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กล่าวนาํ 
 ตามท่ีรัฐบาลไทยได้บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding - MOU) กับองค์การ
สหประชาชาติ (UN) ในการจดัส่ง กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ เข้าร่วมการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ ณ เขต
ดาร์ฟูร์ ประเทศซูดาน ต้ังแต่ ธ.ค. ๕๓  
 ตามบันทึกความเข้าใจ แบบ Wet Lease หมายถึง ไทยจัดเตรียมการส่งกําลังบํารุงยุทโธปกรณ์เอง โดย 
UN เตรียมในส่วนที่ไทยไม่สามารถดําเนินการเองได้ ตรงข้ามกับ Dry Lease ซึ่ง UN จัดการส่งกําลังบํารุง
ยุทโธปกรณ์ทั้งหมด แบบ Wet Lease ไทยจะได้รับค่าตอบแทน (Reimbursement) จาก UN มากกว่า แบบ 
Dry Lease แต่ไทยมีภาระในการจัดการส่งกําลังบํารุง 
 COE (Contingence Own Equipment) หมายถึง ยานพาหนะ ยุทโธปกรณ์ เครื่องมือช่าง การรักษา
สภาพหน่วย และ อ่ืนๆ ที่ได้ตกลงกันตามบันทึกความเข้าใจ 
 การตรวจ COE (COE Inspection) คือ การตรวจประเมินการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อเป็น
แนวทางการจ่ายค่าตอบแทน (Reimbursement) ให้กับประเทศที่เข้ารว่มปฏิบัติภารกิจ ซึ่งปกติองค์การ
สหประชาชาติมีสํานักงานสําหรับการตรวจ COE เฉพาะ โดยจะดําเนินการตรวจทุก ๓ เดือน 
 สําหรับประเทศไทย มีหัวข้อการตรวจตามข้อตกลง ๓ ประการ 
 ๑. กําลังพล และ สป. ประจาํตัว (Personnel) 
 ๒. ยุทโธปกรณ์หลัก (ยานพาหนะ ยุทโธปกรณ์ เครื่องมอืช่าง) (Major Equipment) 
 ๓. การรักษาสภาพหน่วย (Self-sustainment) 
 ลักษณะการตรวจ 
 ๑. กําลังพล และ สป. ประจาํตัว (Personnel) 
  ๑.๑ จํานวนกําลังพล เป็นการตรวจเชิงปริมาณ โดยตรวจจากการรายงาน 
  ๑.๒ สป. ประจําตัว เป็นการตรวจเชิงคุณภาพ มีเพียงพอหรือไม่ เหมาะสมกับกําลังพลหรือไม่ หาก
ผ่านเกณฑ์ประเมินเกินร้อยละ ๙๐ ถือว่ามผีลการตรวจผา่นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๒. ยุทโธปกรณ์หลัก (ยานพาหนะ ยุทโธปกรณ์ เครื่องมอืช่าง) (Major Equipment) เป็นการตรวจเชิง
ปริมาณ มีครบ และ สามารถใช้งานได้หรือไม่ เนื่องจากข้อจํากัดด้านระยะเวลาในการตรวจ การตรวจจึงใช้การ
สุ่ม และ การใช้งานพื้นฐาน ได้แก่ เครื่องยนต์สตาร์ทได้หรือไม่ เดินหน้าถอยหลังได้หรือไม่ และ อุปกรณ์ความ
ปลอดภัยเหมาะสมหรือไม่ เชน่ ไฟหน้า ไฟเลี้ยว ถังดับเพลิง เครื่องมือ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม การตรวจนี้ 
หากยานพาหนะ ยุทโธปกรณ์ เครื่องมือช่าง ชนิดนั้นๆ มีจํานวนที่ผ่านเกณฑ์เกินร้อยละ ๙๐ ถือว่ายานพาหนะ 
ยุทโธปกรณ์ เครื่องมือช่าง ชนิดนั้นๆ ผ่านการตรวจร้อยละ ๑๐๐ เช่น ยานเกราะ จํานวน ๑๐ คัน หากไม่
สามารถใช้งานได้ จํานวน ๑ คัน ผ่านการตรวจ จํานวน ๙ คัน ซึ่งในภาพรวม ยานเกราะผ่านเกณฑ์เกินร้อยละ 
๙๐ จะถือว่ายานเกราะผ่านการตรวจร้อยละ ๑๐๐ 
 ๓. การรักษาสภาพหน่วย (Self-sustainment) เป็นการตรวจเชิงคุณภาพ มีเพียงพอหรือไม่ เหมาะสมกับ
การรักษาสภาพหน่วยหรือไม่ หากผ่านเกณฑ์ประเมินเกินร้อยละ ๙๐ ถอืว่ามีผลการตรวจผ่านร้อยละ ๑๐๐ 
 ผลการตรวจจะนําไปสู่การคิดคํานวณค่าตอบแทน (Reimbursement) สําหรับประเทศไทยในภารกิจ 
UNAMID นี้ ได้รับค่าตอบแทน ประมาณ ๒๗๒ ล้านบาท ในวงรอบ ๖ เดือน ซึ่งเป็นงบประมาณต่างๆ ของ 
กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ ในวงรอบ ๖ เดือน ซึ่งรวมทั้งค่าตอบแทนกําลังพลด้วย ดังนั้นการตรวจ COE จึงมี
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ความสําคัญอยา่งยิ่ง เพราะหมายถึง งบประมาณรัฐบาลที่ได้สํารองจ่ายล่วงหน้าให้กับการดําเนินการต่างๆ 
ได้รับคืนครบถ้วนหรือไม่ 
 เรื่องเน้นย้ําในการตรวจ COE อาจจะเกิดจากความห่วงใยของ UNAMID ในเรื่องต่างๆ เช่น ในห้วงฤดู
หนาว อาจจะมีเหตุไฟไหม้บ่อย จึงอาจจะเน้นการตรวจความพร้อมในการป้องกัน และ อุปกรณ์การดับไฟ เป็น
ต้น 
 หัวข้อการตรวจ COE 
 ๑. กําลังพล และ สป. ประจาํตัว (Personnel) 
  ๑.๑ Accommodation 
  ๑.๒ Tentage 
  ๑.๓ Basic Fire Fighting 
  ๑.๔ Fire Detection and Alarm 
  ๑.๕ Ablution Facilities (50 Men) 
  ๑.๖ Laundry and Cleaning 
 ๒. ยุทโธปกรณ์หลัก (ยานพาหนะ ยุทโธปกรณ์ เครื่องมอืช่าง) (Major Equipment) 
  ๒.๑ APCs 
  ๒.๒ Explosive Ordnance Disposal 
  ๒.๓ Vehicles (Military Pattern) 
  ๒.๔ Vehicles (Commercial Pattern) 
  ๒.๕ Vehicles (Engineering) 
  ๒.๖ Vehicle Trailers 
  ๒.๗ Generators 
  ๒.๘ Engineering Equipment 
  ๒.๙ Water Treatment Plant 
  ๒.๑๐ Water Storage 
  ๒.๑๑ Well Drilling Rig 
  ๒.๑๒ Level 1 Hospital - Dental Equipment Set, Forward Surgery Module and 
Laboratory Only 
  ๒.๑๓ Motars (61mm to 82mm) 
  ๒.๑๔ Motar (up to 60mm) 
  ๒.๑๕ Crew Served Machine Guns (up to 10mm) 
  ๒.๑๖ Automatic Grenade Launcher 
  ๒.๑๗ Signal Pistol 
  ๒.๑๘ Containers 
 ๓. การรักษาสภาพหน่วย (Self-sustainment) 
  ๓.๑ Level 1 Hospital - Basic Medical, High Risk Areas, Ambulance (inside) 
  ๓.๒ Communication (HF, VHE/UHF-FM, Telephone), Internet Access, Office, 
Communication and Command Posts 
  ๓.๓ Observation Equipment 
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  ๓.๔ Electrical 
  ๓.๕ Minor Engineering 
  ๓.๖ Catering 
  ๓.๗ Field Defense Stores 
 ๔. การตรวจในข้างต้น สามารถแบ่งได้เป็น ๑๓ พ้ืนที ่
  ๔.๑ Accommodation 
  ๔.๒ Communication and Internet 
  ๔.๓ Ablution 
  ๔.๔ Catering 
  ๔.๕ Armament 
  ๔.๖ Field Defense 
  ๔.๗ Generator 
  ๔.๘ Medical 
  ๔.๙ Sea Container 
  ๔.๑๐ Observation 
  ๔.๑๑ Combat Vehicle 
  ๔.๑๒ Support Vehicle and Engineer Vehicle 
  ๔.๑๓ Clean Water 
 
