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  ทีมขาวภาคสนาม
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อาหารการกินของทหารไทยในตางแดน
  กองกําลังเฉพาะกิจ ๙๘๐ ไทย/ดารฟูร

อาหารการกินของทหารไทยในตางแดน

สวสัดคีรบัทานผูอานทีเ่คารพทกุทาน พบกนัอกี
ครั้งกับผม ส.อ.เอกอาทิตย กันธวงค ทีมขาวภาคสนาม 
กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย-ดารฟูร ในเรื่องเลาจากดารฟูรครับ 
ทานผูอานทีเ่คารพทกุทานครบั ทานเคยนกึสงสยัไหม ? 
ครบัวา กาํลงัพลของกองกาํลงัเฉพาะกจิ ๙๘๐ ไทย-ดาร
ฟูร นั้นในทุกๆ วันเหลาทหารไทยที่ปฏิบัติภารกิจรักษา
สันติภาพ ณ แควนดารฟูรตะวันตก มีการกินการอยูกัน
เปนอยางไร ? และจะไดกินอาหารแบบไหนหรือวาจะ
เปนอาหารไทยหรือเปลา ? สําหรับเรื่องเลาจากดารฟูร
ในฉบับนี้เรามีคําตอบใหครับ 

ถาหากวาพดูถงึเรือ่งอาหารการกนิของกาํลงัพล 
ภายในกองกําลังเฉพาะกิจ ๙๘๐ ไทย-ดารฟูร แลวละก็ 
เรากจ็ะตองพดูถงึหมวดสงกาํลงับาํรงุและตอนสทูกรรม
ครบั เพราะเปนสวนงานทีร่บัผดิชอบในเรือ่งการรองขอ
รับการสนับสนุนอาหารและวัตถุดิบในการประกอบ
อาหาร ( สป.๑ ) จากหนวยงานเรชั่นยูนิต Ration Unit 
ของ UNAMID โดยรายการความตองการ สป.๑ ทัง้หมด
ทางหมวดสงกาํลงับาํรงุจะตองคดิวางแผนรายการความ
ตองการใหครอบคลุมในรอบ ๖ เดือนใหกับทางหนวย
งาน Ration Unit ซึ่งในการจัดสง สป.๑ มายังกองพัน
ทหารไทย ทางหนวยงาน Ration Unit จะทําการ
จัดสง สป.๑ ตามที่ทางหมวดสงกําลังบํารุงไดทําการ
รองขอรับการสนับสนุนมาใหกับกองพันทหารไทยโดย
ใชการขนสงทางอากาศยาน และ ทางรถบรรทุกตูคอน
เทรนเนอร ซึง่ทางหนวยงาน Ration Unit จะทาํการจดั
สง สป.๑ มายังกองพันทหารไทย โดยทางอากาศยาน
สัปดาหละ ๘ เที่ยวบินครับ สวนทางรถบรรทุกนั้นจะ
ทําการขนสงในชวงที่อากาศยานไมออกปฏิบัติซึ่งจะ
นานๆ ครั้งครับ 

ซึ่งเมื่อทางหมวดสงกําลังบํารุงไดรับ สป.๑ 
ที่ทางหนวยงาน Ration Unit สนับสนุนมา ก็จะดําเนิน
การแยกประเภทและชนิดของ สป.๑ เพื่อดําเนินการ
จัดเก็บภายในตูคอนเทรนเนอรปรับอุณหภูมิสําหรับ
รอไวเพื่อทําการประกอบเลี้ยงใหกับกําลังพลตอไป ซึ่ง
สําหรับ สป.๑ ที่ทาง Ration Unit ใหการสนับสนุนมา
นั้นแยกจําพวกได ๓ จําพวกใหญ ๆ ดังนี้ จําพวกที่หนึ่ง 
อาหารสดแชแข็ง อาทิ เนื้อวัว เนื้อไก ปลานิล ปลาหมึก 
กุง ไขไก ผักสด ผัก/ธัญพืชแชแข็งและผลไม จําพวกที่
สอง วัตถุดิบและเครื่องปรุงรสตางๆ รวมไปถึงอาหาร
แหงทีจ่าํเปนตองใชในการประกอบอาหาร อาท ิอาหาร
กระปองตางๆ เกลือ นํ้าตาล ซอสปรุงรส ขาวสาร เสน
บะหมี่สําเร็จรูป และสุดทาย จําพวกที่สาม จะเปนใน
สวนของ สป.๑ อื่นๆ อาทิ ขนมปง ไอสครีม แยมผลไม 
แยมชอคโกเล็ต  แยมถั่ว เนยสด นมสด นมรสซอคโก
เล็ต โยเกิตและนํ้าผลไม เปนตนครับ 

