพระฤกษในการสร างทางรถไฟสายตะวันออกจาก

บรรพชนทหารชาง
ผลงานผลงาน

๒๖๒๖ ๑๓๘ ป
เหลาทหารชาง



ฉะเชิงเทรา – อรัญประเทศ โดยคนงานของกรมรถไฟหลวง

ทาํงานดนิแลวใหทหารชางจากกองพนัรถไฟชางที่ ๓ กรมทหารบก

เปนผูวางรางรถไฟตลอดสาย ป พ.ศ. ๒๔๖๗ ก็สามารถ

เปดการเดินรถไฟจากสถานีฉะเชิงเทรา – สถานีกบินทรบุรีได 

ทางรถไฟสายนี้ตัดไปเชื่อมกับทางรถไฟของกัมพูชาที่ตําบล

คลองลึก อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว จึงถือเปนทาง

รถไฟสายยุทธศาสตรของไทย

 นอกจากงานกอสรางเพื่อการพัฒนาประเทศและ

เพื่อความมั่นคงแลว ทหารชางก็ไดเขารวมรบในหลายสมรภูมิ

ดวยความกลาหาญมาตั้งแตสงครามโลกครั้งที่ ๑ ระหวาง 

พ.ศ. ๒๔๖๐ - ๒๔๖๒ โดยสงกองทหารเขารวมรบในสมรภูมิทวีป

ยุโรป แตกองทหารไทยที่สงไปไมใชหนวยทหารประจําการดังนั้น

จึงเรียกชื่อกองทหารนี้วา กองทหารอาสาไทยในสงครามโลก
ครั้งที่ ๑ จัดตั้งโดยกระทรวงกลาโหมไดออกคําสั่งรับสมัคร

ทหารอาสา จัดเปนกองบินทหารบก มีนักบิน ชางเครื่องยนต

และเจาหนาที่พยาบาล ผูที่อาสาจะเปนนายทหารสัญญาบัตร 

นายทหารประทวนหรือพลทหารก็ได มีจํานวน ๔๐๐ คนเศษ

แบงเปน ๒ กอง คือ กองบินทหารบกและกองทหารบกรถยนต

ออกเดินทางจากดอนเมืองเมื่อ ๑๙ มิถุนายน ๒๔๖๑ 

กองทหารอาสาสมัครทั้ง ๒ กอง โดยเฉพาะกองทหารบก

รถยนตไดรวมทําสงครามกับฝายสัมพันธมิตรดวยความกลาหาญ

จนกระทั่งฝรั่งเศสประดับเหรียญกลาหาญ ครัวซ เดอ แกร 

ที่ธงชัยเฉลิมพลของกองทหารบกรถยนต นับเปนการสงทหาร

ออกไปทําสงครามรวมกับฝายสัมพันธมิตรในยุโรปเปนครั้งแรก

และนําชื่อเสียงใหแกประเทศไทยดวย แมหนวยที่สงไปจะเปน

กองบนิทหารบกแตในยุคนั้นกองบินทหารบกก็เปนสวนหนึ่งของ

ทหารชางอยูในการควบคุมดูแลของจเรทหารชางดวย

 ในระหวางสงครามโลกครั้งที่ ๒ เกิด กรณีพิพาท

อินโดจีนฝรั่งเศส เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ - ๒๔๘๔ มูลเหตุ

