
นาวกิาธปิตัยส์าร
คลังปัญญาพัฒนาผู้นำ

67

	 สงคราม	 (War)	 ความขัดแย้ง	 (Armed	 Conflict)	 สงครามกลางเมือง	 (Civil	 War)		 

สงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์	 (Genocides)	การปฏิวัติ	 (Revolution)	การจลาจล	(Insurgency)	ที่เกิด

ในภมูภิาคตา่ง	ๆ	ของโลกในปจัจบุนักลา่วไดว้า่เปน็ผลจากยคุลา่อาณานคิม	 (Colonialism)		 เกอืบทัง้

โดยเกิดจากการที่ประเทศมหาอำนาจได้เข้ามาเผยแผ่ขยายลัทธิ		เข้าไปจัดการปกครอง		แบ่งปัน	 

ผลประโยชน์ของชาติ	 จัดระเบียบความเป็นอยู่ของชนชาติ	 ยัดเยียดความเชื่อทางศาสนา	 และ

พยายามเปลี่ยนความศรัทธาของชนชาติดั้งเดิม	 จนทำให้ความเป็นตัวตนหรืออัตลักษณ์ของตนเอง

เกิดความสับสนในตัวเองว่าแท้ที่จริงแล้วตนเองเป็นใคร	 ทำให้ปัจจุบันต้องออกมาต่อสู้เรยีกรอ้งความ

เปน็ตวัตน	 ทวงสทิธิใ์นผลประโยชนท์ีอ่ยูใ่นพืน้ทีข่องตนเองทีถ่กูแบง่แยกและจดัสรรอยา่งไมเ่ปน็ธรรม	    

การแสวงหาเสรีภาพซึ่งถูกกดดันไว้ในยุคของสงครามเย็น	 ปะทุขึ้นอย่างกว้างขวางในภูมิภาคต่าง	 ๆ	

โดยเฉพาะประเทศเกิดใหม่ที่เคยเป็นอาณานิคมของมหาอำนาจทั้งสองค่าย	 ในหลาย	 ๆ	 พื้นที่			 

อนาคตปฏิบัติการรักษาสันติภาพ
นาวาโทภาณุพันธุ์รักษ์แก้ว

“Peacekeepersareoftensoldiers,buttheydonothavetobe.”

กล่าวนำ
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ความขัดแย้งทวีความรุนแรง	 จนกลายเป็นสงครามกลางเมือง	 (เช่น	 สงครามระหว่างอาหรับ	 -	

อิสราเอลในตะวันออกกลาง	 สงครามในยูโกสลาเวีย	 หรือบางแห่งเกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์	 เช่น		 

ในซูดาน		บุรุนดี		เซียร์ราลีโอน	โกตดิวัวร์		คองโก)		อำนาจรัฐตกอยู่ในสภาพล้มเหลว		พลเรือน	 

ผู้บริสุทธิ์มิได้อยู่ในสภาพที่เป็นเพียงผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงเท่านั้น	 หากแต่กลายเป็น	 

เป้าหมายโดยตรง	อันเป็นปัญหาที่ประชาคมโลกต้องเข้ามาแก้ไขจัดการอยู่ทุกวันนี้		

 เมื่อสงครามเย็น	 (Cold	 War)	 ที่ก่อให้เกิดความตึงเครียดแก่ประชาคมโลก		 

ระหว่าง	ค.ศ.๑๙๔๕	-	๑๙๙๑	โดยเกิดสถานการณ์	เช่น	the	Berlin	Blockade	(๑๙๔๘	-	๑๙๔๙),		

the	Korean	War	(๑๙๕๐	-	๑๙๕๓),	the	Berlin	Crisis	of	1961,	the	Vietnam	war	(๑๙๕๙	-	

๑๙๗๕),	 the	Cuban	Missile	 Crisis	 (๑๙๖๒),	 the	 Soviet	War	 in	 Afghanistan	 (๑๙๗๙	 -	

และ	 the	 Able	 Archer	 83	 NATO	 Exercises	 (๑๙๘๓)	 ทำให้กำลังทหารของประเทศต่าง	 ๆ		 

ต้องดำรงความพร้อมรบตามแบบ	 (Conventional	 Warfare)	 	 เพื่อสนับสนุนมิตรประเทศของ

ทั้งแบบเต็มใจยอมรับหรือด้วยภาวะจำยอมที่ต้องให้การสนับสนุนกับประเทศมหาอำนาจทั้งสอง	และ

เมื่อสงครามเย็นสิ้นสุดลง	สถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์	รวมทั้งรูปแบบภัยคุกคาม

ต่อความมั่นคงของชาติเปลี่ยนแปลงไป				ที่ดูเหมือนว่ารัฐน่าจะหมดความจำเป็นที่จะใช้กำลังทหาร	 

ในการทำสงคราม	 เนือ่งจากภยัคกุคามทางทหารแทบจะไมม่เีหลอือยูเ่ลย	 	 โอกาสทีจ่ะเกดิสงครามนอ้ย

และการรบที่จำกัดด้วยกำลังและพื้นที่	 ซึ่งสถานการณ์ส่วนใหญ่จะเป็นเพียงความขัดแย้งระดับต่ำ		

(Low-intensity	 Conflicts)	 ที่จำเป็นต้องใช้กำลังทหารเข้าไปเพื่อการป้องปราม	 เพื่อลดโอกาส	 

การเกิดสงคราม	 และยุติความขัดแย้ง	 หรือทำหน้าที่เป็นตำรวจเข้าไปรักษาความสงบเรียบร้อย		 

