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แนวความคิดในการเคลื่อนยายกําลัง    

 ภารกิจในครั้งนี้มีการเคลื่อนยาย

กํ าลั งขนาดใหญ มียุทโธปกรณ ต  างๆ

เป นจํานวนมากซึ่งในการเคลื่อนย าย

ยุทโธปกรณดงักลาว รับผิดชอบการจัดการ

เคลื่อนย ายโดยสหประชาชาติ  มีการ

ดําเนินการดังนี้.-
การจัดเตรียมยุทโธปกรณ รอย.ช.กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดารฟูร

ยานพาหนะรอการขนยาย

การขนยายยุทโธปกรณ  COE 

(Contingent Own Equipment ) 

 ๑. การขนยายทางเรือ ใช การว าจ าง

บ ริ ษั ท เ อ ก ช น  แ บ บ ข น จ า ก พื้ น ที่ ร ว บ ร ว ม

สิ่ งอุปกรณ ที่ กองพลนาวิกโยธิน  อ .สัตหีบ 

จ.ชลบุรี  ไปจนถึงพื้นที่ตั้งของฐานปฏิบัติการ 

ณ เมอืง Mukjar  โดยดาํเนนิการทางศลุกากรเมือ่เรอื

ถึง  PORT  SUDAN   พรอมกําลังพลของ  Thai Batt  

๓ นาย  หรือ เรียกวา “Super Cargo”  มากับเรือดวย

การปฏิบัติภารกิจเพื่อสันติภาพของกองรอยทหารชางกองกําลังเฉพาะกิจ ๙๘๐ ไทย/ดารฟูร

 นับเปนโอกาสที่ดีอีกครั้งหนึ่งที่ทหารชางไดรับมอบหมายในการจัดกําลังเขาปฏิบัติภารกิจรวมกับ

สหประชาชาติ หลังจากที่กอนนี้ไดมีสวนรวมในการปฏิบัติภารกิจเพื่อสันติภาพมาหลายครั้ง และไดแสดง

ถึงศักยภาพของทหารชางไทยใหเปนที่ประจักษในระดับนานาชาติ              
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 ๒. สิ่ งอุปกรณ และสิ่ งของอันตราย (DG)  

ซึ่งประกอบดวย อาวุธ  กระสุน  เครื่องมือสื่อสาร  และ

 สิง่อปุกรณทีเ่ปนอนัตรายอืน่ๆ เชน ส ีสารเคม ีนํา้มนัอปุกรณ 

เปนตน  จะถูกแยกออกจากสิ่งอุปกรณและสิ่งของทั่วไป 

ที ่ PORT  SUDAN   แลวขนยายไปทางอากาศ  โดยเครือ่งบนิ 

IL 76 (นน.บรรทกุ ๔๐ตนั) ของ UNAMID   ไปยงัเมอืง Nyala

และขนทางอากาศโดย เฮลิคอปเตอร MI 26 (นน.บรรทุก 

๒๐ ตนั)  จากเมอืง Nyala ไปยงัเมอืง Mukjar   ซึง่จะมชีดุคุมกนัการขนยายยุทโธปกรณดวย MI-26

ของกองรอยทหารรวันดารอรับอยูที่ฐานปฏิบัติการเมือง  Mukjar

  ๓.  สิ่งของทั่วไป  ยานพาหนะและเครื่องมือชางจะถูกขนยายโดยบริษัทที่ว าจางโดย UN 

จาก PORT  SUDAN   ไปยังเมือง Mukjar  โดยจาก  PORT  SUDAN  ไปเมือง Nyala  จะเปนการขนยาย

โดยรถยนตบรรทุกภายใตความรับผิดชอบของบริษัทคูสัญญา  ซึ่งระหวางการขนยายจากเมือง Nyala  

ไปยังเมือง Mukjar  หากมีปญหาเกิดขึ้นบริษัทคูสัญญาจะรองขอการชวยเหลือจาก UNAMID และเมื่อ

ของไปถึงเมือง   Mukjar   ทาง UNAMID  จะจัดชุด รปภ. สิ่งของให  และเมื่อสิ่งอุปกรณ  ๘๐ % ของทั้งหมด

