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แนวทางการปฏิบัติของกระทรวงกลาโหม ในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
แนวทางการปฏิบัติของกระทรวงกลาโหม ในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ เป็นการกาหนด
แนวทางในดาเนิ นการต่อเนื่องจากแนวทางปฏิบัติของกระทรวงกลาโหม ในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยมีเป้าหมายให้เป็นสะพานเชื่อมระหว่างเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชา ยุทธศาสตร์ชาติ
และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ไปสู่ภาคการปฏิบัติของการดาเนินแผนงาน โครงการ และกิจกรรมในกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคง
ของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) โดยเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
และยุ ท ธศาสตร์ ช าติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ (แผนระดั บ ที่ ๑) ซึ่ ง ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ คื อ “ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” รวมทั้ง
เชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นด้านความมั่นคง (แผนระดับที่ ๒) ซึ่งกาหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีสุข ” โดยมีแผนแม่บทย่อย ได้แก่ การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคง
กับอาเซียนและนานาชาติ รวมทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภ าครัฐ ซึ่งกาหนดเป้าหมายเอาไว้ ๒ ประเด็น ได้แก่
๑) ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น และ ๒) ประเทศไทย
มีบทบาทเพิ่มขึ้นในการกาหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้า
ในภูมิภาคอาเซียน
แนวทางการปฏิบัติของกระทรวงกลาโหม ในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ มีความมุ่งหมายหลัก
ในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง (Security Cooperation) ด้วยการเตรียมความพร้อมให้แก่หน่วยงาน
ของกระทรวงกลาโหม ในการเข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมต่าง ๆ ของอาเซียน ซึ่งมีกลไกความร่วมมือหลัก
ภายใต้ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political Security Community: APSC) ได้แก่ การประชุม
รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Ministers’ Meeting: ADMM) และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน
กับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus: ADMM-Plus) เพื่อใช้เวทีอาเซียน
เป็นแรงสนับสนุนรัฐบาลในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ
และประเทศมหาอานาจ รวมถึงองค์การระหว่างประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อนาไปสู่การเสริมสร้าง
ความร่วมมือด้านความมั่นคง สร้างบรรยากาศของความเป็นมิตร รักษาความเป็นกลาง ลดเงื่อนไข และป้องกัน
ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นใหม่ รวมทั้งยึดมั่นในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติ
แนวทางปฏิบัติ ของกระทรวงกลาโหม ในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อใช้ทดแทนแนวทางการปฏิบัติของกระทรวงกลาโหม ในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ซึ่งจะครบอายุลงในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์
ด้านความมั่นคงในทุกระดับ
๒. เพื่อกาหนดแนวทางการปฏิบัติของกระทรวงกลาโหม ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงาน และ
กาลังพลให้มีขีดความสามารถมากขึ้นทั้งในเวทีระดับภูมิภาคจนถึงระดับโลก
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๓. เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนความร่วมมือในประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political Security
Community: APSC) ข้ามไปยังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) และประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Social Cultural Community: ASCC) จนนาไปสู่การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community) ให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง
๔. เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการเข้ า ร่ ว มการประชุ ม ของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาระดั บ สู ง ซึ่ ง อาจต้ อ งมี ก ารตกลงใจ
ในระหว่างการประชุม และเพื่อให้การตกลงใจดาเนินไปตามนโยบายและทิศทางเดียวกัน ได้แก่ การประชุม ADMM
การประชุม ADMM-Plus การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Senior Officials’
Meeting: ADSOM) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียนกับเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมประเทศคู่เจรจา
(ASEAN Defence Senior Officials’ Meeting Plus: ADSOM-Plus) การประชุมคณะทางานเจ้าหน้าที่อาวุโส
กลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Senior Officials’ Meeting Working Group: ADSOM WG) การประชุม
คณะทางานเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียนกับเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Senior
Officials’ Meeting Plus Working Group: ADSOM-Plus WG) รวมทั้งการประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุด
อาเซียน (ASEAN Chief of Defence Forces Meeting: ACDFM) และการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพอาเซียน
๕. เพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินการและการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะทางานผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ
(Experts’ Working Groups: EWGs) ในกรอบการประชุม ADMM-Plus ทั้งในวงรอบปัจจุบัน ซึ่งกระทรวงกลาโหม
ราชอาณาจักรไทย และสหรัฐอเมริกา ดารงตาแหน่งเป็นประธานร่วมคณะทางานผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางทะเล
(Experts’ Working Group on Maritime Security: EWG on MS) ในกรอบการประชุม ADMM-Plus
(สิ้นสุดในปี พ.ศ. ๒๕๖๗) และในวงรอบถัดไป (ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐)
๖. เพื่อ สนับ สนุน การดาเนิน การในการบริห ารจัดการชายแดน (Border Management) อย่า งบูร ณาการ
ตามเอกสารแนวความคิดว่าด้วยความร่วมมือด้านบทบาทของฝ่ายทหารอาเซียนในการสนับสนุนการบริหารจัดการ
ชายแดน (Concept Paper on the Role of ASEAN Defence Establishments in Supporting Border
Management) ซึ่งได้รับการรับรองจากที่ประชุม ADMM ครั้งที่ ๑๓ ณ ประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๗. เพื่อพัฒนาและสนับสนุนแนวทางการดาเนินการและการปฏิบัติงานของศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน (ASEAN
Center of Military Medicine: ACMM)
๘. เพื่อกาหนดแนวทางในการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่กาลังพลและสาธารณชน ในเรื่องกิจกรรมขับเคลื่อน
ประชาคมอาเซียนของกระทรวงกลาโหม
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ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ (แผนระดับที่ ๑)
๒.๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (หลัก)
๒.๑.๑.๑ เป้าหมาย
- ประเทศไทย มีความมั่นคงปลอดภัย มีความสงบเรียบร้อย
- กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน มีความพร้อม
เผชิญเหตุและรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคง ในทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง
- ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชม และได้รับการยอมรับ
โดยประชาคมระหว่างประเทศ
๒.๑.๑.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
- การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึง
องค์กรภาครัฐ และที่มิใช่ภาครัฐ
- การพัฒนากลไกการบริการจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
๒.๑.๑.๓ การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
แนวทางการปฏิบัติฯ เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับกาลังพล และหน่วยงาน
ของกระทรวงกลาโหม ในการดาเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน
และอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ซึ่งผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการตามแนวทางการปฏิบัติฯ ในภาพรวม จะสามารถ
ตอบสนองโดยตรงต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน มีความพร้อมเผชิญเหตุและรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคง ในทุกมิติ ทุกรูปแบบ
และทุกระดับความรุนแรง และ ๒) ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชม และได้รับการยอมรับ
โดยประชาคมระหว่างประเทศ ตลอดจนสามารถสนับสนุนความสาเร็จในเป้าหมายอื่น ๆ อีก ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑) ประเทศไทย
