ทหาร(หญิง)ไทย ในภารกิจการปฏิบัติการรักษาสันติภาพที่ประเทศซูดาน
พันตรีหญิง จิราภรณ ชมศรี
อาจารย แผนกวิชาการเสนารักษ กองการศึกษา
โรงเรียนเสนารักษ กรมแพทยทหารบก
สมาชิกสมาคมแพทยทหารแหงประเทศไทยฯ
“การรักษาสันติภาพไมใชหนาที่หลักของทหาร แตทหารเทานั้นที่ทําได”
นับวาเปนความโชคดีที่ปฏิบัติการรักษาสันติภาพไมไดจํากัดวงแคบวา จะตองเปนทหาร
ชายเทานั้น จึงทําใหทหารหญิงอยางดิฉันไดมีโอกาสในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูสังเกตการณทาง
ทหารที่ประเทศซูดาน กวาทีจ่ ะไดไปปฏิบัติหนาที่ดิฉนั ตองถูกทดสอบหลายครั้งดวยกัน จนผาน
ขั้นตอนสุดทาย ทางกองสันติภาพ (ศูนยสันติภาพ ในปจจุบัน) ไดคัดเลือกนายทหารไวทั้งหมด ๑๒
นาย พวกเราทั้ง ๑๒ คนเดินทางออกจากประเทศไทยเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ และถึงเมือง
คารทูมซึ่งเปนเมืองหลวงในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ในสัปดาหแรกจะเปนการเขาอบรมใหความรู
พื้นฐานที่เรียกวา Induction training ซึ่งจะเปนความรูเกี่ยวกับพื้นที่ปฏิบัตกิ าร วัฒนธรรม สิ่งที่ควร
ปฏิบัติ และ ไมควรปฏิบัติในซูดาน รวมทั้งกฎเกณฑตางๆขององคการสหประชาชาติ โครงสราง
และการจัดองคกร ระบบการรักษาความปลอดภัย โรคติดตอในพืน้ ที่ ฯลฯ สวนสัปดาหที่สองจะ
เปนการอบรมบทบาทหนาทีข่ องผูสังเกตการณทางทหาร เรียนรูการใช G
P
Sวิทยุ เรียนรูเกี่ยวกับ
สนามทุนระเบิด และ การขับรถยนตขับเคลื่อนสี่ลอ รวมทั้งตองฝกการเปลี่ยนยางอะไหล ฯลฯ
กอนออกไปปฏิบัติหนาทีใ่ นพื้นทีต่ างๆ พวกเราตองสอบภาษาอังกฤษ และ การขับรถใหผาน
เสียกอน มีผสัู งเกตการณทางทหารบางประเทศสอบภาษาอังกฤษไมผานจึงถูกสงตัวกลับประเทศ
พวกเราโชคดีที่สอบผานภาษาอังกฤษไดคะแนนอยูในเกณฑดีทุกคน เพราะนายทหารที่ไปปฏิบัติ
หนาที่ไดผานการคัดเลือกมาแลวเปนอยางดี สวนการขับรถก็ไมมีปญหาพวกเราทั้งหมดถูกสงออก
ไปยังพื้นที่ตางๆในประเทศซูดานหลังจากการอบรมเสร็จสิน้ ลง

๑

การปฏิบัติหนาที่ของผูสังเกตการณทางทหารในประเทศซูดาน
จะเปนไปตามขอมติ
คณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ ที่ ๑๕๙๐
เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๘ (M day)
สําหรับ D-day คือวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๘ ซึ่งเปนวันที่ทั้งสองฝายไดเซ็นสัญญาลงนามขอตกลง
สันติภาพ (Comprehensive Peace Agreement) ดวยประเทศซูดานเปนประเทศที่ใหญที่สุดในทวีป
แอฟริกา มีประชากรประมาณ ๓๐ ลานคน ประชากรทีอ่ าศัยอยูทางตอนเหนือจะมีลักษณะความ
เปนอยู และ วัฒนธรรมคลายกับชาติอาหรับ (Arabic Country) สวนประชากรที่อยูทางใตมีลักษณะ
ความเปนอยู และวัฒนธรรมคลายกับชาติแอฟริกา (African Country) ภาษาทีใ่ ชเปนภาษาอาราบิก
อาชีพสวนใหญคือ การเกษตรกรรม
มีแมน้ําไนลเปนเสมือนสายโลหิตที่หลอเลี้ยงชาวชูดาน
นอกจากนี้ยังมีบอน้ํามันจํานวนมหาศาล ที่เปรียบเสมือนอนาคตของประเทศ พื้นที่ปฏิบัตกิ ารจึง
