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: กรณีศึกษาการส่งกอง
พนัทหารราบไทยเขา้ร่วมภารกิจ UNAMID วิเคราะห์บทบาทของไทยในการเขา้
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สหประชาชาติ และบทบาทของสหประชาชาติในก

ยกระดบับทบาทในดา้นปฏิบติัการรักษาสันติภาพในเวทีระหวา่งประเทศ
รายงานการศึกษาไดเ้นน้ศึกษาการส่งกองพนัทหารราบไทยเขา้ร่วมภารกิจรักษาสันติภาพใน

วิเคราะห์กระบวนการตดัสินใจส่งกองกาํลงัของไทยเขา้ร่วมภารกิจปฏิบติัการรักษา
สันติภาพ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว

รายงานการศึกษาให้ขอ้เสนอแนะ (1) ปรับปรุ
(2) ปรับปรุงกระบวนการ

(3) ปรับปรุงองค์ประกอบ
คณะกรรมการให้มีขนาดเล็กลง (4) สนบัสนุนการจดักิจกรรม/ มบทบาทไทยดา้น
ปฏิบติัการรักษาสันติภาพโดยใชง้บ FMIP (5)
ลู่ทางการคา้การลงทุนแก่ภาคเอกชนไทย และ (6) สร้างความเขา้ใจแก่สาธารณชนให้กวา้งขวาง
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1
บทนํา

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา

และไทยในฐานะรัฐสมาชิกสหประชาชาติมีนโยบายส่งเสริมบทบาทในการรักษาสันติภาพของโลก
ภายใตก้รอบสหประชาชาติมาโดยตลอด โดยมีส่วนร่วมภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติมา

2493 ในสงครามคาบสมุทร ร่วมปฏิบติัการรักษาสันติภาพของ
สหประชาชาติในหลายประเทศ อาทิ อิรัก คูเวต กมัพชูา และติมอร์ตะวนัออก เป็นตน้

ในปัจจุบนั ในภูมิภาคต่างๆ จาํนวนมาก โดยมี
เจ้ 112,000 คน แต่ในจาํนวน
ดงักล่าว ไทยไดส่้งเจา้ห 30 คน (สถานะเดือนพฤษภาคม
2552) ในภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในซูดาน (United Mission in Sudan : UNMIS)
และภารกิจประสานงานของสหประชาชาติในติมอร์-เลสเต (United Nations Integrated Mission in
Timor – Leste : UNMIT)
ปฏิบติัการรักษาสันติภาพ (troop contributing countries–TTC) 84 แล 5 ของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน รองลงมาจากอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และกมัพูชา (รายละเอียด
ตามภาคผนวก ค)

ต่อมา 31 กรกฎาคม 2550 ภารกิจรักษาสันติภาพผสม
ระหว่างสหภาพแอฟริกาและสหประชาชาติในดาร์ฟูร์ (AU/UN Hybrid Operation in Darfur :
UNAMID) รัฐบาลไทยในสมยันายกรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้
เขา้ร่วมภารกิจดงักล่าว โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ 9 ตุลาคม 2550 เห็นชอบให้ไทยส่งทหารราบ
1 กองพนั (800 นาย) เขา้ร่วมในภารกิจ UNAMID ถือเป็นการส่งกองกาํ ของ
ไทย นบัจากการส่งกองกาํลงัรักษาสันติภาพของไทยในติมอร์ตะวนัออกในช่วงปี 2542 – 2547

อย่างไรก็ตาม ในระยะแรกไทยไม่สามารถส่งกองพนัทหารราบของไทยเขา้ร่วมภารกิจ
UNAMID ได้ ไม่ยืนยนัการตอบรับกองกาํลงันอกแอฟริกา คือไทย และ
เน 18 กนัยายน 2551
สหประชาชาติแจง้ยืนยนัว่ารัฐบาลซูดานตอบรับการเขา้ร่วมของกองพนัทหารราบของไทย โดย

เขา้วางกาํลงัใน ไดแ้ก่ เมือง Mukjar และเมือง Um Dukhum
ภายในเดือนมีนาคม 2552
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ฝ่ายสหประชาชาติ 6
ตุลาคม 2551 นายบนั คี มุน เลขาธิการสหประชาชาติไดห้ารือทางโทรศพัท์ร่วมกบันายกรัฐมนตรี

( ) ไทยไดพ้ิจารณาอยา่ง
รอบด้าน และกระบวนการภายในของระบบราชการไทยต้อง ได้แก่
คณะกรรมการประสานงานดา้นการเขา้ร่วมในการปฏิบติัการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ

และสภากลาโหม
ส่งกองพนัทหารราบไทยเขา้ร่วมภารกิจ UNAMID 6 พฤษภาคม 2552 รวมระยะเวลา
กระบวนการพิจารณาประมาณ 1 ปี 7 เดือน

ลอ

ในช่วงปี 2551

(collective decision) อาจทาํให้การพิจารณามีความรอบคอบ แต่ในขณะเดียวกัน หากใน

ปฏิบติัการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในปัจจุบนัมีความซับซ้อน มีงานในความ
รับผิดชอบหลากหลาย งบประมาณดา้นปฏิบติัการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติมี

7.5

แต่กระบวนการตดัสินใจกาํหนดนโยบายของไทยในการเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพยงัไม่
สามารถรองรับพฒันาการในปัจจุบนัไดอ้ยา่งทนัเหตุการณ์ ทาํให้ในระยะหลงัจากปฏิบติัการรักษา
สันติภาพในติมอร์ตะวนัออก ไทยมีบทบาทเขา้ร่วมอย่างจาํกดั โดยเน้นภารกิจผูส้ังเกตการณ์ทาง
ทหารเป็นหลกั อยมาก และพลเรือนยงัไม่มีบทบาทเลย

สันติภาพสนองตอบผลประโยชน์ของชาติในระยะยาวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
การศึกษา จะให้ความสําคญัในประเด็นหลกั 2 ประการ ประการแรกคือ การปรับแนว

ทางการดาํเนินงานดา้นการต่างประเทศของไทย
สหประชาชาติ ของโลก

และ การวเิคราะห์กระบวนการตดัสินใจดา้นการต่างประเทศของไทยจาก
กรณีศึกษาการส่งกองพนัทหารราบไทยเข้าร่วมภารกิจ UNAMID
ประโยชน์ดา้นการบริหาร
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1.2 วตัถุประสงค์
1.2.1 รรักษาสันติภาพของ

สหประชาชาติ
1.2.2 วเิคราะห์ปัญหาการตดัสินใจส่งกองกาํลงัของไทยเขา้ร่วมภารกิจปฏิบติัการรักษา

สันติภาพของสหประชาชาติ
1.2.3

ภารกิจปฏิบติัการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.3.1

1.3.2 ศึกษาความเป็นมาของสถานการณ์ในดาร์ฟูร์และสถานะของภารกิจ UNAMID
1.3.3 ศึกษากระบวนการพิจารณาการส่งกองพนัทหารราบไทยเขา้ร่วมภารกิจ UNAMID

ในช่วงเดือนตุลาคม 2550 – พฤษภาคม 2552
1.3.4 ศึกษาผลประโยชน์และผลกระทบในการเขา้ร่วมภารกิจ UNAMID
1.3.5 ศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมปฏิบติัการรักษ ยงกับ

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

1.4 วธีิดําเนินการศึกษา
งานวิจยั และรายงาน

เปรียบเทียบการการดาํเนินการส่
ผา่นมา

1.5
1.5.1 มีความเขา้ใจกระบวนการตดัสินใจนโยบายต่างประเทศของไทยในดา้นการส่งเสริม

1.5.2 สร้างความตระหนักถึงความสําคญัของการ ของไทยในเวทีระหว่าง
ประเทศดา้นปฏิบติัการสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ
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1.5.3 ไทยสามารถส่งกองกาํลงัไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยไดรั้บความร่วมมือ

1.5.4 วางแนวทางการเตรียมบุคลากรเขา้ร่วมภารกิจปฏิบติัการรักษาสันติภาพไดอ้ยา่งเป็น
ระบบและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานของสหประชาชาติ

1.5.5
ภาคเอกชนไทยหลงัภาวะความขดัแยง้ในระยะยาว
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2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 แนวคิดการตัดสินใจ (Decision Making)
แนวคิดการตดัสินใจเสนอแนวทางการวิเคราะห์ว่า การดาํเนิน กิจกรรมของรัฐในด้าน

ต่างประเทศเป็นผลมาจากการตดัสินใจของผูมี้บทบาทกาํหนดนโยบาย จึงศึกษาผูก้าํหนดนโยบ าย
และกระบวนการตดัสินใจอย่างเป็นระบบ โดยในระยะแรกได้เน้นการศึกษาในเชิงโครงสร้าง
(structure) ของกระบวนการกาํหนดนโยบาย Richard Snyder เสนอ
กบัองค์ประกอบ 5 ประเภท คือ (1) ตวัแปรภายใน (2) ตวัแปรภายนอก (3) โครงสร้างพฤติกรรม
สังคม (4) กระบวนการตดัสินใจ (5) การดาํเนินการ1 Michael Brecher พยายามอธิบาย
เสริมว่า การตดัสินใจมี 3 ระดบั คือ (1) ระดบัยุทธศาสตร์ (2) ระดบัยุทธวิธี (3) ระดบัปฏิบติั และ
เสนอกระบวนการตดัสินใจแบบนาํเขา้ – ส่งออก (input – output model)2

แนวความคิดเชิงโครงสร้างดงักล่าวไดรั้บการวิพากษว์ิจารณ์วา่เนน้การตดัสินใจเป็นระบบ
โครงสร้าง มากเกินไป เพราะในความเป็นจริงสถานการณ์ต่างๆ มีความซบัซ้อนและ

(stakeholders) หลากหลาย ผนัแปรไปตามสภาพแวดลอ้ม
Graham T. Allison ไดเ้ห็นว่า การตดัสินกาํหนดนโยบายต่างประเทศ 2
รูปแบบ คือ (1) พลวตัรขององค์กร (organizational dynamics) การตดัสินใจไดถู้กกาํหนดโดย

และกล
องคก์รจะเลือกกาํหนดแนวทางดาํเนินงานตามแบบแผนและมาตรฐานการปฏิบติังานของหน่วยงาน
ตน และ (2) พลวตัรของระบบราชการ (bureaucratic dynamics)

