รายงานการศึ กษาส่ วนบุคคล
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การเข้ าร่ วมปฏิบัตกิ ารรักษาสั นติภาพของไทย:
กรณีศึกษาการส่ งกองพันทหารราบไทยเข้ าร่ วม
ภารกิจ UNAMID
จัดทําโดย นายเชิ ดเกียรติ อัตถากร
รหัส 1041
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1
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ความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผู้ศึกษา

ง

บทสรุ ปสําหรั บผู้บริ หาร
: กรณี ศึกษาการส่ งกอง
พันทหารราบไทยเข้าร่ วมภารกิจ UNAMID
วิเคราะห์บทบาทของไทยในการเข้า
ร่ วมภารกิ จปฏิ บตั ิ การรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ โดยเน้นภารกิ จ UNAMID ในดาร์ ฟูร์
ประเทศซู ดาน
สันติภาพของไทยในติมอร์ ตะวันออกในช่วงปี 2542 – 2547
รายงานการศึกษาได้กล่าวถึ งพัฒนาการบทบาทของไทยในปฏิ บตั ิการรักษาสันติภาพของ
สหประชาชาติ และบทบาทของสหประชาชาติ ใ นก
ยกระดับบทบาทในด้านปฏิบตั ิการรักษาสันติภาพในเวทีระหว่างประเทศ
รายงานการศึกษาได้เน้นศึกษาการส่ งกองพันทหารราบไทยเข้าร่ วมภารกิจรักษาสันติภาพใน
วิเคราะห์กระบวนการตัดสิ นใจส่ งกองกําลังของไทยเข้าร่ วมภารกิจปฏิ บตั ิการรักษา
สันติภาพ ปั ญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
รายงานการศึกษาให้ขอ้ เสนอแนะ (1) ปรับปรุ
(2) ปรั บ ปรุ ง กระบวนการ
(3) ปรั บ ปรุ งองค์ ป ระกอบ
คณะกรรมการให้มีขนาดเล็กลง (4) สนับสนุ นการจัดกิจกรรม/
มบทบาทไทยด้าน
ปฏิบตั ิการรักษาสันติภาพโดยใช้งบ FMIP (5)
ลู่ทางการค้าการลงทุนแก่ ภาคเอกชนไทย และ (6) สร้ างความเข้าใจแก่ สาธารณชนให้กว้างขวาง
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บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปั ญหา
และไทยในฐานะรัฐสมาชิ กสหประชาชาติ มีนโยบายส่ งเสริ มบทบาทในการรักษาสันติภาพของโลก
ภายใต้กรอบสหประชาชาติมาโดยตลอด โดยมีส่วนร่ วมภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติมา
2493 ในสงครามคาบสมุ ทร
ร่ วมปฏิ บตั ิ การรั กษาสันติ ภาพของ
สหประชาชาติในหลายประเทศ อาทิ อิรัก คูเวต กัมพูชา และติมอร์ ตะวันออก เป็ นต้น
ในปั จจุบนั
ในภูมิภาคต่างๆ จํานวนมาก โดยมี
เจ้
112,000 คน แต่ในจํานวน
ดังกล่าว ไทยได้ส่งเจ้าห
30 คน (สถานะเดือนพฤษภาคม
2552) ในภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในซู ดาน (United Mission in Sudan : UNMIS)
และภารกิจประสานงานของสหประชาชาติในติมอร์ -เลสเต (United Nations Integrated Mission in
Timor – Leste : UNMIT)
ปฏิบตั ิการรักษาสันติภาพ (troop contributing countries–TTC)
84 แล
5 ของ
ประเทศสมาชิ กอาเซี ยน รองลงมาจากอินโดนี เซี ย มาเลเซี ย ฟิ ลิ ปปิ นส์ และกัมพูชา (รายละเอียด
ตามภาคผนวก ค)
ต่อมา
31 กรกฎาคม 2550
ภารกิ จรั กษาสันติ ภาพผสม
ระหว่างสหภาพแอฟริ กาและสหประชาชาติ ในดาร์ ฟูร์ (AU/UN Hybrid Operation in Darfur :
UNAMID) รัฐบาลไทยในสมัยนายกรัฐมนตรี พลเอกสุ รยุทธ์ จุลานนท์ ได้
เข้าร่ วมภารกิจดังกล่าว โดยคณะรัฐมนตรี มีมติ
9 ตุลาคม 2550 เห็นชอบให้ไทยส่ งทหารราบ
1 กองพัน (800 นาย) เข้าร่ วมในภารกิ จ UNAMID ถือเป็ นการส่ งกองกํา
ของ
ไทย นับจากการส่ งกองกําลังรักษาสันติภาพของไทยในติมอร์ ตะวันออกในช่วงปี 2542 – 2547
อย่างไรก็ตาม ในระยะแรกไทยไม่สามารถส่ งกองพันทหารราบของไทยเข้าร่ วมภารกิ จ
UNAMID ได้
ไม่ยืนยันการตอบรับกองกําลังนอกแอฟริ กา คือไทย และ
เน
18 กันยายน 2551
สหประชาชาติแจ้งยืนยันว่ารัฐบาลซู ดานตอบรับการเข้าร่ วมของกองพันทหารราบของไทย โดย
เข้าวางกําลังใน
ได้แก่ เมือง Mukjar และเมือง Um Dukhum
ภายในเดือนมีนาคม 2552

2
ฝ่ ายสหประชาชาติ
6
ตุลาคม 2551 นายบัน คี มุน เลขาธิ การสหประชาชาติได้หารื อทางโทรศัพท์ร่วมกับนายกรัฐมนตรี
(
)
ไทยได้พิจารณาอย่าง
รอบด้ า น และกระบวนการภายในของระบบราชการไทยต้ อ ง
ได้ แ ก่
คณะกรรมการประสานงานด้านการเข้าร่ วมในการปฏิ บตั ิ การรักษาสันติ ภาพของสหประชาชาติ
และสภากลาโหม
ส่ งกองพันทหารราบไทยเข้า ร่ วมภารกิ จ UNAMID
6 พฤษภาคม 2552 รวมระยะเวลา
กระบวนการพิจารณาประมาณ 1 ปี 7 เดือน
ลอ
ในช่วงปี 2551
(collective decision) อาจทํา ให้ ก ารพิ จ ารณามี ค วามรอบคอบ แต่ ใ นขณะเดี ย วกัน หากใน
ปฏิ บตั ิ การรั กษาสั นติ ภาพของสหประชาชาติ ในปั จจุ บนั มี ความซับซ้อน มี งานในความ
รับผิดชอบหลากหลาย
งบประมาณด้านปฏิบตั ิการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติมี
7.5
แต่ ก ระบวนการตัด สิ น ใจกํา หนดนโยบายของไทยในการเข้า ร่ วมภารกิ จรั ก ษาสั นติ ภาพยัง ไม่
สามารถรองรับพัฒนาการในปั จจุบนั ได้อย่างทันเหตุการณ์ ทําให้ในระยะหลังจากปฏิ บตั ิการรักษา
สันติภาพในติมอร์ ตะวันออก ไทยมีบทบาทเข้าร่ วมอย่างจํากัด โดยเน้น ภารกิ จผูส้ ังเกตการณ์ ทาง
ทหารเป็ นหลัก
อยมาก และพลเรื อนยังไม่มีบทบาทเลย
สันติภาพสนองตอบผลประโยชน์ของชาติในระยะยาวได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การศึ กษา
จะให้ความสําคัญในประเด็นหลัก 2 ประการ ประการแรกคื อ การปรั บแนว
ทางการดําเนิ นงานด้านการต่างประเทศของไทย
สหประชาชาติ
ของโลก
และ
การวิเคราะห์กระบวนการตัดสิ นใจด้านการต่างประเทศของไทยจาก
กรณี ศึ กษาการส่ งกองพันทหารราบไทยเข้าร่ วมภารกิ จ UNAMID
ประโยชน์ดา้ นการบริ หาร
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1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1
รรั ก ษาสั น ติ ภ าพของ
สหประชาชาติ
1.2.2 วิเคราะห์ปัญหาการตัดสิ นใจส่ งกองกําลังของไทยเข้าร่ วมภารกิจปฏิบตั ิการรักษา
สันติภาพของสหประชาชาติ
1.2.3
ภารกิจปฏิบตั ิการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและรวดเร็ ว
1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.3.1
1.3.2 ศึกษาความเป็ นมาของสถานการณ์ในดาร์ ฟูร์และสถานะของภารกิจ UNAMID
1.3.3 ศึ กษากระบวนการพิจารณาการส่ งกองพันทหารราบไทยเข้าร่ วมภารกิ จ UNAMID
ในช่วงเดือนตุลาคม 2550 – พฤษภาคม 2552
1.3.4 ศึกษาผลประโยชน์และผลกระทบในการเข้าร่ วมภารกิจ UNAMID
1.3.5 ศึ ก ษาความเป็ นไปได้ใ นการเข้า ร่ วมปฏิ บ ตั ิ ก ารรั ก ษ
ยงกับ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
1.4 วิธีดําเนินการศึกษา

งานวิจยั และรายงาน

เปรี ยบเทียบการการดําเนิ นการส่
ผ่านมา
1.5

1.5.1 มีความเข้าใจกระบวนการตัดสิ นใจนโยบายต่างประเทศของไทยในด้านการส่ งเสริ ม

1.5.2 สร้ า งความตระหนัก ถึ ง ความสํา คัญ ของการ
ประเทศด้านปฏิบตั ิการสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ

ของไทยในเวที ระหว่า ง

4
1.5.3 ไทยสามารถส่ งกองกําลังได้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ โดยได้รับความร่ วมมือ
1.5.4 วางแนวทางการเตรี ยมบุคลากรเข้าร่ วมภารกิจปฏิบตั ิการรัก ษาสันติภาพได้อย่างเป็ น
ระบบและสอดคล้องกับมาตรฐานของสหประชาชาติ
1.5.5
ภาคเอกชนไทยหลังภาวะความขัดแย้งในระยะยาว

