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ภารกิจ
การขุดเจาะ

บ่อน�้าบาดาล
ณ เมืองโฟโรบารังก้า

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพทุกท่าน ในครั้งนี้ผมจะขอ
เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจที่ส�าคัญของกอง
ก�าลังเฉพาะกิจ ๙๘๐ ไทย-ดาร์ฟูร์ อีกประการหนึ่งที่ได้
รับมอบจาก UNAMID นั่นคือ

การขุดเจาะบ่อน�้าบาดาลให้กับประชาชนครับ 
สืบเนื่องจากปัจจุบันพื้นที่รัฐดาร์ฟูร ์มีความแห้งแล้ง 
โดยเฉพาะในพืน้ทีเ่มอืง Foro Buranga ส่งผลให้ประชาชน
ขาดแคลนน�้าอุปโภค-บริโภค ต้องขอความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานอื่นๆ น�ารถบรรทุกน�้ามาให้บริการ ซึ่งบางครั้ง 
ไม่เพียงพอ ท�าให้เกิดการแย่งชิงน�้าอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้น จึง
ได้มีการหารือร่วมกับผู้แทนองค์กรต่างๆ ของ UN และ 
องค์กรท้องถิ่น ท�าการส�ารวจพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวอย่างถาวร ซึ่งได้ข้อสรุปร่วมกันว่าจะ
ด�าเนินการจัดท�าระบบบริหารจัดการน�้าภายในเมือง Foro 
Buranga โดยให้ กกล.ฉก.๙๘๐ ด�าเนินการขุดเจาะบ่อน�้า 
บาดาล จ�านวน ๒ จุด ในพื้นที่ที่เหมาะสม โดยมีหน่วยงาน 
WEP (WATER EQUIPMENT PROJECT) ซึ่งเป ็น
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการขุดเจาะบ่อน�้าบาดาล 

ทางนายทหารประสานงานได้ด�าเนินการประสานงานกับ 
ฐานปฏิบัติการของประเทศบูร์กินาฟาโซ ที่ประจ�าอยู่ ณ 
เมอืงโฟโรบารงัก้า เพือ่ขอรบัการสนบัสนนุในเรือ่งทีพ่กัของ
ก�าลงัพล และสิง่อปุกรณ์ต่างๆ เพือ่ใช้สนบัสนนุในภารกจิขดุ
เจาะบ่อน�า้บาดาลในครัง้นี ้อาท ิน�า้ดืม่น�า้ใช้ และน�า้มนัทีใ่ช้
ส�าหรบัการปฏบิตัภิารกจิ หลงัจากการประสานงานเสรจ็สิน้
เป็นทีเ่รยีบร้อยทางส่วนก�าลงัพลทีจ่ะเข้าพืน้ทีข่ดุเจาะ กไ็ด้
ด�าเนนิการเดนิทางเข้าพืน้ทีข่ดุเจาะร่วมกบัเจ้าหน้าที ่WEP 
(WATER EQUIPMENT PROJECT) พร้อมกับส่วนระวัง
ป้องกนั และเมือ่เดนิทางมาถงึพืน้ทีข่ดุเจาะ ส่วนทีเ่กีย่วข้อง
ได้ด�าเนินการปรับปรุงพื้นที่ส�าหรับการ
ตั้งเครื่องขุดเจาะบ่อน�้าบาดาล และได้
น�ายุทโธปกรณ์ที่จ�าเป็นต่างๆ ด�าเนิน
การติดตั้งเพื่อพร้อมใช้งาน ในขั้นตอน
การขุดเจาะเริ่มจากการขุดบ่อน�า้โคลน
ก่อน เพื่อเป็นการเปิดหน้าดินในการใช ้
หัวเจาะบ่อน�้าบาดาลเพื่อเจาะผ่าน 
ทะลุชั้นดินและหินในแต่ละชั้น ซึ่งใน
ทุกๆ ความลึก ๓ เมตรนั้น จะต้องมีด�าเนินการส�ารวจพื้นที่ขุดเจาะโดยใช้ระบบดาวเทียม 

เป็นหลกั รวมทัง้จะมหีน่วยงานอืน่ๆ ของ UN ร่วมรบัผดิชอบ 
การจัดท�าระบบการกักเก็บน�้า และระบบท่อส่งน�้าให้กับ
ประชาชน 