ระบบราชการ3

แนวความคิดของ Allison โดย Irving L. Janis เนน้วา่ การ
(hierarchically arranged

decision – making groups)

1 Snyder and others 1962
2Brecher 1973
3Alliston 1971 quoted in Gronich 2007
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ตดัสินใจของผูบ้ริหาร (chief decision-maker’s style of leadership)

เลือกการตดัสินใจแบบใด4 การตดัสินใจในแต่ละประเทศก็มีความ
แตกต่างกนัตามลกัษณะทางวฒันธรรม สังคม และสภาพแวดลอ้ม5

ตดัสินใจในปัจจุบนัจึงมี น
2.1.2 (Rational Bureaucracy)
การบริหารระบบราชการ ไดรั้บอิทธิพลมาจากกรอบความคิดของ Max Weber

เสนอแนวคิด (Rational Bureaucracy) 19 โดยเห็นวา่
ระบบราชการในอุดมคติควรจ โดยงานราชการตอ้งมี

สายการบริหารงานและ แยกงานส่วนตวัและงาน
ราชกา ปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์อกัษร

อยา่งไรก็ตาม แนวคิดของ Max Weber ไดรั้บการวิพากษว์ิจารณ์จาก Michel Crozier ว่า
ระบบราชการมีความ
เกิดจากวงจรอุบาทว ์ไดแ้ก่ (1) การพฒันากฎเกณฑ์ของตนเอง (2) การรวบอาํนาจการตดัสินใจ (3)

(4) การพฒันาความสัมพนัธ์ทาง
6

ปัญหาการบริหารระบบราชการดังกล่าว ได้นําไปสู่ความพยายามปรับแนวทางการ
Rachel Parker

และ Lisa Bradley พบวา่ ประเด็
“ยคุหลงัระบบราชการ” (post – bureaucracy)
ทางการลง “ยุคระบบราชการ” จะ ตดัสินใจ
อยา่งมีเหตุผลตามกฎระเบียบ และมี “ยุคหลงั
ระบบราชการ” หารือ การรวมกลุ่ม การ

7

4 Janis 1972 quoted in Gronich 2007
5อาทิ Gronich 2007; Kamikubo 2006
6 Crozier 1964 quoted in Parker and Bradley 2004
7 Parker and Bradley 2004
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ภาครัฐใหบ้ริการอยา่งมีประสิทธิภาพ
2.1.3 แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)
แนวคิดการจดัการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)

การบริหารงานตามกฎระเบียบ มาเป็นการบริหารงานตามภารกิจ เน้นผลงาน ความโปร่งใส ให้
ความสาํคญัแก่ผูรั้บบริการ และมุ่ง รงาน
ภาคเอกชน8

แนวคิดการจดัการภาครัฐแนวใหม่
ราชการของไทยในปัจจุบนั

ใหม่ และพบว่าวงการรัฐประศาสนศาสตร์ในปัจจุบนัมีความเห็นตรงกนัว่า การบริหารภาครัฐได้
ปรับเขา้สู่กระบวนทศัน์การจดัการภาครัฐแนวใหม่ โดยบูรณาการกรอบแนวคิดเทคนิคการบริหาร

ไดเ้สนอยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบบริหารราชการแผน่ดินของ
ไทย โดยเนน้ (1) ก
บริหาร และระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน (2) การปรับให้เขา้สู่ระบบตลาด เช่น การปรับลด
กาํลงัคน การตดัทอนงบประมาณ การลดการควบคุม การแปรรูปวิสาหกิจ และ (3) การทาํให้เป็น
ประชาธิปไตย เช่น การกระจายอาํนาจ การมีส่วนร่วมของประชาชน ประชาพิจารณ์ การเปิดเผย
ขอ้มูลข่าวสาร เป็นตน้9

2545 เป็นตน้มา

2.2
2.2.1 แนวทางการดําเนินการเชิงรุกในการส่งกองกําลังรักษาสันติภาพของไทย

ษาสันติภาพของสหประชาชาติ โดยนายจริย์วฒัน์ สันตะบุตร10

รายงานการวิจยั
รอบดา้น ไดแ้ก่ ความเป็นมาของปฏิบติัการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ การเขา้ร่วมภารกิจ
รักษาสันติภาพของไทย รูปแบบและกระบวนการส่งกองกาํลงัรักษาสันติภาพ วิเคราะห์ปัจจยัสําคญั
ต่อการส่งกองกาํลงัรักษาสันติภาพ แนวทางการวางกรอบนโยบาย งบประมาณ และยุทธศาสตร์

8 ดูรายละเอียดใน สุพจน์  ทรายแกว้ 2545
9 ทศพร  ศิริสัมพนัธ์ และคณะ 2545 อา้งใน สุพจน์ ทรายแกว้ 2545
10 จริยว์ฒัน์ สันตะบุตร 2550
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แบบบูรณาการในการส่งกองกาํลงัรักษาสันติภาพ ตลอดจน ขอ้เสนอแนะแนวทางการปรับปรุง
ระบบการส่งกองกาํลงัเขา้ร่วมปฏิบติัการรักษาสันติภาพในอนาคต

ปฏิบติัการ

ชดัเจนและรวดเร็วว่าจะควรเขา้ร่วมหรือไม่ การขาดงบประมาณสนบัสนุ

ผูว้จิยัไดเ้สนอใหไ้ทยเตรียมความพร้อม โดยปรับให้เขา้กบัสถานการณ์ในปัจจุบนั พฒันา
ไปของปฏิบติัการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ โดยเสนอแนวคิดเชิงรุกนอกกรอบปกติในการ

ามคล่องตวั และสร้างโอกาสในการแข่งขนัของไทยให้ไดรั้บ
บูรณาการด้านการ

ะมาณโครงการสนับสนุนภารกิจ
ต่างประเทศแบบบูรณาการ (Foreign Missions Integrated Projects – FMIP)
ความสามารถในการแข่งขนัของไทย

2.2.2
สหประชาชาติ : วสัิยทศัน์ของไทย โดยนายดอน ปรมัตถ์วนัิย11

60

ทายใหม่ๆ โดยเฉพาะ (intra-state conflicts) ปะทุ

1 ภารกิจ การขยายตวัดงักล่าวนอกจาก
จะสร้างภาระทางงบประมาณและกาํลงัพลแลว้ สหประชาชาติตอ้งปฏิรูปปฏิบติัการรักษาสันติภาพ

โดยจะทบทวนอาณัติ (mandate)
มาตรฐาน (benchmarks) จและกฎระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ

สภาวะแวดลอ้มและปัญหาทา้ทายดงักล่าว ทาํใหต้อ้ง
สนบัสนุนภารกิจปฏิบติัการรักษาสันติภาพ (1) รักษา
สันติภาพร่วม (Joint Peacekeeping Commission)

11ดอน  ปรมตัถว์ินยั 2552
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(2) การปรับอาณัติ (3) การปรับปรุงบทบาทความ
ษา

บท กองกาํลงัผสม (hybrid operation) (4) การ
พฒันาระบบโลจิสติกส์เชิงยทุธศาสตร์ (strategic logistic system) (5) การสนบัสนุนการทาํงานแบบ
องคร์วม (Integrated Operation Team)

ผูเ้ขียนเสนอ
ความชัดเจนในการกาํหนดผลประโยชน์ของชาติในการเขา้ร่วมปฏิบติัการรักษาสันติภาพของ
สหประชาชาติ ารฝึกให้มีความพร้อมทุกดา้น
จดั ด้านพลเรือนในด้านต่างๆ เช่น การพฒันา สาธารณสุข เกษตร

โดยเฉพาะกบัประเทศสมาชิกอาเซียน
2.2.3 The United Nations, Peace and Security โดย Ramesh Thakur12

Ramesh Thakur ของปฏิบติัการรักษาสันติภาพ โดย
ในช่วง

หลงัสงครามเยน็ ปฏิบติัการรักษาสันติภาพ
สหประชาชาติกลายเป็นกลไกหลกัของการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ ดงัจะเห็นไดจ้ากสถิติ

จาํนวนความขดัแยง้ในภูมิภาคต่างๆ มีแนวโนม้ลดลง ผกผนักบัจาํนวนของภารกิจปฏิบติัการรักษา
อยา่งไรก็ตาม ในช่วงทศวรรษ 1990 บทบาทรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ

ถูกทา้ทายจากแรงต่ จะใชก้าํลงับงัคบัให้เกิดสันติภาพ (peace
enforcement) อาทิ สถานการณ์ในยโูกสลาเวีย ทาํให้สหประชาชาติตอ้งทบทวนบทบาทและปฏิรูป
ปฏิบติัการรักษาสันติภาพ

ปฏิบติัการรักษาสันติภาพกาํลงั ลงของ
โลก ปัญหาความขดัแยง้ในภูมิภาค ปฏิบติัการรักษาสันติภาพตอ้งการ

รักษาสันติภาพตอ้งมีความเขา้ใจกฎหมายมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชน ทหาร ตาํรวจ และ พล
เรือนตอ้งประสานงานกนัและร่วมมือกบั NGO ปฏิบติัการรักษาสันติภาพจะมี
แนวโนม้ปรับตวัไปสู่ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและการเสริมสร้างสันติภาพ (peacebuilding)

12Thakur 2006
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2.2.4 Contemporary Peacemaking: Conflict, Violence and Peace
Process โดย John Darby และ Roger Mac Ginty (Editors)13

กแซงของประชาคมระหวา่งประเทศจึง

ยงัมีความจาํเป็น และตอ้งปรับตั

2.3 สรุปกรอบแนวความคิดในการศึกษา
ฒนาการของปฏิบติัรักษาสันติภาพของ

ลกัษณะการตดัสินใจของไทยในการเขา้ร่วมภารกิจ UNAMID
(outcome) ไปสู่การให้ความสําคญักบักระบวนการ (process) โดยยึดถือกฏระเบียบเป็น

หลกั ในช่วงแรกคือในสมยัรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์ ไทยได้พิจารณาเขา้ร่วมภารกิจอย่าง
รวดเร็ว ร็จของไทยในการแข่งขนัเขา้ร่วมส่งกองกาํลงัระดบักองพนัเขา้ร่วมภารกิจ
UNAMID รวดเร็ว และความกลา้ตดัสินใจ ตามแนวคิดการจดัการ
ภาครัฐแนวใหม่

