
นิตยสารทหารชาง๑๐

บทนํา
 เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ พล.ท.ทวนชัย  พันธเพิ่มศิริ จก.กช. ไดกรุณาเปนประธาน

ในพธิสีงกาํลงัพล รอย.ช. กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดารฟรู  ผลดัที ่๑ จาํนวน ๑๒๕ นาย ณ ช.พนั.๑ รอ. หลงัจากนัน้ รอย.ช.ฯ 

ไดเดินทางไปขึ้นเครื่องบินโดยสารเชาเหมาลํา ไปยังประเทศซูดาน ซึ่งมี ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ

นายกรัฐมนตรี พรอมคณะเดินทางมาสงขึ้นเครื่องบิน

 รอย.ช.ฯ เปนกาํลงัสวนแรกทีเ่ดนิทางไปประเทศซดูานพรอมกบั กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดารฟรู ผลดัที ่๑

สวนอื่นๆ รวมจํานวน ๔๑๒ นาย และกําลังสวนที่ ๒ อีกจํานวน ๔๐๐ นาย  ออกเดินทางในชวงตนเดือน

กุมภาพันธ ๒๕๕๔ เพื่อไปสมทบกับกําลังสวนแรก รวมกําลังทั้งหมด ๘๑๒ นาย คาดวากําลัง ผลัดที่ ๑ 

จะปฏิบัติภารกิจในประเทศซูดาน จนถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ และจะมีกําลัง ผลัดที่ ๒ จํานวน ๘๑๒ นาย 

เขาไปสับเปลี่ยนกําลัง



นิตยสารทหารชาง ๑๑

 หนาที่หลักของ รอย.ช.ฯ คือ  การสนับสนุนองคการสหประชาชาติ (UN) กอสรางคายพัก

ใหกับ กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดารฟูร  ซึ่งในปจจุบัน รอย.ช.ฯ ไดดําเนินการปรับปรุงคายพัก  โดยการประกอบ

อาคารที่พักสําเร็จรูป  การสาธารณูปโภค  การขุดเจาะนํ้าบาดาล  การปองกันคายพัก และอื่น ๆ

 รอย.ช.ฯ ประกอบดวยกําลังพล จํานวน ๑๒๕ นาย จัดกําลังจาก กช.  หนวย ช. ในพื้นที่ ทภ.๒ 

และหนวยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) มีโครงสรางการจัดหนวย ดังนี้

 ๑. บก.รอย. กําลังพล จํานวน ๑๒ นาย

 ๒. มว.ช.สนาม กําลังพล จํานวน ๒๐ นาย

 ๓. มว.กอสราง กําลังพล จํานวน ๒๙ นาย

 ๔. มว.งานดิน กําลังพล จํานวน ๒๓ นาย

 ๕. มว.ซอมบํารุงและบริการ

  ๕.๑ ตอนซอมบํารุง กําลังพล จํานวน ๒๐ นาย

  ๕.๒ ตอนผลิตนํ้าประปา กําลังพล จํานวน ๒๑ นาย

 รอย.ช.ฯ มี พ.ท.ยุทธนา  จันทวี สังกัด กกบ.กช. เปน ผบ.รอย.ช.ฯ และ ร.อ.อนุพงศ  วรรณสิงห 

สังกัด ช.พัน.๒๐๒ เปน รอง ผบ.รอย.ช.ฯ

 เหตุที่เรียก กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดารฟูร สวนของหมายเลข ๙๘๐ นั้น ๙ หมายถึง กกล. นี้จัด 

ในสมัยรัชกาลที่ ๙  และ ๘๐ หมายถึงเปน กกล. ซึ่งใหการสนับสนุนสหประชาชาติ  ในปที่พระบาท
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สมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระชนมายุ ๘๐ พรรษา  สวนดารฟูร หมายถึง เขตการปกครองในประเทศซูดาน

ที่ กกล. นี้ไปปฏิบัติภารกิจ   เนื่องจากสหประชาชาติจัดตั้ง กกล. ในประเทศซูดาน จํานวน ๒ กกล. ไดแก 

กกล.สหประชาชาตทิีป่ระจาํเขตดารฟรู เปนภารกจิ UNAMID และ กกล. สหประชาชาตทิีป่ระจาํในเขตอืน่ๆ ของ

ประเทศซดูาน เปนภารกจิ UNMIS   ที ่กกล. ไทย ไปปฏบิตัภิารกจิ คอื ภารกจิ UNAMID จงึใชชือ่ ไทย/ดารฟรู