ถึงเมือง Mukjar  แล ว  UNAMID จะรองขอใหกําลังพล สวนที่  ๑ เคลื่อนยายกําลังมาจาก

ประเทศไทยตอไป

การปฏิบัติที่สําคัญในการเคลื่อนยายกําลังเขาสูพื้นที่ปฏิบัติการ

 Super Cargo ทั้ง ๓ นาย  ไดเดินทางมากับเรือขนยุทโธปกรณและชวยเหลือในการดําเนินการ

ทางศุลกากรที่ทาเรือ จากนั้นเดินทางพรอมยุทโธปกรณไปยังเมือง Nyala   และพักรอกําลังพล สวนที่ ๑ 

ที่ Super Camp  ( เขาพักที่ Transit Camp )  ที่เมือง Nyala  ทั้งนี้การใช  Super Camp  หรือ Transit Camp 

ในเมือง Nyala  เพื่อใหการเคลื่อนยายกําลัง

ของ Thai Batt  เปนไปดวยความเรียบรอย

และรวดเร็ว  ซึ่งพิจารณาจากระยะทางจาก

เมือง Nyala  ไปยังเมือง Mukjar  ทางอากาศ 

๑๘๐ กม.  และมเีทีย่วบนิทกุวนั    แมวาเมอืง Nyala

จะอยูในพื้นที่ของ  Sector South  (หางจาก

Sector South ประมาณ ๑๕ กม.) แตทาง

Sector  West  ซึ่งเปนสวนบังคับบัญชาของ 

Thai Batt  ก็สามารถประสานงานใหได พิธีสงกําลังพล  โดย จก.กช.
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กําลังพลสวนลวงหนาเขาสูฐานปฏิบัติการ

 กําลังพล สวนที่ ๑  ประกอบดวยกําลังพล  ๔๐๙ นาย และประกอบดวยสวนสําคัญ  คือสวนบังคับ

บัญชา  สวนสงกําลังบํารุง  รวมทั้งกองรอยทหารชางทั้ง ๑๒๕ นาย  ที่จะตองไปสับเปลี่ยนกําลังกับ

กองรอยทหารรวนัดาใน Mukjar และเขารบัมอบการควบคมุคายและรบัยทุโธปกรณ   จดัตัง้อาคารสาํนกังาน

และขยายฐาน กําลังสวนนี้ไดเคลื่อนยายโดยเครื่องบินเชาเหมาลําของสายการบิน  JORDAN  AVIATION 

เมือ่ ๒๓๒๐ ของ   ๔ ธ.ค. ๕๓   ณ บน.๖   ซึง่มพีธิสีงตวักาํลงัพลโดยม ี ฯพณฯ  นายกรฐัมนตรมีาเปนประธานฯ  

มกีารเชญิธงชยัเฉลมิพลและพธิสีงอยางสมเกยีรต ิ  ทัง้นีเ้ครือ่งบนิไดจอดเตมิเชือ้เพลงิทีส่นามบนิ ของ UAE  

ในเวลา ๐๕๓๐ –๐๗๐๐ โดยกาํลงัพลพกัรออยูบนเครือ่งและบนิลงจอด   ณ สนามบนิ  Nyala   ใน ๑๒๒๐ หรอื

๐๘๒๐  ตามเวลาทองถิ่น

 ทําการเชิญธงชัยเฉลิมพลและขนยายสัมภาระขึ้นรถยนตโดยสารที่ทางเจาหนาที่จัดการ

เคลื่อนยาย (MOVCON) ไดจัดเตรียมไว   อยางไรก็ตามในการตรวจสัมภาระบรรทุกโดยเจาหนาที่ศุลกากร

ของรัฐบาลซูดานคอนขางเขมงวด โดยเฉพาะอุปกรณสื่อสาร และเครื่องใชไฟฟาประเภทตางๆ  

มีการสุ มตรวจและยึดไปตรวจสอบ เจ าหนาที่ดังกลาวอางว าไมได รับแจงไว ทั้งๆ ที่ได ลงนาม

เอกสารเรียบรอยแลว  หลังจากนั้นกําลังพลไดเขาดําเนินการทําบัตรประจําตัว  (ID card)  ณ  ที่ทําการ

ของ Sector South   และเคลื่อนยายเขาพัก ณ  Transit Camp ใน Super Camp   ในการเขาสูที่พักนั้น 

กําลังพลเขาพักในเต็นทกระโจมชั่วคราวขนาดใหญซึ่งเปนสถานที่ที่ไดเตรียมไวสําหรับเปนที่พักคอย

ระหวางรอเขาสูพื้นที่การวางกําลังของ TEAMSIDE ตางๆ ซึ่งในที่ตั้งชั่วคราวดังกลาวในเรื่องนํ้าอุปโภค 