นตอบรับกองกาํลงัจากไทยและสหประชาชาติไดแ้จง้
18 กันยายน 2551 ให้เร่งส่งกองกาํลังเข้าร่วมภารกิจ UNAMID แต่กระบวนการ

ล่าชา้ โดยเนน้กรอบกฎหม ตอ้งปรับแนวทางการ
พิจารณา คือสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองไทยในช่วงปี 2551 ส่งผลให้ไทยขาดการ

“ทางการ” ผลงานและความยืดหยุ่นมากกว่ากระบวนการดาํเนินงาน
ใน

กระบวนการตดัสินใจควรให้ความสําคญัแก่ “โอกาส” มากกวา่ “ปัญหา”

13 Darby and Ginty (Editors) 2003
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ภูมิหลงัการเข้าร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพของไทย

3.1 ปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ
สําคญัในการ

ระหว่างประเทศ ในกฎบตัร
สหประชาชาติ 6 - 81 รักษา
ความพยายามแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้โดยสันติวธีิ 6

(threats to international peace and
security) 7
สันติภาพ (peace enforcement) 6

7 กฎบตัรสหประช กษาสันติภาพเป็นการ

ชาชาติในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้
60 ปี

3.1.1 พฒันาการของปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ
แมว้า่เจตนารมย์

ในช่วงแรกบทบาท
ผลประโยชน์ของค่ายโลกเสรีหรือค่ายสังคมนิยม ก็มกัจะถูกประเทศสมาชิกถาวรคณะมนตรีความ

ชาชาติของแต่ละค่าย (veto)
ในช่วงหลงัสงครามเยน็ การขยายตวัของปฏิบติัการรักษาสันติภาพขยายตวัอยา่งเด่นชดั

ระงับความขัดแยง้ภายในภูมิภาคต่างๆ เช่น แองโกลา โมซัมบิก กัวเตมาลา และกัมพูชา
สหประชาชา จะเป็นองค์กรร
ความขดัแยง้ไดทุ้กระดบั อยา่งไรก็ตาม สหประชาชาติก็ไม่สามารถตอบสนองไดทุ้กกรณี โดยเฉพาะ
ในช่วงปี 2538 – 2542 เป็นช่วง สหประชาชาติประสบปัญหา

(peace enforcement) เช่น สถานการณ์ในบอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา

1กฎบตัรสหประชาชาติ 6 การแกไ้ขความขดัแยง้โดยสันติวธีิ 7 การแกไ้ขความขดัแยง้ดว้ย
8 ความตกลงในระดบัภูมิภาค
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โซมาเลีย และรวนัดา แต่
การสนบัสนุนยุทโธปกรณ์และการสนบัสนุนทางการเมืองอย่างเพียง มี สหประชาชาติ
เสียชีวติและถูกกกักนัตวั

ในปัจจุบนั สหประชาชา 3 ประการ ไดแ้ก่
ความยินยอมของประเทศเจา้บา้น (consent) การไม่เขา้ขา้งฝ่ายใด (impartiality) และการไม่ใชก้าํลงั
(non use of force) สหประชาชาติสามารถ ความไวว้างใจว่ามีความเป็นกลางและความ

สันติภาพในติมอร์-เลสเต2

ลกัษณะของปฏิบติัการรักษาสันติภาพในปัจจุบนั
ขดัแยง้ระหวา่งรัฐ (inter – state conflicts) ดว้ยการเขา้ไปควบคุมการหยุดยิง การรักษาเสถียรภาพใน

การแกไ้ขปัญหาทางการเมือง มาเป็นความขดัแยง้ภายในรัฐ (intra – state conflicts)
เป็นตน้ ปัญหา

บซ้อนและละเอียดอ่อน จึง
ลม้เหลวของปฏิบติัการรักษาสันติภาพในบอสเนีย – เฮอร์

1990 เป็นตน้มา สหประชาชาติ จึงพยายามปฏิรูป
ปฏิบติัการรักษาสันติภาพ และผลการศึกษาต่างๆ เช่น The Brahimi Report (ปี 2543) ไดว้างแนวทาง
ไปสู่การปรับยุทธศาสตร์ใหม่ และ Peace Operation 2010 ของฝ่ายปฏิบติัการรักษาสันติภาพของ
สหประชาชาติ (Department of Peacekeeping Operations - DPKO) ไดเ้นน้การปรับปรุงองคก์รดา้น
ต่างๆ เช่น หลกันิยม (doctrine) บุคลากร การบริหารองค์กร ทรัพยากร และหุ้นส่วนความร่วมมือ
เป็นตน้

3.1.2
ปฏิบติัการรักษาสันติภาพในปัจจุบนัไดต้ระหนกัถึงความซบัซ้อนหลายมิติของปัญหาความ

จึงขยายภารกิจครอบคลุมหลายดา้น โดยนอกเหนือจากดา้นการทหาร
ยงัรวมถึงงานดา้นมนุษยธรรม งานดา้นการสร้างระบบสถาบนัการเมือง งานพฒันา

วามขดัแยง้ อีกหลงัการถอนตวัของ
กองกาํลงัรักษาสันติภาพ ดว้ยการขยายภารกิจไปยงัการสร้างเสริมสันติภาพ (peacebuilding) โดยให้

2 ดูรายละเอียดในเอกสาร กรมองคก์ารระหวา่งประเทศ 2552
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นาํไปสู่การแก้ไขความ

การขยายตวัของปฏิบติัการรักษาสันติภาพ บปริมาณความ
1990 ปรากฎว่าสัดส่วนของปริมาณความ

ขดัแยง้ได้ลดน้อยลง3 รักษา
ความสาํเร็จดงักล่าว

1 : เปรียบเทียบจํานวนความขัดแย้งกบัปฏิบัติการรักษาสันติภาพ

อยา่งไรก็ตาม การเติบโตของปฏิบติัการรักษาสันติภาพอย่
ทศ สหประชาชาติ โลกเผชิญกบัปัญหาวิกฤติ
เศรษฐกิจ และเกิดช่องวา่งระหว่างความตอ้งการปฏิบติัการรักษาสันติภาพกบัความสามารถในการ
ตอบสนอง โดยในช่วง มีความตอ้งการปฏิบติัการรักษาสันติภาพ เกินกว่าปีละ 1
ภารกิจ ในปัจจุบนั ปฏิบติัการรักษาสันติภาพมี 18 ภารกิจ มีบุคลากรประมาณ 112,000 คน จาํแนก
เป็นทหาร 78,000 คน ตาํรวจ 11,500 คน และพลเรือน 23,500 คน ใชง้บประมาณปีละประมาณ 7

15 ปฏิบติัการรักษาสันติภาพใชก้าํลงัพลเพียง 50,000 คน
และใช้งบประมาณเพียง 3.6 พนัล้านเหรียญสหรัฐ4 Alain Le Roy รองเลขาธิการ

3Thakur 2006 : 38
4ดอน  ปรมติัวนิยั 2552 : 8
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สหประชาชาติดา้นปฏิบติัการรักษาสันติภาพ (Under Secretary – General for Peacekeeping
Operations) 2552 ว่า

(overstretch)5

ในช่วงตน้ปี 2552 ฝ่ายปฏิบติัการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ (DPKO)
A New Horizon for UN Peacekeeping
รักษาสันติภาพของสหประชาชาติจะตอ้งเผชิญในช่วง 2 – 5 ปีขา้งหนา้ โดยเนน้ (1)
ภูมิทศัน์ของโลก (Global Landscape) (2) อาณัติในอนาคต รูปแบบ และวิธีปฏิบติัการ (3) การใช้

ปลายปี 2552
ทิศทางในอนาคตของปฏิบติัการรักษาสันติภาพ จะตอ้ง

ประสิทธิภาพรองรับ
อยา่งรวดเร็วทนัสถานการณ์และสามารถยุติความขดัแยง้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบนัภารกิจ

Department
of Peacekeeping Operations, Department of Field Service, Department of Political Affairs เป็นตน้

ปฏิบติัการรักษาสันติภาพร่วม (Joint Peacekeeping Operation)

ในขณะเดียวกนั สหประชาชาติตอ้งปรับปรุงบทบาทและความสัมพนัธ์กบัองค์กรระดบั
ภูมิภาค ปฏิบติัการรักษาสันติภาพเช่นกนั กอง
กาํลงัผสมระหวา่งสหประชาชาติกบัองคก์รในภูมิภาคในลกัษณะกองกาํลงัผสม (hybrid operations)

ลกัษณะ 3 ภารกิจ คือ MICIVIH ในไฮติ (ปี 2536) UNMIK ในโคโซโว (ปี
2542) และ UNAMID ในดาร์ฟูร์ (2550 – ปัจจุบนั) จะ
อนาคต

(ownership)

กาํหนดบทบาทความรับผิดชอบของประเทศ

การบูรณาการบทบาทปฏิบัติการรักษาสันติภาพ (peacekeeping) และการเสริมสร้าง
สันติภาพ (peacebuilding) งานการรักษา

5Lederer 2009 : 6
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เสริมสร้างสันติภาพ (Peacekeeping operations is an early stage of peacebuilding) แต่ในทางปฏิบติั ยงัมี
และในสถานการณ์ความเป็นจริง งาน

ดา้นการเสริมสร้างสันติภาพจะใชร้ะยะยาวนานกว่าปฏิบติัการรักษา งาน
าสันติภาพเสียอีก6

3.2 พฒันาการของการเข้าร่วมของไทยในปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ
ภารกิจแรกในปี 2491 ไทยได้

จั 18 ภารกิจ โดยภารกิจ
แรกคือ 2493

ารส่งเป็นรายบุคคลและการส่งเป็นหน่วย ต่อมาในปี 2540
ในปฏิบติัการสันติภาพในบอสเนีย – เฮอร์เซโกวนีา

 การส่งกองกาํลังทหาร
ตะวนัออก กมัพชูา

 การส่งผูส้ังเกตการณ์ทางการทหาร อาทิ เซียร์ราลีโอน บุรุนดี เนปาล ซูดาน

(รายละเอียดตามภาคผนวก ก)
การส่งกองกาํลงัเขา้ร่วมปฏิบติัการรักษาสันติภาพสอดคลอ้งกบันโยบายต่างประเทศในการ

