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บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 
 
 การเพิ่มพูนบทบาทของประเทศไทยในเวทีระหวางประเทศเปนยุทธศาสตรหลักขอหนึ่ง
ของนโยบายตางประเทศของไทยโดยเฉพาะบทบาทในดานการรักษาและเสริมสรางสันติภาพ
ระหวางประเทศ ที่ผานมากองกําลังของไทยไดเขารวมภารกิจรักษาสันติภาพระหวางประเทศของ
สหประชาชาตใินพื้นที่ที่มีความขัดแยงในหลายภูมิภาคและประสบผลสําเร็จเปนที่ยอมรับของ UN 
Department of Peace Keeping Operations และประเทศมหาอํานาจที่มบีทบาทสําคัญในการรักษา
สันติภาพของโลก ตลอดจนไดรับความชืน่ชมจากประชาชนและรัฐบาลของประเทศที่ไปปฏิบัติ
ภารกิจ ดังนั้นเมื่อใดที่คณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติมีขอมติใหจดัตั้งกองกําลังรักษา
สันติภาพขึ้นในพื้นที่ขัดแยงแหงใดและไทยมีความพรอม  การเขารวมภารกิจรักษาสันติภาพของ
กองกําลังไทยยอมเปนโอกาสที่จะนํามาซึ่งบทบาทและชือ่เสียงของประเทศไทย ตลอดจนอกาสที่
กําลังพลของกองทัพไทยจะไดฝกฝนและพฒันาศักยภาพ 
 การจัดตั้งกองกําลัง UNAMID – United Nations / African Union Hybrid Mission in 
Darfur ตามขอมติที่ 1769 ของคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาต ิเมื่อวัน 31 กรกฎาคม พ.ศ. 
2550 (2007) เปนภารกจิครั้งสําคัญของสหประชาชาติที่การเขารวมของกองกําลังไทยจะเปนการ
ยกระดับบทบาทของประเทศไทยในดานรกัษาสันตภิาพระหวางประเทศ  เนื่องจากปญหาดารฟูร
เปนปญหาใหญและอยูในความสนใจของโลก และกองกําลังที่จัดตั้งขึน้มีขนาดใหญที่สุดเทาที่
สหประชาชาตเิคยจัดตั้งมา อยางไรก็ตามปญหาดารฟูรแตกตางจากสถานการณในประเทศอื่นๆ ที่
กองกําลังไทยไดเคยเขารวมในครั้งกอนๆ โดยครั้งนี้มีประเด็นทางการเมืองที่จําเปนตองติดตาม
ดําเนินการเพื่อปองกันมิใหสงผลตอไทยทั้งในดานความปลอดภัยของกองกําลังไทยและในดาน
ความสัมพันธทวิภาคี ทั้งนีเ้พราะรัฐบาลซูดานซึ่งเปนคูกรณีในความขดัแยงดารฟูรไดรับการ
สนับสนุนจากจีน รัสเซีย กลุมประเทศอาหรับและประเทศแอฟริกา ไดดําเนินนโยบายตอตานการ
แทรกแซงของสหประชาชาตแิละประเทศตะวนัตกที่พยายามจะชวยเหลือชาวดารฟูรจากความอด
อยากและจากการถูกฝายรัฐบาลซูดานทําลายลาง ประกอบกับสถานการณการสูรบและความรุนแรง
ในดารฟูรระหวางฝายรัฐบาลและกลุมกบฏตางๆ ยังเกิดขึน้ไดเสมอ แมระหวางการเจรจาสันติภาพ
เพราะทั้งสองฝายไมเคยเคารพขอตกลงหยุดยิง และโดยที่ผลกระทบสองดานขางตนจะมาจาก
ฝายรัฐบาลซูดานจึงจําเปนทีป่ระเทศไทยจะตองดําเนินการทางการทูตกับซูดานทําใหซูดานเห็นวา
ประเทศไทยเปนมิตรและมนีโยบายตางประเทศอิสระ การกระทําที่จะแสดงความจรงิใจ  
นอกเหนือจากโดยการพบปะโดยตรงกับฝายซูดานเพื่อแจงทาทีที่ชัดเจนของไทยแลว ฝายไทยยัง  
ควรเพิ่มพูนการติดตอและพฒันาความสัมพันธในดานตางๆ ใหมีผลเปนรูปธรรมดวย ทั้งนี้ การเขา



 จ 

รวมภารกจิในดารฟูรของไทยก็เปนโอกาสที่ไทยควรใหความสําคัญตอการเสริมสรางลูทางการ
ธุรกิจการคากบัไปพรอมกันเพราะซูดานเปนประเทศที่มศีักยภาพที่จะสนองตอบความตองการของ
ไทยในดานพลังงานและการเปนตลาดการคาการลงทุนซึ่งสามารถขยายไปสูประเทศเพื่อนบานของ
ซูดานได อนึ่ง ถึงแมวา รัฐบาลซูดานจะมภีาพพจนของการละเมิดสิทธิมนุษยชน แตไทยก็สามารถ
เพิ่มพูนการตดิตอกับซูดานไดโดยไมดําเนนิการใดในลักษณะที่สนับสนุนซูดานทางดานการเมือง   
 ผูวิจัยสนใจทํารายงานสวนบคุคลในหัวขอนี้ เนื่องจากเหน็วา การเขารวมภารกิจในดารฟูร
ของกองกําลังไทยเปนเหตกุารณสําคัญของการเพิ่มบทบาทไทยในแอฟริกาและความซับซอนของ
ความขัดแยงในดารฟูรและผลกระทบทางการเมืองที่อาจเกิดขึ้นตอไทยเปนเรื่องที่กระทรวงการ
ตางประเทศและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร พิจารณาเตรียมดําเนินการอยูแลว เพื่อใหความ
สนับสนุนตอกองกําลังไทยและความสัมพันธที่ราบรื่นกับซูดาน และเพื่อใหการเขารวมภารกจิ
รักษาสันติภาพในดารฟูรของไทยบรรลุผลสําเร็จ 
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บทท่ี 1 
    บทนํา 

  
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ซูดานเปนประเทศที่ใหญที่สุดในทวีปแอฟริกา  มีความขัดแยงดานเผาพันธุของ
ประชากรในระดับสูง  โดยเฉพาะระหวางชนเผาแอฟริกาซึ่งยากจนและลาหลังกับอาหรับซ่ึง
กุมอํานาจเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ ซูดานมีสงครามกลางเมืองยืดเยื้อยาวนานกวา 20 
ประหวางฝายรัฐบาลกับขบวนการ Sudan People’s Liberation Movement – SPLM ซ่ึง
ครอบครองพื้นที่ในภาคใตของประเทศ แตในขณะที่ซูดานกําลังมีแนวโนมจะเกิดสันติภาพ 
โดยทั้งสองฝายยุติการสูรบและเจรจาทําขอตกลงสันติภาพ Comprehensive Peace Agreement 
กอนที่จะการลงนามในป พ.ศ. 2548 (2005) ก็ไดเกิดกบฏขึ้นอีกในรัฐดารฟูร (รัฐดารฟูรเหนือ 
ดารฟูรใต และดารฟูรตะวันตก) ในภาคตะวันตกของประเทศในป พ.ศ. 2546 (2003) 
 สงครามกลางเมืองที่สงบลงมิไดทําใหเกิดสันติภาพขึ้นในประเทศตามที่ทุกฝาย
คาดหวัง  การปราบปรามกบฏและการสังหารพลเรือนในดารฟูรโดยทหารรัฐบาลซูดานและ
กลุมติดอาวุธชาวอาหรับที่เปนพันธมิตรรัฐบาล รวมทั้งการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรุนแรง
ของคูกรณีทุกฝายในดารฟูรไดกลายเปนปญหาใหญของโลกและของรัฐบาลซูดานทั้งในดาน
ความมั่นคงภายในและการเมืองระหวางประเทศ สหประชาชาติและประชาคมระหวางประเทศ
ไดเขาแทรกแซง เพื่อใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมและดานความปลอดภัยแกชาวดารฟูร
พลัดถ่ินประมาณ 3 ลานคน แตก็มิไดรับความรวมมืออยางเต็มที่จากรัฐบาลซูดาน นอกจากนั้น
ความขัดแยงในดารฟูร ซ่ึงสาเหตุหลักขอหนึ่งมาจากปญหาเผาพันธุยังขยายตัวไปถึงประเทศ
ชาดซึ่งเปนเพื่อนบาน และแมวาประชาคมระหวางประเทศจะพยายามจัดการเจรจาหยุดยิง/การ
เจรจาสันติภาพระหวางกบฏกลุมตางๆ กับฝายรัฐบาล แตก็ยังไมมีแนวโนมของความคืบหนา 
 อยางไรก็ตาม สหประชาชาติและประชาคมระหวางประเทศไดพยายามแกปญหาเฉพาะ
หนาในดานการใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมอยางทั่วถึงแกผูพลัดถ่ินและชาวดารฟูรที่ขาด
ปจจัยดํารงชีพตางๆ  รวมทั้งจัดตั้งกองกําลังรักษาสันติภาพซึ่งประกอบดวยทหาร ตํารวจและ
เจาหนาที่จากประเทศตางๆ เพื่อทําหนาที่แทนกองกําลังของสหภาพแอฟริกา (AU) ตั้งแตวันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 (2007) เพื่อใหความคุมครองพลเรือนชาวดารฟูรและการปฏิบัติภารกิจ
ของเจาหนาที่องคกรดานมนุษยธรรมตางๆ แตก็ยังคงประสบอุปสรรคที่เกิดจากความไมรวมมือ
ของรัฐบาลซูดานซึ่งไดรับความสนับสนุนทางการเมืองจากจีน รัสเซียและกลุมประเทศอาหรับ 
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ในสวนที่เกี่ยวกับการดําเนินนโยบายของไทยเพื่อเสริมสรางบทบาทในภารกิจรักษา
สันติภาพระหวางประเทศนั้น โอกาสอันสําคัญไดมาถึงเมื่อคณะมนตรีความมั่นคงแหง
สหประชาชาติไดมีขอมติที่ 1769 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 (2007) ใหจัดตั้งกองกําลัง
ผสมรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ (AU/UN Hybrid Operation in Darfur : UNAMID) ซ่ึง
เปนโอกาสที่นับวาสําคัญอีกครั้งหนึ่งสําหรับทหารไทยที่จะมีบทบาทดังกลาว เนื่องจากกอง
กําลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในรัฐดารฟูรเปนกองกําลังที่ใหญที่สุดที่สหประชาชาติ
เคยจัดตั้งมา (กําลังคน  26,000  คน) และปญหาดารฟูรเปนปญหาสําคัญที่อยูในความสนใจของ
โลก  ในการเขารวมภารกิจในดารฟูรครั้งนี้ ไทยไดเสนอกําลังทหารจํานวน 1 กองพันทหาร
ราบตอสหประชาชาติ  (Department of Peace Keeping Operation) 

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2550 (2007) และสหประชาชาติไดตอบรับขอเสนอของ
ไทย รวมทั้งประเทศอื่นๆ อีก 7 ประเทศ ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2550 (2007) แตปรากฏวา 
รัฐบาลซูดาน ซ่ึงเปนประเทศเจาของพื้นที่เรียกรองใหสหประชาชาติใหความสําคัญตอกอง
กําลังของประเทศในทวีปแอฟริกากอนที่จะคัดเลือกประเทศนอกทวีปแอฟริกา รัฐบาลซูดานยัง
ไดถวงเวลาการตอบรับการเขารวมของกองกําลังไทยจนเดือนกันยายน พ.ศ. 2551 (2008) จึง
ไดแจงสหประชาชาติถึงการใหความเห็นชอบตอกองกําลังไทย  ทําใหการประจําการของกอง
กําลังไทยในดารฟูรลาชาออกไปกวา 1 ป โดยรัฐบาลซูดานซึ่งแมเปนคูกรณีในความขัดแยง
และควรตองปฏิบัติตามขอมติสหประชาชาติอยูแลวยังคงเปนผูมีบทบาทสําคัญตอความสําเร็จ
ของภารกิจกองกําลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ทาทีและความรวมมือของรัฐบาลซูดาน
ยังมีความสําคัญตอสถานการณความปลอดภัยทั่วไปในดารฟูร รวมทั้งตอการปฏิบัติภารกิจและ
ความปลอดภัยของกําลังของบางประเทศเปนการเฉพาะ ซ่ึงขึ้นอยูกับ Perception ของรัฐบาล
ซูดานตอประเทศดังกลาว 
  แผนการเขารวมภารกิจรักษาสันติภาพในดารฟูรภายใตกองกําลังสหประชาชาติ
ดังกลาวสอดคลองกับนโยบายของไทยที่จะเพิ่มพูนบทบาทของกองกําลังทหารไทยในการ
รักษาสันติภาพระหวางประเทศ และบทบาทของไทยในแอฟริกา แตโดยที่ปจจัยทางดาน
การเมืองและสถานการณในดารฟูรที่แตกตางจากสถานการณที่กองกําลังไทยไดเคยเขารวมใน
ภูมิภาคอื่นๆ  ผูเสนอรายงานจึงจะศึกษาขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิกฤตการณความขัดแยงในดาร
ฟูร กระบวนการในการเขารวมภารกิจรักษาสันติภาพของกองกําลังไทยภายใตสหประชาชาติ 
ขอดีขอเสียของการเขารวมภารกิจ รักษาสันติภาพ ความสัมพันธไทย-ซูดานและแนวทางใน
การกระชับความสัมพันธไทย-ซูดาน 
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 (1) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางไทยและซูดาน 
 (2) เพื่อศึกษาขอขัดแยงวิกฤตการณในดารฟูร 
 (3) เพื่อศึกษากลไกและระเบียบวิธีปฏิบัติในการใชความสัมพันธทางการทูตเพื่อรักษา
สันติภาพ 
 (4) เพื่อศึกษากระบวนการเขารวมภารกิจรักษาสันติภาพของกองกําลังไทยภายใตกอง
กําลังสหประชาชาติ 
 (5) เพื่อพิจารณาผลสําเร็จของไทยในการเขารวมภารกิจรักษาสันติภาพภายใตกอง
กําลังสหประชาชาติในกรณีอ่ืนๆ ที่ผานมา  ที่อาจจะนํามาใชเปนแนวทางในภารกิจรักษา
สันติภาพที่ดารฟูร 
 (6) เพื่อศึกษาผลดีผลเสียของการเขารวมภารกิจรักษาสันติภาพในดารฟูรของกองกาํลัง
ไทยภายใตกองกําลังสหประชาชาติ 
 (7) เพื่อเสนอแนะมาตรการในการเพิ่มพูนความรวมมือสองฝายและเสริมสรางโอกาส 
เพื่อผลประโยชนของประเทศไทยในซูดาน 
 
1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 (1) ศึกษาขอมูลความสัมพันธทางการทูตระหวางไทยกับซูดาน ตั้งแต พ.ศ. 2525 
(1982) จนถึงปจจุบัน 
 (2) ศึกษาขอขัดแยงวิกฤตในดารฟูรและภูมิหลังของการเขารวมรักษาสันติภาพของ
กองทัพไทยภายใตกองกําลังสหประชาชาติ 
 (3) ศึกษาการเขารวมรักษาสันติภาพของไทยภายใตกองกําลังสหประชาชาติในกรณี
อ่ืนๆ ที่ผานมา รวมทั้งวิเคราะหผลดีผลเสียของการเขารวมรักษาสันติภาพกรณีดารฟูร 
 (4) พิจารณาเสนอแนะมาตรการตางๆ ในการกระชับความสัมพันธระหวางประเทศ
ไทยกับซูดาน 
 
1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา 

เปนการศึกษาเชิงคุณภาพโดยวิจัยขอมูลเชิงลึกจากเอกสารขอมูลของกระทรวงการ
ตางประเทศ และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ตลอดจนความรูประสบการณของผูเขียนรายงานในการ
เดินทางไปราชการที่ประเทศซูดาน ระหวางการประจําการกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร
ในป 2546-2552 (2003-2009) 
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1.5 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา 
(1) ทราบถึงความสัมพันธทางการทูตระหวางไทย-ซูดาน และที่มาของความขัดแยง

ตางๆ จากวิกฤตการณดารฟูร 
(2) ทราบถึงหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการรักษาสันติภาพระหวางประเทศและเหตุผลที่

ประเทศไทยตัดสินใจเขารวมภารกิจรักษาสันติภาพในดารฟูร 
(3) ทราบถึงกลไกและระเบียบวิธีปฏิบัติของสหประชาชาติในกระบวนการจัดตั้งกอง

กําลังภารกิจรักษาสันติภาพ 
(4) นําเสนอขอมูลและมาตรการตางๆ เพื่อหนวยงานที่เกี่ยวของของไทยพิจารณาใช

ประโยชนในการปฏิบัติภารกิจในดารฟูรและในการกระชับความรวมมือและความสัมพันธกับ
ซูดาน 

 



 

บทท่ี 2 
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวของ 

  
2.1 สหประชาชาติกับการรักษาสันตภิาพ 
  สหประชาชาตเิปนองคกรความรวมมือพหภุาคีของประชาคมโลกที่ไดรับการยอมรับให
เปนกลไกหลกัในการจัดการกับปญหาความขัดแยงที่สงผลกระทบตอสันตภิาพและความมั่นคงของ
ประชาคมโลก เนื่องจากภารกจิของสหประชาชาติไดกําหนดขอบเขตไวอยางกวางขวาง การ
ปฏิบัติการของสหประชาชาติตองดําเนินการภายใตกรอบแนวทางของกฎบัตรสหประชาชาติ (UN 
Charter) 
  สหประชาชาตมิี 3 องคกรหลักที่ทําหนาทีใ่นการรักษาสนัติภาพ คือ สมัชชาใหญ คณะ
มนตรีความมัน่คงแหงสหประชาชาติ และสํานักงานเลขาธิการสหประชาชาติ แตละองคกรมี
บทบาทและหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (1) สมัชชาใหญ มีผูแทนชาติละไมเกนิ 5 คนมาจากทุกชาติสมาชิก โดยแตละชาติมเีสียง
เทาเทียมกนัคอื 1 เสียง หนาที่หลักของสหประชาชาติคือ พิจารณาหลักการในการรักษาความมั่นคง 
และสันติภาพระหวางประเทศ รับรองแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของรักษาสนัติภาพทกุ
ภารกิจทีจ่ัดทําโดยสํานักเลขาธิการ 
 (2) คณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาต ิรับผิดชอบในการธํารงและรักษาสันติภาพ
และความมัน่คงระหวางประเทศ  ประกอบดวยสมาชิกถาวร 5 ชาติ ไดแก สหรัฐอเมริกา รัสเซีย 
สหราชอาณาจกัร ฝร่ังเศสและจนี รวมถึงสมาชิกไมถาวร 10 ชาติ ดาํรงตาํแหนงวาระ 2 ป คณะมนตรี
ความมัน่คงแหงสหประชาชาติมีอํานาจพเิศษตามกฎบัตรสหประชาชาตใินการพจิารณาวาการกระทาํ
ใดเปนภยัคุกคามตอสันติภาพระหวางประเทศหรือมนษุยธรรมอยางรุนแรง โดยมีสิทธิตามกฎหมายที่
จะกําหนดมาตรการตามความเหมาะสมเพือ่รักษาสันติภาพและความมัน่คงระหวางประเทศ รวมทั้ง
สามารถอนุมัติการใชกําลังทหารในกรณีจําเปนเพื่อบังคับใหเกิดสันติภาพ (Peacemaking) ในโลก 

 (3) สํานักงานเลขาธิการสหประชาชาต ิมีหนาที่ดูแลบริหารองคการ ประสานงานเครอืขาย 
โครงการและนโยบายตางๆ ของสหประชาชาติ รวมทั้งรับผิดชอบในการจัดตั้ง ประสานงานและ
อํานวยการสําหรับการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ ตําแหนงเลขาธิการสหประชาชาติ แตงตั้งโดย
สมัชชาใหญภายใตการแนะนําของคณะมนตรีความมั่นคง โดยมีวาระในการปฏิบัติหนาที่คราวละ 5 ป 
 2.1.1 สหประชาชาติและหลักการรักษาสันตภิาพ 
  กฎบัตรสหประชาติ (The UN Charter)  ถือเปนกฎหมายระหวางประเทศที่ผูกพันทกุชาติ 
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ทั้งที่เปนสมาชิกสหประชาชาติและมิไดเปนสมาชิกสหประชาชาติ กําหนดไวในหมวดที่ 1 (Chapter 1)  
มาตรา 2 (Article 2)  ขอ 6  ที่กลาววา สหประชาชาติจะประกันวารัฐฯ ที่มิใชสมาชิกสหประชาชาติ
ทั้งปวงจะปฏิบัติตามหลักการธํารงไวซ่ึงสันติภาพและความมั่นคงนานาชาติ (The Maintenance of 
International Peace and Security) โดยมีมาตราการรวมที่มีประสิทธิภาพสําหรับการปองกัน  การ
กําจัดภัยคกุคามตอสันติภาพ และการปราบปรามการกระทําในลักษณะรุกราน หรือการกระทําใดๆ  
ในลักษณะทาํลายสันติภาพ ดังนั้น กฎบัตรสหประชาชาตจิึงเปนหวัใจสําคัญที่เปนแนวทางในการ
กําหนดโครงสรางองคกร บทบาท ขอบเขตอํานาจหนาที่และกลไกของสหประชาชาติ  

หลักการสําคัญในการแกไขปญหาขอพิพาทระหวางประเทศของสหประชาชาติเนนทีห่ลัก
สันติวิธี โดยไมกอใหเกิดอันตรายตอสันตภิาพ ความมัน่คงและกระบวนการยุติธรรมระหวาง
ประเทศ อยางไรก็ดี แมโดยหลักการดังกลาวจะเคารพในอธิปไตยและความยนิยอมของนานาชาติ แต
หมวด 7 ของกฎบัตรไดใหอํานาจสหประชาชาติอยางกวางขวางในการเขาไปแทรกแซงโดยไมตอง
ไดรับการยนิยอมจากประเทศที่มีปญหาความขัดแยง หากพิจารณาวาเปนภัยคกุคามตอสันติภาพและ
ความมั่นคงนานาชาต ิ
 2.1.2 กฎบัตรในหมวดที่เก่ียวของกับอํานาจการปฏิบตัิการเพื่อสันตภิาพ 
  2.1.2.1 หมวด 6 การระงับขอพิพาทโดยสันติวิธี (Pacific Settlement of Disputes)
  สหประชาชาตมิีความพยายามในการกําหนดวิธีการจดัการกับความขัดแยงดวย
หลายๆ มาตรการสันติวิธี ไดแก การเจรจาตอรอง (Negotiation) การสอบสวน (Enquiry) การไกลเกลี่ย 
(Mediation) การประนีประนอมปรองดองกัน (Conciliations) การใชอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) 
และตัดสินปญหาโดยศาล (Judicial Settlement) โดยคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติไดรับ
มอบอํานาจพิเศษเพื่อจัดการกับความขัดแยงโดยสันติวิธี และมีสิทธิตามกฎหมายที่จะอนุมัติใชกําลัง
ทหารกรณีจําเปน การปฏิบัติการใดๆ ของคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติถือวาเปนการ
ปฏิบัติการในนามสมาชิกสหประชาชาตทิั้งหมดและถือวาสมาชิกเหน็ชอบและใหการยอมรับการ
ตัดสินใจนั้นๆ 

  2.1.2.2 หมวด 7 มาตรการจัดการเกี่ยวกับการคุกคามตอสันติภาพ การละเมิดสันติภาพ
และการกระทําในลักษณะรกุราน  (Action with Respect to Threats to Peace, Breach of Peace, and Act of  
Aggression) 
  เปนการใชอํานาจบังคับเพื่อจัดการกับภัยคกุคามตอสันตภิาพ (Threats of Peace) 
การละเมิดสันติภาพ (Breach of the Peace) และการกระทําในลักษณะรุกราน (Act of Aggression) ภายใต
แนวทางของหมวด 7 คณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ จะตัดสินวาเปนภัยคุกคามตอ
สันติภาพที่เปนการละเมิดสันติภาพหรือการกระทําในลกัษณะรุกรานหรือไม และจดัทําขอแนะนาํ
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หรือตัดสินใจวามาตรการใดจะนํามาใชเพือ่ธํารงและสถาปนาสันติภาพและความมัน่คงนานาชาต ิ
ในกรณีของวกิฤตการณดารฟูร การที่รัฐบาลซูดานดําเนนิการปราบปรามกบฏชาวแอฟริกันอยาง
รุนแรง รวมทัง้ปลอยใหมีการสังหารหมูพลเรือน เผาทําลายหมูบานและที่ทํากินของประชาชน 
ปลอยใหประชาชนเสียชีวิตจากความอดอยาก ซ่ึงเปนภัยคุกคามตอสันติภาพและความมั่นคงทั้งใน
ซูดานและภูมภิาคแอฟริกา สหประชาชาตจิึงไดใชมาตรการตางๆ รวมทั้งการจัดตั้งกองกําลังรักษา
สันติภาพระหวางประเทศเพือ่สงเขาไปแกไขปญหาความไมสงบและคุมกันการแจกจายความ
ชวยเหลือมนษุยธรรมในดารฟูร หลังจากที่กองกําลัง African Union ไมสามารถทําใหสถานการณ
ในดารฟูรลดความรุนแรงและมีความปลอดภัยได 
  2.1.2.3 หมวด 8 มาตรการการจัดระดับภูมภิาค (Regional Arrangement) 
  สหประชาชาตสินับสนุนมาตรการจัดการกบัความขัดแยงในระดบัภูมภิาคดวย
สันติวิธีโดยทาํการจัดการกบัความขัดแยงใดๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ กอนที่ความขัดแยงนั้นจะถูกเสนอ
เขาสูคณะมนตรีความมั่นคงดวยมาตรการที่สอดคลองกับวัตถุประสงคและหลักการของ
สหประชาชาต ิ(Article 52) สหประชาชาตจิะสงเสริมขบวนการรักษาสนัติภาพของแตละภูมภิาค
โดยใชอํานาจขององคกรภายในภูมภิาคนัน้ๆ 
 โดยสรุป อํานาจที่สําคัญของสหประชาชาติในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหวาง
ประเทศ คืออํานาจในการจัดตั้งภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติโดยอาศัยอํานาจตามกฎ
บัตรในหมวดที่ 6 ซ่ึงเกี่ยวของกับการแกไขปญหาสันติภาพโดยสันตวิธีิ หมวดที่ 7 คอืการบังคับใช
สันติภาพ  และหมวดที่ 8 การสงเสริมการรักษาสันตภิาพของแตละภูมภิาค 
 
2.2 แนวความคิดของการรักษาสันตภิาพ 
 การรักษาสันตภิาพแบบดั้งเดมิ (Classical Peacekeeping) เปนภารกิจสังเกตการณแบบไมติด
อาวุธซ่ึงไมอาจตอบสนองตอความขัดแยงรูปแบบใหม ดงันั้นในป พ.ศ. 2535 (1992) นายบรูโตส  
บรูโตสกาลี เลขาธิการสหประชาชาติจึงไดเสนอระเบียบวาระเพื่อสันติภาพ (Agenda for Peace) 
กําหนดแนวความคิดของการรักษาสันตภิาพโดยใชมาตรการ 4 ประการ ดังนี้ 

• การทูตเชิงปองกัน (Preventive Diplomacy) เปนการปฏิบตัิเพื่อปองกันความขัดแยง
ไมใหเกิดขึ้น ปองกันความขัดแยงขยายตวัเปนการพิพาท หรือปองกันการพิพาทไมใหขยายวงกวาง 
ไดแก มาตรการสรางความเชื่อมั่น การคนหาขอเท็จจริง ระบบแจงเตือน 

• การทําใหเกิดสันติภาพ (Peacemaking) เปนการดําเนินการทางการทูต (Diplomatic 
Action) เพื่อนาํคูกรณีในความขัดแยงกลับมาสูขอตกลงโดยวิธีสันติ ไดแก การเจรจา  การสอบสวน
ขอเท็จจริง การไกลเกลี่ย การประนีประนอม อนุญาโตตุลาการ   กระบวนการทางศาล และอ่ืนๆ 
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• การรักษาสันตภิาพ (Peacekeeping) เปนการปฏิบัติการของสหประชาชาติในพื้นที่
ความขัดแยง โดยทัว่ไปเปนการปฏิบัติการของกําลังทหารของสหประชาชาติ ตํารวจ รวมถึง
พลเรือน การรกัษาสันตภิาพเปน เทคนคิ ซ่ึงขยายโอกาสความเปนไปได สําหรับการปองกันการพิพาท
และทําใหเกดิสันติภาพ การรักษาสันติภาพโดยทัว่ไปแลวจะเกี่ยวของกับความยนิยอมของคูกรณี 
การกําหนดหรือเฝาตรวจขอตกลงที่เกี่ยวของเพื่อควบคุมความขัดแยง เชน ขอตกลงหยุดยิง การแยก
กองกําลังออกจากกนั (Separation of Forces) และขอมติในการยุติความขัดแยง (Resolution) หรือ
เพื่อประกนัความปลอดภัยในการสงความชวยเหลือดานมนุษยธรรม 

