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คาํนํา 

 

  เม่ือวนัท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ สํานกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ ได้มีหนงัสือให้ความ

เห็นชอบกับร่างยุทธศาสตร์การเข้าร่วมปฏิบตัิการเพ่ือสนัติภาพของสหประชาชาติ ปี ๒๕๕๓ – 

๒๕๕๗ ตามท่ีสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นใน

เร่ืองการจัดทํายุทธศาสตร์การเข้าร่วมปฏิบตัิการเพ่ือสนัติภาพในกรอบสหประชาชาติของไทย

ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศได้นําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีมีมติในเวลาต่อมา ประกอบกับเม่ือ

วนัท่ี ๒๖ ตลุาคม ๒๕๕๓ นายบนั คี มนู เลขาธิการสหประชาชาติ ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย

ในฐานะแขกของรัฐบาลและหารือในประเด็นเก่ียวกบัความร่วมมือระหว่างไทยกบัสหประชาชาต ิ

ซึง่รวมถึงการตระหนกับทบาทสําคญัของเจ้าหน้าท่ีตํารวจในการเข้าร่วมภารกิจรักษาสนัติภาพทํา

ให้รัฐบาลได้วางแนวทางสนบัสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินงานทัง้ด้านการเตรียมความพร้อม

ด้านบคุลากร การจดัหายทุโธปกรณ์ ตลอดจนพฒันาทกัษะด้านการใช้ภาษาตา่งประเทศ พร้อมทัง้

สร้างมาตรการเก่ียวกบัขวญัและกําลงัใจท่ีเหมาะสมในการให้ความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ 

 จึงเห็นได้ว่าภารกิจการรักษาสันติภาพของสํานักงานตํารวจแห่งชาติจึงเป็นมิติท่ีมี

ความสําคัญในระดับชาติในฐานะประเทศไทยเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติเฉกเช่น

ประเทศอ่ืน ๆ อีก ๑๙๓ ประเทศ  ดงันัน้ คู่มือการบริหารงานภารกิจรักษาสนัติภาพของตํารวจใน

องค์การสหประชาชาติจึงได้เขียนขึน้จากประสบการณ์ตรงของเจ้าหน้าท่ีตํารวจผู้ เคยมีโอกาสไป

ร่วมปฏิบตัิงานดงักลา่วมาเป็นเวลารวม ๕ ปี โดยเล็งเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ตอ่เจ้าหน้าท่ีตํารวจท่ี

ได้ผ่านการคัดเลือกเตรียมตัวจะไปปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวได้เข้าใจตระหนักและรับรู้ถึงภารกิจ 

บทบาทหน้าท่ี การดํารงตน เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของตนเอง ให้บรรลคุวามสําเร็จในการ

ไปร่วมปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเรียบร้อย ปลอดภยั อย่างมีเกียรติและศกัดิ์ศรีต่อ

ตนเอง องค์กร และประเทศชาตด้ิวยความภาคภมูิสงูสดุ 

 



สารบญั 

หน้า 

 

บทที่ ๑  บทนํา                  ๑ 

 

บทที่ ๒  ภารกิจและหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ           ๔ 

 

 

บทที่ ๓  การคดัเลือกเจ้าหน้าท่ีตํารวจในภารกิจการรักษาสนัตภิาพ      ๑๑ 

 

บทที่ ๔  ปัญหาอปุสรรคในการไปปฏิบตัภิารกิจ          ๑๘ 

 

บทที่ ๕  การสนบัสนนุเจ้าหน้าท่ีตํารวจไทยในภารกิจรักษาสนัตภิาพ   ๒๕ 

 

บรรณาณุกรม          ๓๑ 

 

 

 

 



 

บทที่ ๑ 

บทนํา 

 

  ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติลําดบัท่ี ๕๕ เม่ือวนัท่ี  ๑๖ ธนัวาคม  ๒๔๘๙ 

หลงัจากสหประชาชาติก่อตัง้ได้เพียง ๑ ปี โดย นายดิเรก ชยันาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ตา่งประเทศ(ในขณะนัน้) ได้ชีแ้จงเหตผุลไว้ดงันี ้

๑. เพ่ือความมั่นคงของไทย เน่ืองจากสหประชาชาติเป็นองค์การท่ีมีกําลงัมากท่ีสุดท่ี

สามารถธํารงสนัติภาพและความมัน่คง และให้ความยุติธรรมสําหรับประเทศเล็ก ๆ 

อยา่งไทย 

๒. เพ่ือแสดงให้โลกเห็นว่า ประเทศไทยเป็นประเทศเก่าแก่ชาติหนึ่ง เน่ืองจากการท่ีเข้า

เป็นสมาชิกขององค์การโลกเป็นการยืนยนัรับรองฐานะของไทยอีกครัง้หนึง่ 

๓. ไทยหวงัความช่วยเหลือจากสหประชาชาตใินด้านเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม 

๔. เพ่ือแสดงให้โลกเห็นว่า ไทยประสงค์จะร่วมมือในการสร้างสนัติภาพและความมัน่คง

ของโลกอยา่งจริงจงั 

  สหประชาชาติได้ให้ประเทศสมาชิกส่งเจ้าหน้าท่ีตํารวจ (United Nations Police: 

UNPOL) เข้าร่วมปฏิบตัภิารกิจการรักษาสนัติภาพ(Peace Keeping Operations: PKO) มาตัง้แต่

พ.ศ.๒๕๐๓ โดยเร่ิมจากการสนับสนุนภารกิจสังเกตการณ์ทางทหารของสหประชาชาติ (UN 

military observers) และกองกําลงัรักษาสนัติภาพของสหประชาชาติในคองโก (United Nations 

Operation in Congo: ONUC) และกองกําลงัรักษาสนัตภิาพของสหประชาชาตใินไซปรัส (United 

Nations Peacekeeping Force in Cyprus: UNIFICYP) ซึง่บทบาทของตํารวจ (UNPOL) มี

พฒันาการมาโดยตลอด โดยในระยะเร่ิมแรกเน้นบทบาทในการสงัเกตการณ์การดําเนินงานของ



ตํารวจของประเทศท่ีมีการจดัตัง้ภารกิจรักษาสนัติภาพแล้วรายงานผลมายงัฝ่ายปฏิบตัิการรักษา

สนัติภาพของสหประชาชาติ (Department of Peacekeeping Operation: DPKO) เพ่ือประเมิน

สถานะความมัง่คนและความปลอดภยัภายในประเทศเหล่านัน้ ต่อมา ในปี พ.ศ.๒๕๓๒ UNPOL 

ได้เพิ่มบทบาทให้สอดคล้องกับสถานการณ์และทิศทางของภารกิจ PKO ท่ีมีความซับซ้อน 

(Complexity) และหลากหลายมิติ (Multi-Dimensional) มากขึน้ โดยจะเข้าไปทํางานร่วมกับ

ตํารวจท้องถ่ินโดยการให้คําปรึกษา การพฒันาระบบโครงสร้างและการบงัคบัใช้กฎหมาย การ

ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีตํารวจท้องถ่ิน การพัฒนางานให้บริการและความ

ปลอดภัยให้แก่ประชาชน การสนับสนุนการเลือกตัง้ ตลอดจนการสนับสนุนกระบวนการ 

Disarmament Demobilization and Reintegration (DDR) ท่ีสนบัสนนุให้ผู้กระทําผิดกลบัคืนสู่

สงัคม และงานชมุชนสมัพนัธ์ในคา่ยผู้ ลีภ้ยัและผู้พลดัถ่ิน 

 ท่ีผ่านมารัฐบาลไทยมีนโยบายอย่างชดัเจนในการสนบัสนนุบทบาทของสหประชาชาติใน

การธํารงไว้ซึง่สนัตภิาพและความมัน่คงระหวา่งประเทศตามกฎบตัรสหประชาชาติ และสอดคล้อง

กบันโยบายของรัฐบาลในการสง่เสริมการมีบทบาทร่วมกบัประชาคมโลกในด้านการปกป้อง รักษา 

และฟื้นฟูสนัติภาพและความมัน่คง โดยมีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการส่งเจ้าหน้าท่ีทหารและ

ตํารวจเข้าร่วมปฏิบตัิภารกิจการรักษาสนัติภาพมากว่า ๒๐ ครัง้ อันเป็นการสร้างช่ือเสียงและ

เกียรติภมูิของประเทศในเวทีระหว่างประเทศ และถือเป็นโอกาสในการขยายความร่วมมือด้านอ่ืน 

ๆ รวมถึงการค้าและการลงทุนเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกัน  แต่พบว่าการขับเคลื่อนยังมีปัญหา

อปุสรรคในหลายๆ มิต ิได้แก่ 

๑)หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องอาทิ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ยังขาดการกําหนด

ยทุธศาสตร์ท่ีชดัเจนในการขบัเคล่ือน รวมถึงเพ่ือร่วมกนับรูณการกบัหน่วยงานอ่ืน เช่น หน่วยงาน

ทางทหาร ให้ปฏิบตัิสอดคล้องกัน จึงทําให้ขาดการสานต่อประโยชน์ท่ีเป็นรูปธรรมในระยะยาว

ระหว่างประเทศไทยและประเทศท่ีเข้าร่วมภารกิจทัง้นีร้วมถึงการขาดการประสานงานท่ีเป็น

รูปธรรมกบัฝ่ายปฏิบตัิการรักษาสนัติภาพของสหประชาชาติ (DPKO) ณ นครนิวยอร์ก ส่งผลให้



เกิดปัญหาความไม่เข้าใจ ความล่าช้าและอุปสรรคในการสนับสนุนการส่งเจ้าหน้าท่ีตํารวจไป

ปฏิบตัภิารกิจการรักษาสนัตภิาพ 

๒)ข้อจํากัดในด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ และคําสั่งท่ียังไม่เอือ้อํานวยต่อการปฏิบัติ

ภารกิจ ทําให้กําลงัพลขาดสทิธิประโยชน์ สวสัดิการ เพ่ือสร้างขวญักําลงัใจและแรงจงูใจ ตลอดจน

การเบิกจ่ายเงินตอบแทน เงินงบประมาณท่ีต้องใช้ระเบียนด้านการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นการ

เฉพาะและต้องการความยืดหยุน่สงู 

  ๓)การคดัเลือกสรรหาบุคลากรคือเจ้าหน้าท่ีตํารวจท่ีจะไปปฏิบตัิหน้าท่ีภารกิจการรักษา

สนัติภาพยงัมีข้อจํากัดในความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทภารกิจและหน้าท่ีท่ีถูกต้องรวมถึงยงัขาด

ทักษะทางภาษาในการติดต่อส่ือสาร การประพฤติปฏิบัติตน ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิ

ประเทศ สงัคมและผู้คนท่ีมีอาจมีความแตกต่างกนัทัง้ เชือ้ชาติ ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

วัฒนธรรม ในประเทศท่ีต้องไปปฏิบตัิงาน จึงมักทําให้เกิดความเครียดต่อตนเองและส่งผลถึง

ประสทิธิภาพการทํางานลดลงได้ในท่ีสดุ 

 ด้วยเหตนีุ ้สํานกังานตํารวจแห่งชาติ จึงมีการกําหนดยทุธศาสตร์ท่ีเหมาะสมสอดคล้องให้

ทันต่อเหตุการณ์และสถานการณ์ของภารกิจการรักษาสนัติภาพของสหประชาชาติท่ีได้รับการ

ประสานร้องขอมาแล้วหรือมีการเตรียมความพร้อมไว้เพ่ือพร้อมปฏิบตัไิด้ให้ทนัท่วงที มีการปรับแก้

ไขในระเบียบ กฎ ข้อบงัคบัต่างๆท่ีเก่ียวข้อง ให้ทนัสมยั เพ่ือเป็นการสร้างขวญัและกําลงัใจให้แก่

กําลังพล รวมถึงการคัดเลือกเจ้าหน้าท่ีตํารวจไปปฏิบัติภารกิจดังกล่าวนีใ้ห้เหมาะสมมีการ

ฝึกอบรมชีแ้จงให้ได้ตระหนกัถึงบทบาทและภารกิจท่ีจะต้องไปปฏิบตั ิรู้และเข้าใจประเทศหรือพืน้ท่ี

