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ความหมาย 
  ตรานี้ พ.ท.รุ่ง  ประชาธนานุกิจ เป็นผู้ออกแบบ และ กําหนดความหมาย มีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑. พ้ืนสีเทา หมายถึง เหล่าทหารช่าง ผู้สนับสนุนหน่วยกําลังรบ 
  ๒. เครื่องหมายเหล่าทหารช่างสีเหลืองเข้ม (ทอง) หมายถงึ เหล่าทหารช่าง ผู้พัฒนาและสร้างความ
เจริญ 
  ๓. เครื่องหมายสัญลักษณ์แผนที่ทางทหารกองร้อยทหารช่างสีเหลืองอ่อน หมายถึง กองร้อยทหาร
ช่างของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  ๔. ตัวเลขอารบิค “980” และ ตัวอักษร/เลขอารบิค “R-2” สีขาว หมายถึง กองกําลังเฉพาะกิจ 
๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ ผลัดที ่๒ ผู้สร้างและรักษาสันติภาพ 
  ๕. ตัวอักษร “ENGINEER” สีเหลืองอ่อน หมายถึง เหล่าทหารช่างไทยอันเกรียงไกร เป็นที่รู้จัก และ 
ยอมรับ จากนานาชาติ เพราะสามารถปฏิบัติภารกิจที่หลากหลาย ได้สําเร็จ ในเวลาอันรวดเร็ว ดังคํากล่าวว่า 
“Engineer Can Do” หรือ “ทหารช่างทําได้” 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รู้จักคน รู้ประมาณ รู้พัฒนา รู้คุณแผ่นดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พวกเราทําได ้- We Can Do 



คํานาํ 
 

  ภารกิจการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ นับว่าเป็นภารกิจที่สําคัญ ในการเสริมสร้างสันติภาพ ความ
สงบสุขให้กับประชาชนในประเทศต่างๆ ที่เกิดจากความขัดแย้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และ สังคม ซึง่องค์การ
สหประชาชาติต้องเข้าแทรกแซง เพื่อนําสนัติสุขกลับคืนสู่ประชาชน 
  สหประชาชาติได้ขอความร่วมมือจากชาติสมาชิกส่งกําลังทหารเข้าร่วมปฏิบัติการด้านต่างๆ เพื่อ
นําไปสู่สภาวะแวดล้อมที่ทําให้เกิดสันติภาพ ซึ่งประเทศไทย โดยหน่วย/เหล่าทหารช่าง ได้ถูกร้องขอจาก
สหประชาชาติให้ส่งกําลังพลเข้าร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพอยู่เป็นประจํา ทั้งนี้ เนือ่งจากขีดความสามารถ
ของหน่วย/เหล่าทหารช่างในการพัฒนาพื้นที่ สามารถลดความขัดแย้งของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  ในส่วนของ กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ นับเป็นความน่ายินดีย่ิง ที่ประเทศไทยเป็นประเทศเดียว
นอกกลุ่มแอฟริกาที่ได้รับการคัดเลือกจากสหประชาชาติให้เข้าร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพ ณ แคว้นดาร์ฟูร์ 
ประเทศซูดาน ทั้งนี้เพราะประเทศไทยมีศักยภาพ และ ผลการปฏิบัติงานในอดีตที่ดีมาก 
  ตลอดระยะเวลา ๑๐ เดือน ผม และ ส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้ติดตามการปฏิบัติงานของ ร้อย.ช. 
กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ ผลัดที ่ ๒ ในการพัฒนาฐานปฏิบัติการ และ พ้ืนที่โดยรอบ ได้เห็นความต้ังใจจริง
ของกําลังพลทุกนาย ในการปฏิบัติงาน จนมีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ และ ขอชื่นชมที่พวกเรา
ทั้งหลายได้ดูแลเครื่องมือช่าง และ ยุทโธปกรณ์เป็นอย่างดี จนมีผลการตรวจ COE อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
  แนวทางการดําเนินการต่างๆ ของ ร้อย.ช.ฯ ซึ่งได้ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ เช่น คติพจน์ 
วินัย ปลอดภัย สําเร็จ และ Engineer Can Do นับว่าเป็นแนวทางการดําเนินการที่เหมาะสม สามารถนาํ
กองร้อยทหารช่างไปสู่ความสําเร็จ และ ยอมรับในเวทีนานาชาติ 
  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา กช. และ หน่วย/เหล่า ช. ต้องการให้ กช. และ หน่วย/เหล่า ช. มีความ
พร้อมทุกที ่ทกุเวลา และ ทกุภารกิจ ภารกิจใดๆ ที่ได้รบัมอบ พวกเราสามารถตอบสนองได้ ดังนั้นพวกเราต้อง
มีการเตรียมการที่ดี ส่วนหนึง่ คือ การประเมินตนเอง ซึ่งรวมทั้งการจัดทําบทเรียนปฏิบัติงานต่างๆ ให้เห็น
ข้อบกพร่อง เพื่อนําไปสู่การปรับปรุง แก้ไข พัฒนาให้ดีขึน้ ดังเช่นบทเรียนนี้ จะเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติการ
รักษาสันติภาพในโอกาสต่อไป มีความมัน่ใจว่าจะทําได้ดีย่ิงขึ้นไป ขอให้ส่วนที่เกี่ยวข้องนําไปเป็นแบบอย่าง
ต่อไป ขอขอบคุณทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง และ กําลังพลของ ร้อย.ช.ฯ ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงานเป็นอย่างดี จนบรรลุ
ภารกิจที่ได้รับมอบ 
  ขอฝากคําขวัญว่า “รู้จักคน รู้ประมาณ รู้พัฒนา รู้คุณแผน่ดิน” และ ขอให้พวกเราทหารช่างคํานึง
เสมอว่า “ทหารช่าง รักในหลวง เพื่อปวงชน พัฒนาชาติไทย สันติภาพโลก พวกเราทาํได้ ทหารช่าง กองทัพ
ไทย”  “พวกเราทําได้” หรือ “We Can Do” 
 
            พล.ท. 
 

                   (ปัฐมพงศ์  ประถมภัฏ) 
 

                             จก.กช. 
 

                                ส.ค. ๕๕ 
 
 
 



สารบัญ 
 

บทนํา                      ๑ 
ความเป็นมาของการปฏิบัติการสันติภาพในประเทศซูดาน             ๒ 
ความเป็นมาของ กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดารฟู์ร์               ๓ 
สภาพทั่วไปของพื้นที่ปฏิบัติการ                  ๔ 
ภารกิจของ กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ ในการลาดตระเวน             ๕ 
ภารกิจของ ร้อย.ช. กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ ในการก่อสร้างฐานปฏิบัติการ  
และ สิ่งอํานวยความสะดวก                  ๖ 
ภารกิจของ ร้อย.ช. กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ ในการพฒันาพื้นที่ และ ประชาชน         ๗ 
ลักษณะการปฏิบัติงานของ ร้อย.ช.                 ๘ 
บทเรียนการปฏิบัติงานของ ร้อย.ช. กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ ผลัดที ่๒          ๘ 
บทสรุป                    ๑๑ 
ขอขอบคุณ                   ๑๒ 
บทส่งท้าย                    ๑๓ 
 
 



บทเรียนการปฏิบัติงาน 
ร้อย.ช. กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดารฟ์ูร์ ผลัดที่ ๒ 

