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ทหาร(หญิง)ไทย ในภารกิจการปฏิบัติการรักษาสันติภาพที่ประเทศซูดาน 
            พันตรีหญิง จิราภรณ�  ชมศร ี

      อาจารย�  แผนกวิชาการเสนารกัษ� กองการศึกษา 

โรงเรียนเสนารกัษ� กรมแพทย�ทหารบก 

สมาชิกสมาคมแพทย�ทหารแห�งประเทศไทยฯ 

  

        “การรักษาสันติภาพไม�ใช�หน�าที่หลักของทหาร  แต�ทหารเท�านั้นที่ทําได�”   

 

นับว�าเป�นความโชคดีที่ปฏิบัติการรักษาสันตภิาพไม�ได�จํากดัวงแคบว�า จะต�องเป�นทหาร

ชายเท�านั้น จึงทําให�ทหารหญิงอย�างดิฉันได�มีโอกาสในการปฏิบัติหน�าที่ในฐานะผ�ูสังเกตการณ�ทาง

ทหารที่ประเทศซูดาน กว�าทีจ่ะได�ไปปฏิบัติหน�าที่ดิฉนัต�องถูกทดสอบหลายครั้งด�วยกัน จนผ�าน

ขั้นตอนสุดท�าย ทางกองสันติภาพ (ศูนย�สันติภาพ ในป�จจบุัน) ได�คัดเลือกนายทหารไว�ทั้งหมด ๑๒ 

นาย  พวกเราทั้ง ๑๒ คนเดนิทางออกจากประเทศไทยเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพนัธ� ๒๕๔๙ และถึงเมือง

คาร�ทูมซ่ึงเป�นเมืองหลวงในวนัที่ ๒๑ กุมภาพนัธ� ในสัปดาห�แรกจะเป�นการเข�าอบรมให�ความรู�

พื้นฐานที่เรียกว�า Induction training ซึ่งจะเป�นความร�ูเกี่ยวกับพื้นที่ปฏิบัตกิาร วัฒนธรรม สิ่งที่ควร

ปฏิบัติ และ ไม�ควรปฏิบัติในซูดาน รวมทั้งกฎเกณฑ�ต�างๆขององค�การสหประชาชาติ โครงสร�าง

และการจัดองค�กร ระบบการรกัษาความปลอดภยั โรคตดิต�อในพืน้ที่ ฯลฯ ส�วนสัปดาห�ที่สองจะ

เป�นการอบรมบทบาทหน�าทีข่องผ�ูสังเกตการณ�ทางทหาร เรียนรู�การใช� GPS วิทยุ เรียนรู�เกี่ยวกับ

สนามท�ุนระเบิด และ การขับรถยนต�ขับเคลื่อนสี่ล�อ  รวมทั้งต�องฝ�กการเปลี่ยนยางอะไหล� ฯลฯ 

ก�อนออกไปปฏิบัติหน�าทีใ่นพื้นทีต่�างๆ   พวกเราต�องสอบภาษาอังกฤษ และ การขับรถให�ผ�าน

เสียก�อน มีผ�ูสังเกตการณ�ทางทหารบางประเทศสอบภาษาอังกฤษไม�ผ�านจึงถูกส�งตวักลับประเทศ  

พวกเราโชคดีที่สอบผ�านภาษาอังกฤษได�คะแนนอย�ูในเกณฑ�ดีทุกคน เพราะนายทหารที่ไปปฏิบัติ

หน�าที่ได�ผ�านการคดัเลือกมาแล�วเป�นอย�างดี   ส�วนการขับรถก็ไม�มีป�ญหาพวกเราทั้งหมดถูกส�งออก

ไปยังพื้นที่ต�างๆในประเทศซูดานหลังจากการอบรมเสร็จสิน้ลง 

    
 



 

 ๒

 การปฏิบัติหน�าที่ของผู�สังเกตการณ�ทางทหารในประเทศซูดาน            จะเป�นไปตามข�อมติ

คณะมนตรีความม่ันคงแห�งสหประชาชาติ ที่ ๑๕๙๐             เม่ือวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๘ (M day) 