ลักษณะภูมิประเทศและประชาชน
 ประเทศซูดานมีพื้นที่ทั้งหมด ๒,๕๐๕,๘๑๐ ตารางกิโลเมตร  เปนประเทศที่ใหญที่สุดในทวีป

แอฟริกา สวนที่เปนเขตดารฟูรซึ่งอยูตอนกลาง มีขนาดเทากับประเทศฝรั่งเศส ประเทศซูดานมีแมนํ้าไนล

ไหลผาน

 ประเทศทีอ่ยูตดิกบัประเทศซดูาน ม ี๑๐ ประเทศ 

ไดแก อียิปต (Egypt)  อีริเทรีย (Eritrea)  อีธิโอเปย (Ethiopia)

เคนยา (Kenya)  ยูกานดา (Uganda)  คองโก (Congo) 

แอฟริกากลาง (Central African Republic)  แชด (Chad)

และลิเบีย (Libya)

 ลกัษณะสภาพอากาศ ทางตอนเหนอืของประเทศ

มีลักษณะ รอน แหงแลง เกือบไมมีฝนตก และมีพายุฝุน 

ในชวงเดอืนพฤษภาคม - กนัยายน ทางตอนกลางของประเทศ
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มีความชุมชื้นมากขึ้น  ฝนตกในชวงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม  มีปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย ๑๔๙ มิลลิเมตร

ตอป  ยังคงมีพายุฝุนทางตอนใตของประเทศ  อากาศเย็น  อุณหภูมิเฉลี่ย ๒๙ องศาเซลเซียส มีชวงฝนตก 

เดือนเมษายน - พฤศจิกายน มีปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย ๗๖๐ - ๑,๕๐๐ มิลลิเมตรตอป  บางครั้งมีนํ้าทวมเกิดขึ้น

ซึ่งมีผลกระทบตอการใชถนน

 ลักษณะภูมิประเทศทางตอนเหนือของประเทศเปนที่ราบ ประกอบดวยเนินทรายโลง ๆ มี

แมนํ้าไนลไหลผาน  ทะเลทรายนิวเบียนทางตอนกลางของประเทศเปนที่ราบ  ลักษณะทะเลทรายโลง ๆ

แมนํ้าไนลนํ้าเงินและแมนํ้าไนลขาวไหลมาบรรจบกัน กลายเปนแมนํ้าไนล ซึ่งเปนที่ตั้งของเมืองคารตูม

(Khartoum) จัดเปนแหลงเกษตรกรรมและการขนสงของประเทศ  ทางตอนใตของประเทศ  มีอากาศ

แบบมรสุมเขตรอน  มีทางนํ้าไหล  ทะเลสาบ  แหลงนํ้าขัง  และปาไมเบญจพรรณ  ทําใหการเคลื่อนยาย

ทําไดจํากัด  โดยเฉพาะในชวงที่ฝนตก  สวนในเขตดารฟูร (ทางตอนกลางของประเทศ) มีพายุทะเลทราย

โดยเฉพาะทางตอนใตของพื้นที่มีลักษณะกันดารมาก

 ลักษณะเครือขายถนนในประเทศซูดาน   ถนนสวนใหญเปนถนนดิน  ในเวลาฝนตกสภาพถนน

ทีไ่มดทีาํใหการเดนิทางจาํกดัมาก  ถนนลาดยางมอียูในเมอืงคารตมู (Khartoum) และดานตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ของประเทศซูดาน  ถนนทางตอนใตของประเทศซูดานไมมีถนนลาดยางเลย  ในชวงนํ้าทวมถนนจะถูกนํ้า

กัดเซาะกลายเปนรอง  มีทุนระเบิดฝงอยูใตถนนคอนขางมาก  ในการเคลื่อนยายทางถนนตองระมัดระวัง

ทุนระเบิดเปนพิเศษ  เนื่องจากในเวลาฝนตกทุนระเบิดจะลอยตามนํ้า

 ประชากรของประเทศซูดานประกอบดวย ชาวมุสลิม ๓๕ % อาศัยอยูทางตอนเหนือและ 

ชาวพื้นเมืองแอฟริกา ๖๕ % อาศัยอยูทางตอนใต  ทําใหประชาชนในประเทศซูดานมีความขัดแยงดาน

เชื้อชาติ  ชนเผา  และศาสนา คอนขางสูง  โดยเฉพาะประชากรในเขตดารฟูร  ซึ่งอยูทางตอนกลางมีความ

ขัดแยงอยูเสมอ  ประชากรสวนใหญของประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรรม  แตเนื่องจากพื้นที่บางสวน

