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โดย : จ่าสิบเอก สมชาย แสงกาวิน 
  ทีมข่าวภาคสนาม
  กองก�าลังเฉพาะกิจ ๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทีเ่คารพทุกท่าน เป็นเวลากว่า 
สิบเดือนแล้วทีก่องก�าลังเฉพาะกิจ ๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์  
ผลัดท่ี ๒ ได้เดนิทางจากบ้านเกิดเมืองนอนมาปฏิบัตภิารกิจ
รักษาสันติภาพ ณ พืน้ทีร่ับผิดชอบเมืองมุกจาร์ แคว้น 
ดาร์ฟูร์ตะวันตก ประเทศสาธารณรัฐซูดาน 

ปัจจุบันก�าลังจะจบภารกิจ ตามมติค�าสัง่ของ 
สหประชาชาติ (UN) ซึ่งถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติภารกิจที่
ยาวนานที่สุดในต่างประเทศของทหารไทย และยังเป็นการ 
เดนิทางมาปฏิบัตภิารกจิท่ีไกท่ีสุดของทหารไทยอีกด้วยครบั  
ถ้าจะกล่าวถงึตั้งแต่การวางแผนก�าหนดห้วงการปฏบัิตงิาน
แล้วละก็ พันเอก ณรงค์ฤทธิ์  ปาณิกบุตร ผู้บังคับกองก�าลัง 
เฉพาะกิจ ๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ ผลัดที ่ ๒ ได้ก�าหนดห้วง
การปฏิบัติงานออกเป็น ๕ ระยะดังนี้ครับ การด�าเนินการ 
ในห้วงระยะที่ ๑ การเตรียมก�าลัง (๑ ก.พ. - ๒๐ ส.ค. ๕๔) 
ด้วยการฝึกอบรมก�าลังพลให้มีขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติภารกิจ ในลักษณะเสมือนจริงกับพื้นทีป่ฏิบัติการ 
โดยรับข้อมูลและสถานการณ์ในพื้นทีป่ฏิบัติการผ่าน 
WARROOM คู่แฝด การด�าเนินการในห้วงระยะที่ ๒ การ
ปรับสภาพ (๒๑ ส.ค. - ๑๕ ต.ค. ๕๔) ปรับสภาพก�าลังพล 
และยุทโธปกรณ์ การปรับกลยุทธ์ รวมไปถึงวิธีการให้
สอดคล้องกับพื้นทีป่ฏิบัติการ การด�าเนินการในห้วงระยะ 
ที่ ๓ การพัฒนา (๑๖ ต.ค. ๕๔ - ๓๑ ม.ค. ๕๕) ทางหน่วยได้
ด�าเนินการพฒันาแผนการลาดตระเวน การเพิ่มเตมิขดีความ
สามารถของหน่วยลาดตระเวน ด้วยการออกปฏิบัติงาน
และน�าบทเรียนจากการปฏิบัติงานมาแก้ไข รวมไปถึงการ
พฒันาการฝึกภายในห้องเรยีนประจ�าหน่วย (Unit School) 
การด�าเนินการในห้วงระยะที ่ ๔ การด�ารงความต่อเนือ่ง 
(๑ ก.พ. - ๒๗ เม.ย. ๕๕) เป็นการด�ารงความต่อเนื่องของ
การปฏิบัติงานด้านยุทธการ (การลาดตระเวน) การด�ารง

อาวุธต่างๆ ในพื้นทีร่ับผิดชอบ รวมทั้งเหตุการณ์ต่างๆ ที่
เกดิขึ้นในพื้นท่ีรบัผดิชอบ เพื่อด�าเนนิการวเิคราะห์แนวโน้ม 
ของสถานการณ์ในพื้นที ่ นอกจากนั้นทางหน่วยยังได้ใช้
โปรแกรมระบบฐานข้อมลูท่ีได้ท�าการพฒันาขึ้นเชื่อมต่อกบั
โปรแกรม Google Earth ซึ่งท�าให้หน่วยรองสามารถ เข้ามาดู 
ข้อมูลท้ังหมดได้โดยผ่านระบบ Intranet อกีท้ังได้รบัผดิชอบ
ในเรื่องการดแูลรกัษาความปลอดภยัภายในฐานปฏบิตักิาร 
อาทิ การด�าเนินการจัดท�าบัตรผ่านเข้า-ออก ฐานปฏิบัติ
การ การจัดท�าเขตหวงห้ามที่พัก การซักซ้อมแผนการระวัง
ป้องกันอัคคีภัย การปฏิบัติงานในด้านยุทธการ ทางฝ่าย
ยุทธการได้ด�าเนินการจัดให้มีการฝึกทบทวนในเรื่องการ
ใช้อาวุธประจ�ากาย/ประจ�าหน่วย การฝึกการปฏิบัติทาง
ยุทธวธิใีห้กบัก�าลงัพล เพื่อเป็นการเตรยีมความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานให้กับก�าลังพล อีกทัง้หน่วยยังได้มีการทบทวน
หลังการปฏิบัติงาน (AAR) และได้น�าผลของการ AAR มา
ปรับปรุงรูปแบบของการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ ณ ปัจจุบันในพื้นที่ปฏิบัติการ รวมไปถึงสถาพ
แวดล้อมทีเ่ปลี่ยนแปลง เช่น การปรับเปลี่ยนห้วงเวลา
ในการปฏิบัติภารกิจ, การก�าหนดเส้นทางหลัก-รอง, การ
ปรบัปรงุและซกัซ้อมแผนเผชญิเหตฐุานปฏบิตักิาร ซึ่งตลอด
ภารกจิ กองก�าลงัเฉพาะกจิ ๙๘๐ ไทย-ดาร์ฟร์ู ได้ออกปฏบิตัิ
ภารกิจลาดตระเวนทั้งหมดจ�านวน ๑,๓๖๑ ครั้ง

