
ปฏิบัติการรักษาสันตภิาพในกรอบของสหประชาชาติ 

(United Nations Peacekeeping Operations) 

1. บทบาทของสหประชาชาติ  

1.1  สหประชาชาติเปนองคการระหวางประเทศที่ไดรับการยอมรบัจาก  192  ประเทศสมาชิก
ใหมีบทบาทหนาที่ในการธํารงรักษาสนัติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ      ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ
ตามที่ระบใุนกฎบัตรสหประชาชาต ิ2 ประการคือ การแกไขขอพิพาทดวยสันติวิธี  (หมวดที ่6 วาดวย
การระงับกรณีพิพาทโดยสันติ    :   ขอ  33 ‐ 38)  และการดําเนินการเพื่อระงับภยัคุกคามสันตภิาพ การ
ละเมิดสนัติภาพหรือการใชกําลังรุกราน  (หมวดที ่7 วาดวยการดําเนนิการเกี่ยวกบัการคุกคามตอสันติภาพ 
การละเมิดสันติภาพ และการกระทําการรุกราน  :   ขอ 39‐51 )  ซึ่งถือเปนมาตรการการใชกําลัง
เพื่อใหเกิดสันติภาพ (peace enforcement) 

1.2  คณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติเปนกลไกของสหประชาชาติที่มีอํานาจ
ในการวินิจฉัยและดําเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อระงับ / ยุติความขัดแยงรุนแรงที่เกิดขึ้น แมวา
ประเทศสมาชิกสหประชาชาติจะสามารถหยิบยกปญหาความขัดแยงขึ้นสูการพิจารณาของสมัชชา
สหประชาชาติได แตอํานาจของสมัชชาฯ จํากัดอยูเพียงการใหคําแนะนํา โดยไมมีอํานาจเหมือน
คณะมนตรีความมั่นคงฯ 

1.3  ปฏิบัติการรักษาสันติภาพเปนหนึ่งในมาตรการของสหประชาชาติที่จะธํารงรักษา
สันติภาพ และความมั่นคงระหวางประเทศ แตเนื่องจากเปนมาตรการที่กําหนดขึ้นภายหลังการ
กอตั้งสหประชาชาติ จึงไมมีระบุไวในกฎบัตรฯ ดังนั้น ความหมายและขอบขายอํานาจหนาที่จึง
เปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการของรูปแบบความขัดแยงเปนรายกรณี 

1.4  ในชวงกอนการสิ้นสุดของสงครามเย็น บทบาท/ภาระหนาที่ของปฏิบัติการรักษา
สันติภาพจํากัดเพียง เฉพาะทางดานทหารในการตรวจสอบ/ตรวจตรา/และรายงานการปฏิบัติ
ตามขอตกลงหยุดยิงหรือขอตกลงสันติภาพชั่วคราว การจัดตั้งและกําหนดอาณัติขอบเขตจึงเปน 
ปฏิบัติการตามหมวดที่ 6 ของกฎบัตรฯ (peaceful  settlement)  โดยยึดหลักการสําคัญ 3 
ประการ คือ การไดรับความยินยอม (consent)  จากประเทศที่เกี่ยวของ การไมเขาขางฝายใด
ฝายหนึ่ง (impartiality) และการไมใชกําลัง ยกเวนกรณีปองกันตัว (non‐use of force)  
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1.5  ตั้งแตยุคหลังสงครามเย็น รูปแบบของความขัดแยงไดเปลี่ยนไป โดยสาเหตุของ
ความขัดแยงมิไดจํากัดเฉพาะระหวางรัฐตอรัฐ แตบอยครั้งที่เกิดจากปญหาภายในประเทศ อาทิ 
ความขัดแยงดานเชื้อชาติ/ศาสนา การละเมิดสิทธิมนุษยชน การฆาลางเผาพันธุ เปนตน ซึ่งความ
ขัดแยงเหลานี้สงผลกระทบตอเสถียรภาพและความมั่นคงของประเทศเพื่อนบานโดยตรง อาทิ 
ปญหาผูอพยพย 

