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บทสรปุสําหรบัผูบริหาร 
 

 
รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย มาตรา 82 บัญญัติไววา รัฐตองสงเสริมสัมพันธไมตรีและ

ความรวมมือกับนานาประเทศ และพึงถือหลักในการปฏิบัติตอกันอยางเสมอภาค ตลอดจนตองปฏิบัติ
ตามสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคี รวมทั้งตามพันธกรณีที่ไดกระทําไวกับนานา
ประเทศ และองคการระหวางประเทศ รัฐตองสงเสริมการคา การลงทุน และการทองเที่ยวกับนานา
ประเทศ ตลอดจนตองใหความคุมครอง และดูแลผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ เพื่อเปนการ
สนองตอบตอบัญญัติดังกลาว กระทรวงกลาโหมจึงไดมีแนวนโยบายดานการตางประเทศ ในการที่จะ
พัฒนาความรวมมือทางทหารกับประเทศเพื่อนบาน ประเทศในกลุมอาเซียน มิตรประเทศ และ
องคการระหวางประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อจัดระเบียบสภาวะแวดลอมดานความ
มั่นคง สรางความไวเน้ือเช่ือใจ สรางสันติภาพ ความมั่นคง ความมั่งค่ัง ความกาวหนา และความสงบสุข
รวมกัน รวมทั้งสนับสนุนภารกิจเพื่อสันติภาพ การปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรม และสงเสริมบทบาท 
ในการรักษาสันติภาพภายใตกรอบของสหประชาชาติ และผลประโยชนแหงชาติเปนหลัก  

การศึกษาวิจัยเรื่องการทูตโดยฝายทหาร : กําปนเหล็กในถุงมือแพร มีวัตถุประสงคเพื่อ 
ศึกษาสภาพปญหาการดําเนินงานทางดานการทูตฝายทหารของกองทัพไทยในปจจุบัน และเสนอแนวทาง 
การใชการทูตโดยฝายทหารสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพไทย และสอดคลองกับนโยบายดาน
การตางประเทศของรัฐบาล 

ผลการวิจัยพบวาสภาพปญหาการดําเนินงานทางดานการทูตโดยฝายทหารในปจจุบัน
กองทัพบกไมไดจัดทําแผน หรือกําหนดเปนนโยบายเฉพาะดาน ประกอบกับการบริหารงานดาน
งบประมาณยังกระจายออกไปตามหนวยงานรับผิดชอบเทาน้ัน ทําใหการดําเนินงานดานการทูต 
โดยฝายทหารไมเปนเอกภาพ และขาดการบูรณาการ นอกจากน้ัน แมวาการใชการทูตโดยฝายทหาร
ไดถูกระบุไวในนโยบายของกระทรวงกลาโหม รวมทั้งของกองทัพไทยดวยก็ตาม แตความเขาใจเชิงลึก
ของฝายเสนาธิการ ที่เกี่ยวของกลับมีนอยมาก และเห็นวางานการทูตโดยฝายทหารน้ันถูกจํากัดไวเปน
หนาที่ของผูชวยทูตทหารเทาน้ัน 

การวิจัยน้ีมีขอเสนอแนะใหกระทรวงกลาโหม ไดกําหนดใหการทูตโดยฝายทหารเปนหน่ึงใน
ภารกิจหลักที่เหลาทัพตางๆ ตองดําเนินการใหเห็นเปนรูปธรรม โดยการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ภารกิจการทูตโดยฝายทหารเปนการเฉพาะใหกับเหลาทัพไปดําเนินการ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา 

หลักยุทธศาสตรที่ประเทศพัฒนาแลวอยางเชน สหรัฐฯ อังกฤษ และแคนนาดา ไดนําไปใช
ในการสรางความมั่นคงใหแกประเทศไดแก หลักยุทธศาสตรแบบ 3D ซึ่งประกอบไปดวย Defense-
Diplomacy-Development หรืออีกนัยน่ันคือการรวมพลังอํานาจของชาติทั้งหลายโดยมุงสูหลัก
ยุทธศาสตรหลักทั้ง 3 ขอไดแก การปองกันประเทศ การดําเนินการทางดานการทูต และการพัฒนา
ประเทศ ตามที่ไดกลาวมาน้ีจะเห็นไดวา ภารกิจของกองทัพไทยน้ันครอบคลุมหลักยุทธศาสตรที่เปนที่
ยอมรับในสากล ทั้งสามหัวขออยางครบถวน ในเอกสารวิจัยน้ีจะไดกลาวถึงภารกิจ และบทบาทหน่ึง
ของกองทัพไทย ที่ถูกมองขามโดยอาจเขาใจวาเปนเรื่องไกลตัว และยังไมมีความชัดเจนในแนวทาง
หรือหนทางการปฏิบัติเทาไรนัก หากเราสามารถผนวกแนวความคิดน้ีเขากับนโยบายการปฏิบัติงาน
ของกองทัพไดอยางสอดคลอง และถูกตองก็จะสามารถทําใหกองทัพไทยประสพความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานไดอยางราบรื่น โดยจะสูญเสียกําลังพลนอยที่สุดหรือไมสูญเสียเลย ดังเชนที่ซุนวู ไดกลาวไว
ในบทหน่ึงของทานที่วา 