เกดิจากการลาอาณานคิมของมหาอาํนาจตะวนัตก ไทยเสยีดนิแดน

ใหฝรั่งเศสไปโดยไมเปนธรรม การเจรจาปรับปรุงเสนเขตแดน

ไมเปนผล ฝรั่งเศสกระทําการอันเปนการขมขู คุกคามไทย

ดวยการสงเครื่องบินมาโจมตีและทิ้งระเบิดที่จังหวัดนครพนม  

ทั้งยังใชปนใหญซึ่งตั้งอยูที่เมืองทาแขกยิงขามแมนํ้ามาในฝงไทย 

กรณีพิพาทจึงไดเริ่มขึ้นและทวีความรุนแรงขึ้นจนถึงขั้นใชกําลัง

ทหารเขาสูรบกันทั้งทางบก ทางเรือและทางอากาศ รัฐบาลไทย

จัดกําลังกองทัพบกสนามขึ้นภายใตการบังคับบัญชาของ

พลตรีหลวงพิบูลสงคราม ในแตละกองพลจะจัดกําลังทหารชาง 

๑ กองรอย ยกเวนกองพลผสมปกษใต กองพันทหารชางที่ ๑ 

ขึ้นสมทบกองทัพอีสาน กองพันทหารชางที ่๒ ขึ้นสมทบกองทัพ

บูรพา กองพันทหารชางที่ ๔ ขึ้นตรงกับกองทัพบกสนาม  

งานชางสวนใหญเปนการสรางซอมและบํารุงเสนทางคมนาคม

ที่เปนถนนดินเดิมไมมีการลงผิว ใชแนวทางอาศัยทางเกวียน

ที่มีอยูมาขยายใหกวางขึ้นและตบแตงผิวทางใหเรียบ เพื่อให

รุกไปขางหนาไดอยางรวดเร็ว สะพานเปนชนิดแสวงเครื่อง 

สวนสะพานทอดยาวและหลายทอดเปนสะพานลูกระนาด

ปูทางลอ รับนํ้าหนักมากที่สุด ๖ - ๘ ตัน สมัยนั้นยานพาหนะ

มีจํากัดงานจึงไมเกินความสามารถของทหารชาง แมจะมีเพียง

เครื่องมือชางธรรมดา ทหารชางยังไมตองทําการรบอยาง

ทหารราบแตตองระวังปองกันตนเองได ซ่ึงทุกภารกิจท่ีทหารชาง

รับผิดชอบก็สําเร็จลงดวยดี

 สวนการปฏิบัติงานของทหารชางในสงคราม
มหาเอเชียบูรพา นั้น พลโท สุรเสฏฐ รามสมภพ กลาวไว

ในหนังสือผลงานทหารชางของกองทัพบกวา “สงครามมหา

เอเชียบูรพาซึ่งอุบัติขึ้นเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ และยุติลง