วัตถุประสงค์ของการจัดทําบทเรียน 
 ๑. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสําเร็จ 
 ๒. เพื่อศึกษาความสําเร็จของการดําเนินการ 
 ๓. เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไข และ เพิ่มประสิทธิภาพ การดําเนินการ 
 
ขั้นการปฏิบัติของ ร้อย.ช.ฯ 
 ร้อย.ช.ฯ เมื่อได้รับภารกิจ ได้กําหนดขั้นการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 ๑. วิเคราะห์ปัญหา - ภารกิจ ความมุ่งหมาย งานที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ความต้องการทรัพยากร องค์ความรู้ 
และ เวลา 
 ๒. เตรียมการ - กําหนดความมุ่งหมาย และ วางแผนงาน รวมทั้งแผนการใช้ทรัพยากร องค์ความรู้ และ 
เวลา ซึ่งได้ปรับแผนงานตามความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป แต่ยังดํารงความมุ่งหมาย 
 ๓. ปฏิบัติ - ดําเนินการตามความมุ่งหมาย และ แผนงาน 
 ๔. ประเมินผล - ประเมินผลความสําเร็จ ปัญหา และ อุปสรรค พร้อมจดัทําบทเรียนฯ 
 
หลักการการปฏิบัติของ ร้อย.ช.ฯ 
 ในการดําเนินการ ร้อย.ช.ฯ ได้กําหนดหลักในการวางแผน การปฏิบัติ และ การปรับการปฏิบัติ โดยมี
หลักการที่สําคญัดังนี้ 
 ๑. ดํารงความมุ่งหมาย - กําหนดความมุ่งหมายในการดําเนินการให้ชัดเจน มีสติ ไม่ปรบัเปลี่ยน หรือ 
วิธีการเปลี่ยนได้เพื่อให้บรรลุความมุ่งหมาย 
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 ๒. ออมกําลัง - จัดสรรการใชท้รัพยากรอย่างเหมาะสมประหยัด สงวนใช้เท่าที่จําเป็น และ ระดมเมื่อ
ต้องการในจุดที่จําเป็นยิ่ง 
 ๓. เอกภาพการบังคับบัญชา - การปฏิบัติงานที่มีข้อจํากัดด้านองค์ความรู้ ทรัพยากร และ มีหน่วยที่
เกี่ยวข้องมาก จําเป็นต้องมีเอกภาพการบังคับบัญชา เพื่อดํารงความมุ่งหมาย และ ออมกําลัง 
 