1.6  ผลสําเร็จของสงครามอาว (Gulf  War)  ในตะวันออกกลางเมื่อป 2534 ทําให
สหรัฐฯ และประเทศตะวันตกผลักดันแนวความคิดเกี่ยวกับ new  world  order  ที่มีการจัด
กําลังในลักษณะ collective security system ภายใตสหประชาชาติ (มีสหรัฐฯ และพันธมิตร
กลุมประเทศตะวันตกเปนแกนนํา) เพื่อทําหนาที่ธํารงสันติภาพโลก ทั้งนี้ ไดมีความพยายามที่จะ
เปลี่ยนแปลงบทบาทของปฏิบัติการรักษาสันติภาพใหเนนไปที่บทบาทการใชกําลังเพื่อใหเกิด
สันติภาพภายใตหมวดที่ 7 ของกฎบัตรฯ มากขึ้น และสหประชาชาติเองก็พยายามผลักดัน
แนวความคิดดังกลาวโดยในป 2535  นายบรูโทรส บรูโทรส กาลี เลขาธิการฯ ในขณะนั้นได
จัดทํารายงานเรื่อง “วาระเพื่อสันติภาพ (Agenda  for  Peace)”  เสนอใหมีการจัดตั้งกองกําลัง
ของสหประชาชาติ (UN Army) เพื่อทําหนาที่ดูแลรักษาสันติภาพและความมั่นคง  แตปรากฏวา
แนวความคิดดังกลาวถูกคัดคานอยางรุนแรงจากประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลาย เนื่องจากอํานาจ
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใชกําลังในกรอบของสหประชาชาติข้ึนกับคณะมนตรีความมั่นคงฯ 
ที่ประเทศมหาอํานาจเปนสมาชิกถาวร มิไดสะทอนความเห็นและผลประโยชนของสมาชิกสวน
ใหญ  

1.7  ประสบการณความลมเหลวของปฏิบัติการรักษาสันติภาพในรวันดา โซมาเลีย และ
บอสเนีย-เฮอรเซโกวินา ซึ่งเปนปฏิบัติการลักษณะการใชกําลังเพื่อใหเกิดสันติภาพภายใตหมวด
ที่ 7 ของกฎบัตรฯ เปนตัวอยางที่ชี้ใหเห็นขอจํากัดของปฏิบัติการรักษาสันติภาพที่มาจากสาเหตุ
สําคัญ คือ (1)  สหประชาชาติตองพึ่งการสนับสนุนทั้งหมดจากประเทศสมาชิก ทําใหการจัด
กําลังแตละครั้งตองใชเวลารวบรวมกําลังพล และอาจจะไดไมครบตามที่วางแผนไว  (2) 
องคประกอบดานบุคลากร ยุทโธปกรณ และการบังคับบัญชาไมเอื้ออํานวยใหจัดหนวยรบที่มี
ประสิทธิภาพได  (3)  การปฏิบัติการลักษณะการใชกําลังเพื่อใหเกิดสันติภาพมีระดับความเสี่ยง
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งการสูญเสียเพียงเล็กนอยที่เกิดกับกองกําลังอาจกอใหเกิดกระแสสังคม 
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ภายในประเทศกดดันใหรัฐบาลตองถอนการสนับสนุน ซึ่งอาจทําใหปฏิบัติการรักษา
สันติภาพนั้นๆ ตองลมเลิกไปในที่สุด 

1.8  จุดแข็งของปฏิบัติการรักษาสันติภาพ คือ ความเปนสากล (universality)  และการ
ไดรับความยอมรับทางการเมืองจากทุกฝายของประเทศที่เกี่ยวของ (political  acceptance) 

การไมเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง และการไมใชกําลัง ดังนั้น จึงเห็นไดวาบทบาทที่เหมาะสมของ
ปฏิบัติการรักษาสันติภาพคือ การเปนกําลังปองปราม (deterrent  force)  มากกวากองกําลังสู
รบ เนื่องจากฝายตางๆ ที่ขัดแยงกันตางตระหนักดีวาการโจมตีทํารายกองกําลังสหประชาชาติ จะ
ทําใหเกิดกระแสตอตานจากประชาคมโลก  