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๔๘๘ รวมเวลา ๓ ป ๘ เดือน 

๗ วันนั้น หนวยทหารชางของกองทัพบกไดเขาปฏิบัติงาน

รวมกับทหารเหลาอื่นๆ ในสนามรบแควนฉานใตของพมา 

(The Southern Shan State of Burma) ดวยความกลาหาญ 

เด็ดเดี่ยวและลําบากตรากตรํา เปนที่ยกยองสรรเสริญกันทั่วไป  

นับเปนเกียรติประวัติอันควรภาคภูมิใจเปนอยางยิ่ง แตเปนที่

นาเสียดายที่มิไดมีการบันทึกการปฏิบัติงานอันมีเกียรตินี้ไวเปน

หลกัฐานโดยแนชดั แมผูเขยีนจะไดไปปฏบิตังิานในหนวยทหารชาง

๑๓๘ ป
เหลาทหารชาง ๒๗๒๗



การปฏิบัติงานของกองพันทหารชางสนาม  

กองพันทหารชางที่  ๑
 งานเรงดวนขั้นที่ ๑  ทําการเปดทางสายเชียงใหม 

– อ. ปาย – บานสบหวยไฮ – ชองบานนาปา – จาด ใหเปน

ทางตาง กวางพอใหสัตวตางหลีกกันได

 งานเรงดวนข้ันท่ี ๒ ทําการเปดทางสายแมแตง – บาน

เมืองคอง – บานเมืองแหง – ชองเมืองแหง ใหเปนทางตาง 

กวางพอใหสัตวตางหลีกกันได

กองพนัทหารชางที ่๒ ทําหนาท่ีซอมบํารุงเสนทางตามถนนสาย

พะเยา – เชียงราย – แมสาย

กองพันทหารชางที่ ๓ รวมกับกรมทางสรางเสนทางสายตาก – 

แมฮองสอน และซอมบาํรงุเสนทางสายลาํปาง – พะเยา

กองพันทหารชางที่ ๔
 งานเรงดวนขั้นที่ ๑ สรางและบํารุงถนนถาวรจาก

บานถํ้าแกลบ (กิโลเมตรที่ ๙๙ ถนนเชียงใหม – ฝาง) ไปบาน

เมืองนะ ชองหนองหมูฮอ ชองกิ่วผาวอก โดยทําการรวมกับ

กรมทาง

 งานเรงดวนขั้นที่ ๒ เตรียมการกรุยทางจากชอง

หนองหมูฮอ ชองกิ่วผาวอก ไปเมืองหาง – ม.ตวน และให

พิจารณาเตรียมเครื่องมือเครื่องใชในการทํางานในตอนนี้ไวดวย

การจัดตั้งคลังเครื่องมือชาง
 ดานเชียงราย  ขั้นที่  ๑  ตั้งที่ลําปางสนับสนุนกองพล

ที่ ๓ และ ๔ ในไทย ขั้นที่ ๒ ตั้งที่เชียงราย เพื่อสนับสนุน

เมื่อทําการรุกเขาไปในแควนฉานใตของพมา  

 ดานเชียงใหม  ขั้นที่ ๑  ตั้งที่เชียงใหมเพื่อสนับสนุน

กองพลที ่๒ และกองพลทหารมาในไทย  ขั้นที่ ๒  ตั้งที่อําเภอ

เชยีงดาวเพื่อสนบัสนนุเมื่อทาํการรกุเขาไปในแควนฉานใตของพมา

 เมื่อกองทพัพายพัรกุประชดิชายแดนพมา – จนี สาํเรจ็แลว 

กองทัพบกสนามจัดตั้งกองพลสรางทางคมนาคมขึ้น เพื่อซอม

สรางเสนทางคมนาคมในเขตที่ยึดครอง มีพันเอก พระอุดม

โยธาธิยุทธ (สด รัตนาวะดี) เปนผูบัญชาการ และมี พันโท 

หมอมหลวงโอสถ ทินกร เปนรองผูบัญชาการ การกอสราง

เต็มไปดวยความเหน็ดเหนื่อย ตรากตรํา และตองเผชิญกับ

โรคภยัไขเจบ็  เชน  ไขจบัสั่นและโรคบดิ ประกอบกบัการขาดแคลน

ยารักษาโรคและเวชภัณฑในตอนปลายสงคราม ทําใหสูญเสีย

กําลังพลไปเปนจํานวนมากในเวลา ๒ ปครึ่ง เมื่อสงครามยุติ 

สรางเสนทางไดรวม ๕๒๔ กิโลเมตร

การสงกําลงัทหารไทยไปรบในสงครามเวยีดนาม หลงัจาก

สงครามโลกครั้งที่ ๒ ยุติลง โฮจิมินหผูนําเวียดนามประกาศ

ไมยอมขึ้นตอฝรั่งเศส ทาํสงครามกนั ๙ ป หรือเรียกวา สงคราม 

๓,๐๐๐ วนั คอืตั้งแต ๒๓ กนัยายน ๒๔๘๘ ถงึ ๗ พฤษภาคม ๒๔๙๗ 

อันเปนวันท่ีปอมเดียนเบียนฟแูตก แมฝรั่งเศสจะแพในการรบครั้งนี้

เวยีดนามกไ็มสามารถรวมกนัได ตอมามกีารลงนามในสนธิสัญญา

ของกองทัพพายัพตลอดระยะเวลาแหงการสงครามก็ตาม 

แตขณะนั้นก็อยู ในฐานะเปนเพียงนายทหารชั้นรอยโทและมี

ตําแหนงสูงสุดในสนามเปนนายทหารธุรการและผูบังคับกอง

ลูกมือของ ช.พัน.๑ สนาม เทานั้น”