การเตรียมการ ณ ประเทศไทย 
 ๑. ก.พ. ๕๔ จดักําลังพลผลัดที่ ๒ 
 ๒. มี.ค. ๕๔ เสนอความต้องการ สป. และ ช้ินส่วนซ่อม สาํหรับผลัดที่ ๒ โดยประสานข้อมูลกับผลัดที ่๑ 
 ๓. เม.ย. - มิ.ย. ๕๔ ดําเนินการเสนอความต้องการ และ จัดหา สป. และ ช้ินส่วนซ่อม สําหรับผลัดที ่๒ 
 ๔. ก.ค. ๕๔ เบิกรับ สป. และ ช้ินส่วนซ่อม 
 ๕. ก.ค. ๕๔ ได้รับการประสานจากผลัดที่ ๑ ขอใหผ้ลัดที ่๒ จัดเตรียม สป. และ ช้ินสว่นซ่อมเพิ่มเติม 
เนื่องจากยุทโธปกรณ์ และ เครื่องมือช่าง ชํารุดเพิ่มเติม 
 ๖. ก.ค. ๕๔ ได้ทําการศึกษาการเตรียมการปรนนิบัติ และ ซ่อมบํารุง ในพื้นที่สภาพทะเลทราย (แห้งจัด 
ร้อนจัด เย็นจัด และ มีฝุ่นละอองมาก) ทําให้ทราบสิ่งที่ต้องระมัดระวัง และ สามารถคาดการณ์ความชํารุดของ
ยุทโธปกรณ์ และ เครื่องมือช่างที่อาจจะเกิดขึ้น 
 ๗. ก.ค. ๕๔ ได้ประสานผลัดที่ ๑ รับทราบสถานภาพยุทโธปกรณ์ และ เครื่องมือช่าง โดยเพ่งเล็งความ
ชํารุด ที่เกี่ยวเนื่องกับพ้ืนที่สภาพทะเลทราย ทําให้รับทราบความชํารุดเพิ่มเติมของยุทโธปกรณ์ และ เครื่องมือ
ช่าง ได้ดําเนินการตรวจสอบชิ้นส่วนซ่อมมีเพียงพอตามที่คาดการณ์ไว้หรือไม่ และ กําหนดความเร่งด่วนในการ
ขนส่งทางอากาศ 
 ๘. วันที่ ๒๘ ก.ค. ๕๔ เข้าประชุมเพื่อรับทราบเกี่ยวกับการตรวจ COE ณ ศสภ.ยก.ทหาร ได้รับทราบแนว
ปัญหาการตรวจ COE ที่เกิดขึ้นในผลัดที ่๑ และ รับแนวทางการแก้ไข มรีายละเอียดดังนี้ 
  ๘.๑ ปัญหาที่เกิดขึ้นมีดังนี้ 
   ๘.๑.๑ กกล.ฯ UN และ จนท. ตรวจ COE ถอื MOU คนละฉบับ  
   ๘.๑.๒ เมื่อมีปัญหาไม่ได้มีข้อโต้แย้งต้ังแต่ในพื้นที่ ทําให้ไมส่ามารถโต้แย้งในขั้นสูงได้ 
   ๘.๑.๓ รายการยุทโธปกรณ์หลักที่ปรากฏใน MOU เป็นภาษาอังกฤษ เมื่อแปลเป็นภาษาไทย 
ไม่ใช่ช่ือที่คุ้นเคย ไม่สามารถนํายุทโธปกรณ์มาตรวจได้ (ถูกบันทึกว่าไม่มี) 
   ๘.๑.๔ รายการยุทโธปกรณ์หลักที่ปรากฏใน MOU ไม่ได้นําไป เช่น เครื่องกําเนิดไฟฟ้า 
   ๘.๑.๕ รายการยุทโธปกรณ์หลักที่นําไปบางรายการอาจจะไม่มีใน MOU แต่ไม่ถูกบันทกึในการ
ตรวจ 
   ๘.๑.๖ รายการยุทโธปกรณ์หลักที่ปรากฏใน MOU และ นาํไป ชํารุด (มากและเล็กน้อย) ตรวจ
ไม่ผ่าน เช่น รถไฟเลี้ยวแตก 
  ๘.๒ การแก้ปัญหา 
   ๘.๒.๑ ได้ขอรบั MOU ฉบับทางการแล้ว และ จะนําไปกระจายให้ส่วนต่างๆ ทราบ 
   ๘.๒.๒ หากมปัีญหาในระหวา่งการตรวจ ต้อง ๑. ขอให้ จนท. ตรวจบันทึกข้อโต้แย้ง และ ๒. 
กกล.ฯ ทําหนังสือยืนยันข้อโต้แย้ง 
   ๘.๒.๓ ดําเนินการจัดทําช่ือภาษาอังกฤษ ภาษาไทย พร้อม รูปภาพ ตาม MOU เพื่อให้เข้าใจ
ตรงกัน 
   ๘.๒.๔ ประสาน ฝกบ.ศปก.ทบ. ขอนํายุทโธปกรณ์ที่ขาด ไปทางเรือ เพื่อให้มีตรวจ COE 
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   ๘.๒.๕ หากมียุทโธปกรณ์ ที่เกินจาก MOU ต้องขอให้ จนท. ตรวจบันทึกแจ้ง UN ทราบเพื่อ
ประโยชน์ในการโต้แย้ง และ ขอเงินชดเชยเพิ่มเติม หากสามารถทําได้ 
   ๘.๒.๖ ส่วนที่เกี่ยวข้องดําเนินการให้ยุทโธปกรณ์หลักสามารถรับตรวจ COE ผ่าน 
  ๙. ส.ค. ๕๔ เปิดหลักสูตร สาํหรับชุดช่างซ่อม ร้อย.ช.ฯ เพื่อเตรียมการซ่อม ซักซ้อมการปฏิบัติ และ 
จัดหา สป. และ ช้ินส่วนซ่อม เพิ่มเติม หากสามารถทําได้ 
 ๑๐. ทําบรรจหุีบห่อ สป. และ ช้ินส่วนซ่อม โดยแยกเป็นการขนส่งทางอากาศ และ ขนส่งทางเรือ 
 ๑๑. ร้อย.ช.ฯ เดินทางปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ประเทศซูดาน พร้อม สป. และ ช้ินส่วนซ่อม ที่ขนส่งทาง
อากาศ 
 