การทํางานล่วงหน้าให้ถ่องแท้ เพ่ือการปฏิบตัิภารกิจในลลุ่วง สําเร็จ ไปด้วยดีอนัจะเป็นการสร้าง

ช่ือเสียงและเกียรตภิมูิให้แก่หน่วยงานและประเทศ 

 

 



 

บทที่ ๒ 

ภารกจิและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตาํรวจในการรักษาสันตภิาพ 

 

หลกัการพืน้ฐานของการสถาปนาพืน้ท่ีปฏิบตัิการรักษาสนัติภาพของสหประชาชาตินัน้ 

ประกอบด้วย  

๑. ได้รับความยินยอมจากทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง (Consent of Parties) 

๒. หลกัของความเป็นกลาง (Impartiality) 

๓. หลักของการไม่ใช้กําลังอาวุธยกเว้นเพ่ือเป็นการป้องกันตัว และตามท่ีได้รับ
มอบหมายในอาณตัิของสหประชาชาติ (Non-use of force except in self-defense and 
defense of the mandate) 

ในการจดัตัง้กองกําลงัรักษาสนัติภาพเข้าไปปฏิบตัิการในพืน้ท่ีใดจะมีท่ีมาอยู่ ๒ ประการ 

คือ 

๑. การอนมุตัจิากสภาความมัน่คงแห่งสหประชาชาต ิ

๒. การอนมุตัขิองท่ีประชมุใหญ่สมชัชาแห่งสหประชาชาต ิ

 ทัง้นีก้ารได้รับอนุมัติโดยลกัษณะใดก็ตามจะมีหลกัการสําคญัประการหนึ่งคือ 

เกิดจากการร้องของประเทศนัน้ ๆ มายงัสหประชาชาติ แตก็่ปรากฏในบางกรณีท่ีสภาความมัน่คง

แห่งสหประชาชาติได้อนุมตัิให้มีการจดัส่งกองกําลงัรักษาสนัติภาพโดยมิได้มีการร้องขอ แต่เป็น

ความเห็นและเป็นข้อตกลงใจของสภาความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ เพ่ือระงบัหรือยบัยัง้ความ

ขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ ซึง่ก็เป็นไปตามกฎบตัรของสหประชาชาติ เช่น ภารกิจท่ีโคโซโว จากมติสภาความ

มัน่คงแห่งสหประชาชาติท่ี ๑๒๒๔ ในปี พ.ศ.๒๕๔๒ อนมุตัิให้นาโต้ (NATO) นํากําลงัเข้าระงบั



ความรุนแรงได้โดยไม่ต้องมีความยินยอมจากประเทศยโูกสลาเวีย ซึง่ขณะนัน้ได้ผนวกเอาดินแดน

ของโคโซโวเข้ามาอยูใ่นความปกครอง  

 การมีส่วนร่วมของตํารวจในภารกิจรักษาสนัติภาพของสหประชาชาติ แบ่งออกได้เป็น ๒ 

ลกัษณะ คือ 

๑) การร่วมปฏิบตัิหน้าท่ีระดบับริหารและนโยบายใน DPKO .ในฐานะบคุลากรยืมตวั

จากรัฐบาล(ซึง่ในรูปแบนีป้ระเทศไทยยงัไมมี่การสง่เจ้าหน้าท่ีตํารวจไปร่วม) 

๒) การเข้าร่วมในภารกิจ PKO ในพืน้ท่ีต่างๆ ทัง้ในลกัษณะการเข้าร่วมแบบรายบุคคล 

(Individual Police) และกองกําลงัแบบหน่วยตํารวจ (Formed Police Unit: FPU)  

การปฏิบตัิหน้าท่ีในภารกิจการรักษาสนัติภาพของเจ้าหน้าท่ีตํารวจนัน้ได้มีวิวฒันาการ

ตามความเปลี่ยนแปลง มีการปรับเปล่ียนบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบผนัแปรไปตามความ

จําเป็นของแต่ละพืน้ท่ีปฏิบตัิการในภารกิจต่าง ๆ ท่ีมีความซบัซ้อนและหลากหลายมากยิ่งขึน้ ซึ่ง

สามารถแบง่แยกออกได้เป็น ๓ ด้านใหญ่ ๆ คือ 

 ๑.ภารกิจของการทาํหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ (Observer) คือการเข้าไปทํา

หน้าท่ีเป็นผู้สงัเกตการณ์การปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีตํารวจหรือตํารวจท้องถ่ิน หรือสงัเกตุการ

ทํางานของหน่วยงานต่าง ๆ ของประเทศนัน้ ๆ ไม่มีหน้าท่ีในการให้คําปรึกษาหรือเสนอแนะการ

ทํางานให้กับตํารวจท้องถ่ิน โดยจุดประสงค์หลกัก็คือการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ

รายงานการละเมิดสิทธิมนษุยชนหรือการรายงานสภาพความเป็นไปของพืน้ท่ีปฏิบตัิการว่า ได้ทํา

ตามข้อตกลง เช่น ข้อตกลงการหยุดยิง ท่ีมีการลงนามร่วมกันกับฝ่ายต่างๆท่ีเก่ียวข้องหรือไม่

อย่างไร การทําหน้าท่ีแบบนีเ้ป็นรูปแบบการทํางานแบบเก่าของสหประชาชาติท่ีมีลกัษณะการ

ทํางานแบบการป้องกนัทางการทตู ( Traditional Peacekeeping) เช่น ภารกิจการรักษาสนัติภาพ

ท่ีประเทศจอร์เจีย(United Nations Observer Mission in Georgia: UNOMIG), หรือท่ีประเทศ

ไซปรัส (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus: UNFICYP) แต่อย่างไรก็ตาม 

นอกเหนือจากหน้าท่ีแบบการเป็นผู้สงัเกตการณ์แล้ว ในการปฏิบตังิานจริงก็อาจมีการเพิ่มเติมจาก



การร้องขอและการได้รับอนุมัติจากสหประชาชาติให้มีการขยายของเขตของภารกิจตามความ

เหมาะสมในแต่ละพืน้ท่ีได้ เช่น ประเทศไซปรัส มีการเพิ่มเติมบทบาทในการรักษาความสงบ

เรียบร้อยท่ีเขตกนัชน (Buffer Zone) เป็นต้น 

 ๒. ภารกิจของการทาํหน้าที่เป็นผู้รักษากฎหมายและการรักษาความสงบ

เรียบร้อยให้กับพืน้ที่ปฏิบัตกิาร (Law Enforcement) เช่น ติมอร์-เลสเต หรือ โคโซโว .ในระยะ

เร่ิมแรกเจ้าหน้าท่ีตํารวจผู้ ไปปฏิบตัิหน้าท่ีรักษาสนัติภาพ (UNPOL) นัน้ ต้องไปปฏิบตัิหน้าท่ีเป็น

เจ้าหน้าท่ีผู้ รักษากฎหมายท่ีมีอํานาจเต็มในการบงัคบัใช้กฎหมาย (Executive Law Enforcement 

Officer) ท่ีมีอํานาจจบักมุ สืบสวน สอบสวน ปราบปราม โดยการนําเอากฎหมายของประเทศนัน้

มาบงัคบัใช้ แต่เพิ่มเติมและแก้ไขในส่วนท่ีเป็นสาระสําคญั โดยอาศยัอํานาจของสหประชาชาติท่ี

เป็นผู้บริหารของประเทศในเวลานัน้ เช่น การยกเลกิอตัราโทษประหารชีวิตหรือการลงโทษท่ีเป็นวิธี

ทรมาณ อนัเป็นหลกัการสทิธิมนษุยชนท่ีสหประชาชาติยดึเป็นการของการปฏิบตัิภารกิจการรักษา

สันติภาพ  หลังจากนัน้จึงมีการตัง้หน่วยงานด้านการพัฒนาระบบตํารวจเพ่ือทําการคัดเลือก 

ฝึกอบรม และจดัตัง้องค์กรตํารวจท้องถ่ินขึน้ แล้วส่งมอบอํานาจในการบงัคบัใช้กฎหมายให้กับ

เจ้าหน้าท่ีตํารวจท้องถ่ินตอ่ไป 

 ๓. ภารกิจการทาํหน้าที่เป็นผู้ให้คาํปรึกษาและสังเกตการณ์ในการปฏิบัติ

หน้าที่ของตาํรวจท้องถิ่น (Monitoring and Mentoring) รวมทัง้ภารกิจในด้านการฟ้ืนฟูหรือ

จัดตัง้องค์กรตาํรวจท้องถิ่น (Reform, Restructuring and Rebuilding) โดยจะเกิดขึน้ในกรณีท่ี

สหประชาชาติมีหน้าท่ีต้องการปฏิรูปตํารวจของประเทศนัน้ๆ หรือการเข้าไปฟืน้ฟูระบบการบงัคบั

ใช้กฎหมายซึง่โดยปกติแล้วประเทศนัน้จะมีหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีรักษากฎหมายอยู่แล้ว แต่สภาพ

การปฏิบตัิงานยงัขาดความพร้อมในด้านต่างๆ สหประชาชาติจึงจะเข้าไปทํางานร่วมกับตํารวจ

ท้องถ่ินในการให้คําปรึกษา การพฒันาระบบโครงสร้างและการบงัคบัใช้กฎหมาย การฝึกอบรม

และพฒันาศกัยภาพเจ้าหน้าท่ีตํารวจท้องถ่ิน การพัฒนางานให้บริการและการดูแลความสงบ

เรียบร้อยและสร้างความปลอดภยัให้แก่ประชาชน เช่น ประเทศบอสเนียฯ, เฮติ และ ติมอร์-เลสเต 

เป็นต้น 



 ดงันัน้ จึงเห็นได้ว่ารูปแบบของภารกิจการรักษาสนัติภาพของตํารวจในสหประชาชาติมี

ความรับผิดชอบกว้างขวางมากและมีความหลากหลายท่ีต้องดําเนินการ นอกจากจะมีหน้าท่ีหลกั

ในการทําหน้าท่ีเป็นผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกบัการรักษากฎหมาย การรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับ

สงัคม การดแูลความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินแล้ว ยงัคงต้องมีหน้าท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องอีก ทัง้

การมีส่วนร่วมพฒันาสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง อาทิเช่น การมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนภารกิจ

การเลือกตัง้ในประเทศติมอร์-เลสเต และประเทศเฮติ ยงัครอบคลุมถึงการปฏิบตัิงานช่วยเหลือ

ผู้ประสบภยั หรือ ผู้พลดัถ่ิน การคุ้มครองดแูลทรัพย์สนิและเจ้าหน้าท่ีพลเรือนของสหประชาชาต ิ

ในปัจจบุนั UNPOL ได้ปฏิบตัหิน้าท่ีในภารกิจรักษาสนัตภิาพ ๑๖ ภารกิจ (ในทวีป

แอฟริกา จํานวน ๑๐ แหง่, ทวีปอเมริกา จํานวน ๒ แหง่, ทวีปเอเชีย จํานวน ๒ แหง่ และ ทวีปยโุรป 

๒ แหง่) โดยมีจํานวนเจ้าหน้าท่ีตํารวจมากกวา่ ๑๙,๐๐๐ คน จากประเทศตา่งๆมากกวา่ ๑๒๐ 

ประเทศ ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าท่ีหลกั ได้แก่ ๑) การวางแผนยทุธศาสตร์และการพฒันาแนว

ปฏิบตัสํิาหรับตํารวจ ๒) การสรรหาและคดัเลือก UNPOL เข้าร่วมภารกิจ ๓) การบริหารจดัการ

และสนบัสนนุภารกิจภาคสนาม ๔) ดําเนินการทางวนิยัเก่ียวกบัการกระทําผิด/การลว่งละเมิดทาง

เพศของ UNPL และ ๕) สร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานระดบัภมูิภาค/นานาชาตใินด้านงาน

ตํารวจเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานของ UNPOL ซึง่ท่ีผา่นมาในอดีตถึงปัจจบุนั ไทยได้เข้าสง่