 ในสงครามมหาเอเชยีบรูพา กองพนัทหารชางที่ ๑ - ๔  

เปนหนวยขึ้นตรงของกองทัพพายัพที่มี พลตรี จรูญ รัตนกุล  

เสรีเริงฤทธิ์ (หลวงเสรีเริงฤทธิ์) เปนแมทัพ ในกองพันทหารชาง

ประกอบดวย บก.พัน. กองลูกมือ ๓ กองรอยงาน และหมวด

เสนารักษ แตละกองพันแยกไปขึ้นสมทบกองพล ดังนี้

กองพันทหารชางที ่  ๑    ขึ้นสมทบ  กองพลทหารมา   

กองพันทหารชางที ่  ๒    ขึ้นสมทบ  กองพลที ่  ๔

กองพันทหารชางที ่  ๓    ขึ้นสมทบ  กองพลที ่  ๓      

กองพันทหารชางที ่  ๔    ขึ้นสมทบ  กองพลที ่  ๒

 แตละกองรอยงานในกองพันทหารชางแยกหมวด

ทหารช างไปขึ้นสมทบกับกรมทหารราบที่ ไปปฏิบัติ งาน

ในแนวหนากรมละ ๑ หมวด เรียกช่ือวา “หมวดทหารชางติดตาม

กรมทหารราบ”  มีหนาที่รวมกับหมวดลาดตระเวนและกองรอย

แนวหนาของกรมในการตรวจเสนทางเคลื่อนที่ การตรวจคนและ

ทําลายเครื่องกีดขวาง ใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการใช

เครื่องกีดขวาง และบางครั้งก็เขาทําการรบรวมกับทหารราบ

เมื่อสถานการณจําเปน

๒๘๒๘ ๑๓๘ ป
เหลาทหารชาง



เจนีวา เมื่อ ๒๑ กรกฎาคม ๒๔๙๗ แบงเวียดนามเหนือกับ

เวียดนามใตออกจากกัน ที่เสนขนานที่ ๑๗ องศาเหนือ และ

มีความขัดแยงกันตลอดมา จนกระทั่งเมื่อเรือพิฆาต ๒ ลํา ของ

สหรัฐอเมริกาซึ่งลาดตระเวนอยู ในทะเลจีนถูกโจมตีเสียหาย 

เมือ่วนัที่ ๒ และ ๔ สงิหาคม ๒๕๐๗ ประธานาธบิดจีอหนสนั

จึงสั่งใหทิ้งระเบิดเปนการตอบแทน สงครามเวียดนามจึงได

อุบัติขึ้นอีกครั้ง เมื่อ ๒ กุมภาพันธ  ๒๕๐๘ - ๒๕๑๘ จึงเรียกวา

สงคราม ๑๐ ป เปนสงครามระหวางโลกเสรีซึ่งมีสหรัฐอเมริกา

เปนผูนํา กับฝายคอมมิวนิสต ในที่สุดเวียดนามเหนือก็ประสพ

ชัยชนะยึดกรุงไซงอนไดเมื่อ ๓๐ เมษายน ๒๕๑๘  

 สําหรับประเทศไทย รัฐบาลเวียดนามใตขอความ

ชวยเหลอืดานการทหารและเศรษฐกจิ ไทยสงกรมทหารอาสาสมคัร

ไปปฏิบัติการรบเมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๐ ในสวนของทหารชาง