การเตรียมการ ณ ประเทศซูดาน 
 ๑. ส.ค. ๕๔ ดําเนินการรับ สป. และ ช้ินส่วนซ่อม ที่ขนส่งทางอากาศ 
 ๒. ก.ย. ๕๔ ดําเนินการรับยุทโธปกรณ์ และ เครื่องมือช่าง จาก กกล.ฯ 
 ๓. ก.ย. ๕๔ ดําเนินการกําหนดผู้รับผิดชอบยุทโธปกรณ์ และ เครื่องมือช่าง พร้อมดําเนินการตรวจสภาพ 
ได้รับทราบความพร้อมใช้งาน และ ความชํารุด 
 ๔. ก.ย. ๕๔ ดําเนินการกําหนดยุทโธปกรณ์ และ เครื่องมือช่าง บางรายการให้งดใช้งาน เพื่อป้องกันความ
ชํารุดเพิ่มเติม 
 ๕. ก.ย. ๕๔ ดําเนินการปรนนิบัติ และ ซ่อมบํารุง ยุทโธปกรณ์ และ เครือ่งมือช่าง โดยใช้ช้ินส่วนซ่อมที่มี
อยู่ 
 ๖. ก.ย. ๕๔ กกล.ฯ จัดประชุมเตรียมการรบัตรวจ COE ในภาพรวม รับทราบข้อมูลแนวทางการรับตรวจ 
แบ่งมอบงานการเตรียมการ และ กําหนดคณะกรรมการนาํตรวจ 
 ๗. ก.ย. ๕๔ ดําเนินการตรวจสภาพยุทโธปกรณ์ และ เครื่องมือช่าง เพื่อรับทราบปัญหา 
 ๘. ก.ย. ๕๔ กําหนดแนวทางการแก้ปัญหา และ เสนอความต้องการชิ้นส่วนซ่อม สําหรบัการตรวจ COE 
เพื่อจัดหาในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบตเตอร์รี่ ระบบไฟ และ อ่ืนๆ 
 ๙. ต.ค. ๕๔ ดําเนินการสํารวจแหล่งชิ้นส่วนซ่อม และ จัดหา โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน 
  ๙.๑ จัดหาโดยการว่าจ้างเอกชนในพื้นที่เมือง Mukjar ได้แก่ การจัดหาแบตเตอร์รี่ 
  ๙.๒ จัดหาเอง ณ เมือง Khartoum ได้แก่ ช้ินส่วนซ่อมอื่นๆ 
 ๑๐. ต.ค. ๕๔ รับช้ินส่วนซ่อม และ ดําเนินการซ่อม ในเกณฑ์ที่สามารถรับตรวจ COE ผ่าน 
 ๑๑. ต.ค. ๕๔ ดําเนินการเตรียมการต้อนรับการตรวจ COE ดังนี้ 
  ๑๑.๑ จัดทําแผนการตรวจ COE 
  ๑๑.๒ สํารวจความพร้อมของยุทโธปกรณ์ 
  ๑๑.๓ ทําความเข้าใจกรรมการนําตรวจ COE 
  ๑๑.๔ จัดสถานที่จุดรับตรวจ COE 
  ๑๑.๕ จัดวางยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ และ เครื่องมือช่าง 
  ๑๑.๖ ซักซ้อมการตรวจ รับทราบข้อบกพร่อง และ แก้ไขขอ้บกพร่อง 
 ๑๒. วันที่ ๒๖ ต.ค. ๕๔ ดําเนินการรับการตรวจ COE 
 ๑๓. นอกจากนี้ ในห้วงแรกของการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่สว่นต่างๆ ของ UNAMID ได้มาตรวจเยี่ยม และ 
ให้คําแนะนําอยู่เสมอ ซึ่ง ร้อย.ช.ฯ ได้นําไปปฏิบัติจนเป็นรูปธรรม เป็นผลดีต่อการตรวจ COE 
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การปฏิบัติงานช่างของ ร้อย.ช.ฯ 
 ร้อย.ช.ฯ มีภารกิจในการสนบัสนุนงานช่างทั้งปวงให้กับ กกล.ฯ จึงต้องเพ่งเล็งการปฏิบัติงานช่าง เพื่อให้