 
“ การทําใหศัตรูยอมจํานนแตโดยดี ยอมดีกวาการเขาตีใหราบพนาสญู 

ความพินาศ ไมนําพามาซึ่งชัยชนะที่นาภาคภูม ิ
ทําใหขาศึกยอมจํานน ยอมดีกวาทรมานขาศึกที่บาดเจบ็พายแพ 

รบรอยชนะรอย ยังไมดีพอ 
ชนะโดยไมตองรบ แมเพียงครั้งเดียว ยอมถือวาเลิศจบแดน ” 

 
เมื่อศึกษาถึงวิชาการเมืองระหวางประเทศ คําวา Defense Diplomacy หรือ การทูตโดย

ฝายทหารน้ัน หมายถึงการดําเนินการใดๆ ตามกรอบนโยบายของรัฐ โดยการใชทรัพยากร และ 
ขีดความสามารถทางทหารที่รัฐน้ันๆ มีอยูอยางสันติ หรือ Soft Power ทั้งน้ีกองทัพสหราชอาณาจักร
เปนตน กําหนดของการใชการทูตโดยฝายทหารอยางกวางขวาง โดยไดบรรจุแนวคิดดังกลาวไวใน
ยุทธศาสตรปองกันประเทศหลังสงครามเย็น (Strategic Defense Review 1998) โดยมีความมุงหมาย 
ที่จะใหประเทศตะวันตก บรรลุวัตถุประสงคแหงความสงบและสันติสุขในภูมิภาค ภายใตสภาวะและ
สถานการณดานความมั่นคง ในยุคใหมหลังสงครามเย็น โดยพยายามที่จะทําลายกําแพงกั้น และความ
ตึงเครียดของความสัมพันธระหวางประเทศ ของประเทศตางๆ ในยุโรป โดยทั่วไปแลวแนวนโยบาย
ดังกลาวพยายามที่จะใชมาตรการ ในการสรางความเช่ือมั่น และความโปรงใสของประเทศตางๆ มุงสู
วัตถุประสงคหลัก คือการเสริมสราง และพัฒนาความสัมพันธระหวางประเทศที่เคยเปนศัตรูกันมากอน  
ใหมีความใกลชิดกันมากย่ิงข้ึน และลดความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน ดังน้ันการทูตโดยฝายทหารจึง



2 

เปนเครื่องมือทางนโยบาย ที่รวมเอาพลังอํานาจทางทหาร และขีดความสามารถทางการทูตเขาไว
ดวยกัน เพื่อตอบสนองกลยุทธหยุดความขัดแยง และลดความรุนแรงของวิกฤติการณระหวางชาติ
ตางๆ ได 

หากเราไดศึกษาแนวคิดน้ีอยางลึกซึ้ง โดยใหความสําคัญตอบริบทของแนวความคิด  
และการปฏิบัติ โดยไมจําเพาะที่จะศึกษาแตแนวทางการปฏิบัติของกองทัพชาติตะวันตกเทาน้ัน 
หากแตแนวคิดน้ียังไดรับความสนใจจากกลาโหม และกองทัพไทยอยูบางก็ตาม แตความชัดเจนของ
แนวทางการปฏิบัติ รวมทั้งผลที่คาดวาจะไดรับ และเปาหมายของการดําเนินการน้ันยังคงเรือนราง 
ทั้งๆ ที่ยังคงมีพื้นที่สําหรับใหการดําเนินการทางดานการทูตโดยฝายทหารไดแสดงบทบาทอีกมากมาย 
ดังน้ันในการที่จะรักษาความสงบเรียบรอยในภูมิภาค และในขณะเดียวกันการรักษาอธิปไตย ของชาติ
ไทยไวน้ัน การศึกษาถึงแนวคิดการใชการทูตโดยฝายทหาร ในทางลึกจึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญในอันที่
จะสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติตอไปในอนาคต ผู เ ขียนเห็นถึง ความพรอม และขีด
ความสามารถของหนวยงานดานความมั่นคง ที่จะสามารถสนับสนุนนโยบายดานการตางประเทศของ
รัฐบาลไดเปนอยางดี โดยการทูตฝายทหาร น้ัน สามารถที่จะเปนอีกชองทางหน่ึง ในการเสริมสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางประเทศไทย และมิตรประเทศอื่นๆ ในขณะเดียวกันก็จะเปนเครื่องมือในการ
ปองกันความขัดแยง (Conflict Prevention) ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต และลดการใชงบประมาณดาน
การทหาร ของประเทศลงไดอีกดวย ผูเขียนจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวาสภาพการดําเนินงานทางดาน
การทูตฝายทหารของกองทัพไทย ในปจจุบันน้ันเปนอยางไร และมีแนวทางในการใชการทูตฝายทหาร 
สนับสนุนภารกิจ และการปฏิบัติงานของกองทัพไทยไดอยางไร 
 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา  