ถูกแบงออกเปน ๗ พื้นที่ ดิฉนั ถูกสงไปปฏิบัติหนาทีใ่ น Sector 1 เมือง Juba ซึ่งเปนเมืองหลวงของ
ซูดานใต สภาพของเมืองที่จัดไวเปนเมืองหลวง แตสภาพคลายกับหมูบาน การสาธารณูปโภค
น้ําประปา ไฟฟายังไมมี น้ําใชจะไดมาจากแมน้ําไนลเปนหลัก สวนไฟฟาจะไดมาจากการปนไฟ
สําหรับคนที่ไมมีเงินพอที่จะซื้อเครื่องปนไฟได ก็ใชเทียนในการใหความสวาง
ถนนในเมืองนี้
ยังคงปลกคลุมไปดวยฝุน จึงสามารถจัดไดวาเปนเมืองนี้เปนสังคมแบบดั้งเดิม (Primitive society)
การปฏิบัติหนาทีใ่ นฐานะผูสังเกตการณทางทหาร
(United Nation Military Observer;
UNMO) เปนระยะเวลา ๘ เดือน สรุปภารกิจที่ไดปฏิบัติมดี งั ตอไปนี้
๑) ตรวจสอบ และ รายงานเกี่ยวกับการถอนกําลังทหารของทั้งสองฝาย ออกจากเสนทางตามที่
สหประชาชาติกําหนด ทีก่ ําหนดไวในพื้นที่รับผิดชอบรอบๆ เมือง Juba โดยทําการลาดตระเวนใน
ลักษณะของ Joint Monitoring Team (JMT) ซึ่งประกอบดวย นายทหารสังเกตการณขององคการ
สหประชาชาติ ๔ นาย (ผูนําทีม ๑ นาย, ผูนําทาง ๑ นาย และ พลขับ ๒ นาย) นายทหารติดตาม
สถานการณ (
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ของประเทศซูดานอยางละนาย และลามหนึ่งนาย, ทํา
การลาดตระเวน และรายงานผล ตามภารกิจที่ไดรับจาก Sector 1 Headquarter
๒) ตรวจสอบ ตามพื้นที่ตางๆที่คาดวาจะเปนพื้นที่การรวมกําลัง (Assembly Area) ของทาง
ฝายใต (
S
P
L
A
)
และ ตรวจสอบการถอนกําลัง ของทางฝายเหนือออกจากเมือง Juba เนื่องจากพืน้ ที่
เมือง Juba เปนเขตพื้นทีข่ องทางฝายใต ดังนั้นฝายเหนือตองทําการถอนกําลังออกไปใหอยูเหนือ
เสน 1-1-56 ตามขอตกลงสันติภาพ (
เสน 1-1-56 มาจาก วันประกาศอิสรภาพจากประเทศอังกฤษ
และ อียปิ ต คือวันที่ ๑ มกราคม ป ค.ศ. ๑๙๕๖)
๓) เขาตรวจพื้นที่ทใี่ ชเปนพื้นที่รวมกําลังของทั้งสองฝาย (Joint Integrated Unit; JIU) รวมทั้ง
ทําการนับจํานวนทหารที่เขาประจําการเปนรายบุคคล (Physical Verification) ความมุงหมายในการ
จัดกําลังแบบ JIU ก็เพื่อเปนการทําใหสมดุลระหวางกองกําลังทั้งสองฝาย

๒

๔) ในบางครั้งที่ไปเยี่ยมคายทหารจะเปนการใหความรู โดยบรรยายใหทราบเกี่ยวกับขอตกลง
สันติภาพ (CPA) ใหกับกองกําลังทั้งสองฝาย
๕) ตรวจสอบการรวมกําลังของกลุมทหารรับจางอื่นๆ (Other Armed Groups; OAGs) หรือบาง
ทานอาจจะเรียกวา “Militia” กลุมตางๆเหลานี้จะตองเขารวมกับทางฝายใดฝายหนึ่ง เพื่อใหไดรับ
สิทธิประโยชนภายใตขอตกลงสันติภาพ (CPA)
๖) ลาดตระเวน และ เฝาระวังสถานการณความไมปลอดภัยที่จะเกิดขึน้ ตามถนนเสนทางรอบ
เมืองแล ะแหลงชุมชน เชน ตลาด สนามบิน ทาเรือ จุดตรวจ (Check point)
๗) ทําการติดตอประสานงาน และ แลกเปลี่ยนความรู กับหนวยงานอื่นๆ
ขององคการ
สหประชาชาติ เชน OCHA, UNDP, WHO เปนตน ผูสังเกตการณทางทหารมีบทบาทอยางมากใน
การนําขอมูลประชากร สภาพภูมิประเทศ ขอมูลการแพทย ฯลฯ ที่ไดจากการลาดตระเวนรายงาน
ใหกับหนวยเหนือไดทราบ OCHA จะเปนหนวยงานทีพ่ ิจารณาวามีหนวยงานใดที่เกี่ยวของหลัง