• การสรางสันติภาพ (Peacebuilding) เปนการปฏิบัติเพื่อกําหนดและสนับสนุนโครงสราง
ตางๆ ที่จะเสริมความมั่นคงและความแข็งแรงของสันติภาพ เพื่อปองกันการกลับสูสภาพความขัดแยง เปน
กระบวนการสําคัญหลังจากภาวะความขัดแยงยุติ ซ่ึงรวมถึงโครงการความรวมมือที่จะนําไปสูการ
พัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม และการขยาย ความไววางใจ ความเชื่อใจและการปฏิสัมพันธ (Interacting) 
ระหวางฝายที่เคยเปนศัตรูกัน 
 แนวความคิดของการรักษาสนัติภาพดังกลาวไดถูกหยิบยกขึ้นมาอีกครั้งในการประชุมสุดยอด
ระดับโลก 2005 (2005 World Summit) ณ สํานักงานใหญสหประชาชาติ นครนิวยอรก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในระหวางวันที่ 14 – 16 กันยายน พ.ศ. 2548 ผลของการประชุมดังกลาว บรรดาผูนํา
จากทั่วโลกตางเห็นชอบที่จะดําเนินการเพื่อตอบสนองความทาทายระดบัโลกในดานการสราง
สันติภาพ รักษาสันติภาพและการทําใหเกดิสันติภาพ (Peacebuilding, Peacekeeping, and 
Peacemaking) โดย 

• ตัดสินใจรวมกันในการจัดตัง้คณะกรรมาธกิารสรางสันติภาพ (Peacebuilding 
Commission) เพื่อชวยเหลือประเทศตางๆ ในการเปลี่ยนผานภาวะสงครามไปสูภาวะที่มีสันติภาพ 
โดยมีหนวยงานของสหประชาติและกองทนุเพื่อสันติภาพสนับสนุน 

• ใหเพิ่มศกัยภาพแกเจาหนาทีต่ํารวจที่ปฏิบตัิการรักษาสันติภาพของสหประชาชาต ิ(UN 
Peacekeeping Operations: PKO) ในพืน้ทีท่ี่มีความขัดแยงในภูมภิาคตางๆ 

• ตกลงรวมกันที่จะเพิ่มศกัยภาพของเลขาธิการสหประชาชาติในการเปนสื่อกลางเพื่อ
การตอรองและการเจรจาไกลเกลี่ยกรณพีพิาท (Good Office) 
2.3 แนวคิดและหลักการในการปกปองสิทธิพลเมือง (Responsibility to Protect : R2P) และพันธะ
กรณีของประเทศสมาชิก 

ในกรณีของวกิฤตการณดารฟูร จะเห็นไดวารัฐบาลซูดานไมอาจควบคุมสถานการณใน 
ประเทศและแกปญหาภายในของตัวเองได จึงเปนเหตุใหปญหาดังกลาวถูกยกระดับเขาสู

สากลและเกิดการใชมาตรการบังคับโดยกลไกของสหประชาชาติ ดังนัน้ ในการประชุมสุดยอดผูนาํ

 



 9 

โลกซ่ึงจัดโดยองคการสหประชาชาติเมื่อเดอืนกันยายน พ.ศ. 2548 (2005) รัฐตางๆ ไดตกลงวา แต
ละรัฐตางตองมีความรับผิดชอบในการคุมครองพลเรือน เมื่ออีกรัฐบาลหนึ่งไมสามารถกระทํา
หนาที่นี้ได    กรอบ R2P นี้ไดกําหนดความรับผิดชอบระหวางประเทศของรัฐตางๆ ซ่ึงไมเคยมีมา
กอนในการทีจ่ะตองปองกนัและตอบสนองตอสถานการณ เชน อาชญากรรมสงคราม การฆาลาง
เผาพันธุ  การทําลายลางชนกลุมนอย  อาชญากรรมตอมนุษยชาติ ทีก่ําลังจะเกดิขึ้นหรือกําลังดําเนนิ
อยู หลัก R2P  ตั้งอยูบนหลักพื้นฐานสองประการคือ (1) รัฐยอมมีความรับผิดชอบตอการปกปอง
คุมครองพลเมืองของตน และ (2) ประชาคมระหวางประเทศ มีความรบัผิดชอบที่จะตองคุมครอง
พลเรือน  เมื่อรัฐหนึ่ง ไมสามารถหรือไมเต็มใจที่จะยับยัง้หรือปองกัน การกระทําผิด (Abuses)  ที่
เปนผลเนื่องมาจากสงครามภายใน การกบฏ  การกดขี่ หรือความลมเหลวของรัฐ 
                หลัก  R2P ประกอบดวยมาตรการตางๆ ที่ตอเนื่องกัน ซ่ึงใชเปนหลักการในการปกปอง
สิทธิพลเมืองสําหรับประชาคมระหวางประเทศ ดังนี ้

• ความรับผิดชอบที่ประชาคมระหวางประเทศจะตองปองกัน (Preventive Measures) 
เชน  การตรวจสอบตนตอของความขัดแยง การศึกษาถึงทีม่ีของความขัดแยง และการวางแผน
ดําเนินการแกไขความขัดแยง 

• ความรับผิดชอบที่จะตองตอบสนองตอปญหารวมกันของประชาคมโลก ไดแก   การ
คว่ําบาตรทางเศรษฐกิจ  การดําเนินความพยายามทางการทูต   การฟองรองตอศาลระหวางประเทศ  
หรือ  การแทรกแซงทางทหารซึ่งควรมาเปนลําดับสุดทาย   และ 

• ความรับผิดชอบของประชาคมระหวางประเทศในการเขารวมฟนฟูบูรณะ คือ การให
ความชวยเหลืออยางเต็มที่ในดานตางๆ เชน การสาธารณูปโภค การฟนฟูบูรณะพื้นที่ความขัดแยง
ใหกลับสูความมั่นคงปลอดภัย การกอสรางขึ้นใหม และการสรางความปรองดอง 

หลัก R2P  เปนผลงานของคณะกรรมาธิการระหวางประเทศวาดวยการแทรกแซงและ
อํานาจอธิปไตยแหงรัฐ (ICISS)  ไดรับการรับรองดวยมติเปนเอกฉันทในการประชุมสุดยอดของ
องคการสหประชาชาติ (UN  World Summit) ในป พ.ศ. 2548 (2005) และไดรับการรบัรองอีกครั้ง
โดยขอมติของคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาตทิี่ 1674 ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2549 (2006) 
วาดวยการคุมครองพลเรือนในสถานการณขัดแยงที่มีการใชอาวุธ  นอกจากนีย้ังมีการเนนย้ําถึง
ความสําคัญของการคุมครองพลเรือนในรายงานของเลขาธิการสหประชาชาติวาดวยเรื่องการ
ปกปองพลเมอืงในสถานการณความขัดแยงที่มีการใชอาวุธ โดยใหมกีารเสริมแนวคิดสําคัญของมติ
คณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาตขิอที่ 1674 และ 1738 ที่วาดวยเรื่องการคุมครองพลเรือน
ของรัฐ ใหเปนหนาทีห่ลักและสําคัญของรัฐบาลประเทศนั้นๆ โดยใหมีการสนับสนุนการรักษา
สันติภาพในขอบเขตอันกวางขวางในเรื่องการสรางสันติภาพ การบังคบัใชหลักการสันติภาพ 
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ตลอดจนการวางแผนการปกปองสันติภาพและการนํามาใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติ 
แนวความคิดในเรื่องการคุมครองพลเรือนของรัฐบาลในประเทศตางๆ สนับสนุนความ

พยายามทกุรูปแบบในการสงเสริมความกาวหนาของประสิทธิภาพของการปกปองมนุษยธรรมโดย
การดําเนนิการปองกันและรกัษาสันตภิาพผานการดําเนนิงานในรูปแบบตางๆ 

แนวความคิดและหลักการดังกลาวเปนพื้นฐานของความพยายามตางๆ ของสหประชาชาติ
ในการแกไขสถานการณความมั่นคงในภูมภิาคตางๆ ในการปกปองสิทธิพลเมือง รวมทั้งประชาชน
ในรัฐดารฟูร ประเทศซูดานดวย สหประชาชาติไดเรียกรองใหรัฐบาลทัว่โลกสนับสนนุมาตรการ
การปกปองสันติภาพในดารฟูรโดยใชหลักการใหความคุมครองพลเรือน ซ่ึงประเทศตางๆ ไดลง
นามไวในการประชุมสุดยอดผูนําโลกในป พ.ศ. 2548 (2005) 
 ประเทศไทยในฐานะสมาชิกขององคการสหประชาชาตคิวรมีสวนรวมและสนับสนนุมติ
ของสหประชาชาติในเรื่องการคุมครองพลเรือนดังกลาว เพื่อเปนการสนับสนุนองคการ
สหประชาชาต ิ ตลอดจนสรางบทบาทและภาพลักษณของประเทศไทยในเวทีโลก ซ่ึงนําไปสูมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2550 (2007) 
 ปฏิบัติการรักษาสันติภาพและบังคับใหเกดิสันติภาพของสหประชาชาติมิไดถูกกําหนด
รูปแบบการปฏิบัติไวในลกัษณะเปนทฤษฎี แตเปนเทคนิค วิธีการและมาตรการที่ไดรับการ
พัฒนาขึ้นมาจากบทเรียนจากการปฏิบัติการที่ผานมา 
 โดยสรุป สมาชิกสหประชาชาติทุกประเทศตางยอมรับอยางชัดเจนและจริงจังในเรื่องความ
รับผิดชอบระหวางประเทศรวมกันเพื่อปกปองพลเมืองใหปลอดภยัจากการฆาลางเผาพันธุ 
อาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมที่คุกคามตอมนุษยชาต ิประเทศสมาชิกสวนใหญมีความ
มุงมั่นที่จะรวมมือกันอยางจริงจังเพื่อความมุงหมายดังกลาว โดยใชสหประชาชาติและคณะมนตรี
ความมั่นคงเปนกลไกในการดําเนินการแกไขขอขัดแยงอยางสันติวิธี  

 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับความมัน่คงและสันตภิาพของโลก 

 ความขัดแยงในปจจุบันแตกตางจากความขัดแยงในรูปแบบดั้งเดิมซ่ึงเกิดขึ้นจากความ
แตกตางทางอดุมการณระหวางโลกเสรีนยิมและสังคมนิยมผานสงครามตัวแทน (Proxy War) ใน
ลักษณะของความขัดแยงระหวางรัฐ (Inter-State Conflict) แตในปจจุบันความขัดแยงเปนลักษณะของ
ความขัดแยงภายในซึ่งเกดิจากความแตกตางของเชื้อชาต ิศาสนา เผาพนัธุ ความเชือ่ ซ่ึงนาํไปสูการฆาลาง
เผาพันธุ (Ethnic Cleansing) เชน ในซูดาน บุรุนดี เซียรารลีโอน โกตดวิัวร หรือคองโก รัฐบาลของ
ประเทศเหลานีไ้มสามารถปกปองพลเรือนผูบริสุทธิ์ของประเทศตนเองได ทําใหบุคคลและประเทศ
เหลานี้ขาดเสถยีรภาพและความมั่นคง ดังนั้น ประชาคมโลกจึงหันมาใหความสนใจกับบทบาทการ
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รักษาสันติภาพผานกลไกของสหประชาชาติ มีผลใหกองทพัของประเทศตางๆ เริ่มหันมาพัฒนาบทบาท
ของตนเองในฐานะผูรักษาสันติภาพเพื่อสนับสนุนแนวคิดของสหประชาชาติในฐานะประเทศสมาชิก
นอกจากความขัดแยงภายในดังกลาวแลว ยงัมีปจจัยอ่ืนๆ ซ่ึงมีผลกระทบตอความมั่นคงของโลกใน
ปจจุบัน เชน ภยัคุกคามจากผูกอการราย นอกจากนี้ กระแสเศรษฐกิจทุนนิยมในปจจุบนัยังเกิดการ
แขงขันทางเศรษฐกิจและการคา ตลอดจนทําใหเกิดวามตองการในการใชทรัพยากรในปริมาณที่
สูงขึ้น อันเปนผลใหมีการแยงชิงผลประโยชนกันมากขึ้น ซ่ึงอาจนําไปสูความขัดแยงไดทุกขณะ 
ดังนั้น แนวโนมสถานการณของโลกในทศวรรษหนาจะมีความขัดแยงเกิดขึ้นภายในรัฐและระหวาง
รัฐขยายไปในวงกวางในทกุภูมิภาค 
 เพราะฉะนั้นสหประชาชาติจาํตองขยายบทบาทการปฏิบัติการรักษาสันติภาพและการ
ปฏิบัติเพื่อมนษุยธรรมทั้งภายใตกรอบของสหประชาชาตแิละกรอบความรวมมือภูมภิาคเพื่อ
สงเสริมความสัมพันธที่แนนแฟนระหวางประเทศ เนื่องจากสันตภิาพของประชาคมโลกจะมีผลตอ
ความมั่นคงภายในของทกุภมูิภาค ดวยเหตนุี้พันธะสมาชกิภายใตการนาํของสหประชาชาติจึงตอง
ปรับบทบาทของตนเองใหรองรับกับแนวคิดเกี่ยวกับการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ 
 
2.5 กระบวนการการจัดตัง้ภารกิจสันติภาพของสหประชาชาต ิ

  เมื่อมีความขัดแยงซ่ึงเปนภัยคุกคามตอสันติภาพและประชาคมโลก คณะมนตรีความ
มั่นคงแหงสหประชาชาติจะนําปญหานั้นเขาสูกระบวนการพิจารณาโดยสมัชชาใหญหรือประเทศ
สมาชิกเสนอผานเลขาธิการสหประชาชาต ิตอจากนัน้คณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ จะ
อนุมัติหลักการโดยออกขอมติ (Resolution) จัดตั้งภารกิจรักษาสันติภาพ สวนการวางแผนใน
รายละเอียด การกําหนดแนวความคิดในการปฏิบัติ (Concept of Operations) และวิธีการปฏิบัติ 
(Implement) พรอมแผนงบประมาณจะเปนหนาที่ของสาํนักงานเลขาธกิารสหประชาชาติกอน
นําเขาสูคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติเพื่อพจิารณาและอนมุัติแผนรายละเอียดของ
เลขาธิการสหประชาชาติ เสนองบประมาณตอใหสมัชชาใหญพิจารณาและอนุมัติ จากนั้นเลขาธิการ
สหประชาชาติจะแตงตั้งผูแทนพิเศษเลขาธิการสหประชาชาติเปนผูแทนตนในการบังคับบัญชาองคกร 
ฝายทหารและพลเรือนในฐานะหวัหนาภารกิจและเจาหนาที่ผูเกี่ยวของในกองกําลังรักษาสันติภาพ 
   
2.6 บทบาทของประะเทศไทยในการรักษาสันตภิาพภายใตกองกําลงัสหประชาชาตใินอดีตท่ีผานมา 
 ประเทศไทยสนับสนุนความพยายามของสหประชาชาติในการรักษาสนัติภาพในสวน
ตางๆ ของโลกมาโดยตอเนื่อง การเขารวมภารกิจรักษาสันติภาพภายใตกองกําลังสหประชาชาติถือ
เปนบทบาททีสํ่าคัญอยางยิ่งของประเทศไทยในฐานะพนัธสมาชิก เนือ่งจากการปฏบิัติการรักษา
สันติภาพคือความเปนสากล (Universality) ที่ไดรับการยอมรับจากประเทศที่เกี่ยวของ 
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 2.6.1 การเขารวมของกองทพัไทยในการรกัษาสันตภิาพในคาบสมุทรเกาหลีภายใตกอง
กําลังสหประชาชาติ
 ในปพ.ศ. 2493 (1950) คณะมนตรีความมัน่คงแหงสหประชาชาติไดลงมติขอใหประเทศ
ตางๆ ที่เปนสมาชิกของสหประชาชาติสงทหารเขาไปในคาบสมุทรเกาหลี เนื่องจากกองทัพเกาหลี
เหนือไดเคล่ือนกําลังผานเสนขนานที่ 38 ซ่ึงถือเปนเขตปลอดทหาร (Demilitarized Zone) หรือเสน
แบงเขตเกาหลีเหนือ-เกาหลใีต ในขณะนัน้สาธารณรัฐเกาหลีใตมีกําลังนอยกวาฝายเกาหลีเหนืออยู
มาก และไมสามารถยับยั้งการรุกรานดังกลาวได ทําใหเกาหลีเหนือเขายึดกรุงโซลไดในเวลา
อันรวดเรว็ 
 กองกําลังรักษาสันติภาพภายใตการนําของสหประชาชาตใินขณะนัน้ประกอบดวยกองทัพ
จากประเทศตางๆ รวม 17 ประเทศ ประเทศไทยในฐานะสมาชิกสหประชาชาติไดจัดสงกําลังทหาร
ประมาณ 4,000 คน และหนวยสภากาชาดไทยเขารวมสมทบกับกองกาํลังสหประชาชาติ
 ตอมาในปพ.ศ. 2496 (1953) ประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใตเจรจาสงบศึก ณ คายปนมุน
จอม (Punmunjom) การทําขอตกลงสงบศึกไดผานการเจรจาโตเถียงยืดเยื้อกันถึง 255 คร้ัง ใชเวลา
สงบศึกทั้งส้ิน 2 ป กับ 17 วัน สาระสําคัญของขอตกลงสงบศึกคือ การขอใหทหารจากชาติตางๆ 
ถอนกําลังออกจากคาบสมุทรเกาหลี และสหรัฐอเมริกาจะตองรับประกนัในการใหความชวยเหลือ
ทางการทหาร หากเกิดกรณีทีส่าธารณรัฐเกาหลีถูกรุกราน นอกจากนี้สาธารณรัฐเกาหลียังตองการ
ใหมีกําลังทหารอากาศและทหารเรือสวนหนึ่งจากสหรัฐอเมริกาประจําอยูในบริเวณตะวันออกไกล
ดวย สาธารณรัฐเกาหลีจะทาํการสูรบตอไป หากสหรัฐอเมริกาไมเหน็ดวยกับขอตกลงนี้  
 ส่ิงที่ประเทศไทยไดรับจากการสงกองกําลังรักษาสันติภาพไปยังสาธารณรัฐเกาหลีเมือ่ป 
พ.ศ. 2493 (1950) ไดแก  การที่สาธารณรัฐเกาหลีสรางอนุสาวรียเชดิชวูีรกรรมทหารไทย    ที่ตําบล
อุนชอน (Unchon-ri) จังหวดัโปวอน (Pochon-kun) มณฑลเกียงกี (Kyonggi-do) ทางทิศเหนือของ
กรุงโซล การมโีครงการใหทหารไทยกลับไปเยือนประเทศเกาหลีในทุกป รวมถึงการพิจารณาบุตร
หลานทหารผานศึกเกาหลีเขาทํางานและใหทุนการศึกษาแกบุตรหลานทหารผานศึกเกาหลีจาก
บริษัทของประเทศเกาหลีที่เขามาดําเนินกจิการในประเทศไทย นอกจากนั้นในฐานะประเทศ
สมาชิกสหประชาชาติ ประเทศไทยไดแสดงใหทัว่โลกไดเห็นในจุดยนืของประเทศในการปฏิบัติ
ตามพันธะกรณีของสหประชาชาติโดยครบถวน 
 การเขารวมกองกําลังรักษาสันติภาพในครัง้นั้นยังทําใหทหารไทยไดรับความรู 
ประสบการณและความชํานาญในการรบตามแบบและการรบนอกแบบ รวมทั้งไดเรียนรูการใช
อาวุธยุทโธปกรณสมัยใหมทีใ่ชในสงครามครั้งนั้นและไดนําความรู บทเรียน และประสบการณที่
ไดรับกลับมาใชในการปองกนัประเทศชาต ิ
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 2.6.2 การเขารวมของกองทพัไทยในการรกัษาสันตภิาพในอิรักภายใตกองกําลัง
สหประชาชาต ิ
 ในป พ.ศ. 2533 (1990) อิรักไดใชกําลังเขารุกรานและยึดครองคูเวต คณะมนตรีความมั่นคง
สหประชาชาต ิจึงไดมีมติที่ 660 (1990) ประณามอิรัก และเรียกรองใหอิรักถอนกําลังโดยไมมี 
เงื่อนไข ตอมาคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาตอิอกขอมติจัดตั้งมาตรการคว่ําบาตรทาง
เศรษฐกิจ และหามการขายอาวุธใหอิรัก และยังไดออกขอมติบังคับใชมาตรการตาง ๆ กับอิรัก เพื่อ
แกปญหาโดยสันติวธี คือใหอิรักถอนทหารออกจากคูเวตโดยไมมีเงื่อนไข แตไมมกีารสนองตอบ
จากฝายอิรัก เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2534 (1990) กองกําลังรักษาสันติภาพภายใตการนําของ
สหประชาชาตจิึงเขาโจมตีทางอากาศและและกองทัพของพันธมิตรไดรุกเขาสูอิรักและปลดปลอย
คูเวตไดสําเร็จในปเดยีวกัน  ในปตอมาคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติไดออกขอมติที่ 
687 (1991) กําหนดขอตกลงหยุดยิงโดยจัดตั้งเขตปลอดทหาร (DMZ) และจัดตั้งหนวยสังเกตการณ
ภารกิจ UNIKOM ซ่ึงประกอบไปดวยผูสังเกตการณทางทหารจํานวน 300 คน ประเทศไทย เปน
ประเทศหนึ่งซึ่งไดรับเชิญจากสหประชาชาติใหเขารวมในฐานะผูสังเกตการณทางทหารซึ่งมีภารกจิ
ติดตามความเคลื่อนไหวในเขตปลอดทหารตามแนวชายแดนอิรัก-คูเวต เพื่อยับยั้งการละเมิด
พรมแดนและมีหนาที่สังเกตการณการกระทําอันเปนปฏปิกษจากดินแดนของทั้งสองประเทศ 
กองทัพไทยไดสนับสนุนกําลังพลในภารกจินี้ทั้งส้ิน 12 ผลัด 
 ในป พ.ศ. 2534 (1991)  ภายหลังสงครามอาวเปอรเซียส้ินสุดลง คณะมนตรีความมัน่คง
แหงสหประชาชาติไดเสนอใหมีการสงกองกําลังรักษาความปลอดภัยของสหประชาชาติเขาไปในบริเวณ
ตอนเหนือของอิรักเพื่อควบคมุดแูลความเรยีบรอยและใหความปลอดภัยแกชาวเคิรดแทนกองกาํลัง
ของฝายพันธมิตรที่จะถอนตัวออกมาโดยมีการจัดตั้งสํานักงานและศนูยชวยเหลือดานมนุษยธรรม
ของสหประชาชาติในอิรักภายใตโครงการชวยเหลือดานมนุษยธรรมสําหรับอิรัก-คูเวตบริเวณ
ชายแดนอิรัก-อิหราน และบริเวณชายแดนอิรัก-ตุรกี และตอมาไดมีการจัดตั้งกองกําลังรักษาความ
ปลอดภัยหรือ UNGCI ขึ้นในอิรักภายใตโครงการดังกลาวดวย และเมื่อ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2534 (1991)  
สหประชาชาตไิดทาบทามรัฐบาลไทยใหจัดสงเจาหนาที่จาํนวน 50 คน เขารวมใน กองกําลัง ดังกลาว 
และคณะรัฐมนตรีไดมีมติเหน็ชอบใหกองทัพไทยจัดกําลังรวมปฏิบัติการโดยมีภารกิจหลัก คือการ
พิทักษชีวิตและทรัพยสินของสหประชาชาติดวยการระวังปองกันและรักษาความปลอดภัยใหแก
เจาหนาที่สํานักงาน คลังอาหาร ยาและเวชภัณฑของ UNHCR และบัญชาการ UNGCI (United Nations 
Guard Contingent in Iraq)  รวมทั้งคุมครองเจาหนาที่ทองถ่ินที่ปฏิบัติงานใหกับ UNHCR  คุม
กันขบวนรถยนตบรรทุก สป.ตางๆ  เพื่อชวยเหลือ ผูอพยพและลาดตระเวนเฝาตรวจบริเวณพื้นที่
ตาง ๆ ที่มีผูอพยพอาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ 
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 2.6.3 การเขารวมของกองทัพไทยในการรักษาสันติภาพในกัมพูชาภายใตกองกําลัง
สหประชาชาติ 
  ในป พ.ศ. 2518 (1975) เกิดสงครามกลางเมืองในกัมพูชา คณะมนตรีความมั่นคงแหง
สหประชาชาติ  จึงมีขอมติที่ 717 (1991) ใหจัดตั้งภารกิจ UNAMIC (United Nations Advance 
Mission in Cambodia) เพื่อใหความชวยเหลือกัมพูชาในการควบคุมดูแลการหยุดยิงโดยสมัครใจ
ของเขมรฝายตางๆ ตอมาเมื่อ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2535 (1992) สหประชาชาติไดจัดตั้งองคการ
บริหารชั่วคราวของสหประชาชาติในกัมพูชาหรือ UNTAC (United Nations Transitional 
Authority in Cambodia) ขึ้น เพื่อเตรียมการจัดการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นในประเทศกัมพูชา 
UNAMIC จึงสลายรวมเปนสวนหนึ่งของ UNTAC 
 ผลของสงครามและกับระเบิดที่วางไวในชวงสงครามทําใหเปนอุปสรรคตอการฟนฟู
ประเทศและการดําเนินงานของสหประชาชาติ ดังนั้นสหประชาชาติจึงขอใหไทยเขารวมกับ 
UNAMIC เพื่อปฏิบัติภารกิจในการเก็บกูระเบิดในกัมพูชาและซอมแซมสะพาน ถนน เสนทาง 
อาคารสถานที่ และสาธารณูปโภคตางๆ ในประเทศ 
 2.6.4 การเขารวมของกองทัพไทยในการรักษาสันติภาพในเซียรราลีโอนภายใตกอง
กําลังสหประชาชาติ 
 ในป พ.ศ. 2534 เซียรราลีโอนเกิดความขัดแยงภายในอยางหนักจากการแยงชิงอํานาจ
และการลมลางรัฐบาลโดยกลุมกําลังตางๆ คณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติจึงไดมีขอ
มติที่ 1162 เพื่อเร่ิมปฏิบัติการฟนฟูสันติภาพและความมั่นคงในเซียรราลีโดยใหมีการจัดตั้ง
ภารกิจ UNOMSIL (United Nations Observer Mission in Sierra Leone) โดยมีนายทหารจาก
ประเทศสมาชิก 12 ประเทศเขารวมปฏิบัติหนาที่ผูสังเกตการณทางทหาร 

 ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกไดรับเชิญจากสหประชาชาติใหรวมภารกิจของผู
สังเกตการณทางทหารสหประชาชาติประจําเซียรราลีโอนโดยเขารวมลาดตระเวนในพื้นที่ความ
ขัดแยง ประเมินสถานการณและความปลอดภัยโดยไมมีการติดอาวุธ  ตลอดจนรับมอบอาวุธจาก
กลุมที่ทําการสูรบกันอยู  เปนตัวแทนเจรจาแกไขปญหาที่เกิดขึ้นระหวางกลุมตางๆ ในฐานะ
ผูแทนของสหประชาชาติ 
 2.6.5 การเขารวมของกองทัพไทยในการรักษาสันติภาพในติมอรตะวันออกภายใตกอง
กําลังสหประชาชาติ 