มีนํ้ามัน  ทําใหมีความขัดแยงดานการแบงปนผลประโยชนคอนขางสูง

 ภาษาที่ใช  ประชากรทางตอนเหนือใชภาษาอาหรับ  ประชากรทางตอนใตใชภาษาอังกฤษ 

และประชากรในเขตดารฟรู ซึง่อยูทางตอนกลางใชทัง้สองภาษา นอกจากนีย้งัมภีาษาพืน้เมอืงหลายรอยภาษา

สถานการณ
 ประเทศซูดานไดรับเอกราชจากอังกฤษและอียิปตในป ค.ศ.๑๙๕๖ หลังจากนั้น เกิดสงคราม

ระหวางประชาชน ๒ ครั้ง คือ ชวงป ค.ศ. ๑๙๖๒ - ๑๙๗๒ และ ชวงป ค.ศ. ๑๙๘๓ - ๒๐๐๓ ซึ่งเปน

การตอสูของประชาชนทางตอนเหนือกับประชาชนทางตอนใต  โดยที่ประชาชนทางตอนเหนือ คือ มุสลิม 

และประชาชนทางตอนใต คือ คริสต สวนในเขตดารฟูรที่อยูทางตอนกลางมีความซับซอนมาก เนื่องจาก

ประชาชนผสมผสานกัน ประกอบดวย ๑๙ ชนเผา  แบงเปน ๕๐๐ กลุม  มีภาษาถึง ๑๐๐ ภาษา มีปญหา

เรื่องการเลี้ยงสัตว  และการลักลอบขายทรัพยากรใหประเทศอื่น
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 สหประชาชาติไดเขาปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนสันติภาพ (Peace Supporting Operations - PSO) 

ในเขตดารฟรู ตัง้แต ป ค.ศ. ๒๐๐๓ โดยภารกจิขององคการสหประชาชาตทิีอ่ยูใกลกบัเขตดารฟรู คอื ภารกจิ 

MONUC ซึ่งอยูทางตอนใตและตะวันตกของประเทศคองโก

 กองกําลังในประเทศซูดานที่เกี่ยวของกับความขัดแยง สามารถแบงไดเปน ๓ พวก ไดแก

 ๑. พวกทางตอนเหนือ ประกอบดวย รัฐบาลซูดานเหนือ (GoS)  พรรคเนชันแนลคองเกรส 

(NCP) และกองทัพชาวซูดาน (SAF)

 ๒. พวกทางตอนใต ประกอบดวย รัฐบาล

ซูดานใต (GoSS) กองกําลังประชาชนชาวซูดาน 

(SPLM) และกองกําลังติดอาวุธชาวซูดาน (SPLA)

 ๓. พวกอื่นๆ ประกอบดวย กองกําลังติด

อาวุธอื่นๆ (OAG) และกองกําลังประชาชนเพื่อความ

ยุติธรรมและเทาเทียมกัน (JEM)

 องคการสหประชาชาต ิไดวเิคราะหสาเหตขุอง

การสูรบของกองกําลังตางๆ ในประเทศซูดาน ไวเปน 

๘ สาเหตุ ไดแก

 ๑. ประชาชนอาหรับทางดานเหนือสูกับประชาชนแอฟริกาดานใต

 ๒. การแยงชิงเขตดารฟูร

 ๓. ดานเหนือมีบาเซอร (Bashir) เปนหัวหนา สวนดานใตมีเคอร (Kiir) เปนหัวหนา

 ๔. การสูรบระหวางเชื้อชาติและชนเผา

 ๕. การแยงชิงการเลี้ยงสัตว ทุงหญา

 ๖. สงครามกับประเทศอื่นๆ

 ๗. ปญหาเสนเขตแดน ๑-๑-๕๖

 ๘.  การแยงชิงนํ้ามัน

บทสงทาย
 ผูบังคับบัญชาไดมีความหวงใยตอกําลังพลที่ตองไป

ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่หางไกล และตองการใหทุกฝายรวมเปน

กาํลงัใจใหกบักาํลงัพลทกุนายประสพความสาํเรจ็ในภารกจิและปลอดภยั    ผมหวงัเปนอยางยิง่ทีบ่ทความนี้

จะทําใหทุกทานเขาใจในสถานการณ ภารกิจ และสงแรงใจใหทหารหาญของไทยทุกทาน พบกันใหม

ฉบับหนา  ขอสุขสวัสดีจงเปนของทานผูอานทุกเมื่อ สวัสดี