การปฏิบัติงานในด้านการส่งก�าลังบ�ารุง ทางฝ่าย 
ส่งก�าลังบ�ารุงรับการตรวจสอบรายการยุทโธปกรณ์ที่น�ามา
จากประเทศไทย COE (Contingent Owned Equipment) 
ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงซึ่งได้ด�าเนนิการไว้กบัสหประชาชาต ิ
ซึ่งผลการรับตรวจ กองก�าลังเฉพาะกิจ ๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ 
อยู่ในเกณฑ์ดีเยีย่ม อีกทัง้ยังได้ด�าเนินการรับสิ่งอุปกรณ์
ทางเรือจากประเทศไทย จ�านวน ๒๑ ตู้คอนเทนเนอร์ จาก
ท่าเรือซูดานมายังฐานปฏิบัติการเป็นที่เรียบร้อย นอกจาก
นี้ยังได้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายสิ่งอุปกรณ์ประเภทต่างๆ 
ให้กับก�าลังพล รวมไปถึงการด�าเนินการในการซ่อมบ�ารุง
ยุทโธปกรณ์ต่างๆ ให้มคีวามพร้อมในการใช้งาน การปฏบิตัิ
งานในด้านกิจการพลเรือน ฝ่ายกิจการพลเรือนได้ด�าเนิน
งานร่วมกับหน่วยงาน NGOs ต่างๆ ในพื้นที่ ตามภารกิจที่
ได้รับมอบ รวมทั้งใช้ศักยภาพของหน่วยงานร่วมให้เกื้อกูล
ต่อการปฏิบัติงานของกองก�าลัง ทัง้นี้เพื่อการสนับสนุน
กระบวนการสันติภาพ การด�าเนินการช่วยเหลือประชาชน

สรุปการปฏิบัติภารกิจ
ของ กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ 
ผลัดที่ ๒

ในพื้นที ่ อาทิ การด�าเนินการจัดการฝึกอบรมการก่อสร้าง
บ้านดิน จ�านวน ๓ รุ่น, การจัดการฝึกอบรมความรู้ในด้าน
การท�าการเกษตรทฤษฎใีหม่ จ�านวน ๓ รุน่, การขดุเจาะบ่อน�า้ 
บาดาล, การปรับปรุงถนนภายในเมืองมุกจาร์, การพัฒนา
สัมพันธ์กับผู้น�าท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที ่ เพื่อให้
เกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของกองก�าลัง อีกทัง้ยัง
ด�าเนินการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการเกษตรทฤษฎีใหม ่
ตามแนวทางพระราชทานของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั 
ด้วยการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร การจัดสร้างแปลง
เกษตรสาธิต ทัง้ภายในและภายนอกฐานปฏิบัติการ การ
ด�าเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นสถาน
ทีจ่ัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และเป็นสถานที ่
เผยแพร่องค์ความรู้ในด้านอื่นๆ อีกด้วย 

ตลอดระยะเวลาที่กองก�าลังเฉพาะกิจ ๙๘๐ ไทย/
ดาร์ฟูร์ ผลัดที่ ๒ ได้ปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ ณ พื้นที่
รับผิดชอบเมืองมุกจาร์ แคว้นดาร์ฟูร์ตะวันตก ประเทศ