รกัษาสนัตภิาพในลกัษณะเปน็กรรมการหา้มศกึ	 หรอืเปน็ผูช้ว่ยเหลอืทางมนษุยธรรม	 (Humanitarian	

ต่อผู้ประสบเคราะห์กรรมจากความขัดแย้งทั้งปวง		

ภาพที่ ๑ ยุคล่าอาณานิคม (Colonialism) ต้นเหตุปัญหา เชื้อชาติ เผ่าพันธ์ ศาสนา 
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 ปัญหาความขัดแย้งภายใน	 (Internal	 Conflict)	 ที่สั่งสมกันมาอย่างยาวนาน	 

ในภูมิภาคหรือภายในประเทศได้เริ่มออกมาให้โลกได้รับรู้และเรียกร้องให้ประชาคมโลกหันมาให้

ความสนใจในพื้นที่นั้น	 	 อันเป็นที่มาของแนวความคิด	 (Concepts)	 	 หลักการ	 (Principle)	 หลัก

(Doctrine)	 ในการใช้กำลังทางทหารเพื่อยุติความขัดแย้ง	 และเกิดสาขาการปฏิบัติการทางทหาร	 

นอกเหนือจากสงคราม	 (MOOTWA:	 Military	 Operations	 Other	 Than	War)	 ขึ้นมาอีกแขนง

ที่ ให้พวกเราเหล่านักรบต้องมาศึกษาและเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้	 

อีกมากในอนาคต 

ภาพที่ ๒ การรบตามแบบด้วยกำลังขนาดใหญ่มีโอกาสที่จะเกิดน้อยในอนาคต 

ภาพที่ ๓ เตรียมกำลังรบต้องตอบสนองภารกิจ MOOTWA 

	 การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม	เริ่มเป็นที่สนใจ	มีการกล่าวถึงและอภปิราย

กนัอยา่งกวา้งขวาง	 เมือ่ประมาณ	 ๒๐	 ปทีีแ่ลว้	 โดย	 พลเอกแอรกิ	 ชนิเซก	ิ เสนาธกิารทหารบก 

สหรฐัอเมรกิา	 กลา่วไวต้อนหนึง่ระหวา่งการบรรยายพเิศษในการประชมุผูบ้ญัชาการทหารบกอาเซยีน 
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ครั้งที่	 ๑	 (ASEAN	Chiefs	of	Armies	Multilateral	Meeting	 I	 :	ACAMM	 I)	ที่ประเทศไทย		 
เมื่อ	 ๒๑	 พฤศจิกายน	 ๒๕๔๓	 ว่า	 “In	 the	 ten	 years	 since	 the	 Cold	 War	 ended,	 we		 
(the	United	States	Army)	have	been	asked	to	deploy	forces	around	the	globe	to	
perform	a	number	of	missions	that	we	rarely	planned	for	during	the	cold	war….”	
ตัวอย่างภารกิจดังกล่าว	 คือ	 Disaster	 Relief,	 Demining,	 Counter-narcotics,	 และ	
Peacekeeping	Operations.	1 

	 จากคำกล่าวข้างต้นทำให้มองเห็นหน้าที่ของทหารในการปฏิบัติภารกิจที่มิใช่เฉพาะการ	 
จับปืนมาสู้รบ	แต่เห็นภาพทหารช่วยเหลือผู้ประสบภัย		ทหารจับยาเสพติด		ทหารช่วยสอนหนังสือ
เด็กนักเรียน	 	 ทหารช่วยฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการสู้รบ	 และทหารที่ทำหน้าที่รักษาสันติภาพหรือ	 
บีบบังคับให้เกิดสันติภาพจากความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่ที่มีความเห็นขัดแย้งในแนวคิด	 
การปกครอง	 	 ศาสนา	 	 ผลประโยชน์	 เป็นต้น	 ทำให้ชาวโลกได้เห็นภาพของทหารผมทองเข้ามา
คุม้ครองประชาชนผมดำ	หรอืทหารผวิเหลอืง	(Asian)	ไปดแูลปอ้งกนัคนผวิดำเกบ็ฟนื	ซึง่ภาพเหลา่นี ้
ล้วนแต่จะมีให้เห็นมากขึ้นในสังคมโลกทุกวันนี้และในอนาคต	

การปฏิบัติการรักษาสันติภาพ
	 เมื่อกล่าวถึงการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ	(PeaceKeeping	Operations)	ที่ครอบคลุมการ
ปฏิบัติการ	๕	ประเภท	คือ	Preventive	Diplomacy,	Peace	Making,	Peace	Building,	Peace	
Keeping,	และ	Peace	Enforcement	ย่อมนึกถึงองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลกิจการด้านนี้
โดยตรง	ได้แก่	องค์การสหประชาชาติ (United Nations)	ที่ยึดถือหลักความเสมอภาคและความ	 

ภาพที่ ๔  
Peacekeeping, as defined by the United Nations, is “a way to help countries torn by conflict 

create conditions for sustainable peace.” 