สําหรับ D-day คือวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๘     ซ่ึงเป�นวันที่ทั้งสองฝ�ายได�เซ็นสัญญาลงนามข�อตกลง

สันติภาพ (Comprehensive Peace Agreement)    ด�วยประเทศซูดานเป�นประเทศท่ีใหญ�ที่สุดในทวีป

แอฟริกา มีประชากรประมาณ ๓๐ ล�านคน      ประชากรทีอ่าศัยอย�ูทางตอนเหนือจะมีลักษณะความ

เป�นอย�ู และ วัฒนธรรมคล�ายกับชาติอาหรับ (Arabic Country)  ส�วนประชากรที่อยู�ทางใต�มีลักษณะ

ความเป�นอย�ู และวัฒนธรรมคล�ายกับชาติแอฟริกา (African Country)   ภาษาทีใ่ช�เป�นภาษาอาราบกิ 

อาชีพส�วนใหญ�คือ การเกษตรกรรม            มีแม�น้ําไนล�เป�นเสมือนสายโลหิตที่หล�อเลี้ยงชาวชูดาน 

นอกจากนี้ยังมีบ�อน้ํามนัจํานวนมหาศาล ที่เปรียบเสมือนอนาคตของประเทศ      พื้นที่ปฏิบัตกิารจึง

ถูกแบ�งออกเป�น ๗ พื้นที ่ดิฉนัถูกส�งไปปฏิบัติหน�าทีใ่น Sector 1 เมือง Juba ซึ่งเป�นเมืองหลวงของ

ซูดานใต�   สภาพของเมืองที่จัดไว�เป�นเมืองหลวง  แต�สภาพคล�ายกับหม�ูบ�าน      การสาธารณูปโภค 

น้ําประปา ไฟฟ�ายังไม�มี น้ําใช�จะได�มาจากแม�น้ําไนล�เป�นหลัก    ส�วนไฟฟ�าจะได�มาจากการป��นไฟ 

สําหรับคนที่ไม�มีเงินพอที่จะซ้ือเครื่องป��นไฟได� ก็ใช�เทียนในการให�ความสว�าง      ถนนในเมืองนี้

ยังคงปลกคลุมไปด�วยฝุ�น จึงสามารถจัดได�ว�าเป�นเมืองนี้เป�นสังคมแบบดั้งเดิม (Primitive society) 

 การปฏิบัติหน�าทีใ่นฐานะผ�ูสังเกตการณ�ทางทหาร       (United Nation Military Observer; 

UNMO) เป�นระยะเวลา ๘ เดือน สรุปภารกจิที่ได�ปฏิบัติมดีงัต�อไปนี้ 

      ๑) ตรวจสอบ และ รายงานเกี่ยวกับการถอนกําลังทหารของทั้งสองฝ�าย ออกจากเส�นทางตามที่

สหประชาชาติกําหนด ทีก่ําหนดไว�ในพื้นที่รับผดิชอบรอบๆ เมือง Juba โดยทําการลาดตระเวนใน

ลักษณะของ Joint Monitoring Team (JMT) ซึ่งประกอบด�วย นายทหารสังเกตการณ�ขององค�การ

สหประชาชาติ ๔ นาย (ผู�นําทีม ๑ นาย, ผ�ูนําทาง ๑ นาย และ พลขับ ๒ นาย) นายทหารติดตาม

สถานการณ� (National Monitor) จากฝ�ายเหนือ (SUDAN Armed Forces; SAF) และฝ�ายใต� 

(SUDAN People Liberation Army; SPLA) ของประเทศซูดานอย�างละนาย และล�ามหนึ่งนาย, ทํา

การลาดตระเวน และรายงานผล ตามภารกิจที่ได�รับจาก Sector 1 Headquarter   

       ๒)  ตรวจสอบ ตามพื้นที่ต�างๆที่คาดว�าจะเป�นพื้นที่การรวมกําลัง (Assembly Area) ของทาง

ฝ�ายใต� (SPLA) และ ตรวจสอบการถอนกําลัง ของทางฝ�ายเหนือออกจากเมือง Juba เนื่องจากพืน้ที่

เมือง Juba เป�นเขตพื้นทีข่องทางฝ�ายใต� ดังนั้นฝ�ายเหนอืต�องทําการถอนกําลังออกไปให�อย�ูเหนือ