เจ้าหน้าท่ีตํารวจเข้าร่วมแบบรายบคุคล (Individual Police)ใน ๕ ประเทศ คือ 

๑.ปฏิบัตกิารรักษาสันตภิาพในบอสเนียเฮอรเซโกวีน่า (United Nations Mission in 

Bosnia-Herzegovina: UNMIBH) โดยสหประชาชาตไิด้มีหนงัสือทาบทามไทยให้พิจารณาจดัสง่

เจ้าหน้าท่ีตํารวจ   ๕ นายเข้าร่วมเพ่ือสง่เสริมการดําเนินการตามข้อตกลงสนัตภิาพเพ่ือตดิตาม

ดแูลการปฏิบตัหิน้าท่ีของตํารวจท้องถ่ินให้สอดคล้องกบัแนวทางสากลและเคารพตอ่สทิธิ

มนษุยชน รวมทัง้การฝึกอบรมให้ตํารวจท้องถ่ินปฏิบตัหิน้าท่ีตามแนวทางประชาธิปไตยและ

มาตรฐานระหวา่งประเทศท่ีได้รับการยอมรับ 



- คณะรัฐมนตรีได้มีมตเิม่ือวนัท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๔๐ อนมุตัใิห้สง่เจ้าหน้าท่ีตํารวจ

เข้าร่วมในกองกําลงัตํารวจเฉพาะกิจระหวา่งประเทศของสหประชาชาต ิซึง่ไทยได้

จดัสง่เจ้าหน้าท่ีตํารวจเข้าร่วม ปีละ ๕ คน ระหวา่ง ตลุาคม ๒๕๔๐ – ๒๕๔๕ 

และภารกิจ UNMIBH ได้สิน้สดุเม่ือวนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๔๕ 

๒.ปฏิบัตกิารรักษาสันตภิาพในตมิอร์-เลสเต (United Nations Mission in Timor-

Leste: UNMIT) สืบเน่ืองจากสถานการณ์ทางการเมืองท่ีเปราะบางในประเทศตมิอร์-เลสเต  

 DPKO ได้แจ้งขอรับการสนบัสนนุเจ้าหน้าท่ีตํารวจอยา่งเร่งดว่น และขอให้รัฐบาลไทย

พิจารณาสนบัสนนุกําลงัตํารวจเพ่ือเข้าปฏิบตัหิน้าท่ีในตมิอร์-เลสเต จงึได้มีการจดัสง่เจ้าหน้าท่ี

ตํารวจเข้าร่วมปฏิบตัภิารกิจนบัแต ่ พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นต้นมา เฉล่ียปีละ ๑๕-๓๐ คน ผลดัเปล่ียน

หมนุเวียนกนั  

- บทบาทของตํารวจไทยในภารกิจนี ้ได้รับความช่ืนชมอยา่งมากจากสหประชาชาติ

และตมิอร์-เลสเต โดยเฉพาะการเข้าไปมีสว่นช่วยเหลือด้านการพฒันา ด้าน

มนษุยธรรม และการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ตมิอร์-เลสเต 

นอกเหนือจากการสนบัสนนุด้านการรักษาสนัตภิาพ และได้รับคําชมเชยจากผู้ นํา

ระดบัสงูของตมิอร์-เลสเต อาทิ นายกรัฐมนตรี และประธานาธิบดี มาโดยตลอด 

๓.ปฏิบัตกิารรักษาสันตภิาพในเฮต ิ(United Nations Stabilization Mission in Haiti: 

MINUSTAH) สืบเน่ืองจากเฮตปิระสบปัญหาการเมืองภายใน สหประชาชาตจิงึจดัตัง้ภารกิจขึน้

เม่ือวนัท่ี ๑ มิถนุายน ๒๕๔๗ เพ่ือทําหน้าท่ีสนบัสนนุรัฐบาลชัว่คราวในการฟืน้ฟคูวามมัง่คง 

พฒันากระบวนการและโครงสร้างทางการเมืองและหลกันิตธิรรม คุ้มครองความปลอดภยัของ

สาธารณชน คุ้มครองสทิธิมนษุยชนของประชาชน  แตห่ลงัจากเหตกุารณ์แผน่ดนิไหวครัง้รุนแรง

เม่ือวนัท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ ทําให้มีผู้ เสียชีวิตมากกวา่ ๒๐๐,๐๐๐ คน ทําลายอาคารบ้านเรือน 

ถนนหนทาง สาธารณบูโภค และสิง่อํานวยความสะดวกตา่งๆ โดยเฉพาะในกรุงปอร์โตแปรงซ์ 

เมืองหลวงของเฮต ิ สหประชาชาตจิงึได้ขอรับการสนบัสนนุกําลงัตํารวจเพิม่เตมิเพ่ือดแูลรักษา



ความสงบเรียบร้อย ซึง่ไทยได้จดัสง่เจ้าหน้าท่ีตํารวจเข้าร่วมรวม ๑๘ นายเม่ือเดือน มิถนุายน 

๒๕๕๓ สบัเปลี่ยนหมนุเวียนทกุปีมาจนถงึปัจจบุนั 

๔.ปฏิบัตกิารรักษาสันตภิาพในซูดานใต้ (United Nations Mission in South Sudan: 

UNMISS) เม่ือวนัท่ี ๙ ก.ค.๒๕๕๔ ประเทศซูดานใต้ได้ถือกําเนิดเป็นประเทศใหม่ แต่ยงัคงมีภยั

คกุคามต่อสนัติภาพในภูมิภาคเกิดขึน้อยู่ สหประชาชาติจึงได้เข้าไปกําหนดบทบาทภารกิจเป็น

ระยะเวลา ๖ ปี ในการสร้างความมัน่คงให้เกิดขึน้ ซึ่งเจ้าหน้าท่ีตํารวจไทยจึงได้มีโอกาสเข้าร่วม

ปฏิบตัิการรักษาสนัติภาพเป็นครัง้แรกเม่ือวนัท่ี ๒๙ ก.ย.๒๕๕๖ ท่ีผ่านมาจํานวน ๑๐ นาย (จะ

สิน้สดุภารกิจในวนัท่ี ๒๘ ก.ย.๒๕๕๗ นี)้ 

๕.ปฏิบัติการรักษาสันติภาพในไลบีเรีย (United Nations Mission in Liberia: 

UNMIL) สหประชาชาติได้กําหนดภารกิจนบัแตปี่ พ.ศ.๒๕๔๖ เพ่ือบรรลขุ้อตกลงการหยดุยิงและ

รักษาสนัติภาพเพ่ือปกป้องประชาชน และเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบตัิงานของสหประชาชาติ รวมถึงการ

ปกป้องสิทธิมนษุยชน ช่วยเหลือฟืน้การปฏิรูปฟืน้ฟูหน่วยงานทางทหาร การฝึกฝนตํารวจท้องถ่ิน

ขึน้ แต่ประเทศไทยได้ส่งเจ้าหน้าท่ีตํารวจไปปฏิบัติภารกิจรักษาสนัติภาพนีเ้ม่ือวันท่ี ๒๖ มิ.ย.

๒๕๕๖ เป็นครัง้แรก จํานวน ๒ นาย (จะสิน้สดุภารกิจในวนัท่ี ๒๕ มิ.ย.๒๕๕๗ นี)้   

 ตัง้แต่ปี พ.ศ.๒๕๔๐ จนถึงปัจจุบนั มีเจ้าหน้าท่ีตํารวจไทยในรูปแบบของปัจเจกบุคคล 

(Individual Police)จํานวนเพียง ๑๕๕ คน ท่ีผ่านการคดัเลือกสลบัสบัเปลี่ยนหมนุเวียนไปปฏิบตัิ

ภารกิจการรักษาสนัติภาพกับสหประชาชาติใน ๕ ประเทศ คือ บอสเนีย-เฮอร์เซโกวิน่า, ติมอร์-

เลสเต, เฮต,ิ ซดูานใต้ และ ไลบีเรียหากเทียบกบัภารกิจท่ีมีอยูใ่นหลายทวีปจํานวน๑๖ ประเทศ กบั

จํานวนเจ้าหน้าท่ีตํารวจ ๑๒๐ ประเทศท่ีสง่เข้าร่วมกวา่ ๑๓,๐๐๐ คน 

นบัแต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๑ซึ่งมีการส่งเจ้าหน้าท่ีตํารวจของไทยไปปฏิบตัิหน้าท่ีมาจนปัจจุบนั

เป็นเวลา ๑๕ ปี นัน้จึงยังเป็นเวลาไม่น้อยแต่ก็ไม่ยาวนานหากเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนใน

ภมูิภาค จากสถิติของกองการตา่งประเทศ สํานกังานตํารวจแห่งชาติได้รวบรวมไว้ พบว่ามีจํานวน

เจ้าหน้าท่ีตํารวจเพียง ๑๕๐ กวา่นายท่ีได้มีโอกาสหมนุเวียนไปปฏิบตัภิารกิจการรักษาสนัตภิาพใน 



๕ ประเทศ คือ ประเทศบอสเนีย-เฮอรเซโกวิน่า, ประเทศตมิอร์-เลสเต, ประเทศเฮติ, ประเทศซูดาน

ใต้ และ ประเทศไลบีเรีย จากจํานวนภารกิจทัง้หมดของสหประชาชาติ ๑๖ แห่งโดยมีเจ้าหน้าท่ี

ตํารวจหลายคนท่ีได้ไปจํานวนหลายครัง้ เช่นเดียวกับผู้ เขียนท่ีได้มีโอกาสไปปฏิบตัิรวม ๕ ครัง้ 

(ประเทศบอสเนีย-เฮอรเซโกวิน่า จํานวน ๑ ครัง้ ในปี พ.ศ.๒๕๔๑, ประเทศตมิอร์-เลสเต จํานวน ๓ 

ครัง้ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓, ๒๕๔๕ และ ๒๕๔๙, ประเทศเฮต ิปี พ.ศ.๒๕๕๓) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ ๓  

การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ตาํรวจของสาํนักงานตาํรวจแห่งชาต ิ

  

ในการพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าท่ีตํารวจเพ่ือเข้าร่วมภารกิจการรักษาสันติภาพของ

สหประชาชาตนิัน้ สํานกังานตํารวจแห่งชาตไิด้มอบหมายให้กองการตา่งประเทศ ซึง่เป็นหน่วยงาน

ขึน้ตรงทําหน้าท่ีกํากบัดแูลการคดัเลือกสรรหาเจ้าหน้าท่ีตํารวจทัง้ชายและหญิง แสดงความสมคัร

ใจผ่านสายงานการบังคับบัญชาเพ่ือเข้ารับการทดสอบการคัดเลือกเข้าร่วมภารกิจการรักษา

สนัติภาพ ซึง่สหประชาชาติจะจดัสง่คณะเจ้าหน้าท่ี(Selection Assistance Team:SAT)มาทําการ

ทดสอบปีละครัง้ โดยเจ้าหน้าท่ีตํารวจท่ีสอบผ่านจะได้รับการขึน้ทะเบียนว่าเป็นผู้ มีความพร้อม

สําหรับการปฏิบตัิหน้าท่ีไว้เป็นระยะเวลา ๑๘ เดือน สําหรับขัน้ตอนการพิจารณาจดัส่งเจ้าหน้าท่ี

ตํารวจเข้าร่วมปฏิบตัิภารกิจการรักษาสนัติภาพนัน้ สหประชาชาติจะพิจารณาจากความรู้ ความ

ชํานาญตลอดจนประสบการณ์ของการเป็นเจ้าหน้าท่ีตํารวจให้ตรงกับความต้องการของพืน้ท่ี

ปฏิบตักิารด้วยการตรวจสอบจากแบบประวตับิคุคล (P-๑๑) และอาจมีการสมัภาษณ์ทางโทรศํพท์ 

หลงัจากนัน้ก็จะมีการแจ้งรายช่ือผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกและกําหนดวนัเดินทางเข้าพืน้ท่ีปฏิบตัิการ

ตอ่ไป 

สําหรับหลกัเกณฑ์การคดัเลือกการไปปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นรายบคุคล (Individual Police) 

สหประชาชาติได้กําหนดเป็นระเบียบว่าด้วยการปฏิบตัิหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีตํารวจสหประชาชาต ิ

ลงวนัท่ี ๒๙ มิถนุายน ๒๕๕๐ (UNPOL Guideline: Dated ๒๙ June ๒๐๐๗) โดยกําหนด

หลกัเกณฑ์และการปฏิบตัิต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องในฐานะการเป็นเจ้าหน้าท่ีตํารวจสหประชาชาติไว้ ซึ่ง