	 1	http://www.rta.mi.th/15900u/other/mootw/mootw.html,	พันเอก	ธิวา		เพ็ญเขตกรณ์	
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เท่าเทียมกันของชาติสมาชิกไม่ว่าจะเป็นประเทศเล็กหรือใหญ่	 ประเทศพัฒนาแล้ว	 กำลังพัฒนา	

หรอืดอ้ยพฒันาทกุชาตถิอืวา่เสมอภาคกนั	โดยสหประชาชาตเิปน็องคก์รความรว่มมอืพหภุาคขีองประชาคมโลก 

ที่ได้รับการยอมรับให้เป็นกลไกหลักในการจัดการกับปัญหาความขัดแย้ง	 ที่ส่งผลกระทบตอ่สนัตภิาพ

และความมั่นคงของประชาคมโลก	 ดังนั้นปฏิบัติการของสหประชาชาติจึงมีความหลากหลายตั้งแต่

ปฏิบัติการขนาดใหญ่และซับซ้อน	 รวมทั้งโครงการขนาดเล็กมากมาย	 ที่ถูกดำเนินการอยู่ในทุก

ภูมิภาคทั่วโลก	ภายใต้กรอบแนวทางของกฎบัตรสหประชาชาติ	(UN	Charter)	โดยกฎบัตรในหมวด

ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ	 ได้แก่	 หมวด ๖ การระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี 

ได้แก่ การเจรจาต่อรอง		การสอบสวน		การไกล่เกลี่ย		การประนีประนอมปรองดองกัน		การใช้

อนญุาโตตลุาการ	และตดัสนิปญัหาโดยศาล		หมวด ๗ มาตรการจดัการเกีย่วกบัการคกุคามตอ่สนัตภิาพ 

การละเมดิสนัตภิาพและการกระทำในลกัษณะรกุราน	 เปน็การใชอ้ำนาจบงัคบัอยา่งจำเปน็	 เพือ่จดัการ 

กับภัยคุกคามต่อสันติภาพ	การละเมิดสันติภาพ	และการกระทำในลักษณะรุกราน	 มาตรการเฉพาะ

ก่อนการจะสถาปนามาตรการบังคับ	 ได้แก่	 การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจบางส่วนหรือทั้งหมด		 

การโดดเดี่ยวโดยการตัดขาดการสื่อสารคมนาคม	เช่น	การจราจรทางอากาศ		รถไฟ		การไปรษณีย์	

โทรเลข	 	 วิทยุ	 	 	 และวิธีการติดต่อสื่อสารอื่น	 ๆ	 	และตัดความสัมพันธ์ทางการทูต	 เพื่อรักษาไว้

หรือสถาปนาสันติภาพและความมั่นคงนานาชาติ	 และ	 หมวด ๘ การจัดการระดับภูมิภาค 

สนับสนุนมาตรการจัดการในระดับภูมิภาค	 สำหรับการจัดการกับความขัดแย้งอย่างสันติวิธีของความ

ขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก่อนที่ความขัดแย้งนั้นจะถูกเสนอเข้าสู่คณะมนตรีความมั่นคง	 ด้วยมาตรการ

ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และหลักการของสหประชาชาติ	2 

 เมื่อประชาคมโลกหันมาให้ความสนใจกับบทบาทการรักษาสันติภาพ	 ผ่านกลไกของ	

สหประชาชาติ	เนื่องจากความขัดแย้งในลักษณะดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคง

ของภูมิภาคโดยรวม	 	 กองทัพของประเทศต่าง	 ๆ	 ในฐานะเครื่องมือของรัฐจึงต้องหันมาพัฒนา

บทบาทด้านการรักษาสันติภาพอย่างกว้างขวางเพื่อสนับสนุนสหประชาชาติตามพันธกรณีของ

ประเทศสมาชิก	 	 แม้สหประชาชาติจะเข้าไปมีบทบาทอย่างมากในการยุติความรุนแรงด้วยกลไกการ

รักษาสันติภาพ		แต่ยังคงไม่สามารถประกันสันติภาพที่ยั่งยืน		สถานการณ์ความขัดแย้งเกือบทั้งสิ้น

ยงัคงเปราะบาง	และพรอ้มทีจ่ะเกดิความรนุแรงขึน้ใหมไ่ดต้ลอดเวลา	สภาพแวดลอ้มของความขดัแยง้ 

ในลกัษณะดงักลา่วยงัคงดำเนนิมาถงึปจัจบุนั	 และมแีนวโนม้ทีจ่ะดำเนนิตอ่ไปในทศวรรษหนา้	 บทบาท 

การรักษาสันติภาพในกรอบสหประชาชาติจะยังคงดำเนินต่อไปอย่างกว้างขวาง	

 การรกัษาสนัตภิาพของสหประชาชาตทิีด่ำเนนิการอยูใ่นปจัจบุนั	มขีอบเขตครอบคลมุ	ทัง้ดา้น   

การเมือง	เศรษฐกิจ	สังคมจิตวิทยา	สิทธิมนุษยชนและการช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรม	และกฎหมาย			

การปฏิบัติการทางทหารเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งที่จะต้องทำหน้าที่เตรียมสภาพแวดล้อมด้าน