 การลงประชามติเพื่อแยกติมอรตะวันออกเปนเอกราชจากอินโดนีเซียทําใหกองกําลังกึ่ง
ทหารชาวติมอรตะวันออกซึ่งไดรับการจัดตั้งและฝกหัดโดยกองทัพอินโดนีเซียไมพอใจและเขา
ทํารายสังหารประชาชน สหประชาชาติเห็นวาสถานการณดังกลาวเปนอันตรายตอสันติภาพใน
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ภูมิภาคจึงไดออกมติ 1246 (1999) จัดตั้งกองกําลังนานาชาติ (INTERFET) เขาไปปฏิบัติการ
รักษาสันติภาพในติมอรตะวันออกโดยมีภารกิจสําคัญหลักเพื่อฟนฟูสันติภาพและความปลอดภัย
ในติมอรตะวันออก ชวยเหลือดานมนุษยธรรมและสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อสันติของ
เจาหนาที่สหประชาชาติในติมอรตะวันออก 
  ในป พ.ศ. 2542 (1999)  คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหกองทัพไทยเขารวมภารกิจรักษา
สันติภาพกับ  INTERFET โดยใชช่ือหนวยกองกําลัง 972 ไทย/ติมอรตะวันออก จนกระทั่งในป 
พ.ศ. 2543 (2000) กองกําลังรักษาสันติภาพภายใตการนําของสหประชาชาติก็สามารถควบคุม
สถานการณในติมอรตะวันออกไดและสหประชาชาติสามารถจัดใหมีการเลือกตั้งสภาราง
รัฐธรรมนูญและนําไปสูการเลือกตั้งประธานาธิบดีเปนครั้งแรกของติมอรและไดรับเอกราชในป 
พ.ศ. 2545 (2002) 
  การปฏิบัติการของกองทัพไทยในติมอรตะวันออกนับเปนปฏิบัติการรักษาสันติภาพที่
สําคัญของกองทัพไทยและสงผลใหประเทศไทยมีบทบาทนําในดานการรักษาสันติภาพบนเวที
โลก 
 2.6.6 การเขารวมของกองทัพไทยในการรักษาสันติภาพในอาเจหภายใตกองกําลัง
สหประชาชาติ 
 ขบวนการอาเจหเสรีเปนกลุมนักรบที่ตอสูเพื่อใหจังหวัดอาเจหไดรับอิสรภาพจาก
อินโดนีเซีย โดยขบวนการดังกลาวมีความขัดแยงกับรัฐบาลมาโดยตลอด การตอสูระหวาง
ขบวนการอาเจหเสรีเปนการตอสูที่ยาวนานเนื่องจากประชาชนในจังหวัดอาเจหไมพอใจที่
รัฐบาลอินโดนีเซียใชประโยชนจากความมั่งคั่งทางคลังน้ํามันและกาซธรรมชาติของอาเจหและ
ใชกําลังทหารละเมิดสิทธิมนุษยชน อาทิเชน การทารุณกรรม ขมขืน รวมทั้งไมเคารพความ
แตกตางทางวัฒนธรรมของจังหวัดอาเจห 
 เหตุการณดังกลาวมีความรุนแรงขึ้นจนกระทั่งสหประะชาชาติตองเขามาเกี่ยวของ 
คณะรัฐมนตรีของไทยจึงมีมติเมื่อป พ.ศ. 2545 (2002) อนุมัติหลักการใหยืมตัว (Secondment) 
บุคลากรจากกองทัพไทยเขารวมสังเกตุการณตรวจสอบกระบวนการสันติภาพในอาเจห ๒ ชวง 
โดยภารกิจหลักที่รับผิดชอบประกอบไปดวยการตรวจสอบและการติดตามการตรวจอาวุธ
สมาชิกอาเจหเสรี การติดตามการเคลื่อนยายที่ตั้งของกองกําลังติดอาวุธ ความชวยเหลือดานสิทธิ
มนุษยชน การนิรโทษกรรมและการคืนสูสังคมของสมาชิกอาเจห ถึงแมวา กระบวนการ
สันติภาพในอาเจหไมสามารถบรรลุเปาหมายและการเกิดการชะงักงัน ทําใหกองทัพไทยตอง
เดินทางกลับกอนกําหนด แตก็นับไดวาเปนเหตุการณที่ทําใหกองทัพไทยจะตองจดจําถึงความ
พยายามที่จะนําสันติภาพและความสงบสุขใหกับภูมิภาค 
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2.6.7 การเขารวมของกองทัพไทยในการรักษาสันติภาพในอัฟกานิสถานภายใตกอง
กําลังสหประชาชาติ 
 อัฟกานิสถานตกอยูในสภาพที่จําเปนตองไดรับการฟนฟูบูรณะอยางเรงดวน ทั้งดาน
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม สภาพความเปนอยูของประชาชนและสาธารณูปโภค
ตางๆ ภายหลังจากที่สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรไดใชกําลังทหารเขาโจมตีเพื่อทําลายเครือขาย
การกอการรายในประเทศ ประเทศไทยไดรับการทาบทามจากสหรัฐอเมริกาใหจัดกําลังเขา
รวมกับกองกําลังนานาชาติ ในปพ.ศ. 2546 (2003) กองทัพไทยไดมีบทบาทสําคัญในภารกิจ
รักษาสันติภาพภายใตกองกําลังสหประชาชาติโดยการซอมแซม ฟนฟูประเทศและสงทีมแพทย
เขารักษาทหารผูบาดเจ็บ  

2.6.8 การเขารวมของกองทัพไทยในการรักษาสันติภาพในอิรักภายใตกองกําลัง
สหประชาชาติ : กองกําลังเฉพาะกิจรวมเพื่อมนุษยธรรมในอิรัก (กกล.976 ไทย/อิรัก) 
  สืบเนื่องจากการเขารวมของกองทัพไทยในการรักษาสันติภาพในอิรักภายใตกองกําลัง
สหประชาชาติในป พ.ศ. 2533 (1990) สหรัฐอเมริกาจึงไดขอรองใหประเทศไทยสงกองกําลังเขา
รวมปฏิบัติงานในเขตเมืองคารบาลา ตอนใตของกรุงแบกแดด ซ่ึงขึ้นอยูกับการบังคับบัญชาของ
โปแลนดภายใตกองกําลังผสมนานาชาติโดยมีภารกิจเกี่ยวกับงานชางสนาม งานชางกอสราง 
การฟนฟูบูรณะอิรัก และการบริการทางการแพทย 

2.6.9 การเขารวมของกองทัพไทยในการรักษาสันติภาพในบุรุนดีภายใตกองกําลัง
สหประชาชาติ 
 ประเทศบุรุนดีตั้งอยูทางตอนกลางของทวีปแอฟริกา ประชาชนเปนชนเผาหลายเผา ซ่ึง
ทํามาหากินดวยการปลูกพืชเล้ียงสัตวมาตั้งแตโบราณ จึงเกิดการตอสูแยงชิงอํานาจและที่ทํากิน 
กอใหเกิดความขัดแยงที่ฝงลึกและเปนศัตรูระหวางเผามาโดยตลอด ตอมาในป พ.ศ. 2442 
(1899) ตกเปนอาณานิคมของเยอรมัน ตอมาในป พ.ศ. 2504 (1961) ตกอยูภายใตการปกครอง
ของเบลเยี่ยมและไดรับเอกราชจากเบลเยี่ยมในป พ.ศ. 2505 (1962) ภายหลังจากไดรับเอกราช
แลวก็เกิดการตอสูแยงชิงอํานาจกันระหวางเผา Tutsi และเผา Hutu เร่ือยมาจนกระทั่งกลายเปน
สงครามกลางเมืองในป พ.ศ. 2536 (1993) เหตุการณไดทวีความรุนแรงมากขึ้นจนเกิดการฆาลาง
เผาพันธุ มีประชากรลมตายไปกวา 300,000 คน มีผูพลัดถ่ินกวา 28,000 คน จนในที่สุดก็มีการ
ตกลงสงบศึกและลงนามใน Arusha Accord ในป พ.ศ. 2543 (2000) และมีการจัดตั้งรัฐบาล
ช่ัวคราวระหวางผูแทนทั้งสองเผาขึ้น แตทั้งสองฝายก็ยังมิไดยุติการสูรบกันในปเดียวกันนั้น
สหประชาชาติไดเริ่มเขามามีบทบาทและมีมติใหจัดตั้งสํานักงาน UNOB (UN Office in 
Burundi) เพื่อประสานการปฏิบัติงานของสหประชาชาติ รวมทั้งตั้งกองกําลังสังเกตการณ
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ปฏิบัติการการหยุดยิง สหประชาชาติไดมีหนังสือทาบทามรัฐบาลไทยขอใหพิจารณาสนับสนุน
กําลังทหารในภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติซ่ึงประเทศไทยไดใหความรวมมือเปน
อยางดี 
 ภารกิจปฏิบัติงานของกองทัพไทยในบุรุนดีเกี่ยวของกับการกอสรางถนนหนทาง การ
เก็บและการทําลายวัตถุระเบิด การบํารุงรักษาเสนทางคมนาคม การกอสรางและบํารุงรักษาลาน
จอดเฮลิคอปเตอร การปรับปรุงอาคารที่พัก การซอมแซมสะพาน การสรางคายพัก ที่หลบภัย 
และการกอสรางปอมสนาม 
 2.6.10 การเขารวมของกองทัพไทยในการรักษาสันติภาพในอาเจห รอบที่สองภายใต
กองกําลังสหประชาชาติ 
 ในป พ.ศ. 2548 (2005)   คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติหลักการใหสนับสนุนกําลังพลของ
ไทยเขารวมในกระบวนการสันติภาพในอาเจห (AMM)  ตามคําเชิญอยางเปนทางการของรัฐบาล
อินโดนีเซีย อันเปนผลสืบเนื่องมาจากที่รัฐบาลอินโดนีเซีย และขบวนการอาเจหเสรีไดตกลง ลง
นามในความตกลงสันติภาพ  ณ กรุงเฮลซิงกิ  ประเทศฟนแลนด ประเทศไทยไดเขารวมกับกอง
กําลังรักษาสันติภาพในภารกิจดังกลาว ภายใตหนวยเฉพาะกิจที่ช่ือวา “หนวยสังเกตการณ
กระบวนการสันติภาพ ไทย/อาเจห : นสก .ไทย/อาเจห” ซ่ึงประเทศไทยสามารถบรรลุภารกิจใน
ขั้นแรกของขอตกลงสันติภาพ อันไดแกการปลดอาวุธของฝายอาเจหเสรีและการถอนกําลัง
ทหาร ตํารวจของฝายรัฐบาลอินโดนีเซียเปนไปตามขอตกลงในเบื้องตน อยางไรก็ตาม การ
เลือกตั้งทองถ่ินอาเจห ซึ่งเปนขอตกลงสวนหนึ่งของสันติภาพตองอาศัยกฎหมายการปกครอง
ทองถิ่นไมสามารถเสร็จสิ้นไดตามที่กําหนด แมวาจะมีการขยายระยะเวลาเพื่อใหภารกิจของ
สหประชาชาติในกระบวนการสันติภาพในอาเจหเสร็จสมบูรณ แตปญหาตางๆ ก็ยังไมส้ินสุด
และยังคงเปนความขัดแยงในอินโดนีเซียมาจนถึงทุกวันนี้ 
 ในการเขารวมปฏิบัติการของสหประชาชาติแตละครั้ง กระทรวงการตางประเทศมี
บทบาทสําคัญในฐานะหนวยงานติดตอประสานงานกับสหประชาชาติและในฐานะผูดูแลความ
รวมมือระหวางประเทศไทยกับสหประชาชาติ โดยในทางปฏิบัติกระทรวงการตางประเทศจะ
เปนผูพิจารณานโยบายหลักการวาปฏิบัติการรักษาสันติภาพครั้งใดที่ไทยควรเขามีสวนรวมโดย
พิจารณาจากผลกระทบดานความมั่นคง การเสริมสรางบทบาทและศักดิ์ศรีของประเทศ และ
นําเสนอเรื่องเขาคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติในหลักการ จะเห็นวา การทํางานของกระทรวงการ
ตางประเทศมีบทบาทและมีความสําคัญอยางมาก เนื่องจากการปฏิบัติการรักษาสันติภาพแตละ
คร้ังมีความหลากหลายในรูปแบบและมีพัฒนาการที่รวดเร็วจึงตองมีการตัดสินใจที่ฉับไวและ
ทันตอเหตุการณ  
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2.7 แนวคิดทางการทูตในการรักษาสันตภิาพ 
2.7.1 แนวคิดทางการทูตในการรักษาสันตภิาพแบบเปนทางการ (Track-One Diplomacy) 

  2.7.1.1 ความหมายของแนวคิดทางการทูตในการรักษาสันติภาพแบบเปนทางการ 
(Track-One Diplomacy) 
  “กิจกรรมทางการทูตแบบเปนทางการ” หมายถึง การดําเนินการทางการทูตอยาง
เปนทางการของรัฐบาลหรือวิธีที่รัฐบาลใชเพื่อเปนเครื่องมือในการสื่อสารโดยตรงเพื่อส่ังการและ
ตัดสินใจในการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง ดงันั้น กิจกรรมทางการทูตที่เปนทางการ (Track-One 
Diplomacy) จงึตองมีตัวแทนของรัฐบาลหรือผูมีอํานาจจากรัฐบาลเปนผูดําเนินการ โดยมีอํานาจใน
การกระทําการใดๆ เพื่อผลประโยชนของรัฐ ตัวแทนดังกลาว อาจหมายถึง ประธานาธิบดี 
นายกรัฐมนตร ีรัฐมนตรีวาการ หรือ เจาหนาที่ระดับสูง เปนตน 

 แนวทางการทตูแบบเปนทางการ (Track-One Diplomacy) อาจมีคูเจรจาเพียงสอง
ฝายหรือหลายๆ ฝายไดในเวลาเดียวกันและอาจทําไดในระดับภูมภิาคหรือระดับโลก ในอดตีที่ผาน
มาการเจรจาสวนใหญของสหประชาชาติมกัใชทฤษฎีแนวทางการทูตแบบเปนทางการเปนแนวทาง
ในการแกปญหาความขัดแยง วัตถุประสงคของการใชแนวทางการทูตแบบเปนทางการ (Track-One 
Diplomacy) อาจทําไดในรูปแบบตางๆ  เชน การกีดกันทางการคา การยืน่คําขาด การโตแยง การ
ประนีประนอม หรือการตอรอง นอกจากนี้ยังสามารถนํารัฐที่สาม (Third-Party State) มาใชเปน
ตัวกลางในการไกลเกลี่ย แกไขหรือรอมชอมปญหาระหวางสองรัฐ ยกตัวอยางเชน ประธานาธิบดี
จิมมี คารเตอร (Jimmy Carter) ของสหรัฐอเมริกาเคยประสบความสําเร็จในการเจรจาขอตกลง
สันติภาพที่แคมปเดวดิระหวางนายกรัฐมนตรีเมนาเฮม เบกิน (Menachem Begin) ของอิสราเอล 
และประธานาธิบดีอันวาร ซาดัต (Anwar Sadat) ของอียิปตในป พ.ศ. 2521 (1978) โดยที่มาของ
เอกสารการตกลงดังกลาวเกดิจากการประชุมอยางเปนทางการและการสนทนาระหวางรัฐที่สามคือ
สหรัฐอเมริกาและคูปญหาหลายตอหลายครั้ง 

 สถาบัน Institute of World Affairs ไดกําหนดรูปแบบแนวทางการทูตแบบเปน
ทางการ (Track-One Diplomacy) ในการแกปญหาความขัดแยงเอาไวดงันี้ 

• การเจรจาทางการทูตของตัวแทนรัฐบาลหรือเจาหนาที่ระดับสูง 

• การจัดตั้งคณะทูตพิเศษเฉพาะกาลเพื่อการเจรจา 

• การเจรจาทางการทูตโดยใช Third Party State เปนผูไกลเกลี่ยความขัดแยง 

• การตอรองทางการทูตและการประนีประนอม 

• การประณาม 

• การจัดตั้งคณะคนหาขอเท็จจริง (Fact Finding Mission) 
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• การกีดกนัทางการทูตและเศรษฐกิจ (Diplomatic and Economic Sanction) 
 2.7.1.2 แนวทางการใชแนวคิดทางการทูตในการรักษาสันติภาพแบบเปนทางการ 

(Track-One Diplomacy) ในการแกไขปญหาความขัดแยง 
 การนําแนวคิดทางการทูตแบบเปนทางการมาใชในการแกไขปญหาความขัดแยง

สามารถกระทําไดโดยการเชือ่มโยงความสมัพันธในระดบันานาชาติเขากับบริบทความขัดแยง
ระหวางประเทศ ในกรณีเชนนี้นักการทูตจะมีหนาที่ในหลายบทบาทและตองนําเทคนิคตางๆ 
ขางตนมาใชใหเกิดประโยชน นอกจากนี้นกัการทูตยังตองทําหนาที่หลักในการเจรจา อีกทั้งยอมรับ
และสนับสนนุตัวแทนหลักของฝายตรงขามหรืออาจทําหนาที่เปนตัวกลางในการแกไขปญหาความ
ขัดแยงดังนี ้

 ก. การเจรจาตอรอง (Negotiation) 
  นักการทูตมีบทบาทเกี่ยวของกับการเจรจาตอรองโดยเปนตัวแทนของรัฐในการทํา
หนาที่เจรจาตอรองกับฝายตางๆ ในการเจรจาแตละครั้ง บางครั้งนักการทูตตองชักจูงผูมีหนาที่ไกล
เกลี่ยประนีประนอมหรืออาจดึงปญหาความขัดแยงเขาสูเวทีระดับโลกเพื่อสรางความกดดัน 
นอกจากนี้ ฝายการเจรจาตอรอง (Negotiating Parties) อาจใชอิทธิพลหรือเสนอสิ่งตอบแทนที่เปน
รูปธรรมอื่นๆ เพื่อใหเกิดประโยชนในการเจรจา ไดแก การใหความชวยเหลือทางมนษุยธรรมหรือ
การใหผลประโยชนทางการคา ในทํานองเดียวกันการเจรจาการตอรองอาจใชมาตรการตางๆ 
ในทางลบมาบงัคับใช เชน การประณาม การลงโทษ การขับไลออกจากองคกรระหวางประเทศ 
หรือในที่สุดอาจมีการใชอํานาจทหารในกรณีที่การเจรจาไมประสบความสําเร็จดังเชนกรณีที่เกิดขึ้น
ในอิรัก อัฟกานิสถานหรือเชสเนียร 

ข. การสนับสนุน 
  ในฐานะตวัแทนของรัฐ นักการทูตอาจตองทําหนาที่เปนตัวกลางโดยใหความ
ชวยเหลือฝายที่เกี่ยวของโดยการเสนอใหอํานาจการตอรองของแตละฝายใหมีความทัดเทียมกันมาก
ขึ้นโดยการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอํานาจของความขัดแยงเพื่อทําใหการเจรจาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ การสนับสนุนหรือใหอํานาจเพิ่มเติมแกฝายหนึ่งฝายใดจะทําใหคูเจรจามอํีานาจใน
การตอรองเทาเทียมกนั นับเปนการสรางดุลระหวางฝายตางๆ ในการเจรจาตอรอง ในกระบวนการ
สรางสันติภาพนั้นมวีิธีการในการใหการสนับสนุนเพื่อสรางดุลในการเจรจาตอรองดังนี ้

• การใหความชวยเหลือทางการทหารเพิ่มเตมิแกฝายที่ออนแอกวาเพื่อสราง
ดุลอํานาจเพื่อเปนการชักจูงหรือโนมนาวใจฝายตรงขามที่เขมแข็งกวาใหทําการไกลเกลี่ย
ประนีประนอม ซ่ึงอาจชวยในการแกไขปญหาได 

• การใหความสนับสนุนและใหอํานาจทางการเมืองแกฝายที่ออนแอกวาเพื่อ
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สรางดุลอํานาจในการเจรจาตอรอง 

• การใหความชวยเหลือทางดานการเงินเปนสิ่งจูงใจในกระบวนการเจรจา
ตอรอง 

ค. การเปนตัวกลางไกลเกล่ีย (Third Party States) 
 รัฐอาจมีบทบาทเปนตัวกลางเพื่อแกไขปญหาความขัดแยงในฐานะประเทศที่สาม

เพื่อชวยหาทางออกของปญหา ผูแทนของรัฐที่สามมีหนาที่ในการไกลเกลี่ยและประนีประนอมโดย
พยายามแสวงหาวิธีในการควบคุมการเจรจาตอรองใหเปนผลสําเร็จดวยการใชส่ิงจงูใจเขามาเปน
แรงดึงดูดโนมนาวการเจรจาโดยการใชบารมีหรืออํานาจศาลระหวางประเทศ ดังตวัอยางกรณีของ
อดีตประธานาธิบดีเนลสัน แมนเดลาของประเทศแอฟริกาใตไดทําหนาที่เปนตัวกลางในฐานะ
ประเทศที่สามในการไกลเกลี่ยปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นในประเทศบูรันดิโดยใชบารมีและ
และอิทธิพลของตนเองเขาไปกําหนดวิธีการในการรักษาสันติภาพในประเทศดังกลาว 
  2.7.1.3 ขอจํากัดของแนวคิดทางการทูตในการรักษาสันติภาพแบบเปนทางการ 
(Track-One Diplomacy) 

ความพยายามทางการทูตแบบเปนทางการมักจะผูกติดอยูกับนโยบายของรัฐ  
ดังนั้นความพยายามในการแกไขปญหาความขัดแยงจึงอาจมีขอจํากัดในเรื่องของความยืดหยุน
และความลาชา เนื่องจากนโยบายตางๆ ที่มาจากรัฐมักจะตองผานการประชุมหรือตองรอมติการ
ประชุมของคณะรัฐมนตรีในประเทศนั้นๆ กอนการดําเนินการ  
 2.7.2 แนวคิดทางการทูตในการรักษาสันติภาพแบบไมเปนทางการ (Track-Two 
Diplomacy) 
  2.7.2.1 ความหมายของแนวคิดทางการทูตในการรักษาสันติภาพแบบไมเปน
ทางการ (Track-Two Diplomacy) 

 โจเซฟ มอนทวิลล (Joseph Monville) ไดจํากัดความหมายของแนวคิดการ
ดําเนินการทางการทูตแบบไมเปนทางการ (Track-Two Diplomacy) วา เปนการสงเสริม
ความสัมพันธในระดับไมเปนทางการในการแกปญหาระหวางประเทศหรือภูมิภาคซึ่งมักจะเนน
รูปแบบของความสัมพันธในการสรางความเขาใจในหมูประชาชานหรือในภูมิภาคผานการ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม สงเสริมมาตรการสรางความไวเนื้อเชื่อใจ (Promotion of Confidence 
Building) ซ่ึงเปนพื้นฐานสําคัญที่จะนําไปสูความรวมมือดานการเมืองและความมัน่คงระหวาง
ประเทศ กลาวไดวา วิธีการดาํเนินการทางการทูตแบบไมเปนทางการ (Track-Two Diplomacy) นั้น
เปนการปูพื้นอยางไมเปนทางการเพื่อสรางเวที (Forum) สําหรับการเจรจาอยางเปนทางการ (Track-
One Diplomacy) 
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  2.7.2.2 การประยุกตใชแนวคดิทางการทูตในการรักษาสนัติภาพแบบไมเปน
ทางการ (Track-Two Diplomacy) 
  วิธีการดําเนนิการทางการทตูแบบไมเปนทางการสามารถทําไดโดยการสงเสริม
ความไวเนื้อเชือ่ใจ ซ่ึงอาจทําไดในหลายรูปแบบ ดังตอไปนี้ 

• การแสดงความจริงใจและความปรารถนาที่จะแกปญหาระหวางประเทศ
คูกรณ ี

• การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อและอคติในหมูประชาชนของประเทศที่มี
ปญหาความขดัแยง 

• การเปดชองทางเพื่อใหมกีารสื่อสารซึ่งกันและกนัระหวางประเทศคูปญหา 

• การเปดโอกาสใหประชาชนของประเทศคูปญหามีการแลกเปลี่ยนความคิด 
วัฒนธรรม สันทนาการและการกีฬา 

• การเจรจาเพื่อแกปญหาความขัดแยงอยางไมเปนทางการเพื่อเปนการปูทาง
ความตกลงรวมกันอยางเปนทางการในอนาคต 
 
2.8 แนวคิดทางการทูตในการดําเนินนโยบายตางประเทศ : Smart Power 
 การตางประเทศมิใชเร่ืองของการใชอํานาจทางการเมืองหรือการทหารเพื่อบรรลุเปาหมาย
ของตนเสมอไป การใชอํานาจในการจูงใจเปนตัวชวยในการสรางฐานและเสริมสรางความมั่นคงทัง้
ในดานสังคม เศรษฐกิจ และการแขงขันของประเทศ รวมถึงใชเปนสื่อกลางสําหรับการสราง 
กระชับความสัมพันธ ความรวมมือ และความไวเนื้อเชื่อใจใหเกดิขึ้นในหมูประเทศตางๆ วิธีการ
ดังกลาวเปนแนวคิดของศาสตราจารย Joseph Nye แหงสถาบัน Center for Strategic and 
International Studies ที่เรียกวา “Smart Power” ซ่ึงหมายถึงการบูรณาการระหวาง Soft Power และ 
Hard Power เขาดวยกนัเพื่อผลประโยชนสูงสุดของแตละฝาย นั่นคือ รัฐจะดําเนินการในกิจกรรมทั้ง
วัฒนธรรมและกําลังทหารไปพรอมกัน ความสมดุลอาจเกิดขึ้นไดตามเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและ
สภานภาพในเวทีการเมืองระหวางประเทศ กลาวโดยสรุป ความสัมพันธระหวางประเทศในปจจุบัน
ไดเขาสูการใชการทูตทางวัฒนธรรมเปนหลักทามกลางกรองของการแยงชิงความเปนใหญในทาง
เศรษฐกิจ สังคมและการทหาร นโยบาย Smart Power เปนนโยบายที่ตรงกันขามกับนโยบาย Hard 
Power ซ่ึงหมายถึงการใชกําลังทหารเขาบีบบังคับใหอีกฝายหนึ่งเห็นพองดวยการใชกองกําลังทหาร
เขาโจมตีหรือบีบบังคับดวยการใชพลังอํานาจทางอาวุธเขาไปมีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจของฝาย
ตรงขาม นอกจากนีก้ารแขงขันสะสมอาวธุของประเทศตางๆ ในภูมภิาคนี้ซ่ึงกระทํากันอยาง
ตอเนื่องและเขมขนเปนการสรางแสนยานภุาพในการปกปองตนเองหากมีความจําเปนดังเชน

 



 22 

สหรัฐอเมริกาในสมัยประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิลยู บุชซ่ึงเนนความสําคัญในเรื่องดังกลาว 
 นโยบายตางประเทศของสหรัฐอเมริกาในอดีต ใชอํานาจทหารในการดําเนินนโยบาย
ตางประเทศในลักษณะ 2 รูปแบบคือ Hot War และ Cold War ในทศวรรษที่ผานมาสหรัฐอเมริกา
เขาไปเกีย่วของกับ Hot War ใน 2 สถานการณ คือ สถานการณในอิรักและสถานการณใน
อัฟกานิสถาน จากการสงกองกําลังเขาไปใน 2 พื้นที่ดังกลาว สหรัฐอเมริกาไดเร่ิมตระหนักวาเปน
เร่ืองยากที่สหรัฐอเมริกาจะใชกองกําลังอาวุธและทหารในการเอาชนะสงครามกองโจรได ในสวน
ของ Cold War ที่สหรัฐอเมรกิาเขาไปเกีย่วพันกับสถานการณในเกาหลีเหนือ อิหราน และรัสเซีย ทํา
ใหความสัมพนัธของสหรัฐอเมริกากับประเทศตางๆ เหลานี้ถดถอยลงเรื่อยมา ยังผลให
สหรัฐอเมริกาภายใตการนําของประธานาธิบดีบารัค โอบามา หันมาใหความสําคัญอยางมากกับการ
ใชอํานาจแบบSmart Power ในการแสวงหาสันติภาพและการสนับสนนุจากประเทศพันธมิตร ดัง
ตัวอยางของประเทศจีน เกาหลีและญี่ปุนซึ่งประสบความสําเร็จในการใชนโยบาย Soft Power ใน
ดานความสัมพันธระหวางประเทศมากทีสุ่ด 
 Soft Power Diplomacy มีความหมายใกลเคียงกับ Public Diplomatic และ Cultural 
Diplomacy คํานี้มีนักวิชาการนํามาใชหลายคนและตางกใ็หความหมายตางๆ กัน เชน นักรัฐศาสตร
ชาวสหรัฐอเมริกา ช่ือนาย Milton C. Cummings, Jr. ใหคําอธิบายวา “The exchange of ideas, 
information, arts, lifestyles, value systems, traditions, beliefs, and other aspects of culture” 
ในขณะที่นาย Joseph Nyle, Jr. อาจารยผูสอนความสัมพันธระหวางประเทศแหงมหาวทิยาลัยฮาร
วารดไดใหความหมายของ Soft Power Diplomacy ไววา “Soft power is the ability to persuade 
through culture, value, and ideas as oppose to hard power which conquers or coerces through 
military might.” 
 การทูตแบบนีย้ังไมมีการบัญญัติเปนภาษาไทย อาจใชคําเรียกวา การทูตแบบนุมนวล การ
ทูตสาธารณะ หรือการทูตวฒันธรรมก็ได โดยสรุป การดําเนินนโยบาย Soft Power จึงหมายถึงการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นดานขาวสารและศลิปะ วิถีการดําเนินชวีิต ระบบคานิยม ประเพณีดั้งเดิม
และแงมุมอ่ืนๆ ทางวัฒนธรรมเพื่อชักจูงใหอีกฝายหนึ่งมีความคิดสอดคลองไปกับฝายตนโดยใช
ชองทางดังตอไปนี ้

(1) โครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 
(2) การแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและทุนการศึกษา 
(3) การสรางความสัมพันธกับผูส่ือขาว นักวิชาการ และผูนําคนสําคัญของประเทศ 
(4) โครงการเยี่ยมเยือนกนัระหวางศิลปน เชน คณะนาฏศิลป หรือศิลปนในสาขาตางๆ 