เส�น 1-1-56 ตามข�อตกลงสันติภาพ (เส�น 1-1-56 มาจาก วันประกาศอิสรภาพจากประเทศอังกฤษ 

และ อียปิต� คือวนัที่ ๑ มกราคม ป� ค.ศ. ๑๙๕๖) 

       ๓)  เข�าตรวจพื้นที่ทีใ่ช�เป�นพื้นที่รวมกําลังของทั้งสองฝ�าย (Joint Integrated Unit; JIU) รวมทั้ง

ทําการนับจํานวนทหารที่เข�าประจําการเป�นรายบุคคล (Physical Verification) ความม�ุงหมายในการ

จัดกําลังแบบ JIU ก็เพื่อเป�นการทําให�สมดุลระหว�างกองกําลังทั้งสองฝ�าย 



 

 ๓

     ๔) ในบางครั้งที่ไปเยี่ยมค�ายทหารจะเป�นการให�ความร�ู    โดยบรรยายให�ทราบเกี่ยวกับข�อตกลง

สันติภาพ (CPA) ให�กับกองกําลังทั้งสองฝ�าย  

     ๕) ตรวจสอบการรวมกําลังของกล�ุมทหารรับจ�างอ่ืนๆ (Other Armed Groups; OAGs) หรือบาง

ท�านอาจจะเรียกว�า “Militia” กล�ุมต�างๆเหล�านี้จะต�องเข�ารวมกับทางฝ�ายใดฝ�ายหนึ่ง เพื่อให�ได�รับ

สิทธิประโยชน�ภายใต�ข�อตกลงสันติภาพ (CPA)  

     ๖)   ลาดตระเวน และ เฝ�าระวังสถานการณ�ความไม�ปลอดภัยที่จะเกิดขึน้    ตามถนนเส�นทางรอบ

เมืองแล ะแหล�งชุมชน เช�น ตลาด สนามบิน ท�าเรือ จุดตรวจ (Check point) 

    ๗)  ทําการติดต�อประสานงาน และ แลกเปลี่ยนความรู�   กับหน�วยงานอื่นๆ     ขององค�การ

สหประชาชาติ เช�น OCHA, UNDP, WHO เป�นต�น ผ�ูสังเกตการณ�ทางทหารมีบทบาทอย�างมากใน

การนําข�อมูลประชากร สภาพภูมิประเทศ ข�อมูลการแพทย� ฯลฯ ที่ได�จากการลาดตระเวนรายงาน

ให�กับหน�วยเหนือได�ทราบ OCHA จะเป�นหน�วยงานทีพ่ิจารณาว�ามีหน�วยงานใดที่เกี่ยวข�องหลัง

จากนัน้จะทําการประสานงานให�หน�วยงานนั้นเข�าไปดําเนนิการให�ความช�วยเหลือ  

       ๘)  ตรวจสอบการอพยพเคลื่อนย�ายผ�ูพลัดถิ่น ผ�ูอพยพ ภายในค�ายผ�ูอพยพ ณ เมือง Juba และ ทํา

การเฝ�าระวังโรคทีจ่ะมากับผู�อพยพเหล�านั้น  

      ๙)  ทําการสืบสวนสอบสวนเป�นกรณีพิเศษร�วมกับตํารวจ    ในเหตุการณ�ปล�นสะดมชาวบ�าน

จากกองกําลังไม�ทราบฝ�าย ซึ่งคาดว�าจะเป�นกลุ�ม Lord Resistance Army; LRA ซึ่งเป�นชนกล�ุมน�อย

จากประเทศยกูันดา นอกจากนีย้ังมีภารกิจการออกลาดตระเวนร�วมกับฝ�ายตํารวจตามหม�ูบ�านเพื่อ

เสริมสร�างความเข�าใจกับประชาชนชาวซูดาน ตามหมู�บ�านต�างๆ รวมทั้งการปฏิบัติงานทางด�าน