 
บทนํา 
  พระพุทธเจ้าทรงมอบแนวทางการกระทําสิ่งใดๆ ให้ประสบผลสําเร็จด้วย อิทธิบาท ๔ อัน
ประกอบด้วยฉันทะ จิตตะ วิริยะ และวิมังสา ซึ่งฉันทะหมายถึงความพึงพอใจในการกระทําสิ่งนั้น จิตตะ
หมายถึงความต้ังใจมั่น ไม่หว่ันไหว วิริยะหมายถึงความขยันหมั่นเพียร และวิมังสาหมายถึงความหมั่นนึกตรึก
ตรองถึงสิ่งที่ได้ทํานั้นว่ามีข้อดีข้อบกพร่องอย่างไรแล้วหาหนทางปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น 
  ข้อวิมังสานั้นสําคัญ เพราะเป็นการประเมินผลตนเอง สิ่งที่ได้รับคือความรู้ในวิธีการและข้อพึ่ง
หลีกเลี่ยง ซึ่งหากบันทึกหรอืถ่ายทอดให้กับบุคคลอ่ืนๆ ได้ บุคคลอ่ืนๆ นั้นสามารถเรยีนรู้และประสบผลสําเร็จ
ได้โดยง่าย เป็นการขยายและต่อยอดความรู้ 
  ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ทรงใช้วิมังสาพิจารณาการปฏิบัติ
ของพระองค์ในทางที่หย่อนเกินไปและตึงเกินไป ไม่สามารถทําให้ตรัสรูห้นทางพ้นทุกข์ได้ ทรงพิจารณาเห็นทาง
สายกลาง คือ ไม่หย่อนเกินไปและไม่ตึงเกินไป 
  ในทางทหาร ใช้วิธีการทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Review - AAR) คอื เมื่อฝึกหรือ
ปฏิบัติภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะทําการประเมินผลตนเองโดยการทบทวนข้อดี ขอ้เสีย และแนวทางแก้ไข 
เพื่อให้การฝึกหรือการปฏิบัติภารกิจครั้งต่อไปดีขึ้น ซึ่งกองทัพสหรัฐอเมริกาได้ใช้วิธีการนี้ในการฝึกและ
ปฏิบัติการทางทหารอย่างแพร่หลาย จนสามารถจัดทําบทเรียนการฝึกและการปฏิบัติการทางทหาร และพัฒนา
ต่อไปเป็นคู่มือสนาม (Field Manual - FM) ซึ่งถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่ใช้เป็นมาตรฐานการฝึกและปฏิบัติการ
ทหารที่ยอมรับกันทั่วโลก เราจะเห็นได้ว่าการประเมินผลตนเองหรือวิมังสานั้นสําคัญมากในการพัฒนาด้าน
ต่างๆ 
  ถ้ากล่าวว่า “ต่างพื้นที่ ต่างการรบ ต่างสถานการณ์ ต่างวิธีการ” แล้ว สาํหรับข้อที่ควรปรับปรุงของ
กองทัพไทย เพื่อให้มีองค์ความรู้เป็นของตนเองสอดคล้องกับพ้ืนที่และสถานการณ์ที่เราเผชิญอยู่ คือ การนํา
ประเมินผลการฝึกและการปฏิบัติภารกิจมาใช้อย่างจริงจัง ซึ่งไม่ต้องใช้งบประมาณเลย ใช้ความกลา้คิด กล้า
แสดง เสนอแนะปรับปรุงในสิ่งที่เป็นประโยชน์ เราจะได้บทเรียน ใหผู้อ่ื้นศึกษา และนําไปใช้ประโยชน์ เมื่อต้อง
ไปฝึกหรือปฏิบัติภารกิจต่อไป 
 

   
 
  สําหรับ ร้อย.ช. กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดารฟู์ร์ ผลัดที่ ๒ เห็นว่าการทบทวนหลังการปฏิบัติ โดยการ
จัดทําเป็นบทเรียนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการปฏิบัติการรักษาสันติภาพในพื้นที่ทะเลทราย ซึ่งมีความ



 - ๒ -

แตกต่างจากพื้นที่ของประเทศไทย อีกทั้งประชาชนในพื้นที่และเจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้องก็แตกต่างกัน บทเรียนที่
จัดทํามีความมุง่หวังเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น เมื่อมีโอกาสปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน จะเป็น
ประโยชน์ในการเตรียมการและแก้ไขปัญหาต่างๆ ทําให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสําเร็จโดยง่าย 
 
ความเป็นมาของการปฏิบัติการสนัติภาพในประเทศซูดาน 
  ในประเทศซูดานมีพ้ืนที่ปกครอง ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ ซูดานเหนือ ซูดานใต ้ และ ดาร์ฟูร ์
ประชาชนในประเทศซูดานมคีวามหลากหลายทางเผ่าพันธ์ุ ศาสนา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ การศึกษา 
เนื่องจากพื้นที่กว้างใหญ่ แต่เดิมนั้นชนเผ่าแต่ละเผ่าพันธ์ุอยู่เป็นอิสระ มีสงคราม และ ความขัดแย้งระหว่าง
เผ่าพันธ์ุเป็นปกติ การเกิดเป็นประเทศซูดาน เกิดจากชาติตะวันตกต้องรวมดินแดน เพื่อประโยชน์ในการ
ปกครองเมืองขึ้น แต่ไม่ได้ละลายเผ่าพันธ์ุ 

   
 
  เมื่อมีการปลดปล่อยเมืองขึ้น บางเผ่าพันธ์ุได้ขึ้นครองประเทศ โดยการปฏิวัติ หรือ เผด็จการ
ประชาธิปไตย ผลประโยชน์ก็ตกอยู่เฉพาะกลุ่ม ส่วนกลุ่มที่ต่อต้านเนื่องจากไม่ได้รับผลประโยชน์ ซึ่งเดิมก็มี
ความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์กันอยู่แล้ว โดยเฉพาะในกรณีพ้ืนที่ทีม่ีน้ํามัน ซึ่งเจ้าของพื้นที่บ่อน้ํามันไม่ได้
ผลประโยชน์ แต่รัฐบาล และ ประชาชนในเมืองหลวง ซึ่งอยู่ห่างจากบ่อน้ํามัน ๒,๐๐๐ กิโลเมตร ได้รับ
ผลประโยชน์ รวมทั้งบางชนเผ่าพันธ์ุประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์เร่ร่อน ย้ายพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ตลอดปีจากตอนเหนือ
ถึงตอนใต้ ไมม่ีหลักแหล่งแน่นอน แต่เมื่อย้ายไปที่ใดก็ปล่อยสัตว์ไปทําลายแหล่งน้ํา และ พืชผลทางการเกษตร 
รัฐบาลไม่สามารถจัดการได้ ประชาชนจึงรวมตัวสู้เอง และ การล้างแค้นตามมา ไม่สามารถควบคุมได้ เกิด
สูญญากาศทางกฎหมาย ประชาชนต่างมีปืน และ ทําตามความพอใจของตนเอง 
  สูญญากาศทางกฎหมาย ได้พัฒนากลายเป็นกระบวนการสู้รบ เพื่อแย่งชิงอํานาจจากรัฐบาล แยก
ประเทศ แยกดินแดน เพื่อเป็นผู้นํา และ เจ้าของผลประโยชน์ รัฐบาลได้ตอบโต้ด้วยการส่งกําลังทหาร
ปราบปรามอย่างหนัก รวมทั้งการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุกลุ่มต่อต้านอย่างโหดเหี้ยม จนประธานาธิบดีของประเทศ
ซูดาน พล.ท. Omar Al-Bashir ถูกตัดสินจากศาลโลกว่า มีความผิดในการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ (Genocide) 
  สหภาพแอฟริกา (African Union - AU) จึงได้เข้าแทรกแซง โดยบีบบังคับให้ประเทศซูดานยอมให้
สหภาพแอฟริกาส่งกําลังทหารตํารวจเข้าสังเกตการณ์ในพื้นที่ดาร์ฟูร์ ซึ่งตามข้อตกลงระหว่างสหภาพแอฟริกา 
กับ ประเทศซดูาน คือ กําลังทหารต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศซูดาน และ มีสิทธิในการเดนิทางโดย
เสรีเพื่อสังเกตการณ์กระทําทีเ่ป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ หรือ การปราบปรามที่รุนแรง ไม่มสีิทธิในการสู้รบกับ
รัฐบาล หรือ กลุ่มต่างๆ เพื่อยุติสถานการณ์ สู้รบได้ในกรณป้ีองกันตนเอง และ ทรัพย์สิน หรือ เมื่อมีเหตุซึ่งหน้า 
เช่น ช่วยเหลือประชาชนที่กําลังถูกทําร้าย เป็นต้น 
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  ซึ่งมีอํานาจน้อยมากเมื่อเทียบกับการแทรกแซงโดยกําลังทหารตํารวจในประเทศอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องจาก
ข้อตกลง และ ชาติที่ร่วมบีบบังคับ ซึ่งเป็นแอฟริกาด้วยกัน จึงประนีประนอมค่อนข้างมาก ไม่ต้องการแตกหัก 
แตกต่างจากการบีบบังคับโดยประเทศมหาอํานาจ จะมีกระบวนการ และ ข้อตกลงที่เด็ดขาด มีอํานาจมากกว่า 
  องค์การสหประชาชาติเล็งเห็นว่า การรักษาสันติภาพในประเทศซูดานโดยสหภาพแอฟริกา อาจจะ
ไม่บรรลุผลเท่าที่ควร แต่ไม่สามารถแทรกแซงได้ จึงได้ทําความตกลงกับสหภาพแอฟริกา ปรับปรุงภารกิจรักษา
สันติภาพของสหภาพแอฟริกา เป็นภารกิจรักษาสันติภาพร่วมผสมสหภาพแอฟริกากับองค์การสหประชาชาติ 
UNAMID (UN and AU Mission in Darfur หรือ AU and UN Hybrid Operation in Darfur) มี
ประเทศชาติสมาชิกขององค์การสหประชาชาติอ่ืนๆ นอกจากแอฟริกา เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจมากขึ้น เช่น จีน 
ปากีสถาน เนปาล บังกลาเทศ และ ไทย เปน็ต้น แต่อย่างไรก็ตามข้อตกลงกับประเทศซูดานเดิมยังคงอยู่ 
  ส่วนภารกิจ UNMIS (UN Mission in Sudan) นั้น เป็นภารกิจองค์การสหประชาชาติในพื้นที่ซูดาน
ใต้ ไม่ใช่ภารกิจร่วมผสม ซึ่งภารกิจสําเร็จในขั้นแยกประเทศซูดาน และ ประเทศซูดานใต้ และ ภารกิจ UNMIS 
ได้เปลี่ยนชื่อเป็น UNMISS (UN Mission in South Sudan) ในปัจจุบันแนวโน้มสถานการณ์เริ่มรุนแรงมากขึ้น 
เนื่องจากประเทศซูดาน และ ประเทศซดูานใต้เริ่มสู้รบกันอย่างหนัก อาจจะถึงขั้นสงครามระหว่างประเทศ 
สาเหตุเนื่องจากเมื่อแยกประเทศแล้ว ประเทศซูดานขาดแคลนรายได้จากน้ํามันอย่างมาก ในขณะประเทศ
ซูดานใต้มีรายได้จากน้ํามัน ประเทศซูดานได้บุกโจมตีประเทศซูดานใต ้ เพื่อแย่งชิงทรัพยากรน้ํามันบริเวณแนว
ชายแดนของประเทศซูดานใต้  
  ข้อสังเกตภารกิจ UNMISS ประสบความสําเร็จมากกว่า UNAMID ทัง้ที่ UNMISS อยู่ในพื้นทีท่ีม่ี
ความรุนแรงมากกว่า ทั้งนี้ระบบการบริหารขององค์การสหประชาชาติจะเด็ดขาดกว่าสหภาพแอฟริกา เพราะ
ประเทศมหาอํานาจ และ ประเทศที่สนับสนุนต้องการเห็นความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ส่วนของแอฟริกาไป
เรื่อยๆ เกบ็เกี่ยวผลประโยชน์จากงบประมาณขององค์การสหประชาชาติ การปฏิบัติการทางทหารขาด
มาตรฐาน แต่อย่างไรก็ตาม การดําเนินการของ UNAMID และ UNMISS ย่อมมีผลกระทบกัน เพราะพื้นที่อยู่
ติดกัน และ กลุ่มที่สูร้บกันมกัเดินไปมาระหว่างพื้นที่ 
 