1.2.1 เพื่อศึกษาแนวทางการดําเนินการดานการทูตโดยฝายทหารของประเทศตางๆ 
1.2.2 เพื่อวิเคราะห และประเมิน ศักยภาพทางดานการตางประเทศของกองทัพ 
1.2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทาง ในการวางแผน และการใชศักยภาพทางดานการ

ตางประเทศของกองทัพไทย ในการสนับสนุนนโยบายดานการตางประเทศของรัฐบาล 
 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

เอกสารวิจัยฉบับน้ี เปนเอกสารวิจัยแบบพรรณา ใชวิธีการศึกษาจากเอกสาร และเก็บขอมูล
จากการสัมภาษณ ผูที่เคยปฏิบัติหนาที่ ผูชวยทูตฝายทหารในตางประเทศ นักการทูตกระทรวงการ
ตางประเทศ และผูทรงคุณวุฒิ ที่มีความคุนเคย และเกี่ยวของกับงานดานการตางประเทศทั้งของ
รัฐบาล และของกองทัพ การวิจัยจะไดศึกษาถึงสภาวะปจจุบันของการทูตโดยฝายทหารของกองทัพไทย 
โดยเปรียบเทียบการดําเนินการกับกองทัพมิตรประเทศ ต้ังแตเริ่มมีการกําหนดนิยามศัพทคําวา “การทูต
โดยฝายทหาร หรือ Defence Diplomacy” เปนตนมา จากน้ันจะสํารวจเกี่ยวกับเครื่องมือตางๆ ของ
กองทัพไทยที่เกี่ยวของกับการทูตโดยฝายทหารสํารวจความคาดหวังของกลุมตัวอยาง ที่มีตอการ
ดําเนินงานของผูชวยทูตฝายทหาร ลําดับตอไปจะวิเคราะหถึงความทาทายของการทูตโดยฝายทหาร
ของกองทัพไทย ที่รออยูทามกลางสภาพแวดลอมปจจุบัน โดยทายสุดจะไดเสนอแนะแนวความคิด  
ในการพัฒนาแนวทางการใชการทูตโดยฝายทหารของกระทรวงกลาโหมตอไป 
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1.4  ประโยชนของการศึกษา 
จากการศึกษาตัวอยาง และแนวคิดดานการทูตโดยฝายทหารของมิตรประเทศ คาดวาผลที่

จะไดรับจากการศึกษาวิจัยครั้งน้ี จะทําใหผูบริหารระดับสูงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการใช 
พลังอํานาจกอน ในการรักษาผลประโยชนของประเทศ และยกระดับการดําเนินการดานการทูตโดย
ฝายทหารใหมีความเดนชัดในระบบงานดานการตางประเทศของกองทัพโดยมีความสอดคลองกับ
นโยบายดานการตางประเทศของรัฐบาลใหมากย่ิงข้ึน 

 
1.5  นิยามศัพท 

การทูต หมายถึง วิถีทางปกติที่ประเทศใชในการติดตอกับตางประเทศ ซึ่งรูปแบบไดมีการ
ปรับเปลี่ยนวิวัฒนาการตามลักษณะแหงความสัมพันธระหวางประเทศ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย 

การทูตโดยฝายทหาร หมายถึง ความพยายามทั้งปวง เพื่อเปาประสงคของนโยบายการ
ตางประเทศของรัฐ โดยการใชเครื่องมือ และขีดความสามารถทางทหารอยางสันติ 

