
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองร้อยทหารช่าง กองกาํลงัเฉพาะกิจ 
เฉพาะกิจ 980 ไทย/ดาร์ฟูร์ สําหรับภารกิจของ กองร้อยทหารช่างนั$น มีหนา้ที'ในการขยายฐานปฏิบติัการซึ' ง
เป็นฐานปฏิบติัการเดิมของกองร้อยทหารรวนัดา  ไดแ้ก่ การวาง 
รั$ วลวดหนาม การก่อสร้างป้อมตรวจการณ์ การก่อสร้าง
สาธารณูปโภคขั$นพื$นฐาน ไดแ้ก่ นํ$า
ทา้ทายใหก้บั กองร้อยทหารช่าง เนื'องจากสถานการณ์ในพื$นที'ที'ยงัมีความอนัตราย และสภาพภูมิอากาศและ
ภูมิประเทศ ที'แหง้แลง้และมีความแปรปรวนสูง

  การปฏิบติัภารกิจและกิจกรรมต่างๆ
จดจาํเหตุการณ์และประสบการณ์ต่างๆ
ไว ้สิ'งต่างๆ ที'ผมไดพ้บเจอและปฏิบติันั$น อาจเลือนลางหายไป 

จากนี$ไป ผมจะเล่าใหฟั้งครับ  วา่ผมไปทาํอะไรที' 

 

“ I’m no small ” 

กองร้อยทหารช่าง กองกาํลงัเฉพาะกิจ 980 ไทย/ดาร์ฟูร์  เป็นหน่วยในอตัราการจดัของ กองกาํลงั
สําหรับภารกิจของ กองร้อยทหารช่างนั$น มีหนา้ที'ในการขยายฐานปฏิบติัการซึ' ง

เป็นฐานปฏิบติัการเดิมของกองร้อยทหารรวนัดา  ไดแ้ก่ การวาง Hesco Bastion รอบฐานปฏิบติัการ การวาง
รั$ วลวดหนาม การก่อสร้างป้อมตรวจการณ์ การก่อสร้างที'พกักาํลังพลแห่งใหม่ รวมถึงการวางระบบ
สาธารณูปโภคขั$นพื$นฐาน ไดแ้ก่ นํ$าอุปโภค-บริโภค ระบบไฟฟ้า และ การขดุเจาะนํ$ าบาดาล ซึ' งเป็นภารกิจที'
ทา้ทายใหก้บั กองร้อยทหารช่าง เนื'องจากสถานการณ์ในพื$นที'ที'ยงัมีความอนัตราย และสภาพภูมิอากาศและ
ภูมิประเทศ ที'แหง้แลง้และมีความแปรปรวนสูง 

ฏิบติัภารกิจและกิจกรรมต่างๆ ของกองร้อยทหารช่างนั$น  ผมไดบ้นัทึกและเขียนไว ้เพื'อให้
ต่างๆ ที'สําคญัที'ผมไดป้ระสบพบเจอจริง และเล็งเห็นวา่หากไม่ไดบ้นัทึก

ไดพ้บเจอและปฏิบติันั$น อาจเลือนลางหายไป  

งครับ  วา่ผมไปทาํอะไรที' “...............ซูดาน............” 

ดาร์ฟูร์  เป็นหน่วยในอตัราการจดัของ กองกาํลงั
สําหรับภารกิจของ กองร้อยทหารช่างนั$น มีหนา้ที'ในการขยายฐานปฏิบติัการซึ' ง

รอบฐานปฏิบติัการ การวาง
รวมถึงการวางระบบ

การขดุเจาะนํ$ าบาดาล ซึ' งเป็นภารกิจที'
ทา้ทายใหก้บั กองร้อยทหารช่าง เนื'องจากสถานการณ์ในพื$นที'ที'ยงัมีความอนัตราย และสภาพภูมิอากาศและ

นทึกและเขียนไว ้เพื'อให้
และเล็งเห็นวา่หากไม่ไดบ้นัทึก



 

วนั พฤหัสบดี ที� 2  ธันวาคม 2553
 ก่อนวนัเดินทางไป กรมทหารราบที' 
รักษาพระองค ์เพื'อรอขึ$นเครื'องไปปฏิบติัภารกิจ
รัก ษา สัน ติภาพ ที' เ มืองมุ กจา ร์  เขตดา ร์ฟู ร์ 
ประเทศซูดาน นั$น กองร้อยทหารช่าง กองกาํลงั
เฉพาะกิจ 980 ไทย/ดาร์ฟูร์ ได้ขอพรจากสิ' ง
ศกัดิL สิทธิL  ให้กาํลงัพลของ ร้อย.ช.
ปฏิบติัภารกิจ และกลบัประเทศไทยโดยสวสัดิ
ภาพ ไม่ให้เกิดภยนัตรายใดๆ กาํลงัพล
ไดต้ั$งใจ ส่งจิตอธิษฐานขอพร เพื'อเป็นการสร้าง
ขวญัและกาํลงัใจใหก้บัตนเอง และ
เดียวกนัที'จะที'จะสมคัรสมานสามคัคี ให ้ร้อย
รักษาสันติภาพในประเทศซูดาน ตามที' พ
กล่าวไวว้่า  ทหารช่างของไทยไดส้ร้างชื'อเสียงไว้
ร้อย.ช.กกล.ฉก.980 ไทย/ดาร์ฟูร์  ก็จะเป็นอีกหนึ'งทีม ที'จะไปสร้างชื'อเสียงใหแ้ก่ประเทศไทย

 

วนั ศุกร์ ที� 3 ธันวาคม 2553 
กาํลงัพลของ ร้อย.ช.กกล

หน่วยทหารช่าง ในสังกดั กรมการทหาร
กองทพัไทย เพื'อมารวมตวัที' กรมทหารราบที' 
รักษาสันติภาพ  ณ ประเทศซูดาน  กาํลงัพลทุกนายตอ้งออกเดินทางกนัตั$งแต่เชา้ เพื'อมารายงานตวักบั 
กาํลงัเฉพาะกิจ 980 ไทย/ดาร์ฟูร์  

2553 

ก่อนวนัเดินทางไป กรมทหารราบที' 11 
เพื'อรอขึ$นเครื'องไปปฏิบติัภารกิจ

มุ กจา ร์  เขตดา ร์ฟู ร์ 
กองร้อยทหารช่าง กองกาํลงั

ขอพรจากสิ' ง
.ฯ เดินทางไป

ปฏิบติัภารกิจ และกลบัประเทศไทยโดยสวสัดิ
ภาพ ไม่ให้เกิดภยนัตรายใดๆ กาํลงัพล  ทุกนาย
ไดต้ั$งใจ ส่งจิตอธิษฐานขอพร เพื'อเป็นการสร้าง

เอง และกาํลงัพลของ ร้อย.ช.ฯ และเหนี'ยวนาํให้กาํลงัพลไดมี้ความเป็นนํ$ าหนึ'งใจ
เดียวกนัที'จะที'จะสมคัรสมานสามคัคี ให ้ร้อย.ช.กกล.ฉก.980 ไทย/ดาร์ฟูร์ มีความพร้อมในการปฏิบติัภารกิจ
รักษาสันติภาพในประเทศซูดาน ตามที' พ.ท.ยุทธนา   จนัทวี     ผบ.ร้อย.ช.กกล.ฉก.

ของไทยไดส้ร้างชื'อเสียงไวอ้ย่างมากมาย เช่น อิรัก บุรุนดี อฟักานิสถาน ฯลฯ และ 
ดาร์ฟูร์  ก็จะเป็นอีกหนึ'งทีม ที'จะไปสร้างชื'อเสียงใหแ้ก่ประเทศไทย

กกล.ฉก.980 ไทย/ดาร์ฟูร์ ได้เคลื'อนพลออกจากภูมิลาํเนาทั$ง 
หน่วยทหารช่าง ในสังกดั กรมการทหารช่าง, กองพลพฒันาที' 2  และ หน่วยทหารพฒันา กองบญัชาการ

เพื'อมารวมตวัที' กรมทหารราบที' 11 รักษาพระองค ์ เตรียมพร้อมที'จะเดินทางไปปฏิบติัภารกิจ
าพ  ณ ประเทศซูดาน  กาํลงัพลทุกนายตอ้งออกเดินทางกนัตั$งแต่เชา้ เพื'อมารายงานตวักบั 

และเหนี'ยวนาํให้กาํลงัพลไดมี้ความเป็นนํ$ าหนึ'งใจ
มีความพร้อมในการปฏิบติัภารกิจ

.980 ไทย/ดาร์ฟูร์   ได้
อย่างมากมาย เช่น อิรัก บุรุนดี อฟักานิสถาน ฯลฯ และ 

ดาร์ฟูร์  ก็จะเป็นอีกหนึ'งทีม ที'จะไปสร้างชื'อเสียงใหแ้ก่ประเทศไทย 

ออกจากภูมิลาํเนาทั$ง 3 ส่วน ได้แก่ 
หน่วยทหารพฒันา กองบญัชาการ

เตรียมพร้อมที'จะเดินทางไปปฏิบติัภารกิจ
าพ  ณ ประเทศซูดาน  กาํลงัพลทุกนายตอ้งออกเดินทางกนัตั$งแต่เชา้ เพื'อมารายงานตวักบั กอง



 

ในช่วงบ่ายของวนัเดียวกนันั$น กาํลงัพลทุกนาย ตอ้งเอากระเป๋าสัมภาระมารวมไวที้'ลานบริเวณศาลา
เอนกประสงค ์ใน กรมทหารราบที' 
ในกระเป๋าก่อนที'จะทาํกาจดัเก็บ  และรวบรวมเพื'อนาํไปขึ$นเครื'องเป็นส่วนรวม สิ'งของที'เป็นอนัตรายและ
ไม่อนุญาตใหขึ้$นเครื'องนั$น ไดแ้ก่  
ผา่นเรียบร้อย จะมี เจา้หนา้ที'นาํกระเป๋าไปเก็บไวแ้ละโหลดใตท้อ้งเครื'อง ส่วนกาํลงัพลก็จะพกัที' กรมทหาร
ราบที' 11 เป็นเวลา 1 คืน เพื'อกระทาํพิธีต่างๆ ต่อไป

 

วนั เสาร์ ที� 4  ธันวาคม 2553 
 กาํลังพลทุกนาย ตื'นกันแต่เช้า เพราะวนันี$ เป็น
วนัดี ที'กาํลงัพลของไทยจะออกเดินทางจากประเทศไทย 
มุ่งหน้าสู่ประเทศซูดาน ปฏิบติัภารกิจรักษาสันติภาพ 
ร่วมกบั UNAMID  ในช่วงเช้าของวนันี$  กาํลงัพลของ 
กองกําลังเฉพาะกิจ 980 ไทย/ดาร์ฟูร์ ทั$ ง 
ร่วมกนั กระทาํพิธีสงฆ ์ ณ ศาสนสถาน กรมทหาร
รักษาพระองค ์ เพื'อความเป็นสิริมงคล

ในช่วงบ่ายของวนัเดียวกนันั$น กาํลงัพลทุกนาย ตอ้งเอากระเป๋าสัมภาระมารวมไวที้'ลานบริเวณศาลา
ใน กรมทหารราบที' 11 รักษาพระองค ์ เพื'อรอให้ เจา้หนา้ที'จาก UNAMID

และรวบรวมเพื'อนาํไปขึ$นเครื'องเป็นส่วนรวม สิ'งของที'เป็นอนัตรายและ
  สิ'งของจาํพวก สเปรยซึ์' งอดัแก๊ส อาวุธ ของอบายมุขต่างๆ

เจา้หนา้ที'นาํกระเป๋าไปเก็บไวแ้ละโหลดใตท้อ้งเครื'อง ส่วนกาํลงัพลก็จะพกัที' กรมทหาร
คืน เพื'อกระทาํพิธีต่างๆ ต่อไป 

กาํลังพลทุกนาย ตื'นกันแต่เช้า เพราะวนันี$ เป็น
วนัดี ที'กาํลงัพลของไทยจะออกเดินทางจากประเทศไทย 
มุ่งหน้าสู่ประเทศซูดาน ปฏิบติัภารกิจรักษาสันติภาพ 

ในช่วงเช้าของวนันี$  กาํลงัพลของ 
ดาร์ฟูร์ ทั$ ง 812 นาย ได้

งฆ ์ ณ ศาสนสถาน กรมทหารราบที' 11 
เพื'อความเป็นสิริมงคล  

ในช่วงบ่ายของวนัเดียวกนันั$น กาํลงัพลทุกนาย ตอ้งเอากระเป๋าสัมภาระมารวมไวที้'ลานบริเวณศาลา
UNAMID ตรวจสอบสิ'งของ

และรวบรวมเพื'อนาํไปขึ$นเครื'องเป็นส่วนรวม สิ'งของที'เป็นอนัตรายและ
สิ'งของจาํพวก สเปรยซึ์' งอดัแก๊ส อาวุธ ของอบายมุขต่างๆ เมื'อตรวจสอบ

เจา้หนา้ที'นาํกระเป๋าไปเก็บไวแ้ละโหลดใตท้อ้งเครื'อง ส่วนกาํลงัพลก็จะพกัที' กรมทหาร



 

ในช่วงบ่าย ร้อย.ช.กกล.ฉก.980 ไทย/ดาร์ฟูร์  ไดรั้บเกียรติจากท่าน พล.ท.ทวนชยั   พนัธ์เพิ'มศิริ                          
เจา้กรมการทหารช่าง  เดินทางมาส่งกาํลงัพลของ ร้อย.ช.ฯ เพื'อเดินทางสู่ประเทศซูดาน อีกทั$งยงัไดม้อบ
พวงมาลยั และพระพุทธรูป เพื'อเป็นเครื'องบูชา และเป็นที'ยดึเหนี'ยวจิตใจของกาํลงัพลให้มีความสมคัรสมาน
สามคัคี ในการทาํงาน ณ กรมทหารราบที' 11 รักษาพระองค ์
  

 
 
 
  
 
 
 
 

พธีิส่งกาํลงัพล ร้อย.ช.กกล.ฉก.980 ไทย/ดาร์ฟูร์ ผลดัที� 1  โดย ท่านเจ้ากรมการทหารช่าง 
 

ช่วงเยน็มีการกระทาํพิธีส่งกาํลงัพลของ กองกาํลงัเฉพาะกิจ 980  ไทย/ดาร์ฟูร์  ซึ' งไดรั้บเกียรติจาก 
ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี นาย อภิสิทธิL   เวชชาชีวะ  เป็นประธานในพิธีส่งกาํลงัพล พร้อมดว้ย นายทหาร
จากทุกเหล่าทพั รวมถึงญาติๆของกาํลงัพล  เพื'อมาส่งกาํลงัพลของ กองกาํลงัเฉพาะกิจ 980 ไทย/ดาร์ฟูร์  
เดินทางไปปฏิบติัภารกิจรักษาสันติภาพ  ณ ประเทศซูดาน  อีกทั$งยงัไดม้อบพวงมาลยั เครื'องราง พระเครื'อง 
เพื'อเป็นเครื'องบูชา  

พ.ท. ณรงค ์ สวนแกว้  ผบ.กกล.ฉก. 980 ไทย/ดาร์ฟูร์  ไดอ้ญัเชิญธงชยัเฉลิมพล  ซึ' งเป็นสัญลกัษณ์
ของชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ ของเหล่าทหารไทย   ขึ$นเครื'องบินเพื'อไปประดิษฐานยงัพื$นที'ปฏิบติัการ 



 

 กกล.เฉพาะกิจ 980 ไทย/ดาร์ฟูร์ ผลัดที' 1 ในส่วนที' 1 ของเรา ได้เดินทางจากฐานทพัอากาศ              
ดอนเมือง เมื'อเวลาประมาณ 2300 ของวนัที' 4 ธ.ค. 53 โดยสายการบิน Jordan Aviation Airline ใชร้ะยะเวลา
ในการเดินทางประมาณ 12 ชั'วโมง  จึงมาถึงยงั เมือง Nyala ประเทศซูดาน ประมาณ 8 โมงเชา้  ซึ' งเวลาที'
ประเทศซูดานจะชา้กวา่เมืองไทยอยูป่ระมาณ 4 ชั'วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

อาหารมื=อแรกบนเครื�องบิน Jordan Aviation Airline  กบั แอร์โฮสเตสสาวสวย 
 
 

วนั อาทติย์ ที�  5  ธันวาคม 2553 
เวลาประมาณ 0800  เมื'อมาถึงสนามบินของเมือง  สัมภาระของเราจะถูกขนจากเครื'องบินลงมา

ขา้งล่าง  เพื'อรอใหเ้จา้หนา้ที'ของซูดาน (ไม่ใช่เจา้หนา้ที'ของ UN) ทาํการตรวจสิ'งของตอ้งห้ามต่างๆ เช่น สุรา 
เครื'องมือติดต่อสื'อสาร เครื'องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมถึงแผน่ DVD หนงั และอื'นๆ  ถา้ตรวจเจอสิ'งผิด
กฎหมายและผิดระเบียบ  เจ้าหน้าที'ก็จะทาํการยึดของชิ$นนั$นไปทาํการตรวจสอบซึ' งโอกาสได้คืนนั$ น
ค่อนขา้งยากมาก 
  



 

ข้อแนะนํา ควรเข้ามาตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที' เพราะถ้าไม่เข้ามาตรวจสอบ ของภายใน
สัมภาระอาจหายได ้และสิ'งของตอ้งห้ามที' จนท. ไม่อนุญาตนั$น ตอ้งแอบให้มิดชิด หรือทาํการเคลื'อนยา้ย
ออกจากสัมภาระที' จนท.จะตรวจสอบ  มาเก็บไวภ้ายในเป้หลงั หรือ กระเป๋าถือ สิ'งของจาํพวกซีดีและดีวีดี
ต่างๆ ใหโ้หลดขอ้มูลเก็บไวใ้น notebook ใหเ้รียบร้อย มิฉะนั$นแลว้ อาจโดนยดึได ้ 

เมื'อตรวจสอบสัมภาระเสร็จ จนท. UNAMID จะพากาํลงัพลของเราไปทาํบตัร ID CARD ที' FOB 
ซึ' งจะใชเ้วลานานมาก และยงัไม่ไดรั้บอาหารในห้วงเวลานั$น อาจตอ้งทาํการซื$อนํ$ าและอาหารทานเอง ขา้ว
จานละ 15 พาวด์ซูดาน หรือ 150 บาทไทย นํ$ าขวดละ 1 พาวด์ซูดาน หรือ 10 บาทไทย ถา้เราไม่อยากเปลือง
เงินในช่วงที'อยู ่FOB เราอาจเก็บอาหารที'แจกจากบนเครื'องบิน  ซึ' งจะแจกอาหารเยอะมาก ควรทานแต่พอดี
และเก็บไวท้านหว้งระหวา่งที'ทาํ ID CARD เพื'อเป็นการประหยดัเงิน 

ข้อแนะนํา เงินไทยไม่สามารถใชไ้ดข้ณะอยูเ่มือง Nyala เพราะฉะนั$นแลว้  เราตอ้งแลกเงินดอลล่าร์
มาเผื'อในขั$นตน้ไวด้ว้ย  อตัราแลกเปลี'ยนเงินดอลล่าร์กบัพาวซูดาน ประมาณ 1 ดอลล่าร์ต่อ 3 พาวดซู์ดาน  

 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศความน่าอยู่รอบๆ เมือง Nyala 

เมื'อทาํบตัร ID CARD เสร็จ จนท. UNAMID จะพาเราไปยงัที'พกั ณ SUPER CAMP (Transit camp) 
ซึ' งเป็นที'พกัชั'วคราวของทหารต่างๆของ UN ของเมือง Nyala เพื'อรอทาํการเคลื'อนยา้ยกาํลงัพลก่อนเดินทาง
ไปยงัเมือง Mukjar (พื$นที'ปฏิบติัการ) ซึ' งเราอาจจะตอ้งพกัอยู่ที'นี' เป็นเวลาหลายวนั เนื'องจาก ฮ.ที'ทาํการ
เคลื'อนยา้ยกาํลงัพล เป็น ฮ.MI-8 สามารถบรรทุกกาํลงัพลได ้20 นายต่อเที'ยว ในหนึ' งวนัมีไม่ถึง 10 เที'ยว 
และไม่ไดมี้แต่กาํลงัพลของไทยที'ทาํการเคลื'อนยา้ย  

 

 
 