ความเป็นมาของ กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดารฟ์ูร ์
  องค์การสหประชาชาติต้องการให้ ประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าร่วมปฏิบัติการรักษา
สันติภาพ ซึ่งมีประเทศที่น่าสนใจ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส ์และ ไทย องค์การสหประชาชาติโดย
การสนับสนนุของประเทศจีนได้ทาบทามประเทศไทยเข้าร่วมภารกิจ และ รัฐบาลไทยได้ตัดสินใจเข้าร่วมภารกิจ
รักษาสันติภาพ UNAMID ในปี ๒๕๕๐ ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุ ๘๐ พรรษา จึงเป็น
ที่มาของชื่อ กองกําลังรักษาสันติภาพเฉพาะกิจ ๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ (กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์) โดยเลข ๙ 
หมายถึง รัชกาลที่ ๙ และ เลข ๘๐ หมายถึง ปีที่ทรงมีพระชนมายุ ๘๐ พรรษา ประเทศไทยจึงถือเป็นประเทศ
เดียวในกลุ่มที่เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ที่ส่งกาํลังทหารเข้าร่วมภารกิจ 
  เนื่องจากความไม่แน่นอนของสภาพการเมือง ทําให้งบประมาณการเตรียมกําลัง และ การเจรจากับ
องค์การสหประชาชาติเกิดความล่าช้า ทําให้ กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดารฟู์ร์ “นักรบสันติภาพไทยในดาร์ฟูร์” เดิน
ทางเข้าปฏิบัติภารกิจต้ังแต่ต้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ สามปีกว่าหลังจากการอนุมัติจัดต้ัง 
  การออกแบบ กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ นั้นเป็นไปตามภารกิจ คือ เป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง 
UNAMID กับประเทศซูดาน ประกอบด้วย ลาดตระเวนตลอดพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อสังเกตการณ์สันติภาพ สู้รบได้
ในกรณีป้องกันตนเอง และ ทรัพย์สินของ UNAMID หรือ เมื่อมีเหตุซึ่งหน้า เป็นต้น ข้อจํากัดประกอบด้วย ไม่
สามารถปราบปรามกําลังฝ่ายตรงข้าม และ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศซูดาน เป็นต้น 
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  กองกําลังรักษาสันติภาพเฉพาะกิจ ๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร ์ ยังต้องก่อสร้างฐานปฏิบัติการ และ สิ่ง
อํานวยความสะดวก ณ ฐานปฏิบัติการ ตามพ้ืนที่ที่รฐับาลซูดานจัดให้ พร้อมดําเนินการสนับสนุนตนเองในด้าน
ต่างๆ เช่น การซ่อมบํารุงอาวุธยุทโธปกรณ์ การบริการทางการแพทย์ การติดต่อสื่อสาร การประกอบอาหาร 
การผลิตกระแสไฟฟ้า การผลิตน้ําประปา การขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล การกําจัดขยะ สิ่งอํานวยความสะดวกขั้น
พ้ืนฐาน เป็นต้น เว้นด้านการข่าว การบิน การจัดหาอาหาร และ การขนส่งข้ามพ้ืนที่ปฏิบัติการ เป็นต้น 
  ดังนั้นกองทัพไทยจึงได้จัด กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ ในรูปแบบกองพัน ประกอบด้วย ๒ กองร้อย
ยานยนต์ (ร้อย.ยน.), ๑ กองร้อยยานเกราะ (ร้อย.ยก.), ๑ กองร้อยทหารช่าง (ร้อย.ช.), ๑ กองร้อยสนับสนุน 
(ร้อย.สน.), ๑ หมวดปฏิบัติการพิเศษ (มว.ปพ.) และ ๑ หมวดระวังป้องกัน (มว.รวป.) กําลังพลรวม ๘๑๒ นาย 
จัดกําลังจากหน่วยต่างๆ ของ ทบ., ทร. และ ทอ. มีความสมบูรณ์ในตัวเอง 
 
สภาพทั่วไปของพื้นทีป่ฏิบัติการ 
  ประเทศซูดาน อยู่ในทวีปแอฟริกา ด้านเหนือติดกับ ลิเบีย และ อียิปต์ ด้านตะวันออกติดกับทะเล
แดง อีริเทรีย เอธิโอเปีย ด้านใต้ติดกับเคนย่า ยูกันดา และ คองโก ด้านตะวันตกติดกับแอฟริกากลาง และ แชด 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ก่ึงทะเลทราย 
  พ้ืนที่ปฏิบัติการของ กกล. อยู่ด้านตะวันตกของประเทศซูดาน ใกล้กับประเทศแชด ซึง่เป็นเขตการ
ปกครองที่เรียกว่า เขตดาร์ฟูร์ ภายในเขตดาร์ฟูร์ แบ่งเป็น ๓ รฐั คอื ดาร์ฟูร์เหนือ ดาร์ฟูร์ใต้ และ ดาร์ฟูร์
ตะวันตก แต่ละรัฐมีขนาดพืน้ที่เท่ากับประเทศไทย แต่มปีระชากรเพียง ๕ ล้านคน กกล. ได้รับมอบพื้นที่
ปฏิบัติการ เมือง Mukjar ซึ่งอยู่ห่างจากเมือง Khartoum เมืองหลวงของประเทศซูดาน ๑,๗๐๐ กิโลเมตร และ 
ห่างชายแดนประเทศแชด ๑๐๐ กิโลเมตร 
  ภูมิอากาศเมือง Mukjar มี ๓ ฤดูกาล คลา้ยกับประเทศไทย คือ ฤดูฝน (ห้วง ก.ค. - ต.ค.) ฤดูหนาว 
(ห้วง พ.ย. - ก.พ.) และ ฤดูรอ้น (ห้วง มี.ค. - มิ.ย.) มีฝนตกทั้งปีประมาณ ๑,๐๐๐ มิลลิเมตรต่อปี ในฤดูฝนจะมี
หญ้าเขียวขจี ส่วนฤดูอ่ืนๆ สภาพอากาศส่วนใหญแ่ห้งแล้งจัด กลางคืนอากาศเย็น และ กลางวันอากาศรอ้น 
 