ผูชวยทูตฝายทหาร หมายถึง ผูชํานาญการทางดานทหาร ซึ่งไดรับการแตงต้ังจาก
กระทรวงกลาโหม ใหไปปฏิบัติหนาที่อยูในสถานเอกอัครราชทูตประจําตางประเทศ โดยสวนใหญจะ
แตงต้ังจากนายทหารระดับสูง ซึ่งยังคงดํารงตําแหนงอยูในกองทัพ ขณะที่ไปปฏิบัติหนาที่ใน
ตางประเทศ 

ผลประโยชนแหงชาติ หมายถึง ความตองการหรือความปรารถนาอันสําคัญย่ิงของ
ประชาชนสวนรวม ความตองการน้ัน จึงมีลักษณะกวาง และคอนขางถาวร เมื่อไดพิจารณากําหนด 
ข้ึนแลว ก็จะตองมุงกระทําโดยตอเน่ือง เพื่อใหบรรลุผล คําวา ความตองการ มีความหมายรวมทั้ง
ความตองการ (Want) โดยทั่วไปและความจําเปน (Need) ที่ขาดเสียไมได สวนคําวา ประชาชน
สวนรวม มีความหมายวาชาติ คือ ประชาชนสวนรวม ไมใชบุคคลใด หรือกลุมบุคคลใดโดยเฉพาะ 

 
 



 

  
บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 
2.1 การศึกษาความสัมพันธระหวางประเทศ ต้ังแตอดีต–ปจจุบัน 

ระยะที่  1 ระยะกอนสงครามโลกครั้ งที่  1 ไดมีการศึกษาคนควาหาหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรของความสัมพันธอยางแทจริง ทําใหการศึกษาความสัมพันธมีความถูกตอง ตรงกับ
ความเปนจริงมีความคลาดเคลื่อนนอยที่สุด 

ระยะที่ 2 หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 จนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางประเทศ และการเมืองระหวางประเทศ มุงศึกษาถึงเหตุการณระหวางประเทศที่เกิดข้ึนใหมๆ 
แตมิไดมีการพิจารณา ศึกษาถึงปญหาทางการเมือง ซึ่งเปนปญหาสําคัญในการทําใหเกิดสงคราม หรือ
สันติภาพ 

ระยะที่ 3 เปนระยะที่มีการศึกษาถึงสถาบันระหวางประเทศ เชน ทูตและกงสุล ควบคุมกับ
การศึกษากฎหมายระหวางประเทศ และการจัดต้ังองคกรระหวางประเทศ ตลอดจนศึกษาความคิดใน
เรื่องดุลแหงอํานาจ 

ระยะที่ 4 ระยะหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงปจจุบัน การศึกษาไดมีการพัฒนามาเปนลําดับ 
เริ่มการศึกษาเรื่องกําลัง และอิทธิพลตางๆ ที่กอใหเกิดพฤติกรรม มีการศึกษาปรับปรุงขอขัดแยงตางๆ 
ศึกษาเรื่องการด้ินรน เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ และผลประโยชนของชาติ ตลอดจนทําการศึกษา
สิ่งแวดลอมทางการเมืองที่มีอิทธิพล ตอกฎหมายการเมืองระหวางประเทศ 

ปจจุบันการศึกษาไดมุงเนนในเรื่องการวิจัยพฤติกรรมระหวางประเทศโดยอาศัยสถิติ ตัวเลข 
และการทดสอบ ผลคือทําใหมีการสรางทฤษฎี ความสัมพันธระหวางประเทศมากข้ึน 

 
2.2 ทฤษฎีการเมืองโลกยุคหลังสงครามเย็น 

ในทศวรรษที่ 1990 น้ัน เปนชวงที่ถูกมองวาเปนวินาทีสําคัญของลัทธิเสรีนิยม (เน่ืองมาจาก
การลมสลายของสหภาพโซเวียต ในป 1991) และมโนทัศน (แนวคิด) ของ Francis Fukuyama ที่วา
เปน “การสิ้นสุดของประวัติศาสตร” น้ัน กลายเปนทฤษฎีทางเสรีนิยมที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดของ 
ยุคหลังสงครามเย็น ซึ่งพวกเสรีนิยม (liberal) มองโลกในแงดี เกี่ยวกับยุคหลังสงครามเย็นน้ัน โดยต้ังอยู
บนสมมติฐาน 3 ขอ คือ  

1) ประเทศประชาธิปไตย จะไมทําสงครามระหวางกัน  
2)  สถาบัน ตางๆ เชน องคการระหวางประเทศ สามารถอยูเหนือกวาตรรกะของ