และหองนํ้า คอนขางจํากัดและแออัด   ในชวงนี้กําลังพลตองรับประทานอาหารเรชั่น หรือ CRP 

(Combat Ration Pack) ไดรับแจกวันละ ๑ แพ็ค  รับประทานได ๓ มื้อ และเรชั่นที่ไดรับมีสองรสชาติ

ไดแก Vegetarian และ  Hallal (สําหรับอิสลาม)  ซึ่งทั้งสองแบบ สวนประกอบตางๆ ก็คลายๆกัน มี ซุป

ถั่วกระปอง ขนมปงกรอบ  ปลากระปอง ชา กาแฟ นมผง ช็อคโกแลต  และมีแอลกอฮอลแหงไวอุนอาหาร

       หลังจากกําลังพล สวนที่ ๑ เขาสู

ทีพ่กัทัง้หมดเรยีบรอย จงึเริม่จดัการเคลือ่นยาย

เขาสูฐานปฏิบัติการ Mukjar  โดยทําการ

ประสานกับ MOVCON  ในการทยอย

เคลือ่นยาย  สวนของ กาํลงัพลทาํการเคลือ่นยาย

ดวยเฮลิคอปเตอร  MI-8  สามารถบรรทุก

กําลังพลไดเที่ยวละ  ๑๘-๒๐ คน ขณะที่

สมัภาระขนาดใหญและ สป.ตางๆ ของ กกล.

รวมทั้ ง  สป.DG  ทําการขนย ายด วย

เฮลิคอปเตอร MI.26 ในสวนของกองรอย
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ทหารชางนั้น เมื่อ ๘ ธ.ค. ๕๓ ไดจัดกําลังพลสวนลวงหนาซึ่งเปนเจาหนาที่สําคัญในสวนตางๆ

นําโดย ผบ.รอย.ช.ฯ รวมทั้งสิ้น ๑๗ นาย เขาสูพื้นที่ฐานปฏิบัติการ เพื่อประสานการปฏิบัติและการ

เตรียมการตางๆ  

 การเขาประสานงานของสวนลวงหนากองรอย

ทหารชาง ซึ่งมีรายละเอียดในการดําเนินการดังนี้.-

 ประสานงานกบัผูจดัการคายพกั (Camp Manager) 

และเจาหนาที่ของ Sector West ในขอบเขตของฐาน

ปฏิบัติการ ซึ่งไดมีการสํารวจและปกหมุดหลักเขตและ

ไดรับอนุมัติการใชพื้นที่ในการขยายฐานปฏิบัติการ

จากรัฐบาลซูดาน

ประสานงานระบบสาธารณูปโภคกับผูจัดการคายพัก

 การเตรียมรับมอบความรับผิดชอบระบบสาธารณูปโภคของพื้นที่ฐานปฏิบัติการเดิม (ที่ตั้งของ

กองรอยทหารรวันดา) 

 การตรวจสอบรายการยุทโธปกรณในตูคอนเทนเนอร รวมทั้งยานพาหนะและเครื่องมือชาง

ที่ทยอยเดินทางมาถึงฐานปฏิบัติการ ไดแก สป.สาย ช.  สป.สาย ยย.  สป. ของ นทพ. (ชุดขุดเจาะนํ้าบาดาล)

และยุทโธปกรณที่จัดหาเพิ่มเติม เชน ระบบผลิตนํ้าดื่ม RO ถังเก็บนํ้าแบบพับได และเครื่องกําเนิด

ไฟฟาขนาดใหญ เปนตน การรับฟงขอแนะนําตางๆ จากเจาหนาที่ Sector West ไมวาจะเปนเจาหนาที่

สายงานตางๆ ซึ่งมีบทบาทสําคัญและเกี่ยวของกับงานทหารชางไดแก  JLOC และ Engineer SO เปนตน

 การดําเนินการกางเต็นทกระโจมที่พักเพื่อรองรับกําลังพลสวนตางๆ ที่ทยอยเคลื่อนยาย

เขาสูฐานปฏิบัติการ  ทั้งนี้ในสวนของกําลังพลสวนแรกที่เขาสูที่ตั้งไดเขาพักเต็นทกระโจมชั่วคราว

ที่ทางผูจัดการคายพักไดดําเนินการสรางไวใหแลวบางสวน พรอมทั้งหองนํ้า - หองสวม  โดยในสวนของ

กองรอยทหารชางเขาสูฐานปฏิบัติการ Mukjar ครบทั้ง ๑๒๕ นาย ใน ๒๗ ธ.ค. ๕๓