คงจะพอได้ทราบความเป็นมาเป็นไปกนัพอสมควร
แล้วว่าท�าไม ? กองพันทหารไทยถึงได้ไปปฏิบัติภารกิจ
ขุดเจาะบ่อน�้าบาดาล ณ เมืองโฟโรบารังก้า เอาล่ะครับ
กระผมคดิว่า ท่านผูอ่้านเองกค็งอยากจะทราบว่าเมอืงโฟโร 
บารังก้า นี่มันอยู่ส่วนไหนของรัฐดาร์ฟูร์ ? ถ้าว่ากันตาม
แผนที่ล่ะก็ เมืองโฟโรบารังก้า ตั้งอยู่ห่างจากเมืองมุกจาร์ 
ไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทางประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร 
เป็นส่วนหนึ่งของแคว้นดาร์ฟูร์ตะวันตก และเป็นเมือง
ชายแดนที่ติดประเทศชาด ความท้าทายของภารกิจในครั้ง
นีอ้ยูต่รงนีล่้ะครบั เพราะเราจะต้องน�ายทุโธปกรณ์เครือ่งไม้
เครื่องมือต่างๆ รวมไปถึงยานพาหะนะต่างๆ ที่จ�าเป็นต้อง
ใช้ในการด�าเนินงานขุดเจาะบ่อน�้าบาดาล จากฐานปฏิบัติ
การเมืองมุกจาร์ ไปปฏิบัติงาน ณ เมืองโฟโรบารังก้า !  
โดยการจัดก�าลังในการออกปฏิบัติภารกิจในครั้ งนี้ 

การเคลื่อนย้ายก�าลังพลและยุทโธปกรณ์ได้จัดออกเป็น 
๒ ส่วน คือ ส่วนที่ให้การระวังป้องกันและให้การสนับสนุน
ภารกิจ และตอนขุดเจาะบ่อน�้าบาล (ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการขุดเจาะน�้าบาดาลที่จัดมาจากหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา) ในการเคลื่อนย้ายออกจากฐานปฏิบัติการ 
มุกจาร์ ใช้รูปขบวนการเคลื่อนย้ายในรูปแบบของรูป
ขบวนการลาดตระเวน การเดินทางใช ้เส ้นทางตาม
ภมูปิระเทศ ซึง่ค่อนข้างจะมคีวามยากล�าบากในการเดนิทาง 
เพราะในขบวนของเรามยีทุโธปกรณ์ขนาดใหญ่ เมือ่ใกล้ถงึที่
หมายเมืองโฟโรบารังก้า จะพบกับพื้นที่ที่เป็นแม่น�้า ซึ่งที่นี่
จะเรียกว่า “วาดี้” (WADI) ซึ่งมีความกว้างกว่า ๘๐๐ เมตร 
คือเป็นพื้นที่ที่เป็นแม่น�้าเฉพาะในห้วงฤดูฝนครับ ปัจจุบัน
ไม่มีน�้าแล้วแต่พื้นผิวดินเป็นดินทรายละเอียดและอ่อนนุ่ม
ท�าให้ยานพาหนะขนาดใหญ่ค่อนข้างที่จะเคลื่อนที่ผ่านไป
ด้วยความยากล�าบาก แต่ก็ไม่มีอะไรเกินความสามารถของ
ทหารไทยไปได้หรอกครบั เมือ่ข้าม “วาดี”้ มาได้เรากไ็ด้มาถงึ
เมืองโฟโรบารังก้าที่หมายของเราในครั้งนี้แล้วครับ เมื่อเรา 
มาถึงเมืองโฟโรบารังก้า ในส่วนของการประสานงาน โดย

ที่ระดับความลึก ๕๔ เมตร ต่อจากนั้นเป็นขั้นตอนการ 
ใส่ท่อเหลก็เพือ่ให้น�า้สามารถไหลผ่านขึน้มาได้ โดยได้มกีาร
ทดสอบปริมาณของน�้าที่ไหลออกมา ซึ่งจากการตรวจสอบ
พบว่ามปีรมิาณของน�า้วดัได้ ๕,๐๐๐ ลกูบาศก์เมตร/ชัว่โมง 
ซึง่เพยีงพอกบัความต้องการของประชาชน ต่อมาได้ด�าเนนิ
การเคลื่อนย้ายเข้าไปยังพื้นที่ขุดเจาะบ่อน�้าบาดาลในบ่อ
ที่สอง ซึ่งอยู่ในตัวเมืองโฟโรบารังก้า และด�าเนินการตาม 
ขั้นตอนการขุดเจาะบ่อน�้าบาดาล และได้พบน�้าบาดาลที่
ระดับความลึก ๔๒ เมตร และได้ท�าการวัดปริมาณของน�้า 
ที่ไหลผ่านพบว่ามีจ�านวน ๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 
เช่นเดียวกับบ่อแรกซึ่งเพียงพอกับความต้องการของ
ประชาชนชาวเมืองโฟโรบารังก้า