อนาธิปไตย (กลาวคือ องคกรระหวางประเทศจะสามารถควบคุมไมใหเกิดความวุนวายทั้งในรัฐตางๆ 
และระหวางรัฐได) 

3) ทุนนิยมโลกาภิวัฒนยุคสมัยใหมจะผูกมัดรัฐตางๆ ใหใกลชิดมากย่ิงข้ึน 
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อยางไรก็ตาม สําหรับพวกสัจนิยม (realist) ซึ่งไมไดเปนพวกสัจนิยม เพราะวาพวกเขามี 
“ความจริงจัง” (realistic) แตเพราะพวกเขามีความเช่ือในสิ่งที่มีการวิเคราะห จากรากฐานทาง
ประวัติศาสตรเกี่ยวกับ แนวทางใดที่ระบบระหวางประเทศเคยดําเนินมา (ในอดีต) และดําเนินอยู 
(ปจจุบัน) เชน  

1) Mearsheimer ไดต้ังขอถกเถียงเกี่ยวกับ “การกลับไปสูอนาคต” ซึ่งสรางข้ึนมาบน 
ขอถกเถียงพื้นฐานของพวกสัจนิยมวา ระบบสงครามเย็นของสองข้ัวอํานาจ แมนวาจะนําไปสู 
“สันติภาพที่ยาวนาน” แตความคิดน้ีอาจจะถูกบั่นทอนในปจจุบัน เพราะสันติภาพคอยๆ สลายหายไป 

2) Kaplan น้ันไดมีแนวความคิด “การมาของอนาธิปไตย” (coming anarchy) ซึ่งสรางบน
ประสบการณของสิ่งที่เขาใชคําวา “ภูมิภาคที่กําลังจะตาย” (dying regions) ของโลก ดังเชน 
บางสวนของแอฟริกา และเขายืนยันความจริงที่วาตะวันตกเพิกเฉยตอสิ่งที่กําลังเกิดข้ึนในพื้นที่เหลาน้ีน้ัน
เปนการเสี่ยง 

3) บทเสนอ (thesis) ของ Huntington เกี่ยวกับ “การปะทะกันทางอารยธรรม” (clash 
of civilizations) เริ่มอธิบายประเด็นของความขัดแยงที่ตองเกิดข้ึน และมิอาจหลีกเลี่ยงได ซึ่งเปน
ขอเท็จจริงที่พิสูจนไดในทางประวัติศาสตร และดําเนินตอไปถึงขอถกเถียงที่วา ความขัดแยงที่สําคัญ
ครั้งตอไปในโลก จะไมใชเรื่องทางเศรษฐกิจหรืออุดมการณ แตเปนเรื่องวัฒนธรรม 

 
2.3 นโยบายการตางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ 

1) เรงสงเสริม และพัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน โดยสงเสริมความรวมมือ
ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เพื่อเสริมสรางความเขาใจอันดี และความใกลชิด
ระหวางกัน อันจะนําไปสูการขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน การสงเสริม 
การทองเที่ยว การขยายการคมนาคมขนสง และความรวมมือดานอื่นๆ ภายใตกรอบความรวมมือ 
อนุภูมิภาค เพื่อสงเสริมความเปนเพื่อนบานที่ดีตอกัน 

2) สรางความสามัคคีและสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศอาเซียน เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายในการจัดต้ังประชาคมอาเซียน และสงเสริมความรวมมือกับ ประเทศอื่นๆ ในเอเชียภายใต
กรอบความรวมมือดานตางๆ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และความมั่นคง 

3) เสริมสรางบทบาทที่สรางสรรค และสงเสริมผลประโยชนของชาติ ในองคการระหวาง
ประเทศ โดยเฉพาะเวทีสหประชาชาติ และองคกรระดับภูมิภาคตางๆ เพื่อรักษาสันติภาพ และความมัน่คง 
สงเสริมกระบวนการประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน มนุษยธรรม สิ่งแวดลอม และการพัฒนาที่ย่ังยืน 
ตลอดจน รวมมือในการแกไขประเด็นปญหาขามชาติทุกดานที่สงผลกระทบตอความมั่นคงของมนุษย 

4) กระชับความรวมมือ และความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับประเทศ กลุมประเทศ 
และองคการระหวางประเทศ ที่มีบทบาทสําคัญของโลก เพื่อเสริมสรางความเช่ือมั่นในประเทศไทย 
พรอมกับการสรางภูมิคุมกัน และขีดความสามารถในการแขงขันของเศรษฐกิจไทย 