2

2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 แนวคิดการตัดสิ นใจ (Decision Making)
แนวคิ ดการตัดสิ นใจเสนอแนวทางการวิเคราะห์ ว่า การดํา เนิ น กิ จกรรมของรั ฐในด้า น
ต่างประเทศเป็ นผลมาจากการตัดสิ นใจของผูม้ ีบทบาทกําหนดนโยบาย จึงศึกษาผูก้ าํ หนดนโยบาย
และกระบวนการตัดสิ นใจอย่า งเป็ นระบบ โดยในระยะแรกได้เน้นการศึ ก ษาในเชิ งโครงสร้ า ง
(structure) ของกระบวนการกําหนดนโยบาย Richard Snyder เสนอ
กับองค์ประกอบ 5 ประเภท คือ (1) ตัวแปรภายใน (2) ตัวแปรภายนอก (3) โครงสร้ างพฤติกรรม
สังคม (4) กระบวนการตัดสิ นใจ (5) การดําเนิ นการ1
Michael Brecher พยายามอธิ บาย
เสริ มว่า การตัดสิ นใจมี 3 ระดับ คือ (1) ระดับยุทธศาสตร์ (2) ระดับยุทธวิธี (3) ระดับปฏิ บตั ิ และ
เสนอกระบวนการตัดสิ นใจแบบนําเข้า – ส่ งออก (input – output model)2
แนวความคิดเชิงโครงสร้างดังกล่าวได้รับการวิพากษ์วิจารณ์วา่ เน้นการตัดสิ นใจเป็ นระบบ
โครงสร้ าง
มากเกินไป เพราะในความเป็ นจริ งสถานการณ์ต่างๆ มีความซับซ้อนและ
(stakeholders) หลากหลาย
ผันแปรไปตามสภาพแวดล้อม
Graham T. Allison ได้เห็ นว่า การตัดสิ นกําหนดนโยบายต่างประเทศ
2
รู ปแบบ คื อ (1) พลวัตรขององค์กร (organizational dynamics) การตัดสิ นใจได้ถูกกําหนดโดย
และกล
องค์กรจะเลือกกําหนดแนวทางดําเนินงานตามแบบแผนและมาตรฐานการปฏิบ ตั ิงานของหน่วยงาน
ตน และ (2) พลวัตรของระบบราชการ (bureaucratic dynamics)
ระบบราชการ3
แนวความคิดของ Allison
โดย Irving L. Janis เน้นว่า การ
(hierarchically arranged
decision – making groups)

Snyder and others 1962
2
Brecher 1973
3
Alliston 1971 quoted in Gronich 2007
1

6
ตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร (chief decision-maker’s style of leadership)
เลือกการตัดสิ นใจแบบใด
การตัดสิ นใจในแต่ละประเทศก็มีความ
แตกต่างกันตามลักษณะทางวัฒนธรรม สังคม และสภาพแวดล้อม 5
ตัดสิ นใจในปั จจุบนั จึงมี
น
2.1.2
(Rational Bureaucracy)
การบริ หารระบบราชการ
ได้รับอิทธิ พลมาจากกรอบความคิดของ Max Weber
เสนอแนวคิด
(Rational Bureaucracy)
19 โดยเห็นว่า
ระบบราชการในอุดมคติ ควรจ
โดยงานราชการต้องมี
สายการบริ หารงานและ
แยกงานส่ วนตัวและงาน
ราชกา
ปฏิบตั ิงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
อย่างไรก็ตาม แนวคิดของ Max Weber ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ จาก Michel Crozier ว่า
ระบบราชการมี ความ
เกิดจากวงจรอุบาทว์ ได้แก่ (1) การพัฒนากฎเกณฑ์ของตนเอง (2) การรวบอํานาจการตัดสิ นใจ (3)
(4) การพัฒนาความสัมพันธ์ทาง
4

6

ปั ญ หาการบริ ห ารระบบราชการดัง กล่ า ว ได้นํา ไปสู่ ค วามพยายามปรั บ แนวทางการ
Rachel Parker
และ Lisa Bradley พบว่า ประเด็
“ยุคหลังระบบราชการ” (post – bureaucracy)
ทางการลง
“ยุคระบบราชการ” จะ
ตัดสิ นใจ
อย่างมีเหตุผลตามกฎระเบียบ และมี
“ยุคหลัง
ระบบราชการ”
หารื อ การรวมกลุ่ม การ
7

Janis 1972 quoted in Gronich 2007
5
อาทิ Gronich 2007; Kamikubo 2006
6
Crozier 1964 quoted in Parker and Bradley 2004
7
Parker and Bradley 2004
4

7

ภาครัฐให้บริ การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.1.3 แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)
แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)
การบริ หารงานตามกฎระเบี ยบ มาเป็ นการบริ หารงานตามภารกิ จ เน้นผลงาน ความโปร่ งใส ให้
ความสําคัญแก่ผรู ้ ับบริ การ และมุ่ง
รงาน
ภาคเอกชน8
แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่
ราชการของไทยในปั จจุ บนั
ใหม่ และพบว่าวงการรัฐประศาสนศาสตร์ ในปั จจุบนั มีความเห็ นตรงกันว่า การบริ หารภาครัฐได้
ปรับเข้าสู่ กระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแนวใหม่ โดยบูรณาการกรอบแนวคิดเทคนิ คการบริ หาร
ได้เสนอยุทธศาสตร์ การปฏิ รูประบบบริ หารราชการแผ่นดินของ
ไทย โดยเน้น (1) ก
บริ หาร และระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (2) การปรับให้เข้าสู่ ระบบตลาด เช่น การปรับลด
กําลังคน การตัดทอนงบประมาณ การลดการควบคุม การแปรรู ปวิสาหกิจ และ (3) การทําให้เป็ น
ประชาธิ ปไตย เช่ น การกระจายอํานาจ การมีส่วนร่ วมของประชาชน ประชาพิจารณ์ การเปิ ดเผย
ข้อมูลข่าวสาร เป็ นต้น 9
2545 เป็ นต้นมา
2.2

2.2.1

แนวทางการดําเนินการเชิ งรุ กในการส่ งกองกําลังรั กษาสั นติภาพของไทย
ษาสั นติภาพของสหประชาชาติ โดยนายจริย์วฒ
ั น์ สั นตะบุตร10

รายงานการวิจยั
รอบด้าน ได้แก่ ความเป็ นมาของปฏิ บตั ิการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ การเข้าร่ วมภารกิ จ
รักษาสันติภาพของไทย รู ปแบบและกระบวนการส่ งกองกําลังรักษาสันติภาพ วิเคราะห์ปัจจัยสําคัญ
ต่อการส่ งกองกําลังรัก ษาสันติภาพ แนวทางการวางกรอบนโยบาย งบประมาณ และยุทธศาสตร์
ดูรายละเอียดใน สุ พจน์ ทรายแก้ว 2545
ทศพร ศิริสัมพันธ์ และคณะ 2545 อ้างใน สุ พจน์ ทรายแก้ว 2545
10
จริ ยว์ ฒั น์ สันตะบุตร 2550
8
9

8
แบบบูรณาการในการส่ งกองกําลังรักษาสันติ ภาพ ตลอดจน ข้อเสนอแนะแนวทางการปรั บปรุ ง
ระบบการส่ งกองกําลังเข้าร่ วมปฏิ บตั ิการรักษาสันติภาพในอนาคต
ปฏิ บตั ิการ
ชัดเจนและรวดเร็ วว่าจะควรเข้าร่ วมหรื อไม่ การขาดงบประมาณสนับสนุ

ผูว้ จิ ยั ได้เสนอให้ไทยเตรี ยมความพร้อม โดยปรับให้เข้ากับสถานการณ์ในปั จจุบนั พัฒนา
ไปของปฏิบตั ิการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ โดยเสนอแนวคิดเชิ งรุ กนอกกรอบปกติในการ
ามคล่องตัว และสร้างโอกาสในการแข่ งขันของไทยให้ได้รับ
บูรณาการด้านการ
ะมาณโครงการสนับ สนุ นภารกิ จ
ต่างประเทศแบบบูรณาการ (Foreign Missions Integrated Projects – FMIP)
ความสามารถในการแข่งขันของไทย
2.2.2
สหประชาชาติ : วิสัยทัศน์ ของไทย โดยนายดอน ปรมัตถ์ วนิ ัย11
60

ทายใหม่ๆ โดยเฉพาะ

(intra-state conflicts) ปะทุ

1 ภารกิจ การขยายตัวดังกล่าวนอกจาก
จะสร้างภาระทางงบประมาณและกําลังพลแล้ว สหประชาชาติตอ้ งปฏิรูปปฏิบตั ิการรักษาสันติภาพ
โดยจะทบทวนอาณัติ (mandate)
มาตรฐาน (benchmarks)
จและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ
สภาวะแวดล้อมและปั ญหาท้าทายดังกล่าว ทําให้ตอ้ ง
สนับสนุ นภารกิ จปฏิ บตั ิการรักษาสันติภาพ
(1)
รักษา
สันติภาพร่ วม (Joint Peacekeeping Commission)
11

ดอน ปรมัตถ์วินยั 2552
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(2) การปรับอาณัติ

(3) การปรับปรุ งบทบาทความ
ษา
บท
กองกําลังผสม (hybrid operation) (4) การ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์เชิงยุทธศาสตร์ (strategic logistic system) (5) การสนับสนุ นการทํางานแบบ
องค์รวม (Integrated Operation Team)
ผูเ้ ขียนเสนอ
ความชัดเจนในการกํา หนดผลประโยชน์ ข องชาติ ในการเข้า ร่ วมปฏิ บ ตั ิ การรั ก ษาสั นติ ภาพของ
สหประชาชาติ
ารฝึ กให้มีความพร้อมทุกด้าน
จัด
ด้า นพลเรื อนในด้า นต่ า งๆ เช่ น การพัฒ นา สาธารณสุ ข เกษตร
โดยเฉพาะกับประเทศสมาชิกอาเซี ยน
2.2.3
The United Nations, Peace and Security โดย Ramesh Thakur12
Ramesh Thakur
ของปฏิบตั ิการรักษาสันติภาพ โดย
ในช่วง
หลังสงครามเย็น ปฏิ บตั ิการรักษาสันติภาพ
สหประชาชาติกลายเป็ นกลไกหลักของการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้ง ดังจะเห็นได้จากสถิติ
จํานวนความขัดแย้งในภูมิภาคต่างๆ มีแนวโน้มลดลง ผกผันกับจํานวนของภารกิจปฏิบตั ิการรักษา
อย่างไรก็ตาม ในช่วงทศวรรษ 1990 บทบาทรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ
ถูกท้าทายจากแรงต่
จะใช้กาํ ลังบังคับให้เกิดสันติภาพ (peace
enforcement) อาทิ สถานการณ์ในยูโกสลาเวีย ทําให้สหประชาชาติตอ้ งทบทวนบทบาทและปฏิรูป
ปฏิบตั ิการรักษาสันติภาพ
ปฏิ บตั ิการรักษาสันติภาพกําลัง
ลงของ
โลก ปั ญหาความขัดแย้งในภูมิภาค
ปฏิบตั ิการรักษาสันติภาพต้องการ
รักษาสันติภาพต้องมีความเข้าใจกฎหมายมนุ ษยธรรมและสิ ทธิ มนุ ษยชน ทหาร ตํารวจ และพล
เรื อนต้องประสานงานกันและร่ วมมื อกับ NGO
ปฏิ บตั ิการรักษาสันติ ภาพจะมี
แนวโน้มปรับตัวไปสู่ ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและการเสริ มสร้างสันติภาพ (peacebuilding)

12

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

กแซงของประชาคมระหว่างประเทศจึง
ยังมีความจําเป็ น และต้องปรับตั
2.3 สรุ ปกรอบแนวความคิดในการศึกษา