กิจการพลเรือน ตามโรงเรียนต�างๆ เพื่อให�เดก็รู�จกัองค�การสหประชาชาติดียิ่งขึ้น 

       ๑๐) การปฏิบัติหน�าที่ ณ ฐานปฏิบัติการชั่วคราว เมือง Yei  เป�นเวลา ๒ สัปดาห� ได�มี

สถานการณ�ความไม�สงบเกิดขึ้น พวกเราทําการเจรจาไกล�เกลี่ยกับทางผ�ูทําการประท�วง และ นัด

หมายให�คัดเลือกตวัแทนชาวบ�าน ๑๐ คน เพื่อเข�าร�วมประชุมกับ Commissioner ของ เมือง Yei 

เจ�าหน�าที่ทั้งหมดต�องเตรียมสัมภาระฉกุเฉินเพื่อทําการส�งกลับไปยังเมือง Juba  ในกรณีที่เหตกุารณ�

บานปลาย และไม�สามารถควบคุมได� แต�โชคดีที่เหตกุารณ�ทั้งหมดจบลงด�วยด ี

        ๑๑) การปฏิบัติหน�าที่ ณ ฐานปฏิบัตกิารที่ Maridi Team site เป�นระยะเวลา ๔ สัปดาห� มีการ

ออกลาดตระเวนระยะไกลไปตามพื้นที่ต�างๆ   เพื่อตรวจสอบสถานที่ที่คิดว�าเคยมีสภานะภาพเป�น

พื้นที่รวมกําลังมาก�อน มีการลาดตระเวนตามถนนสายต�างๆ เพื่อการเฝ�าระวังเหตุการณ� และ บันทึก

รายละเอียดเพ่ือทําการปรับปรุง(อัพเดท) ข�อมูลแผนที่ ให�ตรงกับความเป�นจริง นอกจากนี้ยังมีการ

แนะนําถึงโครงการช�วยเหลือเร�งด�วน (Quick Impact Project) ให�กับชาวบ�านตามหม�ูบ�านทัว่ไปที่ยัง

ขาดแคลนระบบโครงสร�างพืน้ฐาน แต�ละโครงการงบประมาณจะต�องไม�เกิน ๒๕,๐๐๐ ดอลลาร� 

โดยทั้งนี้ชาวซูดานจะต�องเป�นผู�เขียนโครงการเองเพื่อขอสนับสนุนจากองค�การสหประชาชาติ คณะ

ของผ�ูสังเกตการณ�ทางทหารเป�นเพียงผ�ูชี้แนวทางที่จะได�รบังบประมาณเท�านั้น  



 

 ๔

  
 

การลาดตระเวนจะแบ�งออกเป�น ๒ ประเภท คือ การลาดตระเวนระยะส้ัน/กลาง และการ

ลาดตระเวนระยะไกล  

การลาดตระเวนระยะสั้นหรือระยะกลาง ในแต�ละวนั เพื่อทําการตรวจสอบสถานกองกําลัง 

พื้นที่รวมกําลัง หรือ การตรวจนับยอดกําลังพล ถ�าข�อมูลทางด�านข�าวกรองที่ได�ทราบว�าเป�นพื้นที่

เส่ียงอันตราย หรือ ในบางครั้ง National Monitor จะเป�นผู�ให�ข�าวสารกับเรา ก�อนออกทําการ

ลาดตระเวนเราจะต�องทําการขอกําลังคุ�มกันจากกองพันทหารราบประเทศบังคลาเทศ หรือ กองร�อย

ทหารราบประเทศอินเดีย โดยผู�นําทีม (Patrol Leader) จะเป�นผู�ดําเนินการ แต�เมื่อมีเหตุการณ�ทหาร

ฝ�ายใต�ยิงกันในตลาดเมือง Juba เพื่อเรียกร�องให�รัฐบาลซูดานใต�จ�ายเงนิเดือนให�หลังจากที่ไม�ได�

จ�ายเงินมาเป�นเวลานาน ทางหน�วยรกัษาความปลอดภัยของสหประชาชาติได�ประกาศเคอร�ฟ�วส� ให�

ทุกคนอย�ูบ�านก�อนเวลา ๑๙๐๐ น. หลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห�ได�เล่ือนเวลาออกไปเป�นเวลา ๒๓๐๐ น. 