   
 
  ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นราบ สลับภูเขาไม่สูงมาก พ้ืนทีท่างตอนเหนือสูง และ แห้งแล้ง กว่าพ้ืนที่
ทางตอนใต้ มีลําธารธรรมชาติจํานวนมาก ไหลจากเหนือไปใต้ มีน้าํเฉพาะช่วงฝนตก ไม่มีแหลง่น้ําตาม
ธรรมชาติ น้ําฝนไหลไปประเทศแชดทั้งหมด ไม่มีระบบการเก็บกักน้ํา เมื่อฝนตกน้าํจะไหลในลําธารแรงมาก 
และ บางครั้งเกิดน้ําท่วมฉับพลัน 
  ลักษณะพื้นดิน ดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวปนทราย เมื่อแห้ง มีลกัษณะแข็ง และ รับน้าํหนักได้ดี แต่
เมื่อเปียก มีลักษณะอ่อน และ รับน้ําหนักได้น้อยมาก ดินมีความสามารถในการให้น้ําซึมผ่านได้น้อย เนื่องจากมี
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ดินเหนียวมาก ช้ันดินมีความหนาประมาณ ๑ - ๓ เมตร หลังจากนั้นเป็นชั้นหินดาน ซึ่งเกิดจากการทับถมของ
ตะกอน มีความแข็งแรงไม่มาก สามารถหาได้ง่ายในพื้นที่ 
  ลักษณะต้นไม ้ เป็นไม้ต้นเล็กความสูง ๓ - ๕ เมตร รฐับาลห้ามการตัดไม้ทุกต้น ทําใหข้าดแคลนไม้
ขนาดใหญ่สําหรับการก่อสร้าง ถ่าน และ เผาอิฐแดง แต่ปัจจุบันยังพอหาซื้อได้บ้าง ส่วนไม้รวก และ ไม้ไผ่ ไม่มี
ในพื้นที่ ต้องนํามากจากเมืองอื่นๆ ที่ไกลออกไป แต่วัสดุหญ้าแห้งมีจํานวนมาก สามารถเกี่ยวได้จากพ้ืนที่ที่ไกล
จากประชาชน 
  เครือข่ายเส้นทาง เป็นถนนตามภูมิประเทศ มักผ่านลําธารตามธรรมชาติที่ค่อนข้างลึก และ ชัน 
รถบรรทุก และ รถเล็กผ่านได้ยาก โดยเฉพาะในช่วงฝนตก น้ําในลําธารมีมาก และ พ้ืนดินอ่อนนุ่ม มักมีรถติด
หล่มเป็นประจาํ ซึ่งต้องเตรียมรถกู้ซ่อมในขบวนด้วยเสมอ ทําให้การขนส่ง และ เดินทางในช่วงฤดูฝนมีความ
จํากัด 
  วัสดุก่อสร้าง หาได้ยาก ราคาแพงกว่าประเทศไทย ประมาณ ๔ - ๕ เท่า เช่น ปูนซิเมนต์ราคา
ประมาณ ๕๐๐ - ๖๐๐ บาทต่อถุง เนื่องจากการขนส่งไกล วัสดุก่อสร้างมีเฉพาะตามเมืองใหญ่ เมืองที่ใกล้ทีสุ่ด 
คือ เมือง Garzila ซึ่งห่างออกไปประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร วัสดุก่อสร้างประเภทสีหาซื้อไม่ค่อยได้เลย 
 
ภารกิจของ กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดารฟ์ูร์ ในการลาดตระเวน 
  หน้าที่หลักของ กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ คือ การลาดตระเวนไปยังตําบลต่างๆ ในพื้นที่ปฏิบัติการ
บริเวณ Mukjar ซึ่งมีขนาดพื้นที่เป็นรัศมปีฏิบัติการ ๗๕ กิโลเมตร หรือ ๒๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร โดยใช้กําลัง
จาก ร้อย.ยน., ร้อย.ยก. และ มว.ปพ. ในแต่ละสัปดาห์ต้องลาดตระเวน รวม ๔๒ ครั้ง ประกอบด้วย 
ลาดตระเวนประจํา ลาดตระเวนระยะสั้น ลาดตระเวนระยะยาว ลาดตระเวนกลางคืน และ ลาดตระเวนพักแรม 
มีวัตถุประสงค์ ๒ ประการ ดังนี้ 
  ๑. เพื่อแสดงกําลังให้กลุ่มทีจ่ะสู้รบต่างๆ เห็น สร้างความเกรงขาม ทําให้กลุ่มต่างๆ ไม่กล้าทําร้าย
ประชาชน เกิดความสงบ 
 

   
 
  ๒. เพื่อคุ้มกันเจ้าหน้าที่ UNAMID ไปปฏิบัติหน้าที่เจรจาสันติภาพ และ ช่วยเหลือประชาชนในด้าน
ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่ในพื้นที่อิทธิพลของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
  การเดินทางไปดังกล่าว เป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง UNAMID กับรฐับาลประเทศซูดาน แต่มี
ข้อพิจารณา และ อุปสรรคพอสมควร 
  ประการแรก ต้องจัดกําลังอย่างน้อยขนาด ๑ หมวด พรอ้มยุทโธปกรณ์ที่น่าเกรงขาม เพื่อป้องปราม
การโจมตีจากกลุ่มที่ไมห่วังดี 
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  ประการที่สอง เส้นทางที่ไปไม่มีถนนลาดยาง เป็นทางดินที่ไม่ได้บดอัด ในฤดูฝนการเดินทาง
ยากลําบาก การลาดตระเวนอาจเดินทางได้ในอัตรา น้อยกว่า ๑๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง การลาดตระเวนห่างจาก
ฐานปฏิบัติการห่างจากฐาน ๒๐ กิโลเมตร อาจจะใช้เวลาถึง ๘ ช่ัวโมง 
  ประการที่สาม ตามเส้นทางมีด่านตรวจของกลุ่มต่างๆ และ รฐับาล ซึ่งอาจจะไมยิ่นยอมให้เดิน
ทางผ่าน เนื่องจากไม่อยากให้เข้ามาแทรกแซง หรือ รู้เห็นความลับ ซึ่งถ้าไม่ปฏิบัติตาม อาจจะถูกกลั่นแกล้ง
ด้วยวิธีการต่างๆ รวมทั้งการซุม่โจมตี 
  ประการที่สี่ ประชาชนในพื้นที่มีความยากจน ขนบธรรมเนียม ภาษา ศาสนา วัฒนธรรมที่แตกต่างๆ 
มักจะไม่ให้ความร่วมมือกับทหารต่างชาติ 
  ประการที่ห้า การสนับสนุนทางอากาศ และ ความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆ มีจํากัด บางครั้งเข้า
ลักษณะทํางานตามลําพัง ไม่มีทีมให้การช่วยเหลือ 
  ดังนั้น กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ ต้องเรียนรู้ และ สร้างความอยู่รอด เอาชนะอุปสรรคต่างๆ 
ประกอบด้วย 
  ๑. การสร้างความเป็นมิตรกับประชาชน โดยใช้โครงการต่างๆ รวมทั้งโครงการตามพระราชดําริ การ
พัฒนาพื้นที่ และ การขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล เป็นต้น 
  ๒. ประสานการปฏิบัติ และ พัฒนาสัมพันธ์กับหน่วยงานของประเทศซูดาน และ หน่วยงานของ 
UNAMID อย่างสม่ําเสมอ 
  ๓. เตรียมการแก้ปัญหายานพาหนะติดหล่ม 
  ๔. การหมุนเวียนกําลังพลปฏิบัติภารกิจ 
  ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่ตลอดห้วงภารกิจ การลาดตระเวนของ กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ ไม่เกิดการ
ปะทะกับกลุ่มใดๆ กําลังพล และ ยุทโธปกรณ์ ปลอดภัย และ นับเป็นความโชคดีที่ทั่วทั้งพื้นที่ปฏิบัติการไม่พบ
ระเบิดเลย ซึ่งทําให้การลาดตระเวนมีความสะดวกมาก 
  ปัจจัยความสําเร็จอันหนึ่ง คือ ทหารไทยมคีวามเป็นมิตรสูง รู้จักแบ่งปนั ทําให้ได้รับการต้อนรับจาก
ส่วนต่างๆ ทหารไทยไม่เคยสร้างเงื่อนไขให้กับประชาชนในพื้นที่ แต่ที่สาํคัญที่สุด เมื่อทหารไทยไปอยู่แล้วพ้ืนที่
มีความเจริญอย่างมาก เช่น การพัฒนาพื้นที่ การเจาะน้ําบาดาล และ การใช้จ่ายเงินของทหารไทยในการซื้อ
ของภายในพื้นที่ ทําใหม้ีเงินหมุนเวียน ประชาชนมีรายได้ มีเศรษฐกจิดี เป็นต้น 
 