ยงัไมพอแคนีค้รบัทางกองกาํลงัเฉพาะกจิ ๙๘๐ 
ไทย-ดารฟูร เองก็ไดมีการเตรียมการในการวางแผน
งานในการประกอบอาหารใหกบักาํลงัพลตัง้แตเมือ่ครัง้
การเตรยีมการในการมาปฏบิตัภิารกจิรกัษาสนัตภิาพใน
ครัง้นีข้องทหารไทย โดยไดดาํเนนิการจดัหาวตัถดุบิและ
เครื่องปรุงรสตางๆ ที่ทางหนวยงาน Ration Unit ไมมี
สนบัสนนุ อาท ิเครือ่งเทศและเครือ่งแกงตางๆ ทีจ่าํเปน
ตองใชในการประกอบอาหารไทยโดยไดดําเนินการจัด
สงมาทางเรือบรรทุกสินคาจากประเทศไทยครับ อีกทั้ง
ทางรานคาสวัสดิการประจํากองกําลัง ยังไดมีการนํา
สินคาที่ไดดําเนินการจัดสงมาจากทางประเทศไทย มา
จัดจําหนายใหกับกําลังพลอีกดวย อาทิ อาหาร/บะหมี่
สาํเรจ็รปู สบู ยาสฟีน แชมพสูระผม และขาวของเครือ่ง
ใชสวนตวัอืน่ๆ ทีจ่าํเปนสาํหรบักาํลงัพล ยงัไมหมดเทานี้
ครบัยงัมสีนิคาสัง่ตรงจากเมอืงคารทมู มาใหกาํลงัพลได
เลือกซื้อเลือกหาเปนของฝากกลับประเทศไทยอีกดวย 
อาทิ ผาชีมัคสีสันสดใสหลากหลายลวดลาย ภาพวาด
ลวดลายอียิปตโบราณ เครื่องดื่มที่ไดจากการหมักขอ
งมอลตและทีส่าํคญัคอืปราศจากแอลกอฮอลแตรสชาติ
เหมอืนกบัเบยีรบานเรามากๆ ครบั ผมวาบานเรานาจะมี
จาํหนายมัง่นะครบัเอาไปรณรงครวมกบัโครงการเมาไม
ขับผมวานาจะดีครับ 

สิ่งนี้ก็เปนอีกสิ่งหนึ่งที่จะเปนการบํารุงขวัญ
และกาํลงัใจใหกบักาํลงัพลทีไ่ดเดนิทางมาปฏบิตัภิารกจิ
รักษาสันติภาพในตางแดน ณ เมืองมุกจาร แควนดาร
ฟูรตะวันตก ประเทศซูดาน ก็เพราะวาถึงอยางนอยใน
ทกุๆ วนั กาํลงัพลทกุนายของกองกาํลงัเฉพาะกจิ ๙๘๐ 
ไทย-ดารฟูร ก็ยังไดรับประทานอาหารไทยครับ แคคิด
นึกภาพก็อิ่มใจแลวละครับสําหรับการดูแลและเอาใจ
ใสกําลังพลของผูบังคับบัญชาในทุกระดับชั้น ของกอง