ในสว่นของการคดัเลือกบคุลากรนัน้ได้กําหนดแนวทางเป็นคณุสมบตัไิว้ ดงันี ้

 



คุณสมบัตทิั่วไป 

๑.มีอายตุัง้แต ่๒๕ ปี ไมเ่กิน ๕๕ ปี แตท่ัง้นีห้ากมีความจําเป็นจะต้องมีอายไุมเ่กิน ๖๑ ปี 

๒.ปฏิบตัหิน้าท่ีด้านการรักษากฎหมายมาแล้วไมน้่อยกวา่ ๕ ปี ทัง้นีไ้มน่บัรวมระยะเวลาท่ี

ศกึษาอบรม หรือกรณีเกษียณจากหน้าท่ีแล้วไมเ่กิน ๕ ปี 

 ๓.มีสขุภาพร่างกายท่ีพร้อมสําหรับการปฏิบตัิหน้าท่ี ซึง่ต้องได้รับการรับรองผลการตรวจ

สขุภาพจากสหประชาชาต ิ

 ๔.ไม่เป็นผู้ ต้องหาในคดีอาญา หรือถกูตดัสินลงโทษในความผิดคดีอาญายกเว้นเป็นการ

กระทําโดยประมาทและไมอ่ยูร่ะหวา่งถกูตัง้กรรมการสอบสวนทางวินยั 

การผ่านเกณฑ์การทดสอบขัน้ตํ่า 

 ๑.ต้องผ่านการทดสอบทกัษะภาษา ซึ่งภาษาท่ีใช้ปฏิบตัิงานของสหประชาชาติมีอยู่สอง

ภาษา คือ ภาษาองักฤษ และฝร่ังเศส ประกอบด้วยการทดสอบ ๔ ส่วนเป็นลําดบัขัน้ตอน คือ การ

ทดสอบทกัษะการอา่น การฟัง การเขียน และ การพดู โดยในแตล่ะทกัษะของการทดสอบต้องผ่าน

เกณฑ์ขัน้ต่ําไมน้่อยกวา่ร้อยละ ๖๐ 

 ๒.ต้องผา่นการทดสอบทกัษะการขบัข่ีรถยนต์ ด้วยระบบเกียร์ธรรมดาแบบขบัเคลื่อนส่ีล้อ

ซึง่เป็นการทดสอบทัง้การควบคมุยานพาหนะ การขบัข่ีในทางท่ีลําบาก การเลีย้วโค้ง การหยดุ การ

จอด และการขับข่ีบนเส้นทางจริง ซึ่งในการทดสอบจะใช้เกณฑ์ ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน จากแบบ

ประเมินความสามารถ 

 ๓.ต้องผ่านการทดสอบทกัษะการใช้อาวธุปืนพก ซึ่งจะแบ่งการทดสอบออกเป็นสองส่วน 

คือ 



  ๓.๑ การถอดและการประกอบ โดยให้ผู้ เข้ารับการทดสอบต้องกระทําให้ได้

ภายในเวลา ๕ นาที  เม่ือผ่านการทดสอบในขัน้ตอนนีแ้ล้วจึงจะไปสู่การทดสอบในขัน้ตอนต่อไป

คือการยิงปืน 

  ๓.๒ การยิงปืน จะมีการทดสอบอยู่ ๒ ระยะการยิงโดยใช้เป้าขนาด ๔๐x๔๐ ซม. 

โดย 

   ๑) ระยะ ๕ เมตร โดยปืนจะต้องเก็บอยู่ในซองปืนข้างลําตวัในลกัษณะ

กระสุนบรรจุอยู่ในรังเพลิงแล้ว จะให้เวลา ๕ วินาทีต่อการยิง ๑ นัด โดยมีเสียงนกหวีดเป็น

สญัญาณให้ยิงและหยดุยิงในแตล่ะนดั จะยิงทัง้หมด ๕ นดั โดยเกณฑ์ผ่านการทดสอบนัน้ต้องยิง

ให้เข้าเป้าไมน้่อยกวา่ ๔ นดั 

   ๒) ระยะ ๗ เมตร โดยปืนท่ีบรรจุกระสนุแล้ว จะอยู่ในท่าเตรียมพร้อมท่ี

จะยิง แต่ลดปืนลง ให้เวลา ๕ วินาทีต่อการยิง ๑ นดั โดยมีเสียงนกหวีดเป็นสญัญาณให้ยิงและ

หยุดยิงในแต่ละนดั จะยิงทัง้หมด ๕ นดั โดยเกณฑ์ผ่านการทดสอบนัน้ต้องยิงให้เข้าเป้าไม่น้อย

กวา่ ๔ นดั 

การเตรียมตวัไปปฏิบัตหิน้าที่ 

 โดยปกติ เม่ือผ่านการเกณฑ์ทดสอบขัน้ต่ําแล้ว เจ้าหน้าท่ี SAT จะส่งผลกลบัไปท่ี DPKO 

นครนิวยอร์ก เพ่ือประเมินคณุสมบตัิของเจ้าหน้าท่ีตํารวจขึน้เป็นบญัชีรายช่ือรอเรียก (Waiting 

Lists) สําหรับภารกิจ (Mission) ท่ีมีความต้องการกําลงัเจ้าหน้าท่ีตํารวจไปปฏิบตัิงาน แตใ่นความ

เป็นจริงท่ีผ่านมาการคดัเลือกมกัจะเป็นกรณีท่ีมีภารกิจรออยู่แล้ว ดงัเช่น บอสเนีย-เฮอรเซโกวิน่า, 

ตมิอร์-เลสเต, เฮต,ิ ซดูานใต้ และไลบีเรีย ดงันัน้ บญัชีรายช่ือดงักลา่วจงึสง่ตอ่ไปยงัพืน้ท่ีปฏิบตักิาร 

(Operation Field) ด้วยเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องรับทราบมีการนําไปใช้ติดตอ่กลบัมายงัผู้ผ่าน

การทดสอบเพ่ือสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์เป็นรายบคุคลท่ีเหมาะสมกบัการเตรียมตวัไปปฏิบตัิหน้าท่ี  



แต่ทัง้นีไ้ม่มีกําหนดระยะเวลาตายตวัว่าจะเป็นเม่ือใด วนัใดของการถกูสมัภาษณ์ดงักลา่ว รวมถึง

จํานวนท่ีจะได้รับการพิจารณา  

 ในปัจจบุนั นบัแตปี่ ๒๕๕๓ เป็นต้นมา สํานกังานตํารวจแห่งชาติตระหนกัถึงความสําคญั

ของภารกิจการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติมากขึน้ จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี

ตํารวจท่ีผ่านการคดัเลือกเป็นกรณีเร่งดว่น เพ่ือให้เข้าใจถึงภาระหน้าท่ีท่ีต้องไปปฏิบตัิ ได้มีความรู้

ความเข้าใจถึงกฎระเบียบ ข้อบงัคบั ท่ีสหประชาชาตกํิาหนดไว้ รวมถึงเรียนรู้สภาพพืน้ท่ีปฏิบตัิงาน

ในภูมิประเทศ สงัคม ประชาชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม ตลอดจนได้มีการปรับแก้ 

ระเบียบ คําสัง่ท่ีเก่ียวข้องให้เอือ้ต่อสิทธิประโยชน์ สวสัดิการ เป็นลําดบั แม้จะยงัมีปัญหาอปุสรรค

อยู่บ้าง แต่ก็เป็นแนวโน้มในการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึน้เป็นการสร้างแรงจงูใจ สร้างขวญัและกําลงัใจ

ให้กําลงัพลเพิ่มขึน้และในการอบรมจะได้มีการชีแ้จงการเตรียมตวัขัน้ตอนการเดินทางไปประเทศ

พืน้ท่ีปฏิบตังิานนัน้ ทัง้ในเร่ือง หนงัสือเดนิทางราชการ, หนงัสืออนมุตัจิาก UN DPKO, เอกสารการ

เดินทาง และวีซ่า, การนําอาวุธปืนพกประจํากาย (ในกรณีเป็น Armed Mission), การเตรียม

สมัภาระอาหารแห้ง-ของใช้ เป็นต้น ทัง้นีว้ิทยากรผู้ให้คําแนะนํานอกจากเป็นเจ้าหน้าท่ีของกองการ

ตา่งประเทศแล้ว ยงัมีเจ้าหน้าท่ีตํารวจท่ีมีประสบการณ์มาร่วมด้วย 

 DPKO กําหนดวงรอบระยะเวลาการปฏิบตัิภารกิจปกติระหว่าง๖ เดือน – ๑ ปี แตสํ่าหรับ

เจ้าหน้าท่ีตํารวจไทยในภารกิจ ๕ ประเทศท่ีผ่านมาโดยตลอดจะมีระยะเวลา ๑ ปี ซึ่งหากครบ

กําหนดแล้วหากมีความจําเป็นท่ีพืน้ท่ีปฏิบตัิการต้องการให้ปฏิบตัิภารกิจต่อ จะมีการขอขยาย

ระยะเวลาได้อีกครัง้ละ ๖ เดือน (แต่ไม่เกิน ๒ ครัง้ รวมระยะเวลาปฏิบตัิในพืน้ท่ีทัง้สิน้ได้ไม่เกิน ๒ 

ปี) โดยการขอขยายระยะเวลาจะส่งเร่ืองผ่าน DPKOกลบัมายงัสํานกังานตํารวจแห่งชาติเพ่ือขอ

ความเห็นด้วยว่าจะสนบัสนนุหรือขดัข้องอย่างไรหรือไม่ ซึง่มีทัง้ได้รับอนมุตัิ และไม่อนมุตัิด้วยเหตุ

จากต้นสงักดัท่ีเจ้าหน้าท่ีดํารงตําแหน่งอาจจําเป็นต้องการให้กลบัมาปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยเช่นกนัซึง่ใน

เร่ืองการขอขยายระยะเวลานี ้ทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (พล.ต.อ.สนัต์ ศรุตานนท์ รอง ผู้

บญัชาการตํารวจแห่งชาติ ปฏิบตัิราชการแทน ผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติ) ได้มีบนัทึกสัง่การลง 



๑๐ พ.ค.๒๕๔๓ กําหนดแนวทางไว้ว่า กรณีการขอขยายเวลาการปฏิบตัิหน้าท่ีเช่นนี ้มีเสนอมา

หลายครัง้ ซึง่อาจสง่ผลกระทบการปฏิบตัหิน้าท่ีของหน่วยต้นสงักดั แม้ว่าหน่วยจะไม่ขดัข้องก็ตาม 

และอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารกําลังพลในภาพรวมของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ จึงให้

พิจารณาประเดน็ตา่ง ๆ ประกอบ ดงันี ้

 ๑.การขอขยายเวลาฯ น่าจะเป็นกรณีท่ีมีเหตผุลความจําเป็นอย่างยิ่งเท่านัน้ และควรเป็น

ระยะเวลาไมย่าวนานนกั 

 ๒.การปฏิบตัิหน้าท่ีการรักษาสนัติภาพในต่างประเทศ หากมีการหมุนเวียนสบัเปล่ียน

บคุลากร ก็จะทําให้ผู้ ท่ีหมนุเวียนได้ความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึน้ ซึง่เป็นประโยชน์ตอ่สํานกังาน

ตํารวจแห่งชาตท่ีิได้กําลงัพลท่ีมีคณุภาพเพิ่มขึน้และจะไม่สง่ผลกระทบตอ่ กําลงัพลในภาพรวมอีก

ด้วย 

 ๒.กรณีการขอขยายเวลาถึง ๑ ปี เท่ากบัการขออนมุตัิเต็มวงรอบการไปปฏิบตัิหน้าท่ีซึง่จะ

ส่งผลกระทบต่อกรอบ/แผนการจดัสรรกําลงัพลในการสบัเปลี่ยนหมนุเวียนและการปฏิบตัิหน้าท่ี

ของหน่วยต้นสงักดัเดมิ จงึให้กองการตา่งประเทศพจิารณาทบทวนเหตผุลความจําเป็น หากเห็นวา่