ภารกิจของ รอ้ย.ช. กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ ในการก่อสร้างฐานปฏิบัติการ และ สิ่งอํานวยความสะดวก 
  ภารกิจการก่อสร้างฐานปฏิบัติการ และ สิ่งอํานวยความสะดวก เป็นภารกิจของ ร้อย.ช. ซึ่งเป็นการ
ก่อสร้างฐานปฏิบัติการในพื้นที่ว่างเปล่าที่รัฐบาลซูดานกําหนดให้ เป็นพื้นที่ขนาด กว้าง ๒๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ 
เมตร ความท้าทาย ประกอบด้วย 
  ๑. ร้อย.ช. และ กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดารฟู์ร์ เดินทางมาพร้อมกันต้ังแต่ธันวาคม ๒๕๕๓ ต้องพัก
อาศัยในเต็นท์พักช่ัวคราว ร้อย.ช. ต้องดําเนินก่อสร้างอาคารที่พัก สํานกังาน และ สิง่อํานวยความสะดวกให้
แล้วเสร็จในเวลาอันรวดเร็ว 
  ๒. พ้ืนที่ไม่มีรัว้ และ สิ่งกีดขวาง เพื่อป้องกันตนเอง ร้อย.ช. ต้องดําเนินการก่อสร้างรั้ว และ สิ่งกดี
ขวาง ไปพร้อมกับการก่อสร้างอื่นๆ 
  ๓. วัสดุก่อสรา้ง และ เครือ่งมือช่าง ไม่สามารถจัดหาได้ในพื้นที่ ต้องเตรียมการให้มีความพร้อม
ต้ังแต่ประเทศไทย และ ต้องเดินทางไปถึงฐานปฏิบัติการในเวลาที่สอดคล้องกัน 
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  ๔. น้ําสะอาดในพื้นที่หาได้ยาก จําเป็นต้องขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลให้มีน้ําสะอาดเพียงพอ ซึ่งมีพ้ืนทีขุ่ด
เจาะบ่อบาดาลจํากัด และ โอกาสพบน้ําใต้ดินน้อยมาก 
  ๕. ต้องพัฒนาปรับปรุงฐานปฏิบัติการให้มีความสะดวกพร้อม ให้กําลังพลมีความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน 
เพื่อผ่อนคลายจากภารกิจ 
  ๖. สภาพอากาศไม่เอื้ออํานวยในการปฏิบัติงาน เช่น ร้อนจัด แห้งจัด มพีายุฝุ่น ฝนตก เป็นต้น 
  ร้อย.ช. สามารถเอาชนะความท้าทายต่างๆ ด้วยกําลังพลที่มีขีดความสามารถ และ ประสบการณ์
ด้านงานช่างสูง ปัจจัยที่สําคญั คือ ผู้บังคับบัญชาโดย พล.ท.ปัฐมพงศ์  ประถมภัฏ ในสมัยที่เป็น เสธ.กช. ได้เน้น
ยํ้าให้นํายุทโธปกรณ์ที่มีสภาพพร้อมใช้งาน ต้องสามารถอยู่รอดได้ตลอดห้วงภารกิจ เพราะไม่สามารถจัดหา
เพิ่มเติมได้ ทําให้ ร้อย.ช. มยุีทโธปกรณ์สภาพที่ดีกว่าหน่วยอ่ืนๆ สามารถผ่านการตรวจ COE จาก UNAMID 
ได้รับค่าตอบแทนเต็ม และ ปฏิบัติงานได้สําเร็จตามห้วงเวลา ต้องขออนุญาตขอบคุณวิสัยทัศนข์องท่านเป็น
อย่างยิ่ง 
  ผลการปฏิบัติงานของ ร้อย.ช. ได้รับความช่ืนชมจากบุคคล และ หน่วยต่างๆ เสมอ ซึง่กล่าวว่า สิ่ง
อํานวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และ ทัศนียภาพ ภายในฐานปฏิบัติการดีที่สุดในภารกิจ UNAMID 
สมควรที่หน่วยต่างๆ ในภารกิจ UNAMID นําเอาไปเป็นเยี่ยงอย่างปฏิบัติตาม 
 
ภารกิจของ รอ้ย.ช. กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ ในการพัฒนาพืน้ที่ และ ประชาชน 
  แบบอย่างการพัฒนาพื้นที่ และ ประชาชนมาจากแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถงึ พัฒนา” คือ 
ทราบความต้องการของประชาชน เข้าหาประชาชนไม่ทําให้รู้สึกเหินหา่งกนั แล้วจงึพัฒนาด้วยความยินยอม
พร้อมใจ และ เกิดความรู้สึกรักหวงแหนนั้น 
 

   
 
  การพัฒนาพื้นที่ และ ประชาชน กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อใหป้ระชาชนใน
พ้ืนที่เกิดความเป็นมิตร และ ให้ความร่วมมือกับการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ มีรูปแบบการพัฒนา
ประกอบด้วย การส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม ่ การอบรมให้ความรู้
การก่อสร้างบ้านดิน การขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล การก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร และ ถนน เพื่อ
สาธารณประโยชน์ 
  พ้ืนฐานของโครงการพัฒนาเกิดจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เช่น มีพ้ืนฐานเกษตรกรรม
แต่ขาดความรู้ สร้างบ้านจากวัสดุในพื้นที่แต่ขาดความรู้ มีความต้องการน้ําเนื่องจากพื้นที่แห้งแล้ง ประชาชนไม่
มีเครื่องมือช่างไม่สามารถซ่อมปรับปรุงอาคาร และ ถนน เองได้ แต่ต้องการใช้เป็นสาธารณประโยชน์ 
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  ซึ่ง ร้อย.ช. ได้มีส่วนช่วยในโครงการพัฒนาต่างๆ ได้แก่ การจัดทําแปลงเกษตรพร้อมการนําน้ําเสีย
หมุนเวียนมาใช้ในแปลงเกษตรสาธิต การก่อสร้างอาคารบ้านดินพร้อมอบรมให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ 
การขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล และ การจัดชุดช่างพร้อมเครื่องมือช่างพัฒนาปรับปรุงอาคาร และ ถนนต่างๆ เป็น
ต้น ตลอดช่วงการพัฒนาได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับส่วนที่เกี่ยวข้องเสมอ 
 

   
 
ลักษณะการปฏิบัติงานของ ร้อย.ช. 
  การปฏิบัติงานของ ร้อย.ช. เป็นการเป็นปฏิบัติเทคนิคเฉพาะตัว ซึ่งต้องการความสามารถของกําลัง-
พล ความพร้อมของเครื่องมือ และ องค์ความรู้ หรือ การบริหารจัดการมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะการจัด
หน่วย ช. มักจะจัดให้สมบูรณ์ในระดับกองร้อย โดยองค์ประกอบย่อยในกองร้อยจะมีขีดความสามารถแตกต่าง
กัน การปฏิบัติงานจะต้องนําองค์ประกอบย่อยมาผสมผสานกัน เพื่อให้งานประสบผลสําเร็จ โดยทั่วไปแล้วจะไม่
แยกองค์ประกอบย่อยเพื่อปฏิบัติงาน แต่จะมอบงานเป็นภารกิจให้กองร้อย แล้วกองร้อยนําไปพิจารณาเองว่า
ต้องการองค์ประกอบใดบ้าง เพื่อปฏิบัติงานนั้น 
  ภารกิจของ ร้อย.ช. คือ การสนับสนุนงานช่างทั้งปวงให้กับ กกล. ซึ่งอาจจะมีงานช่างไม่มากนัก แต่
การจัด และ ขดีความสามารถของ ร้อย.ช. สามารถปฏิบัติงานสนับสนุนในระดับที่เหนือกว่าได้ ทําให้หน่วยงาน
ของ UNAMID หลายหน่วย มีความต้องการให้ ร้อย.ช. ดําเนินการก่อสร้างในงานนอกเหนือจากขอบเขตของ 
กกล. 
 