รวมทั้งกําหนดพื้นที่หวงห�ามไม�ให�ไป (No go ) 

 การลาดตระเวนระยะไกล พื้นทีใ่นความรับผิดชอบจะมีพืน้ที่กว�าง และมีสถานที่สําคัญต�าง  ๆ

มากมายที่อาจเป�นพื้นทีใ่ช�ประโยชน� หรือ เป�นพืน้ที่ทีใ่ช�รวมกําลังทางทหาร ในบางครั้งต�อง

เดินทางไปตรวจเหตุการณ�การกกัขังหน�วงเหนี่ยวบุคคลสําคัญทางทหาร จากที่กล�าวมาทําให�ต�องทํา

การลาดตระเวนระยะทางไกล เป�นเวลานาน ประมาณ ๗-๑๐ วัน ถ�าในพืน้ที่ที่ไกลมาก และ ไม�มี

ถนนเข�าถึง จะทําการลาดตระเวนโดยใช�เฮลิคอปเตอร� (Heli Patrol)  ก�อนทําการลาดตระเวนทั้ง

ระยะไกล และ ใกล� จะต�องทําการติดต�อขอข�อมูลจาก UNMAO เพื่อขอทราบข�อมูลสนามท�ุนระเบิด 

ถ�าพื้นที่ไม�เคลียร�จากสนามท�ุนระเบิดในบางครั้ง ผ�ูนําทีมจะเป�นผู�ทําการตัดสินใจในการยกเลิกการ

ลาดตระเวน และรายงานให�ทราบตามลําดับชั้น  

 ผ�ูสังเกตการณ�ทางทหารทํางานชนดิที่เรียกว�า “เซเว�น ทเวนตี้โฟร�( ๗-๒๔)” ซึ่งหมายถึง

การทํางานทกุวนั วันละ ๒๔ ชัว่โมง แต�ถึงอย�างไรเราก็มวีันที่เรียกว�าคล�ายกับวนัหยุดคือวันอาทิตย� 

ซึ่งเป�นวันที่พวกเราจัดให�เป�นวนั Maintenance day จะเป�นวันทีก่ารล�างทําความสะอาดยานพาหนะ

และยางอะไหล� จัดการงานทางธุรการ  
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ตั้งแต�เดือนกนัยายน ๒๕๔๙ ขณะนัน้มีความต�องการนายทหารฝ�ายอํานวยการใน Joint 

Monitoring Coordination Office; JMCO ดิฉันได�มโีอกาสปฏิบัติหน�าที่ในตําแหน�งนายทหารฝ�าย

พิธีการ(Staff Officer Protocol) ซึ่งทําการสนับสนนุโดยตรงให�กับ คณะกรรมการการติดตามการ

หยุดยิงร�วม (Ceasefire Joint Monitoring Committee; CJMC) ดําเนินการทางธุรการ จัดการประชุม 

ให�เป�นไปด�วยความเรยีบร�อย ซ่ึงการประชุมจะมีขึ้นทกุๆ ๒ สัปดาห� ณ เมือง Juba นอกจากนี้ยังต�อง

อํานวยความสะดวกเรื่องยานพาหนะ ที่พกัของผ�ูที่เข�าร�วมประชุม โดยประสานงานกับ กองกําลัง

ของประเทศบังคลาเทศ และ กองกําลังของประเทศอินเดีย     ภายในห�วงการรายงานประจําเดือน 

จะทําการควบคุมและรายงานสถานะของกําลังพลผ�ูสังเกตการณ�ทางทหาร และ ฝ�ายอํานวยการ 

(ป�วย, ลา, ขาด, ราชการฯ) ของทาง  JMCO ต�อ นายทหารฝ�ายกําลังพลของ Sector   ตรวจสอบ

ความถูกต�องของบันทึกการปฏิบัติหน�าทีข่องกําลังพลประจําเดือน(Duty Roster และ Monthly 

Attendance Record)  

 เหตุการณ�สําคญัในขณะปฏิบัติหน�าในตําแหน�งนีก้็คือ การปะทะกันของสองฝ�ายในเมือง

มะละกาลเมื่อ เดือนพฤศจิกายน มีการนําใช�เครื่องยิงลูกระเบิด รถถัง และ อาวุธหนักออกมาสู�รบกนั 