จัดกําลังเปนกองรอยทหารชางสนามไปรวมปฏิบัติภารกิจ

ครั้งนี้ดวย โดยมี พันตร ีประยูร พงษนิทรัพย เปนผูบังคับกองรอย 

ที่เวียดนามใตไดรับมอบใหเปนหนวยขึ้นการบังคับบัญชาของ

กองพลทหารราบท่ี ๙ สหรัฐอเมริกา มีท่ีต้ังอยูท่ีคาย Bear Cat 

หางจากไซง อนไปทางตะวันออกประมาณ ๓๐ กิโลเมตร  

รับผิดชอบตําบลนันทรัค อําเภอลองถั่น จังหวัดเบียนหวาง

 นีเ่ปนเพยีงสวนหนึง่ของผลงานบรรพชนทหารชางเทานัน้ ยงัมผีลงานอกีมากมายมหาศาลจนไมสามารถ
นาํมากลาวไดหมด  ลวนเปนผลงานท่ีนาภาคภูมใิจย่ิงทัง้สิน้ สมควรท่ีพวกเราอนุชนเหลาทหารชางจะไดศกึษาและ
รวมสบืสาน เพือ่ความเจริญกาวหนาของเหลาทหารชาง กองทพับก และประเทศชาติสบืไป

ภารกิจ คือ การกอสรางที่พักคาย Bear Cat และการเปดเสนทาง  

ท่ีกอนปฏิบัติงานตองตรวจคนทุนระเบิดอยางหนัก ท้ังยังมีฝนเปน

อุปสรรคสําคัญ  นอกจากน้ียังตองปฏิบัติการรบรวมกับทหารราบ

อีกดวย ทุกคนปฏิบัติภารกิจดวยความพรอมที่จะเสียสละชีวิต

เพื่อชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติ  เปนที่ประจักษและ

กลาวขวัญถึงสมชื่อหนวย “จงอางศึก” หรือ Queen Cobra จน

ไดรับหนังสือชมเชยจากกองพลทหารราบที ่๙ สหรัฐอเมริกา

 ตอมาเวียดนามใตขอใหเพ่ิมกําลังทหาร  จึงสงกองพล

ทหารอาสาสมคัรหรอืกองพลเสอืดาํไปเมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๑ - ๒๕๑๔ 

โดยแบงออกเปน ๓ ผลัด มีกองพันทหารชางสนามอยูในสวน

สนับสนุนการรบ ผลัดที่ ๑ มี พันโท เกษม สงวนชาติศรไกร

เปนผู บังคับกองพัน ผลัดที่ ๒ มี พันโท ปสันต ภู สาระ 

เปนผูบังคับกองพัน และผลัดที่ ๓ มี พันโท ชุม แกนทับทิม 

เปนผูบังคับกองพัน ภารกิจที่สําคัญคือเพิ่มพูนประสิทธิภาพ

ในการรบใหกับกองพลทหารอาสาสมัคร สนับสนุนหนวย

ทางยุทธวิธีท้ังการซอมสรางถนน สะพานอยางเรงดวน  กวาดลาง 

รื้อถอนเครื่องกีดขวาง ทุ นระเบิดกับระเบิดและทําลาย 

ลาดตระเวนทางการชาง จัดตั้งตําบลจายนํ้าประปา กอสรางที่

บังคับการ ที่มั่น พื้นที่รอนลง ทางวิ่ง สิ่งอํานวยความสะดวก

ทางเสนารักษ ชวยเหลือทหารเหลาอื่นๆ ในการสรางที่ตั้งคลัง

งานปอมสนามและทําลายอุโมงคขาศึก รวมถึงการปฏิบัติการ

จิตวิทยาและชวยเหลือประชาชน จากผลการปฏิบัติงาน

ที่มีคุณภาพทําใหทหารชางไดรับคําชมเชยจากทหารอเมริกัน 

และพันโท เกษม สงวนชาติศรไกร ก็ได รับมอบเหรียญ 

Army Commendation Medal with “V” จากแมทัพสนาม

ที่ ๒ กองทัพบกสหรัฐอเมริกาดวย

๑๓๘ ป
เหลาทหารชาง ๒๙๒๙