พร้อมรับตรวจ COE มีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑. ปัญหาจากการตรวจ COE ครั้งก่อน และ ความไม่พร้อมของ กกล.ฯ 
  ๑.๑ โรงเลี้ยงยังไม่ได้มาตรฐาน 
  ๑.๒ รพ.ระดับ ๑ ต้องการสิ่งอํานวยสะดวกเสริมการบริการ 
  ๑.๓ เขตสุขาภิบาลมีลักษณะไม่เหมาะสม 
  ๑.๔ ห้องน้ํายังไม่สมบูรณ ์
  ๑.๕ สวัสดิการกําลังพล 
 ๒. แนวทางการปฏิบัติงานช่าง เพื่อทําให้ กกล.ฯ มีความพร้อม และ สามารถนําไปรับการตรวจ COE ได้ 
  ๒.๑ การปรับปรุงโรงเลี้ยง 
   ๒.๑.๑ จัดทํามุง้ลวดห้องครัว 
   ๒.๑.๒ ติดต้ังอ่างล้างมือ 
   ๒.๑.๓ จัดทําอ่างล้างจาน 
   ๒.๑.๔ จัดทําระบบระบายน้ํา 
   ๒.๑.๕ ติดต้ังเครื่องทําน้ําร้อน 
   ๒.๑.๖ ตรวจซอ่มบํารุงเครื่องทําความเย็น 
   ๒.๑.๗ ติดต้ังพัดลมเป่าอากาศไล่ควันในห้องครัว 
   ๒.๑.๘ ตรวจซอ่มระบบไฟฟ้า  
   ๒.๑.๙ ดําเนินสูบสิ่งปฏิกูลไปทิ้ง 
  ๒.๒ การปรับปรุง รพ.ระดับ ๑ 
   ๒.๒.๑ ซ่อมปรบัปรุงห้องน้ํา 
   ๒.๒.๒ ติดต้ังเครื่องทําน้ําร้อน เครื่องซักผ้า และ เครื่องอบผ้า 
   ๒.๒.๓ จัดทําราวตากผ้า 
   ๒.๒.๔ จัดทําสถานที่ต้ังเครื่องอบฆ่าเชื้อ 
   ๒.๒.๕ จัดทําสถานที่เก็บเวชภัณฑ์ 
   ๒.๒.๖ จัดทําผา้ม่านประจําเตียงผู้ป่วย 
   ๒.๒.๗ ตรวจซอ่มเครื่องพ่นควันไล่ยุง 
   ๒.๒.๘ จัดทําถงัขยะ 
   ๒.๒.๙ ดําเนินการก่อสร้างห้องน้ําเพิ่มเติม 
  ๒.๓ การปรับปรุงเขตสุขาภิบาล 
   ๒.๓.๑ ทําการปิดช่องว่างใต้ห้องน้ําทุกห้องในบริเวณโดยรอบ 
   ๒.๓.๒ ทําการวางท่อน้ํา ไม่ให้มีรางระบายน้ําเปิด 
   ๒.๓.๓ ทําการปิดช่องว่างใต้อาคารที่พัก 
   ๒.๓.๔ นําทรายปรับถมบริเวณพื้นดินที่มีน้ําขัง 
   ๒.๓.๕ ทําการขจัดวัชพืช 
   ๒.๓.๖ ย้ายสิ่งของที่ไม่ต้องการออกจากบริเวณที่พัก 
   ๒.๓.๗ ปรับภูมิทัศน์โดยรอบ 
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  ๒.๔ การปรับปรุงห้องน้ํา 
   ๒.๔.๑ ซ่อมปรบัปรุงใช้พร้อมใช้งาน 
   ๒.๔.๒ ปรับปรงุระบบระบายน้ํา 
   ๒.๔.๓ ดําเนินสูบสิ่งปฏิกูลไปทิ้ง 
  ๒.๕ การปรับปรุงสถานที่สวัสดิการกําลังพล 
   ๒.๕.๑ ปรับปรงุห้องซักผ้า และ ดูแลเครื่องซักผ้าให้พร้อมใช้งานเสมอ 
   ๒.๕.๒ จัดทําหอ้งพักผ่อนของกําลังพล 
   ๒.๕.๓ จัดทําสนามเซปักตะกร้อ 
   ๒.๕.๔ จัดทําทีพั่กผ่อน 
  ๒.๖ การเพิ่มสิง่อํานวยความสะดวกอื่นๆ 
   ๒.๖.๑ จัดทํารม่เงาให้หน้าห้องพัก 
   ๒.๖.๒ จัดทําช้ันวางรองเท้า 
   ๒.๖.๓ ตรวจปรนนิบัติบํารุงเครื่องปรับอากาศ 
 