โอกาส ของไทยได้รับการพิจารณาดํารงตาํแหน่งระดับสูงในฝ่ายปฏิบติัการรักษา

3.2.1 กระบวนการพจิารณา
ในปัจจุบนั ยงัไม่มีกฎระเบียบการพิจารณาเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพอย่างชัดเจน แต่

6 ดูรายละเอียดในรายงาน Peacekeepers as Early Peacebuilders 2009
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3.2.1.1 กรณีเป็นบุคคล สหประชาชาติส่งคาํร้องขอการสนบัสนุนกาํลงัพลเขา้ร่วม
ในภารกิจ ผ่านกระทรวงการต่างประเทศ มาขอความเห็นชอบจาก กระทรวงกลาโหมและ
กองบญัชาการกองทพัไทย
ดงักล่าว แลว้จึงตอบกลบัสหประชาชาติ

3.2.1.2 กรณีเป็นหน่วย สหประชาชาติส่งคาํร้องขอการสนบัสนุนกองกาํลงั
เขา้ร่วมภารกิจ กระทรวงการต่างประเทศจะ เสนอคณะกรรมการประสานงานดา้นการเขา้ร่วม
ในปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ มีอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศเป็น
ประธาน ประกอบด้วยผู ้แทน จาก กระทรวงกลาโหม
กระทรวงมหาดไทย สํานกังาน สํานกัเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
มติรับรอง  กระทรวงการต่างประเทศจะ คณะรัฐมนตรีพิจารณา แล้วจึงตอบกลับ
สหประชาชาติ

3.2.2 ปัจจัยสําคัญในการพจิารณา
3.2.2.1 ด้านนโยบาย ทุกรัฐบาลของไทยมีนโยบายสนบัสนุนและให้ความร่วมมือ

นโยบายของเกือบทุกรัฐบาล
3.2.2.2 ด้านกาํลงัพล กาํลงัพลของไทยมีความพร้อมในการเขา้ร่วมปฏิบติัการรักษา

และไทยเขา้
ร่วมในระบบกองกาํลงัเตรียมความพร้อมของสหประชาชาติ (UN Standby Arrangements System)

3.2.2.3 ด้านงบประมาณ
เข้
ใชร้ะยะเวลานาน ทาํรัฐบาลตอ้งทดรองจ่ายงบประมาณไปก่อน

ตุลาคม 2549
ความพร้อมของไทย

3.2.3 ปัญหาอุปสรรค
3.2.3.1 การพจิารณาคําขอ แต่เดิมปัญหาและอุปสรรคในการพิจารณาส่งกองกาํลงั

รักษาสันติภาพของไทยตามคาํขอของสหประชาชาติดาํเนินการได้ค่อนขา้งช้า ไม่ว่าจะเป็นการ
พิจารณาของส่วนราชการ

/กองกาํลงั แต่ในปัจจุบนักระทรวงการต่างประเทศได้ประสานงานกบั
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สามารถสรรหาบุคลากร
ตอบสนองต่อคาํขอของสหประชาชาติไดท้นัเวลา

3.2.3.2 แผน/นโยบาย ไทยยงัไม่เคยกาํหนดแผนระยะยาวหรือยุทธศาสตร์ร่วมกนั
ทาํให้ยงัไม่มีทิศทางการดาํเนินงานร่วมกนัอย่างมีบูรณาการ การ

ดาํเนินงานจึงมีลกัษณะเป็นเชิงรับมากกว่าเชิงรุก กล่าวคือ กระบวนการพิจารณาการเขา้ร่วมภารกิจ

ร่วมปฏิบติัการรักษาสันติภาพไดอ้ยา่งเป็นระบบ
3.2.3.3 เจตนารมณ์ทางการเมือง การขาดเจตนารมณ์ทางการเมืองอยา่งชดัเจนใน

หรือไม่ ส่งผลให้สหประชาชาติพิจารณาตอบรับ
ผลให้ไทยไม่ไดรั้บการคดัเลือก

และ/หรือไม่สามารถเลือกจาํนวนและ
3.2.3.4 ด้านงบประมาณ ในการพิจารณาส่งกาํลังพลเข้าร่วมปฏิบติัการรักษา

สันติภาพของสหประชาชาติ โดยหากเป็นการส่งบุคลากรจาํนวนนอ้ยไปร่วมภารกิจสหประชาชาติ
อาจจะสา /กองกาํลังเข้าร่วมเป็นจาํนวนมาก

โดยสรุป ปฏิบติัการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในระยะกว่า 60 ผ่านมา ได้ผ่าน
บทเรียนและปรับตวั ใน
และขยายตวัอยา่งรวดเร็ว ไทยไดเ้ขา้ร่วมปฏิบติัการรักษาสันติภาพมานาน
เฉพาะดา้น และในปัจจุบนัมีจาํนวนไม่มากนกั แต่ก็
ร่วมภารกิจ UNAMID



4
การส่งกองพนัทหารราบไทยเข้าร่วมภารกจิ UNAMID

4.1 ปฏิบัติการรักษาสันติภาพในดาร์ฟูร์
4.1.1 ความเป็นมาของปัญหาความขัดแย้งในดาร์ฟูร์
ดาร์ฟูร์ 5 แสนตารางกิโลเมตร ขนาด

ใกลเ้คียงประเทศไทย ถูก 2459 จาํนวนประชากรประมาณ 6-9 ลา้นคน

บกลุ่ม
ต่อตา้นในดินแดนดาร์ฟูร์ 2546

ความไม่เท่าเทียมกนัในการพฒันา และการแบ่งปัน
ทรัพยากร

ต่อมารัฐบาลซูดานสามารถบรรลุขอ้ตกลงหยุดยิงกบักลุ่มต่อตา้น Justice and Equality
Movement (JEM) และ Sudan Liberation Movement และไดล้งนามในความตกลงสันติภาพ

8 เมษายน 2547 สหภาพแอฟริกา (Africa Union - AU)
แอฟริกาในซูดาน (African Union Mission in Sudan - AMIS)
การปฏิบติัตามความตกลงหยดุยงิดงักล่าว

ปัญหาหลักในการเจรจา
สันติภาพดาร์ฟูร์คือ กลุ่มต่อตา้นรัฐบาลแบ่งเป็นกลุ่มย่อยต่าง ๆ จาํนวนเกือบ 10

ากกลุ่มใหญ่เป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยตามชนเผ่า

เจรจาต่อรองกับรัฐบาลซูดาน 2546 มี
ผูเ้สียชีวิตแลว้ถึง 300,000 คน โดยส่วนมากเกิดจากการขาดอาหารและการเจ็บป่วย และอีกกวา่ 2.7

4.1.2 UNAMID
ภารกิจรักษาสันติภาพผสมระหวา่งสหภาพแอฟริกาและสหประชาชาติในดาร์ฟูร์ (African

Union/United Nations Hybrid Operation in Darfur: UNAMID)
แห่งสหประชาชาติ 1769 (ค.ศ. 2007) 31 กรกฎาคม 2550 โดยมีวาระการปฏิบติั

1 31 ธนัวาคม 2550 31 กรกฎาคม 2551 คณะ-



19

2 :

Darfur
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1828 (ค.ศ. 2008) ขยายระยะเวลาภารกิจ
UNAMID ต่อไปอีก 1 31 กรกฎาคม 2552

เหตุผลสําคญัของการ UNAMID ในรูปแบบกองกาํลงัผสม คือ AMIS ไม่สามารถ
กองกาํลงัของ
เ

สหประชาชาติ UNAMID จึง
(tri-partite committee) และมีผูแ้ทนร่วม UN-AU (Joint AU-UN

representative) รับผดิชอบระดบันโยบาย
ตามขอ้มติดงักล่าว ภารกิจ UNAMID จะ

19,555 3,772 นาย และกองกาํลงัตาํรวจไม่เกิน 19 หน่วย ๆ ละไม่
เกิน 140 นาย (รวมฝ่ายพลเรือนไม่เกิน 6,432 นาย) การจดั
ดงักล่าวคือ ฝ่ายปฏิบติัการรักษาสันติภาพ (Department of Peacekeeping Operations - DPKO)

สหประชาชาติไดข้อ
สนบัสนุนดา้นทหารและตาํรวจจากประเทศต่างๆ จาํนวน 55 ประเทศ เช่น บงักลาเทศ จีน อียิปต์
เอธิโอเปีย แกมเบีย กานา อินโดนีเซีย มาเลเซีย เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน รวนัดา แอฟริกาใต้

UNAMID รัฐบาลซูดานมีความประสงคใ์หก้องกาํลงั UNAMID ประกอบดว้ยกาํลงัหลกัจากประเทศ
ในภูมิภาคแอฟริกาก่อน (African Character) เพราะซูดานถือวา่ไดมี้ส่วนร่วมรักษาสันติภาพในดาร์

อตกลง
สันติภาพดาร์ฟูร์ ตามขอ้มติ แห่งสหประชาชาติ 1769 (ค.ศ. 2007)

UNAMID African character ของ UNAMID รัฐบาลซูดานจึงทอดเวลาในการ
ตอบรับกองกาํลงันอกภูมิภาคแอฟริกา ประเทศตะวนัตกบางประเทศ เช่น นอร์เวย์ และ
สวีเดน ปี
2551 สหประชาชาติสามารถวางกาํลงัในภารกิจ UNAMID เพียงร้อยละ 60 ประกอบดว้ย

1) (military personnel) จาํนวน 12,374 คน จากยอดอนุมติั 19,555 คน คิด
เป็นร้อยละ 63

2) (police advisers) จาํนวน 2,111 คน จากยอดอนุมติั 3,772 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56

3) กาํลงัหน่วยตาํรวจ (Formed Police Unit) จาํนวน 710 คน จากยอดอนุมติั 2,660 คน คิด
เป็นร้อยละ 27
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4) (civilian staff) จาํนวน 2,962 คน จากยอดอนุมติั 5,588 คน คิดเป็นร้อย
ละ 53

อย่
สหประชาชาติจึง 3 ประเทศ (ไนจีเรีย รวนัดา
และแอฟริกาใต้) ทาํให้ UNAMID แล้ว จาํนวน 6
ประเทศ 13 กองพนั (ไนจีเรีย 4 กองพนั รวนัดา 4 กองพนั แอฟริกาใต้ 1 กองพนั เซเนกลั 1 กองพนั
เอธิโอเปีย 2 กองพนั และอียปิต์ 1 กองพนั)