 ตัวอยางของประเทศที่ใช Soft Power Policy มากที่สุด ไดแก เกาหลีใต โดยผูนําเกาหลีใต
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เล็งเห็นวาประเทศตนมีขนาดเล็ก ตั้งอยูทามกลางชาติมหาอํานาจซึ่งมีจํานวนพลเมืองที่มากกวาและ
เศรษฐกิจทีย่ิ่งใหญกวา เชน จีน ญี่ปุนและรัสเซีย ดังนั้น เกาหลีใตจึงประสงคที่จะโนมนาวให
ประเทศตางๆ ทั่วโลกยอมรบัสถานภาพของตนเองจึงไดทุมเทงบประมาณจํานวนมหาศาลในการ
ประชาสัมพันธใหโลกไดรับรูถึงความเจริญทางประวัตศิาสตรและความสําเร็จที่ไดรับภายหลังการ
กอตั้งประเทศในปพ.ศ. 2491 (1948) ตัวอยางการประชาสัมพันธที่เปนจุดเดนที่ผานมาของเกาหลีใต
ไดแก การพัฒนาชนบท กฬีาเทควันโดและกระแสวัฒนธรรมเกาหลี (Korean Wave) และ
ความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจในสาขาตางๆ โดยรัฐไดใชเงินผานองคกรกึ่งรัฐ เชน The Korean 
Foundation, Korean Research Foundation หรือ Academy of Korea Studies เปนตน นอกจากนี้ 
องคกรศาสนาและการศึกษายังไดมกีารตีพมิพเผยแพรเกีย่วกับเกาหลีศึกษาทุกแขนงรวมทั้งจัดการ
สัมมนาใหทุนการศึกษาและมีโครงการแลกเปลี่ยนระหวางเกาหลีใตและประเทศอื่นๆ อยางตอเนื่อง
ประเทศอื่นๆ ที่ใช Soft Power Diplomacy มากเชนกนั ไดแก ญี่ปุนและจีน โดยท้ังสองประเทศได
ใชชองทางดานวัฒนธรรมทกุทางในการเผยแพรพัฒนาเศรษฐกิจและวฒันธรรมของตนโดยเฉพาะ
อยางยิ่งจนี ซ่ึงเริ่มดําเนินกิจกรรมทางการทูตแบบ Soft Power ตั้งแตปพ.ศ. 2533 (1990) เปนตนมา 
และเนนการแลกเปลี่ยนมากขึ้นในศตวรรษนี้ ยกตัวอยางเชน การกอตัง้ Chinese Academy of Social 
Sciences (CASS) ซ่ึงเปนองคกรที่รัฐบาลใชเปนศูนยกลางทําหนาที่เชื่อมโยงระหวางรัฐบาลจีนและ
องคกรตางๆ ทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนความรูทางดานวิชาการและวัฒนธรรมของตน จีนมีการจดัการ
ประชุมระหวางบุคลากรทุกระดับในสาขาตางๆ ปละหลายๆ ครั้งและสงเสริมใหมีการเดินทางไป
เยี่ยมเยือน ทองเที่ยวและจดัมหกรรมกฬีา รวมทั้งดนตรีระหวางกันอยูเสมอ จีนใชนโยบาย Soft 
Power กับภูมภิาคตางๆ ทั่วโลก ยังผลใหจนีมีบทบาทอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งในทวีปแอฟริกา 
ในชวงทศวรรษที่ผานมา จีนสรางรากฐานของตัวเองในแอฟริกาผานนโยบาย Soft Power อยาง
ตอเนื่องโดยสงเสริมการแลกเปลี่ยนทางวฒันธรรม การคา และการลงทุนในทกุมิติโดยอาศัยกลไก
กรอบความรวมมือตางๆ เชน China-Africa Cooperation Forum (CACF) การแลกเปลี่ยนผูนํา
ระดับสูงในเจาหนาที่ในระดบัตางๆ ตลอดจนการใหความชวยเหลือเพือ่การพัฒนาทัง้ในรูปแบบ
ความชวยเหลือ การใหเงนิกู การยกหนี้สินให รวมทั้งการจัดตั้งโครงการความชวยเหลือในดาน
ธุรกิจในรูปแบบตางๆ เพื่อเอ้ือประโยชนตอธุรกิจของประเทศทั้งสองฝาย นับเปนการตอยอด
ผลประโยชนทางออมตอการคาการลงทุนของชาวจีนซึ่งเขาไปตั้งรกรากดําเนนิธุรกิจอยูในทวีป
แอฟริกา ยกตวัอยางเชน จีนใชผลประโยชนจากการที่แอฟริกาไดรับสิทธิพิเศษในฐานะประเทศ
ยากจนจากยุโรปและสหรัฐอเมริกาในการตั้งฐานการผลิตที่แอฟริกาเพือ่สงออกไปยังตลาดประเทศ
ที่สามโดยเฉพาะยุโรปและสหรัฐอเมริกาอกีทอดหนึ่ง ยกตัวอยางเชน สินคาส่ิงทอ ซ่ึงจีนประสบ
ปญหาถูกจํากดัโควตาในการสงออกไปยังตลาดยุโรปและสหรัฐอเมริกา แตขณะนี้จนีสามารถตั้ง
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โรงงานผลิตส่ิงทอในหลายประเทศในภูมภิาคแอฟริกาและทําการสงออกไปยังตลาดดังกลาวโดย
ทางออมทดแทนการเสียประโยชนจากการสงออกโดยตรง ผลประโยชนที่จีนไดรับในระยะยาวคอื 
จีนสามารถแทรกซึมเขาไปในสังคมและเศรษฐกิจของแอฟริกาไดอยางแนบเนยีน ซ่ึงลักษณะความ
ชวยเหลือดังกลาวทําใหแอฟริกาเกิดความผูกพันกับจีนในระยะยาวและทําใหจนีทรงอิทธิพล (Set 
foot hold) ในภูมิภาคนีไ้ดอยางมั่นคง 
 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2552 (2009) สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการจัดให
คณะผูเขาอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุนที่ 1 ประจําป 2552 เขาเยี่ยมคารวะนาย Eric 
G. John เอกอคัรราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย ณ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา 
และรับฟงคําบรรยายจากเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา เร่ือง Soft Power and Smart Power ซ่ึงเปน
หลักการสําคัญของนโยบายการตางประเทศในยุคปจจบุัน โดยส่ิงที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได
ดําเนินการอยางเปนรูปธรรมจากการใชนโยบายทางการทูตแบบนุมนวล (Soft Power) คือการใช
การทูตพิเศษ (Special Envoy) ลงไปตามประเทศตางๆ โดยมีภาระหลักในการสรางภาพพจนใหม
ใหกับสหรัฐอเมริกาในการกลับมาเปนผูนําของโลกในการเมืองระหวางประเทศอีกครัง้ ทั้งนี้
ยุทธศาสตรที่สหรัฐอเมริกาจะเนนคือ การใหความสําคญัตอองคกรระหวางประเทศ เชน องคการ
สหประชาชาตใินการรักษาสันติภาพ การสงเสริมภาพลักษณในดาน Global Public Goods โดย
ชวยเหลือสังคมโลกในดานตางๆ เชน สาธารณสุข ส่ิงแวดลอม และการสรางพันธมิตรและหุนสวน
กับประเทศตางๆ ทั่วโลก เนือ่งจากภายหลงัเหตุการณ 911 สหรัฐอเมริกาภายใตการนําของ
ประธานาธิบดจีอรจ ดับเบิลย ูบุช มองวาหากใครไมสนับสนุนนโยบายสหรัฐอเมริกาถือเปนศัตรู จึง
ทําใหความสัมพันธของสหรัฐอเมริกากับประเทศตางๆ และภาพพจนของสหรัฐอเมริกาเลวรายลง
โดยลําดับ 
 ในแงของความสัมพันธทางการทูต ไทยควรเรียนรูจากบทเรียนและประสบการณของ 
จีนมาใชเปนแนวทางดําเนินนโยบายในแอฟริกาซึ่งรวมถึงประเทศซูดานเพื่อสรางความยอมรับใน
ฐานะเพื่อนมากกวาการดําเนนินโยบายแบบสหรัฐอเมริกาในอดีตซ่ึงนําความคิดมาตรฐาน
ประชาธิปไตยแบบตะวันตกมาบีบบังคับใหแอฟริกาดําเนินการตามโดยอางปญหาดานสิทธิ
มนุษยชนหรือประณามรัฐบาลที่มีลักษณะเผด็จการในแอฟริกา 
 ในสวนความสัมพันธไทย-ซูดาน ไทยควรเสริมสรางและกระชับความสัมพันธกับซูดานใน
ลักษณะความเปนหุนสวนซึง่กันและกันทัง้ทางดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยรวมมิติทาง
วัฒนธรรมและความชวยเหลือในรูปแบบตางๆ ไวในยทุธศาสตรในการดําเนนิการทางการทตูเพือ่
ผลประโยชนระยะยาว เนื่องจากไทยตองมนีโยบายทีใ่หอยางจริงใจและใหความชวยเหลืออยาง
เต็มที่เพื่อเพิ่มพูนภาพลกัษณในฐานะพันธสมาชิกผูรักษาสันติภาพภายใตการนําของสหประชาชาติ
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และในฐานะมติรประเทศมิใชเพื่อการคาและแสวงหากําไรอยางเดยีว 
  
2.9 แนวคิดทางการทูตเชงิรกุ (Forward Engagement) และยุทธศาสตรสานสัมพนัธไทย-แอฟริกา 
(ARM) 
 นโยบายการทูตเชิงรุกเปนนโยบายที่มีเปาหมายหลักในการฟนฟแูละสรางความสัมพันธ
ระหวางประเทศ โดยยดึหลักการดําเนินงานเพื่อใหเกดิความเปนธรรมภายใตกรอบแหง
สหประชาชาตแิละองคกรระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปนสมาชิก เพิม่บทบาทเชิงรุกในสังคม
ระหวางประเทศในภูมภิาคตาง ๆ สงเสริม รักษา และคุมครองสิทธิและผลประโยชนของประเทศ 
รวมทั้งของภาคเอกชนไทย แรงงานไทย และคนไทยในตางประเทศ ตลอดจนพื้นฟแูละกระชับ
ความสัมพันธและความรวมมือเพื่อการพฒันาระหวางประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบานและ
ประเทศในภูมภิาคตางๆ อยางเรงดวน ทั้งในระดับทวิภาคีและพหภุาคีเพื่อนํามาซึ่งความเขาใจอันดี
ระหวางกันในการแกไขปญหาและการแสวงหาผลประโยชนรวมกันอยางสรางสรรค จริงใจ และ
โดยสันติวิธี โดยทัว่ไปแนวคิดทางการทูตเชิงรุกหรือนโยบาย Forward Engagement อาศัยกลไก
และความรวมมือในมิติตางๆ เพื่อเพิ่มบทบาทหรือสรางบทบาทนําในภมูิภาคและเวทคีวามรวมมือ
ระหวางประเทศ 
 ในชวงทีไ่ทยมีการพัฒนาเศรษฐกิจที่มัน่คง ไทยใหความสําคัญกับแอฟริกาคอนขางนอย 
แตในปจจุบันที่ประเทศตางๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยประสบปญหาเศรษฐกิจถดถอย และมี
การแขงขันทางการคาอยางรุนแรงในหลายรูปแบบ ทําใหไทยสงออกไปยังตลาดหลกัดั้งเดิมลดลง
ไปมาก ทางเลอืกใหมของประเทศคือการเพิ่มพูนการตดิตอรวมมือกับตลาดใหม คือ ประเทศใน
แอฟริกาและตะวนัออกกลางเพื่อประโยชนทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
 ในทศวรรษทีผ่านมา ประเทศไทยไดนําแนวคิดทางการทูตเชิงรุกมาใชกับแอฟริกาอยาง
ตอเนื่องโดยผานยุทธศาสตรสานสัมพันธไทย-แอฟริกา หรือ ARM ซ่ึงประกอบดวย Assistance คือ 
การใหความชวยเหลือ Resource คือการแสวงหาทรัพยากรและวัตถุดบิ และ Market ซ่ึงหมายถึงการ
แสวงหาตลาดใหมสําหรับสนิคาไทย นอกจากนี้ ไทยยังไดใหความชวยเหลือแกภูมิภาคแอฟริกา ทั้ง
ในดานยารักษาโรค การเกษตร สาธารณสุขและการฝกอบรมดานตางๆ ซ่ึงทําใหภาพลักษณไทยดี
ในสายตาของชาวแอฟริกนั ในปจจุบนัประเทศไทยไดดาํเนินยุทธศาสตรสานสัมพันธไทย-แอฟริกา
ในดานตางๆ ดังตอไปนี ้
 (1)  การใหความชวยเหลือและความรวมมอืดานวิชาการและดานตาง ๆ  (Assistance: A) 
ไดแก การเกษตร การประมง การศึกษา และการสาธารณสุข 
 (2)  การแสวงหาวัตถุดิบเพื่อการผลิต เพื่อสงออกและอปุโภคภายในประเทศ (Resources: 
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R) แอฟริกามทีรัพยากรอุดมสมบูรณ  เชน  อัญมณี  เงินแทง ทองคํา เหล็ก แรโลหะตางๆ  สัตวน้ํา 
ผักและผลไม พืชและผลิตภณัฑจากพืช  ไมและไมแปรรูป การใชประโยชนจากแอฟริกายังอาจ
ดําเนินการในรูปของการหาลูทางการลงทุนโดยเฉพาะในดานพลังงาน  การขุดเจาะน้ํามันและ
อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง ธุรกจิอัญมณีและเครื่องประดับ  การผลิตอะไหลรถยนต 
 (3)  การสงเสริมใหเปนตลาดสงออกสินคาและบริการ (Markets: M) โดยสินคาไทยที่มี
ศักยภาพการสงออกไปทวีปแอฟริกา  ไดแก  ขาว  ยางพารา  ใบยาสูบ ผักและผลไม  สินคาอาหาร
สําเร็จรูป ปลาและอาหารทะเลกระปอง  ผาทอและเสื้อผาสําเร็จรูป ยารักษาโรค  สินคากึ่งสําเร็จรูป  
เครื่องจักรกลและ สวนประกอบ  รถยนตและสวนประกอบ เม็ดพลาสติก  เปนตน  สวนสาขาธุรกิจ
บริการที่ไทยมศีักยภาพ ไดแก การทองเที่ยว โรงแรม รานอาหารไทย สปา เปนตน 

โดยสรุป ประเทศในแอฟรกิา โดยเฉพาะประเทศใหญและที่มีศักยภาพดานทรัพยากร เชน 
ซูดาน คือเปาหมายที่กระทรวงการตางประเทศในฐานะผูกําหนดยุทธศาสตรในการดําเนินนโยบาย
การตางประเทศ ไดเนนความสําคัญของยุทธศาสตร Assistance, Resource, and Market (ARM) 
ทั้งนี้โดยรัฐบาลไทยและกระทรวงการตางประเทศจะมีบทบาทในการสนับสนุนการคาและการ
ลงทุนของภาคเอกชนระหวางไทยกับแอฟริกาโดยการเพิ่มบทบาทในทางสรางสรรคในทวีป
แอฟริกาและการกระชับความสัมพันธระดับรัฐบาล ระดับหนวยงานรัฐ รวมทั้งองคกรการคาของ
ภาคเอกชนในประเทศ โดยมเีปาหมายเพื่อสรางโอกาสทางธุรกิจใหแกภาคเอกชนของไทย 
 แนวคดิทฤษฎแีละนโยบายทีเ่กี่ยวของของไทยที่ไดศกึษาทบทวนขางตน ช้ีใหเห็นถึง
หลักการและแนวความคดิดานการนโยบายการตางประเทศของไทยที่เปนมาของการดาํเนิน
นโยบายเสริมสรางสันติภาพระหวางประเทศและเพิ่มพนูบทบาทของไทยในแอฟรกิาโดยการ
สนับสนุนภารกิจของสหประชาชาติในดารฟูรและการใชโอกาสดังกลาวในการสรางความสัมพันธ
และความรวมมือที่ดีกับซูดานเพื่อประโยชนในดานการเมืองและการคา ซ่ึงจะเกื้อกูลตอทั้ง
ความสัมพันธไทย-ซูดานและภาพลักษณทีด่ีของไทยในแอฟริกาโดยรวม 

 
    

 

 



 

บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
 การศึกษาเรื่อง “บทบาทของประเทศไทยในการรักษาสนัติภาพระหวางประเทศในดารฟูร
และโอกาสในการสงเสริมความสัมพันธไทย-ซูดาน” มีความมุงหมายที่จะศึกษาวจิัยแนวโนม
ผลกระทบของการเขารวมภารกิจรักษาสันติภาพของไทยในดารฟูรตอความสัมพันธไทย-ซูดานและ
เพื่อเสนอแนะมาตรการในการเพิ่มพูนความรวมมือสองฝาย และเสริมสรางโอกาสเพื่อผลประโยชน
ของประเทศไทยในซูดาน รูปแบบและวิธีการวิจยัของการศึกษาครั้งนีใ้ชระเบยีบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยไดแบงแยกประเด็นในการศึกษาวิจยัดังตอไปนี้ 
 
3.1 วิธีการศึกษาวิจัย 
 ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการศึกษาวิจัยโดยใชวิธีการศึกษาเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) อัน
ประกอบดวยการศึกษาขอมลูเอกสารทุติยภูมิ (Secondary Sources) การสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ 
การเขารวมฟงคําบรรยายจากเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา เร่ือง Smart Power เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 
พ.ศ.2552 (2009) และความรูประสบการณทางผูวิจยัในการเดินทางไปราชการที่ประเทศซูดาน
ระหวางประจาํการกับสถานทูตเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ในป พ.ศ. 2546-2552 (2003-2009) ดัง
มีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 3.1.1 การศึกษาขอมูลเอกสาร (Documentary Research) 
 ผูวิจัยทําการศึกษาคนควาและรวบรวมขอมลูจากเอกสารทางวิชาการ บทความ วารสาร มติ
การประชุม เอกสารภายในของหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิเชน กระทรวงการตางประเทศ กรม
ยุทธการทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด สํานักนายกรัฐมนตรี องคการสหประชาชาติ และ
สารสนเทศจากเครือขายอินเตอรเน็ต ซ่ึงเปนขอมูลระดับทุติยภูมิ (Secondary Sources) เพื่อจะนํา
แนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวของในเรื่องการรักษาสันติภาพระหวางประเทศและการดําเนิน
นโยบายตางประเทศในรูปแบบตางๆ มาวิเคราะห ความสัมพันธทางการทูตระหวางไทย-ซูดาน ภมูิ 
หลังของการเขารวมรักษาสนัติภาพของไทยภายใตกองกําลังสหประชาชาติในดารฟูร ผลดีผลเสีย
ของการเขารวมเพื่อเสนอแนะมาตรการตางๆ ในการสงเสริมและกระชบัความสัมพันธระหวาง
ประเทศ 
 3.1.2 การสัมภาษณบุคคล ทีม่ีความรูและประสบการณโดยตรงเกีย่วกบัสถานการณในดาร
ฟูร ภารกิจการรักษาสันติภาพระหวางประเทศในดารฟูรและขอเสนอแนะในเชิงนโยบายดาน
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ความสัมพันธระหวางไทย-ซูดานตอกระทรวงตางประเทศ การสัมภาษณทางไกลกบับุคคลที่
ปฏิบัติการอยูในพื้นที่เขตดารฟูรมีขึ้นเมื่อวนัที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 (2009) ผูใหความ
อนุเคราะหในการใหสัมภาษณประกอบดวย  
 (1) พันเอกณัฐพล แสงจันทร (รองผูอํานวยการศูนยปฏิบตัิการเพื่อสันตภิาพ กรมยุทธการ
ทหาร) 
 (2) พันโทเทอดศักดิ์ ใจอารีย (กองปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรมยุทธการทหาร)  
 (3) พันโทธรรมนูญ ไมสนธิ์ (กองทัพภาคที ่1 ทบ.) 
 ผูวิจัยไดเตรียมคําถามปลายเปด (ภาคผนวก ก) เพื่อเปดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณไดแสดง
ความคิดเหน็ในทุกแงมุมอยางกวางขวาง ทําใหผูสัมภาษณสามารถซักไซรไลเลียงขอเท็จจริงหรือ
รายละเอียดปลีกยอยที่สําคญัและนาสนใจในประเด็นทีศ่ึกษาอันทําใหไดมาซึ่งขอมูลและขอเท็จจริง
ที่นาเชื่อถือจากแหลงปฐมภมูิ (Primary Sources) โดยตรง 
 3.1.3 การเขารับฟงคาํบรรยายทางวิชาการ จากเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจํา
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 มถุินายน พ.ศ. 2552 (2009) ในเรื่อง Smart Power ซ่ึงเปนการบรรยาย
เกี่ยวกับนโยบายตางประเทศของสหรัฐอเมริกาในรัฐบาลของประธานาธิบดีบารัคโอบามา ซ่ึงเนน
การดําเนนินโยบายและกจิกรรมทางการทูตในดานการทหารและวัฒนธรรมไปพรอมๆ กัน ขอมูล
ดังกลาวถือเปนขอมูลปฐมภมูิซ่ึงผูวิจัยนํามาใชเปนประโยชนในการวจิยันี ้
 3.1.4 ขอมูลปฐมภูมิซ่ึงผูวิจัยไดรับจากความรูและประสบการณจากการเดินทางไปราชการ
ท่ีประเทศซูดาน ระหวางการประจําการกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต 
ในปพ.ศ. 2546-2552 (2003-2009) 
 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 นอกจากการศกึษาและการคนควาขอมูลจากเอกสารทางวชิาการ บทความ วารสาร เอกสาร
ภายในของหนวยงานที่เกี่ยวของและสารสนเทศจากเครือขายอินเตอรเน็ตแลว ผูวิจยัไดใชวิธี
สัมภาษณโทรศัพททางไกล พูดคุยสอบถามกับบุคคลที่เกี่ยวของดวยคําถามปลายเปดซึ่งผูวิจัยเปนผู
ตั้งขึ้นมาเพื่อนาํขอมูลจากผูถูกสัมภาษณมาพิจารณาประกอบการศึกษาและการวิเคราะหขอมูลให
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจยั 
 สวนเครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูลอีกแนวหนึง่ ผูวิจัยไดใชขอมูลปฐมภูมิทีไ่ดรับ
จากการเขารวมการฟงคําบรรยายเกีย่วกับนโยบายตางประเทศของสหรัฐอเมริกาโดย ฯพณฯทาน
เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย นายอีริค จี. จอหน มากําหนดประเด็นยุทธศาสตร
ของประเทศไทยในการเสริมสรางความรวมมือทวภิาคีระหวางไทยกับซูดาน 
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3.3 การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 สําหรับการสัมภาษณทางโทรศัพทเพื่อใหไดขอมูลสําหรับการทําวิจยัคร้ังนี้เปนการ
สัมภาษณแบบไมเปนทางการ ซ่ึงเปนวิธีการสัมภาษณที่มลัีกษณะยดืหยุนและเปดกวางโดยผูวิจยัได
กําหนดขั้นตอนการดําเนินการดังตอไปนี ้
 (1) ศึกษาและวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของ 
 (2) กําหนดแนวทางในการสัมภาษณและตัง้คําถามปลายเปดเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลในเชิงลึก
จากบุคลากรในพื้นที ่
 (3) กําหนดวัน เวลาในการสัมภาษณและทาํการสัมภาษณ 
 
3.4 การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 
 สําหรับแนวทางในการเก็บรวบรวมและวเิคราะหขอมูลในการศึกษาวิจยัคร้ังนี้ ผูวิจยัไดใช
วิธีการเก็บรวมรวมขอมูลใน 3 ลักษณะดงัตอไปนี ้
 (1) การเก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสารโดยไดดําเนนิการ
รวบรวมขอมลูจากแหลงขอมูลของหนวยงานตางๆ ที่เกีย่วของ เชน กระทรวงการตางประเทศ กรม
ยุทธการทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด สํานักนายกรัฐมนตรี องคการสหประชาชาติ ตลอดจน
สารสนเทศจากเครือขายอินเตอรเน็ต 
 (2) การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเจาะลึกทางโทรศัพทอยางไมเปนทางการ 
ผูวิจัยไดดําเนนิการขอความรวมมือกับบุคคลที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ทําการศึกษาวจิัย โดยในการนี้
ผูวิจัยไดรับความอนุเคราะหจากเจาหนาทีซ่ึ่งปฏิบัติภารกิจในการรักษาสันติภาพอยูในพื้นที่เปนผูให
ขอมูล ทั้งนี้ผูวิจัยไดใชวิธีการจดบันทึกคําสัมภาษณของผูถูกสัมภาษณเพื่อใชในการพิจารณา ศึกษา 
วิเคราะหและตรวจสอบขอมูล 
 (3) การเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากการจดบันทึกคําบรรยายของเอกอัครราชทูต
สหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยในการบรรยายเรื่อง Smart Power เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 
2552 (2009) การบรรยายดังกลาวเกีย่วของกับนโยบายตางประเทศของสหรัฐอเมริกาในรัฐบาลของ
ประธานาธิบดบีารัคโอบามาที่เนนการดําเนินนโยบายและกิจกรรมทางการทูตในดานการทหารและ
วัฒนธรรมไปพรอมกัน 
 (4) วเิคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควาจากเอกสาร การสัมภาษณเจาะลึกทาง
โทรศัพทอยางไมเปนทางการกับนายทหารระดับสูงของกองทัพไทยที่เกีย่วของกับกองกําลังรักษา
สันติภาพ การจดบันทึกคําบรรยายของเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยและ

 



 30 

ประสบการณโดยตรงของผูวิจัยซ่ึงไดเดนิทางไปราชการที่ประเทศซูดานหลายครั้งระหวางการ
ประจําการกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต ในปพ.ศ. 2546-2552 (2003-
2009) เพื่อกําหนดบทบาทของกระทรวงตางประเทศในการใหความชวยเหลือและสนับสนุน
กองทัพไทยในการเขารวมภารกิจรักษาสันติภาพในดารฟูรดวยมาตรการทางการทูตแบบทวภิาคีกบั
รัฐบาลซูดานและใช SWOT Analysis พิจารณาศักยภาพของประเทศไทยในการการกําหนด
ยุทธศาสตรความสัมพันธไทย-ซูดาน 
 
3.5 ขอจํากัดในการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้มีขอจํากัดอยางมากในเรื่องของเวลาในการทําการวิจยัซ่ึงเปนระยะเวลาที่
ส้ันมากสําหรับงานวิจยัเชิงคุณภาพที่ตองรวบรวมขอมลูจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย ประกอบกบั
ขอมูลเกี่ยวกับประเทศซูดานซึ่งสวนใหญเปนขอมูลทั่วไปที่ไมมีรายละเอียดสําคัญ ในปจจุบัน 
ซูดานอยูภายใตการดูแลของสถานเอกอัครราชทูตไทยในอียิปต ซ่ึงยังตองดูแลประเทศเอธิโอเปย
และจิบูติ (รวมทั้งลิเบีย กอนเปดสถานเอกอคัรราชทูยไทย ณ กรุงตริโปลี ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 
2552 (2009))  นอกจากนั้นขอมูลสวนใหญเกี่ยวกับประเทศซูดานอยูในรูปเอกสารทุติยภูมแิละยาก
ตอการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ทําใหตองอาศยัขอมูลของบุคคลที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติการภารกิจรักษาสันตภิาพในพื้นที่เขตดารฟูรโดยตรง นอกจากนี้การคนหารายชื่อของ
เจาหนาที่ทีเ่กีย่วของ การติดตอประสานงานเพื่อการสัมภาษณ และการกําหนดวนัเวลาในการ
สัมภาษณเปนเรื่องที่มีขั้นตอนสลับซับซอนและมีความยุงยากในระดับหนึ่ง 
 

3.6 ตารางเวลาในการทําการวิจัย 
 

เดือนมิถุนายน 2552 เดือนกรกฎาคม 2552 
ขั้นตอนการทาํงานวิจยั 2-5 

มิ.ย.52 
8-12 

มิ.ย. 52 
15-19 
มิ.ย.52 

22-26 
มิ.ย.52 

29 มิ.ย.- 
3 ก.ค.52 

6-10 
ก.ค.52 

13-17 
ก.ค.52 

20-24 
ก.ค.52 

1.กําหนดประเด็นปญหา  วัตถุประสงคและ
กรอบแนวคิดเพื่อเสนอหัวขอและกรอบ
รายงานการวิจยั 
 

        

2.แกไขโครงรางการวิจยั และทบทวน
แนวคดิ ทฤษฎี หลักการและวรรณกรรมที่
เกี่ยวของ 
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เดือนมิถุนายน 2552 เดือนกรกฎาคม 2552 
ขั้นตอนการทาํงานวิจยั 2-5 

มิ.ย.52 
8-12 

มิ.ย. 52 
15-19 
มิ.ย.52 

22-26 
มิ.ย.52 

29 มิ.ย.- 
3 ก.ค.52 

6-10 
ก.ค.52 

13-17 
ก.ค.52 

20-24 
ก.ค.52 

3.สรุปผลการวิจัยและแกไขรายงานตามคํา
เสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา 

        

4.เพิ่มเติมขอมลูที่เกี่ยวของในประเดน็ตางๆ 
กําหนดวนัเวลาเพื่อสัมภาษณทางโทรศัพท
กับเจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของ 

        

5.ทําการสัมภาษณ สรุปรวบรวมขอมูลและ
นําเสนอรายงานการวจิัย 

        

 

 



 

 