ฒนาการของปฏิบตั ิรักษาสันติภาพของ

ลักษณะการตัดสิ นใจของไทยในการเข้าร่ วมภารกิจ UNAMID
(outcome) ไปสู่ การให้ความสําคัญกับกระบวนการ (process) โดยยึดถือกฏระเบียบเป็ น
หลัก ในช่ วงแรกคือในสมัยรัฐบาลพลเอกสุ รยุทธ์ จุลานนท์ ไทยได้พิจารณาเข้าร่ วมภารกิ จอย่าง
รวดเร็ ว
ร็ จของไทยในการแข่งขันเข้าร่ วมส่ งกองกําลังระดับกองพันเข้าร่ วมภารกิ จ
UNAMID
รวดเร็ ว และความกล้าตัดสิ นใจ ตามแนวคิดการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่
นตอบรับกองกําลังจากไทยและสหประชาชาติได้แจ้ง
18 กันยายน 2551 ให้เร่ ง ส่ ง กองกํา ลัง เข้า ร่ วมภารกิ จ UNAMID แต่ ก ระบวนการ
ล่าช้า โดยเน้นกรอบกฎหม
ต้องปรับแนวทางการ
พิ จารณา คื อ สถานการณ์ ค วามไม่ ส งบทางการเมื อ งไทยในช่ ว งปี 2551 ส่ ง ผลให้ ไ ทยขาดการ

“ทางการ”

ผลงานและความยืดหยุ่น มากกว่ากระบวนการดําเนิ นงาน
ใน
กระบวนการตัดสิ นใจควรให้ความสําคัญแก่ “โอกาส” มากกว่า “ปั ญหา”

13

Darby and Ginty (Editors) 2003
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ภูมิหลังการเข้ าร่ วมปฏิบัติการรักษาสั นติภาพของไทย
3.1 ปฏิบัติการรักษาสั นติภาพของสหประชาชาติ

สําคัญในการ

ระหว่างประเทศ
สหประชาชาติ
6 - 81
รักษา
ความพยายามแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งโดยสันติวธิ ี
security)
สันติภาพ (peace enforcement)
7
กฎบัตรสหประช

6

ในกฎบัตร
(threats to international peace and
7
6
กษาสันติภาพเป็ นการ

ชาชาติในการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้ง
60 ปี
3.1.1 พัฒนาการของปฏิบัติการรักษาสั นติภาพของสหประชาชาติ
แม้วา่ เจตนารมย์

ในช่ ว งแรกบทบาท
ผลประโยชน์ของค่ายโลกเสรี หรื อค่ายสังคมนิ ยม ก็มกั จะถูกประเทศสมาชิ กถาวรคณะมนตรี ความ
ชาชาติของแต่ละค่าย
(veto)
ในช่วงหลังสงครามเย็น การขยายตัวของปฏิบตั ิการรักษาสันติภาพขยายตัวอย่างเด่นชัด
ระงับ ความขัดแย้ง ภายในภู มิ ภ าคต่ า งๆ เช่ น แองโกลา โมซัม บิ ก กัว เตมาลา และกัม พู ช า
สหประชาชา
จะเป็ นองค์กรร
ความขัดแย้งได้ทุกระดับ อย่างไรก็ตาม สหประชาชาติก็ไม่สามารถตอบสนองได้ทุกกรณี โดยเฉพาะ
ในช่วงปี 2538 – 2542 เป็ นช่วง สหประชาชาติประสบปั ญหา
(peace enforcement) เช่น สถานการณ์ในบอสเนี ย-เฮอร์ เซโกวีนา
1

กฎบัตรสหประชาชาติ
6 การแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวธิ ี
8 ความตกลงในระดับภูมิภาค

7 การแก้ไขความขัดแย้งด้วย

12
โซมาเลีย และรวันดา แต่
การสนับสนุ นยุทโธปกรณ์และการสนับสนุ นทางการเมืองอย่างเพียง มี
สหประชาชาติ
เสี ยชีวติ และถูกกักกันตัว
ในปั จจุบนั สหประชาชา
3 ประการ ได้แก่
ความยินยอมของประเทศเจ้าบ้าน (consent) การไม่เข้าข้างฝ่ ายใด (impartiality) และการไม่ใช้กาํ ลัง
(non use of force) สหประชาชาติสามารถ
ความไว้วางใจว่ามี ความเป็ นกลางและความ
สันติภาพในติมอร์ -เลสเต2
ลักษณะของปฏิบตั ิการรักษาสันติภาพในปั จจุบนั
ขัดแย้งระหว่างรัฐ (inter – state conflicts) ด้วยการเข้าไปควบคุมการหยุดยิง การรักษาเสถียรภาพใน
การแก้ไขปั ญหาทางการเมือง มาเป็ นความขัดแย้งภายในรัฐ (intra – state conflicts)
เป็ นต้น ปั ญหา
บซ้อนและละเอี ยดอ่ อน จึ ง
ล้มเหลวของปฏิบตั ิการรักษาสันติภาพในบอสเนี ย – เฮอร์
1990 เป็ นต้น มา สหประชาชาติ จึ ง พยายามปฏิ รูป
ปฏิบตั ิการรักษาสันติภาพ และผลการศึกษาต่างๆ เช่น The Brahimi Report (ปี 2543) ได้วางแนวทาง
ไปสู่ การปรับยุทธศาสตร์ ใหม่ และ Peace Operation 2010 ของฝ่ ายปฏิบตั ิการรักษาสันติภาพของ
สหประชาชาติ (Department of Peacekeeping Operations - DPKO) ได้เน้นการปรับปรุ งองค์กรด้าน
ต่างๆ เช่ น หลักนิ ยม (doctrine) บุคลากร การบริ หารองค์กร ทรัพยากร และหุ ้นส่ วนความร่ วมมือ
เป็ นต้น
3.1.2
ปฏิบตั ิการรักษาสันติภาพในปั จจุบนั ได้ตระหนักถึงความซับซ้อนหลายมิติของปั ญหาความ
จึงขยายภารกิจครอบคลุมหลายด้าน โดยนอกเหนื อจากด้านการทหาร
ยังรวมถึงงานด้านมนุ ษยธรรม งานด้านการสร้างระบบสถาบันการเมือง งานพัฒนา

วามขัดแย้ง
อีกหลังการถอนตัวของ
กองกําลังรักษาสันติภาพ ด้วยการขยายภารกิจไปยังการสร้างเสริ มสันติภาพ (peacebuilding) โดยให้

2
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นําไปสู่ การแก้ไขความ

การขยายตัวของปฏิบตั ิการรักษาสันติภาพ
ขัด แย้ง ได้ล ดน้อ ยลง 3
ความสําเร็ จดังกล่าว

บปริ มาณความ
1990 ปรากฎว่าสัดส่ วนของปริ มาณความ
รั ก ษา

1 : เปรี ยบเทียบจํานวนความขัดแย้ งกับปฏิบัติการรักษาสั นติภาพ

อย่างไรก็ตาม การเติบโตของปฏิ บตั ิการรักษาสันติภาพอย่
ทศ
สหประชาชาติ
โลกเผชิ ญกับปั ญหาวิกฤติ
เศรษฐกิ จ และเกิดช่องว่างระหว่างความต้องการปฏิ บตั ิการรักษาสันติภาพกับความสามารถในการ
ตอบสนอง โดยในช่ วง
มีความต้องการปฏิ บตั ิการรักษาสันติภาพ
เกิ นกว่าปี ละ 1
ภารกิจ ในปั จจุบนั ปฏิบตั ิการรักษาสันติภาพมี 18 ภารกิจ มีบุคลากรประมาณ 112,000 คน จําแนก
เป็ นทหาร 78,000 คน ตํารวจ 11,500 คน และพลเรื อน 23,500 คน ใช้งบประมาณปี ละประมาณ 7
15
ปฏิบตั ิการรักษาสันติภาพใช้กาํ ลังพลเพียง 50,000 คน
และใช้งบประมาณเพียง 3.6 พันล้านเหรี ยญสหรั ฐ4
Alain Le Roy รองเลขาธิ การ
Thakur 2006 : 38
4
ดอน ปรมัติวนิ ยั 2552 : 8
3
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สหประชาชาติ ดา้ นปฏิ บตั ิ การรักษาสันติ ภาพ (Under Secretary – General for Peacekeeping
Operations)
2552 ว่า
(overstretch)5
ในช่วงต้นปี 2552 ฝ่ ายปฏิบตั ิการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ (DPKO)
A New Horizon for UN Peacekeeping
รักษาสันติภาพของสหประชาชาติจะต้องเผชิ ญในช่วง 2 – 5 ปี ข้างหน้า โดยเน้น
(1)
ภูมิทศั น์ของโลก (Global Landscape) (2) อาณัติในอนาคต รู ปแบบ และวิธีปฏิ บตั ิการ (3) การใช้
ปลายปี 2552
ทิศทางในอนาคตของปฏิบตั ิการรักษาสันติภาพ จะต้อง
ประสิ ทธิ ภาพรองรับ
อย่างรวดเร็ วทันสถานการณ์และสามารถยุติความขัดแย้งได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ในปั จจุบนั ภารกิ จ
Department
of Peacekeeping Operations, Department of Field Service, Department of Political Affairs เป็ นต้น
ปฏิ บตั ิการรักษาสันติภาพร่ วม (Joint Peacekeeping Operation)
ในขณะเดี ยวกัน สหประชาชาติ ตอ้ งปรั บปรุ งบทบาทและความสัมพันธ์ กบั องค์กรระดับ
ภูมิภาค
ปฏิบตั ิการรักษาสันติภาพเช่นกัน
กอง
กําลังผสมระหว่างสหประชาชาติกบั องค์กรในภูมิภาคในลักษณะกองกําลังผสม (hybrid operations)
ลักษณะ 3 ภารกิจ คือ MICIVIH ในไฮติ (ปี 2536) UNMIK ในโคโซโว (ปี
2542) และ UNAMID ในดาร์ ฟูร์ (2550 – ปั จจุบนั ) จะ
อนาคต
(ownership)
กําหนดบทบาทความรับผิดชอบของประเทศ
การบู รณาการบทบาทปฏิ บ ัติก ารรั ก ษาสั นติ ภาพ (peacekeeping) และการเสริ ม สร้ า ง
สันติภาพ (peacebuilding)
งานการรักษา
5

Lederer 2009 : 6
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เสริ มสร้างสันติภาพ (Peacekeeping operations is an early stage of peacebuilding) แต่ในทางปฏิบตั ิ ยังมี
และในสถานการณ์ ความเป็ นจริ ง งาน
ด้านการเสริ มสร้างสันติภาพจะใช้ระยะยาวนานกว่าปฏิบตั ิการรักษา
งาน
าสันติภาพเสี ยอีก6
3.2 พัฒนาการของการเข้ าร่ วมของไทยในปฏิบัติการรักษาสั นติภาพของสหประชาชาติ
ภารกิ จแรกในปี 2491 ไทยได้
จั
18 ภารกิ จ โดยภารกิ จ
แรกคื อ
2493
ารส่ งเป็ นรายบุคคลและการส่ งเป็ นหน่วย ต่อมาในปี 2540
ในปฏิบตั ิการสันติภาพในบอสเนีย – เฮอร์ เซโกวีนา
 การส่ ง กองกํา ลัง ทหาร
ตะวันออก กัมพูชา
 การส่ งผูส้ ังเกตการณ์ทางการทหาร อาทิ เซี ยร์ ราลีโอน บุรุนดี เนปาล ซูดาน