5) สนับสนุนการเขาถึง ในระดับประชาชนของนานาประเทศ พรอมทั้งสงเสริ ม
ภาพลักษณที่ดีและความรวมมือทางวิชาการ กับประเทศกําลังพัฒนา เพื่อใหประชาชน รัฐบาล  
และประชาคมระหวางประเทศ มีทัศนคติในทางบวกตอประชาชน และประเทศไทย 
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6) สงเสริมการรับรู  และความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับปญหาเรื่องพรมแดน  
และการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบตอประเทศไทย เพื่อกอใหเกิดฉันทามติในการกําหนด
นโยบายและดําเนินนโยบายกับตางประเทศ 

7) สนับสนุนการทูตเพื่อประชาชน คุมครองผลประโยชนของคนไทย ดูแลคนไทยและ
แรงงานไทยในตางประเทศ โดยเฉพาะคนไทยที่ประกอบอาชีพละมีถ่ินฐานในตางประเทศ สงเสริม
บทบาทและความแข็งแกรงของชุมชนชาวไทยในการรักษาเอกลักษณ และความเปนไทย 

8) ใชประโยชนจากโครงขายคมนาคมขนสงในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค ใหเปน
ประโยชนตอการขยายฐานเศรษฐกิจทั้งการผลิตและการลงทุน โดยใหความสําคัญในการพัฒนา
จังหวัดและกลุมจังหวัดที่อยูตามแนวระเบียง 

9) ประสานการดําเนินงานของสวนราชการในตางประเทศ ตามแนวทางนโยบายทีม
ประเทศไทยเพื่อใหการดําเนินงานดานการตางประเทศมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณภาพ 

10) สงเสริมความรวมมืออยางใกลชิดกับประเทศมุสลิมและองคกรอิสลามระหวางประเทศ 
เพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองวาประเทศไทยกําลังดําเนินการแกไขปญหา จังหวัดชายแดนภาคใตของไทย 
ในฐานะปญหาภายในประเทศที่มีความสําคัญดวยหลักการตามแนวพระราชทาน "เขาใจ เขาถึง 
พัฒนา" 

 
2.4 นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 

2.4.1 นโยบายท่ัวไป 
1) การปฏิบัติราชการใหยึดถือกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และ

คําสั่งที่เกี่ยวของ นโยบาย และมติคณะรัฐมนตรี การสั่งการของนายกรัฐมนตรี มติสภากลาโหม 
ยุทธศาสตรการปองกันประเทศ แผนแมบท การปรับปรุงโครงสรางกระทรวงกลาโหม แผนพัฒนาขีด
ความสามารถของกระทรวงกลาโหม รวมทั้ง แผนแมบทหรือแผนหลักในการดําเนินการดานตางๆ โดย
ปรับปรุงใหมีความทันสมัย สอดคลองกับภารกิจและสภาพแวดลอมอยูเสมอ  

2) พิทักษรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยอยางสมพระเกียรติ ทั้งใน
ฐานะที่พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของประเทศ และทรงดํารงตําแหนงจอมทัพไทย เพื่อให
สถาบันพระมหากษัตริยคงเปนศูนยรวมจิตใจที่มั่นคง และย่ังยืนของประชาชนชาวไทย และเปน
สถาบันหลักที่สําคัญย่ิงของประเทศ โดยจะตองดําเนินการปฏิบัติงานรวมกับสวนราชการตางๆ อยางเต็ม
ความสามารถ รวมทั้งใหความสําคัญกับการสนับสนุนเผยแพรโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  

3) พัฒนาความรวมมือทางทหาร กับประเทศเพื่อนบาน ประเทศในกลุมอาเซียน 
มิตรประเทศและองคการระหวางประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อจัดระเบียบสภาวะ-
แวดลอมดานความมั่นคง สรางความไวเน้ือเช่ือใจ สรางสันติภาพ ความมั่งค่ัง ความกาวหนา รวมทั้ง
ความสงบสุขรวมกัน และเพื่อเปนสวนหน่ึงในการนําไปสูการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน ในป 2558 
สนับสนุนภารกิจเพื่อสันติภาพ การปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรม สงเสริมบทบาทในการรักษาสันติภาพ 
ภายใตกรอบของสหประชาชาติและผลประโยชนแหงชาติเปนหลัก  