บทท่ี 4 
ผลการศึกษาวิจัย 

  
4.1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณรัฐซูดาน 
 ซูดานเปนประเทศสําคัญประเทศหนึ่งในแอฟริกา  ตั้งอยูทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของ
ทวีปแอฟริกา  เปนประเทศที่มีพื้นที่ใหญสุดในทวีป (ประมาณ 2.5 ลานตร.กม. หรือใหญกวา
ประเทศไทย 4 เทา) ทรัพยากรและแรธาตุทีอุ่ดมสมบูรณ  โดยเฉพาะน้ํามัน ทําใหซูดานมีศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจคอนขางสูง ประเทศตางๆ จงึสนใจที่จะเขาไปลงทุนในซูดาน โดยเฉพาะหลังจาก
สงครามกลางเมืองระหวางรฐับาลซูดานกบักบฎในภาคใต   
 สาธารณรัฐซูดานเคยอยูใตการปกครองของอังกฤษและอยีปิต ไดรับเอกราชเมื่อวันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2508 (1965) จากนั้นมาประเทศก็ถูกปกครองโดยทหาร เกือบตลอดชวงเวลาที่ผานมา 
ซูดานเผชิญกบัปญหาความมั่นคงภายในประเทศอยางตอเนื่อง  เนื่องจากความขดัแยงระหวาง
ประชาชนเผาพันธุแอฟริกาซึ่งยากจน และเผาพันธุอาหรับซึ่งกุมอํานาจเศรษฐกจิและการเมือง       
               ซูดานปกครองดวยระบอบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเปนผูมีอํานาจสูงสุดในการแตงตั้ง
เจาหนาที่รัฐบาลระดับสูง รวมทั้งผูวาการรัฐทั้ง 25 รัฐ ประธานาธิบดีคนปจจุบันคือนาย Omar al – 
Bashir ซ่ึงขึ้นสูตําแหนงดวยการทํารัฐประหารในป พ.ศ. 2532 (1989)   ผลจากขอตกลงสันติภาพ
ระหวางรัฐบาลและกลุมกบฏทางตอนใตของประเทศทําให คณะรัฐมนตรีชุดปจจุบันประกอบดวย
สมาชิก 16 คน จากรัฐบาลซูดาน และ 9 คน จากกลุมกบฏทางตอนใต โดยฝายรัฐบาลไดดํารง
ตําแหนงในกระทรวงที่มีความสําคัญ เชน กระทรวงกลาโหม กระทรวงพลังงาน 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง    ระบบกฎหมายของประเทศมีพื้นฐานมาจากกฎหมายของ
อังกฤษโดยในปจจุบันไดมีการบังคับใชกฎหมายอิสลามทั่วทั้งประเทศยกเวนรัฐทางภาคใต 
 ถึงแมซูดานจะมีศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการมีแหลงน้ํามัน และมีศกัยภาพทางการเกษตร 
เพราะมีแหลงน้ําจากแมน้ําหลายสาย  แตปญหาขัดแยงและการสูรบภายในประเทศ  ทําใหซูดาน
ยังคงลาหลังในดานการพัฒนาประเทศและการผลิต  ประชากรซึ่งสวนใหญยากจน  รอยละ 80 
ประกอบอาชพีเกษตรกรรม รอยละ 13 อยูในภาคบริการ และ รอยละ 7 ในภาคอุตสาหกรรม โดยมี
อุตสาหกรรมที่สําคญัที่สุดคืออุตสาหกรรมน้ํามัน ปจจุบันซูดานอยูในระหวางการเรงพัฒนาประเทศ
ดวยการกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจทีด่ีและการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งนับตั้งแตป พ.ศ. 2542 (1999) ซ่ึงซูดานไดเร่ิมสงออกน้ํามันดิบ อันเปนผลใหซูดานไดเปรยีบ
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ดุลการคาเปนครั้งแรก  แหลงน้ํามันดิบสํารองของซูดานมีปริมาณ 1.6 พันลานบารเรล  แหลงกาช
ธรรมชาติอีก 84.95 พันลานลูกบาศกเมตร  ปจจุบันสถานการณเศรษฐกจิโลกถดถอย ซูดานสงออก
น้ํามันดิบลดลงเหลือวันละ 275,000 บารเรล จากที่สามารถผลิตไดวันละ 461,000 บารเรล  
ในปพ.ศ. 2551 (2008) ที่ผานมาซูดานสงออกน้ํามันเปนมูลคาประมาณ 12 พันลานเหรียญสหรัฐ ใน
ปพ.ศ. 2552 (2009) คาดวารายไดจากน้ํามนัจะลดลงครึ่งหนึ่ง เหลือประมาณ 6.6 พันลานเหรียญ
สหรัฐ รายไดจากน้ํามนัที่ลดลง ทําใหซูดานตองหารายไดชดเชยจากการขึ้นภาษีสินคาที่เกี่ยวกับ
โทรคมนาคม และกําหนดอตัราอากรขาเขาสําหรับสินคาบางรายการเพิ่มขึ้น เปนรอยละ 5 
           ประเทศคูคาที่สําคัญของซูดานในดานการสงออกไดแกจนี รอยละ 71.1 ญี่ปุน รอยละ 12 
และซาอุดิอาระเบีย รอยละ 2.8 ในดานการนําเขาไดแก จีน รอยละ 20.7 ซาอุดิอาระเบยี รอยละ 9.4 
ที่เหลือคือสหรัฐอาหรับเอมิเรต อียิปต ญี่ปุน และอินเดีย อีกประมาณรอยละ 5  
           ซูดาน เปน 1 ใน 50 ประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกจากการจดัของสหประชาชาติ  สาเหตุ
สําคัญคือ การบริหารจัดการระบบเศรษฐกจิที่ผิดพลาด  และภาวะสงครามกลางเมืองเปนเวลาหลาย
ทศวรรษ  อยางไรก็ตาม ซูดานมีความมุงมัน่ในการพัฒนาและฟนฟูประเทศ  และสงเสริมการลงทุน
จากตางประเทศ  ทําใหโอกาสการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม การเกษตรแปรรูป และการบริการ  
ตลอดจนธุรกจิสินคาอุปโภคบริโภค ซ่ึงซูดานไมสามารถผลิตเองจําเปนตองนําเขา  ยังมีความ
เปนไปได และนาจะมีแนวโนมที่ดีเมื่อปญหาการเมืองภายในประเทศคลี่คลาย  อนึ่ง ในปจจุบัน 
กลุมประเทศอาหรับในอาวเปอรเชียซ่ึงตองนําเขาอาหาร เชน ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับ คูเวต 
กาตาร ฯลฯ ไดลงทุนเชาพื้นที่เกษตรในซูดานเพื่อผลิตอาหารสําหรับบริโภคในประเทศของตน ทั้ง 
ธัญญพืช ผัก ผลไม และปศุสัตว เพื่อความมัน่คงทางดานอาหาร และแกปญหาราคาอาหารที่มี
แนวโนมแพงขึ้น 
 ซูดานมีความสัมพันธใกลชิดกับประเทศสมาชิกสันนิบาตอาหรับ (League of Arab States) 
ซ่ึงซูดานเปนสมาชิกอยู  แตการที่รัฐบาลทหารของซูดานยังคงยึดถืออิสลามแนวจารีตนิยม และเคยมี
นโยบายสนับสนุนกลุมกอการรายที่เปนมสุลิม  จึงเปนที่ระแวงของประชาคมระหวางประเทศ   
นอกจากนั้น การสนับสนุนกองกําลังติดอาวุธซึ่งตอตานรัฐบาลของประเทศเพื่อนบานในชวงทศวรรษ
ที่ 1990 ไดทําให ยกูันดา เคนยา และเอธิโอเปย รวมตวักนั เปนพนัธมิตรที่เรียกวา Front Line States 
ในการตอตานรัฐบาลซูดานในขณะนั้น   ในปพ.ศ. 2540 (1997) รัฐบาลสหรัฐอเมริกาไดลงโทษซูดาน
ดวยการใชมาตรการคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจและหามขายอาวุธแกซูดาน สงผลใหซูดานถูกโดดเดี่ยว 
ดวยเหตนุี้ซูดานจึงพยายามสรางความสัมพันธกับทุกประเทศ แตเนื่องจากปญหาความขัดแยงภายใน
ซ่ึงคุกรุนอยูตลอดเวลาทําใหความสัมพันธระหวางประเทศของซูดานกับประเทศตางๆ ไมดีขึ้น 
อยางไรก็ตามนับตั้งแตป พ.ศ. 2542 (1999) เปนตนมา รัฐบาลสหรัฐไดผอนคลายมาตรการคว่ําบาตร 
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ซูดานเพื่อชักจงูใหซูดานยุตสิงครามกลางเมืองกับกบฎทางใต พรอมทัง้เปดทางใหความชวยเหลือตอ
ซูดาน ทําใหความสัมพันธระหวางซูดานกบัประเทศตางๆ ดีขึ้นตามลําดับ 
 ในสวนของประเทศไทย ไทยสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับซูดานเมื่อวันที่ 15  
มิถุนายน พ.ศ. 2525 (1982) โดยมอบหมายใหเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไคโรดูแลประเทศซูดาน 
เอกอัครราชทูตคนปจจุบันคอื นายนภดล เทพพิทักษ และกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงคารทูม คือนาย 
Gamal B. Elnefeidi สวนฝายซูดาน มอบหมายใหสถานเอกอัครราชทูตซูดานมาเลเซียดูแลไทย และ
มีกงสุลกิตติมศักดิ์ซูดานประจําประเทศไทยคือ นาย Yahia Elmakki Mohamed  
 
4.2 ความสัมพนัธไทย-ซูดาน 
 ความสัมพันธระหวางไทยกบัซูดาน แมจะถือวายังไมใกลชิด แตก็ราบรื่น และรวมมอืกันดี
มาโดยตลอดทัง้ทางดานวิชาการ การคาการลงทุน แรงงาน ซ่ึงมีลูทางที่จะพัฒนายิ่งขึน้   เปน
ประโยชนตอการสงเสริมและกระชับความสัมพันธในระดับทวิภาคแีละกับประเทศอื่นๆ ในภูมภิาค
แอฟริกา ซ่ึงจะชวยวางรากฐานการขยายผลประโยชนในเชิงเศรษสีฐกิจและความรวมมือที่เปน
รูปธรรมอื่นๆ ในภูมภิาคนี้ตอไป  ผลประโยชนของไทยที่จะไดรับจากการมีความสัมพันธอันดีกับ
ซูดาน คือ 1)  การคาการลงทุน ซ่ึงยังมีมูลคานอยแตมีลูทางที่จะขยายได  (สินคาของไทยที่สงออก
ไปซูดานมีมูลคาประมาณ 150 ลานเหรียญสหรัฐ  และธุรกิจซอมบํารุงโรงกําเนิดไฟฟา มูลคาปละ
ประมาณ 5 – 10ลานเหรียญสหรัฐ)  2) การมีพันธมิตรในเวทีระหวางประทศ ทั้งเพือ่ประโยชนใน
การแลกเปลี่ยนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในองคการระหวางประเทศ และการสนับสนุนไทย
ทางดานการเมอืง อาทิ ในการประชุม  OIC    ในสวนของซูดาน   ซูดานคาดหวังความรวมมือทาง
วิชาการในดานตางๆ จากไทยเพื่อพัฒนาความสามารถของจนท.รัฐ  รวมทั้งธุรกิจ/การลงทุนจาก
ไทยในสาขาที่ไทยมีความเชีย่วชาญ อาทิ ดานการดูแลโรงงานไฟฟา   
 4.2.1 ความสัมพันธทางการเมือง 
 ภายหลังจากการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตในป พ.ศ. 2525 (1982) ไทยและซดูานมี
การติดตอระหวางภาครัฐเปนระยะๆ  ไดแก 
  4.2.1.1 การแลกเปล่ียนการเยือน 

• พ.ศ. 2543 (2000) รัฐมนตรีการคาระหวางประเทศซูดานเยือนไทย และเขารวม
ประชุม UNCTAD คร้ังที่ 10 ระหวางวันที่ 12-19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2543 (2000) ตอมา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลงังานและเหมอืงแรสาธารณรัฐซูดานเยือนไทย ระหวางวนั 5-7 มีนาคม 
พ.ศ. 2543 (2000) 
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• พ.ศ. 2544 (2001) คณะวุฒิสมาชิกจากไทยนําโดยประธานคณะกรรมาธิการ
ตางประเทศ วฒุิสภาเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐซูดานระหวางวนัที่ 7-15 มิถุนายน พ.ศ. 2544 
(2001) 

• พ.ศ. 2545 (2002) ประธานรฐัสภาซูดานเยอืนไทยระหวางวันที่ 5-9 มีนาคม พ.ศ. 
2545 (2002) 

• ตั้งแตพ.ศ. 2546 (2003) เปนตนมา ความสมัพันธระหวางไทยและซูดาน เร่ิม
ใกลชิดขึ้นโดยมีการจัดตั้งกลไกหารือระดบัเจาหนาที่อาวุโสในลักษณะ Joint Working Group ขึ้น 
และมีการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อเดือนกนัยายนพ.ศ. 2546 (2003) ซ่ึงนําไปสูการประชุมครั้งตอๆ มา 

• พ.ศ. 2548 (2005) รัฐมนตรีชวย ฯพณฯ ปรีชา เลาหพงศชนะ และผูแทนการคา
ไทย นายสมพงษ อมรวิวัฒน เยือนซูดานอยางเปนทางการ นอกจากนี้ในปเดียวกนัยังมีการพบปะ
หารือกันในเวทีการประชุมระหวางประเทศตางๆ เชน การประชุม UNGA 60 (60th Session of 
United Nations General Assembly) ที่นครนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• พ.ศ. 2549 (2006) รองนายกรัฐมนตรี สุรเกียรติ์ เสถียรไทย เยือนซูดานอยางเปน
ทางการและเขารวมประชุมสหภาพแอฟริการะดับรัฐมนตรีวากระทรวงตางประเทศ อีกทั้งไดเยี่ยม
คารวะจอมพล Omar Hasan Ahmed al-Bashir ประธานธบิดีซูดาน 

• พ.ศ. 2549 (2006) ดร. Lam Akol Ajawin รัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศ
ซูดาน เยือนไทยอยางเปนทางการโดยมีการหารือกันในเรื่องเกี่ยวกับการฟนฟูระบบสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานในประเทศซูดาน การกอสราง การศึกษา ความรวมมือในดานเกษตรกรรมและการแกไข
ขจัดความยากจน 

• พ.ศ. 2550 (2007) ผูแทนจากสํานักงาน BOI เยือนซูดานเพื่อศึกษาลูทางการลงทุน
สําหรับภาคเอกชนไทยในซดูาน 
  4.2.1.2  ขอตกลงระหวางไทยกับซูดาน 
  ปจจุบันไทยและซูดานอยูในระหวางการพิจารณาการทาํความตกลง 3 ฉบับ ไดแก 
ความตกลงสงเสริมและการคุมครองการลงทุน ความตกลงยกเวนการเก็บภาษีซอน และพิธีสารวา
ดวยความรวมมือระหวางกระทรวงตางประเทศไทยและซูดาน 

4.2.2 ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ 
 ในปจจุบนัไทยและซูดานมกีารคาขายระหวางกันนอยและสวนใหญทําการคาผานประเทศ
ที่สาม แตอยางไรก็ดี การคาขายระหวางสองประเทศก็ดาํเนินไปไดดวยดี แตจากขอมูลของ 
Information and Communication Technology Center with Cooperation of the Customs 
Department (ดูภาคผนวก ข, ค และ ง) มูลคาการคาทั้งสองฝายเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในระยะที่ผาน
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มา โดยในปพ.ศ. 2535 (1992) มูลคาการคาขายระหวางทัง้สองประเทศมีมูลคา 45,799,942 ดอลลาร
สหรัฐ และเตบิโตขึ้นเปน 188,808,663 ดอลลารสหรัฐในปพ.ศ. 2551 (2008) สินคาสวนใหญที่ไทย
สงออกเปนสินคาจําพวกอปุกรณและสวนประกอบรถยนต ซ่ึงถือเปนอุตสาหกรรมหนักที่มีโอกาส
ดีกวาอุตสาหกรรมประเภทอืน่ๆ โดยเฉพาะยานพาหนะประเภทรถตุกๆ และจักรยานซึ่งมีความ
เหมาะสมกับสภาพความเปนอยูและระบบเศรษฐกิจในประเทศซูดาน นอกจากนี้ยังมี
เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑพลาสติก เครื่องจักรกลและ
สวนประกอบ สวนสินคาไทยที่มีศักยภาพในตลาดซูดาน คือ เส้ือผา วัสดุกอสรางและอาหาร
กระปอง ศักยภาพในการลงทุนอีกดานหนึง่ที่ไทยจะทําไดในซูดานคือ แรงงานไทยและชางฝมือ ซ่ึง
เปนที่ตองการโดยตรงของซูดาน อันเปนผลมาจากแผนการพัฒนาที่พักอาศัยและโครงสราง
สาธารณูปโภคพื้นฐานภายในประเทศซึ่งกาํลังเจริญเติบโตขึ้น 
 อนึ่ง กงสุลใหญกิตติมศักดิไ์ทยประจําซูดาน คือ นาย Gamal Elnefeidi เปนนักธุรกจิที่
กวางขวางในแวดวงราชการ ธุรกิจและสังคมของซูดาน มีธุรกิจของครอบครัวหลายดาน อาทิ ธุรกจิ
ขนสง กอสราง ตัวแทนจําหนายรถยนต   นาย Gamal จึงเปนเจาหนาที่ของไทยที่จะสามารถให
คําแนะนําแกภาคเอกชนไทยในการทําธุรกจิและการลงทนุในซูดานไดเปนอยางด ี
 นอกจากนี้ ไทยและซูดานมกีลไกการหารอืเพื่อผลักดันความรวมมือดานตางๆ รวมทั้งเรื่อง
เศรษฐกิจ โดยซูดานเปนเจาภาพจดัการประชุม Working Group ในระดับอธิบดีในป พ.ศ. 2546 
(2003) ซ่ึงทั้งสองฝายตกลงที่จะพจิารณาจดัทําการคาแบบหักบัญชี (Account Trade) อันหมายถึง
การคาในลักษณะที่ทําการหกักลบบัญชีการซื้อ-การขายและทําการชําระเงินสวนตางภายใน
ระยะเวลาที่ตกลงรวมกันทัง้ผูซ้ือและผูขาย รวมไปถึงมกีารจัดตั้ง Joint Business Council และ
สํานักงานพาณิชยของทั้งสองฝายเพื่อเปนเวทีประสานดานธุรกิจระหวางสองประเทศ 
 เนื่องจาก ซูดานเปนแหลงน้ํามันที่สําคัญแหงหนึ่งในภูมภิาคแอฟริกา ในป พ.ศ. 2550 บริษัท 
เอ็กโก เอ็นจิเนียร่ิง แอนด เซอรวิส จํากัด (เอ็กโก) เคยไดรับวาจางจากรัฐบาลซูดานเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการโรงไฟฟามูลคาประมาณ 1,940 ลานบาท อยางไรก็ตาม หลังจากที่ถูกกดดันจากชาติ
ตะวนัตก บอรดของบริษัทเอก็โกจึงไดใหลดการดําเนินกจิการในซูดานลง นอกจากนีซู้ดานยังเปนอีก
ประเทศหนึ่งที่บริษัท ปตท.สผ. สนใจจะเขาไปลงทุนสํารวจ ขุดเจาะและผลิตน้ํามัน โดยป พ.ศ. 2548 
(2005) คณะผูบริหารของ ปตท. สผ. ไดเดนิทางไปพบกบัรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานของซูดาน 
และตอมาไดเขารวมการประมูลพื้นที่สํารวจแปลงที่ 13 ในทะเลแดงรวมกับบริษัททองถ่ินและบริษัท
น้ํามันของโอมาน แตไดเปนลําดับที่ 3 หลังจากนั้น ปตท.สผ. ศึกษาขอมูลพื้นที่สํารวจแปลงที่ 10 
เพิ่มเติม แตผลการศึกษาปรากฏวาพื้นทีด่ังกลาวไมมีศักยภาพ จึงไมไดรวมการประมลู   
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4.2.3 ความรวมมือทางวิชาการ 
 ซูดานมีความสนใจที่จะมีความรวมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน
ในดานการเกษตร ซ่ึงประกอบไปดวยการชลประทาน การปลูกขาว การประมง โดยเฉพาะการ
เพาะพนัธุสัตวน้ํา ไมตัดดอก การจัดเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการแปรรูป
เกษตร โดยมีกระทรวงการตางประเทศของซูดานเปนหนวยประสานการดําเนนิงานความรวมมอื
ดานวิชาการของทั้งสองประเทศโดยผานสถานเอกอัครราชทูตไทยประจําไคโรอยางเปนทางการ 
นอกจากนี้ซูดานยังขอความรวมมือจากไทยในดานการสาธารณสุข ไดแก การปองกนัเชื้อไขหวัด
นก การดแูลเดก็ทารกแรกเกดิ การบริหารจดัการโรงพยาบาลและการจดัการภยัพิบัติ เปนตน โดยใน
ป พ.ศ. 2550 (2007) ไทยไดจัดหลักสูตรฝกอบรมในหลากหลายสาขาเพื่อใหอธิบดีกรมอนามัยของ
ซูดานใชเปนขอมูลในการพิจารณาสงเจาหนาที่ของซูดานเขารับการฝกอบรมที่ประเทศไทยใน
หลักสูตรที่ฝายซูดานเห็นวาจะเปนประโยชน และในเวลาตอมา ผูแทนฝายสาธารณสุขและผูแทน
การปศุสัตวของซูดานไดเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องไขหวัดนกในประเทศไทย 
 นอกจากความรวมมือในดานตางๆ ดังกลาวขางตนแลว ซูดานยังสนใจความรูทางวิชาการ
ในการออกแบบกอสรางอาคาร ถนนและสะพาน ตลอดจนการวดัและการตรวจสอบตาม
มาตรฐานสากล โดยในป พ.ศ. 2550 (2007) ประเทศไทยไดเสนอหลักสูตรที่จะเปนประโยชนตอ
การพัฒนางานดานโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภคของซูดานเพือ่ใหซูดานใชเปนขอมูลใน
การพิจารณาสงเจาหนาที่ซูดานเขามาอบรมในประเทศไทยตอไป 
 ในแตละปไทยไดจัดสรรทุนฝกอบรมระยะสั้น/การดูงาน ใหกับซูดานประมาณ 15 – 20 
ทุน  หลักสูตรที่จัดใหบอยครั้ง  คือ หลักสูตรทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริและการ
พัฒนาชนบทจากไทย หลักสูตร 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ (Grassroots Economic Development with 
One Tambon One Product-OTOP) และหลักสูตร Community-Based Micro-Finance and Income 
Generation Management for Poverty Alleviation  
 ถึงแมวาไทยจะไมใชประเทศผูใหรายใหญเชนเดยีวกับจนีและเกาหลีใต แตไทยก็พรอมที่
จะมีความรวมมือกับประเทศผูใหรายใหญดงักลาวและรวมมือกับกลุมประเทศเปาหมายภายใต
ศักยภาพที่ไทยมีความพรอมและสอดรับกับความตองการของประเทศที่ประสงคจะมีความรวมมอื
กับไทย เชน ซูดาน 
 4.2.4  นักเรียนไทยมุสลิมในซูดาน 
 นักเรียนไทยมสุลิมไดเดินทางไปศึกษาระดบัอุดมศึกษาทีซู่ดานมาเปนเวลากวา 10 ปที่ผาน
มา  ปจจุบันมจีํานวนประมาณ 200 คน รอยละ 70 ไปจากภาคใต ทีเ่หลือไปจากกรุงเทพและจังหวดั
ใกลเคียง  วิชาที่นักเรียนสวนใหญศึกษาเกีย่วของกับศาสนาอิสลามและภาษาอารบิค มีบางรายศึกษา
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คณะแพทยศาสตร ในแตละปมหาวิทยาลัยในซูดาน 3 แหง ในกรุงคารทูม คือ  มหาวทิยาลัยแอฟ
ริกานานาชาติ  มหาวิทยาลัยอุมเดอรมาน และมหาวิทยาลัยอัลกุรอาน ใหทุนแกนักเรียนไทยไป
ศึกษาวิชาทางศาสนาอิสลาม รวมกันประมาณ 20 – 30 ทุน   
 นักเรียนไทยมสุลิมที่ไปศึกษาในซูดานเคยมีจํานวนประมาณ 400 คน แตลดลงใน 3-4 ปที่
ผานมา เนื่องจากประกาศนียบัตรของมหาวทิยาลัยทั้ง 3 แหงดังกลาวไมไดรับการรับรองจากทาง
ราชการไทย (รวมทั้งอียิปตซ่ึงเปนประเทศมุสลิมแตมาตรฐานการศึกษาสูงกวาซูดาน) นอกจากนัน้ 
คาครองชีพในซูดาน ยังอยูในระดับที่สูงมาก (คาอาหารและคาที่พัก เดือนละ 250 เหรียญสหรัฐเปน
อยางต่ํา) และกรุงคารทูมมีสภาพอากาศที่รอนเกือบตลอดทั้งป  
 