แผนการรับตรวจ COE 
 ๑. การเตรียมตัวของผู้นําตรวจ 
  ๑.๑ การแต่งกาย ชุดพรางทะเลทรายปิดคอ หมวกแก๊ปสฟ้ีา รองเท้าหนังสีน้ําตาล งดบัตร และ 
ผ้าพันคอ 
  ๑.๒ การสื่อสาร วิทยุช่อง ๓ ข่ายจูเลียต 
  ๑.๓ เจ้าหน้าทีถ่่ายภาพ และ กล้องถ่ายรูป 
  ๑.๔ รับป้ายแสดงตน และ ช่ือคณะกรรมการ (COE Inspector) ที่ตนเองต้องดูแลในเบื้องตน 
  ๑.๕ ทราบสถานที่ และ ยุทโธปกรณ์ที่จะนําคณะกรรมการไปตรวจ 
 ๒. กําหนดการ มี ๓ แผนการปฏิบัติ 
  ๒.๑ หากคณะกรรมการมาถงึห้วง ๑๐๐๐ - ๑๐๓๐ 
   - ต้อนรับคณะ/ถ่ายรูป/พักรับประทานอาหารว่าง/บรรยายสรุป/นําตรวจ/สรุป/รับประทาน
อาหาร/ส่งคณะ 
  ๒.๒ หากคณะกรรมการมาถงึห้วง ๑๐๓๐ - ๑๑๓๐ 
   - ต้อนรับคณะ/ถ่ายรูป/บรรยายสรุป/รับประทานอาหาร/นําตรวจ/สรุป/รับประทานอาหาร
ว่าง/ส่งคณะ 
  ๒.๓ หากคณะกรรมการมาถงึห้วง ๑๑๓๐ - ๑๒๓๐ 
   - ต้อนรับคณะ/ถ่ายรูป/รับประทานอาหาร/บรรยายสรุป/นําตรวจ/สรุป/รับประทานอาหาร
ว่าง/ส่งคณะ 
  ๒.๔ สถานที ่
   ๒.๔.๑ ต้อนรับคณะ ข้างสํานักงานหมายเลข ๑ 
   ๒.๔.๒ ถ่ายรูป ป้าย กกล.ฯ 
   ๒.๔.๓ รับประทานอาหารว่าง บ้านพัก ผบ.กกล.ฯ 
   ๒.๔.๔ บรรยายสรุป/สรุป หอ้งประชุม 
   ๒.๔.๕ นําตรวจ ตามสถานทีท่ี่จัดไว้ 
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   ๒.๔.๖ รับประทานอาหาร ห้องอาหารนายทหาร 
 ๓. ผู้รับผิดชอบหลัก 
  ๓.๑ พ.ท.รุ่ง  ประชาธนานุกิจ (J02) กํากับภาพรวม รับรายงาน ตกลงใจปรับแผน 
  ๓.๒ พ.ท.ฐากร  ชาวไร่เงิน (Y4) กํากับขบวนรถ อาหารว่าง อาหารกลางวัน ห้องประชุม และ ของที่
ระลึก 
  ๓.๓ ผู้นําตรวจ (COE Guider) 
   ๓.๓.๑ พ.ต.กษิภัท  เอี่ยมโหมด (COE01) Accommodation 
   ๓.๓.๒ ร.อ.สนทิ  หอมหวล (COE02) Internet 
   ๓.๓.๓ พ.ต.สรศุักด์ิ  ชุณหกิจ (COE03) Ablution 
   ๓.๓.๔ ร.อ.พงศ์พิภัช  ธงยี่สิบสอง (COE04) Catering 
   ๓.๓.๕ ร.ท.นิติเทพ  บารมี  (COE05) Armament 
   ๓.๓.๖ พ.ท.ตวงสิทธ์ิ  สทิธิรณฤทธิ์ (COE06) Field Defence 
   ๓.๓.๗ ร.อ.บินเผด็จ  ศรมีุกดา (COE07) Generator 
   ๓.๓.๘ น.ต.ณัฐวุฒิ  เอมหฤทัย (COE08) Medical 
   ๓.๓.๙ ร.อ.กิติภูมิ  สุริโยดร (COE09) Sea Container 
   ๓.๓.๑๐ ร.ท.ยุทธนา  บุบผา ร.น. (COE10) Observation 
   ๓.๓.๑๑ ร.อ.เอกชัย  สุขพิมาย (COE11) Combat Vehicle 
   ๓.๓.๑๒ ร.อ.ณัฐา  สุภายศ (COE12) Support Vehicle 
   ๓.๓.๑๓ ร.อ.ภาณุพงษ์  จุนปาน (COE13) Clean Water 
  ๓.๔ ผู้ประสานงาน จะมอบหมายต่อไป 
 ๔. การปฏิบัติหลังบรรยายสรุปจบ 
  ๔.๑ เข้าพบคณะกรรมการในเรื่องที่รับผิดชอบ เชิญนําตรวจ 
  ๔.๒ นําไปจุดตรวจ แนะนําทมีงาน บรรยายสรุปภาพรวม (เตรียมผังการวาง และ รายละเอียด) 
  ๔.๓ นําตรวจจุดต่างๆ 
  ๔.๔ เมื่อตรวจเสร็จแล้ว ให้รายงานให้ J02 ทราบ 
  ๔.๕ นําคณะกรรมการพักคอย ณ จุดรับประทานอาหารว่าง 
  ๔.๖ นําคณะกรรมการเข้าห้องประชุม 
 ๕. การปฏิบัติเมื่อตรวจเสร็จ 
  ๕.๑ ขอถ่ายสําเนาผลการตรวจ 
  ๕.๒ บันทึกภาพที่ถ่ายลงในแผ่นซีดี จํานวน ๓ แผ่น ส่งให้ J02 ก่อนเวลา ๑๒๐๐ 
  ๕.๓ ส่งรายงานผลการตรวจให้ ผบ.กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ (ผ่าน ฝกบ.ฯ) 
 ๖. คําแนะนําในการประสาน 
  ๖.๑ ในระหว่างการตรวจหากมีปัญหาใหร้ายงานให้ J02 ทราบ 
  ๖.๒ ใหศ้ึกษาจุดที่มีปัญหา และ พยายามชักจูงให้คณะกรรมการไปในจดุอ่ืน 
  ๖.๓ หากไม่ถูกต้องให้แย้ง และ ขอให้บันทึกลงในใบบันทึกการตรวจด้วย 
  ๖.๔ พยายามยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่มีปัญหาใดๆ แต่ให้พยายามพูดชักจูงด้วยเหตุผลว่าเราพร้อม 
  ๖.๕ หากคณะกรรมการต้องการสิ่งใด ใหใ้ช้ดุลยพินิจตามสมควร 
  ๖.๖ รักษาเวลา 
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แนวทางการพฒันาสัมพันธ์กับชุดตรวจ COE 
 ๑. จัดทําป้ายช่ือ 
 ๒. ผู้ต้อนรับกล่าวแนะนําสถานที่ 
 ๓. แนะนําคณะกรรมการนําตรวจ 
 ๔. ถ่ายรูป 
 ๕. พัก และ ทาํความคุ้นเคย กันและกัน 
 ๖. เปิดเพลงที่ให้บรรยากาศไม่เคร่งเครียด 
 ๗. บรรยายสรปุให้ตรงประเด็น และ นําข้อผิดพลาดจากครั้งก่อนมาแสดง บรรยายเชิงรุก  
 ๘. จัดเรียงการตรวจอย่างเหมาะสม สะดวกในการตรวจ จัดบันทึกภาพ 
 ๙. รับฟังการสรุป และ มอบของที่ระลึก 
 ๑๐. รับประทานอาหารร่วมกัน 
 