 2	ร่างเอกสารบทบาทของกองทัพไทยในปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ,	พลเรือตรี	ศักดิ์ดา		แสงสนิท	
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ความปลอดภยัใหอ้ยูใ่นระดบัทีม่าตรการดา้นอืน่ ๆ จะสามารถดำเนนิไปได	้ 	 ดงันัน้ผูท้ีจ่ะเขา้รว่มใน 
กองกำลังรักษาสันติภาพฯ	 จะต้องมีความเข้าใจในบทบาทของแต่ละองค์กร	 ทั้งภายในฝ่ายทหารเอง	
องค์กรอื่น	ๆ	ของสหประชาชาติ	และ	NGOs		ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานร่วมกันในภารกิจฯ	ต้องมีความ
เข้าใจในสถานภาพทางกฎหมายต่าง	 ๆ	 เช่น	 ข้อตกลงในสถานภาพของกองกำลัง	 (Status	 of	
Force	Agreement:	SOFA)	กฎการใช้กำลัง	และกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน	 รวม
ทัง้การสรา้งทศันคตใินทางบวกตอ่กระบวนการรกัษาสนัตภิาพใหแ้กผู่ร้กัษาสนัตภิาพ (Peace Keeper) 
	 การขยายตัวอย่างรวดเร็วของภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในห้วงเวลาที่ผ่านมา			
กำลังรักษาสันติภาพซึ่งปฏิบัติภารกิจในภูมิภาคต่าง	 ๆ	 ได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นใน
ประวัติศาสตร์	 	ณ	ปัจจุบัน	 (๒๕๕๒)	มีกำลังรักษาสันติภาพปฏิบัติหน้าที่อยู่ทั้งสิ้น	 ๑๑๖,๐๐๐	นาย		 
ใน	 ๑๗	 ภารกิจ	 	 ซึ่งประมาณร้อยละ	 ๘๐	 ของภารกิจอยู่ในแอฟริกาและตะวันออกกลาง				 
การรักษาสันติภาพใน	 ๑๗	 ภารกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันใช้กำลังทหารประมาณ	 ๘๒,๐๐๐	 คน	
และตำรวจประมาณ		๑๐,๐๐๐	คน		พลเรือนจากนานาประเทศ	มากกว่า	๖,๐๐๐	คน	ลูกจ้างท้อง
ถิ่นอีกประมาณ	๑๕,๐๐๐	คน	และอาสาสมัครกว่า	๒,๒๐๐	คน	จากประเทศต่าง	ๆ	จำนวน	๑๖๐		
ประเทศ		และในปี	๒๐๐๘	-	๒๐๐๙	ใช้งบประมาณกว่า	๗.๑	พันล้านเหรียญสหรัฐฯ		นอกจากนั้น
ยังคงมีกำลังรักษาสันติภาพ	ซึ่งอยู่ในระหว่างการเคลื่อนย้ายเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการในเลบานอน	ติมอร์
เลสเต	คองโก	และดาร์ฟูในซูดาน		ทำให้กำลังรักษาสันติภาพจะเพิ่มจำนวนถึง	๑๔๐,๐๐๐	นาย	ใน
อนาคตอันใกล้		(นับตั้งแต่ปี	ค.ศ.๑๙๔๘	เป็นต้นมา	สหประชาชาติได้ดำเนินการปฏิบัติภารกิจรักษา
สันติภาพจำนวนทั้งสิ้น	๖๓	ภารกิจ)	

อุปสรรคต่อการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ

	 สหประชาชาติ	 ใช่ว่าจะไม่เคยรับรู้ถึงความล้มเหลว	มีหลายภารกิจที่สหประชาติไม่สามารถ
สร้างสันติภาพหรือรักษาสันติภาพได้	 	 ประสบการณ์ความล้มเหลวของปฏิบัติการรักษาสันติภาพใน
รวันดา	 โซมาเลีย	 และ	 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา	 ซึ่งเป็นปฏิบัติการลักษณะ	 Peace-
ภายใต้บทที่	๗	ของกฎบัตรฯ	 เป็นตัวอย่างชัดเจนให้เห็น	 โดยได้บทเรียนเป็นข้อจำกัดของปฏิบัติการ
รักษาสันติภาพที่มาจากสาเหตุสำคัญ	คือ	
         ๑.		 สหประชาชาติต้องพึ่งการสนับสนุนจากประเทศสมาชิก	 ๑๐๐	 %	 ทำให้การจัด
แต่ละครั้งต้องใช้เวลารวบรวมกำลังพล	และอาจจะได้ไม่ครบตามที่วางแผนไว้		
 ๒.		องคป์ระกอบดา้นบคุลากร	ยทุโธปกรณ	์และการบงัคบับญัชาไมเ่อือ้อำนวยใหจ้ดัหนว่ยรบ 
ที่มีประสิทธิภาพได้			
	 ๓.		การปฏิบัติการลักษณะ	 Peace-enforcement	 มีระดับความเสี่ยงในการปฏิบัติงานสูง	
แต่การสูญเสียเพียงเล็กน้อยที่เกิดกับกองกำลังอาจทำให้กระแสสังคมภายในประเทศ	 ผู้สนับสนุน
กดดันให้รัฐบาลต้องถอนการสนับสนุน	ซึ่งอาจทำให้ปฏิบัติการรักษาสันติภาพนั้น	ๆ	ต้องล้มเลิกไปใน
ที่สุด3 

	 3	 http://www.mfa.go.th/web/57.php,	 กรมองค์การระหว่างประเทศ	 กองสันติภาพ	 ความมั่นคงและการลดอาวุธ,	

กระทรวงการต่างประเทศ	
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 อุปสรรคที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งได้แก่สถานภาพทางการเงินของสหประชาชาติ	 โดยเมื่อ

ปลายตุลาคม	 ๒๕๕๑	 ที่ผ่านมา	 นาย	 Ban	 Ki-Moon	 เลขาธิการใหญ่สหประชาชาติ	 ได้รายงาน

สถานะทางการเงินต่อสมัชชาใหญ่ว่าสถานะทางการเงินของสหประชาชาติในปี	 ๒๐๐๙	 น่าเป็นห่วง	

เพราะการจ่ายเงินบำรุงสหประชาชาติไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	 	 งบประจำในจำนวนที่ประเทศ

คา้งจา่ยจำนวน	๗๕๖	ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ	นัน้	จำนวนรอ้ยละ	๙๔		เปน็การคา้งจา่ยของประเทศเดยีว 