4.3 ปญหาการเมืองภายในของประเทศซูดานและวิกฤติการณดารฟูร 
 นับตั้งแตไดรับเอกราชจากอังกฤษและอยีปิตในปพ.ศ. 2499 (1956) ความแตกตางทางชาติ
พันธุ  ความไมเทาเทียมกนัในการพัฒนาและการแบงปนทรัพยากรซึ่งมีอยูในซูดานไดเร่ิมกอตวัเปน
ความขัดแยงมากขึ้นระหวางเผาพันธุแอฟริกาและชนชัน้ปกครองที่สวนใหญเปนคนอาหรับ 
การกบฏไดเกดิขึ้นในภูมภิาคตางๆ ของประเทศ กบฏภาคใตไดทําสงครามกลางเมืองนานกวา 20 ป 
กับรัฐบาลกลางของซูดาน ระหวางปพ.ศ. 2498-2548 (1955-2005) กบฏภาคตะวนัออก 
ซ่ึงประกอบดวยชนเผา Beja และอ่ืนๆ ไดดําเนินการตอตานรัฐบาล ในชวงทศวรรษ 1960 จนมีการ
ลงนามขอตกลงสนัติภาพในปพ.ศ. 2549 (2006) และกบฏในดารฟูร ซ่ึงเริ่มใชอาวุธในการตอตาน
รัฐบาลซูดาน ในตนปพ.ศ. 2546 (2003) จนปจจุบัน นอกจากนั้นความยุงยากทางการเมืองในซูดาน 
ยังเกีย่วของกบันโยบายสนบัสนุนกลุมกอการรายของผูนําซูดาน การบังคับใชกฎหมายอิสลาม  
ตลอดจนการรกัษาอํานาจและผลประโยชนทางการเมืองและเศรษฐกิจของเผาพันธุอาหรับ 
 4.3.1  ปญหาระหวางรัฐบาลซูดานกับกบฏภาคใต  
 สาเหตุของการกบฏในซูดานภาคใต นอกจากเกดิจากความแตกตางโดยพื้นฐานในเรื่อง
เผาพันธุและศาสนาระหวางประชากรแอฟริกันในภาคใตกับประชากรอาหรับในภาคเหนือแลว 
ในชวงกอนทีซู่ดานไดรับเอกราชในปพ.ศ. 1956 (2499) ทั้งอังกฤษและอียิปตไดใหคนอาหรับเขา
ไปทํางานในการบริหารระดบัสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ พรอมกับปลดชาวซูดานภาคใตออก และไม
ดําเนินการที่แสดงใหเห็นวา คนแอฟริกันจากภาคใตจะไดรับหลักประกันวา จะมีความเทาเทียมกับ
คนอาหรับ ในสิทธิตางๆ ชาวซูดานใตมีความไมพอใจมากขึ้น เมื่อรัฐบาลใหมของซูดานไม
ดําเนินการตามสัญญาที่ใหไวกับชาวซูดานภาคใต เร่ืองใหภาคใตมีการปกครองตนเอง โดยใหซูดาน
ใชการปกครองระบอบสหพนัธรัฐ     
 ชาวซูดานภาคใตไดเร่ิมดําเนนิการตอตานและทําสงครามกับรัฐบาลซูดานตั้งแตชวงที่
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ซูดานไดรับเอกราช  โดยมีการจัดตั้งองคกรตอตานรัฐบาล  คือ ขบวนการ Anya Nya  จัดตั้งโดย
ทหารซูดานภาคใต ในปพ.ศ. 2498 (1955) ซ่ึงตอไดรวมเขากับขบวนการ Southern Sudan 
Liberation Movement – SSLM  ซ่ึงตั้งขึ้นโดย Joseph Lagu  ในปพ.ศ. 2514 (1971) 
 สงครามกลางเมืองของซูดานในชวงแรกดําเนินไปเปนเวลา 17 ป ยุติช่ัวคราวเปนเวลา
ประมาณ 10 ป จากปพ.ศ. 2516-2526 (1973–1983) โดยทั้งสองฝายสามารถเจรจาตกลงกัน ดวยการ
ไกลเกลี่ยของเอธิโอเปย ที่ใหรัฐบาลยอมรับการปกครองตนเองของภาคใต    แตตอมาเมื่อทหาร 
ภาคเหนือยึดอาํนาจจากรัฐบาลพลเรือนที่กรุงคารทูม  และมีการสํารวจพบน้ํามันซูดานภาคใต 
รัฐบาลซูดานไดสงทหารไปประจําการใตภาคใตและยดึเมืองที่เปนแหลงน้ํามันของภาคใต (เมือง 
Bentju )  ขบวนการ SSLM ของภาคใตจึงกลับมาทําสงครามสูรบกับรัฐบาลซูดานอีก  
สงครามกลางเมืองซูดาน ชวงที่ 2 เกิดขึ้นระหวางชวงปพ.ศ. 2526-2537 (1983 – 1994) และเปนการ
สูรบกันในภาคใตของซูดานเปนสวนใหญ  หลังจากนัน้ประชาคมระหวางประเทศไดกดดันใหทั้ง
สองฝายเจรจาสงบศึก และทาํขอตกลงสันติภาพ  จนถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2548 (2005) ทั้งสองฝาย
จึงสามารถลงนามขอตกลงสันติภาพเบด็เสร็จ (Comprehensive Peace Agreement – CPA )   
โดยขอตกลงระบุถึงการที่รัฐบาลอาหรับของซูดานยอมรบัสิทธิของภาคใตหลายประการ อาทิ   ถือ
วา ขบวนการ SPLM   เปนรัฐบาลของซูดานภาคใต   มีสิทธิเขารวมรัฐบาลของซูดาน และไดรับ
สวนแบงรายไดจากการขายน้ํามันของรัฐบาลซูดาน  และยกเลิกการใชกฎหมายอิสลามในภาคใต 
 อยางไรก็ตาม  ปญหาระหวางพรรค National Congress Party ของกลุมอาหรับภาคเหนือ 
ซ่ึงเปนพรรครัฐบาลของซูดาน มาตั้งแตระหวางสงครามกลางเมืองจนปจจุบันหลังจาก 
การเขารวมจัดตั้งรัฐบาลผสมของฝายกบฎ  ยังคงไมปฎิบตัิตามขอตกลงสันติภาพฯ หลายขอ และ 
ปจจัยอ่ืนๆ  ไดเปนเหตุใหเกิดสถานการณตึงเครียดทางการเมืองในซูดานหลายครัง้  อาทิ  การไม
ยอมรับเสนเขตแดนระหวางภาคเหนือกับภาคใต  ขอขัดแยงเกี่ยวกับเมอืง Abyei ซ่ึงเปนแหลงน้ํามนั
สําคัญของซูดาน  การสูรบระหวางเผาในภาคใต  ตลอดจนการที่กลุมภาคใตและภาคเหนือใน
รัฐบาลแหงชาติของซูดาน ขัดแยงกันเกี่ยวกับการสํารวจสํามโนประชากร และการลงทะเบียนผูมี
สิทธิเลือกตั้ง  ทําใหมีความเปนไปไดทีก่ารลงประชามติเกี่ยวกับการแยกซูดานภาคใตเปนเอกราช 
จะไมสามารถจัดขึ้นไดตามกําหนดในเดือนกรกฎาคม ปพ.ศ. 2554 (2011) โดยในปจจุบันรัฐบาล
ซูดานไมสามารถดําเนินการใหมีการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา และการเลือกตั้งประธานาธิบดีของ
ซูดาน ตามที่กาํหนดคือ กรกฎาคม พ.ศ. 2552 (2009) ทําใหตองเลื่อนออกไป เปนเดือนเมษายน 
พ.ศ. 2553 (2010) 
 4.3.2  กบฏในภาคตะวันออกของซูดาน    
 กบฏในภาคตะวนัออกของซูดาน เกิดจากความไมพอใจรัฐบาล ของชนเผา Beja และชนเผา
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อ่ืนๆ ในภาคตะวนัออกของประเทศ ใกลเมือง Port Sudan และบริเวณริมทะเลแดง กบฏภาค
ตะวนัออกไดรวมตัวกันในชื่อ National Democratic Alliance  ชนกลุมนอยเหลานี้เปนประชากรที่
ยากจน  ไมไดรับความสนใจและถูกรัฐบาลละเลย  นอกจากนั้นในชวงที่รัฐบาลซูดานเนนแนวทาง
อิสลามแบบจารีตนิยม  กองกําลังของฝายรัฐบาลยังไดโจมตีและทําลายชุมชน ที่พกัอาศัย  ตลอดจน
สุเหรา ของชนกลุมนอยเหลานี้ อยางไรกต็าม กบฏกลุม NDA  ซ่ึงเคยปฏิบัติการทําลายทอสงน้ํามัน
ของซูดานหลายครั้ง มีกําลังนอยมีขีดความสามารถต่ํา ยังไมเปนภยัคุกคามรายแรงตอความมั่นคง
ของรัฐบาลซูดาน  และไดเจรจาทําขอตกลงสงบศึกกับรัฐบาลเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2549 (2006)  
 4.3.3 ปญหาความขัดแยงในดารฟูร 
 พื้นที่ที่เรียกวา ดารฟูร อยูทางภาคตะวันตกของซูดาน ประกอบดวย 3 รัฐ คือ รัฐดารฟูร
เหนือ (ตดิชายแดนลิเบยี) รัฐดารฟูรใต (ตดิชายแดนชาดและสาธารณรัฐแอฟริกากลาง) และรัฐดาร
ฟูรตะวนัตก (ติดชายแดนชาด) ประชากรของดารฟูร มีประมาณ 4 ลานคน ทั้งเผาพันธุแอฟริกัน  
(เกินกวารอยละ 40 ) และเผาพันธุอาหรับ ชาวดารฟูรสวนใหญ แมวาจะนับถือศาสนาอิสลาม แตก็มี
ความใกลชิดผกูพันกับประเทศเพื่อนบานของซูดาน คือ ชาด ซ่ึงมีประชากรเปนชนกลุมนอย
เผาพันธุเดียวกนักับชาวดารฟูรมากกวาในประเทศซูดาน ชาวดารฟูรเชือ้สายแอฟริกนัมีความรูสึกวา
ไมไดรับความเทาเทียมกับชาวดารฟูรเชื้อสายอาหรับ เนื่องจากรัฐบาลซูดานเขาขางชาวดารฟูรที่มี
เชื้อสายอาหรบัอยูเสมอ เมื่อมีปญหาขัดแยงระหวางกันในเรื่องที่ดินทํากินและแหลงน้ํา ที่ผานมา
รัฐบาลซูดานละเลยการพฒันาในดารฟูรมาโดยตลอดทําใหความรูสึกปนปฏิปกษกับรัฐบาลซูดานมี
มากขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งเมือ่ดารฟูรประสบภาวะแหงแลงและความอดอยากรุนแรงในปพ.ศ. 2527 
(1984) และตั้งแตชวงทศวรรษ 1990 เปนตนมา การละเลยของรัฐบาลซูดานทําใหสภาพบานเมือง
ในรัฐดารฟูรทัง้สามตกอยูในภาวะไมมีขื่อแป (anarchist) การตอตานรัฐบาลซูดานของชาวดารฟูร
เชื้อสายแอฟรกิันมีมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในหมูชนกลุมนอยเผา Fur ยังผลใหรัฐบาลซูดาน
เพงเล็งทําการจับกุมคุมขังพวกเชื้อสายแอฟริกันโดยไมมีการตั้งขอหา ในกลางปพ.ศ. 2545 (2002)  
ชนกลุมนอยอาหรับในดารฟรูสังหารชนเผา Fur เปนจํานวน 65 คน รวมทั้งเผาทําลายที่อยูอาศัยและ
พื้นที่เกษตรกรรมหลายรอยแหง ทําใหชาวดารฟูรลุกขึ้นมาทําการตอตานรัฐบาลซูดานดวยอาวุธ
เปนครั้งแรก 
 กบฏดารฟูร 2 กลุมที่เร่ิมปฏิบัติการโจมตีกองทหารรัฐบาลซูดานในรัฐดารฟูร ในปพ.ศ. 
2546 (2003) คือ กลุม Sudan Liberation Movement และกลุม Justice and Equality Movement ซ่ึง
ฝายรัฐบาลไดตอบโตฝายกบฏอยางรุนแรงโดยมีเปาหมายที่มุงสังหารชาวแอฟริกนั 3 เผา คือ ชนเผา 
Fur ชนเผา Zaghawa และชนเผา Massalit การปราบปรามกบฏอยางเหีย้มโหดในลักษณะทําลายลาง
ชนกลุมนอยแอฟริกันในดารฟูรทําใหรัฐบาลซูดานและชนกลุมนอยอาหรับในดารฟรู (กลุม 
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Janjaweed) ซ่ึงเปนพันธมิตรของฝายรัฐบาลซูดานถูกองคการสหประชาชาติและประชาคมระหวาง
ประเทศประณามและเรียกรองใหรัฐบาลซูดานปลดอาวุธชนกลุมนอยอาหรับติดอาวุธกลุมนี ้แต
รัฐบาลซูดานมิไดปฏิบัติตาม และยังคงมุงใชความรุนแรงปราบปรามกบฏในดารฟูรตอไปโดยใช
กําลังของพันธมิตร โดยเฉพาะจากกลุม Janjaweed รวมทั้งขัดขวางการใหความชวยเหลือดาน
มนุษยธรรมขององคกรระหวางประเทศตางๆ แกชาวดารฟูร       
 คณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาตไิดดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อใหการสูรบ
ระหวางกบฏดารฟูรกับฝายรัฐบาลซูดานยุตลิง โดยกดดนัใหทั้งสองฝายเจรจาหาขอยุตทิางการเมือง    
พรอมทั้งพยายามใหความชวยเหลือดานอาหารและดานมนุษยธรรมอื่นๆ แกชาวดารฟูรในเวลา
เดียวกัน แตรัฐบาลซูดานก็ยังคงมิไดใหความรวมมืออยางเต็มที่ ปญหาความขัดแยงตางๆ ไมดีขึ้น
เนื่องจากทั้งฝายรัฐบาลซูดานและกบฏยังไมมีเจตนาแทจรงิที่จะประนีประนอมหาทางเจรจาแกไข
ความขัดแยงระหวางกัน แมมีการเจรจาระหวางทั้งสองฝายขึ้นเมื่อปพ.ศ. 2548 (2005) จนทําใหมี
การลงนามขอตกลงสันติภาพดารฟูร (Darfur Peace Agreement) ระหวางรัฐบาลซูดานกับกบฎ  
Sudan Liberation Movement กลุมของนาย Minawi  สวนที่เหลืออีก 27 กลุมไมเขารวม แต
เหตุการณความขัดแยงก็ไมดขีึ้น การสูรบซ่ึงดําเนินมาอยางตอเนื่องเปนปที่ 7 ทําใหมผูีเสียชีวิตและ
พลัดถ่ินหลายลานคน นอกจากนี้ยังมีบางสวนที่หนีภยัเขาไปในประเทศชาดถึง 250,000 คน และใน 
สาธารณรัฐแอฟริกากลางเปนจํานวนถึง 50,000 คน ทั้งนี้แมวาองคการสหภาพแอฟริกา (African 
Union) ไดสงผูสังเกตการณทางทหาร (Military Observer Mission) เขาไปในดารฟูรตัง้แตระยะแรก
ของความขัดแยง รวมทั้งการสงกองกําลัง African Union Mission in Sudan ซ่ึงประกอบดวยชาติ
ตางๆ ในแอฟริกา จํานวน 7,000 คน เพื่อปฏิบัติหนาที่รักษาสันติภาพในดารฟูรตั้งแตปพ.ศ. 2548-
2550 (2005 – 2007) แตก็มไิดทําใหความรนุแรงของปญหาในดารฟูรบรรเทาลง   
 

4.4  ความพยายามของสหประชาชาติกับการเขาไปรักษาสันติภาพในดนิแดนดารฟูร 
คณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาตไิดมีมติขอที่ 1590 (2005) ใหจัดตั้งภารกิจรักษา

สันติภาพในซูดาน โดยสหภาพแอฟริกาไดสงกองกําลังเขาไปรักษาสันติภาพในดารฟรูตั้งแตป พ.ศ. 
2547 (2004) ภายใตช่ือ African Union Mission in Sudan (AMIS) แตเนือ่งจากกองกาํลังดังกลาว
ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนและอาวธุ คณะมนตรคีวามมั่นคงแหงสหประชาชาติ  จึงไดมีมติที่ 
1706 ใหสงกองกําลัง UNMIS (United Nations Mission in Sudan) และกองกําลังตาํรวจของ
องคการสหประชาชาติไปปฏบิัติภารกิจในการรักษาสันติภาพในดนิแดนดารฟูร ตอจาก AMIS 
อยางไรก็ดี ประธานาธิบดีซูดานไดยืนยนัวาการเขาไปของ UNMIS ถือเปนการละเมิดอธิปไตยของ
ซูดาน จึงไมอาจยินยอมไดและยืนยันวารัฐบาลซูดานจะทําการควบคุมสถานการณในดารฟูรไดดวย
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ตนเอง แตเนื่องจากรัฐบาลซูดานลมเหลวตอการแกปญหาดังกลาว ประกอบกับแรงกดดันจากนานา
ประเทศ รัฐบาลซูดานจึงจําตองยอมรับขอเสนอของ Department of Peace Keeping Cooperation 
(DPKO) ในการจัดตั้งกองกาํลังผสม (Hybrid Operation) ระหวาง UNMIS และ AMIS เมื่อวนัที่ 31 
กรกฎาคม พ.ศ. 2550 (2007) โดยคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติมีมติที่ 1769 ใหจดัตั้ง 
UN-AU Mission in Darfur (UNAMID) ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 (2007) 

อยางไรก็ดี การจัดกําลังทัพเขาไปในดารฟรูไมใชเร่ืองงาย เนื่องจากรัฐบาลซูดานตั้ง
เงื่อนไขมาโดยตลอด โดยอางวาความขัดแยงดังกลาวเปนเรื่องภายในภูมิภาค ฉะนั้นจะตองให
ความสําคัญกับกองกําลังจากทวีปแอฟริกากอน การเลือกกองกําลังที่จะเขาใน UNAMID จึงใชเวลา
ในการเลือกเฟน แตในที่สุด DPKO ก็สามารถสรุปกองกําลัง UNAMID ไดวาประกอบดวยกอง
กําลังจากประเทศในทวีปแอฟริกา ไดแก บกูินาฟาโซ อียิปต เอธิโอเปย แกมเบยี กานา เคนยา 
มาลาวี มาลี ไนจีเรีย เซเนกลั และประเทศนอกภูมภิาค ไดแก จอรแดน เนเธอรแลนด นอรเวย บัง
คลาเทศ เนปาล และไทย 

ในขณะเดยีวกนัสหประชาชาติและสหภาพแอฟริกาก็พยายามใหมีการเจรจาทางการทูตเพื่อ
สันติภาพระหวางรัฐบาลซูดานกับกลุมตอตานตางๆ ในดารฟูรโดยใหแทนซาเนยีเปนเจาภาพ และ
ในที่สุดก็มกีารแถลงรวมระหวางนายบันคมีุนและนาย Omar al-Bashir ประธานาธิบดซูีดาน 
ประกาศใหแถลงการณรวมในการเจรจาสนัติภาพกับกลุมตอตาน แตปรากฎวาการประชุมดังกลาว
ประสบกับความลมเหลว เนือ่งจากกลุมตอตานซึ่งประกอบไปดวยชนเผากลุมเล็กกลุมนอยไม
สามารถเขารวมประชุมไดทัง้หมด มีเพยีง 7 กลุมจาก 28 กลุมเทานั้นที่เดินทางมาเขารวมประชุม  
 
4.5 การตัดสินใจเขารวมภารกิจรักษาสันตภิาพในดารฟูรของไทยภายใตกองกําลังสหประชาชาต ิ
 4.5.1 หลักการและเหตุผลท่ีไทยตองเขามาเกี่ยวของในบทบาทดานการรกัษาสันตภิาพใน
ดารฟูร 
  ประเทศไทยมพีันธกรณกีับสหประชาชาตทิี่จะตองใหความรวมมือและสนับสนุน
สันติภาพและความมั่นคงแหงประชาชาติในฐานะชาติสมาชิก นอกจากพันธะกรณีในฐานะสมาชิก
แลวประเทศไทยยังเปนสมาชิกในระบบกองกําลังเตรียมพรอมสหประชาชาติตั้งแต พ.ศ. 2541 
(1998) 
 นโยบายของรฐับาลไทยมีความสอดคลองกับแนวทางรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ 
ทั้งนี้ รัฐบาลไดกําหนดนโยบายความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและองคกรระหวางประเทศอื่นๆ 
เพื่อสงเสริมผลประโยชนของชาติ เสริมสรางความเขาใจและความเชื่อมั่นของประชาคมระหวางประเทศ 
โดยการดําเนินนโยบายที่เปนมิตรกับนานาประเทศ และสนับสนุนการสรางความรวมมือดาน
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ตางประเทศและความมัน่คงกบัประเทศเพื่อนบานและมติรประเทศอื่นๆ เพื่อลดความหวาดระแวง 
สรางความไวเนื้อเชื่อใจ สรางสันตภิาพและความสงบสุข   รวมทั้งสนบัสนุนภารกจิเพือ่สันติภาพและ
ปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรมภายใตกรอบของสหประชาชาตแิละผลประโยชนของประเทศเปนหลัก 
 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2550 (2007)  กระทรวงการตางประเทศไดจัดการประชุม 
“คณะกรรมการประสานงานดานการเขารวมในการปฏิบัติการ รักษาสันติภาพของสหประชาชาติ” ซ่ึงที่
ประชุมมีมติสนับสนุนการเขารวมภารกิจรักษาสันติภาพผสมระหวางสหภาพแอฟริกาและสหประชาชาติ
ในดารฟูร (UNAMID : United African Union/United Nations Hybrid operation in Darfur ) ดวย
เหตุผล ดังนี้  
 (1) ไทยมีความพรอมในการเตรียมกําลังพลในการเขารวมภารกิจ UNAMID ทั้งดานการสง กอง
กําลัง ดานเครื่องมือและอุปกรณ รวมทั้งมาตรการดานการรักษาความปลอดภัยและการขนยายกําลังพล
หากเกิดกรณีฉุกเฉินหรือเหตุการณรุนแรงใด ๆ   
 (2) การเขารวม UNAMID ตอบสนองนโยบายตางประเทศของไทยในการสนับสนุนบทบาทของ
สหประชาชาติในการธํารงและรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ  
 ดังนั้น เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2550 (2007) คณะรัฐมนตรีไดมีมติสรุปสาระสําคัญที่
เกี่ยวกับภารกจิเพือ่สันตภิาพภายใตกองกําลังสหประชาชาติในดารฟูร โดยยอดังตอไปนี้ 
 1. การสนับสนุนกองพันทหารราบไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพผสมระหวางสหภาพแอฟริกา
และสหประชาชาติในดารฟูร (UNAMID) ซ่ึงคณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ 
โดยอนุมัติใหสงเจาหนาที่ทหารไทย เขารวมภารกิจรักษาสันติภาพผสมระหวางสหภาพแอฟริกาและ
สหประชาชาติในดารฟูร (UNAMID) รวมทั้งสงเจาหนาที่ทหาร ตํารวจ และบุคลากรในดานอื่น  ๆ 
เพิ่มเติมในอนาคตเมื่อมีคําขอของสหประชาชาติในเรื่องเดียวกันนี้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการจัดกําลังที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติภารกิจการสับเปลี่ยนกําลังตามวงรอบจนกวาจะสิ้นสุดภารกิจหรือตลอดหวงที่
สหประชาชาติยังคงรองขอ การสนับสนุนจากไทยในภารกิจเดียวกัน   
 2. คณรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการใหจัดทําบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลไทย และ
สหประชาชาติในการสงกองกําลังเขารวมภารกิจรักษาสันติภาพผสม ระหวาง สหภาพแอฟริกาและ
สหประชาชาติในดารฟูร (UNAMID) ซ่ึงมีภารกิจหลักดังตอไปนี้ 
  (1) สนับสนุนกระบวนการสนัติภาพและการไกลเกลี่ยเพื่อสรางสันติภาพในดาร
ฟูรใหเปนไปตามขอตกลงสันติภาพดารฟูร 
  (2) เสริมสรางความมั่นคง  
  (3) สงเสริมหลักนิติธรรม ธรรมาภิบาล และสิทธิมนุษยชน  
  (4) การใหความชวยเหลือทางมนุษยธรรม 
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  จะเห็นไดวาการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในปจจุบันครอบคลุมทั้งดานการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และสิทธิมนุษยชน ภารกจิและการปฏิบตัิการตางๆ ของสหประชาชาติเกี่ยวของกับ
ทั้งฝายทหารและพลเรือนซ่ึงจะตองทํางานรวมกันในบริเวณที่มีความขดัแยง ฉะนัน้ กองกําลัง
สันติภาพจําตองเขาใจสถานภาพทางกฎหมาย กฎบัตรสหประชาชาติ ขอตกลงของกองกําลังหรือ
เขาใจกฎหมายเกีย่วกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ตลอดจนแนวความคิดและวิธีการแกปญหาโดย
สันติวิธี 
  ดังนั้น การเขารวมภารกจิ UNAMID ถือเปนการยกระดับภาพลักษณของไทยในเวที
ระหวางประเทศและเพิ่มพนูโอกาสของไทยในดานการรักษาสันติภาพและการขยายบทบาทไปสู
ดานการพัฒนาและการใหความชวยเหลือดานมนษุยธรรมในกระบวนการเสริมสรางสันติภาพ 
ตลอดจนเปนโอกาสในการกระชับความสมัพันธทวภิาคีระหวางไทยกบัซูดาน และเปนประโยชน
ตอการพัฒนาความรวมมือในดานอื่นๆ รวมทั้งเศรษฐกิจ การคา การลงทุน ทั้งกับประเทศซูดาน
และประเทศอืน่ๆ ในภูมภิาคแอฟริกา 
 4.5.2 กลไกและภารกิจของประเทศไทยในการเขารวมรักษาสันตภิาพภายใตกองกําลัง
สหประชาชาต ิ
  กระบวนการพิจารณาในการตัดสินใจเขารวมในภารกิจรักษาสันติภาพของกองทัพไทย
ภายใตกองกําลังสหประชาชาติมีแนวทางดังตอไปนี ้
  ก. สหประชาชาติสงหนังสือทาบทามขอรับการสนับสนุนกําลังผานคณะทูตถาวร  ประจํา
สหประชาชาต ิณ นครนวิยอรก 
  ข. คณะทูตถาวร รายงานการขอรับการสนับสนุนยังกระทรวงการตางประเทศ 
  ค. กระทรวงการตางประเทศแจงกระทรวงกลาโหม ขอทราบทาทีและความพรอมของ
กองทัพไทย 
  ง. กองบัญชาการทหารสูงสุด โดยกรมยุทธการทหาร เร่ิมตรวจสอบปจจัยที่เกี่ยวของ
ประกอบการพิจารณา อันไดแก ทาทใีนระดับการเมือง สถานการณดานความปลอดภัย 
ผลประโยชนของกองทัพและประเทศ นโยบายรัฐบาล ความพรอมของกองทัพ ผลกระทบดาน
ความมั่นคง ลักษณะของภารกิจและงบประมาณที่ตองใช 
  จ. เมื่ออนุมัติในระดับกองบญัชาการทหารสูงสุดแลว จะเสนอโครงสรางการจัดกําลัง
พรอมงบประมาณเขาสูการพิจารณาโดยสภากลาโหม  
  ฉ. กระทรวงกลาโหม จะเสนอเรื่องขอความเหน็ไปยงัหนวยงานของรัฐทีเ่กี่ยวของดานความ
มั่นคงการตางประเทศ และงบประมาณ ไดแก กระทรวงการตางประเทศ  สภาความมั่นคงแหงชาติ 
กระทรวงการคลัง  เพื่อประกอบการพิจารณาของสภากลาโหม 
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  ช. คณะรัฐมนตรี มีอํานาจอนุมัติภารกจิดังกลาวในขัน้สุดทาย โดยกระทรวงกลาโหมจะ
เสนอผานสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 ภูมิหลังขั้นตอนในการดําเนนิงานและกระบวนการภายในประเทศเพื่อพิจารณาการเขารวม
ในภารกิจรักษาสันติภาพของกองทัพไทยภายใตกองกําลังสหประชาชาติ 
 ก. การขออนุมตัิจากครม.

• เนื่องจากครม. มีมติอนุมัติใหสงทหารและกองกําลังเขารวมในภารกิจ UNAMID 
ตั้งแตสมัยรัฐบาล พล.อ. สุรยุทธ จุลานนท และไทยไดสงเจาหนาที่ทหารเปนรายบุคคล จํานวน 13 
นาย เขาไปปฏบิัติหนาที่เพื่อเตรียมรองรับกองกําลังไทย แตเนื่องจากรัฐบาลซูดานเพิ่งยืนยนัตอบรับ
กองกําลังในรฐับาลสมัยปจจุบันจึงตองนําเรื่องเขาครม. เพื่อยืนยันมติ ครม. เดิมกอนตอบรับกับ
สหประชาชาต ิ

• การเสนอความเห็นตอที่ประชุมสภาความมั่นคงแหงชาติซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเปน
ประธานเพื่อพจิารณาถึงหลักการในเรื่องการปฏิบัติการรักษาสันติภาพและพิจารณาผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งกลั่นกรองความเห็นเบื้องตนกอนนาํเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

  ข. ขั้นตอนในกรอบสหประชาชาติ

• การแจงสหประชาชาติจะทําไดหลังจากที่ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลว การ
เดินทางตรวจภูมิประเทศ สหประชาชาติขอใหไทยเดนิทางเขาตรวจภูมปิระเทศของซูดาน โดยใน
การนี้ประเทศไทยไดสงกองกําลังเฉพาะกจิ 980 เขาตรวจภูมิประเทศในเขตดารฟูร ประเทศซูดาน 
เมื่อวันที่ 4-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 (2007) 

• การจัดทําขอตกลงเพื่อความเขาใจรวมกัน (Memorandum of Understanding : 
MOU) โดยในหลักการประเทศไทยมีความเห็นวา ควรมกีารลงนามใน MOU กอนที่จะสงกองกําลัง
ไปในซูดานเพือ่ยืนยนัและคุมครองสิทธิประโยชนของกองทัพไทย และเปนหลักฐานการคืนเงิน 
ทดรอง 
   ภายใตกระบวนการตัดสินใจดังกลาว คณะรัฐมนตรีไดมีมติสรุปสาระสําคัญที่เกี่ยวกับ
ภารกิจเพือ่สันติภาพภายใตกองกําลังสหประชาชาตใินดารฟูร เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2550 (2007) 
ดังตอไปนี้ 
 1. อนุมัติใหสงทหารไทย จํานวน 1 กองพนัทหารราบผสม เขารวมภารกิจรักษาสันติภาพ
ผสมระหวางสหภาพแอฟริกาและสหประชาชาติในดารฟูร (AU/UN Hybrid Operation in Darfur : 
UNAMID) รวมทั้งการสงเจาหนาที่ทหาร ตาํรวจ และบุคลากรในดานอืน่ ๆ เพิ่มเติมในอนาคตเมื่อมี
คําขอของสหประชาชาติในเรื่องเดียวกันนี ้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการจัดกําลังที่เกีย่วของกับการ
ปฏิบัติภารกิจการสับเปลี่ยนกําลังตามวงรอบจนกวาจะสิ้นสุดภารกิจหรือตลอดหวงที่สหประชาชาติ
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ยังคงรองขอการสนับสนุนจากไทยในภารกิจเดยีวกัน  
 2. อนุมัติใหเจาหนาที่ที่เขารวมภารกจิ UNAMID ไดรับสิทธิในการนบัเวลาราชการเปน
ทวีคูณตามมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ พ.ศ. 2494 (1951) รวมถึงสิทธิในการ
พิจารณาบําเหน็จพิเศษในเวลาฉุกเฉินตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการพิจารณาบําเหน็จ
พิเศษในเวลาฉุกเฉิน พ.ศ. 2529 (1986) ตลอดชวงปฏิบัติภารกิจดังกลาว และใหการปฏิบัติหนาที่
ของเจาหนาทีถื่อเปนการปฏิบัติราชการพิเศษตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด ทั้งนี้ ใหครอบคลุม
ถึงเจาหนาที่ของกระทรวงกลาโหม ที่เขาไปยังพื้นที่ปฏิบตัิการเพื่อการสงกําลังบํารุง การตรวจเยี่ยม
หรือปฏิบัติงานหรือหนาที่อ่ืนใดตามที่ผูบงัคับบัญชามอบหมาย โดยเริม่นับระยะเวลาตั้งแตวนัที่เร่ิม
การเคลื่อนยายออกจากที่ตั้งปกติหรือประเทศไทยเพื่อไปปฏิบัติภารกิจในประเทศซูดานจนกระทั่ง
ถึงวันที่เสร็จสิ้นภารกจิหรือเคล่ือนยายกลับสูที่ตั้งปกติหรือประเทศไทย  
 3. อนุมัติในหลักการสนับสนุนเงินทดรองราชการเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนนิการตาม
ขอ 1 ในกรอบวงเงินประมาณ 350 ลานบาท ตอวงรอบ 6 เดือน โดยใหกระทรวงกลาโหมขอทํา
ความตกลงกับกระทรวงการคลังในการเบกิจายงบประมาณตอไป  
 4. อนุมัติในหลักการใหจัดทาํบันทึกความเขาใจระหวางรฐับาลไทยและสหประชาชาตใิน
การสงกองกําลังเขารวมภารกิจ UNAMID  
 เนื่องจากการจดัทํารางบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลไทยและสหประชาชาติเปน
กระบวนการและขั้นตอนปกติของการสงกองกําลังเขารวมปฏิบตัิการรักษาสันตภิาพของ
สหประชาชาตริะหวางสหประชาชาติและประเทศสมาชิกที่สนับสนุนกองกําลัง ซ่ึงในทางปฏิบัติจะ
จัดทําหลังจากตกลงสงกองกาํลังแลว โดยมสีาระสําคัญเกี่ยวกับการสงกองกําลังไทยเขารวมภารกจิ 
UNAMID และคาใชจายเกีย่วกับการดําเนนิการดังกลาว ซ่ึงในชั้นตนรัฐบาลไทยตองสํารอง
คาใชจายสําหรับเตรียมการและสหประชาชาติจะจายเงนิคืนใหในภายหลัง ทําใหภารกิจ UNAMID 
ไมเกี่ยวของและผูกพันกับงบประมาณของประเทศ โดยไมมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขต
พื้นที่นอกอาณาเขต ซ่ึงประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตาม
กฎหมายระหวางประเทศและไมตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามบันทึกความเขาใจ 
รวมทั้งไมมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง ตลอดจน
ไมมีผลผูกพันดานการคาหรอืการลงทุนของประเทศอยางมีนัยสําคัญ กระทรวงการตางประเทศจึงมี
ความเหน็วารางบันทึกความเขาใจฯ ฉบับนี้ไมนาจะเปนหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทีจ่ะตองไดรับความเหน็ชอบของรัฐสภากอนดําเนินการให
มีผลผูกพัน  