การนําหลักวิชาการมาประยุกต์ใช้ 
 การปฏิบัติงานในเวทีนานาชาติ ความต้องการ หรือ การดําเนินการใดๆ มกัเป็นไปตามเหตุผล หรือ หลัก
วิชาการที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ดังนั้น หากได้ทําการศึกษา และ แก้ปัญหาตามหลักวิชาการ จะสามารถนําไป
เตรียมการ และ ดําเนินการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ในขณะที่ดําเนินการ หากมีปัญหาเกิดขึ้น ก็จะสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 
ทันท่วงที 
 การใช้ความเชื่อเดิมๆ ตามความเคยชิน ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในเวทีนานาชาติ และ อาจจะถกู
ตําหนิอย่างแรง เรื่องความงมงาย และ การละเมิดข้อตกลง นํามาซึ่งการขาดความเชื่อถือศรัทธา ซึ่งยากจะ
แก้ไขได้ 
 
ผลการรับตรวจ COE ของ ร้อย.ช.ฯ 
 ร้อย.ช.ฯ ได้นํายุทโธปกรณ์ และ เครื่องมอืช่าง พร้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการตรวจ COE เมือ่วันที่ 
๒๖ ต.ค. ๕๔ ซึ่ง Mr. Ganesh Bista หน.คณะตรวจ COE ของ UNAMID ได้ชมเชย ร้อย.ช.ฯ ในการรับตรวจ 
COE เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค. ๕๔ ว่า เครื่องมือช่าง ยุทโธปกรณ์ และ สิ่งอํานวยความสะดวก ในส่วนที่ ร้อย.ช.ฯ 
รับผิดชอบ ผ่านการตรวจทุกรายการ ได้รับคําชมเชยจากคณะตรวจว่า “ดีเยี่ยม” หรือ “Excellent” ซึ่ง 
ร้อย.ช.ฯ ได้เตรียมการ ดูแลปรนนิบัติบํารุง ซ่อมบํารุง และ นําการตรวจเป็นอย่างดีเยี่ยม และคณะกรรมการ
ตรวจ COE ได้สรุปว่า จากผลการตรวจนี้ ทําให้ประเทศไทยได้รับค่าตอบแทนเต็มจํานวนที่มีสิทธิได้รับ ซึ่งใน
ภารกิจ UNAMID มีประเทศไทยประเทศเดียวที่ทําได้ ขอให้รักษามาตรฐานไว้ 
 
ปัญหาข้อขัดขอ้ง 
 ๑. การเตรียมการ 
  ๑.๑ ขาดความเข้าใจเรื่องบันทึกข้อตกลง (MOU) และ COE ไม่ทราบการเตรียมการ 
  ๑.๒ ข้อมลูสถานภาพ และ ความต้องการช้ินส่วนซ่อม จากผลัดที่ ๑ ไมต่รงกับความเป็นจริง 
  ๑.๓ การจัดหาชิ้นส่วนซ่อมทาํได้ยาก เนื่องจากงบประมาณ การขนส่ง และ ระยะเวลา 
  ๑.๔ กําลังพลที่เกี่ยวข้องขาดความตระหนักในการเตรียมการรับตรวจ COE ไม่เห็นความสําคัญ 
  ๑.๕ ขาดการนําผลการตรวจ COE ของหน่วยข้างเคียงในห้วงเวลามาเป็นข้อมูลเตรียมการ 
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  ๑.๖ การประสานงานกับชุดตรวจ COE ผ่านเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนไทย ได้ขอ้มูลไม่ครบถ้วน 
 ๒. การรับตรวจ 
  ๒.๑ มีความยากลําบากในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และ ไม่เข้าใจวัฒนธรรมการทํางานในระดับ
นานาชาติ 
  ๒.๒ กําลังพลที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ เพราะไม่เข้าใจความต้องการที่แท้จริง
ของชุดตรวจ 
  ๒.๓ เมื่อตรวจพบขอผิดพลาด เมื่อนําไปแก้ไขแล้ว ไม่ได้แจ้งให้ชุดตรวจ COE ทราบ 
 
แนวทางการแก้ปัญหา 
 ๑. การเตรียมการ 
  ๑.๑ ทําความเข้าใจเรื่องบันทึกข้อตกลง (MOU) และ COE 
  ๑.๒ จัดทําข้อมูลสถานภาพ และ ความต้องการชิ้นส่วนซ่อม ให้เตรงกับความเป็นจริง เพื่อส่งต่อไป 
  ๑.๓ ปรนนิบัติบํารุง ถนอมใช้ยุทโธปกรณ์ และ เครื่องมือช่าง เพื่อลดการจัดหาชิ้นส่วนซ่อม 
  ๑.๔ ปลูกฝังใหกํ้าลังพลที่เกี่ยวข้องมีความตระหนักในการเตรียมการรับตรวจ COE เห็นความสําคัญ 
  ๑.๕ นําผลการตรวจ COE ของหน่วยข้างเคียงในห้วงเวลามาเป็นข้อมูลเตรียมการ 
  ๑.๖ การประสานงานกับชุดตรวจ COE ควรประสานกับเจ้าหน้าที่โดยตรง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ครบถ้วน 
 ๒. การรับตรวจ 
  ๒.๑ ควรฝึกการสื่อสารภาษาอังกฤษ และ เข้าใจวัฒนธรรมการทํางานในระดับนานาชาติ 
  ๒.๒ กําลังพลที่เกี่ยวข้องต้องสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ โดยทําความเข้าใจความต้องการที่
แท้จริงของชุดตรวจ 
  ๒.๓ เมื่อตรวจพบขอผิดพลาด รีบนําไปแก้ไขแล้ว และแจง้ให้ชุดตรวจ COE ทําการตรวจซ้ํา เมื่อ
พร้อม 
 
บทเรียนที่ได้รบั 
 ๑. การปฏิบัติงานในระดับนานาชาติมีลักษณะต้องการความร่วมมือสูง การสื่อสารภาษากลาง และ การ
บรรลุวัตถุประสงค์การนําเสนอ 
 ๒. หลักวิชาการต่างๆ ตามมาตรฐานสากล สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ และ เป็นที่ยอมรับ 
 ๓. การบริหารทรัพยากร และ เวลา เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่ง 
 ๔. การเตรียมการ เป็นอย่างดี ย่อมเป็นหลกัประกันความสําเร็จ 
 