เฮลคิอปเตอร์ MI-8 
พาหนะสําหรับการเดินทางสู่มุกจาร์ 

 



 

วนั จันทร์ ที� 6 ธันวาคม 2553 
 กกล.เฉพาะกิจ 980 ไทย/
เวลาประมาณ 2300 ของวนัที' 6 
ประเทศซูดาน เวลาประมาณ 0800 
ส่วนแรก ซึ' งถือว่ากาํลงัพลของ กกล
เพื'อปฏิบติัภารกิจรักษาสันติภาพต่อไป

บรรยากาศก่อนการเคลื�อนย้ายมายงัประเทศซูดาน

วนั พธุ ที� 8 ธันวาคม 2553 

 กาํลงัพลของ กกล.ฉก.980
ในส่วนของ ร้อย.ช.ฯ มีกาํลงัพลเดินทาง
เป็นหวัหนา้ชุดเดินทางไปสาํรวจพื$นที'และศึกษางานต่อจาก กองร้อยทหารรวนัดา ถือเป็
ร้อย.ช.กกล.ฉก.980 ไทย/ดาร์ฟูร์ ผลดัที' 
ร้อย.ช.ฯ 
 

 
 
 
 
 
 

กาํลงัพล ร้อย.ช.กกล.ฉก.980

 
/ดาร์ฟูร์ ผลดัที' 1 ในส่วนที' 2 ไดเ้ดินทางจากท่าอากาศยาน
 ธ.ค. 53 โดยสายการบิน Jordan Aviator Airline

0800 และทาํตามขั$นตอนของ จนท. แลว้เสร็จจึง เขา้พกัพร้อมกบักาํลงัพลใน
ส่วนแรก ซึ' งถือว่ากาํลงัพลของ กกล.ฉก.980 ไทย/ดาร์ฟูร์ ไดม้ากนัครบ และพร้อมที'จะเดินทางสู่ มุกจาร์ 
เพื'อปฏิบติัภารกิจรักษาสันติภาพต่อไป 

 
 
 
 

บรรยากาศก่อนการเคลื�อนย้ายมายงัประเทศซูดาน 
 

980 ไทย/ดาร์ฟูร์ ส่วนแรก ไดเ้ดินทางจากเมือง Nyala 
ฯ มีกาํลงัพลเดินทางชุดแรก จาํนวน  17 นาย โดยมี พ.ท.ยุทธนา   จนัทวี   ผบ

เป็นหวัหนา้ชุดเดินทางไปสาํรวจพื$นที'และศึกษางานต่อจาก กองร้อยทหารรวนัดา ถือเป็
ดาร์ฟูร์ ผลดัที' 1  ซึ' ง ผบ.ร้อย.ช.ฯ เป็นผูเ้หยียบพื$นดินเมืองมุกจาร์เป็นคนแรกของ 

980 ไทย/ดาร์ฟูร์ ผลดัที� 1 ชุดแรก จํานวน 17 นาย ที�เดินทางสู่มุกจาร์

ท่าอากาศยาน ดอนเมือง เมื'อ
Jordan Aviator Airline มาถึงยงั เมือง Nyala 

เสร็จจึง เขา้พกัพร้อมกบักาํลงัพลใน
ดาร์ฟูร์ ไดม้ากนัครบ และพร้อมที'จะเดินทางสู่ มุกจาร์ 

 เพื'อเขา้สู่เมือง มุกจาร์ 
ยุทธนา   จนัทวี   ผบ.ร้อย.ช.ฯ 

เป็นหวัหนา้ชุดเดินทางไปสาํรวจพื$นที'และศึกษางานต่อจาก กองร้อยทหารรวนัดา ถือเป็นประวติัศาสตร์ของ 
ฯ เป็นผูเ้หยียบพื$นดินเมืองมุกจาร์เป็นคนแรกของ 

นาย ที�เดินทางสู่มุกจาร์ 



 

วนั พฤหัสบดี ที� 9 ธันวาคม 2553 
 ระเบียบปฏิบัติประจาํของกาํลังพลไทย          ขณะพัก  อยู่ ณ TRANSIT CAMPS   เมือง Nyala  

ประเทศซูดาน 

 0530 ออกกาํลงักาย 
 0800 ประชุมประจาํวนั และ ฝึกทบทวน 
 1800 ประชุมและแจง้รายชื'อกาํลงัพลที'จะเดินสู่ มุกจาร์  
        (การรับประทานอาหารตามอธัยาศยั เนื'องจากจะไดรั้บอาหารสาํเร็จรูปคนละหนึ'งกล่องต่อวนั) 

 
  
 

 
 
 
 
 

                เช้าๆ ออกกาํลงักายกนัหน่อย!!!                                 ที�พกัที�เค้าว่าดีที�สุดใน TRANSIT CAMPS 

ณ Transit camps อาหารที'เราจะไดรั้บแจกจะเป็น Rations (1กล่อง/1วนั) มี 2 ชนิด คือ HALLAL 
กับ VEGETALIAN ซึ' งภายในกล่องจะประกอบไปด้วย กาแฟ นํ$ าตาล ชา โกโก้ นํ$ าส้ม นํ$ าสัปประรด 
ตะแกรงตม้  แอลกอฮอร์แห้ง 6 กอ้น ไมขี้ด ยาเม็ดฆ่าเชื$อในนํ$ า กระดาษทิชชู่ ซุปผกั ขนมปัง พริกไทยแห้ง 
เกลือซอง และที'มีต่างกันคือ HALAL จะเป็นอาหารกระป๋องที'มีเนื$ อสัตว์ซึ' งจะเป็นจําพวกไก่ แต่ 
VEGETALIAN จะเป็นอาหารจาํพวกถั'วกระป๋องไม่มีเนื$อสัตว ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hallal   อาหารสําเร็จรูป  ขวัญใจมหาชน 



 

วนั ศุกร์ที� 10 ธันวาคม 2553 
 ปัญหาที'สําคญั ณ Transit camps คือปัญหา
เรื' องนํ$ า ทั$ งนํ$ าดื'มและนํ$ าใช้ ซึ' งนํ$ าจะไม่ค่อยไหล 
เพราะ จนท.จะปล่อยนํ$าเขา้ระบบแค่หนึ'งหรือสองครั$ ง 
คือ ช่วงเชา้ 0900 และถา้มีตอนเยน็คือ 1500 แต่จะมีรถ
นํ$ามาบริการเติมใหส้องครั$ ง คือ ช่วงเชา้และเยน็ ซึ' งจะ
เป็นเจา้หนา้ที'ของบงักลาเทศ ควรหาภาชนะมารองรับ
นํ$ าไว้ใช้  ซึ' งสามารถติดต่อขอได้จากทาง จนท.           
(เป็นกรณีพิเศษ) ส่วนนํ$ าดื'มนั$น จะมีถงันํ$ าดื'มจาํนวน  

1 ถงั ซึ' งเวลารถนํ$ ามาเติม ตอ้งหาขวดหรือภาชนะเก็บนํ$ าไวใ้ช้ต่างหาก มิเช่นนั$นนํ$ าจะหมด เพราะมีทหาร
หลายประเทศมาใช ้และทหารประเทศอื'นจะนาํนํ$ าไปใชผ้ิดประเภท  คือ นาํนํ$ าดื'มไปใชเ้ขา้ห้องนํ$ า ถา้นํ$ าไม่
มีกิน ตอ้งซื$อนํ$ าทานเอง ขวดละ 1 พาวด์ซูดาน (อาจขึ$นราคาไดใ้นอนาคต)   ห้วงเวลา ณ Transit camps จะ
ลาํบากพอสมควร แต่ก็เป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ'งเท่านั$น  

วนั เสาร์ ที� 11 ธันวาคม 2553 
 วฒันธรรม ในค่ายพกัมีทหารมาจากหลายประเทศ มีการนบัถือศาสนาที'ต่างกนั ส่วนใหญ่แลว้นบั
ถือศาสนาอิสลาม ซึ' งจะมีการทาํพีธีละหมาดบ่อย ไม่ควรมีการหมิ'นศาสนา หรือวา่การลอ้เลียนศาสนาของ
ประเทศอื'น เพราะเป็นการกระทาํที'อาจก่อใหเ้กิดปัญหาตามมา ถือวา่เป็นเรื'องสาํคญัมาก เรื'องสาํหรับทหาร
ไทยแลว้ เป็นขวญัใจของทหารหลายประเทศ เพราะมีนิสัยยิ$มแยม้ มีมนุษยส์ัมพนัธ์ที'ดี ในแถบแอฟริกานั$น 
ยงัไม่ค่อยรู้จกัประเทศไทยสักเท่าไหร่ และสงสัยวา่อยูใ่นตรงไหนของโลก  ซึ' งส่วนใหญ่เขาจะเหมารวมวา่
เราคือ Chinese ซึ' งเราก็ใหข้อ้มูลเขาเพื'อทาํใหค้นในแถบนี$  รู้จกัประเทศไทยมากขึ$น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THAILAND!!!! 
 



 

วนั อาทติย์ ที� 12 ธันวาคม 2553 
 ระหว่างพกั  ณ  Transit camps  โทรศพัท์จากประเทศไทยที'มีคลื'นอตัโนมติั  คือ DTAC ซึ' งจะ
สามารถส่งข้อความและรับขอ้ความ รวมถึงโทรออกได้ ซึ�งไม่ควรใช้โดยเด็ดขาด เพราะช่วงแรกจะส่ง
ขอ้ความได้โดยไม่หักเงิน แต่ที'จริงแล้วจะคิดค่าบริการเมื'อถึงรอบบิล ซึ' งกาํลงัพลที'ใช้บริการไปแลว้นั$น 
โดนทวงค่าใช้บริการกนัทุกคน ตั$งแต่ ๓,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ บาท เลยทีเดียว  เราควรหาซื$อซิมประเทศซูดานใช ้  
ในที'นี$ จะมี สามระบบ คือ MTN, SUDANESE ONE และ ZAIN  แต่ระบบที'จะแนะนาํคือ MTN เนื'องจาก
โทรกลบัประเทศไทยถูกกวา่ระบบอื'นๆ 
       วธีิใชร้ะบบ MTN (โทรศพัทก์ลบัไทย ค่าบริการนาทีละประมาณ 3 บาท หรือ 0.30 พาวซูดาน) 
 -เติมเงิน กด *131*ตามดว้ยหมายเลขบตัร กด # โทรออก 
 -เช็คยอดเงินกด กด *141# โทรออก 
 -สมคัรบริการเน็ต MTN 1 วนั กด *123#  โทรออก  ค่าบริการ 1 พาวซูดาน 

 

วนั จันทร์ ที� 13 ธันวาคม 2553 
 - การแต่งกายของกาํลงัพลในขณะที'อยูใ่นที'พกัแต่งตวัตามสบาย แต่เมื'อจะออกนอกที'พกัตอ้งแต่ง
กายใหเ้รียบร้อยและแขวนบตัร ID CARD ติดตวัตลอด เนน้ย ํ$าเวลาออกนอกที'พกั 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุม ชี=แจง และไปพกัผ่อนกนันะ รอเดินทางจร้า 
 

 
 
 
 
 
 

ID CARD  สิ�งที�ไม่ควรขาดเมื�ออยู่ที�ซูดาน มีความสําคัญเหมือนบัตรประชาชนเลยทเีดียว 



 

การออกกาํลงักายของกาํลงัพลในช่วงเชา้-เยน็ ควรออกใหพ้อเหมาะ เนื'องจากวา่ไม่มีนํ$าอาบ 
 - โดยปกติกาํลงัพลส่วนใหญ่จะไม่อาบนํ$าตอนเชา้ เพราะหนาวมาก อุณหภูมิเฉลี'ย กลางวนั 35 องศา
เซลเซียส กลางคืน 12 - 16 องศาเซลเซียส  
 - การดูแลสุขภาพ อากาศทีนี'จะแห้งซึ' งอาจทาํให้เลือดกาํเดาไหลได ้เพราะเมื'ออากาศแห้งจะทาํให้
เส้นเลือดในจมูกเกิดอากาศแขง็และเปราะแตกได ้วธีิการดูแล ในขณะที'ตม้นํ$ าควรสูดเอาไอนํ$ าเขา้ไปในจมูก
เพื'อใหเ้กิดความชื$นจะช่วยแกไ้ขได ้และพยายามอยา่ตากลม 
 - ครีมทาผวิ ควรใชค้รีมทาผิวที'มนัและเหนี'ยวขน้ เนื'องจากอากาศแห้งมาก ถา้ใชค้รีมทาผิวแบบซึม
เขา้ผวิไว ้จะใชเ้ปลือง รวมถึงไม่ควรลืมที'จะทาลิปมนั เพราะปากจะแหง้และแตกเร็วมากคบั 
 

วนั องัคาร ที�  14 ธันวาคม 2553 
- เนื'องจากนํ$ าที'นี'ขาดแคลนมาก จึงขอรับการสนบัสนุนนํ$ าดื'มจาก บงักลาเทศ แต่ประสานกนัไม่

ค่อยรู้เรื' อง และเกิดการผิดพลาด เจ้าหน้าที' จึงเอานํ$ าใช้มาให้ วนันี$ เลยไม่มีนํ$ าดื'ม จึงต้องซื$ อนํ$ าดื'มมา
รับประทานกนัเอง  

วนั พธุ ที�  15 ธันวาคม 2553 
 - กาํลงัพลชุดแรกที'ไดเ้ดินทางมาถึงมุกจาร์ก่อนนั$น ไดต้รวจสอบและวางแผนการทาํงาน รวมถึง
การเชื'อมความสัมพนัธ์กบัทหารประเทศอื'นที'อยู ่ณ มุกจาร์แคมป์ ซึ' งมีตาํรวจของเจา้หนา้ที' UNAMID คอย
ทาํงานเป็นสื'อกลางความสัมพนัธ์ระหวา่งชาวบา้นและทหาร 
 

 
 
 
 
 
 



 

วนั พฤหัสบดี ที�  16 ธันวาคม 2553 

 - รพ.ระดบั 1 แนะนาํใหเ้อาขยะไปทิ$งบ่อยๆ เพื'อป้องกนัแมลงวนัเขา้มารบกวน เนื'องจากพื$นที'แทบ
นี$ เป็นพื$นที'เสี'ยงของการติดต่อของโรคอหิวาตกโรค 

- พ.ต.โสฬสฯ (ผบ.มว.ระวงัป้องกนั)ให้ความรู้และประสบการณ์การทาํงานร่วมกบัทหารแอฟริกนั
และเนน้ย ํ$าเรื'องการสร้างความสัมพนัธไมตรี การทกัทายเมื'อเจอกนั ส่วนทหารไทยที'พดูภาษาองักฤษไม่ค่อย
ไดค้วรเริ'มดว้ยสวสัดี เพราะเป็นการเผยแพร่วฒันธรรมไทยดว้ย   
 - วนันี$ มีกาํลงัพล ร้อย.ช.ฯ เริ'มมีอาการเลือดกาํเดาไหลออกมาหลายคน ถามแพทย ์ทราบวา่ เกิดจาก
สภาพอากาศที'มีความแหง้จดั ทาํใหจ้มูกแหง้มาก เส้นเลือดจึงแตก แพทยแ์นะนาํให้พยายามดมไอนํ$ า เพื'อให้
เกิดความชื$น 

ร้อย.ช.ได้มีการประชุมชี=แจงในเรื�องต่างๆ ดังนี=.- 
- กาํลงัพลของ ร้อย.ช.ฯ ที'พกัที' Transit camps บางนาย ไม่มีที'นอน (ฟูกปูรองนอน) เนื'องจากมีไม่

เพียงพอต่อความตอ้งการ จึงพยายามหาที'นอนจากประเทศอื'นที'ยา้ยออกจาก Transit camps แต่เขา้ไปเอาที'
นอน ทั$งที'กาํลงัพลประเทศอื'นยงัเคลื'อนยา้ยออกไม่เสร็จ ทาํให้เกิดภาพลกัษณ์ที'ไม่ดี รอง ผบ.ร้อย.ช.ฯ แจง้
วา่ ควรใหก้าํลงัพลประเทศอื'น เคลื'อนยา้ยออกใหเ้สร็จก่อน จึงเขา้ไปเอาที'นอน  

- ร้อย.ช.ฯ ที'เดินทางมาปฏิบติัภารกิจนั$น บางนายมาไม่ตรงตาํแหน่งที'สามารถปฏิบติังานไดจ้ริง จึง
จะทาํการปรับตาํแหน่งใหส้ามารถปฏิบติังานได ้

 

วนั ศุกร์ ที�  17 ธันวาคม 2553 

 -ทหารไนจีเรียจะเดินทางกลบัประเทศวนัเสาร์ จึงนาํสิ'งของมาขอแลกเปลี'ยนกบัไทย ประกอบดว้ย 
รองเทา้ เสื$อ กระทะทาํอาหาร หมวก โดยสิ'งที'ทหารไนจีเรียตอ้งการคือ เสื$อยดื หมวก และรองเทา้ ซึ' งถา้
สิ'งของของเรามีตราธงชาติไทย  จะมีราคามากกวา่ของที'ไม่มีตราธงชาติไทย ส่วนคนไทยชอบรองเทา้ของ
ไนจีเรียเพราะมีคุณภาพดีกวา่ของไทย (รึเปล่า!!!) และหมวกซึ'งสามารถแลกกนัไดเ้ลย พร้อมทั$งกระทะ
ทาํอาหาร (หลังจากทาํงานมาได้สี�เดือนกรู้็ว่า รองเท้าของไนจีเรียไม่ได้เรื�อง สู้รองเท้าของไทยที�แจกไม่ได้เลย
ครับ) 
 
 
 

YOU CHANGE !!!!! 
       CHANGE    CHANGE 

 
 



 

รองเท้าประเทศไนจีเรีย ทรงสวย 

สวยแต่รูป จูบไม่หอม พงัง่ายมาก 

 

 

           

รองเท้าประเทศไทย รูปลกัษณ์ดูดี 

   ใช้งานทนทาน ใส่เที�ยวกเ็ท่ห์ จนใครก็หลงใหล 
 
วนั เสาร์ ที�  18  ธันวาคม 2553 

 -บก.พนัฯ. แจง้ให้ ร้อย.ช. ดาํเนินการหานํ$ าดื'ม ซึ' งสามารถประสานได้จาก หน่วยรับนํ$ า Transit 
camps  โดยมี ทหารบงักลาเทศเป็นเจา้หนา้ที'บรรทุกนํ$ า ขอ้แนะนาํควรสร้างสัมพนัธไมตรีกบัประเทศต่างๆ
ไว ้จะสามารถช่วยเหลือทางดา้นธุรการต่างๆได ้(บุหรี'  นํ$าอดัลม....... 555) 

 
วนั อาทติย์ ที�  19  ธันวาคม 2553 

 -รับประทานเรชั'นกนัทุกมื$อ รับประทานบ่อยๆ ทาํใหท้ราบวา่ การที'ไดรั้บเรชั'นไทยนั$น ควรจะเก็บ
ไว ้อยา่ทิ$ง เพราะเวลาอยูที่'นี' เรชั'นไทย อร่อยกวา่ เรชั'นยเูอ็นมาก และควรเตรียมอาหารสาํเร็จรูปมาเยอะๆ 
เช่น มาม่า ปลากระป๋อง นํ$าพริกต่างๆ เครี'องปรุงเช่น นํ$าปลา มะนาวผง จะช่วยใหอ้าหารอร่อยขึ$น 

          เรชั�นไทย ก้าวไกลระดับโลก !!!!                                   สิ�งนี=กไ็ม่ควรลมื มาม่า ปลากระป๋อง ของดี  



 

 
 
 
เครื�องแกงสําเร็จรูปกค็วรมีไว้  ใส่เนื=ออย่างเดียวกนิได้เลย 
 
 
 

 
วนั จันทร์ ที�  20  ธันวาคม 2553 

 - วนันี$ มีทหารมา้จะหาแลกเงินกบัทหารช่าง เนื'องจากเคา้ไม่มีเงินดอลล่าร์เลย มีแต่เงินไทย อตัรา
แลกเปลี'ยนช่วงนั$น 30 บาท ต่อ 1 ดอลล่าร์ แต่ไม่มีใครอยากให้แลกเพราะตอ้งการใชเ้งินดอลล่าร์กนัทั$งนั$น 
ทหารมา้ยอมแลกเงินถึง 35 – 40 บาท ต่อ 1 ดอลล่าร์เลยทีเดียว  
(ควรจะนําเงินดอลล่าร์มาให้เพยีงพอต่อการใช้จ่ายที�นี�เพราะเงินไทยไม่สามารถใช้ได้ในประเทศซูดาน) 
 