ดวยครบั ยงัไมหมดนะครบัและในทกุๆ สปัดาห กาํลงัพล
ทุกๆ นายยังจะไดรับแจกจาย สป.๑ ประจําสัปดาหอีก
ดวยครับ สําหรับ สป.๑ ประจําสัปดาหนั้นก็จะประกอบ
ไปดวย ขนมปง แยมซอคโกเลต็ แยมผลไม กาแฟสาํเรจ็รปู 
ชอคโกเลตผงสําหรับชง นํ้าผลไม นมสด นมซอคโกเล็ต 
ผลไมตางๆ เปนตนครบั เขยีนไปเขยีนมาผูเขยีนชกัจะเริม่
หวิแลวละครบั สาํหรบัเรือ่งเลาจากดารฟรูในตอน อาหาร
การกินของทหารไทยในตางแดน 

ตองขอจบเพียงเทานี้กอนครับเพราะวาผูเขียน
จะรีบไปรับประทานอาหารแสนอรอยเดี๋ยวจะไมทัน
เพราะวาจะหมดกอน ! ลอเลนนะครับสําหรับอาหารที่
ไดประกอบเลี้ยงในแตละมื้อมีความเพียงพอกับความ
ตองการของกําลังพลทั้ง ๘๑๒ คนครับ มีเพียงพอแบบ

ชนิดที่เรียกวา  “อยางนี้ตองเบิ้ลสอง”  หรือจะสาม สี่ 
หา ก็ไดครับถาทานไหว สุดทายนี้ เหมือนเดิมครับทาน
ผูอานทกุทานยงัสามารถตดิตามความเคลือ่นไหวในการ
ปฏบิตัภิารกจิตางๆ ของกองกาํลงัเฉพาะกจิ ๙๘๐ ไทย-
ดารฟูร  รวมถึงการสงกําลังใจ การใหคําแนะนําและติ
ชมตางๆ ไดทางเฟสบุค “ทมีขาวภาคสนามไทย-ดารฟรู
ผลัดที่ ๒” อีกทั้งทานผูอานที่เคารพทุกทานยังสามารถ
ติดตามการรายงานขาว ของทางทีมขาวภาคสนาม ได
ทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง ๕ โดยจะออก
อากาศในทุกวันจันทร  พุธ  และศุกร  ในเวลาประมาณ
หนึง่ทุมครึง่หลงัขาวตางประเทศ  สดุทายนีก้ระผมขอให
ทานผูอานทกุทานมสีขุภาพรางกายทีส่มบรูณแขง็แรง
และมีความสุขทุกๆ ทานครับ .......... สวัสดีครับ 

กําลังเฉพาะกิจ ๙๘๐ ไทย-ดารฟูร 
และในทกุๆ วนัตัง้แตเวลา  ๐๓๐๐ น. เหลากาํลงั

พลของตอนสูทกรรม ก็จะดําเนินการประกอบอาหารมื้อ
เชาใหกับกําลังพลทุกนาย เพื่อใหพรอมเสร็จกอนเวลา 
๐๖๓๐ น. มื้อกลางวันเวลา ๑๑๐๐ น. และมื้อเย็นเวลา 
๑๗๓๐น. ครบั ตองขอขอบคณุกาํลงัพลของตอนสทูกรรม
ทุกนายจากใจจริงครับที่ไดประกอบอาหารรสชาติแสน
อรอยใหกับพวกเราไดรับประทานกันในทุกๆ มื้อ ไดกิน
อาหารไทยในตางแดนนี้ทําใหหายคิดถึงบานไปเยอะเลย
ครับ อีกทั้งในทุกๆ เชา ทางหมวดสงกําลังบํารุง ยังไดจัด
ใหมมีมุอาหารเชาแบบฝรัง่เอาไวดวยครบั กข็นมปงปงกบั
เนยสดและแยมหลากหลายชนดิไงครบั อกีทัง้ในทกุๆ มือ้
กําลังพลก็จะไดรับประทานของหวานหลังอาหารกันอีก