ข้อคิด 
 ปัจจัยความสําเร็จ เกิดจากการนําหลักวิชาการ และ ประสบการณ์มาผสมผสานกัน แต่อิงไปทางหลัก
วิชาการ เพราะถือว่าเป็นสิ่งที่ได้พิสูจน์แล้วว่าสําเร็จ จึงนํามาเป็นหลักในการศึกษา เพื่อให้ผู้ที่ศึกษานําไปใช้จริง
ได้ การที่จะนําหลักวิชาการมาใช้ จําเป็นต้องปรับทัศนคติความเชื่อของผู้ที่ปฏิบัติงาน หรือ มีความเด็ดขาดใน
การสั่งการ (หากไม่ได้รับการปรับทัศนคติตาม) ทั้งนี้ เป้าหมายไม่ใช่การเอาชนะกัน แต่เป้าหมาย คือ การหา
หลักเกาะ และ ดํารงหลักนั้นไว้ เกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่า ดํารงความมุ่งหมายการปฏิบัติ และ ต้องไม่ลืมประมาณ
ตนเองว่ามีเท่าไร และ ควรใชเ้ท่าไรอย่างไรด้วย เกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่า การออมกําลัง และ สุดท้าย เมือ่ต่างคน
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ต่างเก่ง ต่างคนต่างเหตุผล บทบาทของผู้บังคับบัญชาต้องเป็นหลัก และ ตัดสินไปตามหลักที่ต้ังไว้ เกิดเป็นสิ่งที่
เรียกว่า เอกภาพการบังคับบัญชา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ๑. กําลังพลควรมีความรู้เรื่องภาษาอังกฤษ และ วัฒนธรรมการทํางาน 
 ๒. การรับรู้สถานการณ์ร่วมกัน และ นําหลกัวิชาการมาใช้มากขึ้น 
 ๓. กําหนดวัตถุประสงค์ของการดําเนินการชัดเจน และ รกัษาวัตถุประสงค์ไว้ 
 ๔. การคิดงานควรให้คอบคลมุ กําหนดความสําคัญของงาน และ แบ่งสนัทรัพยากรตามส่วนงาน 
 ๕. ต้องกําหนดจุดตกลงใจ และ เอกภาพการบังคับบัญชา 
 
           ตรวจถูกต้อง 
                  พ.ท. 
                       (รุ่ง  ประชาธนานุกิจ) 
           ผบ.ร้อย.ช. กกล.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ ผลัดที ่๒ 
                              ๙ พ.ย. ๕๔ 
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Inspection Area 
 

1. Overall coordination, accommodation, tentage, basic fire fighting, fire detection and alarm. 
2. Ablution facilities (50 men), laundry and cleaning, personal kit, bedding, furniture and 
welfare. 
3. Vehicles (military pattern). 
4. Level 1 hospital, dental equipment set, high risk areas, ambulance (inside). 
5. Level 1 hospital, basic medical, forward surgery module, laboratory only. 
6. Communication (HF, VHE/UHF-FM, telephone), internet access, office, communication and 
command posts. 
7. Observation equipment, crew served machine guns (up to 10mm). 
8. APCs, explosive ordnance disposal, motars (61mm to 82mm), motar (up to 60mm) 
9. Catering, automatic grenade launcher, signal pistol. 
10. Containers, field defense stores. 
11. Vehicles (engineering, commercial pattern) and vehicle trailers. 
12. Electrical, minor engineering, generators, engineering equipment, water treatment plant, 
water storage, well drilling rig. 
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Name of Inspector 
 

1. Ganesh Bista, Team Leader 
2. Alexander Belov 
3. Babatunde Babalola 
4. Maj.Dr. Khalid Yahey 
5. Maj.Dr. Meena Kunwar 
6. Maj.Wirot Suksomnirandorn 
7. Capt. Choosak Kongsuwan 
8. Capt. Mohamed Magdy 
9. Eddie Tweneboa 
10. WO Diop Samba 
11. Transport Representative 
12. Engineering Representative 
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Welcome Speech of Thai Battalion Commander 
 

Dear COE Inspection Team Leader, Mr. Ganesh Bista, 
 
In the name of Thai Battalion 2, 980 Task Force Thai - Darfur Second Rotation, would like to 
welcome COE Inspectors. We are appreciated for your kindness on visiting us today. Thai 
Battalion 2 has been in Mukjar Camp since 22nd of August 2011. We took all information and 
belongings from Thai Battalion 1. We have done everything possible to keep us on readiness 
for UNAMID Mission, including personnel, major equipment and self sustainment.  
 
Furthermore, we developed this camp as our home, because we love this land. We insure 
that our personnel are warm, comfortable and safe in this camp. Also, our vehicles and 
equipment are well taken care, so we are ready for any kinds of operations and 
development. 
 
To accomplish that, we have done the following: 
1. Well preparation since in Thailand 
2. Well overcoming any problems 
3. Well protection any possible further problems 
4. Well cooperation with UNAMID orientation 
5. Most important, we well take care on the previous COE Inspectors, suggestion 
 
We would like to inform you that our government concerns on our performance in Darfur. So 
they put a lot of effort to guarantee the achievement. We follow UN willing for the best to 
UNAMID Mission. 
 
We are ready for COE inspection. However, we are very pleased to have all your further 
advice that would let us be the best and ready for accomplish UNAMID Mission on peace 
keeping over Darfur, Sudan, together. We are UNAMID. 
 
I would like to have Captain Khonggrich Wuttisucheewa discuss in further detail. Again thank 
you for coming, and welcome to Thai Battalion. Thank you. 
 
Prepared by Lieutenant Colonel Rung Prachathananukit 
 
 