 
 
 
 
 
 

เงินปาวด์ซูดาน 

วนั องัคาร ที�  21  ธันวาคม 2553 

 - รอง ผบ.ร้อย.ช. แจง้ว่า เมื'อ 20 ธ.ค. 53 เวลา 1200  ไดรั้บเชิญจาก ผบ.ร้อย.ช.ฯ ประเทศจีน ให้ไป
ร่วมรับประทานอาหากลางวนั  การไดรั้บเชิญครั$ งนี$ เนื'องจากความดีของทหารไทยในภารกิจต่างๆ ที'เคยได้
ปฏิบติัร่วมกนัมาในอดีต   
 - มีหลายๆ ประเทศเอาเงิน ปาวด์ ซูดานมาให้แลกโดยขอรับเป็นเงินดอลล่าร์ เนื'องจากกาํลงัพล
ดงักล่าวใกลที้'จะตอ้งกลบัประเทศของตวัเอง อตัราแลกเปลี'ยนอยูที่'  1 ดอลล่าร์ ต่อ 3 ปาวดซู์ดาน  
(เมื�อใกล้จบภารกิจอาจต้องรวบรวมเงินปาวด์ซูดานไปแลกเงินดอลล่าร์เพื�อกลับไทย ซึ�งอาจทําให้การ
แลกเปลี�ยนอาจขาดทุนได้ ฉะนั=นถ้ามีเงินดอลล่าร์ควรเกบ็เอาไว้บ้าง ใช้เงินซูดานให้พอดีต่อความต้องการ) 



 

วนั พธุ ที�  22  ธันวาคม 2553 

 -วนันี$ ต้องเคลื'อนยา้ยจาํนวน 5 เที'ยวบิน ได้บินแค่ 4 เที'ยวบิน ทาํให้กาํลังพลไม่ได้เคลื'อนยา้ย             
40 นาย ขอ้พิจารณา ไม่ควรหวงักบัการเคลื'อนยา้ยมาก เพราะการปฏิบติัจริง กบัแผนการเคลื'อนยา้ยนั$น              
ไม่ตรงกนั เป็นอยา่งนี$มาตลอด ควรเก็บอาหารไวเ้ผื'อฉุกเฉิน ไม่ควรทุบหมอ้ขา้วก่อนการบิน  
 -วนัที' 25 ธ.ค. 53 สายการบินรัสเซียจบภารกิจการปฏิบติังานหยุดคริสมาสตย์าวถึงปีใหม่ ไม่แน่ใจ
วา่จะสามารถขนยา้ยกาํลงัพลของไทยทั$งหมดไปมุกจา้ร์ไดท้นัหรือไม่ เพราะสายการบินไม่เคยตรงกบัแผนที'
วางไว ้และจะมีสายการบินอื'นมาทดแทนในช่วงดงักล่าวหรือไม่ตอ้งติดตาม เพราะเป็นช่วงหยดุยาว 
 

วนั พฤหัสบดี ที�  23  ธันวาคม 2553 

 วนันี$จะมาแนะนาํ ทหารหลายๆประเทศที'อยูใ่น Transit camps  
 -ประเทศบงักลาเทศ กองพนัสนบัสนุนการรบ ทาํหนา้ที' MOVCON ส่งนํ$า ส่งสัมภาระ คน สิ'งของ 
ส่งกาํลงับาํรุง 
 -ประเทศไนจีเรีย ทาํหนา้ที' คุม้กนัขบวนสัมภาระ คน สิ'งของ  
 -ประเทศจีน กองร้อยทหารช่าง 
 -ประเทศโตโก ตาํรวจ 
 -ประเทศทนัซาเนีย กองร้อยทหารราบ ทาํหนา้ที'คุม้กนั  
 -ประเทศปากีสถาน ตาํรวจ และโรงพยาบาลระดบั 3 
 -ประเทศตุรกี โรงพยาบาลระดบั 1 
 -ประเทศเนปาล ตาํรวจ 
 -ประเทศเซลาลีโอน กองร้อยทหารราบ  

วนั เสาร์ ที�  25  ธันวาคม  2553 

 -วนัคริสมาสต์ หน่วยต่างๆหยุด แต่กาํลงัพลของ ร้อย.ช.ฯ ที'ยงัพกัอยู่ที' Transit camp ไม่ไดฉ้ลอง
อะไรกบัเคา้เลย เพราะตอ้งนั'งเหงาและคอยวา่เมื'อไหร่จะไดไ้ปมุกจา้ร์เสียที 
 

 
 
  บรรยากาศของความเหงา เมื�อกาํลงัพลที�  NYALA 
เริ�มเหลอื น้อย และต้องคอยว่าจะได้ไปมุกจาร์เมื�อไหร่ 
 
 



 

วนั อาทติย์ ที�  26  ธันวาคม  2553  

- โรงพยาบาลระดบั 1 ให้คาํแนะนาํเกี'ยวกบัการดูแลร่างกายในช่วงที'อากาศหนาวตอนกลางคืน                
มีโรคชนิดหนึ'งมีอาการคือหนาวตายมีชื'อเรียกทางการแพทยว์า่ (ไฮโปรโธเมีย)  ลกัษณะอาการคือจะทาํให้
เกิดการหนาวตาย  ซึ' งอยู่ในอุณหภูมิที'ใกล้ ๐ องศา (+ - ๒ องศา)  หรือเมื'อร่างกายมีอุณหภูมิตํ'ากว่า                  
๓๕ องศา อาการคือ เมื'ออากาศหนาวจะเริ'มมีอาการง่วง และจะเริ'มง่วงลงเรื'อยๆ ซึ' งเมื'อพยายามฝืนก็ฝืน            
ไม่ไหว วิธีดูแลร่างกาย  ก่อนนอนให้ใส่เสื$อผา้หนาๆ ให้ร่างกายเกิดความอบอุ่น หรือในกรณีที'เสื$ อผา้เปียก
ใหรี้บถอดออก แลว้ใหผ้งิไฟหรือหาเสื$อผา้ที'แหง้และหนาใหใ้ส่  เพราะเป็นอาการที'ไม่สามารถรับรู้ล่วงหนา้
ไดถ้า้ร่างกายรับไม่ไหวก็ทาํใหเ้สียชีวติได ้
 

วนั จันทร์ ที�  27  ธันวาคม  2553  

- ในที'สุดกาํลงัพลทั$งหมดของ ร้อย.ช.ฯ และ กกล.ฉก.980 ไทย/ดาร์ฟูร์ ซึ' งพกัในเมืองไนยาร่านั$น            
ก็ออกเดินทางสู่เมืองมุกจาร์ โดย ฮ. MI-8  (ควรทานขา้วก่อนขึ$นเครื'องอย่างน้อย ๑ ชม. เพื'อป้องกนัการ             
ทอ้งวา่งซึ' งจะทาํใหเ้กิดอาเจียนเวลาขึ$นเครื'อง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพบรรยากาศกาํลงัพลบน ฮ. MI-8 ซึ�งพกกาํลงัใจและแรงกายมาเพื�อรักษาสันติภาพที�ซูดาน 

 
วนั องัคาร ที�  28  ธันวาคม  2553 

- ผบ.ร้อย.ช.ฯ ให้ระวงัเรื' องการออกไปขา้งนอกค่ายพกั โดยเฉพาะการออกไปทาํงาน และการ
ออกไปตลาด เพราะปัจจุบนักาํลงัพลของไทยยงัมีกาํลงัพลไม่เต็มขีดความสามารถ ควรที'จะระวงัตนเองดว้ย 
อีกทั$งยงัทราบวา่แต่ละหมู่บา้นมีกลุ่มอิทธิพลอยู่ ถา้เราเขา้ไปช่วยเหลือชาวบา้นหนึ'งกลุ่ม อีกหนึ'งกลุ่มก็จะ
ไม่พอใจได้ การจะเข้าไปทาํงานภายนอก ต้องได้รับอนุญาตจากผูแ้ทนเมืองก่อน เพื'อจะได้อธิบายให้
ชาวบา้นเขา้ใจ 

 



 

วนั พธุ ที�  29  ธันวาคม  2553 

 - ณ แคมป์เมืองมุกจาร์ จะมีการทาํงานร่วม
UNAMID ซึ' งตอ้งปฏิบติังานร่วมกนัตลอด  
  
     
                
   
               MR. BAJET 
       CAMP MANAGERS       
 
 
 
วนั ศุกร์ ที�  31  ธันวาคม  2553

- วนันี$ เป็นวนัสุดทา้ยของปี 
สําหรับ กาํลงัพลของ ร้อย.ช.ฯ ซึ' งตอ้งปฏิบติัภารกิจรักษาสันติภาพ  ณ เมืองมุกจาร์ ประเทศซูดานนั$น มี
การจดังานเลี$ ยงส่งทา้ยปีเก่า ตอ้นรับปีใหม่ด้วยกนั พวกเราชาวทหารช่าง ขอส่งความสุขในปีใหม่ 
ใหค้นไทยทุกคน มีความสุข หมดความทุกข ์หมดหนี$หมดสิน รํ' ารวยๆกนัทุกคนเลยนะครับ

พ.ท.ยทุธนา  จนัทว ี ผบ.ร้อย
ยงัได ้ จบัฉลากมอบเงินรางวลัให้แก่กาํลงัพล 
ทุกนายฉลองปีใหม่ดว้ยความสนุกสนาน กินกนัหนุบหนบัเลยครับ

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ความทุกข์โศกทิ=งมันไป มีแต่สิ�งดีดีเข้ามาในปีใหม่กนัทุกคนนะครับ
 
 

 

ณ แคมป์เมืองมุกจาร์ จะมีการทาํงานร่วมกนั 2 ฝ่าย คือ กองกาํลงัทหารไทย กบั 
ปฏิบติังานร่วมกนัตลอด  โดยมีเจา้หนา้ที' Camp Manager  เป็นผูดู้แล

2553 

วนันี$ เป็นวนัสุดทา้ยของปี 2553 ถา้อยูเ่มืองไทย กาํลงัพลทุกนาย คงกาํลงัฉลองอยูก่บัครอบครัว แต่
ฯ ซึ' งตอ้งปฏิบติัภารกิจรักษาสันติภาพ  ณ เมืองมุกจาร์ ประเทศซูดานนั$น มี

การจดังานเลี$ ยงส่งทา้ยปีเก่า ตอ้นรับปีใหม่ด้วยกนั พวกเราชาวทหารช่าง ขอส่งความสุขในปีใหม่ 
ใหค้นไทยทุกคน มีความสุข หมดความทุกข ์หมดหนี$หมดสิน รํ' ารวยๆกนัทุกคนเลยนะครับ

ร้อย.ช.ฯ ไดก้ล่าวอวยพรเนื'องในวนัปีใหม่ ใหแ้ก่กาํลงัพ
จบัฉลากมอบเงินรางวลัให้แก่กาํลงัพล เพื'อเป็นขวญัและกาํลงัใจดว้ยครับ จากภาพจะเห็นวา่กาํลงัพล

ทุกนายฉลองปีใหม่ดว้ยความสนุกสนาน กินกนัหนุบหนบัเลยครับ  

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ความทุกข์โศกทิ=งมันไป มีแต่สิ�งดีดีเข้ามาในปีใหม่กนัทุกคนนะครับ

กบั เจา้หนา้ที' 
เป็นผูดู้แลภาพรวมของค่ายพกั 

ถา้อยูเ่มืองไทย กาํลงัพลทุกนาย คงกาํลงัฉลองอยูก่บัครอบครัว แต่
ฯ ซึ' งตอ้งปฏิบติัภารกิจรักษาสันติภาพ  ณ เมืองมุกจาร์ ประเทศซูดานนั$น มี         

การจดังานเลี$ ยงส่งทา้ยปีเก่า ตอ้นรับปีใหม่ด้วยกนั พวกเราชาวทหารช่าง ขอส่งความสุขในปีใหม่ 2554            
ใหค้นไทยทุกคน มีความสุข หมดความทุกข ์หมดหนี$หมดสิน รํ' ารวยๆกนัทุกคนเลยนะครับ  

ฯ ไดก้ล่าวอวยพรเนื'องในวนัปีใหม่ ใหแ้ก่กาํลงัพลทุกนาย พร้อมทั$ง
เพื'อเป็นขวญัและกาํลงัใจดว้ยครับ จากภาพจะเห็นวา่กาํลงัพล

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ความทุกข์โศกทิ=งมันไป มีแต่สิ�งดีดีเข้ามาในปีใหม่กนัทุกคนนะครับ 



 

วนั องัคาร ที�  4  มกราคม  2554

เนื'องจากพื$นที'ปฏิบติัภารกิจรักษาสันติภาพ เป็นพื$นที'ที'มีความเสี'ยง และอยูใ่นช่วงใกลที้'จะมีการลง
มติการแบ่งแยกดินแดนระหว่างซูดานเหนือ และซูดานใต้ จากเหตุการณ์ดังกล่าว อาจมีผู ้ไม่หวงัดี             
อาจทาํการใดๆซึ' งเป็นการสร้างความแตกแยก และไม่อยากให้มีการแ
นั$น ก็มีความเสี'ยงอยู่ไม่น้อย จึงตอ้งระวงัป้องกนัดว้ยความรอบคอบ กองกาํลงัเฉพาะกิจ 
จึงจดัการซ้อมแผนเผชิญเหตุ ครั$ งที' 
มุกจาร์ ทุกคนตั$งใจฝึก เนื'องจากภารกิจดงักล่าว คือการป้องกนัและรักษาชีวิตของกาํลงัพลทุกคน ให้อยูใ่น
ความปลอดภยั 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุดังกล่าว ร้อย
ด้านทศิใต้ติดกบัเมืองมุกจาร์, การบรรเทาสาธารณภัย 
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เนื'องจากพื$นที'ปฏิบติัภารกิจรักษาสันติภาพ เป็นพื$นที'ที'มีความเสี'ยง และอยูใ่นช่วงใกลที้'จะมีการลง
มติการแบ่งแยกดินแดนระหว่างซูดานเหนือ และซูดานใต้ จากเหตุการณ์ดังกล่าว อาจมีผู ้ไม่หวงัดี             
อาจทาํการใดๆซึ' งเป็นการสร้างความแตกแยก และไม่อยากให้มีการแบ่งแยกดินแดน ในพื$นที'เมืองมุกจาร์
นั$น ก็มีความเสี'ยงอยู่ไม่น้อย จึงตอ้งระวงัป้องกนัดว้ยความรอบคอบ กองกาํลงัเฉพาะกิจ 
จึงจดัการซ้อมแผนเผชิญเหตุ ครั$ งที' 1 ซึ' ง ร้อย.ช.ฯ ไดรั้บผิดชอบป้องกนัฐานบริเวณทิศใตซึ้' งติดกบัเมือง             

กคนตั$งใจฝึก เนื'องจากภารกิจดงักล่าว คือการป้องกนัและรักษาชีวิตของกาํลงัพลทุกคน ให้อยูใ่น

การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุดังกล่าว ร้อย.ช.ฯ ได้รับผดิชอบในเรื�อง การระวงัป้องกนัฐาน
การบรรเทาสาธารณภัย ชุดดับเพลงิ, รวมถึง ชุดปฐมพยาบาลเบื=องต้น ด้วย

เนื'องจากพื$นที'ปฏิบติัภารกิจรักษาสันติภาพ เป็นพื$นที'ที'มีความเสี'ยง และอยูใ่นช่วงใกลที้'จะมีการลง
มติการแบ่งแยกดินแดนระหว่างซูดานเหนือ และซูดานใต้ จากเหตุการณ์ดังกล่าว อาจมีผู ้ไม่หวงัดี             

บ่งแยกดินแดน ในพื$นที'เมืองมุกจาร์
นั$น ก็มีความเสี'ยงอยู่ไม่น้อย จึงตอ้งระวงัป้องกนัดว้ยความรอบคอบ กองกาํลงัเฉพาะกิจ 980 ไทย/ดาร์ฟูร์  

ไดรั้บผิดชอบป้องกนัฐานบริเวณทิศใตซึ้' งติดกบัเมือง             
กคนตั$งใจฝึก เนื'องจากภารกิจดงักล่าว คือการป้องกนัและรักษาชีวิตของกาํลงัพลทุกคน ให้อยูใ่น

ฯ ได้รับผดิชอบในเรื�อง การระวงัป้องกนัฐาน 
รวมถึง ชุดปฐมพยาบาลเบื=องต้น ด้วย 



 

รับฟังการชี=แจงประจําวนั 

วนั พธุ ที�  12  มกราคม  2554 
 ชีวติประจําวนัของพวกเราชาวทหารช่าง 
 สําหรับตอนเช้าของทุกวนั กาํลงัพลของกองร้อย
ทหารช่างได ้ตื'นนอนกนัแต่เชา้ บางคนตื'นตั$งแต่ตีห้า บา้ง
ก็ตื'นเจ็ดโมงกว่าๆ ลุกขึ$ นมาแปรงฟัน ล้างหน้าล้างตา 
รับประทานอาหารเชา้ และพร้อมที'จะรวมแถวตอนเชา้เจ็ด
โมงครึ' ง รับฟังชี$ แจงการปฏิบัติงานประจําวนั เมื'อรับ
ภารกิจเสร็จ กาํลงัพลทุกนายก็เริ' มปฏิบติังานด้วยความ
มุ่งมั'น ทนต่อสภาพอากาศร้อนจดั แห้งแล้ง ฝุ่ น และลม 
เมื'อเวลาใกล้เที'ยง กําลังพลก็ได้พกัรับประทานอาหาร
กลางวนั พกัเอาแรงสักสองชั'วโมงและเริ'มปฏิบติัภารกิจกนัต่อจนถึงหา้โมงเยน็ เสร็จแลว้กาํลงัพลไดพ้กัผอ่น
กนั บา้งก็นอนหลับ บ้างก็เล่นกีฬา บา้งก็บริหารสมองโดยการเล่นหมากรุก เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ของแต่ละคน เพื'อเป็นการคลายความเครียดจากการทาํงาน และพยายามใชเ้วลาวา่งให้มากที'สุด 
เพื'อที'จะไม่ทาํให้คิดถึงบา้น หกโมงเยน็ก็รับประทานอาหารกนั อาบนํ$ า และรวมแถวตอนสองทุ่มครึ' งเพื'อ
สวดมนต์ และรับฟังคาํชี$ แจงและขอ้มูลต่างๆจากผูบ้งัคบับญัชา เมื'อเสร็จกาํลงัพลทุกนายก็ไดพ้กัผ่อนกนั
ครับ ส่วนแตรนอนของกองกาํลงัพลนั$น จะเป่าตอนสี' ทุ่ม และนี'ก็เป็นชีวิตประจาํวนัของพวกเราชาวทหาร
ช่างครับ 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

ร้อย.ช.ฯ กบัการออกกาํลงักายตอนเยน็ 
 



 

วนั องัคาร ที�  18  มกราคม  255

วนันี$ ในอดีต เป็นวนัที'พระนเรศวรมหาราช ทรง
ชนะ ประเทศไทยจึงไดก้าํหนดให้วนัดงักล่าวเป็นวนักองทพัไทย เป็นวนัสําคญัของกองทพั
ของ กกล.ฉก.980 ไทย/ดาร์ฟูร์ ไดจ้ดังานวนักองทพัไทยขึ$น
การแสดงแสนยานุภาพ ของกองกาํลงัเฉพาะกิจ
Commander (เสธ.ของเซ็คเตอร์ เวสต์

 

 

                  พธีิสวนสนาม 

กองกาํลงัเฉพาะกจิ 980 ไทย

 

 

 

2554 

เป็นวนัที'พระนเรศวรมหาราช ทรงกระทาํยทุธหตัถี กบั ทา้วมหาอุปราชา และไดรั้บชยั
ประเทศไทยจึงไดก้าํหนดให้วนัดงักล่าวเป็นวนักองทพัไทย เป็นวนัสําคญัของกองทพั

ดาร์ฟูร์ ไดจ้ดังานวนักองทพัไทยขึ$น โดยมีการสวนสนามดว้ยขบวนยานยนต ์เป็น
การแสดงแสนยานุภาพ ของกองกาํลงัเฉพาะกิจ 980 ไทย/ดาร์ฟูร์ และได้รับเกียรติจาก 

ของเซ็คเตอร์ เวสต)์ มาเป็นประธานในพิธีดว้ยครับ  

 

 

 

เสธ. เซ็คเตอร์ ให้เกียรติมาเป็นประธาน

 

 

 

 

ไทย/ดาร์ฟูร์ 

 

  

       พวกเราพร้อมที�จะปฏิบัติภารกจิรักษา

             สันติภาพ ด้วยความมุ่งมั�น 

ทา้วมหาอุปราชา และไดรั้บชยั
ประเทศไทยจึงไดก้าํหนดให้วนัดงักล่าวเป็นวนักองทพัไทย เป็นวนัสําคญัของกองทพัไทย กาํลงัพล

โดยมีการสวนสนามดว้ยขบวนยานยนต ์เป็น
ละได้รับเกียรติจาก Deputy Sector 

คเตอร์ ให้เกียรติมาเป็นประธาน 

พวกเราพร้อมที�จะปฏิบัติภารกจิรักษา-   

สันติภาพ ด้วยความมุ่งมั�น !!!! 