มีความมั่นคงปลอดภัย มีความสงบเรียบร้อย ๒) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข รวมทั้งมีความสามัคคีปรองดอง
อยู่ร่วมกันอย่างสันติ ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ ๓) ประชาชน
เคารพในความหลากหลาย บนพื้นฐานของสังคมพหุวัฒนธรรม
๒.๑.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการต่างประเทศ (รอง)
๒.๑.๒.๑ เป้าหมาย
- พัฒนาต่อยอดด้านการต่างประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
๒.๑.๒.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการต่างประเทศ
- การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และพันธกรณีระหว่างประเทศ
- การส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก
- การต่างประเทศมีเอกภาพ และบูรณาการ
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๒.๑.๒.๓ การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
แนวทางการปฏิบัติฯ เป็นแนวทางสาหรับกระทรวงกลาโหมในฐานะหน่วยงานหลัก
ด้านความมั่นคงของประเทศให้มีบทบาทนาในเวทีอาเซียน และอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา โดยเป็นกลไกในการเสริมสร้าง
การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติ และสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมกาหนดมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น
เช่น การต่อต้านการทาประมงโดยผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and
Unregulated (IUU) Fishing) และการต่อต้านการค้ามนุษย์ (Human Trafficking) รวมถึงเป็นกลไกในการผลักดัน
ให้ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อานาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น และทาให้กระทรวงกลาโหมมีส่วนร่วม
ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนความร่วมมื อ
กับต่างประเทศในทุกภูมิภาค
๒.๒ แผนระดับที่ ๒
๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
แผนย่อย การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติ รวมทั้ง
องค์กรภาครัฐ และมิใช่ภาครัฐ เพื่อเสริมสร้างความสงบ สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ
ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะรองรับปัญหาร่วมกันได้
แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องจานวน ๓ แนวทาง ได้แก่
๑) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดความสันติสุข
มั่นคง และสมดุลสาหรับทุกฝ่าย ให้ทุกประเทศพร้อมเข้ามีส่วนร่วมในการประสานและปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้ ง มุ่ ง แบ่ ง ปั น และใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อ มู ล ข่ า วสารด้ า นความมั่ น คงร่ ว มกั น อั น จะน า ไปสู่
ความร่ ว มมื อในการแก้ปั ญหาต่าง ๆ อย่างราบรื่ นและยั่งยื น โดยส่ งเสริม ปฏิสั ม พันธ์ใ นทุก ระดับ และทุ กด้า น
กับนานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศมหาอานาจและประเทศที่มีความสาคัญทางยุทธศาสตร์ในมิติต่าง ๆ อย่างสมดุล
พัฒนาและเสริมสร้างระบบ กลไก มาตรการ ตลอดถึงความร่วมมือระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทย
ให้สามารถดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการแลกเปลี่ยน แบ่งปัน และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร
ด้านความมั่นคงร่วมกันอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง ผลักดันการหารือ ทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคีในทุกระดับ
อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความไว้เนื้อเชื่อใจ ไปจนถึงความตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
พร้อมทั้งลดความหวาดระแวงระหว่างกัน โดยอาศัยการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับต่าง ๆ และการจัดเวทีสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จนทาให้บรรยากาศการดาเนินการระหว่างประเทศในทุกเรื่องทุกขั้นตอน ดาเนินไปได้อย่างราบรื่น
ต่อเนื่อง และมีเสถียรภาพอย่างแท้จริง
๒) การเสริมสร้างและธารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค เพื่อให้ประเทศในภูมิภาค
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข สามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่างสันติวิธี และร่วมมือกันเพื่อการพัฒนา ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นของประชาคมอาเซียนและความเป็นแกนกลาง
ของอาเซียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชน ในทุกมิติและทุกระดับ ทาการแลกเปลี่ยน
และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันอย่างแน่นแฟ้นในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมการเมือง
และความมั่นคงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อมกับมิตรประเทศ ซึ่งได้แก่
ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด ประเทศสาคัญในภูมิภาค และนานาประเทศทั่วโลก รวมทั้งกรอบความร่วมมือ
ด้านความมัน่ คงระดับภูมิภาคอื่น ๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพ ในภูมิภาค ตลอดจนผลักดัน และเผยแพร่การพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์ของพระราชา ให้เป็นที่เข้าใจและมีการนาไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง
และต่อเนื่องในภูมิภาค อันจะนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกันต่อไป
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๓) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐ และ
ที่มิใช่ภาครัฐ เพื่อให้ความมั่นคงในภาพรวมทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และ โลกมีการพัฒนาไปสู่สันติสุขอย่างแท้จริง
เป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยผลักดันส่งเสริมให้การดาเนินการและความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นไปตามหลักการปฏิบัติสากล
กฎหมาย และความตกลงระหว่างประเทศ พร้อมคานึงถึงความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างรัฐต่อรัฐ เอกชนต่อเอกชน และ
ประชาชนต่อประชาชน สร้างเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการป้องกันและระวังภัยคุกคามทุกรูปแบบ พร้อมพัฒนา
ความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทุกระดับ ของอนุภูมิภาคแม่น้าโขง อาเซียน รวมถึงระหว่างมิตรประเทศ
ในกรณีเกิดวิกฤตการณ์สาคัญ อาทิ ความอดอยาก ภัยพิบัติขนาดใหญ่ ฯลฯ ส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีความมั่นคง
ระหว่างประเทศ และการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติให้นานาประเทศ ตระหนักและให้การยอมรับถึงความสาคัญ
รวมไปถึงการเสริมสร้างพลังบวกหรืออานาจแบบนุ่มนวลของไทย โดยอาศัยการส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดี
และวัฒนธรรมประเพณีไทย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา ความนิยมวิถีไทย สินค้าไทย ฯลฯ
ผ่านความสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ทุกระดับและทุกช่องทาง
เป้าหมายย่อย ประเทศมีความมั่นคง และสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอก
ได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น และประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการกาหนดทิศทาง และส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย
รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน
๒.๒.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๔ ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ และความร่วมมือด้านความมั่นคง
ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกับ
การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
แนวทางการพัฒนา
๑) ดาเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างสมดุล เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริม และรักษาผลประโยชน์
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน และนานาประเทศ
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการร่วมกันดาเนินการเชิงรุกเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา และลดผลกระทบจากภัยคุกคาม
ทั้งปัญหาข้ามชาติ ปัญหาท้าทายด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ และสาธารณภัยขนาดใหญ่
๒) เสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับประเทศเพื่อนบ้าน และส่งเสริมความร่วมมือในการบริหารจัดการ
ความมั่น คงตามแนวชายแดน เพื่อร่ว มแก้ไ ขปัญ หาที่มีอ ยู่และส่ง เสริมให้ช ายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้า น
เป็นชายแดนแห่งความร่วมมือ โดยพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงพื้นที่ชายแดน ป้องกันการลักลอบ
เข้าเมือง การตรวจคนเข้าเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดน และการสร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชน
๒.๒.๓ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (สานักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ ๑๖ เสริมสร้างดุลยภาพในการดาเนินความสัมพั นธ์ระหว่างประเทศ
(รองรับวัตถุประสงค์ ๓.๔.๙ เพื่อส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่สร้างสรรค์และสันติในการอยู่ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
กลุ่มประเทศอาเซียน ประชาคมโลก บนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์ และการดารงเกียรติภูมิของชาติ)
๒.๒.๓.๑ หัวข้อแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (แผนที่ ๑๖ การรักษาดุลยภาพ
สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ)
๑) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประเทศไทยรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
บนฐานความไว้เนื้อเชื่อใจ หลักความเสมอภาคในการปฏิบัติต่อกัน และไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน
และการยอมรับจากนานาประเทศ และสามารถพัฒนาผลประโยชน์ร่วมกับประเทศอื่น ๆ ในด้านความมั่นคงและ
คุ้มครองผลประโยชน์ของชาติ
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๒) ตัวชี้วัด ระดับความสาเร็จของการมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ โดยเฉพาะในอาเซียน
และในเวทีองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ ระดับความสาเร็จในการรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ
และระดับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ
๒.๒.๓.๒ หัวข้อกลยุทธ์
- กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับต่าง ๆ
ทั้งผู้นาและหน่วยงานความมั่นคงกับต่ างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในอาเซียน และ
ประเทศที่มีความสาคัญทางยุทธศาสตร์ต่อไทย
- กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมให้ไทยมีบทบาทที่สร้างสรรค์และรับผิดชอบให้เป็นที่ยอมรับ
ในกรอบความร่วมมืออาเซียน และในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่เป็นผลประโยชน์ร่วม
- กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมหาอานาจอย่างมีสมดุล
โดยเฉพาะความสัมพันธ์ด้านการทหาร และความมั่นคง รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือ ด้านความมั่นคง
กับกลุ่มประเทศอาเซียน
- กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมบทบาทที่เป็นแกนกลาง และการมีท่าทีร่วมกันของอาเซียน
เพื่อรับมือความท้าทายต่าง ๆ ต่อความมั่นคงและเสถียรภาพ และเพื่อเพิ่มอานาจต่อรองของภูมิภาค รวมถึงส่งเสริม
การแก้ไขความขัดแย้งโดยใช้หลักกฎหมายระหว่างประเทศและแนวทางสันติวิธี
๒.๒.๔ คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรี โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ
๒.๒.๔.๑ สร้างบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในภูมิภาค และเวทีโลก ดาเนินความสั มพันธ์
ทางการทูตกับประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ และในเวทีโ ลกอย่างสมดุล และมีเสถียรภาพบนพื้นฐานของหลักการ
การไว้เนื้อเชื่อใจกัน การเคารพซึ่งกันและกัน และการสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน เน้นย้าความสาคัญของการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์
การพัฒนาและส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในประชาคมโลก รวมทั้งมีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ
๒.๒.๔.๒ เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน ทั้งในด้านการเมืองเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของไทย ผลักดันให้เกิ ดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียน และระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด
“ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” และเป็นแกนกลางของอาเซียนในการสนับสนุนให้เกิดสันติสุขและความเจริญก้าวหน้า
ที่ยั่งยืนในภูมิภาค
๒.๒.๔.๓ ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ
เพื่อนาไปสู่การแสวงหาโอกาสทางการค้า การลงทุน องค์ความรู้และนวัตกรรมกับประเทศที่มีศักยภาพในภูมิภาคต่าง ๆ
ของโลก อาทิ ยุโรป ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ และสนับสนุนการขยายธุรกิจในสาขาที่ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพ
ส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมของไทยด้วยการส่งเสริมเอกลักษณ์อัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างการรับรู้
ที่กว้างขวางมากขึ้นในเวทีโลก
๒.๒.๔.๔ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อรับมือกับภัยความมั่นคง
ในรูปแบบใหม่ อาทิ ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ อาชญากรรมข้ามชาติ ความมั่นคงปลอดภัยทางทะเล
การโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ และปัญหาข้ามชาติที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนไทยและความมั่นคงของมนุษย์
๒.๒.๔.๕ ขับเคลื่อนงานการทูตเชิงรุกเพื่อประชาชน เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทย
แรงงานไทย และภาคเอกชนไทยในต่างประเทศ ส่งเสริมบทบาทของชุมชนไทยในการร่วมเชิดชูผลประโยชน์ของไทย
ในต่างประเทศ แนวคิดทางยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันประเทศ (Concepts of National Defence Strategy)
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๒.๓ แผนระดับที่ ๓
๒.๓.๑ แนวคิดยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม ประกอบด้วย
๒.๓.๑.๑ การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง (Security Cooperation) ด้วยการใช้
ทรัพยากรทางทหารในการสนับสนุนรัฐบาล โดยสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน
มิตรประเทศ ประเทศมหาอานาจต่าง ๆ และองค์การระหว่างประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงร่วมกัน สร้างบรรยากาศความเป็นมิตร รักษาความเป็นกลาง ลดเงื่อนไข และลดโอกาสที่จะนาไปสู่ความขัดแย้ง
รวมทั้งป้องกันมิให้ความขัดแย้งขยายขอบเขตออกไปนอกเหนือการควบคุม โดยยึดมั่นในหลักการแนวความคิดเชิงป้องกัน
(Preventive) ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาในเชิงรุกก่อนที่ความขัดแย้งจะเกิดขึ้น และหากความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้ว ก็จะสามารถ
ควบคุมได้ทันเวลา โดยมาตรการดังกล่าวต้องอยู่บนพื้นฐานความมีเกียรติและศักดิ์ศรีในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ
รวมทั้งผลประโยชน์ที่ประเทศพึงจะได้รับ
๒.๓.๑.๒ การผนึกกาลังป้องกันประเทศ (United Defence) ด้วยการนาทรัพยากรที่เป็น
พลังอานาจของชาติทุกประเภท ในทุกมิติ ทั้งด้านการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี มาบูรณาการอย่างมีระเบียบแบบแผนและเป็นระบบตั้งแต่ยามปกติ เพื่อแก้ไขข้อจากัดของชาติ รวมทั้ง
ชดเชยอานาจกาลังรบของกองทัพที่มีอยู่อย่างจากัด
๒.๓.๑.๓ การป้องกันเชิงรุก (Active Defence) โดยจัดเตรียมกาลัง เสริมสร้าง พัฒนา
และบริหารจัดการทรัพยากรทั้งมวลให้กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง มีความพร้อมในการบูรณาการร่วมกัน
หรือใช้กาลังเพื่อการป้องปราม การแก้ไข และยุติความขัดแย้ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิในการป้องกันตนเอง
(Right of self-defence) โดยที่ฝ่ายเราเป็นฝ่ายได้เปรียบ พร้อมรับสถานการณ์ ทั้งในยามปกติ และยามสงคราม
ทัง้ นี้การปฏิบัติการทางทหารต้องใช้การปฏิบัติการร่วมเป็นหลัก
๒.๓.๒ แนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศของกระทรวงกลาโหม
(กองความร่วมมือด้านความมั่นคง สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักนโยบายและแผนกลาโหม)
ความสาเร็จ ของการสร้า งความร่ว มมือ ด้า นความมั่นคง ขึ้น อยู่กับ นโยบายต่า งประเทศ
ของรัฐบาลในการประสานประโยชน์ร่วมกับประเทศต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ร่วมกัน โดยปราศจากการแทรกแซง
ของประเทศมหาอานาจ ซึ่งกองทัพเป็นเครื่องมือประการหนึ่งของประเทศ มีบทบาทนาในการเสริมสร้างความร่วมมือ
ด้านความมั่นคง โดยการดาเนินกิจกรรมทางทหาร ซึ่งประกอบด้วย การดาเนินงานการทูต ฝ่ายทหาร (Defence
Diplomacy) ได้แก่ การพบปะหารือและการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้นาทางทหาร การดาเนินการของผู้ช่วยทูต
ฝ่ายทหาร รวมทั้งการพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยทหารอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาพื้นที่ข้ามชายแดน (Cross Border
Development) ที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมร่วมกัน เพื่อลดปัญหาที่มาจากความแตกต่างทางเศรษฐกิจ
การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ (Peace Operations) ในภูมิภาคต่าง ๆ ภายใต้กรอบสหประชาชาติ กรอบความร่วมมือต่าง ๆ