4) เสริมสรางศักยภาพกองทัพและระบบการปองกันประเทศใหมีความพรอมใน
การพิทักษ รักษาเอกราช อธิปไตย ความมั่นคง และผลประโยชนแหงชาติ โดยใชการปฏิบัติการใน
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ลักษณะการรบรวมเปนหลัก และใหความสําคัญกับการพัฒนา ดานการขาวกรองและการตอตานขาวกรอง 
ใหสามารถตอบสนองภารกิจของกองทัพ ในทุกระดับ พัฒนาการสงกําลังบํารุงรวมโดยใชประโยชน
จากงานมาตรฐานยุทโธปกรณทางทหาร ศักยภาพดานตางๆ ที่แตละเหลาทัพมีอยู ระดมสรรพกําลัง
เพื่อการทหารใหสามารถขยายกําลัง และปฏิบัติการไดอยางตอเน่ือง มีการสํารองอาวุธยุทโธปกรณ 
และพลังงานเพื่อความมั่นคง รวมทั้งใหความสําคัญกับการสงเคราะหทหารผานศึกครอบครัว เพื่อตอบแทน
คุณความดี เพื่อเปนการสรางขวัญกําลังใจใหกับกําลังพล ที่กําลังปฏิบัติหนาที่ปองกันประเทศ  

5) พัฒนากิจการปองกันอุตสาหกรรมปองกันประเทศ โดยบูรณาการขีด
ความสามารถของภาครัฐและเอกชน รวมทั้งใชประโยชนจากความรวมมือในกลุมประเทศอาเซียน 
เพื่อนําไปสูการพึ่งพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ พัฒนากิจการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพื่อการปองกันประเทศใหทัดเทียมกับ ประเทศในภูมิภาค สามารถสนับสนุนการพึ่งพาตนเองของ
อุตสาหกรรมปองกันประเทศ โดยรวมมือกับทุกภาคสวนทั้งในและตางประเทศ รวมทั้ง พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และกิจการอวกาศ โดยเนนใหเกิดการบูรณาการ ความเปน
มาตรฐาน และความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในกระทรวง 
กลาโหม  

6) พัฒนาการผนึกกําลังกับทุกภาคสวนของสังคมเพื่อการปองกันประเทศ  
ดวยการนําพลังอํานาจแหงชาติ ในทุกๆ ดานมาใชสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจเพื่อความมั่นคง รวมกับ
กระทรวงกลาโหม โดยในยามปกติกระทรวงกลาโหมจะตองใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ประเทศ ดวยการชวยพัฒนาพลังอํานาจแหงชาติทุกดาน โดยใหความสําคัญกับการสนับสนุนนโยบาย
เรงดวนของรัฐบาล โดยเฉพาะการสรางความปรองดอง สมานฉันทของคนในชาติและฟนฟู
ประชาธิปไตย การสนับสนุนการแกไขและปองกันปญหายาเสพติดและการเรงนําสันติสุข และความ 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนกลับมาสูพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตรวมทั้งสนับสนุน
การรักษาผลประโยชนแหงชาติ การพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง การชวยเหลือประชาชน การ
แกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปญหาภัยพิบัติ โดยเฉพาะอุทกภัย การรวมจัดการ
กับปญหาการกอการราย และอาชญากรรมขามชาติตางๆ ไดแก ยาเสพติด ผูหลบหนีเขาเมือง 
แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย การคาสิ่งของผิดกฎหมาย การคามนุษย โจรสลัด และภัยจากเครือขาย
อินเตอรเน็ต  

2.4.2 นโยบายเฉพาะ 
1) กองทัพตองมีโครงสรางที่เหมาะสม กะทัดรัด ทันสมัย มีความสมดุลระหวาง

หนวยปฏิบัติกับหนวยควบคุมบังคับบัญชา พรอมรองรับภารกิจสภาพแวดลอมปจจุบันและในอนาคต 
โดยการขยายหนวยหรือจัดต้ังหนวยใหมจะตองมีเหตุผลรองรับชัดเจน  

2) พัฒนางานดานกําลังพลใหสอดคลองกับโครงสรางกองทัพ สามารถตอบสนอง
การปฏิบัติภารกิจตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบขาราชการ 
พลเรือนกลาโหม ใหสามารถนํามาใชไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ  

3) พัฒนาการฝกรวมระหวางเหลาทัพ และการฝกรวม/ผสม กับมิตรประเทศให
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมในปจจุบัน สามารถนําไปปฏิบัติได และมีความสมจริง รวมทั้ง ใหเพิ่มเติม
การฝกที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ของทหาร เชน การฝกบรรเทาสาธารณภัย เปนตน  
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4) จัดใหมีพื้นที่ฝกของแตละเหลาทัพ และพื้นที่ฝกรวมระหวางเหลาทัพให
เหมาะสม โดยพื้นที่ฝกดังกลาวจะตองมีมาตรการในการปองกันการบุกรุกพื้นที่ ทั้งน้ี เพื่อใหสามารถ
ใชพื้นที่ฝกไดอยางมีประสิทธิภาพ  