 

และในช่วงเย็นได้มีการแข่งขนักีฬาพื$นบา้นร่วมกบัเจา้หน้าที'ยูนามิด  และร่วมฉลองเนื'องในวนั
กองทพัไทย บรรยากาศจะเป็นอยา่งไร ติดตามไดจ้ากภาพคร้าบบบบบ................ 

 

 



 

ครก สูทกรรม   มัน  ยาว  มาก 

วนั องัคาร ที�  1  กมุภาพนัธ์  2554 

 วนันี$  ร้อย.ช.กกล.ฉก.980 ไทย/ดาร์ฟูร์   ขอ
พากาํลงัพลทุกนายมาดูเบื$องหลงัการทาํอาหารของ  
มว.สูทกรรม ในการประกอบเลี$ ยงให้กบักาํลงัพลได้
รับประทานกันอิ'มหมีพลีมัน หรืออิ'มหนําสําราญ
อารมณ์อร่อยบา้งไรบา้ง  โดยขั$นตอนแรกของการจะ
ประกอบอาหารได้นั$ นก็ต้องมีอาหาร (นั'นสิจะพูด
ทาํไม) โดยอาหารดังกล่าวจะเป็นอาหารแห้งและ

อาหารสดแช่แข็ง (เนน้ย ํ$าวา่แช่แข็ง) มาเตรียมการที'จะ
ทําอาหารกัน โดยมี พ่อครัวเป็นผู ้คิด เมนูในการ
ทาํอาหาร ส่วนกาํลงัพลท่านอื'นจะเป็นผูช่้วย การเตรียมการนั$นก็ไม่ยากมาก ก็จะมีการหุงขา้วสําหรับกาํลงั
พลจาํนวน 800 นาย ผกั พริก เครื'องปรุง ก็จะอยูอี่กแผนก ในการเตรียมของ เจา้หนา้ที'สับ-เนื$อก็จะอยูอี่กห้อง 
พูดง่ายๆก็คือ เค้าจะมีแผนกแต่ละแผนกในการดาํเนินการครับ เมื'อเตรียมกนัเสร็จ         พ่อครัวก็จะมี
ดาํเนินการเทผสมลงกระทะตามกรรมวิธีของพ่อครัวเคา้ละครับ มนัก็อร่อยๆ ตามสไตล์  อาหารในสนาม
ครับ ถูกปากบา้งไม่ถูกปากบา้ง พ่อครัวเคา้ฝากบอกมาวา่ อยา่วา่กนันะครับ พ่อครัวเอาใจทุกคนไม่ไหวครับ 
แต่ มว.สูทกรรม ฝากบอกมาว่า อาหารของสูทกรรม รับรองว่าท้องไม่เสียแน่นอนครับ แต่ตอ้งขอโทษ
สาํหรับเมนูขา้วมนัไก่วนันั$นไวห้นึ'งเมนูนะครับ แฮะๆๆๆๆๆๆๆๆ  
 ขอ้ดีอีกอยา่งของอาหาร UN ที'จะไม่พูดไม่ไดเ้ลย คือ เรื'องวตัถุดิบต่างๆที'เขาจดัมาสนบัสนุน กกล. 
ของเรา  ไม่วา่จะเป็น  ไก่ ปลา ปลาหมึก กุง้  แต่ละอยา่งผมวา่ถา้จะหากินในเมืองไทยยงัหาอยาก  ของที'นี'ตวั
ใหญ่มาก  พดูไดว้า่ใหญ่จนหนา้กลวัเลยทีเดียว  ถา้ซื$อกินเองที'เมืองไทยผมวา่ กก. ละหลายร้อยทีเดียว  หรือ
อาจจะหาซื$อไม่ไดด้ว้ย  ถือวา่เป็นลาภปากของกาํลงัพล  ยกเวน้อยา่งเดียว คือ ไส้กรอก  แป้งเยอะไปหน่อย 
      

 
  
 
 
 
 
 

 
  เจ้าหน้าที�เตรียมอาหารสําหรับประกอบเลี=ยง ใช้กระทะทุกวนั จนหม้อดําหมดแล้วครับ 
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วนันี$ เป็นวนัที'กาํลงัพลของ กกล.ฉก.980 ไทย/ดาร์ฟูร์ ในส่วนที' 2 เดินทางมาถึง กองพนัไทย             
เมืองมุกจาร์ ประเทศซูดาน โดยคาดว่ากําลังพล ในส่วนที' 2 ที'กาํลังพกัคอยอยู่ที'  เมือง Nyala อยู่นั$ น                    
จะเดินทาง โดย ฮ. MI-8 จนครบทุกนาย ใช้เวลาประมาณ 1 อาทิตย ์ ซึ' งถือไดว้า่ กกล.ฉก.980 ไทย/ดาร์ฟูร์ 
จะสามารถทาํภารกิจรักษาสันติภาพได้อย่างเต็มความสามารถ จากการสอบถามกาํลังพลในส่วนที' 2                      
ที'เดินทางมาถึงนั$น กาํลงัพลทุกนายพร้อมที'จะปฏิบติัหนา้ที'ทนัที เมื'อไดรั้บคาํสั'ง กาํลงัพลบางนายบอกว่า    
ดีใจที'ไดห้ลุดพน้มาจากการรับประทาน HALLAL 
 กาํลังพลในส่วนที' 2 นั$น ได้เดินทางมาพร้อมกับนําเงินเดือนที'จะนํามาจ่ายให้กับกาํลังพลด้วย             
กาํลงัพลทุกนายดีใจมาก เนื'องจากเงินดงักล่าว จะเป็นการสร้างขวญัและกาํลงัใจให้กาํลงัพล โดยเงินเดือน
ดงักล่าวนั$น เป็นเงินที'หกัมาจากบญัชีเงินเดือนที'ปฏิบติัภารกิจรักษาสันติภาพของกาํลงัพล เพื'อนาํมาใชจ่้าย
ในเมืองมุกจาร์ โดยหกัมาใหใ้ชจ่้าย คนละ 3,000 บาท/คน/เดือน       

ในช่วงเช้าเวลาประมาณ 0930 เหตุการณ์ที'
ไม่ไดค้าดคิดก็เกิดขึ$น เมื'อกาํลงัพลของ ร้อย.ช.กกล.
ฉก.980 ไทย/ดาร์ฟูร์    จ.ส.ต.อภิชาติ   ขนัคาํ   ได้
ประสบอุบติัเหตุ ถูกรถโฟคลิป ไหลมาชน เป็นเหตุให ้
ขาท่อนล่างดา้นขวาหกั จึงตอ้งส่งตวักาํลงัพลไปรักษา  
ที'เมือง Nyala   กวา่ ฮ.MI-8  จะมารับนั$น ตอ้งใชเ้วลา
รอนานมาก กว่าจะไดขึ้$นเครื'องเวลาก็ประมาณ 1500 
นั'ง ฮ. ใชเ้วลาประมาณ  45 นาที ระหวา่งการเดินทาง 

จ.ส.ต.อภิชาติฯ ต้องทนทรมานมาก เนื' องจาก 
กระดูกแตก และเกิดการกระแทกระหว่างการ
เดินทาง ทําให้เจ็บมาก เมื'อเดินทางมาถึง เมือง            
Nyala มีรถพยาบาลจาก รพ.ปากีสถาน ซึ' งเป็น
โรงพยาบาลระดับ 3 มารับที'สนามบิน และพาตวั
กาํลงัพลไปทาํการรักษา โดยไดท้าํการ X-Ray ใน
วนัดงักล่าว และผ่าตดัในวนัรุ่งขึ$น และคงต้องพกั
รักษาตวัที' รพ.ปากีสถาน  สักระยะหนึ'ง       
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พ.ท.พฤฒนันท์   หริมเจริญ  

980  ไทย/ดาร์ฟูร์ และคณะฯ  ได้เดินทางมาเยี 'ยม  
จ.ส.ต.อภิชาติ  ขนัคาํ   ณ  รพ.ปากีสถาน  พร้อมทั$ง
ให้กาํล ังใจ และให้รักษาตวัให้หายดี เพื 'อที'จะได้
ก ล ับ ไ ป ป ฏิบ ตั ิหน ้า ที 'อ ีก ค รั$ ง  
ไทย/ดาร์ฟูร์  และกาํล ังพลทุกนาย เป็นกาํล ังใจให้ 
จ.ส.อ.อภิชาติฯ หายไวไว 
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คณะ UNAMID Military Engineer
และประเมินผลการทาํงานการก่อสร้างของ 
ประเมินคุณภาพและใชผ้ลการทาํงานของ
ก่อสร้าง Team Site ต่างๆ ใน UNAMID 
ไทย/ดาร์ฟูร์นั$น ก่อสร้างไดเ้ร็วและมีคุณภาพกว่า 
ภาคภูมิใจของกาํลงัพล ร้อย.ช.ฯ ทุกนาย
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พฤฒนันท์   หริมเจริญ  เสธ.กกล.ฉก.
ะคณะฯ  ได้เดินทางมาเยี 'ยม  

ปากีสถาน  พร้อมทั$ง
ให้กาํล ังใจ และให้รักษาตวัให้หายดี เพื 'อที'จะได้
ก ล ับ ไ ป ป ฏิบ ตั ิหน ้า ที 'อ ีก ค รั$ ง   ผ บ . ก ก ล . ฉ ก . 980  

ดาร์ฟูร์  และกาํล ังพลทุกนาย เป็นกาํล ังใจให้  

 

หลังจากเข้ารับการผ่าตัด ใส่เหล็ก ทราบว่า 
จ.ส.ต.อภิชาติฯ กระดูกท่อนขวาดา้นล่างหักสามท่อน
ตอ้งใส่เหล็กดามกระดูกไว ้เพื'อให้กระดูกติดกนั โดย
ทางแพทย์จาก รพ.ปากีสถาน แจ้งว่าต้องใช้เวลาพกั
รักษาตวัอย่างน้อย 3-4 เดือน กระดูกถึงจะติดกนัสนิท
และสามารถเดินไดอ้ยา่งเป็นปกติ
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Military Engineer และ เจา้หนา้ที'พลเรือนที'เกี'ยวขอ้งกบังานช่าง
ก่อสร้างของ ร้อย.ช.กกล.ฉก.980  ไทย/ดาร์ฟูร์ โดยมี

ผลการทาํงานของทหารช่าง กองกาํลงัทหารไทย เป็นตน้แบบในการวางแผนงาน
UNAMID ซึ' งถือไดว้่า การก่อสร้าง กองพนัไทย โดย ร้อย

ดาร์ฟูร์นั$น ก่อสร้างไดเ้ร็วและมีคุณภาพกว่า Team site อื'นๆ ในภารกิจ UNAMID 
ฯ ทุกนาย 

 

 

 

 

 

 

หลังจากเข้ารับการผ่าตัด ใส่เหล็ก ทราบว่า 
กระดูกท่อนขวาดา้นล่างหักสามท่อน 

ตอ้งใส่เหล็กดามกระดูกไว ้เพื'อให้กระดูกติดกนั โดย
ปากีสถาน แจ้งว่าต้องใช้เวลาพกั

เดือน กระดูกถึงจะติดกนัสนิท 
และสามารถเดินไดอ้ยา่งเป็นปกติ 

กบังานช่างไดเ้ขา้มาตรวจเยี'ยม
มีวตัถุประสงค์เพื'อที'จะ

ไทย เป็นตน้แบบในการวางแผนงาน
ซึ' งถือไดว้่า การก่อสร้าง กองพนัไทย โดย ร้อย.ช.กกล.ฉก.980 

UNAMID และเป็นความ
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เมื'อเวลา 1930 คณะชุดตรวจ COE ของ Sector West 
ไดเ้ดินทางมาถึง THAI BATT กกล.ฉก.980 ไทย/ดาร์ฟูร์ เมือง 
Mukjar ประเทศซูดาน โดยมี  พ.ท.ณรงค ์  สวนแกว้    ผบ.กกล.
ฉก.980 ไทย/ดาร์ฟูร์   ให้การตอ้นรับ ทาํการบรรยายสรุปและ
ตอบขอ้ซักถาม ต่อมาคณะชุดตรวจ และเจา้หน้าที' ไดท้าํการ
ตรวจ Arrival Inspection เพื'อเป็นการแนะนาํและประเมิน
ความพร้อมของยทุโธปกรณ์ของ กกล.ฉก.980ฯ ในส่วนของ 
ร้อย.ช.กกล.ฉก.980 ไทย/ดาร์ฟู ร์   รับผิดชอบรายการ
ยทุโธปกรณ์สายช่าง                                                                                   

 

 

ณ  เมือง Nyala  มีเจา้หน้าที' UNAMID  จาก FOB 
มาสอบถามอาการของ จ.ส.ต.อภิชาติ  ขนัคาํ  และสอบสวน
เหตุการณ์ที'เกิดขึ$น โดยเหตุการณ์ดงักล่าว จ.ส.อ.อภิชาติฯ 
ไดเ้ล่าให้ฟังวา่ ไดไ้ปขนของจากตูค้อนเทนเนอร์กบั จ.ส.อ.
มนต์ชัยฯ คนขบัโฟคลิป ซี'งได้ลงมาจากรถ พร้อมทั$งดับ
เครื'องและดึงเบรกมือเรียบร้อย แต่ระบบเบรกมือมีปัญหา
ทาํให ้รถไหลมาชน จ.ส.ต.อภิชาติฯ จากทางดา้นหลงั ทาํให้
เกิดอุบติัเหตุดังกล่าวขึ$น ซึ' ง เจา้หน้าที' UNAMID จะรายงานผลการสอบสวนให้หน่วยเหนือต่อไป การ
สอบสวนดงักล่าว ไดรั้บความกรุณาจาก  นาวาตรี ศิริภทัร   อริยเดช   STAFF THAI  ซึ' งปฏิบติัภารกิจอยู ่ ณ 
เมือง Nyala เป็นผูแ้ปลภาษาองักฤษใหก้บั เจา้หนา้ที'  UNAMID    

ผบ.กกล.ฉก.980 ไทย/ดาร์ฟูร์ 

ให้การต้อนรับ และตอบข้อซักถาม 

    ร้อย.ช.กกล.ฉก.980 ไทย/ดาร์ฟูร์ 

รับตรวจยุทโธปกรณ์ สายช่าง 
 



 

จานรับสัญญาณดาวเทียม ยงิตรงถึงประเทศไทย 
สําหรับกาํลงัพลทุกนายครับ 

วนั ศุกร์ ที�  25  กมุภาพนัธ์  2554 

คดิถึงฉันไหม..... ไทยแลนท์ 
 ก า ร ติ ด ต่ อ สื' อ ส า ร ก ลับ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 
สําหรับกําลังพลของ กกล.ฉก.980 ไทย/ดาร์ฟูร์    
ทุกนาย รวมถึงกําลังพลของ ร้อย.ช.ฯ ด้วยนั$ น     
การติดต่อกลบัประเทศไทย เป็นการสร้างขวญัและ
กาํลงัใจให้แก่กาํลงัพลเป็นอย่างยิ'ง เพราะจะไดคุ้ย
กบัส่วนหลงั ครอบครัว  ทางบา้น ภรรยาและลูกๆ 
สุดที'รัก แฟนสาวสุดสวยของใครๆหลายๆคน ทาํ
ให้มีกาํลงัใจที'จะปฏิบติัภารกิจรักษาสันติภาพ ใน
การติด ต่อนั$ น  มีทางติดต่อได้  2 ทาง คือ ทา ง
โทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ท โดยรับสัญญาณผ่าน
จานรับสัญญาณดาวเทียมไทยคม ทางกองทพัไทย

เป็นผูจ้ดัการให้ครับ กาํลงัพลไม่ตอ้งเสียเงินนะครับ สําหรับ โทรศพัท์นั$น ให้โควตากบักองร้อยไปบริหาร
กนั สําหรับการบริหารการใชโ้ทรศพัทข์องกาํลงัพล ร้อย.ช.ฯ นั$น จะให้กาํลงัพลทุกนายไดใ้ชโ้ทรศพัทก์นั
ทุกคนทุกวนัครับ โดยแบ่งใหใ้ชค้นละ 15 นาที/วนั ต่อคน  มีจาํนวน  2 เครื'อง ให้โทรศพัทห์นึ' งครั$ งและสอง
ครั$ งหมุนกนัสี'วนั  เพื'อที'จะไดบ้ริหารโควตาการโทรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และไม่ทาํให้โควตาหมดก่อน
เวลาอนัควร ซึ' งกาํลงัพลทุกนายเห็นสมควรและไม่มีปัญหาสําหรับการโทรศพัท ์ส่วนอินเตอร์เน็ท มีจาํนวน         
5 สายสัญญาณ ทางกองร้อย ได้เปิดให้กาํลังพลได้ใช้บริการตั$งแต่ตีห้าถึงห้าทุ่มเลยทีเดียว ทั$ งนี$ ต้องไม่
กระทบกบัการปฏิบติังานครับ 

          ที�รักสบายดีมั=ย  เค้าคิดถึงตัวเองนะค่ะ.....                     แชต แชต แชต  ฝากความรักถึง สาวๆ มหาลยั 
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เมื'อเวลา 1230  Sector Commander และคณะฯ  ไดเ้ดินทางมาตรวจเยี'ยมการปฏิบติังานของ กกล.
ฉก.980 ไทย/ดาร์ฟูร์ และพบปะกาํลงัพล โดยในส่วนของ ร้อย.ช.ฯ นั$น ผบ.Sector ไดดู้การก่อสร้างอาคาร
แบบถอดประกอบได ้การขดุเจาะนํ$าบาดาล และการซ่อมปรับปรุงสะพานและถนนภายนอก Camp 
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 ผบ.กกล.ฉก.980 ไทย/ดาร์ฟูร์ และคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี'ยมและพบปะกาํลงัพลของ  
ร้อย.ช.กกล.ฉก.980 ไทย/ดาร์ฟูร์ โดยมี   พ.ต.ธวชัชัย   ทองฟุก   ผบ.มว.ทหารช่างสนาม ให้การตอ้นรับ 
พร้อมบรรรยายสรุปผลการดาํเนินงานของ กองร้อยทหารช่าง ในหว้งที'ผา่นมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผบ.ร้อย.ช.ฯ บรรยายสรุปการก่อสร้างอาคารสําเร็จรูปแบบ
ประกอบได้ และการขุดเจาะนํ=าบาดาล 



 

วนั เสาร์ ที�  12  มนีาคม  2554 

พ.ท.ปราสัย   ภู่ตระกลู  และ   พ.ท.ยทุธนา   จนัทวี   ผบ.ร้อย.ช.ฯ  พร้อมคณะฯ  ไดเ้ดินทางมาเยี'ยม  
จ.ส.ต.อภิชาติฯ   ณ โรงพยาบาลปากีสถาน และขอคาํปรึกษาจากแพทยข์องทางโรงพยาบาลถึงการดาํเนินการ
ต่อ จ.ส.ต.อภิชาติฯ  ซึ' งผลการพิจารณาจากคณะแพทยน์ั$น ลงความเห็นวา่ จ.ส.ต.อภิชาติฯ ตอ้งถูกส่งตวักลบั
ประเทศไทย เพื'อรักษาตวัต่อ เนื'องจาก ระเบียบของทาง UNAMID นั$น หากตอ้งพกัรักษาตวั เกิน 1 เดือน  