(รายละเอียดตามภาคผนวก ก)
การส่ งกองกําลังเข้าร่ วมปฏิบตั ิการรักษาสันติภาพสอดคล้องกับนโยบายต่างประเทศในการ

โอกาส

ของไทยได้รับ การพิ จารณาดํา รงตํา แหน่ ง ระดับ สู ง ในฝ่ ายปฏิ บ ตั ิ ก ารรั ก ษา
3.2.1 กระบวนการพิจารณา
ในปั จจุ บ นั ยังไม่ มี กฎระเบี ยบการพิ จารณาเข้าร่ วมภารกิ จรั กษาสั นติ ภาพอย่างชัดเจน แต่

6

ดูรายละเอียดในรายงาน Peacekeepers as Early Peacebuilders 2009

16
3.2.1.1 กรณีเป็ นบุคคล สหประชาชาติส่งคําร้องขอการสนับสนุ นกําลังพลเข้าร่ วม
ในภารกิ จ ผ่ า นกระทรวงการต่ า งประเทศ มาขอความเห็ น ชอบจากกระทรวงกลาโหมและ
กองบัญชาการกองทัพไทย
ดังกล่าว แล้วจึงตอบกลับสหประชาชาติ
3.2.1.2 กรณีเป็ นหน่ วย
สหประชาชาติ ส่งคําร้ องขอการสนับสนุ นกองกําลัง
เข้าร่ วมภารกิจ กระทรวงการต่างประเทศจะ
เสนอคณะกรรมการประสานงานด้านการเข้าร่ วม
ในปฏิ บ ัติก ารรั ก ษาสั น ติ ภ าพของสหประชาชาติ มี อธิ บ ดี ก รมองค์ก ารระหว่า งประเทศเป็ น
ประธาน ประกอบด้ว ยผู ้แ ทน
จาก กระทรวงกลาโหม
กระทรวงมหาดไทย สํานักงาน
สํานักเลขาธิ การ
นายกรัฐมนตรี
มติ รับรอง กระทรวงการต่ างประเทศจะ
คณะรั ฐมนตรี พิจารณา แล้วจึ งตอบกลับ
สหประชาชาติ
3.2.2 ปัจจัยสํ าคัญในการพิจารณา
3.2.2.1 ด้ านนโยบาย ทุกรัฐบาลของไทยมีนโยบายสนับสนุ นและให้ความร่ วมมือ
นโยบายของเกือบทุกรัฐบาล
3.2.2.2 ด้ านกําลังพล กําลังพลของไทยมีความพร้อมในการเข้าร่ วมปฏิบตั ิการรักษา
และไทยเข้า
ร่ วมในระบบกองกําลังเตรี ยมความพร้อมของสหประชาชาติ (UN Standby Arrangements System)
3.2.2.3 ด้ านงบประมาณ
เข้
ใช้ระยะเวลานาน ทํารัฐบาลต้องทดรองจ่ายงบประมาณไปก่อน
ตุลาคม 2549
ความพร้อมของไทย
3.2.3 ปัญหาอุปสรรค
3.2.3.1 การพิจารณาคําขอ แต่เดิมปั ญหาและอุปสรรคในการพิจารณาส่ งกองกําลัง
รั กษาสั นติ ภาพของไทยตามคําขอของสหประชาชาติ ดาํ เนิ นการได้ค่ อนข้างช้า ไม่ว่าจะเป็ นการ
พิจารณาของส่ วนราชการ
/กองกําลัง แต่ในปั จจุบนั กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานงานกับ

17
สามารถสรรหาบุคลากร
ตอบสนองต่อคําขอของสหประชาชาติได้ทนั เวลา
3.2.3.2 แผน/นโยบาย ไทยยังไม่เคยกําหนดแผนระยะยาวหรื อยุทธศาสตร์ ร่วมกัน
ทําให้ยงั ไม่มีทิศทางการดําเนิ นงานร่ วมกันอย่างมี บูรณาการ การ
ดําเนิ นงานจึงมีลกั ษณะเป็ นเชิ งรับมากกว่าเชิ งรุ ก กล่าวคือ กระบวนการพิจารณาการเข้าร่ วมภารกิ จ

ร่ วมปฏิบตั ิการรักษาสันติภาพได้อย่างเป็ นระบบ
3.2.3.3 เจตนารมณ์ ทางการเมือง การขาดเจตนารมณ์ ทางการเมืองอย่างชัดเจนใน
หรื อไม่ ส่ งผลให้สหประชาชาติ พิจารณาตอบรั บ
ผลให้ไทยไม่ได้รับการคัดเลื อก
และ/หรื อไม่สามารถเลือกจํานวนและ
3.2.3.4 ด้ า นงบประมาณ ในการพิ จารณาส่ ง กํา ลัง พลเข้า ร่ ว มปฏิ บ ตั ิ ก ารรั ก ษา
สันติภาพของสหประชาชาติ โดยหากเป็ นการส่ งบุคลากรจํานวนน้อยไปร่ วมภารกิ จสหประชาชาติ
อาจจะสา
/กองกํา ลัง เข้า ร่ วมเป็ นจํา นวนมาก

โดยสรุ ป ปฏิ บตั ิ การรั กษาสันติ ภาพของสหประชาชาติ ในระยะกว่า 60
บทเรี ยนและปรับตัว
ใน
และขยายตัวอย่างรวดเร็ ว ไทยได้เข้าร่ วมปฏิบตั ิการรักษาสันติภาพมานาน
เฉพาะด้าน และในปั จจุบนั มีจาํ นวนไม่มากนัก แต่ก็
ร่ วมภารกิจ UNAMID

ผ่านมา ได้ผ่าน

4
การส่ งกองพันทหารราบไทยเข้ าร่ วมภารกิจ UNAMID
4.1

ปฏิบัติการรักษาสั นติภาพในดาร์ ฟูร์
4.1.1 ความเป็ นมาของปัญหาความขัดแย้ งในดาร์ ฟูร์
ดาร์ ฟูร์
5 แสนตารางกิ โลเมตร ขนาด
ใกล้เคียงประเทศไทย ถูก
2459 จํานวนประชากรประมาณ 6-9 ล้านคน
บกลุ่ม
ต่อต้านในดิ นแดนดาร์ ฟูร์

2546
ความไม่เท่าเทียมกันในการพัฒนา และการแบ่งปั น

ทรัพยากร
ต่อมารัฐบาลซู ดานสามารถบรรลุ ขอ้ ตกลงหยุดยิงกับกลุ่มต่อต้าน Justice and Equality
Movement (JEM) และ Sudan Liberation Movement และได้ลงนามในความตกลงสันติภาพ
8 เมษายน 2547
สหภาพแอฟริ กา (Africa Union - AU)
แอฟริ กาในซู ดาน (African Union Mission in Sudan - AMIS)
การปฏิบตั ิตามความตกลงหยุดยิงดังกล่าว
ปั ญ หาหลัก ในการเจรจา
สันติภาพดาร์ ฟูร์คือ กลุ่มต่อต้านรัฐบาลแบ่งเป็ นกลุ่มย่อยต่าง ๆ จํานวนเกื อบ 10
ากกลุ่มใหญ่เป็ นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยตามชนเผ่า

เจรจาต่ อรองกับ รั ฐบาลซู ดาน
2546 มี
ผูเ้ สี ยชี วิตแล้วถึง 300,000 คน โดยส่ วนมากเกิดจากการขาดอาหารและการเจ็บป่ วย และอีกกว่า 2.7
4.1.2
UNAMID
ภารกิจรักษาสันติภาพผสมระหว่างสหภาพแอฟริ กาและสหประชาชาติในดาร์ ฟูร์ (African
Union/United Nations Hybrid Operation in Darfur: UNAMID)
แห่งสหประชาชาติ 1769 (ค.ศ. 2007)
31 กรกฎาคม 2550 โดยมีวาระการปฏิบตั ิ
1
31 ธันวาคม 2550
31 กรกฎาคม 2551 คณะ-

19
2:

Darfur

20
1828 (ค.ศ. 2008) ขยายระยะเวลาภารกิ จ
UNAMID ต่อไปอีก 1
เหตุผลสําคัญของการ

31 กรกฎาคม 2552
UNAMID ในรู ปแบบกองกําลังผสม คือ AMIS ไม่สามารถ
กองกําลังของ
เ
สหประชาชาติ
UNAMID จึง
(tri-partite committee) และมีผแู ้ ทนร่ วม UN-AU (Joint AU-UN
representative) รับผิดชอบระดับนโยบาย
ตามข้อมติดงั กล่ าว ภารกิ จ UNAMID จะ
19,555
3,772 นาย และกองกําลังตํารวจไม่เกิ น 19 หน่วย ๆ ละไม่
เกิ น 140 นาย (รวมฝ่ ายพลเรื อนไม่เกิ น 6,432 นาย)
การจัด
ดังกล่าวคือ ฝ่ ายปฏิ บตั ิการรักษาสันติภาพ (Department of Peacekeeping Operations - DPKO)
สหประชาชาติ ได้ขอ
สนับสนุ นด้านทหารและตํารวจจากประเทศต่างๆ จํานวน 55 ประเทศ เช่ น บังกลาเทศ จี น อี ยิปต์
เอธิ โอเปี ย แกมเบี ย กานา อิ นโดนี เซี ย มาเลเซี ย เนปาล ไนจี เรี ย ปากี ส ถาน รวันดา แอฟริ ก าใต้

UNAMID รัฐบาลซูดานมีความประสงค์ให้กองกําลัง UNAMID ประกอบด้วยกําลังหลักจากประเทศ
ในภูมิภาคแอฟริ กาก่อน (African Character) เพราะซู ดานถือว่าได้มีส่วนร่ วมรักษาสันติภาพในดาร์
อตกลง
สันติภาพดาร์ ฟูร์
ตามข้อมติ
แห่ งสหประชาชาติ 1769 (ค.ศ. 2007)
UNAMID
African character ของ UNAMID รัฐบาลซู ดานจึงทอดเวลาในการ
ตอบรับกองกําลังนอกภูมิภาคแอฟริ กา
ประเทศตะวันตกบางประเทศ เช่ น นอร์ เวย์ และ
สวีเดน
ปี
2551 สหประชาชาติสามารถวางกําลังในภารกิจ UNAMID เพียงร้อยละ 60 ประกอบด้วย
1)
(military personnel) จํานวน 12,374 คน จากยอดอนุ มตั ิ 19,555 คน คิด
เป็ นร้อยละ 63
2)
(police advisers) จํานวน 2,111 คน จากยอดอนุ มตั ิ 3,772 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 56
3) กําลังหน่วยตํารวจ (Formed Police Unit) จํานวน 710 คน จากยอดอนุ มตั ิ 2,660 คน คิด
เป็ นร้อยละ 27
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4)