4.1.3 พฒันาการของสถานการณ์ในดาร์ฟูร์
ความพยายามเจรจาสันติภาพดาํเนินอย่า

เมือง Sirte 2550 ประสบความล้มเหลว
สหภาพแอฟริกาและสันนิบาตอาหรับโดยมีกาตาร์เป็นผูป้ระสานงานหลกัได้เป็นตวักลางจดัการ

Djibril Bassole AU-UN (AU-
UN Joint Chief Mediator)

The Sudan People’s Liberation Movement
(SPLM)
ไดพ้ยายามเดิน JEM

กองกาํลงั UNAMID 1
มกราคม 2551 สถานการณ์การสู้รบในด
ระยะสะทอ้นให้เห็นว่ากองกาํลัง UNAMID

1) การโจมตีและปลน้ทรัพยสิ์นขององค์การให้ความช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรม
2551 208

155 คน และคนขบัรถของ
World Food Programme จาํนวน 43 คน ถูกลกัพาตวั (สถานะ 17 ตุลาคม 2551)

2) การโจมตีและปลน้ทรัพยสิ์นของ UNAMID
8 กรกฎาคม 2551 UNAMID จาํนวน 73 คน ถูกกองกาํลงัไม่ทราบแน่

ชดัจาํนวนประมาณ 200 คนเขา้โจมตีระหวา่งการลาดตระเวน ส่งผลให้ทหาร UNAMID เสียชีวิต 7
นายและบาดเจบ็ 22 นาย
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3 : การวางกองกาํลงัของภารกจิ UNAMID

THAILAND
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3) (Internally Displaced Persons: IDPs) โดยกอง
2551 เป็นตน้มา

4) การปะทะกนัระหวา่งกองกาํลงัติดอาวุธ (โดยเฉพาะกลุ่ม JEM : Justice and Equality
Movement) 8 กุมภาพนัธ์ 2551
โดยกองกาํลั Sirba เมือง Suleia และเมือง Abu Surouj

El-Geneina
2550 300 คน และมีผูห้นี

ภยัสงครามหลบหนีเขา้ไปในชาดอีกประมาณ 12,000-14,000 คน
5) 14 กรกฎาคม 2551 นาย Luis Moreno-Ocampo หัวหน้าอยัการศาลอาญา

ระหว่าง อศาลอาญาระหว่างประเทศ ออกหมายจับ นาย Al Bashir
ประธานาธิบดีซูดาน ในขอ้กล่าวหาต่าง ๆ 10 ขอ้หา ส่งผลให้หลายฝ่ายมีความกงักลต่อสถานะความ
ปลอดภยัของกองกาํลงั UNAMID และ United Nations Mission in Sudan (UNMIS) ในช่วง

UNAMID เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ใน
ระดบั 4 (Emergency) ระดบั 3 สําหรับภารกิจรักษาสันติภาพในซูดาน
(UNMIS) (relocation plan)
ปฏิบติัการตามความจาํเป็นประธานาธิบดีซูดานถูกฟ้องร้องโดยอยัการของศาลอาญาระหวา่งประเทศ

6) 22 กรกฎาคม 2551 เป็นตน้มา สถานการณ์ในดาร์ฟูร์ได้
UNAMID ปรับระดับการ

เตรียมพร้อมจากระดบัสูงสุดเป็นปกติ และปฏิบติังานต่อไปตามปกติ
7) 4 มีนาคม 2552 ศาลอาญาระหว่างประเทศ (International Criminal

Court: ICC) ไดอ้อกหมายจบัประธานาธิบดีซูดาน จาํนวน 7 ขอ้หา ไดแ้ก่ อาชญากรรมสงคราม (war
crimes) 2 ขอ้หา และอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ (crimes against humanity) 5 ขอ้หา โดยถอนขอ้หา
อาชญากรรมอนัเป็นการทาํลายลา้งเผา่พนัธ์ุ (genocide) จาํนวน 3 ขอ้หาออกไป การออกหมายจบั
ดงักล่าว ทาํให้ประชาคมระหว่างประเทศเกรงว่าประธานาธิบดีซูดานอาจ
ผ่านมา อาจกระทบต่อการปฏิบติังานของกองกาํลงัของสหประชาชาติ
เลขาธิการสหประชาชาติไดข้อใหรั้ฐบาลซูดานร่วมมือกบัองคก์ารระหวา่งประเทศต่างๆ ต่อไป

4.2 การพจิารณาของไทยเข้าร่วมภารกจิ UNAMID
ไทยไดแ้สดงเจตน์จาํนงเขา้ไปมีส่วนร่วมในความพยายามแกไ้ขปัญหาดาร์ฟูร์ ในฐานะส่วน

งภารกิจ UNAMID โดยจะส่งกองกาํลงัทหารราบจาํนวน 1 กองพนัทหารราบ (800 นาย)
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4.2.1 ปัจจัยการพจิารณาของไทย
4.2.1.1 ปัจจัยภายในประเทศ
1) ผลกระทบต่อ การส่งกองกาํลงัไทยเขา้ร่วมในภารกิจ

UNAMID
ประสบปัญหา - ยอาจ

2) ผลกระทบต่อสถานการณ์ภาคใต้ การส่งกองกาํลงัอาจถือไดว้า่เป็นการให้ความ

ภาพลกัษณ์ในเชิงบวกต่อของทหารไทยในสถานการณ์ชายแดนภาคใต้
3) ความพร้อมทางทหาร กองทัพไทยมีนโยบายสนับสนุนปฏิบัติการรักษา

สันติภาพ 2541 กองทพัไทยไดจ้ดัทาํความตกลงกบัสหประชาชาติวา่
ดว้ยระบบกาํลงัเตรียมพร้อม (UN Standby Arrangement System – UN-SAS) ในการสนบัสนุน

สันติภาพเป็นหน่วยงานถาวรภายใตก้องบญัชาการกองทพัไทย
4) ความพร้อมทางงบประมาณ เขา้ร่วมปฏิบติัการ

รักษาสันติภาพ บเตรียมการและสหประชาชาติจะ
จ่ายเงินคืนใหใ้นภายหลงั

4.2.1.2 ปัจจัยภายนอกประเทศ
1) สถานการณ์ความปลอดภยัในดาร์ฟูร์

ภาพรวมยงัคงเปราะบางและมีการสู้รบระหว่างกลุ่มกบฏและกองกาํ ลังทหารของรัฐบาลอย่าง
/

และยทุโธปกรณ์ อยา่งไรก็ตาม จากการประเมินสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ด เห็นวา่ยงัไม่มีความรุนแรง
ว่ารัฐบาลซูดานยงัต้องการให้

สันติภาพเสียชีวิต 15 15,000 คน หาก
พิจารณา

ร้ายแรง
2) ความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐบาลซูดานและสหประชาชาติ ถึงแมรั้ฐบาลซูดานจะ

ตอ้งการจาํกัดบทบาทของสหประชาชาติ และให้ความสําคญัแก่สหภาพแอฟริกามากกว่า แต่ใน
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ระยะแรกรัฐบาลซูดานก็ให้ความร่วมมือแก่ภารกิจ UNAMID เป็นอยา่งดี โดย
บการปรับปรุงสนามบินและราง

ความล่าชา้ในการเขา้วางยทุโธปกรณ์
อย่างไรก็ดี ศาลอาญาระหว่างประเทศออกหมายจบัประธานาธิบดี ซูดาน

ส่งผลให้รัฐบาลซูดานแสดงความไม่พอใจ โดยช
และ เอกชน จาํนวน 13 องคก์รออกนอกประเทศ ทาํให้

ความจาํเป็นตอ้งการใหก้องกาํลงัของสหประชาชาติคงอยูใ่นดาร์ฟูร์ต่อไป
3) ความสัมพนัธ์ระหว่างไทยและซูดาน

มูลค่าการคา้ยงัค่อนขา้งน้อยเพียงประมาณ 92 88

ต่างประเทศ โดยเฉพาะด้านสาธารณูปโภค การโรงแรม ธุรกิจการพลงังานและธุร
กบัปิโตรเคมี ปัจจุบนันกัลงทุนส่วนใหญ่เป็นชาวเอเชียโดยเฉพาะจีน และตะวนัออกกลาง ส่วนการ

กโก้ ในเครือของบริษทั
ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) ดาน

4) การยกระดบับทบาทไทยในสหประชาชาติ หากไทยไดรั้บคดัเลือกให้เขา้ร่วมใน
ภารกิจจะ

สหประชาชาติให้ความสําคญักบัภารกิจ UNAMID อย่างมาก

สันติภาพ

า ภารกิจ UNAMID มีลกัษณะเป็นกองกาํลงันานาชาติ (international force) ไม่ใช่
กองกาํลงัภูมิภาค (regional force)

4.2.2 กระบวนการตัดสินใจของไทย
4.2.2.1 การพจิารณาเข้าร่วมภารกจิในช่วงแรก (กรกฎาคม 2550-กนัยายน 2551)

มติ 1769 (ค.ศ. 2007) อยา่ง
31 กรกฎาคม 2550 UNAMID และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิก

สหประชาชาติร่ 15 สิงหาคม 2550
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กระทรวงการต่างประเทศและศูนยป์ฏิบติัการ ามคืบหนา้
และประสานงานกบัสหประชาชาติอย่างใกลชิ้ด และไดย้ืนยนัความพร้อมการสนบัสนุนกองกาํลงั
ของไทย โดยประสานให้เอกอคัรราชทูตผูแ้ทนถาวรไทยประจาํสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก

ต่อฝ่ายปฏิบติัการรักษาสันติภาพสหประชาชาติวา่ ไทยมีความสนใจและ
พร้อมสนบัสนุนกองพนัทหารราบ 1 กองพนั

เอกอคัรราชทูตผูแ้ทนถาวรไทยประจาํสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์กก็
ได้กราบเรียนนายกรัฐมนตรี (พล.อ. สุรยุทธ์  จุลานนท์)

62

ต่อมา กระทรวงการต่างประเทศไดจ้ดัการประชุมคณะกรรมการประสานงานดา้น
การเขา้ร่วมในการปฏิบติัการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ 27 กนัยายน 2550