นั$น  ตอ้งส่งตวักลบัประเทศ เพื'อรักษาตวัต่อไป 
ทั$งนี$  ผบ.ร้อย.ช.ฯ ได้แจง้ให้   จ.ส.ต.อภิชาติฯ 
ทราบ และจะดูแลเรื' อง สิทธิต่างๆให้อย่างดี  
อย่างไร ก็ตาม จ.ส.ต.อภิชาติฯ ยงัคงพกัรักษา
ตัว  ณ โรงพยาบาลปากีสถาน ต่อไปอีกสัก
ระยะหนึ' งก่อน เนื'องจากยงัคงตอ้งรอเอกสาร
การเดินทางจาก UNAMID ซึ' งคาดวา่น่าจะได้
เดินทางกลับไปประเทศไทยเพื'อรักษาตัวต่อ 
ประมาณตน้เดือนเมษายน   

 

วนั จันทร์ ที�  14  มนีาคม  2554 

วนันี$ เป็นวนัสาํคญัวนัหนึ'ง ของ กกล.ฉก.980ฯ คบั 
เนื'องจากเป็นวนัคล้ายวนัเกิดของ พ.ท.ณรงค์   สวนแก้ว   
ผบ.กกล.ฉก.980 ไทย/ดาร์ฟูร์  นายทหารและนายสิบ
ทุกนาย ต่างร่วมกนัมาอวยพรวนัเกิด ท่าน ผบ.กกล.ฉก.
980 ไทย/ดาร์ฟูร์ ให้สุขภาพแข็งแรง และกาํลงัพลทุก
นายจะปฏิบติัภารกิจรักษาสันติภาพด้วยความมุ่งมั'น 
ตามที'  ผบ.กกล.ฯ ได้ฝากความหวงั ไว้กับกําลังพล              
ทุกนาย   

 

 

พ.ท.ณรงค์   สวนแก้ว  ผบ.กกล.ฉก.980 ไทย/ดาร์ฟูร์ 

ปลูกต้นไม้ เนื�องในวันคล้ายวันเกดิ 

 



 

วนั องัคาร ที�  15  มนีาคม  2554 

 เล่าเหตุการ์ต่างๆมาตั$งแต่ตน้แลว้ แต่ยงัไม่ไดพู้ดถึงภารกิจของ ร้อย.ช.กกล.ฉก.980 ไทย/ดาร์ฟูร์  
เลยสักที วนันี$จะพาไปแนะนาํใหรู้้จกั ทหารช่าง  ณ ประเทศซูดานวา่ เคา้ทาํอะไรกนับา้งนะครับ 
 บก.ร้อย.ช.ฯ ประกอบดว้ย นายทหาร 2 นาย นายสิบ 10 นาย รับผิดชอบ ควบคุม กาํกบัดูแล 
อาํนวยการงานช่าง ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

มว.ช.สนามฯ ประกอบด้วย นายทหาร 1 นาย นายสิบ 18 นาย รับผิดชอบ งานป้อมสนาม,               
งานก่อสร้าง / ซ่อมแซม, อาคาร ตลอดจนสิ'งสาธารณูปโภคต่างๆ และงานก่อสร้างที'ไดรั้บมอบหมายจาก
ผูบ้งัคบับญัชา 
 มว.ช.ก่อสร้างฯ ประกอบดว้ย นายทหาร 2 นาย นายสิบ 27 นาย รับผิดชอบงาน ก่อสร้าง/ซ่อมแซม
อาคารสําเร็จรูปแบบถอดประกอบได้ ห้องนํ$ า งานตอม่อ งานป้าย และงานที'ได้รับมอบหมายพิเศษจาก
ผูบ้งัคบับญัชา 
 มว.งานดินฯ ประกอบดว้ย นายทหาร 1 นาย นายสิบ 22 นาย รับผิดชอบงาน งานดินทั$งมวล 
การขนยา้ย บนอดั ปรับพื$นที' เกลี'ย ขดุ ลอก รวมทั$งงานซึ'งไดรั้บมอบหมายพิเศษจากผูบ้งัคบับญัชา 
 ตอนซ่อมบํารุงและบริการ ประกอบดว้ย นายทหาร 1 นาย นายสิบ 18 นาย รับผิดชอบงานซ่อม
บาํรุง ยทุโธปกรณ์สายช่าง ซึ' งอยูใ่นความรับผดิชอบ รวมถึงยทุโธปกรณ์ สาย ยย. 
 ตอนผลดินํ=าประปา  ประกอบดว้ย นายทหาร 1 นาย นายสิบ 7 นาย รับผิดชอบงานดา้นการ
ผลิตนํ$าประปาและระบบสาธารณูปโภคขั$นพื$นฐาน งานท่อ การผลิดนํ$า และท่อส่งนํ$า 
 ตอนขุดเจาะนํ=าบาดาล ประกอบดว้ย นายทหาร 1 นาย นายสิบ 12 นาย รับผิดชอบงานดา้นการ
หาแหล่งนํ$าบาดาล และขดุเจาะนํ$าบาดาล      
   
 
 
 
 
 
 
 
 

อย่าถ่ายสิ ทาํงานอยู่เนี�ย !! ตาปรือเลยเห็นมัsย....... 
 
 



 

วนั พธุ ที�  23  มนีาคม  2554 

ร้อย.ช.กกล.ฉก.980 ไทย/ดาร์ฟูร์  ของเรา ได้จัดการแข่งขันกีฬา เปตอง เพื'อเป็นการสร้าง
สัมพนัธไมตรีกนัภายในกองร้อย เพราะกองร้อยทหารช่างนั$น เป็นหน่วยเฉพาะกิจ มาจากหลายที'รวมกนั จึง
ยงัอาจไม่รู้จกักนั รวมถึงมีความคิดและความเห็นที'แตกต่างกนั การแข่งขนักีฬาเป็นวิธีที'จะเชื'อมโยงกาํลงัพล
ให้เป็นนํ$ าหนึ' งใจเดียวกนั ผบ.ร้อย.ช.ฯ ไดม้อบเงินรางวลั จาํนวน 2,000.-บาท สําหรับผูช้นะ โดยแบ่งทีม
ตามบา้นพกั ซึ' งผลการแข่งขนั ซอย 3 เป็นผูช้นะ (ทาํการแข่งขนัตั$งแต่วนัที' 23 มี.ค.54 ชิงชนะเลิศวนัที'                
24 มี.ค.54)  และไดเ้รียนเชิญ นายทหารฝ่ายอาํนวยการมาร่วมแข่งขนักีฬาเปตอง กบั นายทหาร ร้อย.ช.ฯ    
ผลการแข่งขนั นายทหาร ร้อย.ช.ฯ เป็นผูช้นะ ต่อมาในช่วงเยน็ ไดจ้ดังานเลี$ยงกาํลงัพลของ ร้อย.ช.ฯ และมี
การจบัรางวลั ใหก้บักาํลงัพล (งานนี$  มว.งานดินรับเหมารางวลัไปคร้าบ) 

 

กฬีาสร้างคน คนสร้างกองทพั 

สร้างจิตสํานึกด้วยความด ีสร้างสามคัคด้ีวยกฬีา 

 



 

วนั ศุกร์ ที�  1  เมษายน  2554 

ผบ.ร้อย.ช.ฯ จดัการประชุมชี$แจงผลการปฏิบติังานที'ผา่นมา และงานที'จะตอ้งปฏิบติัในอนาคตของ
แต่ละหมวด พร้อมทั$งขอ้มูลต่างๆ จาก กกล.ฉก.980 ไทย/ดาร์ฟูร์ และพบปะกาํลงัพลของ ร้อย.ช.ฯ โดยให้
แต่ละหมวด ชี$แจงรายละเอียด  

 

 

 

 

 

 

การปฏิบติังานในหว้งที'ผา่นมา ผมขอชมเชยกาํลงัพลทุกท่านที'ไดทุ้่มเทแรงกายแรงใจในการทาํงาน 
และขอให้รักษาความดีนั$นไว ้ทหารช่างไทยเคยไดส้ร้างชื'อเสียงไวห้ลายประเทศ และ ร้อย.ช.กกล.ฉก.980 
ไทย/ดาร์ฟูร์ นั$น ก็จะเป็นอีกหนึ'ง ที'ไดส้ร้างชื'อเสียงไวใ้หก้บัประเทศ (ผบ.ร้อย.ช. กล่าวฯ) 

 

วนั อาทติย์ ที�  3  เมษายน  2554 

เมื'อเวลา 0730  ร้อย.ช.กกล.ฉก.980 ไทย/ดาร์ฟูร์ ไดท้าํพิธีประดบัยศให้กบักาํลงัพล จาํนวน 2 นาย 
คือ จ.ส.ท.รัชพลฯ (เป็น จ.ส.อ.) และ ส.ท.ธีระฯ (เป็น ส.อ.) โดยเรียนเชิญ ผบ.ร้อย.ช.ฯ เป็นประธานในพิธีฯ 
พิธีดงักล่าวแมจ้ะเป็นการเลื'อนยศตามหว้งที'กาํหนด แต่ก็ไดส้ร้างขวญัและกาํลงัใจใหแ้ก่กาํลงัพลทุกนาย   

 

 

 



 

วนั จันทร์ ที�  4  เมษายน  2554 

เมื'อเวลา 0900 ผบ.กกล.ฉก.980 ไทย/ดาร์ฟูร์ ไดก้ระทาํพิธีอญัเชิญธงชยัเฉลิมพล จากที'ประจาํใน
พื$นที'แคมป์เก่า เขา้ประจาํสํานกังานในพื$นที'แห่งใหม่  ซึ' งกาํลงัพลของ ร้อย.ช.กกล.ฉก.980 ไทย/ดาร์ฟูร์              
ไดเ้ขา้ร่วมพิธี เพื'อความเป็นสิริมงคล 

 

 

 

 

 

 

 ธงชัยเฉลิมพล เป็นธงประจาํหน่วยทหารที'ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระ-
เจา้อยูห่วั ธงชยัเฉลิมพลถือเป็นสิ'งศกัดิL สิทธิL สูงสุดของทหาร  ที'ทหารทุกคนตอ้งเคารพสักการะ และพิทกัษ์
รักษาไวด้ว้ยชีวติ การปฏิบติัต่อธงชยัเฉลิมพลทุกขั$นตอน  ตอ้งเป็นไปตามพิธีการ ระเบียบแบบแผนที'วางไว้
อย่างเขม้งวดกวดขนั ในโอกาสที'จะเชิญธงชยัเฉลิมพลออกประจาํที' จะตอ้งเป็นพิธีการที'มีความสําคญั
เกี'ยวกบัเกียรติยศและเชิดหนา้ชูตาเท่านั$น  
 ธงชยัเฉลิมพล ไดเ้ขา้ประกอบพิธีสําคญัทางศาสนา ในพระราชพิธีตรึงหมุด ธงชัยเฉลิมพล 
โดยองค์พระมหากษตัริย ์ทรงประกอบพิธีนี$ ในพระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ท่ามกลางพระสงฆ์
ทรงสมณศกัดิL ชั$นผูใ้หญ่  พระมหากษตัริยท์รง  ตรึงธงแต่ละผืนติดกบัดา้มธง โดยทรงตอกฆอ้นเงินลงบน
ตะปูทองเหลืองอยา่งแน่น ธงหนึ'งมีรูตะปูประมาณ 32-35 ตวั  ที'ส่วนบนของคนัธงจะมีลกัษณะเป็นปุ่มโลหะ
กลึงกลมสีทองภายในกลวง  ปุ่มกลมนั$นทาํเป็นฝาเกลียวปิด-เปิดได ้ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั จะทรง
บรรจุ เส้นพระเจ้า พร้อมดว้ยพระพุทธรูปที'ไดเ้ขา้พิธีพุทธาภิเษกแลว้  ชื'อ พระยอดธง ลงในปุ่มกลมแลว้ทรง
ปิดฝาเกลียวขนัแน่น ทรงเจิมแป้งกระแจะจนัทน์ที'ยอดธงทุกคนั  พระสงฆส์วดชยัมงคลคาถา  ตั$งแต่เริ'มพิธี
จนจบพิธี 

 

 ในวนัเดียวกนั เวลา 1800  ผบ.กกล.ฉก.980 ไทย/ดาร์ฟูร์ เป็นประธาน เปิดการแข่งขนักีฬา
ภายใน กกล.ฉก.980 ไทย/ดาร์ฟูร์  โดย ร้อย.ช.ฯ รับผดิชอบการแข่งขนักีฬาหมากรุก มี พ.ต.ธวชัชยั  ทองฟุก   
ผบ.มว.ทหารช่างสนาม และ ร.ท.เกียรติสกุล  มะลิสุวรรณ  ผบ.ตอนเจาะนํ$าบาดาล เป็นผูก้าํกบัดูแลการ
แข่งขนั 



 

 

 

 

 

 

 

 

กฬีาเครียด แต่กรรมการไม่เครียด ใครชนะมาแจ้งผลด้วย นะจ๊ะ 

 

วนั พธุ ที�  6  เมษายน  2554 

 จ.ส.ต.อภิชาติ   ขนัคาํ   กาํลงัพลซึ' งประสบอุบติัเหตุถูก รถโฟคลิป ไหลมาชนจากดา้นหลงั ทาํให้
กระดูกขาท่อนล่างดา้นขวาหกันั$น  ถูกส่งตวักลบัประเทศไทย เพื'อไปรักษาตวัต่อ  ณ โรงพยาบาลพระมงกุฏ
เกลา้ฯ  ทาํให ้ร้อย.ช.ฯ ตอ้งจาํหน่ายกาํลงัพลออก 1 นาย  
 จ.ส.ต.อภิชาติฯ เดินทางถึงประเทศไทย ในวนัที' 7 เมษายน 2554 และมีรถพยาบาลจาก รพ.พระ
มงกุฎฯ มารับตวัเพื'อทาํการรักษาต่อในทนัที จากการ X-ray พบว่ากระดูกที'ไดใ้ส่เหล็กไวน้ั$น ไม่ติดกนั ทาํ
ใหต้อ้งผา่ตดัใส่เหล็กใหม่ และตอ้งพกัรักษาตวั ณ รพ.พระมงกุฎฯ อยา่งนั$น 1-2 เดือน จากปัญหาดงักล่าว จึง
ไดท้ราบวา่ ระบบการทาํงานและคุณภาพของ รพ.สนาม ในประเทศซูดานนั$น ไม่มีคุณภาพเท่าที'ควร การ
ผา่ตดัและการรักษา อาจทาํไดอ้ย่างไม่มีประสิทธิภาพ กาํลงัพลทุกนาย ควรตระหนกัถึงความปลอดภยัใน
การทาํงานเป็นอนัดบัหนึ'ง เพราะถา้เกิดอุบติัเหตุที'ร้ายแรงกวา่นี$  การรักษาอาจทาํไดไ้ม่ดีนกั  

 

วนั พธุ ที�  13  เมษายน  2554 

 วนันี$ เป็นวนัสงกรานต์ สนุกสนานกนัแบบไทยๆ สงกรานต์ละเป็นวนัปีใหม่ สดชื'นแจ่มใส สุขชื'น 
ยาวนาน มาร้อง มารํา มาเล่น กีฬา แฮปปี$  เฮฮา ในเมืองซูดาน 
 เนื'องจากวนันี$ เป็นวนัปีใหม่ไทย กาํลังพลของ กกล.ฉก.980 ไทย/ดาร์ฟูร์ ได้จดังานสรงนํ$ าพระ      
รดนํ$าดาํหวัผูใ้หญ่ และขอพรจากผูบ้งัคบับญัชา เพื'อความเป็นสิริมงคล อีกทั$งยงัมีการแข่งขนักีฬาเนื'องในวนั
สงกรานต์ บรรยากาศภายในงาน ถึงแมว้า่จะไม่ใช่เมืองไทย แต่กาํลงัพลทุกนาย ก็มีความรู้สึกว่า เรากาํลงั   
อยูบ่า้น มีทุกคนเป็นครอบครัว ครอบครัวที'จะร่วมปฏิบติัภารกิจรักษาสันติภาพไปดว้ยกนั 



 

 

 

 

 

 

 

ผบ.ร้อย.ช.ฯ สรงนํ=าพระ และรดนํ=าขอพร จาก ท่าน ผบ.กกล.ฉก.980 ไทย/ดาร์ฟูร์ 

 

 

 

 

 

 

 

  

ร้อย.ช.กกล.ฉก.980 ไทย/ดาร์ฟูร์ ได้ส่งกาํลงัพลเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาทุกประเภท คือ ฟุตบอล 
ตะกร้อ เปตอง และไดก้วาดมาหลายรางวลัครับ 

และในช่วงเยน็ของวนัดงักล่าว ไดมี้การประกวดร้องเพลง THA STAR DARFUR การร่วมกิจกรรม
ซุม้งาน รวมถึงการรับประทานอาหารร่วมกนั กิจกรรมดงักล่าว ทาํใหก้าํลงัพลทุกนายมีความสุขมาก และทาํ

การแข่งขันกฬีาเป็นไปด้วยความสนุกสนาน 



 

ให้คลายความคิดถึงบ้าน ซึ' งห่างไกล 8,000 กว่ากิโลเมตร ลงได้ ครับ และที'จะลืมพูดไม่ได้เลยก็คือ                   
ส.อ.ประจกัร์  เวยีงวเิศษ  กาํลงัพลของ ร้อย.ช.ฯ ไดรั้บรางวลั รองชนะเลิศอนัดบั 1 การประกวด THA STAR 
DARFUR งานนี$ รับรางวลัเตม็ๆครับ 

 

 

 

 

 

 

    พี�ประจักษ์  THA STAR DARFUR ของ ร้อย.ช.ฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพบรรยายกาศกองเชียร์ และกจิกรรม BINGO ที� ร้อย.ช.ฯ ได้จัดขึ=น 



 

วนั พธุ ที�  15  เมษายน  2554 

เมื'อเวลา 1430 กาํลงัพลของ กองกาํลงัเฉพาะกิจ 980 ไทย/ดาร์ฟูร์ ร่วมตอ้นรับ Mr. Nabeel  Arif  
ผูอ้าํนวยการศูนยส์นบัสนุนด้านการส่งกาํลงับาํรุงของ UNHQ ในการรับตรวจ LSD (Logistic Support 
Divistion) ในส่วนของ ร้อย.ช.ฯ นั$น ผบ.ร้อย.ช.ฯ นาํรับการตรวจและบรรยายสรุปเกี'ยวกบัการปฏิบติังาน
ดา้นการก่อสร้าง และการเจาะนํ$าบาดาล ภายใน THAIBATT ซึ' งเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

 

 

 

 

 

 

 

วนั ศุกร์ ที�  22  เมษายน  2554 
 ตลาดเมืองมุกจาร์ ทุกวนัศุกร์และ 
วนัเสาร์ของสัปดาห์นั$ น กองกําลัง ได้จัด
ยานพาหนะไวใ้ห้กบักาํลงัพลได้เดินทางไป
ซื$อของกินของใช้ที'ตลาดเมืองมุกจาร์ เพื'อ
เป็นการอุดหนุนสินคา้ของชาวเมืองมุกจาร์ 
และกาํลังพลของกองกาํลัง ก็ได้จบัจ่ายซื$ อ
ของที'ตอ้งการ ภายในตลาดเมืองมุกจาร์นั$น 

เป็นตลาดที'มีขนาดกลาง แต่จะเปิดเฉพาะวนัศุกร์และวนัเสาร์ ภายในตลาดจะมีของใช้และของกินจาํนวน
มาก ไดแ้ก่ เสื$อผา้เครื'องแต่งกาย ผา้ซีมสั เนื$อสัตวต่์างๆ ไข่ไก่ ขนม นํ$ าอดัลม และเครื'องใชภ้ายในครัวเรือน 
เป็นตน้ สําหรับเวลาการจบัจ่ายใชส้อยนั$น มีเวลาให้หนึ'งชั'วโมง ซึ' งกาํลงัพลตอ้งบริหารเวลาให้ดี และมีขอ้
หา้มต่างๆในการออกไปตลาดคือ หา้มใหสิ้'งของกบัเด็ก และหา้มซื$อของผดิกฎหมายเป็นอนัขาด 

 
 
 
 



 