(ประเทศมหาอำนาจเดยีวในโลก)	 	 สว่นอกีรอ้ยละ	 ๖	 เปน็การคา้งจา่ยจากประเทศทีเ่หลอือืน่	 ๆ	 	 มี

๓๑	 ประเทศเท่านั้น	 ที่จ่ายเงินให้กับสหประชาชาติครบทุกประเภท	 และเต็มจำนวน	 ซึ่งในจำนวนนี้		 

มีประเทศไทยรวมอยู่ด้วย	 ได้แก่		Australia,	Austria,	Azerbaijan,	Brazil,	Bulgaria,	Burundi,	

Canada,	 the	 Czech	 Republic,	 Denmark,	 Finland,	 Georgia,	 Germany,	 Guatemala,	

Italy,	Leichtenstein,	Mexico,	New	Zealand,	Niger,	Norway,	 the	Philippines,	Moldova,	

Russia,	 Samoa,	 Singapore,	 Slovenia,	 South	 Africa,	 Sweden,	 Thailand,	 และ	 United	

Kingdom	

	 งบประมาณค่าใช้จ่ายของสหประชาชาตินั้น	 ได้มาจากการเรียกเก็บจากประเทศสมาชิกที่มี

อยู่จำนวน	 ๑๙๒	 ประเทศ	 ประเทศสมาชิก	 มีหน้าที่จะต้องจ่ายเงินเรียกเก็บ	 (Contributions)		 

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสหประชาชาติใน	 ๓	 ประเภท	 คือ	 งบประมาณค่าใช้จ่ายประจำ	

(Regular	Budget)	งบประมาณคา่ใชจ้า่ยในการปฏบิตักิารรกัษาสนัตภิาพ	(Peacekeeping	Budget) 

และงบประมาณสนับสนุนการจัดตั้งศาลพิเศษ	(Tribunals)	หรือองค์การพิเศษต่าง	ๆ	ที่มีข้อมติของ

สมัชชาใหญ่	 (General	Assembly	Resolutions)	กำหนดให้ประเทศสมาชิกต้องจ่ายเงินสนับสนุน	

(Financial	Obligations)	สำหรบัการจา่ยเงนิสนบัสนนุเพือ่เปน็งบประมาณคา่ใชจ้า่ยของสหประชาชาตนิี ้

สหประชาชาติกำหนดเป็นจำนวนที่ประเทศสมาชิกจะต้องจ่ายตามขีดความสามารถในการจ่าย		 

ซึ่งส่วนใหญ่จะคำนวณจากรายได้ประชาชาติเป็นหลัก	ทำการเรียกเก็บปีละ	๒	ครั้ง	ต้นปีและกลางปี	

งบประมาณ	 ปีงบประมาณของสหประชาชาติเริ่มในเดือนมกราคมและสิ้นสุดในเดือนธันวาคม

ของปี	 ประเทศที่ไม่จ่ายเงินสนับสนุน	 ซึ่งกำหนดเป็นหน้าที่ที่ต้องจ่ายอาจจะถูกตัดสิทธิ์ในการ	 

ออกเสียงในที่ประชุมสมัชชาใหญ่	

 จากการรายงานสถานะงบประมาณประจำ	๒๐๐๘	-	๒๐๐๙	(Regular	Budget)	ในรอบสอง

ป	ี (Biennium	 2008	 -	 2009)	 ของสหประชาชาติมีจำนวนประมาณ	๔.๒	พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ส่วนงบประมาณสนับสนุนการรักษาสันติภาพนั้น	 ในปี	 ๒๐๐๙	 ประเมินว่า	 จะมีความต้องการไม่ต่ำ

กว่า	๗	พันล้านเหรียญสหรัฐฯ	เพราะสหประชาชาติมีแผนจะเปิดภารกิจใหม่	เช่น	MINURCAT	II	

นอกจากนั้นยังมีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะศาลพิเศษที่คณะมนตรีความมั่นคง

แห่งสหประชาชาติมีข้อมติให้จัดตั้งขึ้น	 ซึ่งปัจจุบันมีอยู่จำนวนมาก	 เช่น	 International	 Criminal	

Tribunal	 for	 the	 Former	 Yugoslavia	 (ICTY),	 International	 Criminal	 Tribunal	 for	

(ICTR),	 International	 Criminal	 Court	 (ICC),	 Special	 Court	 for	 Sierra	 Leone	 (SCSL),	

Special	Tribunal	for	Cambodia	(STC)	เป็นต้น  
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	 สำหรับงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติการรักษาสันติภาพในปี	๒๐๐๘	มีสมาชิกค้างจ่ายอยู่

ประมาณ	 ๒.๙	 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ	 ซึ่งสูงกว่าปลายปี	 ๒๐๐๗	 ประมาณ	 ๑๙๘	 ล้านเหรียญ

ในการที่สหประชาชาติจะสามารถคงขีดความสามารถในการปฏิบัติงานต่อไปได้	 ต้องอาศัยประเทศ

สมาชิกสนับสนุนเงินตรงเวลา	 ซึ่งเป็นการยากต่อการควบคุมในสภาวะที่เศรษฐกิจโลกยังคงอยู่ใน

สภาวะที่ค่อนข้างย่ำแย่ประเทศขนาดใหญ่หลายประเทศประสบปัญหาเศรษฐกิจถดถอย	 ประเทศ

ขนาดเล็กที่พึ่งพาอาศัยการส่งออกมายังประเทศใหญ่		ก็เสียศูนย์ไปด้วยกัน	(สำหรับประเทศไทยนั้น	

มีพันธกรณีที่จะต้องจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ		 

ร้อยละ	 ๐.๐๓๗๒	 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด)	 ดังนั้น	 การขาดแคลนเงินของสหประชาชาติย่อมส่ง	 