บทเรียนการปฏิบัติงานของ ร้อย.ช. กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดารฟ์ูร์ ผลัดที่ ๒ 
  ตลอดระยะเวลาเกือบ ๑๐ เดือนในการปฏิบัติงานในฐานปฏิบัติการ ณ เมือง Mukjar ได้คลุกคลีอยู่
กับการปฏิบัติงาน ได้ใช้ความสังเกต จนเห็นจุดบกพร่องต่างๆ และพยายามแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ทําให้การ
ปฏิบัติงานลุล่วงไปได้ด้วยดี จึงขอนําเรื่องราวต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นบทเรียนการปฏิบัติงานมานําเสนอ ณ ที่นี้ 
  ภาษาอังกฤษและภาษาอารบิค เมื่อต้องปฏิบัติการรักษาสันติภาพร่วมกับองค์การสหประชาชาติ 
(United Nations - UN) และสหภาพแอฟริกา (African Union - AU) ในพื้นที่นอกประเทศไทย ในประเทศ
ซูดาน ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศใช้ภาษาอารบิคแบบซูดาน และมีประเทศต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก
แอฟริกา ได้สง่ทหารและพลเรือนเข้าร่วมปฏิบัติการ การใช้ภาษากลางเพ่ือติดต่อสื่อสารกัน จึงเป็นสิง่จําเป็นยิ่ง 
ภาษากลางที่ใช้ในหมู่ทหารและเจ้าหน้าที่พลเรือน คือ ภาษาอังกฤษ แมช้าติที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอารบิค
ได้ เมื่อต้องติดต่อสื่อสารกับชาติอ่ืนๆ หรืออยู่ในที่ประชุมจะใช้ภาษาอังกฤษ ส่วนเมื่อต้องติดต่อสื่อสารกับ
ประชาชนในพื้นที่ที่ใช้ภาษาอารบิค องค์การสหประชาชาติและสหภาพแอฟริกาได้จ้างประชาชนในพื้นที่ ซึ่ง
สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอารบิคได้เป็นล่าม ล่ามไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ ล่ามเรียนภาษาอังกฤษซึ่ง
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เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีสาขาต่างๆ จากมหาวิทยาลัยในประเทศซูดาน มิได้เรียนจากประเทศที่ใช้
ภาษาอังกฤษ 
 

   
 