1.9 ปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติไดมีพัฒนาการจากบทบาทเดิมที่เนน
เฉพาะความพยายามในการยุติการสูรบและความขัดแยงมาสูภารกิจที่มีหลากหลายมิติ ทั้งการ
รักษาสันติภาพและการฟนฟูเสริมสรางสันติภาพภายหลังความขัดแยงเพื่อใหเกิดสันติภาพอยาง
ยั่งยืน เชน การยุติความขัดแยงของคูกรณี การมีสวนรวมในกระบวนการรักษาความมั่นคงและ
อํานวยความสะดวกใหเกิดระบบการเมืองและการจัดตั้งรัฐบาลทองถิ่น การบรรเทาทุกขเพื่อ
มนุษยธรรม และการพัฒนา ซึ่งเปนภารกิจที่ซับซอนมากขึ้นและจําเปนตองมีการประสานความ
รวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของมากขึ้น  ดังนั้น สหประชาชาติจึงใหความสําคัญกับการ
ปฏิรูปปฏิบัติการรักษาสันติภาพ เชน การปรับโครงสรางสํานักเลขาธิการสหประชาชาติ โดยให 
Department of Peacekeeping Operations (DPKO) รับผิดชอบงานดานการวางแผนและ
จัดการกองกําลังและปฏิบัติการรักษาสันติภาพ และจัดตั้ง Department  of  Field  Support 

(DFS) เพื่อรับผิดชอบดาน logistics แกกองกําลังและปฏิบัติการรักษาสันติภาพ รวมถึงบุคลากร 
งบประมาณ และการสื่อสาร และโครงการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรของปฏิบัติการรักษา
สันติภาพ (New  Horizon  Project)  เพื่อวิเคราะหเชิงรุกเกี่ยวกับปญหาและความทาทายของ
ปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติอันเปนผลจากสภาพปญหาความขัดแยงที่
เปลี่ยนแปลงไป 

1.10 เมื่อป พ.ศ. 2546 สหประชาชาติกําหนดใหวันที่ 29 พฤษภาคมของทุกปเปน “วัน
สากลแหงเจาหนาที่รักษาสันติภาพของสหประชาชาติ”  (International  Day  of  United 
Nations Peacekeepers) เพื่อรําลึกถึงเจาหนาที่ทหาร ตํารวจและพลเรือนที่อุทิศตน รวมทั้ง 
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เพื่อเปนเกียรติแกเจาหนาที่ที่พลีชีพ ในการปฏิบัติหนาที่ดวยความกลาหาญ เขมแข็ง และเปนมือ
อาชีพในภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติเพื่อธํารงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคง 
แกไขปญหาความขัดแยง บรรเทาความทุกขยากของผูอ่ืน รวมสรางสันติภาพและความสงบสุข
ในพื้นที่ตาง ๆ ทั่วโลกตามบทบัญญัติของกฏบัตรสหประชาชาติ โดยวันที่ 29 พฤษภาคมเปน
วันที่สหประชาชาติจัดตั้งภารกิจรักษาสันติภาพขึ้นเปนครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2491  (ค.ศ. 1948) 
ในบริเวณดินแดนปาเลสไตนและอิสราเอลเพื่อเฝาระวังสถานการณและติดตามการปฏิบัติตาม
ขอตกลงสงบศึก  ทั้งนี้ เจาหนาที่รักษาสันติภาพของสหประชาชาติมีเอกลักษณประจําตัว คือ 
หมวกสีฟา ทั้งที่เปนหมวกเหล็ก (helmet)  และหมวกเบเรต (beret)  ที่สวมใสในการปฏิบัติ
หนาที่ และตราสัญลักษณของสหประชาชาติที่ติดอยูบนแขนเสื้อ เพื่อแสดงถึงเอกภาพและความ
เปนกลาง 
2. บทบาทของไทยในปฏิบัติการรักษาสันติภาพ 