ในระดับภูมิภาค และแนวทางของประเทศมหาอานาจ บนพื้นฐานของผลประโยชน์แห่งชาติ เพื่อสร้างความร่วมมือ
ในการพัฒนาสั นติภาพให้เกิดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ความร่วมมือในระดับทวิ ภาคี และพหุภาคี เพื่อกระชับ
ความสัมพันธ์และสร้างความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคามทางทหารร่วมกัน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา
และการปฏิบัติการร่วมในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีด้านการบรรเทาภัยพิบัติ และการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และ
การต่อต้านการก่อการร้าย เพื่อขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงในมิติต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
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ที่มีโอกาสเกิดความขัดแย้งโดยไม่ได้ตั้งใจ และให้ความสาคัญ ต่อความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการรวมตัวเป็นประชาคม
อาเซียน ทั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งให้ความสาคัญ
ในความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของแต่ละประเทศ ซึ่งไทยควรใช้ประโยชน์จากความร่วมมือด้านความมั่นคง
ในการแก้ไขปัญหาที่สาคัญของชาติ
การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ นอกจากจะมุ่งเน้นการพัฒนาความสัมพันธ์
เพื่อการส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันแล้ว ยังมุ่งเน้นที่จะพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางทหาร เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการรับมือกับปัญหาความท้าทาย
ด้านความมั่น คงในปั จ จุ บั น ทั้งในรู ป แบบภัยคุกคามดั้งเดิมและภัยคุกคามรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งเป็นการสนับสนุน
การดาเนินการตามแนวคิดทางยุทธศาสตร์หลักของกระทรวงกลาโหมอีก ๒ ด้าน ได้แก่ การผนึกกาลังป้องกันประเทศ
และการป้องกันเชิงรุก ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์มูลฐานด้านความมั่นคงของประเทศ และสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์
ของกระทรวงกลาโหมที่กาหนดไว้ คือ “มีกองทัพชั้นนา มีบทบาทสาคัญในด้านความมั่นคงของรัฐ และมีบทบาทนา
ในการส่งเสริมความมั่นคงของภูมิภาค”
กรอบกิจกรรมของกระทรวงกลาโหม :
กระทรวงกลาโหมได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง
กับต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ คือ การมีความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับประเทศรอบบ้าน
ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ ประเทศมหาอานาจ และองค์การระหว่างประเทศ ตามกรอบความเร่งด่วน
ที่รัฐบาลกาหนด รวมทั้งมีบทบาทสาคัญในประชาคมอาเซียนและการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพภายใต้กรอบสหประชาชาติ
ทั้งนี้ นอกจากประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศแล้ว ยังมีประเด็นยุทธศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ ในการแก้ปัญหาเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ความแตกแยกในสังคมไทย การก่อการร้าย การแพร่ระบาดของยาเสพติด การโยกย้ายถิ่นฐานข้ามประเทศ แบบไม่ปกติ
และการกระทาผิดกฎหมายที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงตามแนวชายแดนทางบกและในทะเล เป็นต้น ประเด็นยุทธศาสตร์
การปฏิบัติการทางทหารเพื่อรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติ ในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ
ของกองทัพ เพื่อให้ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร ที่อาจเกิดจากความขัดแย้ง อันเนื่องมาจาก
ปัญหาเขตแดนและพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเล รวมทั้งมีศักยภาพทางทหารที่มุ่งไปสู่ความทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จากประเด็นยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ข้างต้น กระทรวงกลาโหมจึงได้กาหนดกรอบกิจกรรม
การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงของกระทรวงกลาโหมกับมิตรประเทศ ดังนี้
๑. การเดินทางเยือนมิตรประเทศอย่างเป็นทางการของผู้บังคับบัญชาระดับสูง การเข้าเยี่ยมคานับ
ประมุข/ผู้นาของมิตรประเทศ การพบปะหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมิตรประเทศ รวมทั้งผู้นาระดับสูง
ของกองทัพ โดยพิจารณาการขอรับการสนับสนุนความร่วมมือ และความช่วยเหลือทางทหารจากมิตรประเทศที่มีศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจและทางทหารสูงกว่า และอาจพิจารณาเสนอให้การสนับสนุนทางทหารต่อมิตรประเทศที่มีศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจและทางทหารน้อยกว่า อาทิ การสนับสนุนที่นั่งศึกษาในหลักสูตรทางทหารต่าง ๆ และการพัฒนา
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และการวิจัยพัฒนาทางทหาร รวมทั้งอาจพิจารณาให้มีการจัดทา และลงนามในความตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือทางทหาร และการป้องกันประเทศระหว่างกัน เป็นต้น
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๒. การพัฒนาความร่วมมือภายใต้กลไกการประชุมระดับทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้าน ในรูปแบบ
ของคณะกรรมการในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับกองทัพ จนถึงระดับรัฐบาล ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของกองทัพ
หน่วยงานด้านความมั่นคง หน่วยงานของฝ่ายปกครอง และหน่วยงานด้านการต่างประเทศร่วมกันเป็นกรรมการ ซึ่งเป็นกลไก
ที่สาคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ แก้ไขความขัดแย้ง รวมทั้งเป็นเวทีในการพัฒนาความร่วมมือชายแดนทั้งทางบก
และทางทะเลระหว่างกัน ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างผู้นารัฐบาลและกองทัพ ทาให้การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
เป็นไปอย่างสันติและในเชิงสร้างสรรค์
๓. การดาเนิน กิจกรรมภายใต้กรอบประชาคมการเมือ งและความมั่นคงอาเซียน อาทิ
การประชุม ADMM การประชุม ADMM Plus การประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียน และผู้บัญชาการเหล่าทัพอาเซียน
การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก (ASEAN Regional
Forum: ARF) และการประชุมระดับพหุภาคีในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะในด้านความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล
ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการสาคัญในการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน และเป็นการพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างกันของกองทัพในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการยกระดับความร่วมมือ
และขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมสาหรับการรับมือต่อภัยคุกคามรูปแบบอื่น ๆ
๔. การประชุมทวิภาคีด้านความมั่นคงกับกระทรวงกลาโหมมิตรประเทศ ซึ่งเป็นโอกาสอันดี
ที่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกระทรวงกลาโหมและกระทรวงกลาโหมมิตรประเทศจะได้พบปะและหารือร่วมกัน
เพื่อกระชับความสัมพันธ์ รวมทั้งเป็นการขยายผล และพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงที่สาคัญ ทั้งในระดับนโยบาย
และระดับปฏิบัติระหว่างกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศที่มีการดาเนินการอยู่แล้ว ให้มีความต่อเนื่องและ
เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยอาจพิจารณาจัดให้มีการประชุมหารือทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ คือ ระดับ
กองบัญชาการกองทัพไทย (Senior Staff Talks) และเหล่าทัพ (Army/Navy/Air Force Staff Talks) ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ระดับความร่วมมือกับประเทศเหล่านั้นเป็นสาคัญ
๕. การให้และรับการสนับสนุนความร่วมมือและความช่วยเหลือทางทหารจากมิตรประเทศ
โดยอาจพิ จ ารณาขอรั บ การสนั บ สนุ น จากมิ ต รประเทศที่ มี ศั ก ยภาพทางเศรษฐกิ จ และทางทหารสู ง กว่ า
โดยมุ่งเน้นไปที่การขอรับการสนับสนุนที่นั่งศึกษาในหลักสูตรทางทหารต่าง ๆ การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
และการวิจัยและพัฒนาทางทหารร่วมกัน นอกจากนี้อาจพิจารณาเสนอให้การสนับสนุนทางทหารต่อมิตรประเทศ
ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจและทางทหารน้อยกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อประเทศรอบบ้านด้วยการมอบสิ่งอุปกรณ์
เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางทหารและให้ความอนุเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาลแก่บุคคลสาคัญของประเทศรอบบ้าน
เพื่อสร้างไมตรี และความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลในระดับผู้นา อันจะนามาซึ่งความสนิทสนมคุ้นเคย และสามารถพบปะเจรจา