จากนัน้ จะทําการประสานงานใหหนวยงานนั้นเขาไปดําเนินการใหความชวยเหลือ
๘) ตรวจสอบการอพยพเคลื่อนยายผูพลัดถิ่น ผูอพยพ ภายในคายผูอพยพ ณ เมือง Juba และ ทํา
การเฝาระวังโรคทีจ่ ะมากับผูอพยพเหลานั้น
๙) ทําการสืบสวนสอบสวนเปนกรณีพิเศษรวมกับตํารวจ ในเหตุการณปลนสะดมชาวบาน
จากกองกําลังไมทราบฝาย ซึ่งคาดวาจะเปนกลุม Lord Resistance Army; LRA ซึ่งเปนชนกลุมนอย
จากประเทศยูกันดา นอกจากนีย้ ังมีภารกิจการออกลาดตระเวนรวมกับฝายตํารวจตามหมูบานเพื่อ
เสริมสรางความเขาใจกับประชาชนชาวซูดาน ตามหมูบานตางๆ รวมทั้งการปฏิบัติงานทางดาน
กิจการพลเรือน ตามโรงเรียนตางๆ เพื่อใหเด็กรูจักองคการสหประชาชาติดียิ่งขึ้น
๑๐) การปฏิบัติหนาที่ ณ ฐานปฏิบัติการชั่วคราว เมือง Yei เปนเวลา ๒ สัปดาห ไดมี
สถานการณความไมสงบเกิดขึ้น พวกเราทําการเจรจาไกลเกลี่ยกับทางผูทําการประทวง และ นัด
หมายใหคัดเลือกตัวแทนชาวบาน ๑๐ คน เพื่อเขารวมประชุมกับ Commissioner ของ เมือง Yei
เจาหนาที่ทั้งหมดตองเตรียมสัมภาระฉุกเฉินเพื่อทําการสงกลับไปยังเมือง Juba ในกรณีที่เหตุการณ
บานปลาย และไมสามารถควบคุมได แตโชคดีที่เหตุการณทั้งหมดจบลงดวยดี
๑๑) การปฏิบัติหนาที่ ณ ฐานปฏิบัตกิ ารที่ Maridi Team site เปนระยะเวลา ๔ สัปดาห มีการ
ออกลาดตระเวนระยะไกลไปตามพื้นที่ตางๆ เพื่อตรวจสอบสถานที่ที่คิดวาเคยมีสภานะภาพเปน
พื้นที่รวมกําลังมากอน มีการลาดตระเวนตามถนนสายตางๆ เพื่อการเฝาระวังเหตุการณ และ บันทึก
รายละเอียดเพื่อทําการปรับปรุง(อัพเดท) ขอมูลแผนที่ ใหตรงกับความเปนจริง นอกจากนี้ยังมีการ
แนะนําถึงโครงการชวยเหลือเรงดวน (Quick Impact Project) ใหกับชาวบานตามหมูบานทัว่ ไปที่ยัง
ขาดแคลนระบบโครงสรางพืน้ ฐาน แตละโครงการงบประมาณจะตองไมเกิน ๒๕,๐๐๐ ดอลลาร
โดยทั้งนี้ชาวซูดานจะตองเปนผูเขียนโครงการเองเพื่อขอสนับสนุนจากองคการสหประชาชาติ คณะ
ของผูสังเกตการณทางทหารเปนเพียงผูชี้แนวทางที่จะไดรับงบประมาณเทานั้น
๓

การลาดตระเวนจะแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ การลาดตระเวนระยะสั้น/กลาง และการ
ลาดตระเวนระยะไกล
การลาดตระเวนระยะสั้นหรือระยะกลาง ในแตละวัน เพื่อทําการตรวจสอบสถานกองกําลัง
พื้นที่รวมกําลัง หรือ การตรวจนับยอดกําลังพล ถาขอมูลทางดานขาวกรองที่ไดทราบวาเปนพื้นที่
เสี่ยงอันตราย หรือ ในบางครั้ง National Monitor จะเปนผูใหขาวสารกับเรา กอนออกทําการ
ลาดตระเวนเราจะตองทําการขอกําลังคุมกันจากกองพันทหารราบประเทศบังคลาเทศ หรือ กองรอย
ทหารราบประเทศอินเดีย โดยผูนําทีม (Patrol Leader) จะเปนผูดําเนินการ แตเมื่อมีเหตุการณทหาร
ฝายใตยิงกันในตลาดเมือง Juba เพื่อเรียกรองใหรัฐบาลซูดานใตจายเงินเดือนใหหลังจากที่ไมได
จายเงินมาเปนเวลานาน ทางหนวยรักษาความปลอดภัยของสหประชาชาติไดประกาศเคอรฟวส ให
ทุกคนอยูบานกอนเวลา ๑๙๐๐ น. หลังจากนั้นหนึ่งสัปดาหไดเลื่อนเวลาออกไปเปนเวลา ๒๓๐๐ น.