  เมื่อกําลังพลของ ร้อย.ช. เกือบทั้งหมด ใช้ได้เฉพาะภาษาไทยภาษาเดียว จึงเกิดอุปสรรคในการ
ติดต่อกับชาติอ่ืนๆ และประชาชนในพื้นที่ เมื่อจะติดต่อกับประชาชนในพื้นที่ จะใช้ล่าม ต้องพูดภาษาอังกฤษ
กับล่ามก่อน ลา่มถึงจะแปลเป็นภาษาอารบิคให้ประชาชนในพื้นที่ฟัง และเมื่อประชาชนในพื้นที่ตอบกลับ ล่าม
จะแปลเป็นภาษาอังกฤษ แต่กําลงัพลส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ก็ต้องให้กําลังพลที่พูด
ภาษาอังกฤษได้แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษใหล้่ามฟัง แล้วถึงจะแปลต่อเป็นภาษาอารบิคอีกที ซึ่งเท่ากับ
แปลสองครั้ง ซึ่งส่วนใหญไ่ม่ตรงกับความต้องการสื่อนัก นอกจากนี้ ล่ามเองก็ขาดความรู้ในเรื่องนั้น เช่น 
เทคนิคการก่อสร้าง การปฏิบัติการทางทหาร ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทําให้ขาดความลึกซึ้งในการสื่อหรือ
ตีความ 
  การแก้ปัญหาของ ร้อย.ช. โดยการฝึกอบรมภาษาอังกฤษและภาษาอารบิคให้กับกําลังพล ต้ังแต่ขั้น
เตรียมการในประเทศไทยและในระหว่างที่ปฏิบัติภารกิจในประเทศซูดาน  พ.ท.รุ่ง  ประชาธนานุกิจ ผบ.ร้อย.ช. 
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากประเทศสหรฐัอเมรกิา สามารถฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้กําลังพลได้ ส่วน
ภาษาอารบิคนั้น ต้องยอมรับว่าในประเทศมีความรู้ด้านภาษาอารบิคน้อยมาก แต่ด้วยความก้าวหน้าของระบบ
อินเตอร์เน็ต ความรู้ภาษาอารบิคในรูปแบบภาษาอังกฤษสามารถเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น พ.ท.รุ่ง  ประชาธนานุกิจ ได้
นํามาสอนกําลังพลทราบในขัน้พื้นฐาน สามารถพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ได้บ้าง สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีกับประชาชนในพื้นที่ได้ 
  ประชาชนของประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะแอฟริกาซึ่งส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง จะเรียน
ภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มเข้าโรงเรียน สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ข้อสังเกตประการหนึ่ง คือ เจ้าหน้าที่ของ
สหประชาชาติส่วนใหญ ่ มชีาวแอฟริกาค่อนข้างมาก ซึ่งมทีั้งรายได้และศักยภาพ แม้แต่การท่องระบบ
อินเตอร์เน็ต ซึ่งมขี้อมูลมากมายที่เป็นประโยชน์ ก็ยังต้องใช้ภาษาอังกฤษ 
  อุปสรรคด้านสภาพอากาศ ซึ่งในพื้นที่ปฏิบัติการ เมืองมุกจาร์ แคว้นดาร์ฟูร์ เป็นขอบทะเลทรายซา
ฮาร่า อยู่ห่างจากทะเลประมาณ ๑,๔๐๐ กิโลเมตร มี ๓ ฤดู เช่นเดียวกับประเทศไทย แต่มีความรุนแรงมากกว่า 
เช่น อากาศร้อนจัดในห้วงกลางวัน เย็นจัดในเวลากลางคืน อากาศมีความช้ืนน้อย เมื่ออากาศร้อน ร่างกายจะ
สูญเสียน้ํามาก แต่เนื่องจากอากาศที่แห้ง จะไม่เห็นเหงื่อ ทําให้รูส้ึกว่าเหงื่อไม่ออกไม่เสียน้ํา ซึ่งอันที่จริงแล้ว 
ไม่ใช่ การเสียน้ํามาก ทําให้เกิดความเจ็บป่วยได้ จึงต้องให้กําลังพลด่ืมน้ํามากๆ ตลอดเวลา สวมเสื้อผ้าสีอ่อน
เนื้อผ้าหนาป้องกันความร้อนจากแสงแดด 
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  ในฤดูฝน ฝนตกค่อนข้างมาก บ้างครั้งสามารถทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลัน ดินในพื้นที่มลีักษณะพิเศษ 
คือ จะแข็งมากเมื่อแห้ง แต่จะอ่อนเมื่อชื้นหรือโดนน้ํา ถนนในพื้นที่ปฏิบัติการทั้งหมดเป็นถนนตามภูมิประเทศ
สามารถใช้สญัจรได้ดีในฤดูหนาวและฤดูร้อนเพราะดินแห้งรับน้ําหนักได้ดี แต่เมื่อเข้าฤดูฝน ไม่สามารถใช้สญัจร
ได้เพราะดินชื้นหรือเปียกรับน้ําหนักได้น้อย การเคลื่อนย้าย การลาดตระเวน และการปฏิบัติงานของเครื่องมอื
ช่าง ในช่วงมิถุนายนถึงตุลาคมซึ่งเป็นฤดูฝน เป็นไปอย่างยากลําบาก จึงต้องวางแผนหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานใน
ห้วงดังกล่าว หรือ ถ้าจาํเป็นต้องไปต้องเลือกเส้นทางที่เหมาะสม และมีอุปกรณ์หรือยานพาหนะที่สามารถ
ช่วยเหลือการติดหล่มไปด้วย 
  ในห้วงฤดูฝน ที่มีน้ําขังตามพื้นที่ต่างๆ จะมีการแพร่ระบาดของยุงซึ่งเป็นพาหะของไข้มาลาเรีย
ตามมาด้วย ผลของไข้มาลาเรียอาจจะทํากําลังพลเสียชีวิตได้ในเวลาอันสั้น เนื่องจากเชื้อมาลาเรียมีความรุนแรง
และมีหลายสายพันธ์ุ อีกทั้งการส่งผู้ป่วยไปรักษาในโรงพยาบาลที่สูงกว่าทําได้ยากเพราะข้อจํากัดด้านการ
เดินทาง จึงต้องหาทางป้องมาลาเรีย โดยการป้องกันยุงกัดและทําลายแหล่งกําเนิดยุง การป้องกันยุงกัดทําโดย
การสวมเสื้อผ้ามิดชิด ใช้ยาทากันยุง และนอนกางมุ้ง ส่วนการทําลายแหล่งกําเนิดยุงทําโดยทําลายแหล่งน้ํานิ่ง
ในรัศม ี๕๐๐ เมตร (ยุงบินได้ไกล ประมาณ ๕๐๐ เมตร) ร้อย.ช. ได้ปฏิบัติงานในส่วนการป้องกันไข้มาลาเรีย 
เช่น การจัดทํามุ้งลวด การปิดบ่อบําบัดน้ําเสีย ปรับพ้ืนที่ไม่ใหม้ีจุดน้ําขัง ถากถางพงหญ้า เป็นต้น รวมทั้งการ
แนะนําและกวดขันมาตรการต่างๆ ในการป้องกันยุงกัด ซึ่งได้ผลดี สามารถป้องกันไข้มาลาเรียได้ดี 
  ในด้านการก่อสร้าง พบว่าวัสดุก่อสร้างในประเทศซูดานขาดแคลนหรือมีราคาแพงมาก เช่น ปูนซิ
เมนต์ ราคา ประมาณ ๕๐๐ - ๖๐๐ บาท/กระสอบ ซึ่งแพงกว่าประเทศไทย ๔ - ๕ เท่าตัว วัสดุบางชนิดหาได้
ยาก เช่น ไม้อัด เหล็กเส้น เหล็กโครงสร้าง การปฏิบัติงานก่อสร้างในช่วงท้ายของ ร้อย.ช. มักจะขาดแคลนวัสดุ
ก่อสร้าง ซึ่งจะแก้ปัญหาโดยการใช้วัสดุที่มจีํานวนมากทดแทนได้ เช่น ใช้ท่อน้ําเหล็กแทน เป็นต้น ในบางกรณี
ต้องขอความช่วยเหลือจากองค์การสหประชาชาติ ช่วยส่งวัสดุก่อสร้างที่มีอยู่ในฐานปฏิบัติการอื่นๆ ให้ ในงาน
เทคนิคเช่นนี้ หน้าที่ที่สําคญัของ ร้อย.ช. คือ การใหค้ําแนะนําทางเทคนิคว่าควรแก้ปัญหาวัสดุก่อสร้างขาด
แคลนอย่างไร สามารถใช้วัสดุใดทดแทนได ้ซึ่งทําให้การกอ่สร้างสําเร็จลุล่วงไปได้ 
  การบริหารงานขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพนี้ มีทั้งทหาร ตํารวจ 
และ พลเรือน สายงานการสั่งการที่เหนือจาก ร้อย.ช. จะมทีั้งทหารและพลเรือน ซึ่งทําให้การปฏิบัติงานไม่ค่อย
ราบรื่นนัก หนว่ยบังคับบัญชาของ ร้อย.ช. ซึ่งเป็นทหาร คือ กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์, กกล. Sector West, 
กกล. UNAMID ซึ่งขึ้นตรงต่อผู้บังคับบัญชาสูงสุด คือ ผูแ้ทนภารกิจร่วม UNAMID (UNAMID Joint Special 
Representative - UNAMID JSR) เป็นพลเรือน ซึ่งผู้แทนภารกิจร่วมมีหน่วยบังคับบัญชา ๒ ส่วน คือ 
  ๑. ทหาร โดย กกล. UNAMID มีหน้าที่สร้างสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่
สหประชาชาติ องค์กรพลเรือน และประชาชนในพื้นที่  
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  ๒. พลเรือน โดยหน่วยงานย่อยต่างๆ มีหนา้ที่สนับสนุนทหารและปฏิบัติงานอื่นๆ ด้านการช่วยเหลือ
ทางมนุษยธรรม เช่น น้ํา อาหาร การศึกษา การสาธารณสขุ การพัฒนา เป็นต้น 
  หน่วยงานย่อยต่างๆ ไม่มีกําลังมากนัก ต้องอาศัย กกล. UNAMID ร่วมปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุภารกิจ 
เช่น การขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล มีหน่วยงานน้ําและสิ่งแวดล้อมดูแล แต่หน่วยปฏิบัติ คือ ร้อย.ช. การสั่งการ
มักจะสั่งตรงมาที่ ร้อย.ช. ไม่ผ่านสายงานทหาร ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของ ร้อย.ช. ทําให้ขาดการสนับสนุนจาก
ส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น การสนับสนุน สป.๓ เมื่อปฏิบัติในพื้นที่ห่างไกล การรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ซึ่ง 
ร้อย.ช. ได้แก้ปัญหาโดยการประสานขอใหดํ้าเนินการผ่านสายงานทหารก่อน และแผนการสนับสนนุต่างๆ ต้อง
มีความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน 
  บทเรียนสุดท้าย คือ ความสํานึกในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพใน
พ้ืนที่ห่างไกล มีข้อจํากัด ความยากลําบาก และอันตรายต่างๆ มากมาย ผู้บังคับบัญชาได้กวดขันให้กําลังพล
ปฏิบัติตนให้มีระเบียบวินัยเหมาะสมกับพ้ืนที่และสถานการณ์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานบรรลุผลสาํเร็จโดยไมม่ี
เหตุอันไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น และรักษาเกยีรติของกองทัพไทย แต่มีกําลังพลบางส่วนที่ขาดความสํานึก ขาด
ระเบียบวินัย ขาดความอดทนอดกลั้น ด้ือดึงขัดขืนต่อคําสั่งของผู้บังคับบัญชา ทําใหแ้ผนและการเตรียมการ
ต่างๆ ที่วางไว้ไม่บรรลุผลเท่าที่ควร ซึ่งกําลังพลที่ขาดความสํานึกดังกล่าว เกิดจากสาเหตุที่สําคัญ 
  ๑. เป็นหน่วยเฉพาะกิจ การบรรจุกําลังพลมาจากหลายหน่วย เมื่อไปปฏิบัติงานร่วมกัน มักจะไม่เชื่อ
ฟังกัน เพราะไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาในสายงานปกติ 
  ๒. พ้ืนฐานของกําลังพลเหล่า ช. มีกําเนิดจากหลายส่วน และ ประสบการณ์การปฏิบัติงานแตกต่าง
กัน แต่มีกําลังพลหลายส่วนที่โดยพ้ืนฐานแล้ว ไม่เหมาะกบังานสนาม ไม่มีความอดทนอดกลั้น 
  ๓. นายทหาร ซึ่งมีหน้าที่ในการนําแผนและนโยบายต่างๆ ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม แต่นายทหาร
บางส่วนขาดสํานึกในหน้าที่ของตน ไม่ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ และในบางกรณี
ยังละเลยหรือละเว้นการปฏิบัติ เช่น ปลอ่ยให้กําลังพลกระทําผิดระเบียบ ชักชวนกําลังพลให้ด้ือดึงขัดขืนต่อ
คําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา เป็นต้น 
  ร้อย.ช. ได้แก้ปัญหาโดยการทําความเข้าใจในแผนและนโยบายให้กําลังพลทราบ ช้ีให้เห็นถึงข้อเสีย
หากไม่นําไปปฏิบัติตาม รวมท้ัง ร้อย.ช. ได้ลงโทษผู้ที่กระทําผิดทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง
ต่อไป ซึ่งกําลังพลมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในแผนและนโยบายดีขึ้นตามลําดับ เพราะเมื่อเวลาผ่านไป 
กําลังพลได้มองเห็นผลดีของแผนและนโยบายที่ได้ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
  ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาในอนาคต คอื ควรคัดเลือกกําลังพลโดยพิจารณาพื้นฐานของกําลังพล
ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานที่ยากลําบาก ผู้บังคับบัญชาของหน่วยเฉพาะกิจต้องมีอํานาจในการลงโทษ
ผู้กระทําผิดได้เช่นเดียวกับผู้บังคับบัญชาในสายงานปกติเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีต่อไป และ ควรให้การฝึก
ศึกษากับกําลังพลในทุกหลักสูตรและในทุกโอกาสให้มีระเบียบวินัยและความสํานึกในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 
บทสรปุ 
  บทเรียนที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน ร้อย.ช. กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ ผลัดที่ ๒ ในการปฏิบัติการ
รักษาสันติภาพร่วมกับองค์การสหประชาชาติและสหภาพแอฟริกา ณ แคว้นดาร์ฟูร์ ประเทศซูดาน สามารถ
สรุปได้ดังนี้ 
  ๑. อุปสรรค 
   ๑.๑ อุปสรรคด้านภาษาอังกฤษ และ ภาษาอารบิค ทําให้มคีวามยากลําบากในการติดต่อ
ประสานงานทั้งเจ้าหน้าที่ และ ประชาชนในพื้นที่ 
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   ๑.๒ สภาพอากาศที่ร้อนจัดและแห้งจัด ทําให้เป็นอันตรายต่อกําลังพล 
   ๑.๓ พ้ืนดินที่อ่อนในห้วงฤดูฝน ทําให้ยากต่อการปฏิบัติงาน และ การเคลื่อนย้าย 
   ๑.๔ การระบาดของยุง ซึ่งเป็นพาหะไข้มาลาเรีย ทําให้กําลังพลเจ็บป่วย 
   ๑.๕ การขาดแคลนวัสดุก่อสรา้ง ทําให้การปฏิบัติงานก่อสร้างไม่ราบรื่น 
   ๑.๖ สายการบงัคับบัญชาที่ไม่ชัดเจน ทําให้เกิดความสับสน และ ซ้ําซ้อนของการปฏิบัติงาน 
   ๑.๗ ความสํานึกในหน้าที่ของกําลังพล ทําให้แผนและนโยบายไม่บรรลุผลเท่าที่ควร ส่งผลเสีย
ต่อการปฏิบัติงาน 
  ๒. แนวทางการแก้ปัญหา 
   ๒.๑ ฝึกอบรมภาษาอังกฤษและภาษาอารบิคให้กับกําลังพลต้ังแต่ขั้นเตรียมการ 
   ๒.๒ ให้กําลังพลดื่มน้ํามากๆ ตลอดเวลา สวมเสื้อผ้าสอ่ีอนเนื้อผ้าหนาป้องกันความร้อนจาก
แสงแดด 
   ๒.๓ วางแผนหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานในห้วงฤดูฝน หรือ ถ้าจําเป็นต้องไปต้องเลือกเส้นทางที่
เหมาะสม และมีอุปกรณ์หรือยานพาหนะที่สามารถช่วยเหลือการติดหล่มไปด้วย 
   ๒.๔ ป้องกันยุงกัด โดยการสวมเสื้อผ้ามิดชิด ใช้ยาทากันยุง และนอนกางมุ้ง พร้อมทําลาย
แหล่งกําเนิดยุงทําโดยทําลายแหล่งน้ํานิ่ง 
   ๒.๕ การให้คําแนะนําทางเทคนิคในการแกปั้ญหาวัสดุก่อสร้างที่ขาดแคลน และ การใช้วัสดุอ่ืน
ที่มีอยู่ทดแทน 
   ๒.๖ กําหนดสายงานที่ชัดเจน การประสานงาน ต้องให้ดําเนินการผ่านสายงานทหารก่อน และ
แผนการสนับสนุนต่างๆ ต้องมีความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน 
   ๒.๗ ทําความเข้าใจในแผนและนโยบายให้กําลังพลทราบ ช้ีให้เห็นถึงข้อเสียหากไม่นําไปปฏิบัติ
ตาม 
  ๓. ข้อเสนอแนะ การปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพในพื้นที่ห่างไกล มีข้อจาํกัด ความยากลําบาก และ
อันตรายต่างๆ มากมาย ผู้บังคับบัญชาต้องวางแผนและนโยบายเป็นอย่างดี แต่หากกําลังพลผู้ปฏิบัติไม่ให้ความ
ร่วมมือเพราะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ไม่เสียสละ และ ขาดความสํานึก ทําให้แผนและนโยบายที่วางไว้ไม่
สัมฤทธ์ิผลเท่าที่ควร ดังนั้น ในการปฏิบัติภารกิจลักษณะเช่นนี้ ส่วนที่เกี่ยวข้องต้องคัดเลือกกําลังพล โดย
พิจารณาพื้นฐานของกาํลังพลที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานที่ยากลําบาก ผู้บังคับบัญชาของหน่วยเฉพาะกิจ 
ต้องมีอํานาจในการลงโทษผูก้ระทําผิดได้เช่นเดียวกับผู้บังคับบัญชาในสายงานปกติ เพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างที่ไม่
ดีต่อไป และ ควรใหก้ารฝกึศึกษากับกําลังพลในทุกหลักสูตรและในทุกโอกาสให้มีระเบียบวินัยและความสํานึก
ในหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย 
 