มีความจําเป็นอย่างยิ่ง ให้นําเสนอโดยใช้แนวทางในการพิจารณาข้างต้นเป็นแนวทางในการ

พิจารณาครัง้ตอ่ ๆ ไปด้วย 

สิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ตาํรวจ 

 เจ้าหน้าท่ีตํารวจผู้ ไปปฏิบตัิภารกิจรักษาสนัติภาพในแต่ละพืน้ท่ีจะได้รับสิทธิประโยชน์

จากสหประชาชาต ิดงันี ้

๑.เงินตอบแทนเรียกว่า “เบีย้ยังชีพ” รายวัน หรือ MSA (Mission Subsistence 

Allowance) สําหรับเป็นคา่อาหาร คา่เช่าท่ีพกัอาศยั คา่ซกัเสือ้ผ้า ซึง่เงินนีไ้ม่ถือเป็นเงินเดือน จึง

ยงัทําให้แตล่ะคนได้รับเงินเดือนปกตขิองประเทศตนเอง และไม่ถือรวมเป็นรายได้เพ่ือต้องเสียภาษี

รายได้แตอ่ยา่งใด   สว่นจํานวนเงินท่ีได้รับจะแตกตา่งกนัตามพืน้ท่ีภารกิจ ดงัตวัอยา่งตามตาราง; 



ตารางเปรียบเทยีบเงนิ MSA ที่ได้รับในแต่ละพืน้ที่ภารกิจ 

พืน้ท่ี ๓๐ วนัแรก ของการปฏิบตั ิ เดือนถดัมา 
ประเทศเฮต ิ ๒๑๖ ๑๕๘ 
ประเทศซดูานใต้ ๑๘๘ ๑๓๖ 
ประเทศไลบีเรีย ๒๑๓ ๑๒๘ 

หนว่ย : US $ 

 ๒.การได้รับสทิธ์ิวนัหยดุพกัผอ่น ซึง่แบง่ออกเป็น 

  - วนัหยดุชดเชยการทํางานสะสม หรือเรียกว่า Compensatory Time Off: CTO 

ซึง่จะได้รับจํานวน ๐.๒ วนัจากการทํางานทกุ ๑ วนั แตต้่องทํางานต่อเน่ืองอย่างน้อย ๓๐ วนั จึง

จะขอหยดุพกัผอ่นได้ (คํานวณวนัทํางาน ๓๐ วนั x ๐.๒ = ๖ วนั, ดงันัน้ ๑ เดือนจะมีวนัหยดุ CTO 

๖ วนั ไมจํ่าเป็นต้องใช้ให้หมด แตจ่ะสะสมได้เพ่ือนําไปใช้หยดุตอ่เน่ืองได้ไมเ่กิน ๑๒ วนั) 

  - วนัหยดุพกัผอ่นปกตหิรือเรียกวา่ Leave Day จํานวน ๑.๕วนั จะได้รับเม่ือสิน้สดุ

ทกุรอบเดือนของการปฏิบตัิงาน (เร่ิมนบัจากวนัแรกท่ีถึงพืน้ท่ีปฏิบตัิงานไม่ว่าจะเป็นวนัท่ีเท่าไหร่

ของเดือน จนถึงวนันัน้ของเดือนถดัไป) ดงันัน้หากมีระยะเวลาการปฏิบตัิ ๑ ปี จะได้รับวนัหยดุนี ้

๑๒ เดือน x ๑.๕ = ๑๘ วนั  

  อยา่งไรก็ตาม วนัหยดุทัง้ ๒ แบบนี ้สามารถนํามาใช้ผสมร่วมกนัได้เป็นสตูร CTO 

+ Leave day แตส่งูสดุต้องไม่เกิน ๒๔ วนั (CTO ไม่เกิน ๑๒ วนั และ Leave ไม่เกิน ๑๒ วนั) และ

ต้องทํางานสะสมก่อนจึงจะสามารถหยุดได้ ไม่สามารถขอนํามาใช้ล่วงหน้าแล้วชดเชยทํางาน

ภายหลงั 

 ๓.คา่เสือ้ผ้าเคร่ืองแบบ จํานวน ๒ ครัง้ ๆ ละ ๑๐๐ US $ (ได้รับครัง้ท่ี ๑ ในเดือนแรก และ 

ครัง้ท่ี ๒ ในเดือนท่ี ๖) 



 ๔.การรักษาพยาบาลฟรี กับหน่วยแพทย์ของสหประชาชาติ หรือในโรงพยาบาลท้องถ่ิน

(หากกรณีไม่มีหน่วยแพทย์ของสหประชาชาติ) แต่ในกรณีเจ็บป่วยหากแล้วต้องนอนพกัรักษาตวั

โดยไมเ่ก่ียวกบัการปฏิบตัหิน้าท่ีจะมีผลทําให้ถกูหกัเงินเบีย้เลีย้งยงัชีพ MSA ตามจํานวนวนัได้ 

 ๕.คา่เคร่ืองบนิไปกลบัจากประเทศไทย ถึงประเทศพืน้ท่ีปฏิบตัิงาน พร้อมนํา้หนกัสมัภาระ

พิเศษเพิ่มเตมิอีก ๑๐๐ กิโลกรัม (สําหรับอาหาร เคร่ืองนุ่มห่ม ของใช้ สิง่อํานวยความสะดวก ฯลฯ)  

 ๖.การได้รับเอกสิทธ์ิและภูมิคุ้มกัน จากการไม่ต้องถูกดําเนินคดีอาญาในพืน้ท่ีจากการ

ปฏิบัติหน้าท่ี แต่สิทธ์ินีถู้กเพิกถอนได้หากผู้บัญชาการตํารวจพืน้ท่ี หรือ ตัวแทนข้าหลวงใหญ่

เลขาธิการสหประชาชาติ (Special Representative of Secretariat General: S.R.S.G) จะ

พิจารณายกเลกิเพราะเป็นเร่ืองร้ายแรงแล้วสง่ตวักลบัไปดําเนินคดีท่ีประเทศของเจ้าหน้าท่ีนัน้ 

 ๗.กรณีการเสียชีวิต อนัเน่ืองจากการปฏิบตัิหน้าท่ีในพืน้ท่ีปฏิบตัิการ สหประชาชาติจะ

จ่ายเงินให้ทายาทตามท่ีระบไุว้รายละ ๕๐,๐๐๐ US $   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ ๔  

ปัญหาอุปสรรคในการปฏบิตัภิารกจิรักษาสันตภิาพ 

 

 การได้รับโอกาสให้ไปปฏิบตัิการรักษาสนัติภาพถือเป็นภารกิจหน้าท่ีท่ีสร้างเกียรติยศและ

ช่ือเสียง ถือเป็นความภาคภูมิใจทัง้ในนามส่วนตวั องค์กร และประเทศชาติ เจ้าหน้าท่ีตํารวจจะ

ได้รับทัง้ความรู้ ประสบการณ์ รวมทัง้ประโยชน์อ่ืน ๆ หรือในบริบทของชาติท่ีจะได้รับการยกย่อง

จากนานาประเทศว่าเป็นสมาชิกท่ีให้ความร่วมมือกับสหประชาชาติ ในการเสริมสร้างสนัติภาพ

และความมัง่คงให้กบัสงัคมโลก 

 อย่างไรก็ดี การไปปฏิบตัิหน้าท่ีในพืน้ท่ีปฏิบตัิการรักษาสนัติภาพนัน้ เจ้าหน้าท่ีตํารวจทกุ

นายต้องตระหนกัถึงภยัอนัตรายท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ทุกเม่ือ เพราะโดยพืน้ฐานแล้วทุกแห่งย่อมมี

ความขัดแย้ง  มีความรุนแรงเกิดขึน้  เป็นพืน้ ท่ี ล้าหลังในการพัฒนาด้านต่างๆ  ทัง้ระบบ

สาธารณูปโภค โครงสร้างพืน้ฐานของรัฐ ระบบการศึกษา เป็นต้น ด้วยเหตนีุจ้ึงได้มีการสถาปนา

พืน้ท่ีปฏิบตักิารรักษาสนัติภาพเกิดขึน้ จากประสบการณ์ท่ีได้มีสว่นร่วมในภารกิจนัน้ สามารถสรุป

สิง่ท่ีจะเป็นภยัคกุคามหรือความเส่ียงภยัในการปฏิบตัหิน้าท่ีได้ ดงันี ้

 ๑.ความเส่ียงภยัจากเหตุการณ์ของความขัดแย้งและความรุนแรง 

    สืบเน่ืองมาจากปัญหาความขดัแย้งภายในพืน้ท่ี ทัง้ปัญหาด้านการเมือง การจัดสรร

ทรัพยากร ปัญหาการแบ่งแยกของกลุ่มคนท่ีมีความแตกต่างกันทางด้านเชือ้ชาติ ภาษา ศาสนา 

หรือ ความเช่ือมีการใช้ความรุนแรง เข่นฆ่าฝ่ายตรงข้าม เกิดการล้างแค้นซึ่งกันและกัน ถึงแม้ว่า

บางครัง้จะดเูหมือนว่าจะมีความสงบเกิดขึน้ในระดบัหนึ่งแล้ว แตปั่ญหาตา่ง ๆ เหลา่นัน้ยงัคงมีอยู่

และพร้อมจะปะทุกลายเป็นความรุนแรงขึน้ได้ตลอดเวลา โดยส่วนหนึ่งอาจมาจากการทําหน้าท่ี



ของเจ้าหน้าท่ีสหประชาชาติท่ีกระทําไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือการโดนตําหนิว่าไม่สามารถเข้า

ไปจัดการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้อย่างทันท่วงทีจนทําให้เหตุการณ์บานปลายเป็นความรุนแรง 

และเม่ือเจ้าหน้าท่ีตํารวจสหประชาชาตซิึง่มีหน้าท่ีเข้าไประงบัยบัยัง้ความรุนแรงนัน้ ก็อาจถกูผู้ ท่ีไม่

เห็นด้วยหรือถกูตอ่ต้านจากผู้ ก่อการไมส่งบ จนเป็นเหตใุห้เจ้าหน้าท่ีได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจาก

เหตุการณ์ดงักล่าวได้ในประเทศบอสเนียฯ มีการแบ่งแยกเชือ้ชาติและศาสนาอย่างชดัเจน โดย

ประชากรของประเทศแบ่งออกเป็น ๓ กลุม่ ได้แก่บอสเนียก, โครแอท และเซิร์บ เช่นในเมืองหลวง

ซาราเจโว ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวบอสเนียกนบัถือศาสนามสุลิม โดยมีชนกลุ่มน้อยเป็นคริส

เตียน ในขณะท่ีเมืองใกล้ถัดไปทางตอนใต้คือ เมืองมอสต้า ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวโครแอท

และนบัถือศาสนา คริสเตียน ในขณะท่ีสว่นน้อยเป็นมสุลิม และเมืองท่ีอยู่ทางตะวนัออกของเมือง

ซาราเจโวเป็นชาวเซร์ิบ ด้วยเหตนีุจ้งึทําให้เกิดการเขน่ฆา่ล้างเผน่พนัธุ์ขึน้ในแตล่ะเมืองโดยใช้อาวธุ

หนกัทัง้ ยานเกราะ, ปืนกลมือ, ระเบิดแสวงเคร่ือง ฯลฯ ซึง่ในขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีตํารวจไทยไปปฏิบตัิ

หน้าท่ีในปี พ.ศ.๒๕๔๑ นัน้ หัวหน้าตํารวจไทยได้เคยเหยียบกับระเบิดท่ีถูกฝังลืมไว้จนได้รับ

บาดเจ็บมาแล้ว 

 ๒.ความเส่ียงภยัอันเน่ืองมาจากปัญหาอาชญากรรมในพืน้ที่ 

     ความอดอยาก ความยากจน ปัญหาการว่างงาน สิ่งพืน้ฐานเหล่านีส้ามารถพบได้

โดยทัว่ไปในพืน้ท่ีปฏิบตัิการรักษาสนัติภาพ แน่นอนว่าสิ่งเหล่านีคื้อปัจจยัปัญหาหลกัท่ีนํามาซึ่ง

การก่ออาชญากรรมถึงแม้ว่าโดยธรรมชาติของการเข้ามาช่วยเหลือประเทศนัน้  ๆ  ของ

สหประชาชาติ จะได้รับความคุ้มครองหรือให้เอกสิทธ์ิทางการทตู และเจ้าหน้าท่ีสหประชาชาติเอง