กบัความเหมาะสมของไทยในการเขา้ร่วมภารกิจ UNAMID ใน

1) ผลประโยชน์จากการเขา้ร่วม UNAMID ประการ
แรกคือ ในการปฏิบัติการ เป็นประโยชน์ต่อการป้องกัน

3,200 นาย จาก 4
ผลดั ผลดัละ 800 นาย จะไดรั้บค่าตอบแทนจากสหประชาชาติ

ทบาทของไทยใน
เวทีการทูตพหุภาคี และ
ได้

เป็นการเปิดตลาดสร้างโอกาสกระชบัความสัมพนัธ์กบัประเทศใน
แอฟริกาโดยเฉพาะอ งกบัซูดาน

2) ความปลอดภยัของกองกาํลงัไทย ลกัษณะการปฏิบติัการของทหารไทยเป็นการ

าไปสู้รบ จึงมี
อนัตรายนอ้ยกวา่มาก ส่วน
คนฉีดวคัซีนป้องกันโรคไขเ้หลือง (yellow fever) ไวแ้ล้ว และการให้การรักษาพยาบาลจะมี
โรงพยาบาลระดบั 1 2 และในกรณี
ฉุกเฉินก็มีแผนขนส่งผูป่้วยไปยงัโรงพยาบาลระดบั 3 ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา
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3) งบประมาณและการทดรองค่าใชจ่้าย
ผูรั้บผิดชอบค่าใช้จ่ายในปฏิบติัการ  แต่รัฐบาลไทยตอ้งสํารองจ่ายก่อน และจะไดรั้บการทยอยคืน
จากสหประชาชา
1,300 4 ผลดั ผลดัละ 6 เดือน รวม 2 350
ลา้นบาท จึงไม่น่าจะเป็นภาระงบประมาณแก่รัฐบาล
ไทย

4) การจดัทาํ MOU ระหว่างรัฐบาลไทยและสหประชาชาติ การจัดทาํ MOU
ระหวา่งรัฐบาลไทยและสหประชาชาติ จะตอ้งผา่นความเห็นชอบคณะรัฐมนตรี เพราะเป็น
การกระทาํในนามรัฐบาลไทยและมีผลผกูพนัต่อรัฐ

มีมติเห็นชอบใหเ้สนอคณะรัฐมนตรีใหพ้ิจารณาการเขา้ร่วมการปฏิบติัการ
ข ภารกิจ UNAMID

สํา
ทหารราบไปปฏิบติัภารกิจ UNAMID
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยมาตรา 190 หรือไม่ กระทรวงการต่างประเทศ ว่า ตาม

UNAMID จะจดัทาํบนัทึกความเขา้ใจระหว่าง

สมาชิกจะส่งกองกาํลงัเขา้ร่วม ในภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ มีสาระกาํหนดแนว
พนัธกรณีและรายละเอียดการส่งทหารและยุทโธปกรณ์

องตน้ กระทรวงการต่างประเทศจึงเห็นว่าการขออนุมติัใน
ม่เ 190 วรรค 2

9 ตุลาคม 2550 คณะรัฐมนตรีไดอ้นุมติัการส่งทหารราบ จาํนวน 1 กองพนั
(800 นาย) เขา้ร่วมในภารกิจ UNAMID1 ส่งกองกาํลงัเขา้ร่วม UNAMID ภายใน
เดือนธันวาคม 2550 และกระทรวงการต่างประเทศแจง้คณะทูตถาวรไทยประจาํสหประชาชาติ ณ
นครนิวยอร์กอยา่งเป็นทางการ 24 ตุลาคม 2550

1 9 ตุลาคม 2551 (1) ยจาํนวน 1
กองพนัทหารราบผสม เขา้ร่วมภารกิจ UNAMID

(2) UNAMID ไดรั้บสิทธิในการนบัเวลาราชการเป็นทวีคูณ
ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบญัญติับาํเหน็จบาํนาญ พ.ศ. 2494 (3) อนุมติัในหลกัการสนบัสนุนเงินทดรองราชการ

350 ลา้นบาท ต่อวงรอบ 6 เดือน (4) อนุมติัในหลกัการให้จดัทาํ MoU ระหวา่งรัฐบาล
ไทยและสหประชาชาติในการส่งกองกาํลงัเขา้ร่วม UNAMID
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กระบวนการวางกอง
กาํลงั ไดแ้ก่ (1) การเดินทางตรวจภูมิประเทศ ณ ประเทศซูดาน (2) การจดัทาํร่างบนัทึกความเขา้ใจ
(MoU) ร่วมกบัสหประชาชาติ (3) การตรวจความพร้
คณะผูแ้ทน ได้เดินทางไปตรวจภูมิประเทศในภูมิภาคดาร์ฟูร์ใต้ และ
เจรจาจดัทาํร่าง MoU ณ นครนิวยอร์กแลว้ 2550
เขา้ร่วม UNAMID ภายในเดือนธนัวาคม 2550

อย่างไรก็ตาม การส่งกองกาํลงัของไทยเขา้ร่วมภารกิจ UNAMID ยงัไม่สามารถ
31 ธันวาคม 2550 ของ

ประเทศซูดานไม่ตอบรับกองกาํลงัจากประเทศนอกทวีปแอฟริกาบางประเทศ คือ กองพนัทหารราบ
ไทย หน่วยรบพิเศษเนปาล และกองร้อยทหารช่างนอร์เวยแ์ละสวีเดน แมว้่าสหประชาชาติไดแ้จง้
ตอบรับกบัไทยและ แลว้

สหประชาชาติ
กาํลงั UNAMID

ภารกิจ UNAMID มีความคืบหนา้และสามารถวางกาํลงัไดอ้ยา่งสมบูรณ์  และยงัคง
ยืนยนั
กันยายน 2551 และขอให้ไทยพิจารณาปรับการสนับสนุนภารกิจ UNAMID โดยปรับกาํลังให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ในดาร์ฟูร์

1) ชาชาติไดเ้คยมีการ

2)

ภารกิจ UNAMID
านต่อความพยายามของ

สหประชาชาติ ในการเร่งรัดการตอบรับกองกาํลงันอกแอฟริกาเขา้ร่วมภารกิจ UNAMID

ภารกิจ UNAMID หน่ ด้หารือกนัอย่าง
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กระทรวงการต่างประเทศไดจ้ดัการประชุมคณะกรรมการประสานงานดา้นการเขา้
ร่วมในการปฏิบติัการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ 15 สิงหาคม 2551
ทบทวนท่าทีไทยต่อการเขา้ร่วมภารกิจ UNAMID
ทางการ อนัมีผลต่อการพิจารณาดา้นการเตรียมความพร้อมกาํลงัพลและงบประมาณ
ไทยยงัคงยนืยนัการสนบัสนุนในหลกัการเขา้ร่วม UNAMID แต่มีความจาํเป็นตอ้งปรับลดระดบัการ

4 เดือนมาเป็น 6 เดือน
ต่อมา 18 กนัยายน 2551 สหประชาชาติไดแ้จง้วา่รัฐบาลซูดานยืนยนัตอบ

รับกองพนัทหารราบไทยและกองร้อยทหารราบเนปาล โดยผูแ้ทนระดบัสูงของรัฐบาลซูดานไดก้ล่าว
ยนืยนัการตอบรับกองพนัทหารราบไทยระหวา่งการประชุมร่วมกบันาย Jean Ping ประธานสหภาพ
แอฟริกาและนาย Ramtane Lamamra

การ
สหประชาชาติระหวา่งการประชุมสุดยอดองคก์ารการประชุมอิสลาม (Organization of the Islamic
Conference: OIC) 2551 19 กนัยายน
2551 สหภาพแอฟริกาไดส่้งเอกสารการตอบรับกองกาํลงัไทยจากรัฐบาลซูดานมายงัสหประชาชาติ
แจง้วา่รัฐบาลซูดานตอบรับใหไ้ทยเขา้วางกองกาํลงัอยา่งเป็นทางการแลว้

4.2.2.2 การพจิารณาเข้าร่วมภารกจิในช่วงหลงั (กนัยายน 2551 – พฤษภาคม 2552)
หลงัจากการตอบรับของรัฐบาลซูดาน สหประชาชาติขอให้ไทยเตรียมความพร้อม

6 เดือน (ภายในเดือนมีนาคม 2552) โดยจะเขา้วางกาํลงัหลงัจาก
กองกาํลงัของเอธิโอเปียและอียิปต์

6 ตุลาคม 2551 เลขาธิการสหประชาชาติไดห้ารือทางโทรศพัท์ร่วมกบั
นายกรัฐมนตรี ( )
นายกรัฐมนตรีไดต้อบรับในหลกัการสนบัสนุนการส่งทหารไทยไปเขา้ร่วมในภารกิจ UNAMID

กระทรวงการต่างประเทศไดจ้ดัการประชุมคณะกรรมการประสานงานดา้นการเขา้
ร่วมในการปฏิบติัการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ 13 ตุลาคม 2551 (1)
การเตรียมความพร้อมในดา้นต่างๆ ในการส่งกองกาํลงัเขา้ร่วม UNAMID
พลและงบประมาณ (2)

UNAMID และ

ดาํเนินการตามมาตรา 190 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 หรือไม่
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ประเด็นมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญส่งผลกระทบต่อความคล่องตวัในการ

– 18 มิถุนายน 2551 วา่เป็นหนงัสือ
190 วรรคสอง2 ทาํให้หน่วย

รัฐธรรมนูญครอบคลุมกวา้งมาก โดยระบุว่า “ผูท้าํหนังสือสัญญาจะตอ้งใคร่ครวญให้รอบคอบ

190 วรรคสองบญัญติัไวห้รือไม่”3

ในกรณีของการส่งกองกาํลงัเขา้ร่วมปฏิบติัการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ
จะตอ้งทาํบนัทึกความเขา้ใจ (MOU)

สนธิสัญญาและกฎหมายและสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงเห็นวา่ไม่น่าจะเขา้ข่ายมาตรา 190
กและกระบวนการพิจารณาการเขา้ร่วมปฏิบติัการรักษาสันติภาพ

5
ธนัวาคม 2551

ราบไทยจะสามารถเขา้วางกาํลงัในภารกิจ UNAMID
สามารถเขา้วางกาํลงั (ready-to-deploy date)
ไดแ้จง้วา่การบรรลุเป้าหมายการวางกาํลงัของภารกิจ UNAMID
สนบัสนุนกองกาํลงัทหารและตาํรวจ (Troop Contributing Countries: TCCs/Police Contributing
Countries: PCCs) 2552