(civilian staff) จํานวน 2,962 คน จากยอดอนุ มตั ิ 5,588 คน คิดเป็ นร้อย

ละ 53
อย่
สหประชาชาติ จึง
3 ประเทศ (ไนจีเรี ย รวันดา
และแอฟริ ก าใต้) ทํา ให้
UNAMID แล้ว จํานวน 6
ประเทศ 13 กองพัน (ไนจีเรี ย 4 กองพัน รวันดา 4 กองพัน แอฟริ กาใต้ 1 กองพัน เซเนกัล 1 กองพัน
เอธิ โอเปี ย 2 กองพัน และอียปิ ต์ 1 กองพัน)
4.1.3 พัฒนาการของสถานการณ์ ในดาร์ ฟูร์
ความพยายามเจรจาสันติภาพดําเนิ นอย่า
เมื อง Sirte
2550 ประสบความล้มเหลว
สหภาพแอฟริ กาและสันนิ บาตอาหรั บ โดยมี กาตาร์ เป็ นผูป้ ระสานงานหลัก ได้เป็ นตัวกลางจัดการ
Djibril Bassole
AU-UN (AUUN Joint Chief Mediator)
The Sudan People’s Liberation Movement
(SPLM)
ได้พยายามเดิน
JEM
กองกําลัง UNAMID
มกราคม 2551 สถานการณ์การสู ้รบในด
ระยะสะท้อนให้เห็ นว่ากองกําลัง UNAMID

1

1) การโจมตีและปล้นทรัพย์สินขององค์การให้ความช่วยเหลื อด้านมนุ ษยธรรม
2551

208
155 คน และคนขับรถของ
17 ตุลาคม 2551)

World Food Programme จํานวน 43 คน ถูกลักพาตัว (สถานะ
2) การโจมตีและปล้นทรัพย์สินของ UNAMID
8 กรกฎาคม 2551
UNAMID จํานวน 73 คน ถูกกองกําลังไม่ทราบแน่
ชัดจํานวนประมาณ 200 คนเข้าโจมตีระหว่างการลาดตระเวน ส่ งผลให้ทหาร UNAMID เสี ยชี วิต 7
นายและบาดเจ็บ 22 นาย
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3)

(Internally Displaced Persons: IDPs) โดยกอง
2551 เป็ นต้นมา
4) การปะทะกันระหว่างกองกําลังติดอาวุธ (โดยเฉพาะกลุ่ม JEM : Justice and Equality
Movement)
8 กุมภาพันธ์ 2551
โดยกองกําลั
Sirba เมือง Suleia และเมือง Abu Surouj
El-Geneina
2550
300 คน และมีผหู ้ นี
ภัยสงครามหลบหนีเข้าไปในชาดอีกประมาณ 12,000-14,000 คน
5)
14 กรกฎาคม 2551 นาย Luis Moreno-Ocampo หัวหน้าอัยการศาลอาญา
ระหว่ า ง
อศาลอาญาระหว่ า งประเทศ ออกหมายจับ นาย Al Bashir
ประธานาธิ บดีซูดาน ในข้อกล่าวหาต่าง ๆ 10 ข้อหา ส่ งผลให้หลายฝ่ ายมีความกังกลต่อสถานะความ
ปลอดภัยของกองกําลัง UNAMID และ United Nations Mission in Sudan (UNMIS) ในช่ วง
UNAMID เตรี ยมพร้อมรับสถานการณ์ใน
ระดับ 4 (Emergency)
ระดับ 3 สําหรั บ ภารกิ จรั กษาสันติ ภาพในซู ดาน
(UNMIS)
(relocation plan)
ปฏิบตั ิการตามความจําเป็ นประธานาธิ บดีซูดานถูกฟ้ องร้องโดยอัยการของศาลอาญาระหว่างประเทศ
6)
22 กรกฎาคม 2551 เป็ นต้นมา สถานการณ์ ใ นดาร์ ฟูร์ไ ด้
UNAMID ปรั บ ระดับ การ
เตรี ยมพร้อมจากระดับสู งสุ ดเป็ นปกติ และปฏิบตั ิงานต่อไปตามปกติ
7)
4 มี นาคม 2552 ศาลอาญาระหว่างประเทศ (International Criminal
Court: ICC) ได้ออกหมายจับประธานาธิ บดีซูดาน จํานวน 7 ข้อหา ได้แก่ อาชญากรรมสงคราม (war
crimes) 2 ข้อหา และอาชญากรรมต่อมนุ ษยชาติ (crimes against humanity) 5 ข้อหา โดยถอนข้อหา
อาชญากรรมอันเป็ นการทําลายล้างเผ่าพันธุ์ (genocide) จํานวน 3 ข้อหาออกไป การออกหมายจับ
ดังกล่ าว ทําให้ประชาคมระหว่างประเทศเกรงว่าประธานาธิ บดี ซูดานอาจ
ผ่านมา
อาจกระทบต่อการปฏิ บตั ิ งานของกองกําลังของสหประชาชาติ
เลขาธิ การสหประชาชาติได้ขอให้รัฐบาลซูดานร่ วมมือกับองค์การระหว่างประเทศต่างๆ ต่อไป
4.2 การพิจารณาของไทยเข้ าร่ วมภารกิจ UNAMID
ไทยได้แสดงเจตน์จาํ นงเข้าไปมีส่วนร่ วมในความพยายามแก้ไขปั ญหาดาร์ ฟูร์ ในฐานะส่ วน
งภารกิ จ UNAMID โดยจะส่ งกองกําลังทหารราบจํานวน 1 กองพันทหารราบ (800 นาย)
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4.2.1 ปัจจัยการพิจารณาของไทย
4.2.1.1 ปัจจัยภายในประเทศ
1) ผลกระทบต่อ
UNAMID
ประสบปั ญหา

การส่ งกองกําลังไทยเข้าร่ วมในภารกิจ
-

ยอาจ

2) ผลกระทบต่อสถานการณ์ภาคใต้ การส่ งกองกําลังอาจถือได้วา่ เป็ นการให้ความ
ภาพลักษณ์ในเชิงบวกต่อของทหารไทยในสถานการณ์ชายแดนภาคใต้
3) ความพร้ อ มทางทหาร กองทัพ ไทยมี น โยบายสนับ สนุ น ปฏิ บ ัติ ก ารรั ก ษา
สันติภาพ
2541 กองทัพไทยได้จดั ทําความตกลงกับสหประชาชาติวา่
ด้วยระบบกําลังเตรี ยมพร้ อม (UN Standby Arrangement System – UN-SAS) ในการสนับสนุ น
สันติภาพเป็ นหน่วยงานถาวรภายใต้กองบัญชาการกองทัพไทย
4) ความพร้อมทางงบประมาณ
เข้าร่ วมปฏิบตั ิการ
รักษาสันติภาพ
บเตรี ยมการและสหประชาชาติจะ
จ่ายเงินคืนให้ในภายหลัง
4.2.1.2 ปัจจัยภายนอกประเทศ
1) สถานการณ์ ความปลอดภัยในดาร์ ฟูร์
ภาพรวมยัง คงเปราะบางและมี ก ารสู ้ รบระหว่า งกลุ่ ม กบฏและกองกํา ลัง ทหารของรั ฐบาลอย่า ง
/
และยุทโธปกรณ์ อย่างไรก็ตาม จากการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เห็นว่ายังไม่มีความรุ นแรง
ว่ า รั ฐ บาลซู ด านยัง ต้อ งการให้
สั นติ ภาพเสี ย ชี วิต 15
พิจารณา

15,000 คน

หาก

ร้ายแรง
2) ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลซู ดานและสหประชาชาติ ถึ งแม้รัฐบาลซู ดานจะ
ต้องการจํากัดบทบาทของสหประชาชาติ และให้ความสําคัญแก่ สหภาพแอฟริ ก ามากกว่า แต่ใ น

25
ระยะแรกรัฐบาลซู ดานก็ให้ความร่ วมมือแก่ภารกิจ UNAMID เป็ นอย่างดี โดย
บการปรั บปรุ งสนามบิ นและราง
ความล่าช้าในการเข้าวางยุทโธปกรณ์
อย่า งไรก็ ดี
ศาลอาญาระหว่า งประเทศออกหมายจับประธานาธิ บดี ซู ดาน
ส่ งผลให้รัฐบาลซู ดานแสดงความไม่พอใจ โดยช
และ
เอกชน จํานวน 13 องค์กรออกนอกประเทศ ทําให้
ความจําเป็ นต้องการให้กองกําลังของสหประชาชาติค งอยูใ่ นดาร์ ฟูร์ต่อไป
3) ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและซู ดาน
มูลค่าการค้ายังค่อนข้างน้อยเพียงประมาณ 92