ในห�วงเวลานัน้เป�นช�วงที ่ผบ.กองกําลัง (Force Commander) ซึ่งจัดได�ว�าเป�นผู�บังคับบญัชาตามสาย

งานโดยตรงได�มาประชุม CJMC ที่เมือง Juba และ ต�องเดินทางต�อไปมะละกาล ในวันถัดมา แต�

ท�านไม�สามารถเดินทางไปได� เพราะว�าไม�มกีารอนุญาตให�เครื่องบินทุกลําลงจอดที่สนามบินเมือง

มะละกาล มีการจัดประชุมด�วนที่ Juba ซึ่งประกอบไปด�วยผ�ูแทนจากทั้งสองฝ�าย และ ตัวแทนของ

รัฐบาลจากซูดานใต� เมื่อ ผบ.สามารถเดินทางไปถึงยังเมืองมะละกาลแล�ว ได�เรียกประชุม 

Emergency CJMC ที่เมืองมะละกาล และได�ข�อสรุปดังนี้ ๑) มีการประนามการกระทําดังกล�าว ๒) 

ยุติการยิง ๓) ถอนกําลังออกจากกัน ๔) ถอนกําลังกลับไปอย�ูในตําแหน�งเดิม และ ๕) สอบสวนหา

ผ�ูกระทําผิดมาลงโทษ ในช�วงเวลาท่ีเกดิเหตุการณ�นั้นมกีารอพยพเจ�าหน�าทีข่ององค�การ

สหประชาชาติประมาณ ๒๐๐ คนไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัย ส�วนในพื้นที่เมือง Juba นั้นถึงแม�จะอย�ูคน

ละพ้ืนที่แต�ทางกองพันทหารราบบังคลาเทศก็มีแผนเผชิญเหตุไว�ในการอพยพเจ�าหน�าที่ขององค�การ

สหประชาชาติไว�ด�วยเช�นกนั  
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ก�อนที่จะเดนิทางกลับประเทศไทย ดิฉันได�มีโอกาสพบกับนายทหารไทยที่ไปปฏิบัติหน�าที่

ในประเทศซูดานอีกครั้งที่คาร�ทูม เพื่อทําการคืนของ ปลดล็อกรหัสคอมพิวเตอร� โทรศัพท� และ 

ดําเนินการทางธุรการต�างๆ เป�นระยะเวลา๑๐ วัน พวกเราพักอยู�ที่โรงแรมจนีด�วยกนัอย�ูกันแบบพี่ๆ

น�องๆ มีการขัดแย�งกันบ�างก็พอหอมปากหอมคอ เราพูดคยุแลกเปลี่ยนประสบการณ�การทํางานจาก

ต�างพื้นที่ เราหวังว�า “Peace in Sudan” จะเกดิขึ้น และคงอย�ูอย�างยั่งยืน ก�อนเดนิทางกลับประเทศ

ไทย ดิฉันได�เข�าร�วมพิธีประดับเหรียญครั้งที่ ๒ พร�อมกบัเพื่อนสมาชิกของ JMCO ในวันนี้ดิฉนั

ได�รับใบ Force commander commendation จาก ผบ.กองกําลัง        เกียรติยศและช่ือเสียงที่ได�รับ

ครั้งนี้ดฉิันถือว�าเป�นความสําเร็จของประเทศ ในการปฏิบัติภารกจิการรักษาสันติภาพในประเทศ

ซูดาน ภารกิจของคณะผ�ูสังเกตการณ�ทางทหารไทยชุดที ่๒ ได�เสร็จสิ้นลงเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพนัธ� 

๒๕๕๐ แต�การรักษาสันตภิาพยังคงต�องดําเนินต�อไปจนกว�าจะมกีารลงมต(ิReferendum) ในป� ค.ศ. 

๒๐๑๑    สุดท�ายนี้ขอขอบพระคณุกรมยุทธการทหารบกและศูนย�ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ  ที่ได�ให�

โอกาสกับนายทหารหญิงได�ไปปฏิบัติหน�าทีใ่นครั้งนี้  

 
 