สร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาการกระทบกระทั่งในเรื่องต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
๖. การประชุมแลกเปลี่ยนเฉพาะด้าน (Experts’ Talks) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
มุมมองและประสบการณ์ รวมทั้งข้อมูลระหว่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยอาจพิจารณาจัดการประชุมแลกเปลี่ยน
กับผู้เชี่ยวชาญจากมิตรประเทศในด้านต่าง ๆ อาทิ การข่าวกรอง การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ การแพทย์ทหารและ
การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ การต่อต้านการก่อการร้าย การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
(Climate Change) โรคติดต่ออุบัติใหม่ (Emerging Infectious Diseases) และความมั่นคงทางทะเล เป็นต้น
๗. การแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับกลาง (Staff Visit) และในระดับผู้ปฏิบัติงาน (Officials’ Visit)
เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจและความสนิทสนมคุ้นเคยระหว่างกันของกาลังพล รวมทั้งพิจารณาการพัฒนา
ความสัมพันธ์ที่มีมากขึ้นในการแลกเปลี่ยนการเยือนของเรือรบและอากาศยานในรูปแบบ Goodwill Visit จนถึงการเข้าร่วม
เป็นผู้สังเกตการณ์การฝึกก่อนเข้าร่วมการฝึกร่วม/ผสมต่อไป
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๘. การฝึกร่วม/ผสม และการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับมิตรประเทศทั้งในระดับภูมิภาค
และระดับโลกเพื่อเป็นการเสริมสร้างให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจและความสนิทสนมคุ้นเคยระหว่างกันของกาลังพล
ตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติจนถึงผู้บังคับบัญชาระดับสูง และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเป็นการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติการต่าง ๆ ด้วย
๙. การสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการร่วม/ผสมระหว่างประเทศของกองทัพไทย
โดยการเข้าร่วมในการปฏิบัติภารกิจเพื่อสันติภาพภายใต้กรอบสหประชาชาติ การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
และบรรเทาภัยพิบัติ และการปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงทางทะเลทั้งในระดับหน่วย และบุคคล
๑๐. การเข้าร่วมหรือการจัดการประชุมระดับพหุภาคีที่กระทรวงกลาโหมหรือกระทรวงกลาโหม
มิตรประเทศ รวมถึงเหล่าทัพเป็นเจ้าภาพ ซึ่งมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงระดับสูงของแต่ละประเทศได้พูดคุย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างความคุ้นเคยระหว่างกัน
๑๑. การเข้าร่วมนิทรรศการด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ นิทรรศการการแสดงอาวุธและการบิน
ที่กระทรวงกลาโหมมิตรประเทศเป็นเจ้าภาพ และการเป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย
เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าในกิจการด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และเป็นโอกาสที่ผู้บังคับบัญชาระดับสูง
ของแต่ละประเทศได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างความคุ้นเคยระหว่างกัน
๑๒. การประชุมทางวิชาการเครือข่ายหน่วยงานด้านความมั่นคงแห่งอาเซียน (Track II Network
of ASEAN Defence and Security Institutions: NADI) เพื่อสร้างเครือข่าย สร้างความเชื่อมั่น และสร้างความคุ้นเคย
ระหว่างคลังสมองของอาเซียน (ASEAN Think Tank) ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่สาคัญในความร่วมมือระหว่างทหาร
ของประเทศสมาชิกอาเซียน ประเด็นด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศที่อาจเกิดขึ้น และประเด็นท้าทาย
ด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงที่เกิดขึ้นในอนาคต
๑๓. การปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการดาเนินการด้านการต่างประเทศของรัฐบาล
รวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อเป็นการสนับสนุนการดาเนินการด้านต่างประเทศในภาพรวมของประเทศ รวมทั้ง
การดาเนินการอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ภายใต้กรอบกิจกรรมข้างต้น
ส่วนที่ ๓ สาระสาคัญของแนวทางการปฏิบัติของกระทรวงกลาโหม ในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน
พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐
๓.๑.๓ ความจาเป็นของแนวทางการปฏิบัติของกระทรวงกลาโหมในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน
พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐
เพื่อให้การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนของกระทรวงกลาโหมเป็นไปตามกรอบแนวทางที่กาหนดไว้ใน
วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ๒๐๒๕ (ASEAN Community Vision 2025) แผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน ๒๐๒๕ (ASEAN Political-Security Community Blueprint 2025) แผนงาน ยุทธศาสตร์ นโยบายที่เกี่ยวข้อง
และเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชา ตลอดจนมีความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคต
โดยมุ่งเน้นการปรับรูปแบบการทางานของหน่วยงานเพื่อรองรับฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) แนวทางการปฏิบัติ
ของกระทรวงกลาโหมในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ ประกอบด้วย ๔ แนวทางการปฏิบัติดังนี้
๑. การพัฒ นากระทรวงกลาโหมให้ มีค วามพร้อ มและขี ด ความสามารถในการขับเคลื่ อ น
ประชาคมอาเซียน
๒. การขับเคลื่อนประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
๓. การสร้างความตระหนักรู้แก่สาธารณะ
๔. การสนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นและประชาคมสั ง คมและ
วัฒนธรรมอาเซียน
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การพัฒ นากระทรวงกลาโหมให้มีค วามพร้อ มและขีด ความสามารถในการขับ เคลื่อ น
ประชาคมอาเซียน
เป็นการสร้างเสริมจุดแข็ง ลดจุดอ่อน แสวงประโยชน์จากโอกาส ตลอดจนหลีกเลี่ยง/ขจัดภัยคุกคาม
จากภายนอก เพื่อให้กระทรวงกลาโหมสามารถดาเนินกิจกรรมในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้บรรลุผลสาเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทางการดาเนินการดังนี้
๑. การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงกลาโหม
๑.๑ จั ดให้มีหลั กสู ตรหรือสนับสนุนทุนการศึกษาให้ บุคลากรเข้ารับการศึกษาด้านภาษา
สั ง คม วั ฒ นธรรม และการเมื อ ง ของประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น รวมถึ ง การจั ด บุ ค ลากรเข้ า รั บ การศึ ก ษาใน
สถาบันการศึกษาตามเหล่าทัพกับประเทศสมาชิกอาเซียน
๑.๒ เผยแพร่ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การด าเนิ น การขั บ เคลื่ อ นประชาคมอาเซี ย นของ
กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานอื่น ๆ ด้านความมั่นคง รวมทั้งการดาเนินกิจกรรมความร่วมมือของประชาคม
อาเซียน ให้บุคลากรในกระทรวงกลาโหมได้รับรู้และเกิดความเข้าใจ
๑.๓ การปรับรูปแบบการปฏิสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคู่เจรจา
ตลอดจน สานักเลขาธิการอาเซียน และ องค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ภายใต้สภาวะแวดล้อมฐานวิถีชีวิตใหม่
(New Normal) ของบุคลากรในระดับต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาสัมพันธ์ สร้างความคุ้นเคย และสร้างเสริมประสบการณ์
การร่วมปฏิบัติงานกับบุคลากรของมิตรประเทศ
๒. การพัฒนาระบบงานของกระทรวงกลาโหม
๒.๑ การปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง การพัฒนารูปแบบ
การดาเนินการของการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ
ในรูปแบบทวิภาคี ให้มีความสอดคล้องกับการดาเนินการในลักษณะพหุภาคี โดยเฉพาะการประชุมในกรอบการประชุม ADMM
และกรอบการประชุม ADMM-Plus เพื่อให้การดาเนินการของกระทรวงกลาโหมมีการบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพ
ซึ่งจะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน และบทบาทของไทยในอาเซียนและประชาคมโลก
๒.๒ การแปรสภาพหน่วยงาน การจัดตั้งหน่วยงาน และการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน
รวมทั้งคณะกรรมการ/คณะทางานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน เพื่อให้มีความทันสมัย สอดคล้อง
กับ การด าเนิ นกิจกรรมการขับเคลื่ อนประชาคมอาเซียน และกรอบความร่วมมื อต่าง ๆ ที่เกิดขึ้ นใหม่ โดยเฉพาะ
การผลักดันศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน (ASEAN Center of Military Medicine: ACMM) ให้เป็นองค์กรของอาเซียน
โดยสมบูรณ์ และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะองค์กรระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๓ การพั ฒ นาระบบงานราชการให้ มี ความรวดเร็ ว คล่ องตั ว และอ่ อนตั ว มากยิ่ งขึ้ น
โดยแสวงประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ทันสมัย
๒.๔ การจัดทาแนวทางปฏิบัติของกระทรวงกลาโหมในการขับเคลื่ อนประชาคมอาเซียน
เพื่อเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาคนโยบายและภาคปฏิบัติ สาหรับให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงกลาโหมสามารถ
ดาเนินการและประสานการปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการและมีประสิทธิผล
๓. การแสวงความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอื่นรวมถึงกับประเทศสมาชิกอาเซียน
ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยการพัฒนาสัมพันธ์จัดกิจกรรมความร่วมมือทั้งทางวิชาการและการปฏิบัติการ และ
การพบปะหารือ กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงกลาโหม ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และองค์กร
ภาคประชาสังคม ภายใต้สภาวะแวดล้อมฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เพื่อสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน
ให้มีความเข้มแข็ง เกิดการดาเนินการที่มีเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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การขับเคลื่อนประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน เป็นเสาประชาคมหลักที่กระทรวงกลาโหม
มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางการดาเนินการภายใต้ New Normal ดังนี้
๑. การดาเนินการตามเอกสารแนวความคิดของการประชุม ADMM ได้แก่
๑.๑ ความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมอาเซียนกับองค์กรภาคประชาสังคมในด้านความมั่นคง
รูปแบบใหม่ (ASEAN Defence Establishments and Civil Society Organisations (CSOs) Cooperation on
Non - Traditional Security)
๑.๒ การใช้ทรัพยากรและศักยภาพทางทหารอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
และการบรรเทาภัยพิบัติ (The Use of ASEAN Military Assets and Capacities in Humanitarian Assistance
and Disaster Relief: HADR)
๑.๓ ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในกรอบอาเซียน (ASEAN Defence
Industry Collaboration: ADIC)
๑.๔ การจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการรักษาสันติภาพในกรอบอาเซียน (The Establishment of
ASEAN Peacekeeping Centres Network: PKC)
๑.๕ โครงการปฏิสัมพันธ์ทางทหารระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Defence
Interaction Programmes: ADIP)
๑.๖ การสนับสนุนการส่งกาลังบารุงร่วมในอาเซียน (ASEAN Logistics Support Framework: ALSF)
๑.๗ ความร่วมมือด้านการจัดตั้งระบบโครงสร้างการสื่อสารโดยตรงของประเทศสมาชิก
อาเซียน (The Establishment of ASEAN Direct Communications infrastructure: ADI)
๑.๘ กองกาลังเตรียมความพร้อมอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและ
การบรรเทาภัยพิบัติ (ASEAN Militaries Ready Group (AMRG) on HADR)
๑.๙ การจัดตั้งศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน (The Establishment of ASEAN Center of
Military Medicine: ACMM)
๑.๑๐ ความร่วมมือด้านการจัดตั้งโครงการ Our Eyes Initiative (“Our Eyes” Initiative
Concept Paper)
๑.๑๑ การจัดตั้งเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญของอาเซียนด้านเคมี ชีวภาพ และรังสี (Establishment of
a Virtual Network of ASEAN Chemical Biological and Radiological Defence Experts)
๑.๑๒ ความร่วมมือด้านบทบาทของฝ่ายทหารอาเซียนในการสนับสนุนการบริหารจัดการชายแดน
(Concept Paper on the Role of ASEAN Defence Establishments in Supporting Border Management)
๑.๑๓ ความร่วมมือด้านกลไกการประชุมด้านการแพทย์ทหารในกรอบการประชุมรัฐมนตรี
กลาโหมอาเซียน กับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (Concept Paper on the Establishment of ASEAN Military
Medicine Conference)
๑.๑๔ ความร่วมมือด้านแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์อากาศยานทหารบินเผชิญหน้ากัน
(Concept Paper on Guidelines for Air Encounters)
๑.๑๕ ความร่วมมือด้านหลักการสาหรับการแลกเปลี่ยนการศึกษาและการฝึกในกรอบการประชุม
รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (Principles For ADMM-Wide Education And Training Exchanges)
๑.๑๖ ความร่วมมือด้านการปฏิบัติสาหรับการปฏิสัมพันธ์ทางทะเล (Concept Paper on
the Guidelines for Maritime Interaction)
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๑.๑๗ ความร่วมมือด้านการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างที่ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนและ
เครือข่ายสถาบันความมั่นคงและการป้องกันประเทศอาเซียน (Concept Paper on Enhancing the Linkages
between the ADMM and the Network of ASEAN Defence and Security Institutions (NADI))
๑.๑๘ เอกสารเพื่อการหารือว่าด้วยมุมมองด้านการป้องกันประเทศเกี่ยวกับมุมมองของอาเซียน
ต่ออินโด - แปซิฟิก (Discussion Paper on ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) from A Defence Perspective)
๑.๑๙ เอกสารแนวความคิ ดว่ าด้ ว ยการปฏิ สั ม พัน ธ์ร ะหว่า งกลไกการประชุม รัฐ มนตรี
กลาโหมอาเซียน กับภาคีนอกภูมิภาค (Concept Paper on ADMM’s External Engagements)
๑.๒๐ เอกสารแนวความคิดว่าด้วยการจัดตั้งเครือข่ายความมั่นคงไซเบอร์ (Concept Paper on
the Establishment of ASEAN Cyber Defence Network)
๑.๒๑ เอกสารแนวความคิดว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านข้อมูล ข่าวสาร
และความมั่นคงไซเบอร์ ภายใต้กรอบการประชุม รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (Concept Paper on the ADMM
Cyber Security and Information Centre of Excellence)
๑.๒๒ ระเบียบปฏิบัติประจาของศูนย์ประสานงานนานาชาติ ด้านการให้ความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (Standard Operating Procedures of Multinational Coordination
Center (MNCC) for Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR))
๒. การดาเนินการตามเอกสารแนวความคิดของการประชุม ADMM - Plus ได้แก่
๒.๑ คณะทางานผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางทะเล (Experts’ Working Group on Maritime
Security: EWG on MS) โดยเฉพาะการเป็นประธานร่วม EWG on MS กับสหรัฐอเมริกา ในวงรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗
๒.๒ คณะทางานผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทา
ภัยพิบตั ิ (Experts’ Working Group on Humanitarian Assistance and Disaster Relief: EWG on HADR)
๒.๓ คณะทางานผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ (Experts’ Working Group
on Peacekeeping Operation: EWG on PKO)
๒.๔ คณะทางานผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทหาร (Experts’ Working Group on Military
Medicine: EWG on MM) โดยกระทรวงกลาโหมและกระทรวงกลาโหมสหพันธรัฐรัสเซีย ได้รับการคัดเลือกให้ทาหน้าที่
ประธานร่วมคณะทางานผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทหาร ในวงรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙
๒.๕ คณะทางานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อ การร้าย (Experts’ Working Group
on Counter Terrorism: EWG on CT) โดยกระทรวงกลาโหมและกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีน
ได้รับการคัดเลือกให้ทาหน้าที่เป็นประธานร่วมในห้วงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒
๒.๖ คณะทางานผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม (Experts’ Working
Group on Humanitarian Mine Action: EWG on HMA)
๒.๗ คณะทางานผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงไซเบอร์ (Experts’ Working Group on Cyber
Security: EWG on CS)
๓. การดาเนินการตามกรอบความร่วมมืออื่น ๆ ของอาเซียน อาทิ การประชุม ARF การประชุมหารือ
ระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายทหาร (ARF Security Policy Conference: ASPC) การประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร
ในกรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (ARF Defence
Officials’ Dialogue: ARF DOD) และการดาเนินการภายใต้กรอบการประชุมสุดยอดผู้นาเอเชียตะวันออก (East Asia
Summit: EAS)
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๔. การเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการร่วมกับกองทัพมิตรประเทศ ผ่านการฝึกร่วม/ผสม
ในระดับต่าง ๆ
๕. การดาเนินการตามความร่วมมือในระดับทวิภาคีกับประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิ การประชุม
คณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee) การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค
(Regional Border Committee: RBC) การประชุมคณะกรรมการระดับสูง (High Level Committee: HLC)
การประชุมฝ่ายเสนาธิการอาวุโส (Senior Staff Talks) และการประชุมทวิภาคีระดับเหล่าทัพ (Army/Navy/
Air Force Talks)
๖. การดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่และการสนับสนุนการบริหารจัดการ
ชายแดนและอาณาเขตทางทะเล เพื่อรับมือกับความเชื่อมโยงที่มากขึ้นจากการเป็นประชาคมอาเซียน
๗. การดาเนินการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อรักษาความมั่นคง
ทางทะเลในภูมิภาค
๘. การดาเนินการเพื่อการรักษาสันติภาพ การสร้างเครือข่ายศูนย์รักษาสันติภาพ และการแก้ปัญหา
ด้านมนุษยธรรมที่เกิดจากทุ่นระเบิดตลอดจนวัตถุระเบิดที่ตกค้างจากสงคราม
๙. การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจอย่างมีดุลยภาพ
๑๐. การส่งเสริมประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสิทธิมนุษยชน และการต่อต้านการทุจริต
การสร้างความตระหนักรู้แก่สาธารณะ ประกอบด้วยแนวทางดังนี้
๑. การประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของกระทรวงกลาโหม รวมทั้งการจัดโครงการเพื่อให้สาธารณชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน
๒. การให้การอบรมหรือชี้แจงหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรภาคประชาสังคม
โดยการจัดการประชุมสัมมนาหรือการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาในโอกาสต่าง ๆ
การสนับสนุนการขับเคลื่อนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน ประกอบด้วยแนวทางดังนี้
๑. การสร้างสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงที่เกื้อกูลต่อการขับเคลื่อนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยการใช้ความร่วมมือและความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงที่ดี
กับประเทศสมาชิกอาเซียนในการสร้างสันติภาพและความมั่นคงอย่างยั่งยืน
๒. การเป็นจุดประสานการปฏิบัติระหว่างงานด้านความมั่นคงกับงานด้านการพัฒนา รวมทั้ง
ให้ ข้อเท็จ จริ งและข้อเสนอแนะด้านความมั่นคงแก่ห น่ว ยงานที่มีห น้าที่รับผิ ดชอบในการขับเคลื่ อนประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
๓. การสนับสนุนการดาเนินการตามเอกสารแนวความคิดริเริ่มต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของประเทศไทยในกรอบการประชุม ADMM และ การประชุม ADMM-Plus เช่น ASEAN Defence Establishments
and CSOs Cooperation on Non - Traditional Security การจัดตั้ง PKC ซึ่งริเริ่มโดยกระทรวงกลาโหมและกระทรวงกลาโหม
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เอกสาร Concept Paper on the Role of ASEAN Defence Establishments in Supporting
Border Management การสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ACMM และการเป็นประธานร่ว มของคณะทางาน
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๗ ด้าน ให้มีการเชื่อมโยงด้านข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติ และแผนงาน การแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ รวมทั้ง
การเข้าร่วมการประชุมต่าง ๆ กับ AEC และ ASCC ในฐานะผู้แทนของการประชุม ADMM และ การประชุม ADMM-Plus
เมื่อได้รับมอบหมาย
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๓.๒ กลไกการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน
กลไกในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย กลไกในระดั บชาติและกลไกในระดับ
กระทรวงกลาโหม โดยกลไกในระดับชาติ มีคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน การดาเนินการ
ในกรอบอาเซียน โดยมีรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน และในส่ วนของกระทรวงกลาโหม
มีปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจานวน ๖ คณะ
และคณะทางาน ๑ คณะ ได้แก่
๑. คณะอนุกรรมการประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน มีปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน
และในส่วนของกระทรวงกลาโหม มีรองปลัดกระทรวงกลาโหม รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และรองผู้บัญชาการเหล่าทัพ
เป็นอนุกรรมการ
๒. คณะอนุกรรมการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน
๓. คณะอนุกรรมการประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธาน
๔. คณะอนุกรรมการกฎหมายรองรับประชาคมอาเซียน มีเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นประธาน
และในส่วนของกระทรวงกลาโหม มีผู้แทนกรมพระธรรมนูญเป็นอนุกรรมการ
๕. คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน มีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธาน
และในส่วนของกระทรวงกลาโหม มีผู้แทนกระทรวงกลาโหมและผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทยเป็นอนุกรรมการ
๖. คณะอนุกรรมการว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน มีปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน
และในส่วนของกระทรวงกลาโหม มีผู้แทนกระทรวงกลาโหมและผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทยเป็นอนุกรรมการ
๗. คณะทางานจัดทายุทธศาสตร์ไทยต่อประชาคมอาเซียน
สาหรับกลไกขับเคลื่อนในระดับกระทรวงกลาโหมนั้น มีคณะกรรมการอาเซียนกระทรวงกลาโหม
เป็นกลไกหลักในการดาเนินการ โดยมีผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนกลาโหมเป็นประธาน และมีผู้อานวยการ
สานักงานอาเซียนเป็นเลขานุการและกรรมการ นอกจากนี้ มีคณะกรรมการและคณะทางานที่เป็นกลไกขับเคลื่อน
กิจกรรมภายใต้กรอบการประชุม ADMM และการประชุม ADMM-Plus ดังนี้
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการในกรอบของกระทรวงกลาโหม
๑. คณะกรรมการอาเซียนกระทรวงกลาโหม มีผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนกลาโหม เป็นประธาน
และมีผู้อานวยการสานักงานอาเซียน สานักนโยบายและแผนกลาโหม เป็นกรรมการและเลขานุการ
๒. คณะกรรมการดาเนินการตามเอกสารแนวความคิดในกรอบการประชุม ADMM และคณะทางาน
ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทย ในกรอบการประชุม ADMM-Plus จัดตั้งให้สอดคล้องกับเอกสารแนวความคิดภายใต้กรอบการประชุม
ADMM และ ADMM-Plus โดยมีหัวหน้าหน่วยงาน หรือรองหัวหน้าหน่วยงานในระดับเจ้ากรมฝ่ายอานวยการ หรือ
เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการที่เกี่ยวข้องเป็นประธาน โดยกรรมการและเลขานุการเป็นระดับผู้อานวยการกองของแต่ละหน่วยงาน
๓. คณะกรรมการด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอาเซียน อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหม โดยมีรองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน และมีผู้อานวยการ
ศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็นกรรมการและเลขานุการ
๔. ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนประสานงานศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน
กระทรวงกลาโหม โดยมีผู้อานวยการส่วนประสานงาน ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน กระทรวงกลาโหม เป็นผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบ ทั้งนี้ ในส่วนของ ACMM นั้น ให้ฝ่ายปฏิบัติการ ส่วนประสานงาน ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน กระทรวงกลาโหม
ปฏิบัติหน้าที่เป็น เจ้าหน้าที่ป ระจาศูน ย์แพทย์ทหารอาเซียน อีกหน้าที่ห นึ่ง โดยให้อยู่ภ ายใต้การบังคับบัญชา
ของหัวหน้าเลขาธิการศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน และการกากับดูแลของกองทัพบก
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คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการในกรอบของกระทรวงกลาโหม ในข้อ ๑ - ๔ จะมีการขออนุมัติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง องค์ประกอบ และอานาจหน้าที่ต่าง ๆ โดยต่อเนื่อง เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
๓.๓ การประเมินผล
การประเมิน ผลการขับ เคลื่อนประชาคมอาเซีย น จะดาเนินการในรูป แบบของการรายงานผล
การด าเนิ น กิ จ กรรมในกรอบอาเซี ย นของหน่ ว ยงานในกระทรวงกลาโหม โดยจะรายงานในการประชุ ม
คณะกรรมการอาเซี ย นกระทรวงกลาโหม ซึ่ ง จั ด ขึ้ น เป็ น จ านวน ๒ ครั้ ง ต่ อ ปี และคณะกรรมการอาเซี ย น
กระทรวงกลาโหมจะได้รับทราบผลการดาเนินการ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะตลอดจนกาหนดกรอบการดาเนินงาน
ในอนาคต เพื่อให้เกิดความบูรณาการในการปฏิบัติและปรับปรุงการดาเนินการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ จะมีการทบทวนผลการดาเนินงานขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน รวมทั้งปัญหา อุปสรรค
และข้อขัดข้อง ในวงรอบทุก ๆ ๑ ปี โดยการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการประชุมสัมมนาตามความเหมาะสม
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รายการคาย่อ
ลาดับที่
๑.