88

ต่างประเทศ โดยเฉพาะด้านสาธารณู ปโภค การโรงแรม ธุ รกิ จการพลังงานและธุ ร
กับปิ โตรเคมี ปั จจุบนั นักลงทุนส่ วนใหญ่เป็ นชาวเอเชี ยโดยเฉพาะจีน และตะวันออกกลาง ส่ วนการ
กโก้
ในเครื อของบริ ษทั
ผลิตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
ดาน
4) การยกระดับบทบาทไทยในสหประชาชาติ หากไทยได้รับคัดเลือกให้เข้าร่ วมใน
ภารกิจจะ
สหประชาชาติให้ความสําคัญกับภารกิ จ UNAMID อย่างมาก
สันติภาพ
า ภารกิ จ UNAMID มีลกั ษณะเป็ นกองกําลังนานาชาติ (international force) ไม่ใช่
กองกําลังภูมิภาค (regional force)
4.2.2 กระบวนการตัดสิ นใจของไทย
4.2.2.1 การพิจารณาเข้ าร่ วมภารกิจในช่ วงแรก (กรกฎาคม 2550-กันยายน 2551)
มติ 1769 (ค.ศ. 2007) อย่าง
31 กรกฎาคม 2550
UNAMID และเชิ ญชวนให้ป ระเทศสมาชิ ก
สหประชาชาติร่
15 สิ งหาคม 2550
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กระทรวงการต่างประเทศและศูนย์ปฏิบตั ิการ
ามคืบหน้า
และประสานงานกับสหประชาชาติอย่างใกล้ชิด และได้ยืนยันความพร้ อมการสนับสนุ นกองกําลัง
ของไทย โดยประสานให้เอกอัครราชทูตผูแ้ ทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครนิ วยอร์ ก
ต่อฝ่ ายปฏิบตั ิการรักษาสันติภาพสหประชาชาติวา่ ไทยมีความสนใจและ
พร้อมสนับสนุนกองพันทหารราบ 1 กองพัน
เอกอัครราชทูตผูแ้ ทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครนิ วยอร์ กก็
ได้กราบเรี ยนนายกรั ฐมนตรี (พล.อ. สุ รยุท ธ์ จุ ลานนท์)
62
ต่อมา กระทรวงการต่างประเทศได้จดั การประชุ มคณะกรรมการประสานงานด้าน
การเข้าร่ วมในการปฏิบตั ิการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ
27 กันยายน 2550
กับความเหมาะสมของไทยในการเข้าร่ วมภารกิ จ UNAMID ใน
1) ผลประโยชน์จากการเข้าร่ วม UNAMID
ประการ
แรกคื อ
ในการปฏิ บ ัติก าร เป็ นประโยชน์ ต่ อการป้ องกัน
3,200 นาย จาก 4
ผลัด ผลัดละ 800 นาย
จะได้รับค่าตอบแทนจากสหประชาชาติ
ทบาทของไทยใน
เวทีการทูตพหุ ภาคี และ
ได้
เป็ นการเปิ ดตลาดสร้ างโอกาสกระชับความสัมพันธ์กบั ประเทศใน
แอฟริ กาโดยเฉพาะอ งกับซูดาน
2) ความปลอดภัยของกองกําลังไทย ลักษณะการปฏิบตั ิการของทหารไทยเป็ นการ
าไปสู ้รบ จึงมี
อันตรายน้อยกว่ามาก ส่ วน
คนฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคไข้เหลื อง (yellow fever) ไว้แล้ว และการให้ก ารรั กษาพยาบาลจะมี
โรงพยาบาลระดับ 1
2
และในกรณี
ฉุ กเฉิ นก็มีแผนขนส่ งผูป้ ่ วยไปยังโรงพยาบาลระดับ 3 ณ กรุ งไนโรบี ประเทศเคนยา
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3) งบประมาณและการทดรองค่าใช้จ่าย
ผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในปฏิ บตั ิการ แต่รัฐบาลไทยต้องสํารองจ่ายก่อน และจะได้รับการทยอยคืน
จากสหประชาชา
1,300
4 ผลัด ผลัดละ 6 เดือน รวม 2
350
ล้านบาท
จึงไม่น่าจะเป็ นภาระงบประมาณแก่รัฐบาล
ไทย
4) การจัดทํา MOU ระหว่า งรั ฐบาลไทยและสหประชาชาติ การจัดทํา MOU
ระหว่างรัฐบาลไทยและสหประชาชาติ
จะต้องผ่านความเห็นชอบคณะรัฐมนตรี เพราะเป็ น
การกระทําในนามรัฐบาลไทยและมีผลผูกพันต่อรัฐ
มีมติเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี ให้พิจารณาการเข้าร่ วมการปฏิบตั ิการ
ข
ภารกิ จ UNAMID
สํา
ทหารราบไปปฏิบตั ิภารกิ จ UNAMID
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทยมาตรา 190 หรื อไม่ กระทรวงการต่างประเทศ
ว่า ตาม
UNAMID จะจัดทําบันทึ กความเข้าใจระหว่าง
สมาชิ กจะส่ งกองกําลังเข้าร่ วม ในภารกิ จรั กษาสันติ ภาพของสหประชาชาติ มี สาระกําหนดแนว
พันธกรณี และรายละเอียดการส่ งทหารและยุทโธปกรณ์
องต้น กระทรวงการต่างประเทศจึ งเห็ นว่าการขออนุ มตั ิใน
ม่เ
190 วรรค 2
9 ตุลาคม 2550 คณะรัฐมนตรี ได้อนุมตั ิการส่ งทหารราบ จํานวน 1 กองพัน
(800 นาย) เข้าร่ วมในภารกิ จ UNAMID1
ส่ งกองกําลังเข้าร่ วม UNAMID ภายใน
เดื อนธันวาคม 2550 และกระทรวงการต่างประเทศแจ้งคณะทูตถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ
นครนิวยอร์ กอย่างเป็ นทางการ
24 ตุลาคม 2550
1

9 ตุลาคม 2551
(1)
ยจํานวน 1
กองพันทหารราบผสม เข้าร่ วมภารกิ จ UNAMID
(2)
UNAMID ได้รับสิ ทธิในการนับเวลาราชการเป็ นทวีคูณ
ตามมาตรา 24 แห่ งพระราชบัญญัติบาํ เหน็จบํานาญ พ.ศ. 2494 (3) อนุมตั ิในหลักการสนับสนุนเงินทดรองราชการ
350 ล้านบาท ต่อวงรอบ 6 เดือน (4) อนุมตั ิในหลักการให้จดั ทํา MoU ระหว่างรัฐบาล
ไทยและสหประชาชาติในการส่งกองกําลังเข้าร่ วม UNAMID

28
กระบวนการวางกอง
กําลัง ได้แก่ (1) การเดิ นทางตรวจภูมิประเทศ ณ ประเทศซู ดาน (2) การจัดทําร่ างบันทึกความเข้าใจ
(MoU) ร่ วมกับสหประชาชาติ (3) การตรวจความพร้
คณะผูแ้ ทน
ได้เดิ นทางไปตรวจภูมิประเทศในภูมิภาคดาร์ ฟูร์ใต้ และ
เจรจาจัดทําร่ าง MoU ณ นครนิ วยอร์ กแล้ว
2550
เข้าร่ วม UNAMID ภายในเดือนธันวาคม 2550
อย่างไรก็ตาม การส่ งกองกําลังของไทยเข้าร่ วมภารกิ จ UNAMID ยังไม่สามารถ
31 ธันวาคม 2550
ของ
ประเทศซูดานไม่ตอบรับกองกําลังจากประเทศนอกทวีปแอฟริ กาบางประเทศ คือ กองพันทหารราบ
ไทย หน่ วยรบพิเศษเนปาล และกองร้ อยทหารช่ างนอร์ เวย์และสวีเดน แม้ว่าสหประชาชาติได้แจ้ง
ตอบรับกับไทยและ
แล้ว
สหประชาชาติ
กําลัง UNAMID
ภารกิจ UNAMID มีความคืบหน้าและสามารถวางกําลังได้อย่างสมบูรณ์ และยังคง
ยืนยัน
กันยายน 2551 และขอให้ไ ทยพิ จารณาปรั บ การสนับ สนุ น ภารกิ จ UNAMID โดยปรั บ กํา ลัง ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ในดาร์ ฟูร์
1)
ชาชาติได้เคยมีการ

2)
ภารกิจ UNAMID
านต่ อ ความพยายามของ
สหประชาชาติ ในการเร่ งรัดการตอบรับกองกําลังนอกแอฟริ กาเข้าร่ วมภารกิจ UNAMID
ภารกิ จ UNAMID หน่

ด้หารื อกันอย่า ง

29
กระทรวงการต่างประเทศได้จดั การประชุ มคณะกรรมการประสานงานด้านการเข้า
ร่ วมในการปฏิบตั ิการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ
15 สิ งหาคม 2551
ทบทวนท่าทีไทยต่อการเข้าร่ วมภารกิ จ UNAMID
ทางการ อันมีผลต่อการพิจารณาด้านการเตรี ยมความพร้อมกําลังพลและงบประมาณ
ไทยยังคงยืนยันการสนับสนุนในหลักการเข้า ร่ วม UNAMID แต่มีความจําเป็ นต้องปรับลดระดับการ
4 เดือนมาเป็ น 6 เดือน
ต่อมา
18 กันยายน 2551 สหประชาชาติได้แจ้งว่ารัฐบาลซู ดานยืนยันตอบ
รับกองพันทหารราบไทยและกองร้อยทหารราบเนปาล โดยผูแ้ ทนระดับสู งของรัฐบาลซูดานได้กล่าว
ยืนยันการตอบรับกองพันทหารราบไทยระหว่างการประชุ มร่ วมกับนาย Jean Ping ประธานสหภาพ
แอฟริ กาและนาย Ramtane Lamamra
การ
สหประชาชาติระหว่างการประชุ มสุ ดยอดองค์การการประชุ มอิสลาม (Organization of the Islamic
Conference: OIC)
2551
19 กันยายน
2551 สหภาพแอฟริ กาได้ส่งเอกสารการตอบรับกองกําลังไทยจากรัฐบาลซู ดานมายังสหประชาชาติ
แจ้งว่ารัฐบาลซูดานตอบรับให้ไทยเข้าวางกองกําลังอย่างเป็ นทางการแล้ว
4.2.2.2 การพิจารณาเข้ าร่ วมภารกิจในช่ วงหลัง (กันยายน 2551 – พฤษภาคม 2552)
หลังจากการตอบรับของรัฐบาลซู ดาน สหประชาชาติขอให้ไทยเตรี ยมความพร้อม
6 เดือน (ภายในเดือนมีนาคม 2552) โดยจะเข้าวางกําลังหลังจาก
กองกําลังของเอธิ โอเปี ยและอียิปต์
6 ตุลาคม 2551 เลขาธิ การสหประชาชาติ ได้หารื อทางโทรศัพท์ร่วมกับ
นายกรั ฐมนตรี (
)
นายกรัฐมนตรี ได้ตอบรับในหลักการสนับสนุนการส่ งทหารไทยไปเข้าร่ วมในภารกิจ UNAMID
กระทรวงการต่างประเทศได้จดั การประชุ มคณะกรรมการประสานงานด้านการเข้า
ร่ วมในการปฏิบตั ิการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ
13 ตุลาคม 2551
(1)
การเตรี ยมความพร้อมในด้านต่างๆ ในการส่ งกองกําลังเข้าร่ วม UNAMID
พลและงบประมาณ (2)
UNAMID และ
ดําเนินการตามมาตรา 190 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หรื อไม่

30
ประเด็ นมาตรา 190 ของรั ฐธรรมนู ญ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความคล่ องตัว ในการ
–

18 มิถุนายน 2551 ว่าเป็ นหนังสื อ
190 วรรคสอง2 ทําให้หน่ วย

รั ฐธรรมนู ญครอบคลุ ม กว้า งมาก โดยระบุ ว่า “ผูท้ าํ หนัง สื อสั ญญาจะต้องใคร่ ครวญให้รอบคอบ
190 วรรคสองบัญญัติไว้หรื อไม่”3
ในกรณี ของการส่ งกองกําลังเข้าร่ วมปฏิ บตั ิการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ
จะต้องทําบันทึ กความเข้าใจ (MOU)
สนธิ สัญญาและกฎหมายและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงเห็นว่าไม่น่าจะเข้าข่ายมาตรา 190
กและกระบวนการพิจารณาการเข้าร่ วมปฏิบตั ิการรักษาสันติภาพ

5
ธันวาคม 2551
ราบไทยจะสามารถเข้าวางกํา ลังในภารกิจ UNAMID
สามารถเข้าวางกําลัง (ready-to-deploy date)
ได้แจ้งว่าการบรรลุเป้ าหมายการวางกําลังของภารกิจ UNAMID
สนับสนุ นกองกําลังทหารและตํารวจ (Troop Contributing Countries: TCCs/Police Contributing
Countries: PCCs)
2552
2

รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย มาตรา 190 วรรคสอง ระบุ ว่า หนัง สื อ สั ญ ญาใดมี บ ท

ตามหนังสื อสัญญาหรื อตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรื อจะต้องออกพระร
ตามหนัง สื
ทศอย่า ง
กว้างขวาง หรื อมีผลผูกพันด้านการค้าการลงทุน หรื องบประมาณของประเทศอย่างมีนยั สําคัญ ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
3
สํานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี 2552 : 122
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22 ธั น วาคม 2551 ผู ้ช่ ว ยเลขาธิ ก ารสหประชาชาติ ด้า น
ปฏิ บตั ิการรักษาสันติภาพได้หารื อกับเอกอัครราชทูตรองผูแ้ ทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ
ภารกิจ UNAMID