วนั จันทร์ ที�  25  เมษายน  2554 
 นกยกัษ์ (มัน  ใหญ่ มาก) 
 ครั$ งแรกที'ไดเ้ห็น ก็ที'ฐานปฏิบติัการเมืองมุกจาร์ และเมื'อเห็นทีแรก ก็ตอ้งตกตะลึง ตรึงใจวา่ เอะ๊ 
มนัตวัอะไร ตวัใหญ่ๆ ดาํๆ ยนืนิ'งอยูเ่ป็นกลุ่ม พอเดินเขา้ไปดูใกล้ๆ  ปัต อี โถ่!! มนัคือนก Thai is a bird  นก
ครับ นกอะไรตวัใหญ่มาก ตวัพอๆกบัผมเลยครับ บางตวัยงัใหญ่กวา่ผมเลย มนัเป็นนกสายพนัธ์ุเดียวกบั
อีแร้งครับ มนัจะหากินซากสัตวที์'ตายแลว้ และกินของที'เน่าเหมน็ครับ 
 
 
 
  
 
 
 
 

นกยกัษ์ โซลุกมัคโต 

 

วนั พฤหัส ที�  28  เมษายน  2554 
 การส่งกาํลงับาํรุงดา้นอาหารของ UNAMID นั$น 
ทางกองกาํลงัเป็นหน่วยวางแผนในการคิดวา่ควรจะเลือกสิ'ง
ใดและแบบใด มาใหก้าํลงัพลไดรั้บประทานกนั ทั$งนี$  การ
เสนอความตอ้งการอาหารของ UNAMID นั$น จะเป็นการส่ง
อาหารตามวงรอบ ซึ' งตอ้งแจง้ล่วงหนา้ ทางกองกาํลงัได้
เสนออาหารที'สามารถทาํใหก้าํลงัพลของไทย รวมถึง 
ร้อย.ช.ฯ รับประทานกนัได ้เนื'องจาก อาหารส่วนใหญ่ตอ้ง
เป็นอาหารที'อิสลามทานได ้เนื'องจากเป็นประเทศอิสลาม 

กองกาํลงัไดจ้ดัอาหารพิเศษสําหรับกาํลงัพล นอกเหนือจากอาหารซึ'งโรงประกอบเลี$ยงเป็นผูท้าํ ซึ' งจะมาเป็น
วงรอบประมาณสองหรือสามอาทิตยต่์อครั$ ง เมนูดงักล่าวจะประกอบดว้ย ขนมปัง แยม นมสด นมผง ผลไม้
กระป๋อง นํ$าผลไม ้เนื$อไก่สดสาํหรับการประกอบกนัเอง ลูกเกด ชา กาแฟ นํ$าตาล ซึ' งจะแบ่งโควตาให้หน่วย
ไดจ้ดัสรรใหก้าํลงัพลของแต่ละกองร้อย อาหารดงักล่าวทาํใหก้าํลงัพลไดรั้บประทานเพิ'มขึ$นจากโรง
ประกอบเลี$ยง ซึ' งกาํลงัพลทุกนายไดรั้บกนัอยา่งครบถว้น 

 



 

วนั อาทติย์ ที�  1  พฤษภาคม  255

 วนันี$ ก ําลังพลของ ร้อย.ช
โทรศพัทม์าแจง้ทาง ร้อย.ช.ฯ วา่ ไม่สามารถเดินทางกลบัมาปฏิบติัภารกิจตามห้วงวนัที'กาํห
รถโดยสารที'ใช้เดินทางมาสนามบินนั$น เกิดอุบติัเหตุ ยางรถแตก ทาํให้ตอ้งเลื'อนการเดินทางออกไปอย่าง
น้อย 1-2 วนั ปัญหาดงักล่าว แมว้่าดูอาจไม่ใช่เรื' องเล็กน้อย แต่จริงๆแล้ว เป็นปัญหาใหญ่ในระดบัหนึ' ง 
เนื'องจาก เมื'อเดินทางมาถึงประเทศซูดานแลว้ จะสามารถเดินทางต่อมาที'มุกจาร์ไดน้ั$
UNAMID หลายต่อ และตอ้งมีเอกสารการเดินทางหรือ 
ดงักล่าวไดล้งรายละเอียดการเดินทางของแต่ละบุคคลไวแ้ลว้ หากเลื'อนการเดินทาง เอกสารจะไม่ตรง และ
ไม่มีชื'อขึ$นเครื'อง นั'นเป็นปัญหาสําคญั
ติดต่อทาํ MOP ให ้ทาํใหต้อ้งไปทาํการเปลี'ยน 
ที'เดียว ตอ้งเอา MOP ไปให้ UNMO
ดูตอนเย็นว่า จะมีชื'อเราขึ$นเครื'องหรือไม่ ถา้มีชื'อก็จะไดขึ้$นเครื'องเดินทาง แต่หากไม่มีชื'อนั$น ตอ้งไปแก้
MOP ใหม่ แลว้ทาํแบบเดิม มนัเป็นเรื'องที'ยุ่งยากมาก หากกาํลงัพลไม่สามารถพูดภาษาองักฤษได ้ยิ'งเป็น
เรื'องสาํคญัเลยทีเดียว  
 ฉะนั$นแลว้ กาํลงัพลทุกนาย ควรวางแผนการเดินทางให้ดี 
ไม่เช่นนั$นแลว้ มนัจะเป็นปัญหาที'สาํคญัยิ'งสาํหรับการเดินทาง มาปฏิบติัภารกิจ

 

วนั องัคาร ที�  10  พฤษภาคม  255

 เมื'อเวลา 1030 คณะชุดตรวจ 
ดาร์ฟูร์  เมือง Mukjar   ผบ.กกล.ฉก
ต่อมาคณะชุดตรวจ และเจา้หนา้ที' 
ครั$ งที' 2 เพื'อประเมินความพร้อมของยุทโธปกรณ์ของ กกล
รายการยทุโธปกรณ์สายช่าง   

2554 

ช.กกล.ฉก.980 ไทย/ดาร์ฟูร์ ซึ' งเดินทางกลับไปพกัที'ประเทศไทยนั$ น 
ฯ วา่ ไม่สามารถเดินทางกลบัมาปฏิบติัภารกิจตามห้วงวนัที'กาํห

เดินทางมาสนามบินนั$น เกิดอุบติัเหตุ ยางรถแตก ทาํให้ตอ้งเลื'อนการเดินทางออกไปอย่าง
วนั ปัญหาดงักล่าว แมว้่าดูอาจไม่ใช่เรื' องเล็กน้อย แต่จริงๆแล้ว เป็นปัญหาใหญ่ในระดบัหนึ' ง 

เมื'อเดินทางมาถึงประเทศซูดานแลว้ จะสามารถเดินทางต่อมาที'มุกจาร์ไดน้ั$
หลายต่อ และตอ้งมีเอกสารการเดินทางหรือ MOP (MOVEMENT OF PERSON

ดงักล่าวไดล้งรายละเอียดการเดินทางของแต่ละบุคคลไวแ้ลว้ หากเลื'อนการเดินทาง เอกสารจะไม่ตรง และ
ไม่มีชื'อขึ$นเครื'อง นั'นเป็นปัญหาสําคญั คือไม่ไดขึ้$นเครื'อง และที'เมืองคาร์ทูมนั$น ไม่มีกาํลงัพลของไทยคอย

ให ้ทาํใหต้อ้งไปทาํการเปลี'ยน MOP เอง และยุง่ยากมาก เพราะไม่ใช่วา่จะทาํ 
UNMO ทาํการแกไ้ข เซ็นกาํกบั แลว้ตอ้งไปยื'นที' SUMMIT
ครื'องหรือไม่ ถา้มีชื'อก็จะไดขึ้$นเครื'องเดินทาง แต่หากไม่มีชื'อนั$น ตอ้งไปแก้

ใหม่ แลว้ทาํแบบเดิม มนัเป็นเรื'องที'ยุ่งยากมาก หากกาํลงัพลไม่สามารถพูดภาษาองักฤษได ้ยิ'งเป็น

ฉะนั$นแลว้ กาํลงัพลทุกนาย ควรวางแผนการเดินทางให้ดี แลว้ตอ้งปฏิบติัให้ตรงตามเวลา เพราะ
ไม่เช่นนั$นแลว้ มนัจะเป็นปัญหาที'สาํคญัยิ'งสาํหรับการเดินทาง มาปฏิบติัภารกิจ 

2554 

คณะชุดตรวจ COE ของ UNAMID ไดเ้ดินทางมาถึง Camp 
ฉก.980 ไทย/ดาร์ฟูร์  ให้การตอ้นรับ ทาํการบรรยายสรุปและตอบขอ้ซักถาม 

คณะชุดตรวจ และเจา้หนา้ที' ไดด้าํเนินการตรวจ Second Quarter (Operational Readiness Inspection
เพื'อประเมินความพร้อมของยุทโธปกรณ์ของ กกล.ฉก.980 ไทย/ดาร์ฟูร์ โดย ร้อย

ดาร์ฟูร์ ซึ' งเดินทางกลับไปพกัที'ประเทศไทยนั$ น 
ฯ วา่ ไม่สามารถเดินทางกลบัมาปฏิบติัภารกิจตามห้วงวนัที'กาํหนดได ้เนื'องจาก

เดินทางมาสนามบินนั$น เกิดอุบติัเหตุ ยางรถแตก ทาํให้ตอ้งเลื'อนการเดินทางออกไปอย่าง
วนั ปัญหาดงักล่าว แมว้่าดูอาจไม่ใช่เรื' องเล็กน้อย แต่จริงๆแล้ว เป็นปัญหาใหญ่ในระดบัหนึ' ง 

เมื'อเดินทางมาถึงประเทศซูดานแลว้ จะสามารถเดินทางต่อมาที'มุกจาร์ไดน้ั$น ตอ้งนั'งเครื'องของ 
MOP (MOVEMENT OF PERSONAL) เอกสาร

ดงักล่าวไดล้งรายละเอียดการเดินทางของแต่ละบุคคลไวแ้ลว้ หากเลื'อนการเดินทาง เอกสารจะไม่ตรง และ
ที'เมืองคาร์ทูมนั$น ไม่มีกาํลงัพลของไทยคอย

เอง และยุง่ยากมาก เพราะไม่ใช่วา่จะทาํ MOP เสร็จใน
SUMMIT MOP แลว้ตอ้งคอย

ครื'องหรือไม่ ถา้มีชื'อก็จะไดขึ้$นเครื'องเดินทาง แต่หากไม่มีชื'อนั$น ตอ้งไปแก ้
ใหม่ แลว้ทาํแบบเดิม มนัเป็นเรื'องที'ยุ่งยากมาก หากกาํลงัพลไม่สามารถพูดภาษาองักฤษได ้ยิ'งเป็น

แลว้ตอ้งปฏิบติัให้ตรงตามเวลา เพราะ

Camp กกล.ฉก.980 ไทย/
ให้การตอ้นรับ ทาํการบรรยายสรุปและตอบขอ้ซักถาม 

Operational Readiness Inspection) 
โดย ร้อย.ช.ฯ รับผิดชอบ



 

วนั พฤหัสบดี ที�  12  พฤษภาคม

เวลา 1800 ร้อย.ช.กกล.ฉก
ความพร้อมทางดา้นสมรรถภาพร่างกาย ตามนโยบาย ผบ

วนั อาทติย์ ที�  15 พฤษภาคม  255

ผบ.Sector west ท่านใหม่ได้
พกัแรมภายในแคมป์ โดยออกตรวจพื$นที'ภายในค่ายฯ ซึ' งประกอบดว้ย 
และร่วมการแข่งขนักีฬาฟุตบอล ระหวา่ง บก

สําหรับการเดินทางมาเยือนของ 
พร้อมกบั ผบ.กกล.ฉก.980 ไทย/ดาร์ฟูร์ และกาํลงัพล เพื'อเจรจากบัชาวบา้น จากกรณีอุบติัเหตุ กาํลงัพลของ
กองพนัไทย ไดข้บัรถเหยยีบเด็กจนถึงแก่การ

พฤษภาคม  2554 

ฉก.980 ไทย/ดาร์ฟูร์ ทาํการทดสอบร่างกายของกาํลงัพ
ร่างกาย ตามนโยบาย ผบ.กกล.ฉก.980 ไทย/ดาร์ฟูร์ 
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ท่านใหม่ไดเ้ดินทางมาตรวจเยี'ยม THAIBATT กกล.ฉก.
โดยออกตรวจพื$นที'ภายในค่ายฯ ซึ' งประกอบดว้ย ป้อมตรวจการณ์ลิม่า

ข่งขนักีฬาฟุตบอล ระหวา่ง บก.พนั.ฯ กบั ร้อย.ช.ฯ 
สําหรับการเดินทางมาเยือนของ ผบ.Sector west ในครั$ งนี$  เนื'องจากตอ้งเดินทางไปที'เมือง 

ดาร์ฟูร์ และกาํลงัพล เพื'อเจรจากบัชาวบา้น จากกรณีอุบติัเหตุ กาํลงัพลของ
จนถึงแก่การเสียชีวติ 

กาํลงัพล เพื'อให้กาํลงัพลมี

.980 ไทย/ดาร์ฟูร์ และ          
ตรวจการณ์ลิม่า, สวนเกษตร 

ในครั$ งนี$  เนื'องจากตอ้งเดินทางไปที'เมือง Garsila 
ดาร์ฟูร์ และกาํลงัพล เพื'อเจรจากบัชาวบา้น จากกรณีอุบติัเหตุ กาํลงัพลของ



 

เหตุการณ์ดงักล่าว ไดส่้งผลกระทบต่อความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งชาวบา้นกบักองพนัไทยเป็นอยา่ง
ยิ'งและปัญหาดงักล่าวเป็นเรื'องใหญ่มาก เนื'องจากครั$ งแรกที'ไดไ้ปเจรจา ทางการข่าวแจง้ว่ามีกลุ่มกองโจร
ประมาณ 200 นาย พร้อมอาวุธครบมือ ดกัซุ่มกองกาํลงัของเราอยูข่า้งทาง ทาํให้ไม่สามารถเคลื'อนยา้ยกาํลงั
กลบัเขา้ฐานได ้และในส่วนของฐานปฏิบติัการตอ้งเตรียมการรองรับแผนเผชิญเหตุ เพื'อป้องกนัฐานและ
คอยคุม้กนักาํลงัพลของกองกาํลงั ในการเจรจาขั$นตน้ ชาวบา้นไดเ้รียกร้องเงินเป็นจาํนวนเงินที'สูงมาก ซึ' ง 
ผบ.กกล.ฉก.980 ไทย/ดาร์ฟูร์  แจง้วา่ หากตอ้งเสียเงินมากขนาดไหน ก็ยอมเพื'อที'จะให้กองกาํลงัสามารถยืน
หยดัอยูไ่ด ้และไม่ทาํใหเ้ป็นปัญหากบักาํลงัพลผลดัที' 2 แต่เหตุการณ์ต่างๆไดค้ลี'คลายลง และไม่ตอ้งสูญเสีย
เงินจาํนวนมาก สาํหรับรายละเอียด ทางกองพนัไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบแต่อยา่งใด   

 

 

 

 

 

 

วนั พธุ ที�  18 พฤษภาคม  2554 
 PX ThaiBatt ร้านคา้สาํหรับกาํลงัพลทุกท่าน เปิดใหบ้ริการทุกวนัตั$งแต่เวลา 0800-2000 เป็นร้านคา้
ซึ' งใหบ้ริการของกินของใช ้โดยราคานั$นเท่าทอ้งตลาดเมืองมุกจาร์ และบางอยา่งอาจถูกกวา่ดว้ยซํ$ า แต่วา่
จาํนวนสินคา้คงไม่เท่ากบัร้านสะดวกซื$อที'เมืองไทยสักเท่าไหร่ครับ เพราะวา่สินคา้ที'นาํมาขาย จะเป็นสินคา้
ซึ' งสั'งมาจากตลาดเมืองมุกจาร์ คุณอาํนาจ และสินคา้บางรายการ อิมพอร์ตมาจากเมืองไทยครับ สินคา้ที'มี
ขายก็ไดแ้ก่ นํ$าอดัลม ขนมปัง สบู่ นํ$ายาปรับผา้นุ่ม นํ$ายาลา้งจาน บุหรี'  ปากกา นํ$าตาล ไข่ไก่ครับ แต่ทางที'ดี
พวกของใชก้็เตรียมมาจากเมืองไทยใหพ้ร้อมจะดีกวา่ครับ 

 
 
  
 

 



 

วนั ศุกร์ ที�  20 พฤษภาคม  2554 

นํ=าเสียไปไหน....... 
 กองกาํลงัพลเฉพาะกิจ 980 ไทย/ดาร์ฟูร์ มีกาํลงัพลจาํนวน 812 นาย ในแต่ละวนัตอ้งใชน้ํ$ าจาํนวน
มากสาํหรับกาํลงัพล จึงตอ้งมีการจดัการนํ$าเสียอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื'อจะไดบ้ริหารการใชใ้ห้ไดป้ระโยชน์
สูงสุด ในการนี$  กองกาํลงัเฉพาะกิจ 980 ไทย/ดาร์ฟูร์ โดย กองร้อยทหารช่าง ไดเ้ขา้มาจดัการนํ$ าเสียให้นาํมา
สามารถใชใ้หม่ไดอี้กครั$ ง โดยการนาํนํ$ าเสียมาผ่านกระบวนการ แลว้นาํนํ$ าดงักล่าว กลบัมาใชใ้หม่ ในการ
รดถนน      รดนํ$าตน้ไม ้ฯลฯ ทาํใหล้ดการใชอ้ยา่งสิ$นเปลืองลงได ้
 สําหรับเครื'องบาํบดันํ$ าเสียของทาง UN เขาบอกว่าเมื'อผา่นการบาํบดัแลว้สามารถนาํนํ$ าที'ผา่นการ
บาํบดัแลว้  มาดื'มไดเ้ลย  แต่จะมีใครกลา้ครับ  นํ$ าขี$  นํ$ าเหยี'ยวทั$งนั$น  แต่ที'ผมชอบคือมนัเบ็ดเสร็จในตวั มี
การกรอง การเติมอากาศ การฆ่าเชื$อโรค  การเติมคลอรีน และ เราสามารถเคลื'อนยา้ยไดส้ะดวก  แต่ที'ผมไม่
ชอบอย่างเดียว  คือ ติดตั$งไดไ้ม่กี'วนัแลว้ เสีย จนถึงปัจจุบนัมนัก็ยงัเสียอยู ่  ก็คาดว่ามนัคงจะเสียถึงผลดั 2 
ละมั'งครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนั อาทติย์ ที�  22 พฤษภาคม  2554 

HOSPITAL THAIBATT  LEVEL 1 
 โรงพยาบาล ระดับ 1 พลสั  กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ 
 เมื'อกําลังพลของ กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ ต้อง
เจ็บป่วยจากสุขภาพร่างกาย  และการปฏิบัติภารกิจนั$ น 
จาํเป็นตอ้งไดรั้บการดูแลรักษา และโรงพยาบาลระดบั 1 กกล.
ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ ก็เป็นโรงพยาบาลเบื$องตน้ ในการดูแลผู ้
เจ็บป่วย ภายในโรงพยาบาล จะมีห้องฉุกเฉิน ดูแลเหตุ 24 ชม. 
มีห้องทนัตกรรม และห้องดูแลผูป่้วย โดยมีทีมแพทยค์อยดูแล

เครื�องทาํนํ=าเสียให้เป็นนํ=าดี เพื�อนํานํ=ากลบัไปใช้ใหม่ 



 

นํ=าที�นํามาจากบ่อบาดาลจะนํามาเกบ็ไว้ในถุงเครื�องกรองนํ=า RO ผ่านเครื�องนี=นํ=าสะอาดชัวร์ 

และให้คาํแนะนําอย่างใกล้ชิด สําหรับกาํลังพลของ กองร้อยทหารช่างท่านใด เจ็บป่วย อย่าลืมนึกถึง
โรงพยาบาลระดบั 1 ของกองกาํลงัเฉพาะกิจ 980 ไทย/ดาร์ฟูร์ นะครับ 

 

วนั องัคาร ที�  24 พฤษภาคม  2554 
 มาตรการประหยดันํ=า โดย ร้อย.ช.กกล.ฉก.980 ไทย/ดาร์ฟูร์ 