สาธารณรฐัซดูานนั้น ได้รบัการยอมรบัและการตอบรบัจาก
ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสงูของ UN, UNAMID รวมถงึชาตต่ิางๆ 
ทีเ่ข้าร่วมในภารกิจ UNAMID และหน่วยงานภาครัฐใน 
ท้องถิ่น ว่ามีการปฏิบัติงานได้อย่างดีเยีย่ม โดยวัดได้จาก
การยอมรับ และความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และ
ประชาชนชาวซูดาน ตลอดจนถึงการได้รับค�ากล่าวชื่นชม
ของผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ UN และ UNAMID ในการ
เดินทางมาตรวจเยีย่มกองก�าลังว่า “กองก�ำลังเฉพำะกิจ 
๙๘๐ ไทย/ดำร์ฟูร์ มีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรมำ
ปฏิบัติภำรกิจที่ดีเยีย่ม ก�ำลังพลทุกนำยได้ปฏิบัติภำรกิจ
อย่ำงมืออำชีพ ก�ำลังพลทุกนำยมีควำมรุกรบ มีขั้นตอน
ในกำรปฏิบัติภำรกิจที่ชัดเจน สมควรทีจ่ะให้หน่วยทหำร 
ในพื้นท่ีมำศกึษำดงูำน และน�ำไปเป็นแบบอย่ำง” ท่านผูอ่้าน
ทีเ่คารพรักทุกท่านครับ การปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ
ของกองก�าลังเฉพาะกิจ ๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ ผลัดที่ ๒ ได้
เสรจ็สิ้นลงแล้วอย่างสมบรูณ์แบบ นบัได้ว่าเป็นการแสดงให้ 
นานาประเทศได้เห็นถึงศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจ
รักษาสันติภาพของกองทัพไทยอย่างแท้จริง สุดท้ายนี้ต้อง
ขอขอบคุณท่านผู้อ่านทุกท่านทีต่ิดตามการปฏิบัติภารกิจ
ของกองก�าลังเฉพาะกิจ ๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ ผลัดที่ ๒ ผ่าน
ทางช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆ มาโดยตลอด แล้วพบ 
กันใหม่เมื่อชาติต้องการ H

สภาพของยุทโธปกรณ์ และการขยายขอบเขตการปฏิบัติ
การให้ครอบคลุมพื้นทีห่่างไกลและพื้นทีใ่หม่ การด�าเนิน 
การในห้วงระยะท่ี ๕ การสรปุข้อมลูภารกจิ (๒๘ เม.ย. - ๓๑ 
พ.ค. ๕๕) เป็นการด�าเนินการสรุปข้อมูลพื้นทีป่ฏิบัติการ 
ด�าเนินการวเิคราะห์ปัญหาท่ีเกดิขึ้น จากนั้นด�าเนนิการสรปุ
เป็นบทเรียนจากการปฏิบัติงาน และการเตรียมแผนการ
เคลื่อนย้ายกลับครับ

ซึ่งในห้วงตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติภารกิจ
ของกองก�าลังเฉพาะกิจ ๙๘๐ ไทย-ดาร์ฟูร์ ผลัดที ่ ๒ ได้
ด�าเนินการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ทีส่�าคัญดังนี้ครับ การ
ปฏิบัติงานในด้านก�าลังพลทางฝ่ายก�าลังพลได้ด�าเนินการ
ปลูกฝังให้ก�าลังพล ได้มีความตระหนักถึงภาระหน้าที ่
และความรับผิดชอบของก�าลังพล ในฐานะทีเ่ป็นตัวแทน
ของกองทัพไทย ในการมาปฏบิตัภิารกจิท่ีทรงเกยีรต ิอกีท้ัง 
ก�าลังพลทุกนายยังเปรียบเสมือนเป็นทูตในการเผยแพร่
วัฒนธรรมของชาติให้กับชาวต่างชาติได้รับรู้และรับทราบ

ถึงขนบประเพณีวัฒนธรรมของไทย รวมทัง้ยังได้ด�าเนิน
การและติดตามในเรื่องสิทธิต่างๆ ของก�าลังพลทุกนายกับ
ทาง UNAMID และทางหน่วยต้นสังกัดของก�าลังพล เช่น 
สิทธิการลาพักของก�าลังพล การส่งผู้ป่วยให้กับก�าลังพล
เมื่อมีก�าลังพลเจ็บป่วย อีกทัง้ยังได้ด�าเนินการจัดกิจกรรม
เพื่อให้ก�าลังพลได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน 
พระมหากษตัรย์ิ เนื่องในวาระโอกาสส�าคญัต่างๆ การปฏบิตัิ
ตามหลักของศาสนา การสวนสนามเนื่องในวันกองทัพไทย 
การจัดกิจกรรมเพื ่อเป็นการผ่อนคลายให้กับก�าลังพล 
เนื่องในโอกาสเทศกาลต่างๆ

การปฏิบัติงานในด้านการข่าว ฝ่ายการข่าวได้
ด�าเนินการรวบรวมข่าวสารทัง้ข้อมูลลักษณะภูมิประเทศ 
ข้อมูลเส้นทาง ข้อมูลหมู่บ้าน และข้อมูลของกองก�าลังติด