คาย่อ
ACDFM

๒.

ACMM

๓.

ADI

๔.

ADIC

๕.

ADIP

๖.

ADMM

๗.

ADMM-Plus

๘.

ADMM Retreat

๙.

ADSOM

๑๐.

ADSOM-Plus

๑๑.

ADSOM-Plus WG

๑๒.

ADSOM WG

๑๓.
๑๔.

AEC
ALSF

๑๕.

AMOM

๑๖.
๑๗.

AMRG
AMRG on HADR

คาเต็ม
ASEAN Chief of Defence Forces
Meeting
ASEAN Center of Military
Medicine
ASEAN Direct Communications
infrastructure
ASEAN Defence Industry
Collaboration
ASEAN Defence Interaction
Programmes
ASEAN Defence Ministers’
Meeting
ASEAN Defence Ministers’
Meeting Plus
ASEAN Defence Ministers’
Meeting Retreat
ASEAN Defence Senior
Officials’ Meeting
ASEAN Defence Senior Officials’
Meeting Plus

ความหมาย
การประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุด
อาเซียน
ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน
ระบบโครงสร้างการสื่อสารโดยตรง
ของประเทศสมาชิกอาเซียน
ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศในกรอบอาเซียน
โครงการปฏิสัมพันธ์ทางทหารระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียน
การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน

การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน
กับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา
การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน
อย่างไม่เป็นทางการ
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหม
อาเซียน
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหม
อาเซียนกับเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหม
ประเทศคู่เจรจา
ASEAN Defence Senior Officials’ การประชุมคณะทางานเจ้าหน้าที่
Meeting Plus Working Group
อาวุโสกลาโหมอาเซียนกับเจ้าหน้าที่
อาวุโสกลาโหมประเทศคู่เจรจา
ASEAN Defence Senior Officials’ การประชุมคณะทางานเจ้าหน้าที่อาวุโส
Meeting Working Group
กลาโหมอาเซียน
ASEAN Economic Community
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ASEAN Logistics Support Framework การสนับสนุนการส่งกาลังบารุงร่วม
ในอาเซียน
ASEAN Military Operations
การประชุมเจ้ากรมยุทธการทหาร
Meeting
อาเซียน
ASEAN Militaries Ready Group
กองกาลังเตรียมความพร้อมอาเซียน
ASEAN Militaries Ready Group
กองกาลังเตรียมความพร้อมอาเซียน
on Humanitarian Assistance and ในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
Disaster Relief
และการบรรเทาภัยพิบัติ
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ลาดับที่
๑๘.

คาย่อ
APSC

๑๙.

ARF

๒๐.

ARF DOD

๒๑.

ASCC

๒๒.

ASPC

๒๓.
๒๔.

CSOs
EAS

๒๕.

EWGs

๒๖.

EWG on CS

๒๗.

EWG on CT

๒๘.

EWG on HADR

๒๙.

EWG on HMA

๓๐.

EWG on MM

๓๑.

EWG on MS

คาเต็ม
ASEAN Political Security
Community
ASEAN Regional Forum

ความหมาย
ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน
การประชุมอาเซียนว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการเมืองและ
ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
ASEAN Regional Forum Defence การประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร
Officials’ Dialogue
ในกรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการเมืองและ
ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
ASEAN Social Cultural
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
Community
อาเซียน
ASEAN Regional Forum Security การประชุมหารือระหว่างเจ้าหน้าที่
Policy Conference
ระดับสูงฝ่ายทหาร ในกรอบการประชุม
อาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้าน
การเมืองและความมั่นคงในภูมภิ าค
เอเชีย-แปซิฟิก
Civil Society Organisations
องค์กรภาคประชาสังคม
East Asia Summit
การประชุมสุดยอดผู้นาเอเชีย
ตะวันออก
Experts’ Working Groups
คณะทางานผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ
ในกรอบการประชุม ADMM-Plus
Experts’ Working Group on Cyber คณะทางานผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคง
Security
ไซเบอร์
Experts’ Working Group on
คณะทางานผู้เชี่ยวชาญด้าน
Counter Terrorism
การต่อต้านการก่อการร้าย
Experts’ Working Group on
คณะทางานผู้เชี่ยวชาญด้าน
Humanitarian Assistance and
การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
Disaster Relief
และการบรรเทาภัยพิบัติ
Experts’ Working Group on
คณะทางานผู้เชี่ยวชาญด้าน
Humanitarian Mine Action
การปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อ
มนุษยธรรม
Experts’ Working Group on
คณะทางานผู้เชี่ยวชาญด้าน
Military Medicine
การแพทย์ทหาร
Experts’ Working Group on
คณะทางานผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคง
Maritime Security
ทางทะเล ในกรอบการประชุม
ADMM-Plus

- ๑๙ -

ลาดับที่
๓๒.

คาย่อ
EWG on PKO

๓๓.

HADR

๓๔.
๓๕.

HLC
JCOESC

๓๖.

JDA

๓๗.

NADI

๓๘.
๓๙.
๔๐.

NGO
PKC
RBC

คาเต็ม
Experts’ Working Group on
Peacekeeping Operation
Humanitarian Assistance and
Disaster Relief
High Level Committee
Joint Coordinated Operations
and Exercises Sub - Committee
Thailand - Malaysia Joint
Development Area
Network of ASEAN Defence and
Security Institutions
Non - Governmental Organisation
Peacekeeping Centres
Regional Border Committee

๔๑.

SST

Senior Staff Talks Meeting

๔๒.
๔๓.

TTX
VTC

Table Top Exercise
Video Teleconference

ความหมาย
คณะทางานผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ
การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
และการบรรเทาภัยพิบัติ
การประชุมคณะกรรมการระดับสูง
การประชุมคณะอนุกรรมการร่วม
ด้านยุทธการและการฝึก
พื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย
เครือข่ายหน่วยงานด้านความมัน่ คง
แห่งอาเซียน
องค์กรนอกภาครัฐ
ศูนย์ปฏิบัติการรักษาสันติภาพ
การประชุมคณะกรรมการชายแดน
ส่วนภูมิภาค
การประชุมประสานงานฝ่ายเสนาธิการ
ระดับอาวุโส
การจัดการฝึกแก้ปัญหาบนโต๊ะ
การจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- ๒๐ -

รายชื่อผู้จัดทาเอกสาร
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
พล.อ.พงษ์สวัสดิ์

พรรณจิตต์

ผอ.สนผ.กห. (ดารงตาแหน่ง ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๔)
ที่ปรึกษา

พล.อ.นุชิต
พล.ท.ยุทธเกียรติ
พล.ต.พรพจน์
พล.ต.ปนิวัธน์
พล.ร.ต.อัครเดช
น.อ.ปรัชญา
พ.อ.สุวรรณชัย

ศรีบุญส่ง
ล้วนไพรินทร์
เมธาวุฒินันท์
ทรัพย์รุ่งเรือง
จุณศิริ ร.น.
สาริกา
ชะเอม

ผอ.สนผ.กห. (ดารงตาแหน่ง ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๔ ถึงปัจจุบัน)
รอง ผอ.สนผ.กห.
ผช.ผอ.สนผ.กห.
ผอ.สอซ.สนผ.กห.
เสธ.ศอพท.
รอง ผอ.สง.ปรมน.ศปสท.สนผ.กห.
รอง ผอ.สอซ.สนผ.กห.

บรรณาธิการ
น.อ.เผดิมชัย
พ.ท.หญิง จันทร์ทิพย์
น.ท.ดารงพล
น.ท.หญิง แสงสม
พ.ต.กรกิตติ
ร.อ.นพพล
ร.อ.ขจร
ร.ท.หญิง พจนพร
พ.อ.อ.สราวุฒิ
จ.ส.อ.กฤติเดช
พ.จ.อ.ศรัณย์

กุลพิบูลย์
ธัญธงชัย
ชะระอ่า ร.น.
เพ็ญศิริ ร.น.
พวงทอง
สังข์จุ้ย
บารุงหมู่
กังสดาร
แจ่มสว่าง
ปลอดโปร่ง
พลอยสีสุข

ผอ.กยซ.สอซ.สนผ.กห.
หน.เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอาเซียน กยซ.สอซ.สนผ.กห.
หน.ความร่วมมือกับคู่เจรจา กรซ.สอซ.สนผ.กห.
หน.ยุทธศาสตร์อาเซียน กยซ.สอซ.สนผ.กห.
ประจาแผนกยุทธศาสตร์อาเซียน กยซ.สอซ.สนผ.กห.
ประจาแผนกเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอาเซียน กยซ.สอซ.สนผ.กห.
ประจาแผนกเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอาเซียน กยซ.สอซ.สนผ.กห.
ประจาแผนกยุทธศาสตร์อาเซียน กยซ.สอซ.สนผ.กห.
เจ้าหน้าทีส่ ารบรรณและธุรการ สอซ.สนผ.กห.
เสมียนแผนกยุทธศาสตร์อาเซียน กยซ.สอซ.สนผ.กห.
เสมียนแผนกเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอาเซียน กยซ.สอซ.สนผ.กห.