UNAMID

UNAMID
ว่ามีลกั ษณะเป็ นกองกําลังนานาชาติ (international force) ไม่ใช่กองกําลังภูมิภาค (regional force)
และหวังว่าไทยจะสามารถเข้าวางกําลังได้ในโอกาสแรก อย่างไรก็ดี สหประชาชาติมีความเข้าใจและ
เคารพต่อกระบวนการภายในประเทศของไทย
กระทรวงการต่างประเทศได้เสนอ ประชุ มส
1/2552
22 มกราคม 2552 เห็ นชอบในหลักการสนับสนุ นกองพันทหารราบไปปฏิ บตั ิ ภารกิ จ
UNAMID
ระเบี ย บราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 ก่ อ นนํา เสนอคณะรั ฐ มนตรี แ
19
กุมภาพันธ์ 2552
ภารกิจ UNAMID
17 กุมภาพันธ์ 2552 นายกรัฐมนตรี (
) มอบหมาย
ให้กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งให้สหประชาชาติทราบถึ งเจตนารมย์อนั ดี ของไทยในการเข้าร่ วม
ภารกิจ UNAMID
ต่อมาใน
9 ตุลาคม 2550
ต่างประเทศเสนอ

6 พฤษภาคม 2552 คณะรัฐมนตรี เห็นชอบยืนยันมติคณะรัฐมนตรี
หารราบเข้าร่ วมภารกิ จ UNAMID

4.3 การดําเนินการต่ อไป
4.3.1 การเตรียมการ
แนวทางการเตรี ย มการส่ ง กองพันทหารราบไทยเข้า ร่ วมปฏิ บ ตั ิ ก ารรั ก ษาสันติ ภาพของ
สหประชาชาติประกอบด้วย 3
(1) การตรวจภูมิประเทศ (2) การจัดทํา MoU ระหว่าง
รัฐบาลไทยกับสหประชาชาติ (3) การตรวจความพร้ อมของกองกําลังไทยโดยสหประชาชาติ
หลังจากการเดิ นทางตรวจภูมิประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทยจะส่ งผูแ้ ทนไปเจรจาจัดทําร่ า ง
MoU ระหว่างรัฐบาลไทยและสหประชาชาติ
ปรึ กษาทางทหารประจําคณะ
ทูตถาวรฯ ณ นครนิวยอร์ กเข้าร่ วม และเอกอัครราชทูตผูแ้ ทนถาวร เป็ นผูล้ งนามใน MoU
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4: กระบวนการตัดสิ นของไทยในการเข้ าร่ วมภารกิจ UNAMID

สหประชาชาติ
คําขอ/ ก.ค. 50

คณะทูตถาวรฯ
แจ้ งตอบ

1

อนุมตั ิ/ 6 พ.ค.52

5

กระทรวงการต่างประเทศ
4
สภากลาโหม
กองทัพไทย

คณะรัฐมนตรี

2

เห็นชอบ/ 19 ก.พ. 52

3

เห็นชอบ/ 22 ม.ค. 52
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4.3.2 การจัดส่ งยุทโธปกรณ์ และบุคลากร
1) ยุทโธปกรณ์ – จัดส่ งทางเรื อ โดยใช้ระยะเวลาขนส่ งประมาณ 1 เดื อน (จากไทยไปซู ดาน)
รับผิดชอบคุม้ กันยุทโธปกรณ์จนเข้าดินแดนดาร์ ฟูร์ และส่ งต่อให้สหประชาชาติคุม้ กันต่อไป
2) บุคลากร –
Mukjar และลําเลี ยง
3 ชุด
4.3.3
กองบัญชาการกองทัพ ไทย
ระหว่างกองบัญชาการภารกิจ UNAMID กับกองบัญชาการกองทัพไทยและรัฐบาลซู ดาน ตลอดจน
6
ไทย

4.3.4

าร่ วมภารกิจรักษาสั นติภาพ

UNAMID ใน

เตรี ยม

“ติ ดอาวุธทางเศรษฐกิ จ ”
โยชน์ ใ นแอฟริ ก า
ติ ด ต่ อ
4.3.5 การประชาสั มพันธ์ สร้ างความเข้ าใจแก่ สาธารณชน
การส่ งกองกําลังเข้าร่ วมภารกิจ UNAMID จะไม่สามารถประสบผลสําเร็ จได้หากปราศจาก

วิพากษ์วจิ ารณ์ได้ เช่น การส่ งกองกําลังดังกล่าวจะกระทบต่อศักยภาพของกองทัพในการรักษาความ
– กัมพูชาและสถานการณ์ภาคใต้อย่างไรบ้าง เป็ นต้น
โดยสรุ ป การส่ งกองกําลังเข้าร่ วมภารกิจ UNAMID
มี
วข้องพิ จารณาอย่า งรอบด้านโดยคํานึ ง ถึ ง ผลประโยชน์เป็ นสํา คัญ
ความสําเร็ จคือการเตรี ยมพร้อมอย่างดี

5
บทสรุ ป
ในระยะเวลา 60
สนับสนุ นสหประชาชาติ ในปฏิ บตั ิการ
รักษาสันติภาพ
ส่ งเสริ มเกี ยรติภูมิของไทยในเวที พหุ ภาคีและ
เสริ มสร้ างประสบการณ์ ของกองกําลังไทยแล้ว น่ าสังเกตว่า การเข้าร่ วมภารกิ จรั กษาสันติ

ภารกิ จรั กษาสันติ ภาพจะมี 2 หน่ วยงานหลัก คื อ (1)
แลด้า น
นโยบาย และ (2) หน่วยงานด้าน
การตัดสิ นใจจะมีลกั ษณะของการปรึ ก ษาหารื อ
ร่ ว มกัน โดยคณะรั ฐ มนตรี จ ะเป็ นระดับ การตัด สิ น ใจสุ ด ท้า ย ตามข้อ เสนอของกระทรวงการ
ต่าง
การส่ งกองพันทหารราบเข้าร่ วมในภารกิ จ UNAMID เป็ นการยืนยันเจตนารมณ์ นโยบาย
ระหว่า งประเทศ และเป็ นการรั ก ษาบทบาทของไทยในเวที ร ะหว่า งประเทศในด้า นการรั ก ษา
สั
อย่างไรก็ตาม การตัดสิ นใจสนับสนุ นกําลังในภารกิจรักษาสันติภาพแต่ละภารกิจยังคงต้อง
ดําเนินการตาม
พิจารณาคัดเลื อกประเทศผูใ้ ห้ก ารสนับ สนุ นกํา ลัง มี
กระทบต่อการเข้าร่ วมในปฏิบตั ิการรักษาสันติภาพ
ประการแรก ไทยไม่สามารถแสดงท่าทีหรื อให้คาํ ตอบกับสหประชาชาติ ได้ตาม
และ
อาจทําให้สหประชาชาติเข้าใจว่ากองทัพไทย
ไทยเสี ยเปรี ยบในระหว่างการพิจารณาคัดเลื อกประเทศผูใ้ ห้การสนับสนุนกําลัง
กับการใช้จ่า ยงบประมาณในลักษณะคู่ขนานไ
อาศัยระยะเวลาในการเตรี ยมความพร้อม
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กระบวนการตัดสิ นใจของไทยล่าช้า
ามไม่แน่ ใจ ก็มีแ
ในช่ วงสถานการณ์ ผนั ผวนทางการเมือง
สภากลาโหม และคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณ
การส่ งกองกําลังเข้าร่ วมปฏิบตั ิการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติยงั ขาดการ
มองภาพรวมเชิ ง ยุท ธศาสตร์
นอย่างบูรณาการ โดยสานต่ อจาก
ปฏิ บตั ิ การรั กษาสันติ ภาพ (peacekeeping) ไปสู่ ก ารเสริ มสร้ า งสั นติ ภาพ (peacebuilding)

การดํา เนิ นนโยบายของรั ฐบาลจะไม่ ส ามารถประสบความสํา เร็ จได้ หากปราศจากการ
สนับสนุนจากสาธารณชนไทย การประชาสัมพันธ์
การเข้าร่ วมภารกิจ UNAMID ยังมีจาํ กัด ดังเช่น บทบรรณาธิ การของหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ได้
สันติภาพให้รักษา (no real peace to keep) ในซู ดาน
1

ไทยจึ ง ควรปรั บ ปรุ ง แนวทางการพิ จารณาเข้า ร่ วมปฏิ บ ตั ิ ก ารรั ก ษาสั นติ ภาพของ
1.
สนับ สนุ น กองกํา ลัง ได้อย่างรอบคอบและรวดเร็ ว
รั กษาสั นติ ภาพและเชิ ญชวนประเทศสมาชิ ก ขอให้คณะทู ตถาวรฯ แจ้งกระทรวงการต่ างประเทศ
ะสานกับหน่ วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงกลาโหม สํานักงาน
ต่างประเทศ คณะทูตถาวรฯ สามารถใช้ดุลพินิจ
เข้ามาพิจารณาตามกระบวนการ

1
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2. ปรับปรุ งกระบวนการพิจารณา โดยจําแนกเป็ น 2 กรณี
2.1 การส่ งรายบุ ค คล
“ตระกร้ า ”
2.2 การส่ ง เป็ นหน่ วย
ง และเสนอ

ควรปรับปรุ งกระบวนการพิจารณาภายในหน่วยงานให้มี
การพิจารณา
3. ปรั บ ปรุ ง องค์ป ระกอบคณะกรรมการประสานงานด้า นการเข้า ร่ ว มในการ
ปฏิบตั ิการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ
ลง สามารถเรี ยกประชุมได้โดยเร็ ว
4. แม้วา่ ค่าใช้จ่ายในการส่ งกองกําลังเข้าร่ วมปฏิ บตั ิการรักษาสันติภาพจะสามารถ
เบิ ก คื นจากสหประชาชาติ รั ฐบาลไทยก็ ค วรจัดสรรงบประมาณ FMIP
จัด
กิจกรรม/
ปฏิบตั ิการรักษาสันติภาพ
5. จัด

6. ดําเนินการให้ขอ้ มูลและสร้างความเข้าใจแก่สาธารณชนให้กว้างขว

โดย

7.
นด้านการค้าการ

ปั จจุ บ ั

เข้าปฏิบตั ิภารกิจในติมอร์ ตะวันออกในปี 2542 จนถึง
ยจะสนับ สนุ น กองกํา ลัง สํา หรั บ ภารกิ จ UNAMID ในดาร์ ฟู ร์ ไทยได้พ ฒ
ั นาขี ด
มาก
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ประสบการณ์ และพัฒนาองค์คว
10
อย่า งไรก็ดี ไทยยัง ต้อ งปรับ ระบบกลไกการดํา เนิ น งาน การสร้ า งความเข้า ใจแก่
สาธารณชน และการขยายผลประโยชน์ไ ปยัง
อย่างสันติสุขตลอดไป
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ภาคผนวก ก
ไทยกับปฏิบัติการสั นติภาพของสหประชาชาติ
ภารกิจ
ภารกิจการจัดกองบัญชาการ
สหประชาชาติในคาบสมุทรเกาหลี
(United Nations Command in Korea :
UNC)
ภารกิจให้ความช่วยเหลือของ