4.5.3 แนวโนมผลกระทบจากการเขารวมรักษาสันตภิาพของกองทัพไทยภายใตกองกาํลัง
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สหประชาชาต ิ
  4.5.3.1 ผลดขีองการเขารวมรักษาสันตภิาพของกองทพัไทยภายใตกองกําลัง
สหประชาชาต ิ
   (1) สรางศักยภาพและสงเสริมบทบาทไทยในเวทีระหวางประเทศ เพือ่เปนการเปด
บทบาทการนาํในดานการรกัษาสันตภิาพในภูมภิาค 
   (2) กระชับความสัมพันธกับประเทศในภูมภิาคตางๆ เพื่อประโยชนในดานการ
ตางประเทศ และความมั่นคง อีกทั้งยังเปนการลดความหวาดระแวงระหวางกัน รวมไปถึงการลด
แรงกดดนัที่เกดิจากกระแสการขยายบทบาทและอิทธิพลของกลุมความรวมมือของประเทศ
ตะวนัตกผานบทบาทการรักษาสันตภิาพ 
   (3) ในระดับกองทัพ กองทัพไทยจะมีโอกาสไดพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
กองทัพและระบบการทํางานของกองทัพไทยใหเปนไปตามมาตรฐานสากล เนื่องจากกองทัพไทย
ยังขาดองคความรูในเรื่องสิทธิกฎหมายมนุษยชนระหวางประเทศ กฎการปะทะ กฎหมายอาญา
ระหวางประเทศ ซ่ึงการเขารวมภารกจิดังกลาวจะเปนการสงผลในการพัฒนาทักษะและความรูซ่ึง
บุคลากรของกองทัพจะใชยึดถือเปนบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานและรองรับบทบาทดานปฏิบัติการ
รักษาสันตภิาพในทศวรรษหนา นอกจากนี้เจาหนาที่ทหารและตํารวจไทยสามารถปฏิบัติหนาที่
เสมือนทูตสันถวไมตรี โดยในอดีตที่ผานมา ทหารไทยประสบความสําเร็จในการเขาถึงประชาชน
เนื่องจากมกีารเยี่ยมเยยีนประชาชนบอยครั้ง ครองใจเด็กโดยการใหส่ิงของ ใหความชวยเหลือทาง
การแพทย ชวยเหลือทางดานการเกษตร เนื่องจากทหารไทยมีประสบการณจากโครงการเกษตรใน
พระราชดําริ บทเรียนที่ไทยไดรับจากประสบการณการเขารวมรักษาสันติภาพภายใตกองกําลัง
สหประชาชาตใินอดีตทําใหกองทัพรูวาการชนะใจประชาชนนั้นเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะจะนํามา
ซ่ึงสันติภาพทีย่ั่งยืน นอกจากนี้การทํางานเปนทีมกับกองกําลังนานาชาติอ่ืนๆ เปนการประสานงาน
และสรางเครือขายกบัหนวยงานสหประชาชาติอ่ืนๆ 
  (4) สรางโครงการความรวมมือทวิภาคแีละพหภุาคีขึ้นใหม เมื่อกองทพัไทยไดรับ
ความเชื่อถือและการยอมรับในศักยภาพและบทบาทแลว ผลประโยชนที่ตามมาไดแกความ
ชวยเหลือ หรือความรวมมือทวภิาคี  พหภุาคีในรูปแบบตางๆ เชน โครงการพัฒนาศกัยภาพดานการ
รักษาสันตภิาพ (Enhance International Peace Keeping Capabilities: EIPC) โครงการความริเร่ิมการ
รักษาสันติภาพรวม (Global Peace Operation Initiative : GPOI) สนับสนุนโดยสหรฐัอเมริกา 
โครงการความรวมมือระหวางศูนยสันตภิาพไทย และออสเตรเลีย เชน การสัมมนารวม  การฝกรวม
ดานการรักษาสันติภาพในโครงการพิราบ-จาบิรู เปนตน 
  (5) ผลประโยชนทางออม ไดแก ผลประโยชนทางเศรษฐกิจและการคา ซ่ึงรัฐบาล
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สามารถตอยอดจากการวางรากฐานการปฏบิัติการของกองทัพไทยในประเทศซดูาน ซ่ึงอาจนําผล
พลอยไดมาสูภาคเอกชนในระยะยาวได 
  (6) เนื่องจากสหประชาชาติรับผิดชอบทั้งคาตอบแทนกําลังพล คาใชจายในการ
ปฏิบัติการดํารงสภาพหนวย การบาํรุงและคาตอบแทนเสื่อมสภาพของอาวุธยุทโธปกรณ ประมาณป
ละ 700 ลานบาท ดังนั้นจึงไมไดเปนภาระทางดานงบประมาณแกกองทพัไทย ในมมุมองกลับกัน การ
สนับสนนุภารกิจในการรักษาสันตภิาพกลับเปนประโยชนใหกบักองทพัไทยโดยไมตองใช
งบประมาณของแผนดนิ 
 โดยสรุป การที่ประเทศไทยจะเขารวมในการปฏิบัติการสนัตภิาพเปนการสนับสนนุและ
สงเสริมการดาํเนนิบทบาทดานการเมอืงระหวางประเทศและการตางประเทศโดยมจีุดมุงหมายสูงสดุ
คือผลประโยชนของชาตใินอนาคต นอกจากนีย้ังเปนการสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือพหุ
ภาคนีานาประเทศ เนื่องจากการเขารวมในการปฏิบัติการสนัตภิาพในครั้งนี้เปนการแสดงจุดยนืการ
สนับสนนุกระบวนการแกไขปญหาดวยกลไกเพื่อสันติของสหประชาชาติ และทายที่สุดการเขารวม
ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพยังเปนการเสรมิสรางศักยภาพของชาตแิละความพรอมของกองทัพไทยใหมี
บทบาทสําคัญในเวทีโลก 
  4.5.3.2 ผลเสียท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการเขารวมรักษาสันตภิาพของกองทัพไทย
ภายใตกองกําลังสหประชาชาต ิ
  (1) หากเปนการปฏิบัติการนอกกรอบสหประชาชาติ โดยไมมีการจัดตั้งกองทุน
สนับสนุนนานาชาติ (Trust Fund) รัฐบาลจําเปนตองรับผิดชอบคาใชจายเองในลกัษณะ Cost-Sharing 
  (2) ผลกระทบทางการเมือง กรณีสถานภาพของรฐับาลไมมั่นคงหรือมปีญหาที่มี
ผลกระทบตอความมั่นคงภายใน อาจถูกหยิบยกและขยายผลเปนปจจยัโจมตีทางการเมือง 
  (3) เนื่องจากรัฐบาลซูดานไมพอใจที่จะใหสหประชาชาติเขามายุงเกี่ยวกับ
กิจการการเมืองซ่ึงซูดานถือวาเปนเรื่องภายใน ประธานาธิบดี ดีบาเซียของซูดาน ไดกลาวหา
ชาวตางชาติโดยเฉพาะผูที่ทํางานใหกับองคกรบรรเทาทุกขวาพยายามทําลายความมั่นคงของ
ซูดานและไดขับไลองคกรบรรเทาทุกขรวม 13 แหงออกนอกประเทศเพื่อตอบโตหมายจับซ่ึง
ออกโดยศาลอาชญากรระหวางประเทศ ณ กรุงเฮก ดังนั้นการที่ไทยเขารวมสนับสนุนใน
ภารกิจรักษาสันติภาพระหวางประเทศในดารฟูรอาจมีผลกระทบตอความสัมพันธไทย-ซูดาน 
การที่ซูดานเพิ่งจะตอบรับใหกองทัพไทยเขาไปปฏิบัติการในภารกิจดังกลาวได เมื่อวันที่ 18 
กันยายน พ.ศ. 2551 (2008) หลังจากรอการพิจารณาอยูเปนเวลา 1 ป โดยกองทัพไทยไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติงานในลักษณะของการแสดงกําลังเพื่อขมขวัญหรือจํากัดเสรีภาพในการ
ปฏิบัติงานของกลุมติดอาวุธในพื้นที่เปนหลัก เชน การลาดตระเวนแสดงกําลังพลและการ
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ลาดตระเวนคุมกันยานพาหนะ จากขอมูลเชิงลึกของกองกําลังเฉพาะกิจ 980 ไทย-ดารฟูร กรม
ยุทธการทหาร1 แมวาหมายจับประธานาธิบดีบาเซียและทาทีของซูดานอาจยังไมมีผลกระทบ
ใดๆ ตอภารกิจในการปฏิบัติการของกองทัพไทยในพื้นที่ ซ่ึงตองเพิ่มความระมัดระวังในการ
ปฏิบัติการใหมากขึ้น นอกจากนี้รัฐบาลไทยยังควรแสวงหามาตรการทางการทูตเพื่อสรางความ
เขาใจในหลักการและบทบาทของการสนับสนุนของไทยตอภารกิจรักษาสันติภาพในดารฟูร 
  (4) พื้นที่ดารฟูรภายใตภารกิจ UNAMID แบงเปน 3 เขต คือ ดารฟูรเหนือ  
ดารฟูรใตและดารฟูรตะวันตก ทั้ง 3 เขตลวนแลวแตเปนเขตเสี่ยงภัยทั้งส้ิน ในอดีตพื้นที่
ดังกลาวอยูภายใตการบังคับบัญชาของ Force Commander of UNAMID คือ Martin Luther 
Agwai ชาวไนจีเรีย และตั้งแตวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2552 (2009) ดารฟูรทั้ง 3 เขตจะอยูภายใต
การบังคับบัญชาของนายพล Patrick Nyamvumba ชาวรวันดา จากสถานการณความรุนแรงใน
พื้นที่ดารฟูรในปจจุบัน อาจเปนผลใหกองกําลังไทยถูกโจมตีจากกองกําลังติดอาวุธของ
ฝายรัฐบาลหรือฝายที่สนับสนุนรัฐบาลซึ่งทําใหกองกําลังไทยอยูในเกณฑเส่ียงที่จะไดรับความ
สูญเสีย2

  (5) จากการที่รัฐบาลซูดานไมตองการใหมีการลงประชามติเพื่อแบงแยก
ดินแดนตามขอตกลงสันติภาพดารฟูร และจากทาทีความไมพอใจตอบทบาทขององคการ
สหประชาชาติและองคกรชวยเหลือของตางชาติทําใหกองกําลังไทยจําเปนตองติดตามนโยบาย
ของรัฐบาลซูดานอยางใกลชิดและระมัดระวังเปนพิเศษโดยตองรักษาความเปนกลางและวินัย
อยางเขมงวด ตลอดจนตองใชกําลังอยางเหมาะสมเพื่อไมใหกระทบกระเทือนตอภารกิจของ
องคการสหประชาชาติและความสัมพันธไทย-ซูดาน ในเรื่องดังกลาว กระทรวงการ
ตางประเทศจึงตองทํางานอยางหนักเพื่อนําเสนอขอมูลในเชิงลึกตอรัฐบาลและกองทัพไทย 
เนื่องจากโอกาสที่กองกําลังไทยจะไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลซูดานมีนอยมาก ฉะนั้นการ
ประสานงานระหวางกระทรวงการตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไคโรกับ
หนวยงานหรือองคกรขององคการสหประชาชาติในเรื่องขอมูลขาวสารจึงเปนเรื่องจําเปน 
นอกจากนี้กําลังพลของกองทัพไทยเอง ก็ควรไดรับการฝกฝนและชี้แจงใหมีความเขาใจถึง
ระบบการทํางานขององคการสหประชาชาติ อาทิเชน โครงสราง สายการบังคับบัญชาและแนว
ทางการประสานงานกับหนวยงานตางๆ3

                                                                    
1 http://poc.j3schq.org/Thai_Dafur/index.html 
2 Ibid. 
3 http://poc.j3schq.org/Thai_Dafur/Sudan3.html 
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  (6) สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของซูดานเปนทะเลทราย อากาศแหง รอน
และยังมีพายุฝุนอาจสงผลกระทบตอสุขภาพและการปฏิบัติภารกิจของกองกําลังพลเมื่อตองอยู
ในพื้นที่เปนเวลานาน กําลังพลควรไดรับการฝกและเตรียมการใหพรอมในเรื่องยุทธวิธีและ
การแพทยที่จะเผชิญกับสภาพดังกลาว4

  (7) ซูดานเปนประเทศมุสลิมและเปนแหลงซองสุมผูกอการรายระหวาง
ประเทศ กองกําลังไทยอาจถูกกลุมผูกอการรายมุสลิมนําไปเปนประเด็นกลาวหาเชื่อมโยงวา
เปนเครื่องมือของพวกตะวันตกที่ตองการเขาไปแทรกแซงหาผลประโยชนในซูดาน อีกทั้งอาจ
ถูกนํามาเปนประเด็นทางการเมืองภายในประเทศและเหตุการณในภาคใต ดังนั้นรัฐบาลไทย
และกระทรวงการตางประเทศจึงควรมีการเตรียมการดานการประชาสัมพันธในหมูประชาชน
ของทั้งสองประเทศ (Public Diplomacy) ใหทราบถึงเหตุผลที่ทหารไทยตองสงกาํลังไป
สนับสนุน UNAMID อยางชัดเจนและตอเนื่อง5

จากการที่ประเทศไทยไดรับการคัดเลือกใหเปนสวนหนึง่ของกองกําลังสหประชาชาติในการ
รักษาสันติภาพในดารฟูรนบัเปนโอกาสสําคัญที่ทําใหประเทศไทยไดกาวขึ้นมาเปนที่รูจักในเวทีโลก
และในหมูประชาชนในประเทศซูดาน แมวาประเทศซูดานในปจจุบันกําลังประสบปญหาความขดัแยง
และสงครามทางการเมืองอยางหนัก แตการที่องคการสหประชาชาติไดเขาไปแทรกแซงและแกปญหา
ภายในตางๆ ซ่ึงในที่สุดซูดานก็จะกลับสูสภาพปกตแิละมีความมั่นคงในที่สุด ซูดานเปนประเทศทีม่ี
ศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง เนือ่งมาจากการคนพบแหลงน้าํมันและทรัพยากรธรรมชาติ 
ยังผลใหซูดานเริ่มมีความสําคัญในแงเศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศ แตนอยคนในประเทศ
ไทยที่เห็นความสําคัญของประเทศนี ้ทั้งนี้เปนเพราะซูดานอยูหางไกลกนั มีความยากลําบากในการ
เดินทาง และขอมูลเกี่ยวกับประเทศซูดานยงัมีไมมากนกั จึงทําใหซูดานเปนดินแดนลกึลับสําหรับคน
ไทยทั่วไปตลอดมา ดังนั้น กระทรวงการตางประเทศจึงควรทบทวนนโยบายและขยายบทบาทการ
ตางประเทศเชงิรุกที่จะผลักดนัใหไทยเขาไปขยายความสัมพันธและแสวงหาโอกาสใหมในแง 
เศรษฐกิจ แหลงวัตถุดิบ ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ รวมทั้งความเปนไปไดของตลาดแหงใหมเชิง
พาณิชยสําหรับสินคาไทยในซูดานซึ่งอาจขยายชองทางการคาในอนาคตสําหรับภูมภิาคนี้ซ่ึงมีพลเมือง
ถึง 750 ลานคน ทั้งนี้กระทรวงการตางประเทศจะตองมีเปาหมายในการใชแนวทางการทูตเชิงรุกอยาง
เปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ดังจะนาํเสนอในบทตอไป 
 

                                                                    
4 http://poc.j3schq.org/Thai_Dafur/Sudan6.html 
5 Ibid. 

 



 

บทท่ี 5 
สรุปและขอเสนอแนะ 

  
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาขอมูลในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของ อันไดแก สถานการณความขัดแยงในดารฟูร  
นโยบายตางประเทศ  และบทบาทของไทยในการรักษาสันติภาพระหวางประเทศ  ผลดีผลเสียของ
การเขารวมในภารกิจรักษาสันติภาพระหวางประเทศในดารฟูร  และสถานะความสัมพันธระหวาง
ไทย-ซูดาน ผูวิจัยมีความเหน็วา  การเขารวมภารกจิรักษาสันติภาพในดารฟูรภายใตกองกําลัง
สหประชาชาต ินอกจากจะเปนโอกาสสําคัญที่จะเพิ่มพนูบทบาทของไทยในซูดานและแอฟริกา 
และทําใหไทยเปนที่รูจักของประชาคมโลกมากขึ้นในดานการรักษาสนัติภาพระหวางประเทศแลว   
การตัดสินใจเขารวมภารกิจรักษาสันติภาพดังกลาวของไทยยังเปน ทางเลือกที่จะสงเสริม
ผลประโยชนของชาติในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อใหการเขารวมของกองกําลังไทยประสบ
ผลสําเร็จตามจุดมุงหมายทีต่ั้งไว ไทยจําเปนตองพิจารณาขอมูลที่เกี่ยวของอยางละเอียดเพื่อ
เตรียมการรับมือและจัดการกับผลกระทบและอุปสรรคที่อาจเกิดขึน้โดยมีปจจัยตางๆ ที่ตอง
คํานึงถึงดังนี ้
 (1) สถานการณทั่วไปเกีย่วกบัความปลอดภัยในดารฟูร เปนปจจยัหลักที่นาหวงใย  การสู
รบขนาดใหญและเล็ก ระหวางฝายรัฐบาลกับกบฏกลุมตางๆ และการใชความรุนแรงในดารฟูรซ่ึง
เกิดขึ้นเปนระยะตอเนื่องกันมาหลายป ยังคงเกิดปะทุขึน้ไดเสมอ ถึงแมวาเหตกุารณทัว่ไปตั้งแตตน
ปพ.ศ. 2552 (2009) จะลดความความรุนแรงลงบาง เนื่องจากความพยายามของนานาชาติที่เขาไป
รวมกันแกปญหาแตความตึงเครียดในดารฟูรก็ยังคงมีอยู โดยเฉพาะระหวางทหารซูดานกับชาด 
และระหวางกบฏที่ทั้งสองฝายสนับสนุน ซ่ึงหากเกดิการสูรบก็มีแนวโนมที่จะขยายตัวและรนุแรง
มากขึ้น 

 (2) ในดานการเมือง รัฐบาลซูดานซึ่งไดรับการสนับสนุนทางการเมืองจากจีน  รัสเซยี 
สันนิบาตอาหรับและสหภาพแอฟริกาไดดําเนินนโยบายตอตานบทบาทของสหประชาชาติในดาร
ฟูร รวมทั้งใหความรวมมืออยางจํากดัแกสหประชาชาติ ทั้งในเรื่องการใหความชวยเหลือดาน
มนุษยธรรมแกชาวดารฟูร และการประจําการของกองกาํลังรักษาสันตภิาพของสหประชาชาต ิ
 ในชวงตัง้แตตนปพ.ศ. 2552 (2009) ถึงแมจะมีปจจยัตางๆ ที่อาจจะสงผลใหปญหาดารฟูรมี
ความคืบหนา กลาวคือ  การออกหมายจับประธานาธิบดซูีดานของ International Criminal Court 
(ICC) และการปรับทาทีของสหรัฐตอซูดานจากการใชความแข็งกราวไปใชการเจรจาชักจูงซูดานให
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แกปญหาดารฟูร  และการเห็นพองของสหรัฐกับสมาชกิคณะมนตรีความมั่นคงอีก  4  ประเทศ ที่จะ
ใหความสําคญัเรงดวนแกการเจรจาสันตภิาพในปญหาดารฟูร  มากกวาเรื่องการบังคับใชหมายจบั
ประธานาธิบดซูีดาน  จะเปนส่ิงที่ทําใหโอกาสที่รัฐบาลซูดานยอมรวมมือกับสหประชาชาติ และเขา
รวมการเจรจาสันติภาพกับฝายกบฏดารฟูรมีมากขึ้น  แตในทางกลับกันหมายจับของ ICC 
(International Criminal Court) ซ่ึงเปนชนักติดหลังผูนําของซูดานอาจกลับเปนปจจัยที่ทําใหซูดาน
เลือกที่จะมีทาทีที่ไมยืดหยุน  ตั้งเงื่อนไข และชะลอการใหความรวมมอืในการแกปญหาดารฟูรได 
ตราบใดที่ยังไมมีการเจรจาสนัติภาพและการตกลงหยุดยิงที่ทุกฝายตองปฏิบัติตาม นอกจากนี้ความ
ตึงเครียด การสูรบและความรุนแรงในดารฟูรยังขึ้นอยูกบัความสัมพันธระหวางซูดานกับชาด ปจจยั
ดังกลาวมีผลโดยตรงตอความปลอดภัยของกองกําลังไทยที่ปฏิบัติภารกิจอยูในพืน้ทีข่องรัฐดารฟูร
ตะวนัตกซึ่งหางจากเสนพรมแดนซูดาน-ชาดเพียงระยะทาง 6 กิโลเมตร การไดรับความสนับสนุน
จากฝายรัฐบาลซูดานในการใชกลไกรัฐสรางสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยในพื้นที่สําหรับกองกําลัง
ไทยเปนเรื่องสําคัญยิ่ง ดังนัน้การดําเนินการทางการทูตแบบทวภิาคีกบัรัฐบาลซูดานและการ
ปฏิสัมพันธอยางตอเนื่องเพื่อใหรัฐบาลและเจาหนาที่รัฐของซูดานมั่นใจวาไทยเปนมิตรและมอง
กองกําลังไทยซึ่งปฏิบัติภารกิจรักษาสันตภิาพในดารฟูรในดานบวกจึงเปนเรื่องของการเมืองซึ่ง
กระทรวงการตางประเทศตองเขาไปมีบทบาทสนับสนุนโดยใชมาตรการดําเนนิการทางการทูต
โดยตรงเพื่อปองกันไมใหรัฐบาลซูดานคิดวาไทยเปนเครือ่งมือของชาติตะวนัตกในการสรางแรง
กดดันตอรัฐบาลซูดาน ทัศนคติที่ดีและความเขาใจที่ถูกตองยอมเปนการสรางเกราะใหกับกองกําลัง
ไทยโดยตรง 
 (3) จากขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณนายทหารระดับสูงที่เกี่ยวของ การสงกองกําลังไทย
ไปปฏิบัติภารกิจในดารฟูรเปนหนาทีใ่นสวนที่รัฐบาลไทยตองรับผิดชอบดําเนินการเอง และโดยที่
การสงกําลังบํารุงไปยังดารฟูรของกองกําลังของประเทศตางๆ ที่ผานมา   มีอุปสรรค ทั้งดาน
ระยะทางที่หางไกล สภาพเสนทางขนสง  การปลนสะดมโดยกองกําลังติดอาวุธ  ความไมมี
ประสิทธิภาพของระบบบริหารทาเรือและศุลกากร  ตลอดจนความไมรวมมือของทางการซูดาน 
ปญหาเหลานีก้ระทบตอประสิทธิภาพ และการปฎบัตภิารกิจของกองกาํลัง   ดังนั้นฝายทหารจึง
คาดหวัง ความสนับสนุนชวยเหลือจากกระทรวงการตางประเทศ และโดยเฉพาะสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ซ่ึงมีเขตอาณาความรับผิดชอบครอบคลุมถึงประเทศซูดาน อยางนอย
ที่สุดในการใหความชวยเหลือที่จําเปน  ในเรื่องการสงกําลังบํารุงใหแกกองกําลังไทย  ตลอด
ชวงเวลาที่ปฏิบัติภารกิจในดารฟูร    
 (4) นอกจากความจําเปนที่ไทยจะตองเสริมสรางการติดตอใกลชิดกับซูดานตามเหตผุล
ขางตนแลว ซูดานยังเปนประเทศที่มีศักยภาพหลายดานทีจ่ะเปนประโยชนตอไทย  อาทิ  ตลาด
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การคาการลงทุน แหลงพลังงาน แหลงวัตถุดิบ และการเปนพันธมิตรของไทยในเวทรีะหวาง
ประเทศ ดังนัน้ไทยจึงควรใชโอกาสในการที่กองทัพไทยไดสงกองกําลังเขารวมภารกิจรักษา
สันติภาพในดารฟูรสรางความเขาใจอยางแทจริงในบทบาทของไทย รวมทั้งสงเสริมและกระชบั
ความสัมพันธสองฝายในดานตางๆ กับซูดานดวย  แมในขณะนี้ซูดานจะประสบปญหาทั้งภายใน  
และกับประชาคมระหวางประเทศเพราะการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรนุแรงในดารฟรูเคย
สนับสนุนกลุมกอการรายและยังคงมีพฤตกิรรมสนับสนุนมุสลิมหัวรุนแรงบางกลุม แตการมองขาม
ปญหาภายใน หรือความขัดแยงกับประเทศที่สามเพื่อประโยชนของไทยซึ่งสอดคลองกับนโยบาย
การเปนมิตรกบัทุกประเทศเปนการแสดงความจริงใจของไทยตอซูดานที่จะพัฒนาความสัมพันธที่
ใกลชิดระหวางกัน ทั้งนี้ ไทยสามารถใชปจจัยทางบวกในการกระชับความสัมพันธกบัซูดานได 
และการมีความสัมพันธระหวางกันที่ราบรืน่ การที่ไทยใหความชวยเหลือซูดานดานวิชาการอยาง
สม่ําเสมอทุกป  และการทีห่นวยงานรัฐของซูดานโดยทัว่ไปรูจักและชืน่ชมประเทศไทยที่ประสบ
ความสําเร็จในดานการพัฒนาประเทศ    นอกจากนัน้การเพิ่มพูนการตดิตอและการขยาย
ความสัมพันธทวิภาคกีับประเทศซูดานในควรดําเนนิไปพรอมกัน ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนโดย
ใชแนวทางทางการทูตแบบผสมผสาน (Multi-Track Diplomacy) รวมทั้งการใชนโยบาย Soft 
Power ใหความชวยเหลือแกซูดานในดานมนุษยธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนดวยโครงการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยประยุกตใหเขากับสภาพแวดลอมและวิถีชีวิตของชาวซูดาน 
ซ่ึงนโยบายดังกลาวจะสามารถผูกใจประชาชนชาวซูดานเพื่อสรางประโยชนของประเทศไทยใน
ประเทศซูดานและภูมภิาคแอฟริกาในระยะยาว 
  
5.2 ประเด็นท่ีควรพิจารณาและขอเสนอแนะ 
 5.2.1 ประเด็นท่ีควรพิจารณา 
 การพิจารณาถงึศักยภาพของไทยเพื่อกําหนดยุทธศาสตร โดยการใช SWOT Analysis  
 (ก) จุดแข็ง

• ประเทศไทยกบัซูดานมีความสัมพันธที่ดีและรวมมือระหวางกันดวยดมีาโดย
ตลอด 

• ตั้งแตปพ.ศ. 2546 (2003) ประเทศไทยเริ่มใหความสนใจและความสําคญัตอซูดาน
มากขึ้นทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 

• ประเทศไทยมศีักยภาพที่จะถายทอดเทคโนโลยีและ know-how ในดานวิชาการ
เพื่อการพัฒนาใหแกซูดาน 

• ซูดานยอมรับฝมือแรงงานและความสามารถของคนไทย อาทิ ดานระบบโรงงาน
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ไฟฟา  การกอสราง  การตัดเย็บเสื้อผา การประกอบรถยนต  เปนตน  
 (ข) จุดออน

• คนไทยทัว่ไปยังมีความรูความเขาใจในประเทศซูดานนอยมาก สวนใหญจะมองวา
ซูดานเปนดนิแดนลาหลัง  อดอยาก สงคราม  และอันตราย แตในความเปนจริงซูดานมีทรัพยากร
มาก  และเปนประเทศที่มีศักยภาพสูงสําหรับการขยายโอกาสทางการคาและการลงทนุของเอกชน
ไทย 

• ในปจจุบนัซูดานอยูภายใตการดูแลของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไคโร 
โดยผานกงสุลกิตติมศักดิ์ แมวาการดําเนินงานที่ผานมาจะเปนไปไดดวยดี แตการไมมสีถาน
เอกอัครราชทูตรับผิดชอบในพื้นที่โดยตรงทําใหโอกาสในการขยายความสัมพันธระหวางทั้งสอง
ประเทศอยูในขอบเขตที่จํากดั 

• ประเทศไทยมงีบประมาณจํากัดสําหรับความชวยเหลือและความรวมมือเพื่อการ
พัฒนาที่จะใหกับประเทศซดูาน 
 (ค) โอกาส

• ซูดานมีทรัพยากรเพื่อการพฒันาเปนจํานวนมากทําใหมศีักยภาพและโอกาสสูง
สําหรับการคาเชิงพาณิชย 

• ซูดานมีความตองการนําเขาสินคาจําพวกอาหาร อุตสาหกรรมแปรรูป ผลิตภัณฑ
ยางและพลาสติก เคมีภณัฑ  เสื้อผาสําเร็จรูปและสิ่งทอ ซ่ึงไทยมีความพรอมในเรื่องดงักลาว 

• รัฐบาลซูดานเห็นความสําคญัของการลงทุน  โดยไดออกกฎหมายอํานวยความ
สะดวกในการลงทุน เชน An Unprecedented Investment Encouragement Act B.E.2542 (1999) 
และไดจัดทํา Comprehensive National Strategy ซ่ึงถือวาเปนแผนงานที่ดีสําหรับการลงทุน 
นอกจากนี้รัฐบาลซูดานยังมนีโยบายการจดัการทางการเงินที่สามารถเขาถึงไดงายจากทุกสวนของ
ประเทศและสามารถยืดหยุนอยางเปนอิสระในดานการคาและการลงทนุ เชน ธนาคารพิเศษสําหรับ
ผูประกอบการคา เปนตน 

