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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
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 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



นิตยสารทหารชาง๑๒

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
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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              



นิตยสารทหารชาง๑๖

 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