คาบสมุทรเกาหลี

ห้วงปฏิบตั ิการ
พ.ศ. 2493 –
ปั จจุบนั

นามิเบีย

พ.ศ. 2533

(United Nations Transition Assistance
Group : UNTAG)
ภารกิจสังเกตการณ์ชายแดนอิรัก-คูเวต บริ เวณชายแดนอิรักของสหประชาชาติ (United Nations
คูเวต
Iraq-Kuwait Observation Mission :
UNIKOM)
ภารกิจการจัดกองกําลังรักษาความ
อิรัก
ปลอดภัยของสหประชาชาติใน
ประเทศอิรัก (United Nations Guard
Contingent in Iraq : UNGCI)
กัมพูชา
(United Nations Transitional Authority
in Cambodia : UNTAC)
ภารกิจสังเกตการณ์ของสหประชาชาติ แอฟริ กาใต้
ในแอฟริ กาใต้ (United Nations
Observer Mission in South Africa :
UNOMSA)
ภารกิจรักษาสันติภาพของ
บอสเนียและเฮอร์เซโก
สหประชาชาติในบอสเนียและเฮอร์เซ วีนา
โกวีนา (United Nations Mission in
Bosnia and Herzegovina : UNMIBH)
ภารกิจสังเกตการณ์ของสหประชาชาติ เซียร์ราลีโอน
ในเซียร์ราลีโอน (United Nations
Observer Mission in Sierra Leone :
UNAMSIL)
ภารกิจรักษาสันติภาพของ
ติมอร์ตะวันออก
สหประชาชาติในติมอร์ตะวันออก
(United Nations Mission in East
Timor : UNAMET)

การเข้าร่ วมภารกิจ
ส่งทหารเข้าร่ วมปฏิบตั ิการรักษา
สันติภาพ จํานวน 23 ผลัด รวม
1,204 นาย

พ.ศ. 2534-2546

ส่งทหาร จํานวน 5-7 นาย โดยมี
1
ปี

พ.ศ. 2534-2537

ส่งทหารเข้าร่ วมจํานวน 2 ผลัดๆ
ละ 50

พ.ศ. 2535-2536
พ.ศ. 2537

พ.ศ. 2540-2545

พ.ศ. 2542-2548

พ.ศ. 2542

สหประชาชาติ
ส่งกองพันทหารช่างจํานวน 705
นาย
ร่ วมการตรวจสอบและ

5 นาย

สังเกตการณ์ทางทหาร จํานวน 35 นาย
7 นาย และ
นายทหารประสานภารกิจ 2 นาย
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ภารกิจ
กองกําลังนานาชาติในติมอร์ตะวันออก ติมอร์ตะวันออก
(International Forces in East Timor :
INTERFET)
ติมอร์ตะวันออก

ติมอร์ตะวันออก (United Nations
Transitional Administration in East
Timor : UNTAET)
ภารกิจสนับสนุนของสหประชาชาติใน ติมอร์ตะวันออก
ติมอร์ตะวันออก (United Nations
Mission of Support in East Timor :
UNMISET)
งในฟิ จิ ฟิ จิ
(United Nations Fijian Electoral
Mission : UNFEOM)
ปฏิบตั ิการของสหประชาชาติในบุรุนดี บุรุนดี
(United Nations Operations in
Burundi : ONUB)
ภารกิจทางการเมืองของสหประชาชาติ เนปาล
ในเนปาล (United Nations Political
Mission in Nepal : UNMIN)
ภารกิจรักษาสันติภาพของ
สหประชาชาติในซูดาน (United
Nations Mission in Sudan : UNMIS)

ซูดาน

ภารกิจประสานงานของสหประชาชาติ ติมอร์-เลสเต
ในติมอร์-เลสเต (United Nations
Integrated Mission in Timor-Leste :
UNMIT)
ภารกิจรักษาสันติภาพผสมระหว่าง
ดาร์ฟรู ์/ซูดาน
สหภาพแอฟริ กาและสหประชาชาติใน
ดาร์ฟรู ์ (AU/UN Hybrid Operation in
Darfur)
: กรมองค์การระหว่างประเทศ 2552

ห้วงปฏิบตั ิการ
พ.ศ 2542 – 2543

การเข้าร่ วมภารกิจ
ส่งทหารเข้าร่ วมกองกําลัง
นานาชาติ จํานวน 1,581 นาย
และแปรสภาพเป็ นกองกําลังใน
ภารกิจ UNTAET
พ.ศ. 2543 – 2545 ส่งทหารจํานวน 925 นาย เข้าร่ วม
ภารกิจ โดยมีวาระการปฏิบตั ิ
6 เดือน
พ.ศ. 2545 – 2547

พ.ศ. 2544

9 ผลัด

ตรวจสอบและสังเกตการณ์การ

พ.ศ. 2547-2549

ส่งทหารเข้
สังเกตการณ์ทางทหาร จํานวน 3
นาย โดยมีวาระคราวละ 1 ปี และ
ส่งกองร้อยทหารช่าง จํานวน 177
3 ผลัด
พ.ศ. 2550 – 2551 ส่งทหา
สังเกตการณ์ทางทหาร จํานวน 7
พ.ศ. 2548 –

พ.ศ. 2549 –

1 ปี
สังเกตการณ์ทางทหาร จํานวน 15
นาย ส่วนในผลั 2 และ 3 ไทย
ส่งทหาร จํานวน 12 นาย เข้าร่ วม
ภารกิจ โดยมีวาระ 1 ปี

ครม.
6 พฤษภาคม 2552
เห็นชอบให้ส่งกองพันทหารราบ
(800 นาย)

ภาคผนวก ข
ลําดับเหตุการณ์ การพิจารณาส่ งกองกําลังเข้ าร่ วม UNAMID ของไทย
31 กรกฎาคม 2550 ภารกิ จ UNAMID
สหประชาชาติ (UNSC) 1769 (ค.ศ. 2007)
ในดาร์ ฟูร์ ประเทศซู ดาน
8 สิ ง หาคม 2550 คณะทูต ถาวรฯ
สนับ สนุ น กองกํา ลัง ทหารไทยจํา นวน 1

ต้อ งการ

27 กันยายน 2550 กระทรวงการต่า งประเทศจัดประชุ ม คณะกรรมการประสานงานด้า น
หน่ ว ยงานต่า งๆ เช่ น สํา นัก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี กระทรวงกลาโหม สํา นัก งานตํา รวจ
แห่ งชาติ
ภารกิ จ UNAMID
9 ตุ ล าคม 2550 คณะรั ฐมนตรี ไ ด้มี ม ติ อนุ ม ตั ิ ใ ห้ป ระเทศไทยส่ ง ทหารราบ จํา นวน 1 กอง
พัน (800 นาย) เข้า ร่ วมในภารกิ จ UNAMID
UNAMID
ภายในเดื อนธันวาคม 2550
ตุ ล าคม 2550 สหประชาชาติ แ จ้ง คณะทูต ถาวรฯ
สหประชาชาติ ตามกระบวนการวางกองกําลัง ได้แก่ การเดิ นทางตรวจภูมิ ป ระเทศ ณ ประเทศ
ซู ดาน การเจรจาจัดทําร่ างบันทึ กความเข้าใจ (MoU) ร่ วมกับสหประชาชาติ
ธั น วาคม 2550 ไทยไม่ไ ด้ส่ ง กองพัน ทหารราบเข้า ร่ ว มภารกิ จ UNAMID
กํา หนดไว้ เพราะรั ฐ บาลซู ด านยัง ไม่ย ืน ยัน ตอบรั บ กองกํา ลัง ของประเทศนอกแอฟริ ก าบาง
ประเทศ รวม ไทย
31 กรกฎาคม 2551
(ค.ศ. 2008) ขยายระยะเวลาภารกิ จ UNAMID ต่อไปอี ก 1
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31 กรกฎาคม 2552

43

กันยายน 2551 สหประชาชาติ ขอให้ไทยพิจารณาปรั บ การสนับ สนุ น ภารกิ จ UNAMID
เหมาะสมกับ สถานการณ์ ใ นดาร์ ฟูร์ คื อ (1)
และสหประชาชาติ ได้เคยมี การกําหนดร่ วมกันไว้ในช่ วงต้น เป็ นเขต
(2) ปรั บโครงสร้ างกองกํา
18 กันยายน 2551 สหประชาชาติ ไ ด้แจ้ง ว่า รั ฐบาลซู ดานยืนยันตอบรั บ กองพันทหารราบ

6 ตุ ล าคม 2551 เลขาธิ ก ารสหประชาชาติ ไ ด้ห ารื อ ทางโทรศัพ ท์ร่ ว มกับ นายกรั ฐ มนตรี
(นายสมชาย
)
ได้ตอบรั บในหลักการสนับสนุ นการส่ งทหารไทยไปเข้าร่ วมในภารกิ จ UNAMID
13 ตุ ลาคม 2551 กระทรวงการต่างประเทศได้จดั การประชุ ม คณะกรรมการประสานงาน
ด้านการเข้าร่ วมในการปฏิ บตั ิ การรั กษาสันติ ภาพของสหประชาชาติ
22-25 พฤศจิ กายน 2551 DPKO

22 มกราคม 2552
ร่ ว มภารกิ จ UNAMID
มอบหมายให้ก ระทรวงกลาโหม
UNAMID เข้าสู่ การพิจารณาของสภากลาโหม

UNAMID มาบรรยายสรุ ปและหารื อ

คณะรั ฐ มนตรี

9 ต.ค. 2550 และ

19 กุม ภาพันธ์ 2552
ราบเข้าร่ วมในภารกิ จ UNAMID
6 พฤษภาคม 2552
9 ตุลาคม 2550

คณะรัฐมนตรี พิจารณาเห็นชอบยืนยันมติคณะรัฐมนตรี
UNAMID
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: UN DPKO (สถานะ พ.ค. 2552)

ประวัติผู้เขียน
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- 24 กันยายน 2507
- พุทธ
- อ.บ. (ประวัติศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ร.ม. (การต่างประเทศและการทูต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อ.ม. (ประวัติศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- M.A. (Development Studies), Institute of Social Studies, The Hague,
The Netherlands
-

3 กองยุโรป กรมการเมือง กระทรวงการต่างประเทศ
4 กองประมวลและวิเคราะห์ข่าว กรมสารนิเทศ
5 กองเศรษฐสัมพันธ์และความร่ วมมือระหว่างประเทศ

กรมเศรษฐกิจ
- เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งพนมเปญ
- เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเฮก
6 กองสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ
6
7
7 สํานักนโยบายและแผน
- เจ้าหน้
8 สํานักนโยบายและแผน
- ผูอ้ าํ นวยการกองยุโรป 1 (ยุโรปตะวันตกและ EC) กรมยุโรป
กรมองค์การระหว่างประเทศ