2.1  ไทยเห็นวา การดําเนินมาตรการปองกันยังคงเปนวิธีที่ดีที่สุด และสนับสนุนความ
พยายามของสหประชาชาติในการสรางวัฒนธรรมการปองกัน (culture  of  prevention)  ให
เกิดขึ้นในบรรดาประเทศสมาชิกดีกวาการรอใหปญหาเกิดแลวจึงหาวิธีแกไข และยังเห็นวา  
ปฏิบัติการรักษาสันติภาพเปนเพียงหนึ่งในมาตรการสําคัญในการธํารงรักษาสันติภาพและความ
มั่นคงของสหประชาชาติ  อยางไรก็ตาม การใชปฏิบัติการรักษาสันติภาพตองคํานึงถึงขอจํากัด
ดวยวาสามารถใชกับสถานการณใดไดบาง การจัดสงกองกําลังรักษาสันติภาพเขาไปใน
สถานการณที่ไมเหมาะสมจะทําใหเกิดความสูญเปลาของงบประมาณ ดังนั้น เมื่อคํานึงถึง
ขอจํากัดของลักษณะของปฏิบัติการรักษาสันติภาพและทรัพยากรของสหประชาชาติ ไทยจึงเห็น
วา ในการพิจารณาจัดตั้งปฏิบัติการรักษาสันติภาพ สหประชาชาติควรมี entry  &  exit 

strategy ที่ชัดเจน 
2.2  ไทยไดสงเจาหนาที่เขารวมในปฏิบัติการรักษาสันติภาพในหลายภูมิภาคทั่วโลก 

ดังนี้ 
(1)    United Nations Observer Group in Lebanon UNOGIL – สง 

นายทหารเขารวมภารกิจในเลบานอน (เดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2501) 
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(2)    United Nations Transition Assistance Group: UNTAG  

(Namibia) – สงเจาหนาที่ตํารวจพลเรือน  (civilian police) เขารวมการตรวจสอบและ
สังเกตการณการเลือกตั้งในนามิเบีย  (ป 2533) 

(3)    United Nations Iraq‐Kuwait Observation Mission (UNIKOM) –  

สงนายทหารปละ 7 นาย เขารวมภารกิจในบริเวณชายแดนอิรัก-คูเวต (ป 2534‐ 2546) 
(4)    United Nations Guards Contingent in Iraq (UNGCI) – สง 

นายทหารเขารวมรักษาความปลอดภัยในอิรัก รวม 2 ผลัด ผลดัละ 50 นาย (ป 2534‐2537) 
(5)    United Nations Advance Mission in Cambodia (UNAMIC) – สง 

กองพันทหารชางเฉพาะกิจของไทย จํานวน 705 นาย (ป 2534‐2535) 
(6)    United Nations Transitional Authority in Cambodia (UNTAC) – 

สงเจาหนาที่พลเรือนเขารวมการตรวจสอบและสังเกตการณการเลือกตั้งในกัมพูชา (ป 2536) 
(7)    United Nations Observer Mission in South Africa (UNOMSA) –  

สงเจาหนาที่ตํารวจพลเรือนเขารวมการตรวจสอบและสังเกตการณการเลือกตั้งในแอฟริกาใต (ป 
2537) 

(8)    United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina (UNMIBH)  

‐ สงเจาหนาที่ตํารวจเขารวมปละ 5 นาย (ป 2540‐2545) 
 (9)    United Nations Observer Mission in Sierra Leone (UNAMSIL)   

สงนายทหารสังเกตการณ รวม 6 ผลัด ผลัดละ 3‐5 นาย (ป 2542‐2548)  
(10)  United Nations Fijian Electoral Mission (UNFEOM) – สง 

เจาหนาที่พลเรือนเขารวมการตรวจสอบและสังเกตการณการเลือกตั้งในฟจิ (ป 2544) 
(11)  ปฏิบัตกิารรักษาสันติภาพในติมอรเลสเต รวม 5 ภารกิจ 

‐    United Nations Mission in East Timor (UNAMET) : สงเจาหนาที่ตํารวจ 7 นายและ
นายทหารติดตอ 2 นาย (ป 2542) 
‐    International Force in East Timor (INTERFET) : สงนายทหาร 1,581 นาย (ป 2542‐
2543) 

‐    UN Transitional Administration in East Timor (UNTAET) : สงนายทหาร 925 นาย 

(ป 2543‐2545) 
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‐    UN Mission of Support in East Timor (UNMISET) : สงนายทหาร 9 ผลัด (ป 2545‐
2547) 