ผลกระทบตอ่การปฏบิตักิารรกัษาสนัตภิาพเปน็อยา่งมาก	 เพราะหากไมม่เีงนิสหประชาชาตกิม็โีอกาส	 

ทีจ่ะไมจ่า่ยเงนิให้แก่ประเทศสมาชิกที่ส่งกำลังทหาร	(Troop	Contributing	Country	:	TCC)	และ

ยุทโธปกรณ์ยืมประจำหน่วย	(Contingent	Own	Equipment	:	COE)		เขา้รว่มภารกจิ	ดงัเชน่	ขอ้มลู	 

ในป	ี ๒๐๐๘	 สหประชาชาตยิงัคงตดิคา้งประเทศไทยประมาณ	 ๒	 แสนเหรียญสหรัฐฯ	 จากภารกิจ	

UNTAC	 ตั้งแต่ปี	 ๑๙๙๖	 ติดค้างประเทศเนปาลประมาณ	 	 ๗	 ล้านเหรียญสหรัฐฯ	 และติดค้าง

ปากีสถาน	อยู่ประมาณ	๕๕	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	4  

	 สถานการณ์ปัจจุบัน	จากการประชุม	General	Assembly	ปี	๒๐๐๙		(GA	64)	สรุปได้

เงินสนับสนุนปฏิบัติการรักษาสันติภาพ	 (Contributions)	 จะได้จากประเทศสหรัฐฯ	 ที่ประกาศจะ

เงินที่ค้างอยู่ให้สหประชาชาตทิัง้หมด	 เพือ่สหประชาชาตจิะไดน้ำมาจา่ยประเทศอืน่	 ๆ	 ตอ่ไป	 ซึง่กม็ี

แนวโนม้วา่ไมน่า่จะมอีปุสรรคใด	 คงเปน็ไปตามทีป่ระเทศสหรฐัฯ	 ไดใ้หค้ำพดูไว	้ สว่นทีส่หประชาชาต ิ

ติดค้างประเทศไทยในภารกิจ	 UNTAC	 นั้น	 ประเทศไทยได้รับมางวดเดียว	 โดยยังเหลืออยู่อีก

ประมาณ	 ๑.๘	 แสนเหรียญสหรัฐฯ	 สำหรับประเทศอื่น	 ๆ	 ก็จะได้รับเงินค่าเช่ายุทโธปกรณ์ใน	 

ลักษณะทยอย5 

อนาคตปฏิบัติการรักษาสันติภาพ
 นานาชาติประมาณสถานการณ์ด้านความมั่นคงและสันติภาพของโลกว่า	 จะมีแนวโน้ม

ความรุนแรงที่จะขยายตัวต่อไป		ทำให้ประเทศต่าง	ๆ	มีความพยายามที่จะขยายบทบาททางทหาร	

และแสวงผลประโยชน์ข้ามภูมิภาค		โดยกำหนดยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติการนอกประเทศในบทบาท

การรักษาสันติภาพ	มีการพัฒนาศักยภาพทางทหาร	ที่อ้างภารกิจรักษาสันติภาพ	เช่น	ญี่ปุ่นได้แก้ไข

รัฐธรรมนูญของตนเพื่อให้อำนาจกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นสามารถเคลื่อนกำลังไปปฏิบัติการ	 

นอกประเทศได	้ และจะพฒันาไปจนกระทัง่สามารถยกระดบัทบวงปอ้งกนัประเทศเปน็กระทรวงกลาโหม 

 4	 http://www.thaimilad.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538782205&Ntype=5,	 สถานะทางการเงิน
ของสหประชาชาติในปี	 ๒๐๐๘	 -	 ๒๐๐๙,	 สำนักงานที่ปรึกษาทางทหาร	 ประจำคณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำ
สหประชาชาติ	
 5	สัมภาษณ์ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์,	พันเอก	นพดล		มังคละทน	ที่ปรึกษาทางทหาร	สำนักงานที่ปรึกษาทางทหาร	
ประจำคณะทูตถาวรแห่งประเทศไทย	ประจำสหประชาชาติ	ณ	นครนิวยอร์ก,	๒๘	พฤศจิกายน	๒๕๕๒	
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โดยเริ่มต้นจากบทบาทการรักษาสันติภาพที่ส่งกำลังปฏิบัติการทั้งภายใต้ภารกิจของสหประชาชาติ		

และปฏิบัติการร่วมของกองกำลังนานาชาติในอิรัก	 	 การส่งเรือรบเข้าประจำการในทะเลแคริบเบียน	

และการสนับสนุนการปราบปรามโจรสลัดในโซมาเลีย	เป็นต้น		

 นอกจากนัน้แลว้	 ปญัหาจากการทีผ่ลประโยชนข์องชาตติา่ง	 ๆ	 ทบัซอ้นกนั	 โดยเฉพาะอยา่ง

ผลประโยชน์ทางทะเลที่หากไม่มีการจัดสรรผลประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพอาจจะเกิดการขัดแย้ง	 

ไดท้กุเมือ่		จงึทำใหบ้ทบาทการรกัษาสนัตภิาพจะถกูใชเ้ปน็เครือ่งมอืสนบัสนนุการเมอืงและเศรษฐกจิ 

ระหว่างประเทศ	 ตัวอย่างเช่น	 จีนให้การสนับสนุนยุทโธปกรณ์แก่รัฐบาลซูดานทั้งแบบถูกกฎหมาย