รวมทั้งกําหนดพื้นที่หวงหามไมใหไป (No go )
การลาดตระเวนระยะไกล พื้นทีใ่ นความรับผิดชอบจะมีพนื้ ที่กวาง และมีสถานที่สําคัญตางๆ
มากมายที่อาจเปนพื้นทีใ่ ชประโยชน หรือ เปนพืน้ ที่ทใี่ ชรวมกําลังทางทหาร ในบางครั้งตอง
เดินทางไปตรวจเหตุการณการกักขังหนวงเหนี่ยวบุคคลสําคัญทางทหาร จากที่กลาวมาทําใหตองทํา
การลาดตระเวนระยะทางไกล เปนเวลานาน ประมาณ ๗-๑๐ วัน ถาในพืน้ ที่ที่ไกลมาก และ ไมมี
ถนนเขาถึง จะทําการลาดตระเวนโดยใชเฮลิคอปเตอร (
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) กอนทําการลาดตระเวนทั้ง
ระยะไกล และ ใกล จะตองทําการติดตอขอขอมูลจาก UNMAO เพื่อขอทราบขอมูลสนามทุนระเบิด
ถาพื้นที่ไมเคลียรจากสนามทุนระเบิดในบางครั้ง ผูนําทีมจะเปนผูทําการตัดสินใจในการยกเลิกการ
ลาดตระเวน และรายงานใหทราบตามลําดับชั้น
ผูสังเกตการณทางทหารทํางานชนิดที่เรียกวา “เซเวน ทเวนตี้โฟร(๗-๒๔)” ซึ่งหมายถึง
การทํางานทุกวัน วันละ ๒๔ ชัว่ โมง แตถึงอยางไรเราก็มวี ันที่เรียกวาคลายกับวันหยุดคือวันอาทิตย
ซึ่งเปนวันที่พวกเราจัดใหเปนวัน Maintenance day จะเปนวันทีก่ ารลางทําความสะอาดยานพาหนะ
และยางอะไหล จัดการงานทางธุรการ
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ตั้งแตเดือนกันยายน ๒๕๔๙ ขณะนัน้ มีความตองการนายทหารฝายอํานวยการใน Joint
Monitoring Coordination Office; JMCO ดิฉันไดมีโอกาสปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนายทหารฝาย
พิธีการ(Staff Officer Protocol) ซึ่งทําการสนับสนุนโดยตรงใหกับ คณะกรรมการการติดตามการ
หยุดยิงรวม (Ceasefire Joint Monitoring Committee; CJMC) ดําเนินการทางธุรการ จัดการประชุม
ใหเปนไปดวยความเรียบรอย ซึ่งการประชุมจะมีขึ้นทุกๆ ๒ สัปดาห ณ เมือง Juba นอกจากนี้ยังตอง
อํานวยความสะดวกเรื่องยานพาหนะ ที่พกั ของผูที่เขารวมประชุม โดยประสานงานกับ กองกําลัง
ของประเทศบังคลาเทศ และ กองกําลังของประเทศอินเดีย ภายในหวงการรายงานประจําเดือน
จะทําการควบคุมและรายงานสถานะของกําลังพลผูสังเกตการณทางทหาร และ ฝายอํานวยการ
(ปวย, ลา, ขาด, ราชการฯ) ของทาง JMCO ตอ นายทหารฝายกําลังพลของ Sector ตรวจสอบ
ความถูกตองของบันทึกการปฏิบัติหนาทีข่ องกําลังพลประจําเดือน(Duty Roster และ Monthly
Attendance Record)
เหตุการณสําคัญในขณะปฏิบัติหนาในตําแหนงนีก้ ็คือ การปะทะกันของสองฝายในเมือง
มะละกาลเมื่อ เดือนพฤศจิกายน มีการนําใชเครื่องยิงลูกระเบิด รถถัง และ อาวุธหนักออกมาสูรบกัน