ขอขอบคณุ 
  ขอขอบคุณท่านผู้บังคับบัญชาทุกท่าน ที่คอยเป็นกําลังใจ ห่วงใยการปฏิบัติงานของพวกเรา ร้อย.ช. 
อยู่เสมอ กําลงัใจจากท่าน เป็นแรงผลักดันอันยิ่งใหญ่ ทีน่ํากองร้อยทหารช่าง ไปพิสูจน์ความสําเร็จ ในภารกิจ
ระดับนานาชาติ ขอขอบคุณด้วยความเคารพยิ่ง 
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บทส่งท้าย 
  ความเป็นนักรบสันติภาพที่แท้จริงแล้ว มิใชก่ารถืออาวุธแล้ว บอกทุกคนว่า เงียบ จงหยุดรบราฆ่าฟัน
กันเถิด เพราะปัญหาความไมเ่ท่าเทียมก็ยังคงอยู่ต่อไป ไม่นานก็จะถูกปลุกขึ้นมาเป็นเงื่อนไข เกิดการต่อสู้ต่อไป 
แต่ก็หาใช่ว่าจะทําให้ทุกคนเท่าเทียมกัน เพราะความเท่าเทียมกันแทจ้รงินั้นไม่มี และ ธรรมชาติมนุษย์นั้นไม่
รู้จกัพอ จักยังต้องเอาเปรียบกันอยู่ร่ําไป 
  แท้จริงแล้วสันติภาพเกิดจากความรู้จักพอ และ ความเอื้ออาทรต่อกัน ต่างหาก พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว พระราชทานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม และ สามารถใช้ได้ทุกกาลสมัย ความรู้จัก
พอ และ การมีภูมิคุ้มกัน สงัคมไทยจะไม่เป็นเช่นซูดานแน่นอน เพราะเรารู้จักพอ และ ช่วยเหลือกันเสมอทุก
ยามท่ีมีภัย 
  แผ่นดินไทยอนัอุดมสมบูรณ ์ ดุจดังแผ่นดินทอง มีเอกราชยืนยาวหลายร้อยปี ด้วยเพราะพระปรีชา
สามารถ แห่งองค์พระมหากษัตริย์ไทย ยามศึกเราสู้มิถอย ยามสงบเราพัฒนา คนไทยไม่เคยทิ้งกัน อยู่ที่ไหน เรา
คือคนไทย ความรักสามัคคีของคนไทย เกิดจากศูนย์รวมใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงรักหว่งใยอาณา
ประชาราษฎร์ ดุจพ่อรักลูก 
  แผ่นดินในประเทศซูดานที่ขาดความสุขสงบ เพราะขาดความรักสามัคคี ขาดศูนยร์วมใจ ขาด
คุณธรรมจริยธรรมของผู้นําประเทศ มุ่งแต่แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง ประชาชนส่วนใหญ่
ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียม เกิดความเอารัดเอาเปรียบ จนประชาชนต้องจับอาวุธ เพื่อเอาชนะรัฐบาล 
บานปลายกลายเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ โดยไม่มีความรู้สกึซึ่งความเป็นชาติเดียวกัน อยู่บนผืนดินเดียวกัน 
  ประเทศไทยมิได้เป็นอย่างนั้น ตลอดระยะเวลากว่า ๖๐ ปี ภายใต้พระบารมี แห่งองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ทรงเสด็จทุกหนแห่ง ทรงริเริ่มพัฒนาประเทศ ให้อยู่ดี 
มีสุข พระองค ์คือ ในหลวงอันเป็นที่รักย่ิง “พระภัทรมหาราช” เราคนไทยรักและเทิดทูนพระองค์ท่านเหนือสิ่ง
อ่ืนใด นี่คือความสุขสงบเพราะพระบารมีของพระองค์โดยแท ้
  สมควรที่ทหารไทย ทหารแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะน้อมนําพระมหากรุณาธิคุณ 
และ แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ไปเป็นอุดมการณ์ในการพัฒนาประเทศ และ 
ปฏิบัติการรักษาสันติภาพตลอดไป 
 



 - ๑๔ -

   
 
  สุดท้ายเมื่อ ร้อย.ช. จบภารกิจรักษาสันติภาพในพื้นที่ดาร์ฟูร์ ประเทศซดูานลงแล้ว แต่ความสํานึก
ประการหนึ่งจะอยู่ตลอดไป คือ ไม่มแีผ่นดินใด ให้เราไดม้ากเท่า แผ่นดินที่เราเกิด แผ่นดินแห่งนี้ รม่เย็นอยู่ได้ 
เพราะเรามีพ่อหลวงที่รักพวกเรา และ สอนให้พวกเรา รู้รกัสามัคค ีวันเวลาไม่อาจย้อนคืนได้ แต่ปัจจบัุน เราทํา
ดีที่สุด เพื่อพ่อหลวง เพื่อแผน่ดินที่เรารัก 
 
            ตรวจถูกต้อง 
                   พ.ท. 
                              (รุ่ง  ประชาธนานุกิจ) 
                              หน.กยข.กช. 
                                    ๑ ส.ค. ๕๕ 
 