2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 190 วรรคสอง ระบุว่า หนังสือสัญญาใดมีบท

ตามหนงัสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวา่งประเทศ หรือจะตอ้งออกพระร
ตามหนังสื ทศอย่าง
กวา้งขวาง หรือมีผลผกูพนัดา้นการคา้การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอยา่งมีนยัสําคญั ตอ้ง
ไดรั้บความเห็นชอบจากรัฐสภา
3สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2552 : 122
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22 ธันวาคม 2551 ผู ้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติด้าน
ปฏิบติัการรักษาสันติภาพไดห้ารือกบัเอกอคัรราชทูตรองผูแ้ทนถาวรไทยประจาํสหประชาชาติ ณ

ภารกิจ UNAMID UNAMID
UNAMID

วา่มีลกัษณะเป็นกองกาํลงันานาชาติ (international force) ไม่ใช่กองกาํลงัภูมิภาค (regional force)
และหวงัวา่ไทยจะสามารถเขา้วางกาํลงัไดใ้นโอกาสแรก อยา่งไรก็ดี สหประชาชาติมีความเขา้ใจและ
เคารพต่อกระบวนการภายในประเทศของไทย

กระทรวงการต่างประเทศไดเ้สนอ ประชุมส 1/2552
22 มกราคม 2552 เห็นชอบในหลกัการสนับสนุนกองพนัทหารราบไปปฏิบติัภารกิจ

UNAMID
ระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 ก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรี แ 19
กุมภาพนัธ์ 2552
ภารกิจ UNAMID

17 กุมภาพนัธ์ 2552 นายกรัฐมนตรี ( ) มอบหมาย
ให้กระทรวงการต่างประเทศ แจง้ให้สหประชาชาติทราบถึงเจตนารมยอ์นัดีของไทยในการเขา้ร่วม
ภารกิจ UNAMID

ต่อมาใน 6 พฤษภาคม 2552 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบยนืยนัมติคณะรัฐมนตรี
9 ตุลาคม 2550 หารราบเขา้ร่วมภารกิจ UNAMID

ต่างประเทศเสนอ

4.3 การดําเนินการต่อไป
4.3.1 การเตรียมการ
แนวทางการเตรียมการส่งกองพนัทหารราบไทยเขา้ร่วมปฏิบติัการรักษาสันติภาพของ

สหประชาชาติประกอบดว้ย 3 (1) การตรวจภูมิประเทศ (2) การจดัทาํ MoU ระหว่าง
รัฐบาลไทยกบัสหประชาชาติ (3) การตรวจความพร้อมของกองกาํลงัไทยโดยสหประชาชาติ
หลงัจากการเดินทางตรวจภูมิประเทศ กองบญัชาการกองทพัไทยจะส่งผูแ้ทนไปเจรจาจดัทาํร่าง
MoU ระหวา่งรัฐบาลไทยและสหประชาชาติ ปรึกษาทางทหารประจาํคณะ
ทูตถาวรฯ ณ นครนิวยอร์กเขา้ร่วม และเอกอคัรราชทูตผูแ้ทนถาวร เป็นผูล้งนามใน MoU
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4: กระบวนการตัดสินของไทยในการเข้าร่วมภารกจิ UNAMID

คณะทตูถาวรฯ

กระทรวงการตา่งประเทศ

สภากลาโหม

แจ้งตอบ

เห็นชอบ/ 19 ก.พ. 52

คณะรัฐมนตรี
อนมุตัิ/ 6 พ.ค.52

เห็นชอบ/ 22 ม.ค. 52

2

3

4

5

คําขอ/ ก.ค. 50

กองทพัไทย

1

สหประชาชาติ



33

4.3.2 การจัดส่งยุทโธปกรณ์และบุคลากร
1) ยุทโธปกรณ์ – จดัส่งทางเรือ โดยใช้ระยะเวลาขนส่งประมาณ 1 เดือน (จากไทยไปซูดาน)

รับผดิชอบคุม้กนัยทุโธปกรณ์จนเขา้ดินแดนดาร์ฟูร์ และส่งต่อใหส้หประชาชาติคุม้กนัต่อไป
2) บุคลากร – Mukjar และลาํเลียง

3 ชุด
4.3.3
กองบญัชาการกองทพัไทย

ระหวา่งกองบญัชาการภารกิจ UNAMID กบักองบญัชาการกองทพัไทยและรัฐบาลซูดาน ตลอดจน
6

ไทย
4.3.4 าร่วมภารกจิรักษาสันติภาพ

UNAMID ใน เตรียม

“ติดอาวุธทางเศรษฐกิจ”
โยชน์ในแอฟริกา

ติดต่อ

4.3.5 การประชาสัมพนัธ์สร้างความเข้าใจแก่สาธารณชน
การส่งกองกาํลงัเขา้ร่วมภารกิจ UNAMID จะไม่สามารถประสบผลสําเร็จไดห้ากปราศจาก

วพิากษว์จิารณ์ได ้เช่น การส่งกองกาํลงัดงักล่าวจะกระทบต่อศกัยภาพของกองทพัในการรักษาความ
– กมัพชูาและสถานการณ์ภาคใตอ้ยา่งไรบา้ง  เป็นตน้

โดยสรุป การส่งกองกาํลงัเขา้ร่วมภารกิจ UNAMID
มี

วข้องพิจารณาอย่างรอบด้านโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์เป็นสําคญั
ความสาํเร็จคือการเตรียมพร้อมอยา่งดี



5
บทสรุป

ในระยะเวลา 60 สนับสนุนสหประชาชาติในปฏิบติัการ
รักษาสันติภาพ ส่งเสริมเกียรติภูมิของไทยในเวทีพหุภาคีและ
เสริมสร้างประสบการณ์ของกองกาํลงัไทยแล้ว น่าสังเกตว่า การเขา้ร่วมภารกิจรักษาสันติ

ภารกิจรักษาสันติภาพจะมี 2 หน่วยงานหลกั คือ (1) แลด้าน
นโยบาย และ (2) หน่วยงานดา้น

การตดัสินใจจะมีลกัษณะของการปรึกษาหารือ
ร่วมกัน โดยคณะรัฐมนตรีจะเป็นระดับการตัดสินใจสุดท้าย ตามข้อเสนอของกร ะทรวงการ
ต่าง

การส่งกองพนัทหารราบเขา้ร่วมในภารกิจ UNAMID เป็นการยืนยนัเจตนารมณ์นโยบาย

ระหว่างประเทศ และเป็นการรักษาบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศในด้านการรักษา
สั

อยา่งไรก็ตาม การตดัสินใจสนบัสนุนกาํลงัในภารกิจรักษาสันติภาพแต่ละภารกิจยงัคงตอ้ง
ดาํเนินการตาม
พิจารณาคดัเลือกประเทศผูใ้ห้การสนับสนุนกาํลงัมี
กระทบต่อการเขา้ร่วมในปฏิบติัการรักษาสันติภาพ

ประการแรก ไทยไม่สามารถแสดงท่าทีหรือให้คาํตอบกบัสหประชาชาติไดต้าม
และ

อาจทาํให้สหประชาชาติเขา้ใจวา่กองทพัไทย
ไทยเสียเปรียบในระหว่างการพิจารณาคดัเลือกประเทศผูใ้หก้ารสนบัสนุนกาํลงั

กบัการใชจ้่ายงบประมาณในลกัษณะคู่ขนานไ
อาศยัระยะเวลาในการเตรียมความพร้อม
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กระบวนการตดัสินใจของไทยล่าชา้
ามไม่แน่ใจ ก็มีแ

ในช่วงสถานการณ์ผนัผวนทางการเมือง

สภากลาโหม และคณะรัฐมนตรีพิจารณ

การส่งกองกาํลงัเขา้ร่วมปฏิบติัการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติยงัขาดการ
มองภาพรวมเชิงยุทธศาสตร์ นอย่างบูรณาการ โดยสานต่อจาก
ปฏิบติัการรักษาสันติภาพ (peacekeeping) ไปสู่การเสริมสร้างสันติภาพ (peacebuilding)

การดาํเนินนโยบายของรัฐบาลจะไม่สามารถประสบความสําเร็จได้หากปราศจากการ
สนบัสนุนจากสาธารณชนไทย การประชาสัมพนัธ์
การเขา้ร่วมภารกิจ UNAMID ยงัมีจาํกดั ดงัเช่น บทบรรณาธิการของหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสตไ์ด้

สันติภาพให้รักษา (no real peace to keep) ในซูดาน
1

ไทยจึงควรปรับปรุงแนวทางการพิจารณาเข้าร่วมปฏิบติัการรักษาสันติภาพของ

1.
สนับสนุนกองกาํลงัได้อยา่งรอบคอบและรวดเร็ว
รักษาสันติภาพและเชิญชวนประเทศสมาชิก ขอให้คณะทูตถาวรฯ แจ้งกระทรวงการต่างประเทศ

ะสานกบัหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงกลาโหม สํานกังาน

ต่างประเทศ คณะทูตถาวรฯ สามารถใชดุ้ลพินิจ
เขา้มาพิจารณาตามกระบวนการ หาก

1Bangkok Post 2009 : 8
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2. ปรับปรุงกระบวนการพิจารณา โดยจาํแนกเป็น 2 กรณี
2.1 การส่งรายบุคคล

“ตระกร้า”

2.2 การส่งเป็นหน่วย
ง และเสนอ

ควรปรับปรุงกระบวนการพิจารณาภายในหน่วยงานให้มี
การพิจารณา

3. ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการประสานงานด้านการเข้าร่วมในการ
ปฏิบติัการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ
ลง สามารถเรียกประชุมไดโ้ดยเร็ว

4. แมว้า่ ค่าใชจ่้ายในการส่งกองกาํลงัเขา้ร่วมปฏิบติัการรักษาสันติภาพจะสามารถ
เบิกคืนจากสหประชาชาติ รัฐบาลไทยก็ควรจดัสรรงบประมาณ FMIP จัด
กิจกรรม/

ปฏิบติัการรักษาสันติภาพ
5. จดั

6. ดาํเนินการใหข้อ้มูลและสร้างความเขา้ใจแก่สาธารณชนให้กวา้งขว โดย

7.