 เนื'องจากการปฏิบติัภารกิจรักษาสันติภาพของเรานั$น สภาพพื$นที'เป็นพื$นที'แห้งแลง้ไม่มีแม่นํ$ า มีแต่
ลาํธารที'แหง้ขอด แหล่งนํ$าที'กาํลงัพลไดใ้ชใ้นการอุปโภคบริโภคนั$น ไดม้าจากบ่อนํ$ าบาดาลซึ' ง  ร้อย.ช.กกล.
ฉก.980 ไทย/ดาร์ฟูร์ เป็นผูขุ้ด นํ$ าที'ไดก้็มีปริมาณไม่เพียงพอที'จะใชฟุ่้มเฟือยได ้จึงจาํเป็นตอ้งมีการบริหาร
จดัการนํ$า เพื'อจะไดใ้ชน้ํ$ากนัไดอ้ยา่งคุม้ค่า และเพียงพอต่อความตอ้งการของกาํลงัพลทุกนาย การควบคุมนํ$ า
ไดเ้ปลี'ยนแปลงตลอดเวลาเพื'อที'จะหาวธีิที'ดีที'สุดที'จะใชน้ํ$ าไดอ้ยา่งเพียงพอ อนัดบัแรกของการจดัการนํ$ าคือ 
การเก็บนํ$า โดยเมื'อนาํนํ$าจากบ่อบาดาลขึ$นมาแลว้จะนาํไปเก็บที'ถุงนํ$ า เพื'อพกัไว ้แลว้นาํนํ$ าเขา้กระบวนการ
ผลิตนํ$ า โดยผา่นเครื'อง RO เสร็จแลว้จะนาํนํ$ าที'ผ่านกระบวนการแลว้ไปเก็บไวใ้นถุงนํ$ าสะอาดเพื'อรอการ
จ่าย ส่วนนํ$ าที'ใช้อุปโภคจะเก็บแยกออกจากนํ$ าที'จะบริโภค ส่วนการใช้นํ$ านั$น จะจ่ายนํ$ าเป็นช่วงเวลาคือ 
0500-2230 แต่ในช่วงกลางวนัจะเปิดห้องนํ$ าให้ใชบ้ริการเพียงครึ' งหนึ'งเท่านั$น การใชเ้ครื'องซกัผา้ให้โควตา
กองร้อยละหนึ' งวนั ตั$งแต่ 1000-1400 ในวนัศุกร์เปิดให้บริการสําหรับทุกกองร้อย ส่วนวนัที'เหลือปิด
ใหบ้ริการเพื'อเป็นการประหยดันํ$า การซกัผา้ของกาํลงัพลไม่บงัคบัเพียงแต่ขอความร่วมมือให้นาํผา้มาซกัให้
จาํนวนมากพอ ไม่ควรใส่ผา้นอ้ยเกินไปเพราะวา่มนั จะเปลืองนํ$ าโดยใช่เหตุ การอาบนํ$ าของกาํลงัพล ไม่ได้
บงัคบัแต่จะช่วยกนัประหยดัคือ ช่วงเช้าจะไม่อาบนํ$ า เนื'องจากสภาพอากาศที'แห้งทาํให้ร่างกายไม่สกปรก 
อาบนํ$าก่อนนอนเพียงอยา่งเดียว ถือวา่เป็นการช่วยเหลือกนัในเรื'องนํ$า ใหมี้นํ$าเพียงพอสาํหรับทุกคนครับ  

 



 

ฮัลโหล ฮัลโหล เทส เทส  

วนั ศุกร์ ที�  27 พฤษภาคม  2554 

……CHATING IN LOVE 
 Internet Cafe สาํหรับกาํลงัพลของ กกล.ฉก.980 ไทย/ดาร์ฟูร์  
 สาํหรับอินเตอร์เน็ทคาเฟ่ของกองกาํลงัเฉพาะกิจ 980 ไทย/ดาร์ฟูร์ ไดเ้ปิดให้บริการสําหรับกาํลงัพล
ทุกนายไดใ้ชบ้ริการ เป็นอีกหนทางสําหรับกาํลงัพลที'ไม่มีคอมพิวเตอร์เป็นของตวัเอง เปิดให้บริการตั$งแต่ 
0800 – 2200 ของทุกวนั เพื'อไวใ้ชติ้ดต่อกบักาํลงัพลทางบา้น แกเ้หงา หาข่าวคราวทางบา้น การเมือง สังคม 
ดารา จะไดท้ราบวา่ ณ ปัจจุบนั ประเทศไทยของเราเป็นอยา่งไรบา้ง อินเตอร์เน็ทคาเฟ่มีจาํนวน 7 เครื'อง โดย
แบ่งโควตาใหก้าํลงัพล กองร้อยละหนึ'งวนั 

 
Internet Café  สําหรับกาํลงัพลทุกท่านให้ได้ใช้บริการกัน 

 

……I LOVE KARAOKE 
 เมื�อชีวิตขาดเสียงเพลงไม่ได้  ชนใดไม่มีดนตรีกาล 
ในสันดานเป็นคนชอบกลนกั   ดั'งกลอนที'พูดนั$น กาํลงัพล
ทุกนายย่อมมีเสียงเพลงอยู่ในหัวใจ และเราจะแสดงมัน
ออกมาไดอ้ย่างไรเล่า กองกาํลงัเฉพาะกิจ 980 ไทย/ดาร์ฟูร์ 
ไดเ้ล็งเห็นถึงความสําคญั จึงเปิดห้องคาราโอเกะให้กบักาํลงั
พลไดร้ะเบิดเสียงเพลงในหัวใจออกมา กาํลงัพลทุกนายได้
ผลัดเปลี'ยนหมุนเวียนกันไปใช้กันอย่างคับคั'ง ไม่ เว ้น

แม้กระทั'งพวกเราทหารช่าง ก็ได้ระเบิดจงัหวะออกมากัน
อยา่งสนุกสนาน ถึงแมว้า่อาจจะเลยเวลา จนตอ้งมายืนเขา้เวร
หนา้ กองบงัคบัการกองร้อยทหารช่างกนัก็ตามครับ คริ คริ 



 

วนั พธุ ที� 1 มถุินายน  2554 

ศาสนากบักาํลงัพลทหารช่าง........ 

 ศาสนา เป็นสิ'งนอ้มใจจิตใจของกาํลงัพลทหารช่าง ไม่ใหว้อกแวก จากสิ'งชั'วร้ายทั$งปวง พวกเรา
ทหารช่างไดส้วดมนตไ์หวพ้ระ แผเ่มตตา ทุกวนั เพื'อทาํใหจิ้ตใจสงบ ยามเราอยูใ่นสนามรบอยา่งนี$  ศาสนา
ทาํใหจิ้ตใจพวกเราเป็นสุข สุขทางใจ เมื'อใจเป็นสุข ชีวติก็เป็นสุข และในทุกวนัพฤหสับดี กาํลงัพลของเหล่า
ทหารช่าง ไดผ้ลดัเปลี'ยนหมุนเวยีนกนัไปสวดมนตไ์หวพ้ระที'หอ้งพระของกองกาํลงั ซึ' งจะมีพระพุทธรูป
ประดิษฐานไวใ้หก้าํลงัพลไดส้วดมนตไ์หวพ้ระ ขอพร รวมถึงการนั'งสมาธิ บริเวณห้องพระจะเงียบสงบ 
เหมาะที'จะปฏิบติัธรรมเป็นอยา่งยิ'งครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

.....ผกัสวนครัว  รั=วกนิได้ 

 เนื'องจากพื$นที'ฐานปฏิบติัการและการปฏิบติัภารกิจ เป็นสภาพดินที'แห้งแลง้ ชาวบา้นไม่มีความรู้ใน
เรื'องการปรับปรุงดินเพื'อปลูกพืชผกั กองกาํลงัเฉพาะกิจ 980 ไทย/ดาร์ฟูร์  ไดน้าํโครงการสวนเกษตรของใน
หลวง มาเผยแพร่และอบรมใหก้บัชาวบา้น สําหรับกาํลงัพลของ ร้อย.ช.ฯ นั$น ก็ไดท้าํสวนเกษตรสําหรับให้
กาํลงัพลของ ร้อย.ช.ฯ ไดรั้บประทานกนั เนื'องจากอาหารของ UNAMID จะมีจาํพวกผกันอ้ยมาก เนื'องจาก
การขนส่งและพืชผกัสามารถอยูไ่ดไ้ม่กี'วนั กาํลงัพลไดป้ลูกผกัดูแล เพื'อนาํผกัมารับประทานกนั 

 

 

 

 

 

จ่ากองร้อยนํากาํลงัพล ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ไหว้พระ และนั�งสมาธิ 

ผกัเขียวด้วยมือเรา 



 

วนั องัคาร ที� 7 มถุินายน  2554 

โรงอาหาร (MESS)........ 
 โรงอาหารสําหรับกาํลังพล กองกาํลงัเฉพาะกิจ 
980 ไทย/ดาร์ฟู ร์นั$ น เป็นอาหารบ้านนอกดาวน์ ชนิด              
6 โมดูล สองหลงั หนัหนา้ประกบกนั (ดาํเนินการดดัแปลง
โดย ร้อย.ช.ฯ) ภายในอาคารติดเครื'องปรับอากาศเยน็ฉํ'า มี
นํ$ าแข็ง และเครื'องทาํนํ$ าเยน็ไวบ้ริการ สําหรับการบริการ
อาหารของสูทกรรมนั$น ในตอนเชา้จะจ่ายอาหารตั$งแต่หก
โมงเชา้ มื$อกลางวนัจะจ่ายอาหารเวลาประมาณสิบเอ็ดโมง
ครึ' ง และในตอนเย็นจะจ่ายอาหารเวลาประมาณหกโมงเย็น โดยกาํลังพลจะต่อแถวกันเพื'อรับอาหาร 

รับประทานกันในโรงอาหาร  หรือนํากลับไปทานที'
ห้องพกัเป็นกลุ่ม สําหรับอาหารนั$นเป็นที'โปรดปรานของ
กําลังพล ร้อย.ช.ฯ เป็นอย่างยิ'ง โดยการจ่ายอาหารนั$ น 
นอกจากจะมีขา้วแลว้ ยงัมีมนัฝรั'งทอด โยเกริต และผมไม ้
ไวบ้ริการกาํลงัพลดว้ย งานนี$กาํลงัพลทุกนาย ถา้ไม่ไดอ้อก
กาํลงักายกนัแลว้ละก็ อว้นแน่ๆครับ 
 

 

วนั จันทร์ ที� 13 มถุินายน  2554 

......ห้องนํ=า THAIBATT 
 ห้องนํ$ าสําหรับกาํลงัพลของกองกาํลงัเฉพาะกิจ 980 ไทย/ดาร์ฟูร์ นั$น จะมีอยู่ 2 แบบ คือ ห้องนํ$ า
สําเร็จรูปของ UN และห้องนํ$ า ยย.ทบ. โดยห้องนํ$ าของ UN นั$น จะมีลกัษณะคือ รูปทรงเหมือนตูค้อนเทน
เนอร์ สามารถยกได ้ภายในเป็นห้องส้วม 3 ห้อง โถฉี' 1 ห้องอาบนํ$ า 3 ห้อง และอ่างลา้งหนา้ 3 ก๊อก  ส่วน
ห้องนํ$ าของไทยที'ประกอบนํ$ า จะมีลกัษณะเป็นห้องส้วม 3 ห้อง ห้องอาบนํ$ า 3 ห้อง โถฉี' 1-2 โถ (สามารถ
ดดัแปลงเพิ'มจาํนวนหรืออุปกรณ์ต่างๆได)้  ห้องนํ$ ามีความสําคญัยิ'งของกาํลงัพลที'จะใชช้าํระลา้งสิ'งสกปรก
ต่างๆออกจากร่างกาย  ยิ'งมีนํ$ าอุ่นได้อาบด้วยแล้วละก็ กาํลงัพลทุกนายมีความสุขมากๆกับการที'ได้เข้า
หอ้งนํ$า 
 สาํหรับการใชห้อ้งนํ$าจะมีการเปิดปิดจาํนวนหอ้งนํ$าเป็นเวลาเนื'องจากระบบวาล์วนํ$ าจะมีปัญหาบ่อย
ทาํให้นํ$ าไหลไม่หยุด เป็นการสิ$นเปลืองนํ$ า จึงมีการปิดห้องนํ$ าเพื'อเป็นการช่วยกนัประหยดันํ$ า ทั$งนี$ รวมถึง
การรณรงคใ์หก้าํลงัพลทุกนายช่วยกนัปิดวาลว์นํ$าทุกครั$ งหลงัใช ้เพื'อเป็นการช่วยกนัประหยดันํ$า 



 

ผบ.กกล.ฯ ให้เกยีรติมาเป็นประธาน 
และวางพวงมาลาสักการะพระบิดาทหารช่าง 

ห้องนํ=า  UN 

ห้องนํ=า ยย.ทบ. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

วนั พฤหัสบดี ที�  23  มถุินายน  2554 

 วนันี$ เป็นวนัสําคญัยิ'งของพวกเราเหล่าทหารช่าง 
คือเป็นวนัสถาปนาเหล่าทหารช่าง ครบรอบปีที' 136 ในช่วง
เชา้ ไดมี้พิธีวนัสถาปนาเหล่าทหารช่างขึ$น โดยมี ผบ.กกล.
ฉก.980 ไทย/ดาร์ฟูร์ เป็นประธานในพิธี โดยมีการสักการะ 
พระบรมฉายาลกัษณ์ พลเอกพระเจา้บรมวงศ์เธอกรมพระ
กาํแพงเพชรอคัรโยธิน พระบิดาทหารช่าง เป็นการเชิดชู
เกียรติของทหารช่าง และมีการมอบเงินรางวลัให้กบักาํลงั
พลดีเด่นของแต่ละหมวด เพื'อเป็นการสร้างขวญัและ
กาํลงัใจ  

สําหรับช่วงเย็น ก็เป็นการเฉลิมฉลองให้กับกําลังพลของพวกเราทหารช่าง มีการจัดงานเลี$ ยง                  
ร้องคาราโอเกะ เกมบิงโก และเปิดวีดีทศัน์ของแต่ละหมวด ภายในงานเป็นไปดว้ยความสนุกสนาน แต่จดั



 

งานไดไ้ม่นานนกั ปรากฏวา่มีลมและฝุ่ นแรงมาก ทาํใหต้อ้งยา้ยงานมาจดัใน โรงอาหารกาํลงัพล แต่กาํลงัพล
ทุกนายก็ยงัสนุกสนาน และแต่ละคนก็มีความสุขมากๆ ในวนัทหารช่างวนันี$  

 

วนั พฤหัสบดี ที�  30  มถุินายน  2554 

 วนันี$ กองกาํลงัเฉพาะกิจ 980 ไทย/ดาร์ฟูร์ ไดจ้ดัให้วนันี$ เป็นวนัทาํความสะอาดครั$ งใหญ่ หรือ Big 
Cleaning Day โดยให้กาํลงัพลทาํความสะอาดเขตสุขาภิบาลที'อยูใ่นความดูแลรับผิดชอบของกองร้อย และ
พื$นที'ภายในห้องของตวัเอง พื$นที'ทิ$งขยะ ทาํความสะอาดพื$นที'ที'ใช้ในการประกอบอาหร เนื'องจากจะได้
กาํจดัแหล่งขยะมูลฝอย และเป็นการป้องกนัการแพร่เชื$อของแมลงวนั  
 กองร้อยทหารช่างมิไดร้อชา้ รีบดาํเนินการทาํความสะอาดห้องของตวัเอง  รวมถึงเขตพื$นที'ในความ
รับผดิชอบ เพื'อความสะอาดและถูกสุขอนามยั  

 

 

 

 

 

 

วนั พฤหัสบดี ที�  7  กรกฎาคม  2554 

 วนันี$ มีพิธีประดบัยศใหก้บักาํลงัพลของ ร้อย.ช.ฯ จาํนวน ๑ นาย เนื'องจาก มีคาํสั'งให้เลื'อนยศสูงขึ$น 
คือ จ.ส.ต.วลัลภ   วงศ์ษา   ตาํแหน่ง พลประจาํ รยบ.พร้อมเครื'องยก เป็น จ.ส.ท. โดย พ.ท.ยุทธนา  จนัทว ี                
ผบ.ร้อย.ช.ฯ เป็นผูป้ระดบัยศใหแ้ก่กาํลงัพล พร้อมทั$งไดม้อบโอวาทเพื'อเป็นแนวทางในการรับราชการ 

 

 

 

 

 

ผบ.ร้อย.ช.ฯ ประดับยศให้แก่ จ.ส.ท. วลัลภ   วงศ์ษา 
 



 

วนั ศุกร์ ที�  8  กรกฎาคม  2554 

...........โรงยมิ  THAIBATT 
 การออกกาํลงักายเป็นสิ'งสําคญัสําหรับกาํลงัพลทุกนาย เพื'อทาํร่างกายให้แข็งแรง สามารถทนต่อ
สภาพภูมิอากาศที'ร้อนจดัและแห้งแลง้ และสภาพอากาศที'เปลี'ยนแปลงไดต้ลอดเวลา กาํลงัพลทุกนายได้
ออกกาํลงักาย หลายชนิดกีฬา ไดแ้ก่ การวิ'งออกกาํลงักาย การเล่นวอลเล่ยบ์อล ฟุตบอล เปตอง ตะกร้อ แต่
การเล่นกีฬาเหล่านี$ทาํไม่ไดห้ากฝนตก 
 กองกาํลังเฉพาะกิจ 980 ไทย/ดาร์ฟูร์ ได้เล็งเห็นถึงปัญหานี$  และได้เปิดฟิตเนสให้กับกาํลังพล
เพื'อที'จะได้สามารถเล่นกีฬาได้ตลอดเวลาโดยไม่ตอ้งห่วงเรื' องสภาพอากาศแต่อย่างใด โดยมีลู่วิ'งไฟฟ้า
จาํนวน 5 ลู่  เครื'องซิสอพั จกัรยานไฟฟ้า  ลูกเหล็ก และโต๊ะปิงปองไวใ้ห้กาํลงัพลไดผ้ลดัเปลี'ยนหมุนเวียน
กนัมาใชบ้ริการ เพื'อร่างกายที'แข็งแรง พร้อมที'จะปฏิบติัหนา้ที'รักษาสันติภาพต่อไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
และสามารถปฏิบติัภารกิจไดเ้มื'อผูบ้งัคบับญัชาสั'ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ใจพร้อม ร่างกายพร้อม เราทําได้ 

 

 

 



 

วนั เสาร์ ที�  9  กรกฎาคม  2554 
 วนันี$ เป็นวนัสําคญัของประเทศซูดาน เนื'องจากเป็นวนัที'ซูดานเหนือและซูดานใตป้ระกาศแบ่งแยก
ประเทศ อยา่งเป็นทางการ ทางดา้นการข่าว UNAMID ให้กองกาํลงัเฉพาะกิจ 980 ไทย/ดาร์ฟูร์ ระมดัระวงั
เหตุการณ์ที'จะเกิดขึ$น เนื'องจากซูดานเหนือไม่อยากแบ่งแยกจากซูดานใต ้จากผลประโยชน์หลายๆประการ 
เพราะโดยส่วนใหญ่ทรัพยากรจาํพวกนํ$ ามนัจะอยู่ในพื$นที'ของซูดานใต ้ ทั$งนี$ พื$นที'ในแควน้ดาร์ฟูร์ก็ตอ้ง
ระมดัระวงัเหตุการณ์ที'จะเกิดขึ$นดว้ย เนื'องจากพื$นที'ดงักล่าวเป็นอีกพื$นที'หนึ' ง ที'มีข่าววา่จะแยกประเทศออก
จากซูดานเช่นกนั   
 เวลาประมาณ 1600 บริเวณนอกฐานปฏิบติัการไทย ซึ' งอยู่ในตลาดเมืองมุกจาร์ไดมี้เสียงปืนดงัขึ$น
หลายนดั ทาํให้กองกาํลงัออกปฏิบติัการณ์ตามแผน 1ข กาํลงัพลของ ร้อย.ช.ฯ ทุกนาย เปลี'ยนชุดใส่เสื$ อ
เกราะหมวกเหล็ก เบิกอาวุธ เขา้ที'รวมพล เพื'อรับทราบสถานการณ์ปัจจุบนั และคอยฟังคาํสั'งปฏิบติัการณ์
ตามแผนต่อไป จากนั$น ชุดปฏิบติัการณ์พิเศษของ กกล.ฯ ไดอ้อกปฏิบติัการนอกฐานเพื'อหาสาเหตุของเสียง
ปืนที' เกิดขึ$ น จากนั$ นเวลาประมาณ 1730 หน่วยปฏิบัติการพิเศษได้กลับเข้าฐาน กกล.ฯ ได้ประกาศ
สถานการณ์อยูใ่นขั$นปกติ และแจง้ให้กาํลงัพลทุกนายทราบวา่ เสียงปืนดงักล่าว เป็นเสียงปืนที'ทหารซูดาน
ยงิขึ$นฟ้า เพื'อเป็นการแสดงความดีใจ ที'ซูดานใตไ้ดแ้ยกออกจากซูดานเหนือ รวมถึงแสดงความที'ใจที'ไดจ้บั
กลุ่มโจรที'ยดึรถขนส่งสินคา้คืนมาไดส้าํเร็จ 

 

 

 



 

วนั อาทติย์ ที�  10  กรกฎาคม  2554 
 วนันี$  กองฝ่ายอาํนวยการได ้ส่งแบบเสื$ อโปโล ซึ' งจะทาํการแจกให้กบักาํลงัพล มาให้กาํลงัพลได้
เลือกแบบ รวมถึงนาฬิกาที'จะเป็นของที'ระลึก ซึ' งตอ้งออกเงินเองบางส่วน แต่มีปัญหาและความคิดเห็นของ
กาํลังพลซึ' งไม่ตรงกนัและวิพากวิจารณ์กนัซะส่วนใหญ่ คือ ทาํไมกองกาํลงัตอ้งทาํแบบเสื$ อมาให้เลือก
มากมายในเมื'อเสื$อควรที'จะเหมือนกนั หากจะให้ช่วยกนัโหวตก็ไม่ควรมีแบบให้เลือกมาก เพราะวา่ต่างคน
ต่างความคิด ความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกนั กองกาํลงัน่าจะเป็นคนตดัสินใจให้เลยจะดีกว่า เพราะ
ยงัไงซะก็เป็นเสื$อที'กองกาํลงัจะแยกใหแ้ก่กาํลงัพล (เสียงของกาํลงัพล ร้อย.ช.ฯ บางส่วนกล่าว........) 