‐    United Nations Integrated Mission in Timor‐Leste (UNMIT) : สงเจาหนาที่ตํารวจ 

40 นาย โดยปจจุบันมี 18 นาย (ป 2549‐ปจจุบัน)                    

(12) United Nations Operations in Burundi (ONUB) – สงนายทหาร 
สังเกตการณ ปละ 3 นาย และกองรอยทหารชาง (ผลัดละ 177 นาย) (ป 2547‐2549)  

(13) United Nations Political Mission in Nepal (UNMIN) – สง 
นายทหารสังเกตการณ 7 นาย (ป 2550‐2551) 

(14) United Nations Mission in Sudan (UNMIS) – สงนายทหาร 
สังเกตการณ ผลัดละ 10‐15 นาย (ป 2548‐ปจจุบัน) 

(15) African Union‐United Nations Hybrid Operation in Darfur  

(UNAMID) ‐ สงนายทหาร ผลัดละ 15 นาย (ป 2550‐ปจจุบัน) 
 

(16) United Nations Stabilisation Mission in Haiti (MINUSTAH) – สง 
เจาหนาที่ตํารวจ 19 นาย (สืบเนื่องจากกรณีแผนดินไหวเมื่อเดือนมกราคม 2553 ซึ่งทําให
สหประชาชาติขอเพิ่มกําลังพลสําหรับภารกิจดังกลาว) โดยมีกาํหนดวาระการปฏิบัติหนาที่ 1 ป 
และไดเดินทางเขาปฏิบัติหนาที่เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2553 (ป 2553‐ปจจุบัน)  

2.4  นอกจากนี้ ไทยไดสนับสนุนทหารราบ 1 กองพัน (812 นาย) เขารวมภารกิจรักษา
สันติภาพสผมระหวางสหภาพแอฟริกากับสหประชาชาติในดารฟูร (African Union‐United 
Nations Hybrid Operation in Darfur : UNAMID) ตามคํารองขอของสหประชาชาติ ซึ่งที่
ประชุมคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552  

กองกําลังทหารไทยในนาม “กองกําลังเฉพาะกิจ 980 ไทย/ดารฟูร”  ไดเขาวางกําลัง
เรียบรอยแลวเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2554 ซึ่งพื้นที่หลักที่ไทยเขาวางกําลัง คือ เมืองมุกจา อยูทาง
ตอนใตของเขตดารฟูรตะวันตก มีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบโลงแจง สภาพภูมิอากาศมีความ
คลายคลึงกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย จํากัดการซุมโจมตี เอื้อตอการตรวจการณของ 
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กองกําลังไทย และมีความอุดมสมบูรณพอควร เอื้อตอการดําเนินงานดานการพัฒนาและชวยเหลือ
ประชาชน  สถานการณความปลอดภัยใน     พ้ืนที่ดังกลาวจัดอยูในระดับการเตรียมพรอมปกติ  
กองกําลังเฉพาะกิจ 980 ไทย/ดารฟูรไดปฏิบัติหนาที่ในภารกิจรักษาสันติภาพอยางแข็งขัน โดย
ออกลาดตระเวนในพื้นที่ปฏิบัติการและพบปะกับประชาชนเพื่อดูแลความสงบเรียบรอยและ
แลกเปลี่ยนขอมูลสําคัญเกี่ยวกับสถานการณทั่วไป ซึ่งสวนใหญประสบปญหาขาดแคลนอาหาร
และน้ํา นอกจากนี้ ยังไดปฏิบัติหนาที่ดานงานชาง ซึ่งรวมถึงการกอสรางฐานปฏิบัติการและ
อาคารที่พัก โดยในขณะนี้ไดมีความคืบหนาไปมากแลว  นอกจากภารกิจดานยุทธการแลว กอง
กําลังเฉพาะกิจ 980 ไทย/ดารฟูร ยังไดดําเนินงานดานกิจการพลเรือน อาทิ การจัดชุดแพทยเดิน
ทางเขาพบปะกับบุคคลสําคัญในพื้นที่ปฏิบัติการในเมืองมุกจารเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและ
ตรวจรักษาอาการเจ็บปวย  การใหบริการน้ําบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคของโรงพยาบาล
ทองถิ่น การซอมแซมและปรับปรุงถนนที่ชํารุดบริเวณใกลเคียงกับฐานปฏิบัติการเพื่อให
ประชาชนสามารถใชเปนเสนทางสัญจร รวมทั้งการทําแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยกองกําลังเฉพาะกิจ 980 ไทย/ดารฟูร ไดมอบผลผลิตจากแปลง
สาธิตใหแกผูแทนเมืองมุกจาร ซึ่งรับผิดชอบการใหความชวยเหลือมนุษยธรรมและการพัฒนา
ที่มาเยี่ยมชมดวย   

2.5  นอกจากการเขารวมในปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติแลว ไทยยังมี

เจาหนาที่ทหารจํานวน 3 นาย ซึ่งไดรับการคัดเลือกจากสหประชาชาติใหปฏิบัติงานในฝาย

ปฏิบัติการรักษาสันติภาพ (Department  of  Peacekeeping  Operations:  DPKO)  ที่

สํานักงานใหญสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก นับไดวาสหประชาชาติใหการยอมรับในขีด

ความสามารถของทหารไทย 

2.6  ไทยไดตระหนักถึงความสําคัญของการเตรียมความพรอมเพื่อใหสามารถระดม
สรรพกําลังที่ตองการในการสนับสนุนปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติไดอยาง
รวดเร็วทันการณเมื่อไดรับการรองขอ  ในป 2541 กองบัญชาการกองทัพไทยจึงไดจัดทําความ
ตกลงกับสหประชาชาติวาดวยการจัดระบบกําลังเตรียมพรอม (UN Stand‐by Arrangement 

System: UNSAS) ซึ่งเปนระบบฐานขอมูลที่ไทยจะตองแจงความพรอมของกําลังพลและอาวุธ 
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ยุทโธปกรณตางๆ ใหฝายปฏิบัติการสันติภาพของสหประชาชาติทราบทุกๆ 3 เดือนเพื่อ
สหประชาชาติจะไดพิจารณาขอรับการสนับสนุนดานกําลังพลในภารกิจตางๆ โดยมีศูนย
ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรมยุทธการทหาร เปนหนวยงานรับผิดชอบ 
 

3. บทบาทของกระทรวงการตางประเทศ  

3.1  ในการเขารวมปฏิบัติการรักษาสันติภาพ กระทรวงการตางประเทศในฐานะ
หนวยงานติดตอประสานงานกับสหประชาชาติและดูแลภาพรวมของความรวมมือระหวางไทย
กับสหประชาชาติในกรอบตางๆ จะหารืออยางใกลชิดกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และเปนผูเสนอ
ใหที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาวา ปฏิบัติการรักษาสันติภาพครั้งใดที่ไทยควรเขามีสวนรวม 
โดยพิจารณาผลกระทบดานความมั่นคง การเสริมสรางศักดิ์ศรีและบทบาทของประเทศในเวที
ระหวางประเทศ และการพัฒนาความรูและความเชี่ยวชาญของหนวยงานไทยในบทบาท
เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงระหวางประเทศ  นอกเหนือจากบทบาทในดานการกําหนด
นโยบายในภาพกวางแลว กระทรวงการตางประเทศยังทําหนาที่กระจายขาวสารขอมูลและ
วิเคราะหพัฒนาการของปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ
อยางสม่ําเสมอ 