และผิดกฎหมาย	รวมถึงการส่งกองพันทหารช่างเข้าร่วมภารกิจ	UNMIS	และ	UNAMID	ในซูดาน	

แลกกับการเข้ามาผูกขาดเป็นผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่กับประเทศซดูาน	 (Sudan	 is	 China’s	 largest	

overseas	oil	project.	China	is	Sudan’s	largest	supplier	of	arms,.)6		เปน็ตน้    

 ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน	 เช่น	 อินโดนีเซีย	 ซึ่งเคยมีบทเรียนจากการไม่ตระหนักว่า

กระบวนการรักษาสันติภาพของประชาคมโลก	 จะมีผลต่อความมั่นคงภายในของตนจนเป็นเหตุให้

ติมอร์เลสเตแยกตัวเป็นเอกราชและเกือบสูญเสียดินแดนในภูมิภาคอาเจห์	 จึงเร่งพัฒนาบทบาท	 

ด้านการรักษาสันติภาพ	 ได้ส่งกำลังทหารราบยานเกราะ	 จำนวน	 ๑	 กองพัน	 เข้าร่วมภารกิจรักษา

สนัตภิาพในเลบานอน		รว่มกบัมาเลเซยีทีส่ง่ไป	๑	กองพนัทหารราบยานเกราะ		และลา่สดุอนิโดนเีซยี 

ส่งกำลังตำรวจ	FPU	(Field	Police	Unit)	ร่วมปฏิบัติในภารกิจ	UNAMID	เช่นกัน		

	 กองทัพไทยได้เข้าร่วมปฏิบัติการกับสหประชาชาติมาแล้วหลายครั้ง	 เช่น	 ในสงครามเกาหลี			

ส่งกำลังทางบกและเรือรบ		 ในภารกิจรักษาสันติภาพในติมอร์ตะวันออกที่กองทัพเรือส่งเรือยกพล

ขึ้นบกไปสนับสนุนสหประชาชาติ	 	 มีผู้บัญชาการกองกำลังทหาร	 (Force	 Commander)	 เป็น	 

นายทหารไทย	รวมถึงส่งนายทหารไทยเป็นฝ่ายอำนวยการในภารกิจรักษาสันติภาพต่าง	ๆ		เป็นต้น	

ที่ได้สร้างชื่อเสียงและประสบการณ์ให้แก่กองทัพไทย	 และอีกไม่นานนี้	 กองทัพไทยจะได้ส่งกำลัง	 

เข้าร่วมภารกิจกับสหประชาชาติอีกครั้ง	 ในภารกิจรักษาสันติภาพผสมระหว่างสหประชาชาติและ	 

สหภาพแอฟริกันในดาร์ฟู	 (United	Nations	African	Union	Mission	 in	Darfur	 :	UNAMID)		

ประเทศซดูานโดยมกีำลงัทหาร	๑	กองพนัผสม	(ประมาณ	๘๐๐	นาย)	พรอ้มยทุโธปกรณย์มืปฏบิตังิาน 

(Contingence	Own	Equipment	:	COE)	และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่น	ๆ	เพื่อการยังชีพ	

(Self	-	Sustainment)	ทีจ่ะสง่ไปโดยทางเรอืและทางอากาศ	ซึง่สหประชาชาต	ิเปน็ผูอ้อกงบประมาณ 

สว่นใหญใ่นการเคลือ่นยา้ยกำลงั	 	 ทัง้นีห้ากการสนบัสนนุกองกำลงัไทยโดยเรอืของกองทพัเรอื  น่าจะ

ทำให้กองทัพเรือได้ประโยชน์หลายประการ		

	 ปัญหาทางด้านการเงินของสหประชาชาติตามที่กล่าวมา	 น่าจะส่งผลกระทบต่อภารกิจที่ได้

จดัตัง้ขึน้มาแลว้	 รวมถงึทีก่ำลงัจะจดัตัง้ขึน้ใหม	่ โดยจะสง่ผลกระทบทัง้ในระดบัของนโยบาย	 ยทุธศาสตร ์

 6	 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A21143-2004Dec22.html,	 China	 Invests	 Heavily	 In	
Sudan’s	Oil	Industry	Beijing	Supplies	Arms	Used	on	Villagers,	Peter	S.	Goodman,	The	Washington	Post,	
Thursday	December	23,	2004.	
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ยุทธการ	 และยุทธวิธี	 โดยรูปแบบการปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพในอนาคตมีแนวโน้มสูงที่จะ

เปน็การปฏบิตักิารรว่มระหวา่งสหประชาชาตกิบัองคก์รในระดบัภมูภิาค	 ทัง้นีส้หประชาชาตจิะไดร้บั 

ประสบการณ์และศึกษาบทเรียนจากการจัดตั้งภารกิจผสมระหว่างสหประชาชาติกับองค์กรระดับ

ภูมิภาค	เช่น	UNAMID	ที่เป็นภารกจิแรกในความรว่มมอืระหวา่งสหภาพแอฟรกินักบัสหประชาชาต ิ 
ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้เคยปฏิบัติงานในภารกิจ	 UNAMID	 เป็นเวลา	 ๑	 ปี	 	 มีความเห็น	 

ส่วนตัวว่าผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานกับสหประชาชาติต่างพยายามแสวงหาประโยชน์จากสหประชาชาติ	

เช่น	ตามข้อตกลง	MOU	ต้องจัดหา	COE	มาปฏิบัติงานในภารกิจตามมาตรฐานของสหประชาชาติ			

แต่เมื่อถึงเวลาก็ไม่จัดมาหรือจัดมาแต่ไม่ได้มาตรฐาน	 และพยายามที่จะให้สหประชาชาติช่วยเหลือ	