 

วนั จันทร์ ที�  11  กรกฎาคม  2554 
 เวลาประมาณ 1800  เขตนอกค่ายบริเวณเมืองมุกจาร์ไดเ้กิดเสียงปืนดงัขึ$นจาํนวน 2 ชุด และเงียบ
หายไป กาํลงัพลทุกนายไดย้นิ ทาง กกล.ฉก.980 ไทย/ดาร์ฟูร์ ไม่ไดอ้อกคาํสั'งตามแผนเผชิญเหตุ แต่กาํลงัพล
ก็พยายามคอยเฝ้าฟังวิทยุวา่จะให้เตรียมสถานการณ์หรือไม่ แต่ก็ไม่ไดมี้เหตุการณ์อะไรเกิดขึ$น ทางกองพนั
ไดใ้ห้ป้อมตรวจการณ์คอยตรวจดูอยา่งรอบคอบ ส่วนการออกไปสํารวจเหตุการณ์ที'เกิดขึ$นนั$น ทางกองพนั
ไม่ไดอ้อกไปตรวจภายนอกฐาน เนื'องจากรอดูท่าทีของเจา้หนา้ที' UNPOL 

 

วนั องัคาร ที�  12  กรกฎาคม  2554 
 วนันี$ เป็นวนัซ้อมการตรวจ COE ครั$ งที' 3 กาํลงัพลทุกนายได้ประจาํตาํแหน่งในการรับตรวจ 
ประกอบดว้ย พลประจาํก็จะนาํรถไปเขา้ LINE เพื'อรอรับตรวจจากเจา้หน้าที' ประกอบดว้ย นายทหารของ 
ร้อย.ช.ฯ และนายทหารจาก กกล.ฉก.980ฯ ส่วนกาํลงัพลส่วนที'เหลือก็จะทาํความสะอาดห้อง เขตบริเวณที'
รับผิดชอบ รวมถึงการวางสิ'งของรับตรวจตามที' สาย 4 ไดก้าํหนดไว ้โดยมี ผบ.ร้อย.ช.ฯ ตรวจสอบความ
เรียบร้อยของการเตรียมรับตรวจ COE ดว้ยตนเอง และสําหรับการตรวจเบื$องตน้ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
พร้อมที'จะรับตรวจจริงในวนัพรุ่งนี$  

 

 

 

 

 



 

ความพร้อมของกาํลงัพล ร้อย.ช.ฯ 
ในการรับตรวจ COE 

วนั พธุ ที�  13  กรกฎาคม  2554 
 วนันี$ เป็นวนัรับตรวจ COE โดยคณะเจา้หน้าที'จาก 
UNAMID เ ดินทางมา เวลาประมาณ 0920 และเข้า ฟัง
บรรยายสรุป สาระสาํคญัที'เกี'ยวขอ้งกบัทหารช่าง คือการขุด
เจาะนํ$ าบาดาลซึ' งตอ้งเดินทางออกไปขุดในพื$นที'อื'น โดย
สรุปในภาพรวม ทหารช่างของเรา โดยชุดขุดเจาะนํ$ าบาดาล 
จะตอ้งเดินทางออกไปขุดเจาะ ในวนัที' 23 ก.ค.54 ซึ' งเป็น
วนัหลงัจากที'ได้รับเหรียญ UN เรียบร้อยแล้ว โดยจะตอ้ง
เดินทางไปขดุเจาะบ่อนํ$าบาดาลที'เมือง Nertiti และไปขุดเจาะ
ต่อที'เมือง Zalingei ส่วนบ่ออื'นๆ จะส่งมอบให้ ผลดัที' 2 เป็น
ชุดต่อไป สําหรับการตรวจสอบ อื'นๆ ที'เกี'ยวขอ้งกบั กองร้อยทหารช่างไดแ้ก่ การตรวจสอบความเรียบร้อย
ของห้องพกักาํลงัพล การตรวจสอบยุทโธปกรณ์สายช่าง การตรวจสอบอาวุธ ห้องซกัผา้ อาคารสํานกังาน 
เครื'องผลิตนํ$ าประปา การตรวจสอบกลอ้ง Night Vision และอุปกรณ์ดบัเพลิงต่างๆ ซึ' งการตรวจเป็นไปดว้ย
ความเรียบร้อย หลงัจากตรวจสอบเสร็จ คณะ COE ไดร่้วมรับประทานอาหารกบักองพนัไทย ก่อนที'จะ
เดินทางกลบั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 คณะชุดตรวจ COE ได้แบ่งกลุ่มในการตรวจ เพื�อความรวดเร็ว 

ผลการตรวจ ร้อย.ช.ฯ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 



 

วนัจันทร์ที� 18 กรกฎาคม 2554 
 วนันี$ มีการซ้อมพิธีวนัประดับเหรียญ UN พิธีดังกล่าวเป็นพิธีที'สําคญัยิ'งของ UNAMID ซึ' งจะมี
ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงมาร่วมพิธีเป็นจาํนวนมาก เพื'อมาเป็นเกียรติและประดบัเหรียญ UN ให้กบักาํลงัพล
ของกองกาํลงั รวมถึงกองร้อยทหารช่าง ซึ' งจะนาํความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติประวติัสําหรับกาํลงัพล ซึ' ง
ได้มาปฏิบติัภารกิจรักษาสันติภาพในครั$ งนี$  ซึ' งจะมีการแสดง การโชว์ความพร้อมรบ สวนสนาม และ             
พิธีประดบัเหรียญ UN กาํลงัพลทุกนายไดต้ั$งใจซกัซอ้ม เพื'อที'จะไดแ้สดงศกัยภาพของ THAIBATT 

 
 



 

วนัพธุที� 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
 วนันี$ เป็นวนัสําคญัของ กองกาํลงัเฉพาะกิจ 980 ไทย/ดาร์ฟูร์ ซึ' งเป็นวนัประดบัเหรียญให้กับ              
กาํลงัพลของกองกาํลงั ในฐานะที'ไดม้าทาํภารกิจรักษาสันติภาพร่วมกบั UNAMID ในพิธีนี$ ไดรั้บเกียรติจาก
ฟอสคอมเมนเดอร์ พร้อมดว้ย ผบ.เซคเตอร์ ทั$ง 2 ท่านมาประดบัเหรียญให้กบักาํลงัพล ภายในงานมีทหาร
กองเกียรติยศให้การตอ้นรับซึ' งจดัจาก ทหารช่างและทหารร้อยยานยนตที์' 2 ต่อดว้ยการรําถวายดอกไมจ้าก
นางรํา การแสดงยิงฉับพลนั การตีกลองสะบดัชัย การสวนสนามด้วยขบวนยานยนต์ และพิธีสําคญัการ
ประดบัเหรียญ UN ซึ' งกาํลงัพลทุกนายภาคภูมิใจมาก เหรียญดงักล่าวจะเป็นเกียรติยศสําหรับกาํลงัพลในการ
มาปฏิบติัภารกิจรักษาสันติภาพ ประเทศซูดาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วนัเสาร์ที� 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
 ชุดเจาะนํ$าบาดาลของเรา หรือ 
ไปปฏิบติัภารกิจเจาะนํ$ าบาดาลยงัต่างเมือง คือ เมือง 
อยูค่่อนขา้งห่างไกลจากเมืองที'เราอยูค่่อนขา้งมาก  
2 สัปดาห์  โดยการไปปฏิบติัภารกิจครั$ งนี$ เราตอ้งไปพกัคา้งแรมยงั
ป้องกนั และ ทหารมา้ทาํหน้าที'ในการระวงัป้องกนัในระหว่างเดินทาง และในระหว่างที'พวกเราปฏิบติั
ภารกิจในการเจาะนํ$าบาดาล   
 ก่อนการเดินทางพวกเราตอ้งใชเ้วลาในการเตรียมการค่อนขา้งมาก ไม่วา่จะเป็นเครื'องมือต่างๆใน
การขุดเจาะนํ$ าบาดาล  เสบียงอาหาร  รวมถึงเรื'องการหลบันอนต่างๆที'เราจะตอ้งเตรียมไปพกัแรมยงัพื$นที'
ปฏิบติัการ  ทั$งนี$ เพื'อให้มั'นใจว่าการเจาะนํ$ าบาดาลครั$ งนี$  และการเดินทาง จะต้องบรรลุผลสําเร็จอย่าง
แน่นอน  กาํลงัพลในส่วนของทหารช่างดูจะตื'นเตน้กนัเป็นอย่างมาก  ทุกคนดูมีการเตรียม
กระตือรือร้นเป็นอยา่งยิ'ง 
 

 
 
 
วนั พธุ ที� 3 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 ชุด ชา้งนํ$า ของเราเดินทางกลบัจาก
กลบัมาโดยสวสัดิภาพปลอดภยั  เป็นที'ยนิดีของกาํลงัพลและคณะผูบ้งัคบับญัชาทุกนาย  หลงัจากไดอ้อกไป
สร้างชื'อเสียงในนามประเทศไทย  ซึ' งดูแลว้ในอนาคตคงจะตอ้งออกไปอีกหลายเมือง  แต่คงไม่ใช่ในผลดัที' 
1 อีกแลว้  คงเหลือไวเ้ป็นภาระหนา้ที'อนัยิ'งใหญ่ใหผ้ลดัที' 
นี$   ประมาณ 11 วนั   ซึ' งถือเป็น 11 
ของทหารไทยทุกนาย” 

 

พวกเราทุกคน ขอส่ง แรงกาย แรงใจ ไปช่วยครับ

2554 
ชุดเจาะนํ$าบาดาลของเรา หรือ นามเรียกขานวา่ “ชา้งนํ$า”  ไดรั้บมอบหมายภารกิจครั$ งแรก  ที'จะตอ้ง

ยงัต่างเมือง คือ เมือง Nertiti และ เมือง Zalingi  ซึ' งเมืองทั$งสองดงักล่าวนั$น  
อยูค่่อนขา้งห่างไกลจากเมืองที'เราอยูค่่อนขา้งมาก  การเจาะนํ$าบาดาลทั$งสองบ่อนี$  คาดวา่จะใชเ้วลาประมาณ 

โดยการไปปฏิบติัภารกิจครั$ งนี$ เราตอ้งไปพกัคา้งแรมยงัค่ายทหารตามเมืองต่างๆ  โดยมีชุดระวงั
ป้องกนั และ ทหารมา้ทาํหน้าที'ในการระวงัป้องกนัในระหว่างเดินทาง และในระหว่างที'พวกเราปฏิบติั

ก่อนการเดินทางพวกเราตอ้งใชเ้วลาในการเตรียมการค่อนขา้งมาก ไม่วา่จะเป็นเครื'องมือต่างๆใน
ล  เสบียงอาหาร  รวมถึงเรื'องการหลบันอนต่างๆที'เราจะตอ้งเตรียมไปพกัแรมยงัพื$นที'

ปฏิบติัการ  ทั$งนี$ เพื'อให้มั'นใจว่าการเจาะนํ$ าบาดาลครั$ งนี$  และการเดินทาง จะต้องบรรลุผลสําเร็จอย่าง
กาํลงัพลในส่วนของทหารช่างดูจะตื'นเตน้กนัเป็นอย่างมาก  ทุกคนดูมีการเตรียม

 
 
 
 
 
 

 

2554 
ของเราเดินทางกลบัจากการปฏิบติักิจการเจาะนํ$ าบาดาลเป็นที'เรียบร้อย

ภาพปลอดภยั  เป็นที'ยนิดีของกาํลงัพลและคณะผูบ้งัคบับญัชาทุกนาย  หลงัจากไดอ้อกไป
สร้างชื'อเสียงในนามประเทศไทย  ซึ' งดูแลว้ในอนาคตคงจะตอ้งออกไปอีกหลายเมือง  แต่คงไม่ใช่ในผลดัที' 

หนา้ที'อนัยิ'งใหญ่ใหผ้ลดัที' 2 ต่อไป  รวมระยะเวลาที'ใชใ้นการปฏิบติังานครั$ ง
11 วนัที'มีค่าสาํหรับ เพื'อนทหารดว้ยกนัในซูดาน  “สายนํ$า มีค่าดั'ง สายนํ$าใจ

เราทุกคน ขอส่ง แรงกาย แรงใจ ไปช่วยครับ 

ไดรั้บมอบหมายภารกิจครั$ งแรก  ที'จะตอ้ง
ซึ' งเมืองทั$งสองดงักล่าวนั$น  

นํ$าบาดาลทั$งสองบ่อนี$  คาดวา่จะใชเ้วลาประมาณ 
ค่ายทหารตามเมืองต่างๆ  โดยมีชุดระวงั

ป้องกนั และ ทหารมา้ทาํหน้าที'ในการระวงัป้องกนัในระหว่างเดินทาง และในระหว่างที'พวกเราปฏิบติั

ก่อนการเดินทางพวกเราตอ้งใชเ้วลาในการเตรียมการค่อนขา้งมาก ไม่วา่จะเป็นเครื'องมือต่างๆใน
ล  เสบียงอาหาร  รวมถึงเรื'องการหลบันอนต่างๆที'เราจะตอ้งเตรียมไปพกัแรมยงัพื$นที'

ปฏิบติัการ  ทั$งนี$ เพื'อให้มั'นใจว่าการเจาะนํ$ าบาดาลครั$ งนี$  และการเดินทาง จะต้องบรรลุผลสําเร็จอย่าง
กาํลงัพลในส่วนของทหารช่างดูจะตื'นเตน้กนัเป็นอย่างมาก  ทุกคนดูมีการเตรียมพร้อมที'ดี และ 

กิจการเจาะนํ$ าบาดาลเป็นที'เรียบร้อย  กาํลงัพลของเรา
ภาพปลอดภยั  เป็นที'ยนิดีของกาํลงัพลและคณะผูบ้งัคบับญัชาทุกนาย  หลงัจากไดอ้อกไป

สร้างชื'อเสียงในนามประเทศไทย  ซึ' งดูแลว้ในอนาคตคงจะตอ้งออกไปอีกหลายเมือง  แต่คงไม่ใช่ในผลดัที' 
รวมระยะเวลาที'ใชใ้นการปฏิบติังานครั$ ง

สายนํ$า มีค่าดั'ง สายนํ$าใจ



 

 
“พวกเรา คือ ทหารช่าง” 

  
ณ ตอนนี$ พวกเราทุกคนคงจะตอ้งเตรียมตวัเคลื'อนยา้ยกลบัเมืองไทยกนัแล้ว  ชุดงานแต่ละชุดก็

ทยอยเก็บงานในส่วนของตวัเองที'ยงัไม่เรียบร้อย  เพื'อเตรียมส่งต่อไปยงั ร้อย.ช.กกล.980 ไทย/ดาร์ฟูร์ ผลดัที' 
2 ซึ' งกาํหนดการในขั$นตน้  เราจะเริ'มเคลื'อนยา้ยออกจากเมือง มุกจาร์ เที'ยวแรกในวนัที' 15 ส.ค.54 ไปพกัคอย
ขึ$นเครื'องยงัเมือง Nyala เพื'อนๆของเราเริ'มกระวนกระวาย  คิดถึงบา้นกนัแลว้  บางคนก็เริ'มนบัวนักลบั  โดย
ชุดแรกที'เราจะกลบัถึงเมืองไทยจะออกจากที'นี' วนัที' 20 ส.ค. 54 เวลาประมาณ 1200 ไปถึงเมืองไทย 21 ส.ค. 
54  เวลาประมาณ 0400   
  
“ไม่มีงานเลี=ยงใด ไม่มีวนัเลกิรา” 
 เป็นเวลากวา่ 8 เดือน ครึ' ง ที'พวกเราทุกคนทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ในการปฏิบติัภารกิจที'เราไดรั้บ
มอบหมาย  ในนามตวัแทนของ ประเทศไทย  มาปฏิบติังาน ณ ประเทศซูดาน  ถือวา่เป็นภารกิจอนัยิ'งใหญ่  
เราทุกคนคิดเสมอวา่เราตอ้งทาํใหดี้ที'สุด ซึ' ง ณ ตอนนี$  เราก็สามารถทาํใหช้าติต่างๆ เป็นที'ประจกัษแ์ลว้  วา่
ประเทศไทย ไม่เป็นรองชาติไหนในเวทีโลกเลย  ตลอดเวลาที'เราอยูที่'นี'สิ'งที'มีค่าที'เราไดรั้บ และเป็น
แรงผลกัดนัให้เราสามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ก็คือคาํชาํเชยและคาํชื'นชมต่างๆ จากทางองคก์าร
สหประชาชาติ หรือ จากส่วนต่างๆ ซึ' งถือไดว้า่มีคุณค่า และนาํมาซึ' งชื'อเสียงของประเทศชาติ  พวกเรารู้สึก
ภูมิใจมากที'ไดเ้ป็นส่วนหนึ'งของความสาํเร็จของภารกิจอนัยิ'งใหญ่นี$  

ในบางครั$ งพวกเราก็รู้สึกเหนื'อย ทอ้แท ้  สิ$นหวงั  คิดถึงบา้น  อยากกลบั  แต่สิ'งที'ทาํใหเ้ราสามารถ
ยนืหยดัจนมาถึงวนันี$ได ้ก็คือ  “กาํลงัใจ” จากเพื'อนร่วมงาน จากผูบ้งัคบับญัชา  จากพี'เรา  จากนอ้งเรา จาก
เพื'อนเรา  และจะขาดไม่ไดเ้ลย คือ “กาํลงัใจ จากทางบา้นเรา” ซึ' งถือไดว้า่เป็นเบื$องหลงัของความสาํเร็จนี$
โดยแทจ้ริง 

 

“ขอบคุณ กาํลงัใจ ทุกแรงใจ ที�ทําให้เรา ยิ=ม ได้” 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
ร้อย.ช. กกล.980 ไทย/ดาร์ฟูร์  ขอแสดงความอาลยัแก่การจากไปของ

สังกดั  ช.พนั.51 ซึ' งไดร่้วมปฏิบติัภารกิจกบัพวกเราเป็นเวลา
เนื'องจากป่วยเป็นโรคมะเร็ง  ณ โรงพยาบาลพระมงกุฏเก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ.ส.อ.ชรินทร์   บํารุงราษฏร์ 
เพื�อนทหารช่าง 

 

ด้วยความอาลยัยิ�ง 

ดาร์ฟูร์  ขอแสดงความอาลยัแก่การจากไปของ จ.ส.อ.ชรินทร์
ซึ' งไดร่้วมปฏิบติัภารกิจกบัพวกเราเป็นเวลากวา่สองเดือน และตอ้งกลบั

ณ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา้ และเสียชีวติลงเมื'อวนัที' 16

ชรินทร์   บาํรุงราษฏร์  
สองเดือน และตอ้งกลบัไปรักษาตวั 

16 มี.ค. 54    