• ซูดานเริ่มใหความสนใจอยางจริงจังในการเรียนรูประสบการณความสําเร็จในการ
พัฒนาประเทศของไทย โดยเฉพาะอยางยิง่ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การเกษตร การสาธารณสุข
และการประมง 

• ประเทศไทยมลัีกษณะที่จะทาํใหซูดานไววางใจเพราะประเทศไทยเองกเ็ปน
ประเทศกําลังพัฒนาเชนเดียวกับซูดาน นอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังมีพืน้ฐานเศรษฐกจิแบบเกษตร 
และเนื่องจากไทยมีประสบการณเร่ืองการพัฒนาประเทศแบบพอเพยีง ความโดดเดนของประเทศ
ไทยในเรื่องดังกลาวจะมีสวนใหไทยสามารถเขาถึงจิตใจของชาวซูดานโดยเนนถึงการถายทอด
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ประสบการณ ความรูวิชาการและภูมิปญญาแบบชาวบาน เนนการพัฒนา SMEs และเศรษฐกิจ
ชุมชนมากกวาอุตสาหกรรมขนาดใหญ 
 (ง) อุปสรรค

• ซูดานยังขาดโครงสรางพื้นฐานที่พอเพยีงตอการพัฒนา 

• ซูดานมีปญหาความขัดแยงภายใน 

• ซูดานมีระยะทางหางจากประเทศไทย สวนใหญการคาขายจะอาศยัผานประเทศที่
สามทําใหตนทุนในการขนสงสินคาสูงและผูประกอบการมีทางเลือกนอยในการเลือกเสนทาง
ขนสง 

• ปจจุบันราคาน้ํามันตกต่ํา  สงผลใหซูดานมีปญหาทางดานการเงนิ   
 5.2.2 ขอเสนอแนะ 
 (1) ที่ผานมาความสัมพันธระหวางไทยกับซูดานสวนใหญอยูบนพื้นฐานของกิจกรรม
ทางการทูตแบบเปนทางการ (Track One Diplomacy) ซ่ึงมีขอบเขตจํากดัเฉพาะในระดับผูนํา 
รัฐมนตรี เจาหนาที่ระดับสูงหรือขาราชการระดับปฏิบัติการที่เกี่ยวของ โดยการหารอืจะเกีย่วกับ
กิจกรรมเฉพาะเรื่องในวงแคบเทานั้น อาทิเชน การแลกเปลี่ยนการเยือน หรือการหารือเกี่ยวกับ
ความรวมมือในดานตางๆ ซ่ึงยังอยูในระดบัเริ่มตน โดยในขณะนี้ ไทยและซูดานกําลังพิจารณา
ความตกลงทางการคารวมกนั 3 ฉบับ ไดแก ความตกลงสงเสริมและการคุมครองการลงทุน ความ
ตกลงเวนการเก็บภาษีซอน และพิธีสารวาดวยความรวมมอืระหวางกระทรวงตางประเทศไทยและ
ซูดาน จะเห็นไดวาเวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนทัศนะ (Consultative Forum) และกรอบความรวมมือ 
(Cooperation Framework) ที่มุงสงเสริมความไวเนื้อเชื่อใจ ความสัมพันธอันดี และเพิ่มพูนความ
รวมมือของสองประเทศยังมีนอยมาก ดังนั้น ไทยควรจะหาโอกาสเพิม่การติดตอและพบปะในแบบ
ทวิภาคี  โดยการใชแนวทางทางการทูตแบบผสมผสาน (Multi-Track Diplomacy) โดยการนํา
องคกรอิสระ ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ บคุคลสาธารณะ ผูนําชุมชนหรอืผูนําทางสังคม องคกร
ศาสนา  เขามาขยายกรอบการหารือ เพื่อใหมีการแลกเปลีย่นทางการเมอืง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม และการดําเนินกจิกรรมอื่นๆ รวมกัน  เพื่อ เพือ่ใหสงผลตอการพัฒนาความสัมพันธและ
ขยายขอบขายความรวมมือใหกวางขวางขึน้ 
 (2) กระทรวงการตางประเทศ และหนวยงานที่เกีย่วของ ควรนํากิจกรรมทางการทูตแบบ
ผสมผสานมาใชในการแสดงความจริงใจตอซูดาน  และสรางความเขาใจที่ถูกตองตอเหตุผลที่ไทย
ไดตัดสินใจมสีวนรวมในการแกไขปญหาความขัดแยงในดารฟูรโดยการสนับสนุนภารกิจในการ
รักษาสันติภาพของสหประชาชาติ    เพื่อประชาสัมพันธใหฝายการเมอืงและสาธารณชนในซูดาน
เขาใจถึงเหตุผลและหลักการของการเขารวมดังกลาว ทั้งนี้เพื่อสงเสริมภาพลักษณของไทยและ
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สนับสนุนนโยบายการตางประเทศของรัฐบาลในการรกัษาสันตภิาพและการใหความชวยเหลือใน
ดานมนษุยธรรมในซูดานและภูมิภาคแอฟริกา นอกจากนี้กระทรวงการตางประเทศควรนําบทเรียน
จากนโยบายตางประเทศของจีนในการใชนโยบาย Soft Power Diplomacy มาประยกุตใชกับ
ความสัมพันธไทย-ซูดาน เพื่อใหประเทศไทยเปนที่รูจกัของซูดานมากขึน้โดยการเสรมิสราง
ความสัมพันธในระดบัประชาชนตอประชาชนผานมิตทิางวัฒนธรรมและความชวยเหลือในรูปแบบ
ตางๆ 
 (3) ไทยควรใชประโยชนจากการที่ซูดานมีนโยบายในการใหความสําคัญกับชาติตะวันออก 
(Look East Policy) ในการกระชับความสมัพันธทางการเมืองเพื่อปูทางในการขยายบทบาทของไทย
ในดานตางๆ ในซูดานใหกวางขวางยิ่งขึ้น เชน โอกาสในการรวมมือทางการคาและการลงทุน โดย
ซูดานมีความตองการดานการกอสรางโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคและสินคาทางการเกษตร 
รวมทั้งใหความรวมมือทางดานวชิาการ (Technical Assistance) เพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งทางภาครัฐ
และเอกชนในเรื่องการคาและการลงทุน การเกษตร การชลประทาน การปลูกขาว การประมง การ
เพาะพนัธุสัตวน้ํา อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร และการสาธารณสุข ซ่ึงไทยมีความพรอมในดาน
ดังกลาว 
 (4) กระทรวงตางประเทศควรใชโอกาสจากผลประโยชนทางออมของการสนับสนุน
ภารกิจรักษาสันติภาพระหวางประเทศในดารฟูรมาทบทวนนโยบายตางประเทศของไทยตอซูดาน
เพื่อกําหนดยุทธศาสตรความรวมมือในการพัฒนาและเสริมสรางความสัมพันธไทย-ซูดานดัง
แนวทางตอไปนี้ 

แผนยุทธศาสตรความรวมมือในการพัฒนาและเสริมสรางความสัมพนัธไทย-ซูดาน 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

 
1.ขยายความสมัพันธทาง
การเมืองใหใกลชิดยิ่งขึ้น
เพื่อใหฝายซูดานเห็นวา ไทย 
เปนมิตร  และเขาใจนโยบาย 
สนับสนุนภารกิจการรักษา
สันติภาพระหวางประเทศของ
ไทย และการเขารวมภารกิจใน
ดารฟูรของกองกําลังไทย 

 
1. ผูนํา และจนท.รัฐของซูดาน 
มีทัศนะที่เปนมิตรตอไทย  
2. ไทยไดรับความรวมมือจาก
หนวยงานรัฐของซูดานในการ
ประจําการของกองกําลังไทยที่
ดารฟูร  และในการสงกําลัง
บํารุงระหวางประจําการ และ
ในการปฏิบัตภิารกิจ  
 

 
1.แลกเปลี่ยนการเยือนระดบัสูง  
และระดับรองลงมา ระหวาง
ภาครัฐ 
2.เพิ่มการติดตอระหวาง
กระทรวงการตางประเทศทัง้
สองฝาย เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะ 
(Consultative Forum) และใช
คณะทํางานรวมกัน (Joint 
Working Group) เพื่อขยาย

 



 57 

ความรวมมือ 
3.สงเสริมการติดตอ 
ประสานงานและปรึกษาหารอื
ระหวางกระทรวงการ
ตางประเทศของทั้งสองฝายใน
ระดับทวภิาค ี
4.สงเสริมความรวมมือระหวาง
รัฐสภาของทั้งสองฝายผานการ
แลกเปลี่ยนการเยือน 
 

 
2.  สรางความสัมพันธกับผูนํา
ทหารของซูดาน  หัวหนา
หนวยงานทีเ่กีย่วของของทหาร
ซูดานในสวนกลาง  ทหารและ
จนท.รัฐระดับสูงในพื้นที่ดาร
ฟูร   
( ความสัมพันธกับฝายทหารซู 
ดานตองไมสงผลในทางลบตอ 
ภาพลักษณความเปนกลางของ 
กองกําลังไทย ) 
 
 

 
1. ทหารรัฐบาลซูดาน และฝาย
กบฎในดารฟรูเปนมิตรตอกอง
กําลังไทย  
2. เจาหนาที่รัฐในพืน้ที่ให
ความรวมมือชวยเหลือกอง
กําลังไทย 

 
1. ผูนําทหารของไทยไปเยือน
ซูดานพบปะเพื่อทําความรูจกั
กับผูนําทหารซูดาน   
2. เอกอัครราชทูตไทย สราง
ความสัมพันธกับผูนําทหาร
ซูดานในสวนกลางและพื้นที่ 
รวมทั้งผูวาการรัฐดารฟูร
ตะวนัตก  
3. กองกําลังไทยสราง
ความสัมพันธที่ดีกับทั้งฝาย
กบฎและฝายทหารรัฐบาลใน
พื้นที ่
 

 
3.สรางความเขาใจที่ถูกตอง 
เกี่ยวกับนโยบายสนับสนุน
ภารกิจรักษาสันติภาพระหวาง
ประเทศตอประชาชนไทย 
รวมทั้ง ชุมชนไทยมุสลิม 

 
1. ประชาชนและสื่อมวลชน
ไทยเขาใจนโยบายสนับสนุน
ภารกิจรักษาสันติภาพระหวาง
ประเทศของรัฐบาล  และเชือ่วา
การเขารวมภารกิจในดารฟูร

 
1.ประชาสัมพันธ ความสําเร็จ
ของกองกําลังไทยในภารกจิ
รักษาสันติภาพระหวาง
ประเทศที่ผานมา   นโยบาย
เพิ่มพูนบทบาทของประเทศ
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เปนผลดีตอประเทศไทย 
 
 
 
 
 

ไทยในเวทีโลก   และผลดีตอ
ประเทศจากการเขารวมภารกิจ
ในดารฟูร    
2. จัดกิจกรรมที่มีการเขารวม
ของสาธารณชนหรือเยาวชน
ไทย  ที่แสดงถึง  ความเขาใจ
และความสนบัสนุนของ
ประชาชนตอการเขารวม
ภารกิจในดารฟูรของกองกําลัง
ไทย  
 

 
4. แสดงความจริงใจของไทย 
ในการพัฒนาความสัมพันธกับ
ซูดาน  และสรางความสัมพนัธ
ระดับหนวยงาน/กระทรวง เพื่อ
โอกาสทางการคาการลงทุน  
ฯลฯ  ทั้งนี้ โดยขยายความ
รวมมือทางวิชาการ และการ
แลกเปลี่ยนการเยือนในสาขาที่
เปนความตองการของฝาย
ซูดานเพื่อผลในการมี
ความสัมพันธที่ใกลชิดระหวาง
หนวยงานตางๆ ของไทยและ
ซูดาน 
 

 
1. ฝายซูดานตอบสนองใน
ทางบวกตอการเพิ่มการติดตอ
และการริเร่ิมขยายความรวมมือ
ของไทย  
2. มีการติดตอประสานงาน
โดยตรงระหวางหนวยงาน
ภาครัฐของทั้งสองฝาย รวมทั้ง
การแลกเปลี่ยนขอมูล  
3. หนวยงานของซูดานเปน
แหลงขอมูลและแหลง
ตรวจสอบขอมูลของไทยไดใน
ระดับหนึ่ง 
 
  

 
1. เพิ่มพูนการแลกเปลี่ยนการ
เยือนระหวางหนวยงานดาน
ความรวมมือ และดานทีจ่ะเปน
ประโยชนในดานการคาการ
ลงทุนของไทย  
2. เชิญระดับหวัหนาหนวยงาน
ที่จะเปนประโยชนตอไทย  
มาเยือนไทย  
3. รัฐบาลสนับสนุน
งบประมาณอยางเพยีงพอ โดย
คํานึงถึงผลตามเปาประสงค  

 
5.พัฒนาและปรับปรุงดาน
สาธารณสุข 

 
เพิ่มขีดความสามารถดาน
สาธารณสุขมูลฐานใหกับ
หนวยงานสาธารณสุขของ

 
1.พัฒนาการบริหารจัดการกบั
โรคติดตอในซูดาน เชน 
มาลาเรีย เอดส ไทฟอยด 
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ซูดาน อหิวาตกโรค ฯลฯ 
2.พัฒนาขีดความสามารถ
เกี่ยวกับการปองกันและการ
ควบคุมโรคติดตอดังกลาว 
 

 
6.สงเสริมความรวมมือ
ทางดานการศกึษา  

 
คนซูดานรูจักประเทศไทย เปน
มิตรตอคนไทย และนิยมสินคา
ไทย  

 
1. ใหทุนการศึกษาในระดับ
ตางๆ แกนักเรียนนกัศึกษา
ซูดาน  
2.แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 
ศิลปะ นักวิชาการ ผูรูทาง
ศาสนา และสงเสริมการกีฬา 
 

 
7. เรงรัดการทําความตกลง 
ฉบับ ซ่ึงกําลังอยูในระหวาง
การพิจารณาของไทย ไดแก 
ความตกลงสงเสริม 
และคุมครองการลงทุน และ
ความตกลงยกเวนการเก็บภาษี
ซอน  
 

 
ปริมาณการคาการลงทุน
ระหวางประเทศทั้งสองเพิ่มขึ้น
และภาคเอกชนของทั้งสองฝาย
มีความมั่นใจในการทําธุรกิจ
การคาระหวางกัน 
 

 
หนวยงานทีเ่กีย่วของเรงรัด
พิจารณาความตกลง และ
กําหนดวนัที่ทัง้สองฝายจะลง
นามความตกลง  

 
8. ขยายตลาดสินคาไทยใน
ซูดาน ทั้งในภาคเหนือ และ
ภาคใต  

 
1. การสงออกของไทยไป
ซูดาน เพิ่มขึ้น  
2. ไทยลงทุนในซูดานเพิ่มขึน้  
 

 
1. เรงรัดการจดัตั้งสภานกัธุรกิจ
ในประเทศทั้งสอง ซ่ึงรมว.กต.
ซูดานเคยเสนอ  เพื่อเปน
แหลงขอมูลการคาและให
คําแนะนําแกนักธุรกิจของทั้ง
สองฝาย  ตลอดจน 
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2. เชิญคณะนกัธุรกิจซูดาน
สาขาตางๆ มาเยือนประเทศ
ไทย  รวมงานแสดงสินคา และ
พบปะนกัธุรกิจไทย   
3. แลกเปลี่ยนการเยือนระหวาง
หนวยงานดานเศรษฐกิจ การคา
การลงทุน และพลังงาน  
4. กําหนดเปาหมายมูลคา
การคาระหวางประเทศทั้งสอง  
5.จัดกิจกรรมสงเสริมสินคา
ไทยในซูดาน หรือรวมงาน
แสดงสินคาทีจ่ัดขึ้นในซูดาน 
 

 

 



 

 

บรรณานุกรม 
 
ภาษาไทย 
“การกระชับความสัมพันธระหวางประเทศ (2543-2544)”.  2545.  [ออนไลน].  เขาถึงไดจาก: 
 http://www.senate.go.th/web-senate/report-committee/paper/2/1/6.pdf 
“การปฏิบัติการรักษาสันติภาพสหประชาชาติในประเทศซูดาน.”  2551.  [ออนไลน].  เขาถึงไดจาก: 
 http://www.navy.mi.th/navic/document/910707d.html 
กองการสื่อมวลชน. กรมสารนิเทศ. กระทรวงการตางประเทศ.  ภารกิจรักษาสันติภาพผสมระหวาง
 สหภาพแอฟริกาและสหประชาชาติในดารฟูร (African Union/United Nations Hybrid 
 Operation in Darfur: UNAMID).  กรุงเทพฯ : กระทรวงการตางประเทศ, 2552.  (เอกสาร
 อัดสําเนา) 
กองการสื่อมวลชน. กรมสารนิเทศ. กระทรวงการตางประเทศ.  FM Kasit Holds Bilateral Talks on 
 the Sideline of 15th NAM Summit July 20, 2009.  กรุงเทพฯ : กระทรวงการตางประเทศ, 
 2552.  (เอกสารอัดสําเนา) 
กองการสื่อมวลชน. กรมสารนิเทศ. กระทรวงการตางประเทศ.  Foreign Minister Reviews the 
 Government’s Six-Month Undertakings on Foreign Affairs Bangkok—May 11, 2009.—
 Ministry of Foreign Affairs.  กรุงเทพฯ : กระทรวงการตางประเทศ, 2552.  (เอกสารอัด
 สําเนา) 
กองการสื่อมวลชน. กรมสารนิเทศ. กระทรวงการตางประเทศ.  Sudan Seeks Closer Cooperation 

in Fishery and Agriculture and Welcomes Thai Investors April 27, 2007.  กรุงเทพฯ : 
กระทรวงการตางประเทศ, 2550.  (เอกสารอัดสําเนา) 

กองการสื่อมวลชน. กรมสารนิเทศ. กระทรวงการตางประเทศ.  Thailand and Sudan to Boost 
 Cooperation in Development, Reconstruction and Capacity Building August 15, 2006.  
 กระทรวงการตางประเทศ, 2549.  (เอกสารอัดสําเนา) 
“ขอมูลทั่วไปของประเทศซูดาน.”  2552.  [ออนไลน].  เขาถึงไดจาก:  
 http://www.rta.mi.th/thaidarfur9801/Information_files/Database/index.html 
ณัฐพล แสงจนัทร.  20 กรกฎาคม 2552. กองแผนและโครงการศูนยปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรม
 ยุทธการทหาร.  สัมภาษณ. 
“ทําไมแอฟริกาจึงมีความสําคัญตอไทย.”  2551.  [ออนไลน].  เขาถึงไดจาก: 



 62 

 

 http://www.polpage.com/whyafrica.htm 
เท ดิ์ ใจอารีย.  20 กรกฎาคม 25อดศัก 52.  กองแผนและโครงการศูนยปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรม
 ยุทธการทหาร.  สัมภาษณ. 
ธ  ไมสนธิ์.  20 กรกฎาคม 25รรมนูญ 52.  กองแผนและโครงการศูนยปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรม
 ยุทธการทหาร.  สัมภาษณ. 
 “บทบาทของกองทัพไทยในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ.”  [n.d.].  [ออนไลน].  เขาถึงไดจาก: 
 http://www.navy.mi.th/ians/acd/ACADEMY/data_docu/royal_thai_forces_role_in%20_P

].  เขาถึงไดจาก: 

arn.net/contents/index.php?option=com_content&task=view&id=24&It

ายการ 549.  แนวคิดการประชาสัมพันธ 

MIS (United Nations Mission in Sudan ).”   2552.   

ถาบันก 50.  คําศัพทคํายอทางการ

สรุปสา
ลน].  

เขาถึงไดจาก: http://www.unescap.org/unis/Thai/World_Summit_Outcome_thai.pdf 

].  Available: 

An Ag ping.”  1992.  

 O.doc 
“บทบาทดานการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในปจจุบัน.”  2549.  [ออนไลน
 http://web.schq.mi.th/~j3/pkoc/pkp_role.html 
“ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ--บทบาทกองทัพไทยบนเวทีโลก.”  2548.  [ออนไลน].  เขาถึงไดจาก:  
 http://www.tortah
 emid=75 
ฝ พิมพและเผยแพร.  สํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ.  2
 ตางประเทศเชงิรุก.  กรุงเทพฯ : กรมประชาสัมพันธ.
“ภารกิจรักษาสันติภาพในซูดาน : UN
 [ออนไลน].  เขาถึงไดจาก: 
 http://poc.j3schq.org/PSO_HA/Article/Sudan/article_UNMIS.html 
ส ารตางประเทศเทววงศวโรปการ. กระทรวงการตางประเทศ.  25
 ทูตและการตางประเทศ.  พิมพคร้ังที่ 3.  กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ. 
“ ระสําคัญ การประชุมสุดยอดระดบัโลก 2005 (2005 World Summit) : การประชุมระดับผู
 นํา High-Level Plenary Meeting ระหวางวันที่ 14 –16 กนัยายน 2005.”  2548.  [ออนไ
 
 
ภาษาองักฤษ 
“African Union/United Nations Hybrid Operation in Darfur.”  2009.  [Online
 http://www.un.org/depts/dpko/missions/unamid/index.html 
“ enda for Peace Preventive diplomacy, Peacemaking and Peace-kee
 [Online].  Available:  http://www.un.org/Docs/SG/agpeace.html 



 63 

 

“Analysis : Khartoum’s Patterns of Violence in Darfur.”  2009.  [Online].  Available: 

nline].  Available: 

Available: 

ex.cfm?fa=view&id=18401 

ct : the  
ew York : Palgrave Macmillan.

  [Online].  Available: 

.  [Online].  Available: 

eractive Conflict  

09.  [Online].  
31815 

nline].  

le: 

 [Online].  Available: 

 http://www.sudanreeves.org/Article224.html 
“Chad Carries Out Air Strikes in Sudan’s Darfur–Official.”  2009.  [O
 http://www.sudantribune.com/spip.php?article31177 
“Chad Carried Out New Air Raid in Darfur-Sudan.”  2009.  [Online].  
 http://www.sudantribune.com/spip.php?article31836 
“China's Charm : Implications of Chinese Soft Power.”  2006.  [Online].  Available: 
 http://www.carnegieendowment.org/publications/ind
“CIA World Factbook Sudan.”  2009.  [Online].  Available: 
 http://www.theodora.com/wfbcurrent/sudan/html 
Cooper, Richard H. and Kohler, Juliette Voïnov, editors.  2008.  Responsibility to Prote
 Global Moral Compact for the 21st Century.  N
“Darfur Peace Process.”  2009.  [Online].  Available: 
 http://unamid.unmissions.org/Default.aspx?tabid=907 
“Deterioration of Sudan-Chad Relations Hurts Darfur Region.”  2009.
 http://www.sudantribune.com/spip.php?article31511 
“Egypt Calls Sudan and Chad to Exercise Maximum Restraint.”  2009
 http://www.sudantribune.com/spip.php?article31204 
Fisher, Ronald J., editor.  2005.  Paving the Way: Contributions of Int
 Resolution to Peacemaking.  Lanham, MD: Lexington Books.
“Government builds up troops to attack Darfur rebels in Jebel Marra – IDPs.”  20
 Available: http://www.sudantribune.com/spip.php?article
“Grassroots Diplomacy in Darfur.”  2008.  [Online].  Available: 
 http://www.stanhopecentre.org/2007/images/doc/grassrootsdiplomacy.pdf 
“Hundreds Still Sheltering at UN-AU Camp as Darfur Fighting Lulls.”  2009.  [O
 Available: http://www.sudantribune.com/spip.php?article31291 
“Involving IDPs in the Darfur Peace Process.”  2008.  [Online].  Availab
 http://www.fmreview.org/FMRpdfs/FMR30/71-72.pdf 
“JEM Rebels Dismiss Air Strikes Against Them Inside Chad.”  2009. 



 64 

 

 http://www.sudantribune.com/spip.php?article31438 
“JEM Rebels Take North Darfur Town.”  2009.  [Online].  Available: 
 http://www.sudantribune.com/spip.php?article31203 
“Militia Clashes with Army in North Darfur Capital.”  2009.  [Online]
 http://www.sudantribune.com/spip.php?article31
“Multi Track Diplomacy.”  2003.  [Online].  Available: 

.  Available: 
140 

ine].  Available: 

eans To Success In World Politics.  New York :  

eeping and Humanitarian Intervention.  New York : Pulgrave  

.  [Online].  Available: 

9.  [Online].  Available: 
321 

Online].  Available: 

.  [Online].  Available: 

le: 

nline].  

 http://www.beyondintractability.org/essay/multi-track_diplomacy/ 
“North Darfur Governor Condemns Recent JEM Attack.”  2009.  [Onl
 http://www.sudantribune.com/spip.php?article31214 
Nye, Jospeh, Jr.  2004.  Soft Power : The M
 United  States of Public Affairs. 
“Preventive Diplomacy/Conflict Prevention.”  1998.  [Online].  Available:   
 http://www.colorado.edu/conflict/peace/treatment/prevent.htm 
Pugh, Michael. 2001.  Peacek
 Macmillan.  
“Rebels Insist on Claim to Have Captured North Darfur Town.”  2009
 http://www.sudantribune.com/spip.php?article31283 
“Rebels Say They Evacuated Darfur Towns to Protect Civilians.”  200
 http://www.sudantribune.com/spip.php?article31
“Responsibility to Protect.”  2009.  [Online].  Available: 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Responsibility_to_protect 
“Sudan Denies Rebels’ Capture of a New Position in Darfur.”  2009.  [
 http://www.sudantribune.com/spip.php?article31266 
“Sudan Sentences More 9 Rebels to Death in Khartoum Attack.”  2009
 http://www.sudantribune.com/spip.php?article31226 
“Sudan Sentences 12 JEM Rebels to Death.”  2009.  [Online].  Availab
 http://www.sudantribune.com/spip.php?article31438 
“Sudan Summons UNAMID on Statements About Army Movements.”  2009.  [O
 Available: http://www.sudantribune.com/spip.php?article31295 



 65 

 

“Sudanese Aircraft Bomb Rebel Positions in North Darfur.”  2009.  [Online].  Available: 

ilable: 

9.  [Online].  Available: 

ilable: 

le: http://www.xtimeline.com/timeline/Darfur-- 

rack I n Unofficial Talks Avert Disaster?,”.  Carnegie Reporter.  3,3  

arfur.”  2009.  [Online].  Available: 

9.”  2009.  [Online].  Available: 
w.wagingpeace.info/?q=node/34 

 
 

 http://www.sudantribune.com/spip.php?article31160 
“Sudanese Army Denies Air Strikes in Darfur.”  2009.  [Online].  Ava
 http://www.sudantribune.com/spip.php?article31165 
“Sudanese Army Takes Back Another Town Near Chad Border.”  200
 http://www.sudantribune.com/spip.php?article31312 
“Three Police Officers Killed in South Darfur.”  2009.  [Online].  Ava
 http://www.sudantribune.com/spip.php?article31135 
“Timeline of Crisis.”  2008.  [Online].  Availab
 Timeline-of-the-crisis-Darfur 
“Track I Diplomacy.”  2003.  [Online].  Available: 
 http://www.beyondintractability.org/essay/track1_diplomacy/ 
T I Diplomacy : Ca
 (Fall 2005) : 3. 
“UNAMID-African Union and United Nations Mission in D
 http://unamid.unmissions.org/Default.aspx 
“Waging Peace: Building a Safe and Democratic World 200
 http://ww
 



 66 

 

ภาคผนวก ก 
 
คําถามที่ใชในการสัมภาษณนายทหารระดบัสูงเกี่ยวกับการเขารวมภารกิจรักษาสันตภิาพในดารฟูร
ของกองกําลงัไทย 
 
1. สถานการณทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภยัในดารฟูร และส่ิงที่อาจเปนอันตรายตอกองกําลัง
UNAMID โดยเฉพาะกองกําลังไทย ทั้งในและนอกระยะเวลาปฏิบัติภารกิจ   
 
2. ฝายทหารของไทยเหน็วากระทรวงการตางประเทศและสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไคโร 
จะชวยเหลือหรือสนับสนุนการประจําการในดารฟูรของกองกําลังไทย และเจาหนาทีท่หารไทย 
อยางไรบาง   
 
3. เจาหนาที่รัฐบาลซูดานในดารฟูร อาทิ ระดับผูวาการรัฐลงมา รวมทั้งฝายทหารของซูดานเปน
อุปสรรคในการทํางานหรือรวมมือในระดบัใดกับกองกําลัง UNAMID   
 
4. ชาวดารฟูร รวมทั้งเจาหนาที่รัฐบาลซูดานในดารฟูร รูจักประเทศไทย หรือไม และ 
มีทัศนะหรือทาที ตอคนไทยและทหารไทยอยางไร (เทาทีม่ีขอมูล)  
 
5. โอกาสที่กองกําลังไทยจะชวยเหลือในดานการพัฒนาหรืออ่ืนๆ ในดารฟูร  
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ภาคผนวก ข 
TRADE BETWEEN THAILAND AND SUDAN 
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ภาคผนวก ค 
PRINCIPAL IMPORTS BY SUPPLIER 
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ภาคผนวก ง 
PRINCIPAL EXPORTS BY SUPPLIER 
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