นดา้นการคา้การ

เขา้ปฏิบติัภารกิจในติมอร์ตะวนัออกในปี 2542 จนถึง
ปัจจุบั ยจะสนับสนุนกองกาํลังสําหรับภารกิจ UNAMID ในดาร์ฟูร์ ไทยได้พฒันาขีด

มาก
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ประสบการณ์และพฒันาองค์คว
10

อย ่างไรก็ดี ไทยยงัตอ้งปรับระบบกลไกการดํา เนินงาน การสร้างความเขา้ใจแก่
สาธารณชน และการขยายผลประโยชน์ไปยงั

อย่างสันติสุขตลอดไป
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ภาคผนวก ก
ไทยกบัปฏบัิติการสันติภาพของสหประชาชาติ

ภารกิจ หว้งปฏิบติัการ การเขา้ร่วมภารกิจ
ภารกิจการจดักองบญัชาการ
สหประชาชาติในคาบสมุทรเกาหลี
(United Nations Command in Korea :
UNC)

คาบสมุทรเกาหลี พ.ศ. 2493 –
ปัจจุบนั

ส่งทหารเขา้ร่วมปฏิบติัการรักษา
สนัติภาพ จาํนวน 23 ผลดั รวม

1,204 นาย

ภารกิจใหค้วามช่วยเหลือของ

(United Nations Transition Assistance
Group : UNTAG)

นามิเบีย พ.ศ. 2533

ภารกิจสงัเกตการณ์ชายแดนอิรัก-คูเวต
ของสหประชาชาติ (United Nations
Iraq-Kuwait Observation Mission :
UNIKOM)

บริเวณชายแดนอิรัก-
คูเวต

พ.ศ. 2534-2546 ส่งทหาร จาํนวน 5-7 นาย โดยมี
1

ปี

ภารกิจการจดักองกาํลงัรักษาความ
ปลอดภยัของสหประชาชาติใน
ประเทศอิรัก (United Nations Guard
Contingent in Iraq : UNGCI)

อิรัก พ.ศ. 2534-2537 ส่งทหารเขา้ร่วมจาํนวน 2 ผลดัๆ
ละ 50

สหประชาชาติ

(United Nations Transitional Authority
in Cambodia : UNTAC)

กมัพชูา พ.ศ. 2535-2536 ส่งกองพนัทหารช่างจาํนวน 705
นาย

ภารกิจสงัเกตการณ์ของสหประชาชาติ
ในแอฟริกาใต้ (United Nations
Observer Mission in South Africa :
UNOMSA)

แอฟริกาใต้ พ.ศ. 2537
ร่วมการตรวจสอบและ

ภารกิจรักษาสนัติภาพของ
สหประชาชาติในบอสเนียและเฮอร์เซ
โกวนีา (United Nations Mission in
Bosnia and Herzegovina : UNMIBH)

บอสเนียและเฮอร์เซโก
วนีา

พ.ศ. 2540-2545
5 นาย

ภารกิจสงัเกตการณ์ของสหประชาชาติ
ในเซียร์ราลีโอน (United Nations
Observer Mission in Sierra Leone :
UNAMSIL)

เซียร์ราลีโอน พ.ศ. 2542-2548
สงัเกตการณ์ทางทหาร จาํนวน 3-
5 นาย

ภารกิจรักษาสนัติภาพของ
สหประชาชาติในติมอร์ตะวนัออก
(United Nations Mission in East
Timor : UNAMET)

ติมอร์ตะวนัออก พ.ศ. 2542 7 นาย และ
นายทหารประสานภารกิจ 2 นาย
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ภารกิจ หว้งปฏิบติัการ การเขา้ร่วมภารกิจ
กองกาํลงันานาชาติในติมอร์ตะวนัออก
(International Forces in East Timor :
INTERFET)

ติมอร์ตะวนัออก พ.ศ 2542 – 2543 ส่งทหารเขา้ร่วมกองกาํลงั
นานาชาติ จาํนวน 1,581 นาย
และแปรสภาพเป็นกองกาํลงัใน
ภารกิจ UNTAET

ติมอร์ตะวนัออก (United Nations
Transitional Administration in East
Timor : UNTAET)

ติมอร์ตะวนัออก พ.ศ. 2543 – 2545 ส่งทหารจาํนวน 925 นาย เขา้ร่วม
ภารกิจ โดยมีวาระการปฏิบติั

6 เดือน

ภารกิจสนบัสนุนของสหประชาชาติใน
ติมอร์ตะวนัออก (United Nations
Mission of Support in East Timor :
UNMISET)

ติมอร์ตะวนัออก พ.ศ. 2545 – 2547 9 ผลดั

งในฟิจิ
(United Nations Fijian Electoral
Mission : UNFEOM)

ฟิจิ พ.ศ. 2544
ตรวจสอบและสงัเกตการณ์การ

ปฏิบติัการของสหประชาชาติในบุรุนดี
(United Nations Operations in
Burundi : ONUB)

บุรุนดี พ.ศ. 2547-2549 ส่งทหารเข้
สงัเกตการณ์ทางทหาร จาํนวน 3
นาย โดยมีวาระคราวละ 1 ปี และ
ส่งกองร้อยทหารช่าง จาํนวน 177

3 ผลดั
ภารกิจทางการเมืองของสหประชาชาติ
ในเนปาล (United Nations Political
Mission in Nepal : UNMIN)

เนปาล พ.ศ. 2550 – 2551 ส่งทหา
สงัเกตการณ์ทางทหาร จาํนวน 7

1 ปี
ภารกิจรักษาสนัติภาพของ
สหประชาชาติในซูดาน (United
Nations Mission in Sudan : UNMIS)

ซูดาน พ.ศ. 2548 –
สงัเกตการณ์ทางทหาร จาํนวน 15
นาย ส่วนในผลั 2 และ 3 ไทย
ส่งทหาร จาํนวน 12 นาย เขา้ร่วม
ภารกิจ โดยมีวาระ 1 ปี

ภารกิจประสานงานของสหประชาชาติ
ในติมอร์-เลสเต (United Nations
Integrated Mission in Timor-Leste :
UNMIT)

ติมอร์-เลสเต พ.ศ. 2549 –

ภารกิจรักษาสนัติภาพผสมระหวา่ง
สหภาพแอฟริกาและสหประชาชาติใน
ดาร์ฟร์ู (AU/UN Hybrid Operation in
Darfur)

ดาร์ฟร์ู/ซูดาน ครม. 6 พฤษภาคม 2552
เห็นชอบใหส่้งกองพนัทหารราบ
(800 นาย)

: กรมองคก์ารระหวา่งประเทศ 2552
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ลาํดับเหตุการณ์การพิจารณาส่งกองกาํลังเข้าร่วม UNAMID ของไทย

31 กรกฎาคม 2550 ภารกิจ UNAMID
สหประชาชาติ (UNSC) 1769 (ค.ศ. 2007)
ในดาร์ฟูร์ ประเทศซูดาน

8 สิงหาคม 2550 คณะทูตถาวรฯ ตอ้งการ
สนับสนุนกองกาํลงัทหารไทยจาํนวน 1

27 กันยายน 2550 กระทรวงการต่างประเทศจดัประชุมคณะกรรมการประสานงานด้าน

หน่วยงานต่างๆ เช่น สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม สํานักงานตาํรวจ
แห่งชาติ ภารกิจ UNAMID

9 ตุลาคม 2550 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมติัให้ประเทศไทยส่งทหารราบ จาํนวน 1 กอง
พนั (800 นาย) เขา้ร่วมในภารกิจ UNAMID UNAMID
ภายในเดือนธันวาคม 2550

ตุลาคม 2550 สหประชาชาติแจง้คณะทูตถาวรฯ
สหประชาชาติตามกระบวนการวางกองกาํลงั ได้แก่  การเดินทางตรวจภูมิประเทศ ณ ประเทศ
ซูดาน การเจรจาจดัทาํร่างบนัทึกความเขา้ใจ (MoU) ร่วมกบัสหประชาชาติ

ธันวาคม 2550 ไทยไม่ได้ส่งกองพนัทหารราบเขา้ร่วมภารกิจ UNAMID
กาํหนดไว ้ เพราะรัฐบาลซูดานยงัไม่ยืนยนัตอบรับกองกาํลงัของประเทศนอกแอฟริกาบาง
ประเทศ รวม ไทย

31 กรกฎาคม 2551 1828
(ค.ศ. 2008) ขยายระยะเวลาภารกิจ UNAMID ต่อไปอีก 1 31 กรกฎาคม 2552
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กันยายน 2551 สหประชาชาติขอให้ไทยพิจารณาปรับการสนับสนุนภารกิจ UNAMID
เหมาะสมกบัสถานการณ์ในดาร์ฟูร์ คือ (1)
และสหประชาชาติได้เคยมีการกาํหนดร่วมกนัไวใ้นช่วงตน้ เป็นเขต
(2) ปรับโครงสร้างกองกาํ

18 กันยายน 2551 สหประชาชาติได้แจง้ว่ารัฐบาลซูดานยืนยนัตอบรับกองพนัทหารราบ

6 ตุลาคม 2551 เลขาธิการสหประชาชาติได้หารือทางโทรศพัท์ร่วมกบันายกรัฐมนตรี
(นายสมชาย )
ได้ตอบรับในหลกัการสนับสนุนการส่งทหารไทยไปเขา้ร่วมในภารกิจ UNAMID

13 ตุลาคม 2551 กระทรวงการต่างประเทศได้จดัการประชุมคณะกรรมการประสานงาน
ด้านการเขา้ร่วมในการปฏิบติัการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ

22-25 พฤศจิกายน 2551 DPKO UNAMID มาบรรยายสรุปและหารือ

22 มกราคม 2552
ร่วมภารกิจ UNAMID คณะรัฐมนตรี 9 ต.ค. 2550 และ
มอบหมายให้กระทรวงกลาโหม
UNAMID เขา้สู่การพิจารณาของสภากลาโหม

19 กุมภาพันธ์ 2552
ราบเขา้ร่วมในภารกิจ UNAMID

6 พฤษภาคม 2552 คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบยืนยนัมติคณะรัฐมนตรี
9 ตุลาคม 2550 UNAMID
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