ในหวงเวลานัน้ เปนชวงที่ ผบ.กองกําลัง (Force Commander) ซึ่งจัดไดวาเปนผูบังคับบัญชาตามสาย
งานโดยตรงไดมาประชุม CJMC ที่เมือง Juba และ ตองเดินทางตอไปมะละกาล ในวันถัดมา แต
ทานไมสามารถเดินทางไปได เพราะวาไมมีการอนุญาตใหเครื่องบินทุกลําลงจอดที่สนามบินเมือง
มะละกาล มีการจัดประชุมดวนที่ Juba ซึ่งประกอบไปดวยผูแทนจากทั้งสองฝาย และ ตัวแทนของ
รัฐบาลจากซูดานใต เมื่อ ผบ.สามารถเดินทางไปถึงยังเมืองมะละกาลแลว ไดเรียกประชุม
Emergency CJMC ที่เมืองมะละกาล และไดขอสรุปดังนี้ ๑) มีการประนามการกระทําดังกลาว ๒)
ยุติการยิง ๓) ถอนกําลังออกจากกัน ๔) ถอนกําลังกลับไปอยูในตําแหนงเดิม และ ๕) สอบสวนหา
ผูกระทําผิดมาลงโทษ
ในชวงเวลาที่เกิดเหตุการณนั้นมีการอพยพเจาหนาทีข่ ององคการ
สหประชาชาติประมาณ ๒๐๐ คนไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัย สวนในพื้นที่เมือง Juba นั้นถึงแมจะอยูคน
ละพื้นที่แตทางกองพันทหารราบบังคลาเทศก็มีแผนเผชิญเหตุไวในการอพยพเจาหนาที่ขององคการ
สหประชาชาติไวดวยเชนกัน
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กอนที่จะเดินทางกลับประเทศไทย ดิฉันไดมีโอกาสพบกับนายทหารไทยที่ไปปฏิบัติหนาที่
ในประเทศซูดานอีกครั้งที่คารทูม เพื่อทําการคืนของ ปลดล็อกรหัสคอมพิวเตอร โทรศัพท และ
ดําเนินการทางธุรการตางๆ เปนระยะเวลา๑๐ วัน พวกเราพักอยูที่โรงแรมจีนดวยกันอยูกันแบบพี่ๆ
นองๆ มีการขัดแยงกันบางก็พอหอมปากหอมคอ เราพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานจาก
ตางพื้นที่ เราหวังวา “Peace in Sudan” จะเกิดขึ้น และคงอยูอยางยั่งยืน กอนเดินทางกลับประเทศ
ไทย ดิฉันไดเขารวมพิธีประดับเหรียญครั้งที่ ๒ พรอมกับเพื่อนสมาชิกของ JMCO ในวันนี้ดิฉนั
ไดรับใบ Force commander commendation จาก ผบ.กองกําลัง
เกียรติยศและชื่อเสียงที่ไดรับ
ครั้งนี้ดฉิ ันถือวาเปนความสําเร็จของประเทศ ในการปฏิบัติภารกิจการรักษาสันติภาพในประเทศ
ซูดาน ภารกิจของคณะผูสังเกตการณทางทหารไทยชุดที่ ๒ ไดเสร็จสิ้นลงเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ
๒๕๕๐ แตการรักษาสันติภาพยังคงตองดําเนินตอไปจนกวาจะมีการลงมติ(Referendum) ในป ค.ศ.
๒๐๑๑ สุดทายนี้ขอขอบพระคุณกรมยุทธการทหารบกและศูนยปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ ที่ไดให
โอกาสกับนายทหารหญิงไดไปปฏิบัติหนาทีใ่ นครั้งนี้
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