รวมถึงการปฏิบัติการทางทหารที่ขาดความพร้อมทั้งยุทโธปกรณ์และการฝึกของทหารที่มาปฏิบัติ

ภารกจิ	เปน็ตน้	ดงันัน้จงึไมน่า่แปลกใจทีส่หประชาชาตอิยากใหก้องกำลงัไทยเขา้รว่มภารกจิ	UNAMID 

อีกทั้งสหประชาชาติจะต้องกำหนดมาตรการควบคุมและตรวจสอบ	COE	ที่มากับ	TCC	 ให้เข้มข้น

และจริงจังขึ้น		แต่ทั้งนี้ก็ไม่ควรจะสรุปบทเรียนว่าการปฏิบัติการร่วมกับองค์กรระดับภูมิภาคจะได้รับ

ผลของการปฏิบัติที่เหมือนกันเสมอไป		

สรุปและข้อเสนอแนะ
	 จากสถานการณ์ความขัดแย้งในประเทศต่าง	 ๆ	 ตามภูมิภาค	 การตอ่สูช้ว่งชงิผลประโยชน์

และแสวงหาความไดเ้ปรยีบระหวา่งประเทศ		จงึทำใหส้ถานการณค์วามมัน่คงในภมูภิาคตา่ง	ๆ	ยงัคง	 

ไมน่า่ไวว้างใจ	 มโีอกาสความเปน็ไปไดส้งูทีจ่ะขยายความรนุแรงขึน้อกี	 เพราะผลประโยชนภ์ายในของ

ประเทศเริม่ลดนอ้ยถอยลง	 เศรษฐกจิตกตำ่	 จะทำใหก้ระบวนการขยายอทิธพิลของประเทศ	 อาจ

รูปแบบจากการล่าอาณานิคมในอดีต	 เป็นการครอบงำด้วยศักยภาพและพลังอำนาจที่เหนือกว่า		

และการขยายอิทธิพลผ่านบทบาทที่ชอบธรรม เช่น การรักษาสันติภาพ	 จะทำให้เกิดการรวมตัว

ของกลุ่ม/ความร่วมมือภูมิภาคของกลุ่มประเทศที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน	 เพื่อถ่วงดุลการขยายบทบาท

และพลงัอำนาจขา้มภมูภิาค	 	 สง่ผลใหเ้กดิการพฒันากระบวนการรกัษาสนัตภิาพไปสูอ่งคก์รความรว่มมอื 

ระดับภูมิภาคในภารกิจรักษาสันติภาพนอกกรอบสหประชาชาติ	 เช่น	 NATO	 ปฏิบัติภารกิจใน

อัฟกานิสถาน		EU	(European	Union)	และ	AU	(African	Union)	ปฏิบัติภารกิจในทวีปแอฟริกา		

และ	CIS	(Commonwealth	of	Independent	States)	ปฏิบัติภารกิจในยุโรปตะวันออก		รวมถึง

พัฒนาการกระบวนการรักษาสันติภาพที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างองค์กรในภูมิภาคร่วมกับ

สหประชาชาติ	เช่น	ภารกิจ	UNAMID	(African	Union/United	Nations	Hybrid	Operation	in	

Darfur)	 ทีเ่ปน็ภารกจิแรกในความรว่มมอืระหวา่งสหภาพแอฟรกินักบัสหประชาชาต	ิ 	 ซึง่พฒันาการนี ้

สืบเนื่องจากกฎบัตรของสหประชาชาติหมวด	 ๘	 ที่เปิดโอกาสให้องค์กรความร่วมมือระดับภูมิภาค	 

เข้ามามีบทบาทในการแก้ไขความขัดแย้งในภูมิภาค		
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	 ประเทศที่มีกำลังอำนาจของชาติสูงต่างตื่นตัวในการขยายบทบาททางทหารให้รองรับ

ภารกจิดงักลา่ว	 เพราะเปน็โอกาสทีจ่ะสามารถขยายบทบาททางทหารผา่นบทบาทดา้นการรกัษาสนัตภิาพ  

โดยอาศัยกลไกความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระดับโลก	 ดังนั้นรัฐบาลไทยควรเร่งหาวิธีการที่จะใช้

ประโยชน์จากการเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพ	 	 มาใช้ให้เป็นผลประโยชน์ของชาติให้ได้	 ทั้งนี้		 

หากรัฐบาลมองไม่เห็นผลประโยชน์และวิธีการก็คงเป็นหน้าที่ของฝ่ายทหารที่จะเสนอแนะรัฐบาล	

เพราะเป็นผู้เดียวที่มีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติการทางทหารที่มิใช่สงครามและการ	 

ปฏิบัติการรักษาสันติภาพ	 ในส่วนของกองทัพเรือก็ควรจะเตรียมการฝึกกำลังพลนาวิกโยธินให้

สามารถร่วมกับกองกำลังไทย	 กองเรือยุทธการเตรียมเรือรบ	 เรือช่วยรบ	 เพื่อสนับสนุนการลำเลียง

ขนส่งและการคุ้มกัน	 โดยให้มีความพร้อมที่จะสนับสนุนภารกิจของสหประชาชาติได้ทันทีเมื่อได้รับ

การร้องขอ	

	 สันติภาพจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่เป็นเพราะการปฏิบัติการทางทหารฝ่ายเดียว	 แต่ต้องอาศัยความ

ร่วมมือทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนร่วมกัน	 ตามที่มีคำกล่าวว่า	 “Peacekeepers	 are	 often	

but	they	do	not	have	to	be.”	 