จะไม่ใช่ เป้าหมายของความรุนแรงในทางการเมือง  แต่การท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้ ปฏิบัติงานกับ

สหประชาชาตหิรือเจ้าหน้าท่ีขององค์กรระหว่างประเทศจะเป็นกลุม่บคุคลท่ีมีทรัพย์สิน ทัง้จากเงิน

เบีย้เลีย้งยังชีพท่ีสหประชาชาติหรือองค์กรต่าง ๆ จ่ายให้ หรือจากทรัพย์สินส่วนตัวอ่ืน ๆ โดย

ข้อเท็จจริงแล้วต้องยอมรับว่า เจ้าหน้าท่ีขององค์การระหว่างประเทศเหล่านีจ้ะมีความเป็นอยู่ท่ี

ดีกว่าประชาชนของประเทศ ซึง่กลุม่คนเหลา่นีจ้ะตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มโจรผู้ ร้ายท่ีประสงค์ต่อ



ทรัพย์สินได้ง่าย และในหลายครัง้ท่ีเกิดความรุนแรงถึงขัน้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุร้าย

ดงักลา่ว อาชญากรรมหลกั ๆ ท่ีมกัเกิดขึน้กบัเจ้าหน้าท่ีเหล่านีก็้มี อาทิ การลกัทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ 

ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรือการถูกลักพาตัวเรียกค่าไถ่ ดังกรณีตัวอย่างของเหตุการณ์สําคัญท่ี

เจ้าหน้าท่ีตํารวจสหประชาชาติตกเป็นเป้าหมายของเหตอุาชญากรรมท่ีประเทศเฮติ โดยเป็นการ

เกิดขึน้ในช่วงท่ีมีเจ้าหน้าท่ีตํารวจไทยปฏิบตัหิน้าท่ีระหวา่งปี พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ คือ 

 -เม่ือวนัท่ี ๙ ก.ย.๒๕๕๓ ท่ีเมืองปอร์โตแปรงซ์ มีการชิงทรัพย์เจ้าหน้าท่ีตํารวจ

สหประชาชาติจากประเทศเยเมนขณะเดินออกมาจากธนาคาร โดยคนร้ายชาวพืน้เมืองใช้

รถจกัรยานยนต์เป็นพาหนะ ใช้อาวุธปืนพกยิงจํานวน ๓ นดั เข้าท่ีไหล่ซ้าย ๑ นดั ได้รับบาดเจ็บ

สาหัส โดยคนร้ายได้เงินสดเป็นจํานวน ๔,๐๐๐ ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาและโทรศพัท์มือถือ แล้ว

หลบหนีไป 

  .เม่ือวันท่ี ๓ พ.ย.๒๕๕๓ ท่ีเมืองปอร์ตาแป๊ก มีการฆาตกรรมเจ้าหน้าท่ีตํารวจ

สหประชาชาติจากประเทศไนเจอร์ สภาพศพถูกฟันด้วยมีดมีบาดแผลลึกหลายแห่งท่ีศีรษะและ

หวัไหล ่โดยคนร้ายแอบเข้ามาในขณะท่ีผู้ตายกําลงันอนพกัผอ่นอยูใ่นบ้านพกั 

  -เม่ือวนัท่ี ๑๔ พ.ค.๒๕๕๔ ท่ีเมืองปอร์โตแปรงซ์ เกิดเหตปุล้นทรัพย์และทําร้าย

ร่างกายเจ้าหน้าท่ีตํารวจสหประชาชาตจิากประเทศแคนาดาในบ้านพกั โดยคนร้ายชาวพืน้เมืองไม่

ทราบจํานวนได้จบัเจ้าหน้าท่ีตํารวจแคนาดาจํานวน ๓ คน มดักบัพืน้ ใช้อาวธุปืนขู่บงัคบัและทบุตี

เพ่ือบงัคบัให้เปิดท่ีเก็บทรัพย์สนิ โดยคนร้ายได้เงินสด อาวธุปืนพก คอมพิวเตอร์ และทรัพย์อ่ืนๆ ไป

อีกหลายรายการ 

 ๓.ความเส่ียงภยัอันเน่ืองมาจากโรคภยัไข้เจบ็และการเกิดโรคระบาด 

    ประเทศท่ีเป็นพืน้ท่ีปฏิบตัิการรักษาสนัติภาพนัน้ โดยทัว่ไปแล้วจะเป็นประเทศท่ีล้าหลงั

ในแทบทุกเร่ือง โดยเฉพาะเร่ืองเก่ียวกับสุขภาพอนามัยของประชาชน ท่ีมักจะขาดแคลน

ปัจจยัพืน้ฐานท่ีสําคญั และมีความเป็นอยู่ไม่ถกูสขุลกัษณะ การดํารงชีวิตประจําวนัของประชาชน



ก็จะเป็นแบบง่าย ๆ เม่ือเกิดภาวะโรคระบาดก็จะมีการแพร่ขยายของโรคได้รวดเร็ว เช่น การแพร่

ระบาดของอหิวาตกโรคใน ปี พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ เป็นเหตใุห้มีผู้ เสียชีวิตกว่า ๔,๐๐๐ คน จากผู้

ติดเชือ้ทัง้หมดกว่า ๒๘๕,๐๐๐ ราย (ข้อมูลการรายงานของสหประชาชาติเม่ือวันท่ี ๑๗ เม.ย.

๒๕๕๔) หรือโดยธรรมชาติของพืน้ท่ีก็มักจะมีการแพร่ระบาดของโรคบางประเภทอยู่แล้ว เช่น 

ประเทศตมิอร์-เลสเต ถือได้ว่าเป็นแหลง่ของไข้มาเลเรีย ประมาณกนัว่าประชาชนของประเทศกว่า

ร้อยละ ๕๐ เคยป่วยเป็นไข้มาเลเรีย (ข้อมูลจากการสุ่มตรวจขององค์การอนามยัโลกในปี พ.ศ.

๒๕๔๒), ประเทศเฮติก็เป็นแหล่งระบาดของโรคมาเลเรียด้วยเช่นกัน ซึ่งในภารกิจการรักษา

สนัติภาพท่ีประเทศเฮติในเดือน ก.พ.๒๕๕๔ มีเจ้าหน้าท่ีตํารวจไทย ๒ ราย ป่วยเป็นไข้มาเลเรีย

ต้องนอนพกัรักษาตวัอยูใ่นโรงพยาบาลของสหประชาชาตนิานหลายวนั 

 ๔.ความเส่ียงภยัอันเน่ืองมาจากภยัธรรมชาตใินพืน้ที่ 

    ถึงแม้ว่าปัญหาภัยธรรมชาติในทุกวันนีอ้าจเกิดขึน้ได้ทุกพืน้ท่ีหรือเกิดขึน้อยู่แล้วกับ

ประเทศทัว่โลก ซึง่ขึน้อยูก่บัวา่จะเป็นภยัธรรมชาตชินิดใด หรือมีความรุนแรงขนาดไหน แตท่ี่ถกูจดั

ว่าเป็นความเส่ียงภัยอย่างหนึ่งของการปฏิบตัิภารกิจรักษาสนัติภาพนัน้ ก็เน่ืองด้วยระบบการ

ป้องกนั การเตือนภยั หรือมาตรฐานของการอยู่อาศยัในแตล่ะพืน้ท่ีนัน้ ยงัขาดความเป็นมาตรฐาน

หรือกลา่วได้ว่าไม่มีระบบเหลา่นัน้อยู่เลย ซึง่จะทําให้เม่ือมีเหตกุารณ์ภยัธรรมชาติเกิดขึน้แล้ว เกิด

ความเสียหายและความรุนแรงเป็นอย่างมาก ตวัอย่างกรณีของประเทศเฮติ ซึ่งมีพืน้ท่ีตัง้อยู่บน

ความเส่ียงของการเกิดแผ่นดินไหวการตัง้อยู่บนรอยเล่ือนของเปลือกโลก ประกอบกบัลกัษณะการ

ก่อสร้างบ้านเรือนท่ีเป็นตกึแก่ขาดการออกแบบและก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน เป็นลกัษณะของการ

ก่อสร้างง่าย ๆ ไม่มีฐานรากท่ีแข็งแรงพอจะรองรับนํา้หนักของตวัอาคาร และไม่ได้คํานึงถึงภัย

ธรรมชาติจากแผ่นดินไหว รวมทัง้มีการตอ่เติมได้ตลอดเวลาโดยไม่มีระบบการควบคมุจากภาครัฐ 

เม่ือเกิดเหตแุผ่นดินไหวจึงมีความสญูเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจํานวนมาก ดงัเช่นท่ีปรากฏเหตุ

แผ่นดินไหวครัง้รุนแรงเม่ือวนัท่ี ๑๒ ม.ค.๒๕๕๓ ส่งผลให้มีผู้คนเสียชีวิตมากกว่า ๒๐๐,๐๐๐ คน 

และบ้านเรือนในเมืองหลวงปอร์โตแปรงซ์กว่า ๗๐% ได้รับความเสียหาย ประชาชนไร้ท่ีอยู่อาศยั



กวา่ ๕๐๐,๐๐๐คน หรือในประเทศตมิอร์-เลสเต ท่ีเป็นประเทศเกาะมีชายฝ่ังทะเลและปากแม่นํา้ท่ี

เกิดจากการไหลของนํา้จากภเูขาสงูท่ีอยู่กลางเกาะซึง่ในฤดฝูนจะก่อให้เกิดนํา้ป่าไหลหลากได้ง่าย 

อีกทัง้ความไม่พร้อมของถนนหนทางในหลายพืน้ท่ียงัต้องใช้ทางนํา้เป็นทางรถยนต์สญัจรซึง่ปกติ

แล้วแม่นํา้หรือทางนํา้เหล่านีจ้ะแห้งได้เร็วมากเพราะความลาดชนัของพืน้ท่ี ซึง่เม่ือมีฝนตกนํา้ฝน

จะใช้เวลาไม่นานทางนํา้ก็จะแห้งพอท่ีรถยนต์สามารถผ่านไปได้ แต่อย่างไรก็ตามการคาดคะเน

ปริมาณนํา้ฝนอาจผิดพลาดได้เพราะปริมาณนํา้ฝนท่ีอาจจะตกมากในบริเวณป่าเหนือนํา้ ประกอบ

กบัความขุ่นของนํา้หลงัจากฝนตกใหม่ ๆ อาจทําให้มองไม่เห็นสิ่งอปุสรรคใต้นํา้ซึง่เกิดเป็นปัญหา

ขึน้ได้ตลอดเวลา ในกรณีนีมี้เจ้าหน้าท่ีทหารของประเทศเกาหลีใต้เสียชีวิตจากการข้ามแม่นํา้

ในช่วงฤดฝูนมาแล้ว และยงัพบว่ามีรายงานชาวบ้านจมนํา้ตายอยู่บอ่ย ๆ ในช่วงหน้าฝน  และการ

เกิดนํา้ท่วมอาจเป็นสาเหตขุองการแพร่ระบาดของเชือ้โรคได้โดยง่ายจากการไหลไปปนเปือ้นตาม

แหล่งนํา้ต่าง ๆ   นอกจากนัน้ความเส่ียงภยัจากการเกิดพายใุต้ฝุ่ นหรือพายเุฮอริเคนท่ีรุนแรง เช่น

ประเทศเฮติ ซึ่งมีรายงานการเกิดพายุเฮอริเคนในช่วงเดือน มิ.ย.ถึง พ.ย.ของทุกปี (ในปี พ.ศ.