3.2  คณะผูแทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก เปนหนวยงานหลักของ
ไทยที่เขารวมการประชุมสหประชาชาติที่เกี่ยวของกับสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ 
ทั้งนี้ ไทยมีความรวมมืออยางใกลชิดกับประเทศกําลังพัฒนาภายใตกลุมประเทศไมฝกใฝฝายใด 
(Non‐Aligned  Movement:  NAM)  เพื่อผลักดันประเด็นที่เปนประโยชนตอประเทศกําลัง
พัฒนา อาทิ ความชวยเหลือดานการฝกอบรม การปรับอัตราคาทดแทนกรณีเสียชีวิต/บาดเจ็บให
เปนมาตรฐานเดียว การเรงรัดกระบวนการเบิกจายเงินคาใชจาย  การเรียกรองใหมีการกระจาย
ตําแหนงเจาหนาที่ในฝายปฏิบัติการรักษาสันติภาพใหทั่วถึงตามภูมิภาค และการเรียกรองให
ประเทศกําลังพัฒนาที่เปนประเทศสนับสนุนกําลังพลไดมีโอกาสมากขึ้นในการรวมหารือกับ
คณะมนตรีความมั่นคงฯ เกี่ยวกับการกําหนดขอบขายอาณัติและการประเมินสถานการณในการ
จัดตั้งภารกิจรักษาสันติภาพ 
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3.3  กระทรวงการตางประเทศไดจัดทํายุทธศาสตรการเขารวมปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ
ในกรอบสหประชาชาติ  ป  2553‐2557 เพื่อเปนกรอบนโยบายและทิศทางการเขารวม
ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพอยางบูรณาการ และเปนแนวทางการดําเนินงานสําหรับหนวยงานที่
เกี่ยวของในการกําหนดยุทธศาสตรยอยและแผนงานในระดับหนวยงาน รวมทั้งงบประมาณใน
การดําเนินงานอยางเปนเอกภาพ ซึ่งจะชวยพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับบทบาทของไทย
ในการสนับสนุนปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติและกรอบความรวมมืออ่ืนๆ 
โดยไดมีการหารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของอยางใกลชิดในการจัดทํายุทธศาสตรดังกลาว 
4. กระบวนการในการตัดสินใจเขารวมปฏิบัติการรักษาสันติภาพ  

4.1  เมื่อป 2538 กระทรวงการตางประเทศไดจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานดานการ
เขารวมในปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ โดยมีอธิบดีกรมองคการระหวาง
ประเทศเปนประธานและผูแทนจากหนวยงานที่ เกี่ยวของ  ไดแก  กระทรวงกลาโหม 
กระทรวงมหาดไทย สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสํานักงบประมาณ รวมเปนคณะกรรมการ โดยมีหนาที่เสนอ
แนวนโยบายเกี่ยวกับการเขารวมในปฏิบัติการรักษาสันติภาพ  เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2553 ที่
ประชุมคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานฯ อยางเปนทางการ 
และเพิ่ มองคประกอบของคณะกรรมการฯ  โดยใหมี ผู แทนจากกระทรวงพาณิชย 
กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) และสํานักงานประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการ
ตางประเทศ โดยใหมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตรการเขา
รวมปฏิบัติการเพื่อสันติภาพของสหประชาชาติอยางบูรณาการ และพิจารณาใหขอคิดเห็น
เกี่ยวกับการสงกองกําลังเขารวมปฏิบัติการเพื่อสันติภาพตามที่สหประชาชาติรองขอ โดย
คํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของในมิติตางๆ ทั้งดานการตางประเทศ ความมั่นคง และเศรษฐกิจ  

4.2  หลักการพ้ืนฐานที่ไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานที่เกี่ยวของในการพิจารณาเขา
รวม คือ ผลกระทบตอความมั่นคงของไทย ผลประโยชนที่ไทยจะไดรับ ระดับความเสี่ยงของ
เจาหนาที่ปฏิบัติงานและความพรอมของหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ เปนที่เขาใจกันวาปฏิบัติการ
รักษาสันติภาพแตละครั้งมีความหลากหลายในรูปแบบและมีพัฒนาการที่รวดเร็ว จึงตองมีการ
ตัดสินใจที่ฉับไวและทันตอเหตุการณ ดังนั้น การประสานงานอยางใกลชิดระหวางหนวยงานที่
เกี่ยวของโดยตรงจึงมีความสําคัญมาก  
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4.3  ในการเขารวมปฏิบัติการรักษาสันติภาพแตละครั้ง หลังจากการหารือกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ กระทรวงการตางประเทศจะเปนผูเสนอเรื่องเขาคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติในหลักการ 
โดยรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบและขนาดของกองกําลังที่จะเขารวมนั้น จะมีการหารืออยาง
ใกลชิดระหวางกระทรวงการตางประเทศกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