ซึ่งในการปฏิบัติภารกิจขุดเจาะบ่อน�้าบาดาล
ของกองพันทหารไทยในครั้งนี้ ได้เป็นที่ยอมรับและได้รับ
ความชืน่ชมจากประชาชนในพืน้ทีแ่ละเจ้าหน้าที ่WEP เป็น
อย่างมาก ทั้งนี้จากการสอบถามความรู้สึกของประชาชน
ในพื้นที่ และได้ทราบว่าประชาชนทั่วไปต่างรู้สึกดีใจที่ทาง
กองก�าลังเฉพาะกิจ ๙๘๐ ไทย-ดาร์ฟูร์ ได้มาด�าเนินการ 
ขุดบ่อน�้าบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาในการขาดแคลนน�้า 
เพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคของพวกเขา ซึ่งก็ต้องขอ
ขอบคุณก�าลังพลทุกนายและทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในภารกิจ

โดย : สิบเอก เอกอาทิตย์  กันธวงค์  
ทีมข่าวภาคสนาม
กองก�าลังเฉพาะกิจ ๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์

ที่ ส� า คัญที่ สุ ด นั่ น ก็ คื อ  ความตั้ ง ใ จ ของก� า ลั งพลทุ กน าย 
และความไม ่ย ่อท ้อต ่ออุปสรรคต ่างๆ กลับกลายเป ็นพลัง 
ให ้ ก� าลั งพลทุ กนายต ่ างช ่ วยกั นคนล ะ ไม ้ คนล ะมื อท� างาน 
และแก้ไขปัญหาต่างๆ จนสามารถปฏิบัติภารกิจขุดเจาะบ่อน�้าบาดาล 
ณ เมืองโฟโรบารังก้า ในครั้งนี้จนประสบความส�าเร็จและเดินทาง 
กลับถึงฐานปฏิบัติการมุกจาร์อย่างปลอดภัย

การตรวจสอบลักษณะชั้นดิน โดยทางเจ้าหน้าที่จะท�าการ
เก็บตัวอย่างดิน เพื่อไปท�าการตรวจสอบหาความหนาแน่น
ของชั้นดิน เมื่อด�าเนินการขุดเจาะไปถึงระดับความลึกที่ 
๑๒ เมตร ทางชุดขุดเจาะก็ได้พบลักษณะของดินที่เป็นดิน
ทราย จงึได้มกีารต่อท่อ PVC ลงไปเพือ่ป้องกนัการพงัทลาย
ของชั้นดินทรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และได้พบน�้าบาดาล
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ในครั้งนี้ ทั้งตอนขุดเจาะบ่อน�้าบาดาล ส่วนประสานงาน
และบังคับบัญชา ส่วนระวังป้องกันและส่วนสนับสนุน ถึง
แม้ว่าในการปฏิบัติภารกิจก�าลังพลทุกคนจะต้องปฏิบัติ
ภารกิจที่เหน็ดเหนื่อยท่ามกลางอากาศที่ร ้อนระอุกว่า 
๔๕ องศาเซลเซียส ในตอนกลางวัน และอุณหภูมิที่ลดต�่า 
ลงกว่า ๑๗ องศาเซลเซียส ในห้วงเวลากลางคืน อีกทั้ง 
ยังต้องประสบปัญหาอื่นๆ ในระหว่างการปฏิบัติภารกิจ 
ซึง่มากบ้างน้อยบ้าง แต่ทีส่�าคญัทีส่ดุนัน่กค็อื ความตัง้ใจของ 
ก�าลังพลทุกนายและความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ 
กลับกลายเป ็นพลังให ้ก�าลังพลทุกนายต ่างช ่วยกัน 
คนละไม้คนละมือท�างานและแก้ไขปัญหาต่างๆ จน 
สามารถปฏิบัติภารกิจขุดเจาะบ่อน�้าบาดาล ณ เมืองโฟโร
บารังก้า ในครั้งนี้จนประสบความส�าเร็จและเดินทางกลับ
ถงึฐานปฏบิตักิารมกุจาร์อย่างปลอดภยัทกุนาย แล้วพบกนั
ใหม่ใน “เรื่องเล่าจากดาร์ฟูร์” ในฉบับหน้าครับ H