๒๕๔๗ มีรายงานผู้ เสียชีวิตจากพายเุฮอริเคนถึง ๑,๕๐๐ คน)  

 ๕.ความเส่ียงภยัอันเน่ืองมาจากอุบัตเิหตุทางรถยนต์ 

     รถยนต์เป็นพาหนะหลกัท่ีใช้ในการปฏิบตัิภารกิจรักษาสนัติภาพ โดยผู้ ท่ีปฏิบตัิหน้าท่ี

จะต้องผ่านการทดสอบความสามารถในการขับข่ีรถยนต์ขับเคล่ือนส่ีล้อ(ดงัท่ีได้กล่าวมาแล้ว) 

อุบตัิเหตุทางรถยนต์ท่ีเกิดขึน้จะมีสาเหตุมาจากสภาพของถนนไม่ได้มาตรฐาน การท่ีต้องขับข่ี

รถยนต์บนเขาสงูชนั สภาพถนนล่ืน หรือการท่ีต้องใช้ถนนร่วมกบัชาวพืน้เมืองท่ีขบัข่ีรถยนต์โดยไม่

เคารพกฎจราจร หรือใช้รถยนต์ท่ีมีอุปกรณ์ไม่ครบ เช่นไม่มีโคมไฟส่องสว่างหน้า ไม่มีไฟเลีย้ว 

หรือไม่มีไฟท้าย ระบบเบรกไม่ดีพอ การใช้ความเร็วเกินกําหนด ซึ่งจากรายงานสถิติการเกิด

อุบตัิเหตุกับเจ้าหน้าท่ีตํารวจสหประชาชาติพบว่า การสูญเสียชีวิตจะมีจํานวนใกล้เคียงกับการ

สญูเสียอนัเน่ืองมาจากการปะทะต่อสู้  ในประเทศติมอร์-เลสเต สภาพถนนเป็นเขาสงู ถนนแคบ

และชํารุด ทําให้เกิดการขบัรถตกเขาและเหวอยูบ่อ่ยครัง้ สําหรับในประเทศเฮติจะเป็นกรณีท่ีรถชน



กนัหรือถกูรถยนต์ชนอนัเน่ืองมาจากความแออดัของเมือง และความไร้ระเบียบวินยัของผู้คน ซึง่ใน

ปีพ.ศ.๒๕๕๓ ท่ีมีเจ้าหน้าท่ีตํารวจไทยไปปฏิบตัิภารกิจนัน้มีทหารเนปาลถูกรถยนต์ชนเสียชีวิต

ขณะเดินข้ามถนน และเพ่ือนร่วมทีมสายตรวจชาวจอร์แดนถูกรถยนต์บรรทุกไม่มีไฟหน้าชน

เสียชีวิตตอ่หน้าตอ่ตาขณะจอดรถอยูป่ฏิบตัหิน้าท่ีมาแล้ว 

 ๖.ปัญหาอันเกิดจากตวัเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตเิอง  

     เร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองท่ีสําคญัท่ีสดุท่ีมกัจะประสบกนัอยูบ่อ่ยครัง้ ทัง้นีเ้กิดขึน้จากการท่ีต้องมา

ทํางานต่างแดน ห่างไกลจากประเทศไทย ไม่มีเพ่ือนคนไทย ต้องทํางานกับเพ่ือนร่วมงาน

ชาวต่างชาติ ซึง่มีสงัคม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม ความคิดการปฏิบตัิในการทํางานท่ี

อาจแตกต่างกนั การท่ีต้องจากครอบครัวมาเป็นเวลานาน ๆ ทําให้เกิดอาการของโรคคิดถึงบ้าน 

(Homesick) การท่ีต้องใช้ชีวิตอยูใ่นสภาพท่ีขาดแคลน จํากดัด้วยสภาพท่ีพกัอาศยั ท่ีทํางาน ระบบ

สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ขาดแคลน อาหารและนํา้ด่ืม ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวก ผล

ดงักลา่วทําให้เกิดความเครียดจนถึงเจ็บป่วยทางกาย เช่น ความดนัโลหิตสงู เกิดโรคซมึเศร้า ทําให้

เงียบขรึม อาจควบคมุอารมณ์ไม่ได้ ฉนุเฉียวง่าย ทัง้นีค้วามเครียดนอกจากจะมีผลกระทบโดยตรง

กับผู้ ท่ีเกิดอาการเครียดแล้ว ยังมีผลกระทบถึงเพ่ือนร่วมงานท่ีต้องคอยระวัง สอดส่อง ดูแล

พฤตกิรรมอีกด้วย 

   

 

 

 

 

 



 

บทที่ ๕ 

 การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตาํรวจไทยไปปฏบิตัภิารกจิรักษาสันตภิาพ 

 

 ในอดีตท่ีผ่านมา รัฐบาลของประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจรักษา

สนัติภาพของสหประชาชาติมาโดยตลอดโดยถือเป็นนโยบายท่ีสําคญัในฐานะท่ีประเทศไทยเป็น

สมาชิกของสหประชาชาติ เพ่ือธํารงซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรี การร่วมสร้างสันติสุขให้เกิดขึน้ใน

ภมูิภาคและสงัคมขึน้ ดงัเห็นได้จากมตขิองคณะรัฐมนตรีครัง้ลา่สดุเม่ือวนัท่ี ๘ พ.ค.๒๕๕๕ คือ 

   ๑. อนุมตัิในหลกัการให้ดําเนินการโครงการ “เตรียมความพร้อมเพ่ือจัดส่งข้าราชการ

ตํารวจไปร่วมปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพขององค์การสหประชาชาติ ของสํานักงานตํารวจ

แห่งชาต ิตามท่ีสํานกังานตํารวจแห่งชาตเิสนอ 

               ๒. กรณีมีความจําเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ประจํากาย

สําหรับข้าราชการตํารวจท่ีไปปฏิบตัิภารกิจในรูปแบบรายบคุคลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้

สํานกังานตํารวจแห่งชาตปิรับแผนการปฏิบตังิานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มาดําเนินการก่อน ตามความเห็นของสํานกังบประมาณ 

               ๓. กรณีการขอกําหนดอตัราเงินเดือนตัง้ใหมเ่พ่ือทดแทนข้าราชการตํารวจท่ีจะสง่ไปร่วม

ปฏิบตัิภารกิจรักษาสนัติภาพขององค์การสหประชาชาติ ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติพิจารณา

เกล่ียอตัราว่างท่ีมีอยู่ก่อน หากไม่เพียงพอจึงพิจารณากําหนดอตัราข้าราชการตํารวจตัง้ใหม่ตาม

จํานวนท่ีจะจดัส่งไปร่วมปฏิบตัิภารกิจดงักล่าว โดยควรกําหนดเป็นอตัรากําลงัเฉพาะคราวตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนดในการปฏิบัติภารกิจของแต่ละประเทศ เม่ือมีภารกิจสิน้สุดให้ยุบเลิก

อตัรากําลงัดงักลา่ว ตามความเห็นของสํานกังาน ก.พ. 



 นอกจากนัน้ยงัได้มอบหมายให้ กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกองการต่างประเทศ 

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ดําเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีตํารวจท่ีจะไปปฏิบตัิภารกิจการรักษา

สนัตภิาพเป็นประจําโดยมีขอบเขตเนือ้หาความรู้ประกอบด้วย 

๑.โครงสร้างของสหประชาชาติโดยสงัเขปและฝ่ายปฏิบตัิการรักษาสนัติภาพ (The UN 

Organization and Department of Peacekeeping Operation) 

  -เพ่ือเรียนรู้พืน้ฐานเก่ียวกบั โครงสร้างสงัเขปขององค์การสหประชาชาติซึง่ประกอบด้วย

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง อาทิต สมชัชาใหญ่สหประชาชาติ (General Assembly) คณะมนตรีความ

มัน่คง (Security Council) คณะมนตรีเศรษฐกิจและสงัคม (Economic and Social Council) 

สํานกัเลขาธิการ (Secretariat) เป็นต้น โดยเฉพาะหน่วยงานของสหประชาชาติท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง

กบัฝ่ายปฏิบตักิารรักษาสนัตภิาพ (Department of Peacekeeping Operation- DPKO) 

 ๒.ข้อควรและไม่ควรปฏิบตัิของเจ้าหน้าท่ีสหประชาชาติและกฎการใช้กําลงั (Ten Rules 

Code of Personal Conduct for Blue Helmets and Rules of Engagement) 

    -เพ่ือให้ทราบถึงข้อบังคับ ๑๐ ประการ และข้อควรและไม่ควรปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ี

สหประชาชาติในขณะท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีอยู่ในพืน้ท่ีประเทศภารกิจ อาทิ การเป็นผู้ มีระเบียบวินยั มี

ศีลธรรมอันดี มีมนุษย์สัมพันธ์ เพ่ือให้ตระหนักอยู่เสมอว่าท่านกําลังปฏิบตัิภารกิจในนามของ

สหประชาชาติ โดยมีตราสญัลกัษณ์สหประชาชาติและหมวกสีฟ้าอนัเป็นสิ่งเตือนใจอยู่เสมอ และ

ให้ได้รับความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบักฎการใช้กําลงัเม่ือมีความจําเป็นเพ่ือป้องกนัตนเอง 

 ๓.ภมูิรัฐศาสตร์ของประเทศภารกิจ (Geopolitical Briefings) 

    -เพ่ือให้ทราบถึงสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สงัคม วัฒนธรรมความเป็นมา การ

พัฒนาความขัดแย้งทางการเมือง เชือ้ชาติ ศาสนา และสถานภาพความขัดแย้งท่ียังคงอยู่ใน

ปัจจบุนัของประเทศภารกิจ 



 ๔.โครงสร้าง หน้าท่ีและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีตํารวจสหประชาชาติ (The 

UNPOL Organization, Duties and Responsibilities) 

    -เพ่ือศึกษาความเป็นมาของเจ้าหน้าท่ีตํารวจสหประชาชาติ สายการบังคับบัญชา 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง หน้าท่ีและความรับผิดชอบ อาทิ ตรวจสอบการปฏิบตัิหน้าท่ีของตํารวจ

ท้องถ่ิน ให้เป็นไปตามกฎหมายท้องถ่ิน หรือมิให้มีการละเมิดสิทธิมนษุยชน ประสานกบัหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง และรายละเอียดในการปฏิบตัิ เช่น การเขียนรายงาน Daily Situation Report – Daily 

Sitrep) การสืบสวนสอบสวนและอปุสรรคข้อขดัข้อง 

 ๕.แนวทางปฏิบตัเิม่ือถกูจบัเป็นตวัประกนั (Hostage Incident Management) 

    -เพ่ือให้ทราบถึงนโยบายและแนวทางแก้ไขของสหประชาชาติ เม่ือเจ้าหน้าท่ีของ

สหประชาชาติถูกจับเป็นตัวประกัน วิธีการเจราจาให้ปล่อยตัวประกัน แนวทางปฏิบัติของตัว

ประกันขณะถูกควบคุมตัว (โดยปกติสหประชาชาติจะไม่มีนโยบายจ่ายเงินค่าไถ่ตัวเพ่ือแลก

อิสรภาพให้กบัเจ้าหน้าท่ีสหประชาชาต)ิ 

 ๖.สทิธิมนษุยชน (Human Rights) 

     -เพ่ือศึกษาขัน้พืน้ฐานเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง อาทิ ๑) 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนษุยชน (Universal Declaration of Human Rights) ๒) ปฏิญญา

สากลว่าด้วยการกําจดัการเลือกปฏิบตัิต่อสตรีเพศ (Declaration of on the Elimination of 

Discrimination against Women) ๓) อนสุญัญาว่าด้วยสิทธิของเด็ก (Convention of the Rights 

of the Child) ๔) ปฏิญญาวา่ด้วยการคุ้มครองบคุคลใด ๆ จากการถกูทรมานและทารุณกรรม การ

ปฏิบตัหิรือการลงโทษอย่างเลวร้ายหรืออย่างมิใช่ลกัษณะมนษุย์ (Declaration on the Protection 

of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment of Punishment) เป็นการเชิญวิทยากรจากสํานกังานอยัการสงูสดุมาเป็นผู้บรรยาย 

 



 ๗. การให้ความช่วยเหลือด้านมนษุยธรรม (Humanitarian Assistance) 

     -เพ่ือให้ได้รับความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมต่อผู้

ได้รับผลกระทบต่อความขดัแย้งในพืน้ท่ีพิพาท ผู้ ลีภ้ยั หรือผู้หลบหนีภยัสงคราม พืน้ฐานให้ความ

ช่วยเหลือ อาทิ การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้หลบหนีภยัสงครามอย่างไม่เลือกปฏิบตัิ การประสาน

กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเช่น สํานกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ยัสหประชาชาติ (The United Nations 

High Commissioner for Refugees – UNHCR) และกาชาดสากล (International Committee of 

the Red Cross – ICRC) โดยเชิญเจ้าหน้าท่ีจาก สํานกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ ลีภ้ยัสหประชาชาต ิหรือ 