5.  ผลประโยชนของไทยจากการเขารวมภารกิจรักษาสันติภาพ 

5.1  เปนการตอบสนองนโยบายตางประเทศของไทยในการสนับสนุนบทบาทของ
สหประชาชาติในการธํารงและรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ   

5.2  เปนโอกาสในการสงเสริมความสัมพันธที่ดีกับประเทศที่ไทยเขารวมภารกิจและ
สรางความนิยมไทย โดยการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรไทยจะชวยสรางความสัมพันธที่ดีใน
ระดับบุคคลกับเจาหนาที่ของรัฐและประชาชนในพื้นที่ อันจะเอื้อประโยชนตอการขยาย
ความสัมพันธและความรวมมือในมิติอ่ืนๆ ในระยะยาวหลังจากความขัดแยงยุติลงแลว เชน 
ความรวมมือดานเศรษฐกิจและโอกาสดานการคาการลงทุน  

5.3  เปนการชวยธํารงสันติภาพและเสถียรภาพในประเทศและภูมิภาคนั้นๆ เพื่อชวย

สรางสภาวะที่เอื้อตอการพัฒนา รวมทั้งชวยสรางความเชื่อมั่นและบรรยากาศที่ดีตอความรวมมือ

ดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การคาและการลงทุนในระยะยาว  

5.4  เปนโอกาสในการเสริมสรางภาพลักษณของไทยวาเปนสังคมแหงเมตตาธรรม 
มนุษยธรรม และความเอื้ออาทรโดยการชวยเหลือเพื่อนมนุษยที่ตกทุกขไดยาก 

5.5  เปนโอกาสในการแสดงศักยภาพของกองทัพไทย รวมทั้งเปนการพัฒนาความรู/
ความเชี่ยวชาญและเสริมสรางทักษะ/ประสบการณในเวทีระหวางประเทศของกําลังพล เปน
เกียรติประวัติ และเปนการสรางโอกาสใหเจาหนาที่ของไทยไดรับการพิจารณาใหดํารงตําแหนง
ระดับสูงในฝายปฏิบัติการสันติภาพของสหประชาชาติหรือในองคการระหวางประเทศอื่นๆ 

 

6. หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
6.1  ศูนยปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ เปนหนวยข้ึนตรงกรมยุทธการทหาร กองบัญชาการ

กองทัพไทย กอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2549 โดยยกระดับจากกองปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ เพื่อเปน 
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ทั้งหนวยอํานวยการและหนวยปฏิบัติของกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีความรับผิดชอบหลัก
ในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตรและแผนการดําเนินงานรองรับบทบาทของไทยดานการ
รักษาสันติภาพรวมกับสหประชาชาติและมิตรประเทศที่ไทยมีความรวมมือ เชน สหรัฐอเมริกา 
โดยมีเปาหมายจะยกระดับเปนศูนยฝกอบรมดานสันติภาพระดับภูมิภาค และสนับสนุนความ
รวมมือดานความมั่นคงในกรอบอาเซียน 
            นอกจากนี้ กองบัญชาการกองทัพไทยไดเปดสํานักงานที่ปรึกษาทางทหารประจําคณะ
ผูแทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อป พ.ศ. 2545 
เพื่อสนับสนุนบทบาทของไทยในดานปฏิบัติการเพื่อสันติภาพของสหประชาชาติอยางเปน
รูปธรรมดวย  

6.2  สํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนหนวยงานที่รับผิดชอบดานการอํานวยการสง
เจาหนาที่ตํารวจเขารวมปฏิบัติการเพื่อสันติภาพตามความตองการของสหประชาชาติ ซึ่งใน
อนาคตมีแนวโนมวา ตํารวจจะมีบทบาทและความสําคัญมากขึ้น เพราะจะมีหนาที่ดูแลความ
สงบเรียบรอยภายหลังจากความขัดแยงไดยุติลงเพื่อฟนฟูความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศ 
และสนับสนุนการปฏิรูปหนวยงานดานความมั่นคงกอนที่จะถายโอนความรับผิดชอบจากกอง
กําลังตํารวจสหประชาชาติใหแกรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ 

 
 
 

*************************************** 
 