กาชาดสากล มาเป็นวิทยากร 

 ๘. การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น (First Aid) 

      -เพ่ือให้ความรู้ขัน้พืน้ฐานแก่ผู้ รับการอบรมเก่ียวกบัการปฐมพยาบาลฉกุเฉินขัน้ต้นแก่

ผู้ประสบเหตหุรือเจ็บป่วยในขณะปฏิบตัิหน้าท่ีในพืน้ท่ีพิพาท อาทิ การจดัหาสถานท่ีท่ีเหมาะสม

ก่อนการปฐมพยาบาลขัน้ต้น วิธีปฐมพยาบาลผู้ ป่วยท่ีมีอาการหมดสติ จากอากาศแปรปรวน หรือ 

หวัใจหยดุเต้นฉบัพลนั อาการช็อก มีบาดแผลฉกรรจ์ บาดแผลจากไฟไหม้ หรือถกูงกูดั เป็นต้น 

 ๙.การแก้ไขอาการเครียด (Stress Management) 

    -เพ่ือเรียนรู้แนวทางแก้ไขเบือ้งต้นเม่ือผู้ เข้าร่วมปฏิบตัิการรักษาสนัติภาพต้องประสบกบั

อาการเครียดขณะปฏิบตัิหน้าท่ีในต่างประเทศ โดยปราศจากครอบครัวเป็นเวลานาน มีสภาพ

ความเป็นอยู่ท่ีแตกต่างจากเดิม พบเห็นเหตุการณ์โหดร้ายทารุณหรือตกอยู่ในสภาพแวดล้อม

คล้ายอยู่ในภาวะสงคราม หรือในสถานการณ์ท่ีมีการสู้ รบ ซึ่งอาจพบเห็นผู้บริสทุธ์ิได้รับบาดเจ็บ

สาหสั หรือเสียชีวิตตอ่หน้า ความหายนะวิบตัติา่ง ๆ หรือ ตนเองต้องตกอยูใ่นสภาพเส่ียงตอ่การถกู

จบัเป็นตวัประกนั หรือได้รับอนัตรายตอ่ชีวิตได้  

 ๑๐.การฝึกระวงัภยัจากกบัระเบิดและเม่ือถกูซุม่ยิง (Training for Mine Awareness and 

When Being Sniper Fired) 



      -เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเบือ้งต้นในการพิจารณาตรวจสอบว่าพืน้ท่ีใดน่าจะเป็น

พืน้ท่ีควรระวงัอนัตรายจากกบัระเบิด (ทุ่นระเบิดสงัหาร) วิธีการเคล่ือนไหว การขบัรถยนต์ในพืน้ท่ี

ท่ีต้องสงสยัวา่อาจจะมีอนัตราย เพ่ือหลีกเล่ียงอนัตรายในพืน้ท่ีขดัแย้งท่ียงัมีอนัตรายจากกบัระเบิด 

และเม่ือถกูซุม่ยิงขณะอยูใ่นท่ีโลง่แจ้ง ในอาคาร หรือในยานพาหนะ การฝึกอบรมจะเป็นประโยชน์

อย่างมาก และมีความสําคญัอย่างยิ่งต่อความปลอดภยัในชีวิตของเจ้าหน้าท่ีตํารวจท่ีจะเข้าร่วม

ภารกิจการรักษาสนัตภิาพ 

 

 สิ่งหนึ่งท่ีทําให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจผู้ เคยผ่านการปฏิบัติหน้าท่ีภารกิจรักษาสันติภาพได้

กลับไปปฏิบัติหน้าท่ีกันอีกหลายครัง้เพราะ การได้รับประสบการณ์ในการทํางานพืน้ท่ีของ

สหประชาชาติมาแล้ว เม่ือต้องกลบัไปรับการทดสอบใหม่จึงทําให้มีโอกาสได้เปรียบกว่าผู้ ท่ีไม่เคย

ไป และพบว่าบ่อยครัง้ท่ีพืน้ท่ีภารกิจนัน้มกัต้องการกําลงัพลสนบัสนุนเป็นการเร่งด่วน ทําให้ผู้ มี

ประสบการณ์มาแล้วจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษด้วยเช่นกนั 

การได้มีโอกาสร่วมปฏิบตัิภารกิจการรักษาสนัติภาพของสหประชาชาตินัน้ เป็นการทํา

หน้าท่ีอนัสําคญัในการธํารงรักษาความสงบเรียบร้อย สร้างความมัน่คงและให้ความปลอดภยัแก่

ประชาชนตลอดจนหน่วยงาน องค์กรตา่งๆ ในแตล่ะพืน้ท่ีปฏิบตักิารนัน้ ถือได้วา่เป็นทัง้ความภมูิใจ

ส่วนตวัและเป็นความเสียสละในการทําหน้าท่ีอนัสําคญัยิ่งเพ่ือความสงบสขุของมวลมนุษยชาต ิ

เป็นผู้สร้างสนัติภาพให้กบัโลกนีอ้ย่างแท้จริง เจ้าหน้าท่ีตํารวจทกุนายจะต้องมีความพร้อมในทกุๆ 

ด้าน ต้องอาศยัความตัง้ใจและมุ่งมัน่ในการทําหน้าท่ีอย่างไม่ย่อท้อ รวมทัง้การมีศาสตร์และศิลป์

ในการดํารงตนท่ามกลางความขัดแย้งและความรุนแรงท่ีพร้อมจะเกิดขึน้ได้ตลอดเวลา ความ

แตกตา่งและความหลากหลายของพืน้ท่ีปฏิบตักิารรักษาสนัตภิาพ ทัง้ในด้านสภาพภมูิศาสตร์ การ

ปกครอง ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมของพืน้ท่ีปฏิบตัิงาน ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีตํารวจ

จากประเทศอ่ืนๆ เอง มีสว่นสําคญัในการสร้างความสําเร็จหรือก่อให้เกิดความล้มเหลวของภารกิจ

การรักษาสนัตภิาพของสหประชาชาต ิ



อย่างไรก็ตามภารกิจการรักษาสันติภาพท่ีควบคุมกํากับดูแลโดย  DPKO มีการ

เปล่ียนแปลงไปจากอดีต โดยในปัจจบุนัมีจํานวนภารกิจท่ีเพิ่มขึน้ เพ่ือตอบสนองความขดัแย้งท่ีมี

ความซบัซ้อนอนัเกิดจากความแตกต่างทางเชือ้ชาติ ศาสนา การล่มสลายของรัฐอนัมีสาเหตมุา

จากทัง้ปัจจยัภายนอกและภายในประเทศ ส่งผลให้สหประชาชาติขอรับการสนบัสนุนเจ้าหน้าท่ี

ตํารวจจากประเทศสนบัสนนุกําลงัตํารวจ (Police Contributing Countries: PCCs) เพ่ือเข้า

ปฏิบตัหิน้าท่ีทัง้ใน UN DPKO สํานกังาน ณ นครนิวยอร์กและในภาคพืน้ปฏิบตัิอย่างตอ่เน่ือง และ

จํานวนกําลงัพลเจ้าหน้าท่ีตํารวจเข้าร่วมนัน้ ยงัมีจํานวนไมม่ากนกั เน่ืองจากข้อจํากดัท่ีสําคญัคือ 

๑)ข้อจํากัดในระดับนโยบาย แม้รัฐบาลไทยจะมีนโยบายสนับสนุนบทบาทของ

สหประชาชาติการรักษาสนัติภาพ และสํานกังานตํารวจแห่งชาติให้การสนบัสนนุเจ้าหน้าท่ีตํารวจ

เข้าร่วมภารกิจ แตก่ารสง่เจ้าหน้าท่ีตํารวจเข้าร่วมยงัมีจํานวนไม่มากนกัและเป็นการสนองตอบต่อ

คําขอของสหประชาชาติเป็นแต่ละกรณีๆ ไป จึงยงัไม่มีการวางแผนและพฒันาบคุลากรอย่างเป็น

ระบบ จึงจําเป็นต้องมีการสร้างความเข้าใจและความสนใจในระดับนโยบายเพ่ือให้มีการ

ประสานงานและการวางแผนอย่างเป็นบูรณการระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเตรียมความ

พร้อมทัง้ด้านนโยบายและบคุลากร 

๒)ข้อจํากัดด้านภาษา เจ้าหน้าท่ีตํารวจส่วนใหญ่มีข้อจํากดัด้านการใช้ภาษา ซึ่งภาษา

ทางการของสหประชาชาติท่ีใช้ในภารกิจคือ ภาษาองักฤษ และ ภาษาฝร่ังเศส นบัว่าเป็นอปุสรรค

ท่ีสําคญัประการหนึ่งในการปฏิบตัิงานเน่ืองจากภารกิจนอกเหนือจากการติดต่อสื่อสารโดยปกติ

ประจําวันแล้ว ยังต้องมีทักษะภาษาเฉพาะท่ีเก่ียวกับการบริหารงาน กฎหมาย กฎระเบียบ 

ข้อบงัคบั ซึง่จําเป็นต้องใช้ในระดบัขัน้สงูสําหรับการประชมุ การรายงาน การเสนอแผนงาน ฯลฯ  

 ๓)ข้อจํากัดด้านหน่วยงานที่ดูแล สํานักงานตํารวจแห่งชาติได้มอบหมายให้กองการ

ต่างประเทศเป็นผู้ดแูลบริหารจดัการการคดัเลือกเจ้าหน้าท่ีตํารวจในสงักัดท่ีสมคัรใจเข้ารับการ

ทดสอบหากผ่านเกณฑ์ขัน้ต่ําได้แล้วเพ่ือไปปฏิบตัิภารกิจการรักษาสนัติภาพ  แต่ในสภาพความ

เป็นจริงกองการตา่งประเทศฯมีภารกิจในด้านการตา่งประเทศอ่ืนๆอีกมากจึงได้มอบหมายให้กอง



กํากบัการ ๒ ฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์ดแูลรับผิดชอบนัน้จึงยงัไม่เพียงพอตอ่การขบัเคล่ือน สมควรต้องมี

การยกฐานะปรับเปล่ียนให้สงูเป็นระดบักองบงัคบัการเพ่ือการดแูลเป็นการเฉพาะ และควรจะต้อง

มีเจ้าหน้าท่ีตํารวจประสานงาน (Police Liaison Officer) ไปประจําท่ี DPKO ณ นครนิวยอร์ก เพ่ือ

ความคลอ่งตวั รวดเร็ว ดงัเช่น ทหารท่ีได้มีการสง่ไปปฏิบตัมิาเป็นเวลานานแล้ว 

 ๔)ข้อจาํกัดของเจ้าหน้าที่ตาํรวจ 

    ความแตกต่างทางสรีระร่างกาย อนัได้แก่ อาย ุเพศ ความสงู ความอดทน การเจ็บป่วย 

ฯลฯ จัดเป็นปัจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีทําให้เกิดข้อจํากัดต่อการปฏิบัติภารกิจการรักษา

สนัตภิาพได้ และได้เกิดขึน้มาโดยตลอด ดงันัน้ การเตรียมตวัให้พร้อมโดยเฉพาะร่างกายและจิตใจ

จึงเป็นสิ่งสําคญัและจําเป็นท่ีต้องตระหนักคํานึงถึง มีหลายครัง้ท่ีเจ้าหน้าท่ีตํารวจไทยถูกภาวะ

กดดนัจนเครียดทางจิตใจส่งผลให้เกิดความเจ็บป่วยทางกายตามมาบัน่ทอนจนไม่สามารถอยู่

ปฏิบตัิหน้าท่ีต่อได้ ต้องขอยุติการปฏิบตัิและเดินทางกลบัหรือถูกส่งกลบั เกิดความเสียหายต่อ

จํานวนกําลงัพลท่ีอาจไม่ได้รับการพิจารณาให้สง่ทดแทน เสียโควตาของประเทศท่ีได้รับไปให้ท่ีอ่ืน  

เสียงบประมาณท่ีเป็นภาระรับผิดชอบของประเทศไทยต้องจ่ายคืนให้สหประชาชาติ (หากอยู่

ปฏิบตัต่ํิากวา่ ๖ เดือน ตามกฎและระเบียบของสหประชาชาต)ิ 
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