5) ปรับปรุงการศึกษาของกองทัพแตละระดับ ใหมีหลักสูตรที่สามารถพัฒนา
บุคลากร ที่เขารับการศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดอยางแทจริง โดยใหความสําคัญกับ
การศึกษาในระดับยุทธศาสตรที่มีบุคลากรระดับสูงเขารับการศึกษาเปนลําดับแรก 

 
2.5 การทูตทหารอาเซียน : จาก DMM ถึง ADMM–Plus ภายใตรมการเมืองความมั่นคงอาเซียน 

กรอบความรวมมือ ADMM น้ี ไดพยายามใหความสําคัญตอการเพิ่มปฏิสัมพันธกับประเทศ
ตางๆ ในทุกระดับ เพื่อสรางฐานรากของความรวมมือใหแข็งแกรง ซึ่งจะชวยสงเสริมความเปน
ประชาคมอาเซียน ภายใตพิมพเขียวประชาคมการเมือง และความมั่นคงอาเซียน (Asean Political-
Security Community: APSC) โดยขยายสาขาความรวมมือไปยังกรอบ ADMM-Plus เพิ่มเติม 

2.5.1 ท่ีมาของ ADMM-Plus (Asean Defence Minister’s Meeting-Plus: ADMM-
Plus) 

การจัดต้ัง ADMM-Plus สืบเน่ืองมาจากผลสําเร็จภายหลังจัดต้ังการประชุม
รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน หรือ ADMM ซึ่งถือวาเปนความสําคัญครั้งประวัติศาสตร และยังสะทอนให
เห็นถึงเสาหลักของความรวมมือ ในดานความมั่นคงของอาเซียนที่มีพัฒนาการย่ิงข้ึน โดยผลประโยชน
ที่ไดรับจากการเปดกรอบความรวมมือดานความมั่นคงดังกลาว สืบเน่ืองจากที่ผานมา สภาวะแวดลอม
ทางดานการเมือง และความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกมีความเปลี่ยนแปลงอยางสําคัญ อาเซียน
ตองเผชิญกับความทาทายดานความมั่นคง อยางสลับซับซอนทั้งประเด็นความมั่นคงรูปแบบเดิม 
(traditional security) และประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหม (non-traditional security) อาทิ  
การกอการราย การใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม และการบรรเทาทุกขจากภัยพิบัติ ตลอดจน
ความรวมมือทั้งภายในอาเซียนและประเทศตางๆ ในเอเชียแปซิฟก ประเทศอื่นๆ ที่ไมไดรวมอยูในวง
ภาคีอาเซียน ไดใหความสนใจที่จะเขามาสานสัมพันธกับอาเซียนทั้งในประเด็นดานการปองกันและ
ความมั่นคง ดังน้ัน การเปดกรอบความรวมมือดานความมั่นคงในลักษณะพหุภาคี ถือเปนการเปดกวาง
และอํานวยความสะดวก ในการสรางชองทางเพื่อใหเกิดการสื่อสาร และความรวมมือเพิ่มข้ึนในกลุม
ประเทศอาเซียน และความรวมมือระหวางอาเซียนกับประเทศนอกเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
โดยการเกี่ยวพันกับประเทศนอกภูมิภาคน้ัน จะสงผลประโยชนตออาเซียน ในแงที่วาเปนการนํามาซึ่ง
ความเช่ียวชาญในดานตางๆ แกอาเซียนมากข้ึน ตลอดจนทัศนคติ และทรัพยากรจากประเทศ
ภายนอกอาเซียนที่รวมเผชิญความทาทายดานความมั่นคง รวมกัน 

2.5.2 เปาหมายในการจัดต้ัง ADMM-Plus 
แนวคิดในการจัดต้ัง ADMM เกิดข้ึนหลังการปฏิญาณตนในที่ประชุม ADMM  

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ. 2006 ที่ประชุม ADMM กลาวไววาความรวมมือที่เพิ่มข้ึนน้ันตองมี
ลักษณะ “เปดกวาง ยืดหยุน และมุงปฏิสัมพันธกับประเทศภายนอก” (open, flexible and 
outward-looking) 



9 

ความรวมมือดังกลาวถือเปนการเกี่ยวพันกับมิตร และประเทศคูเจรจาของอาเซียน
เชิงรุก ในการสนับสนุนใหเกิดสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค กลาวคือ การจัดต้ัง ADMM-Plus 
ข้ึนเพื่ออํานวยความสะดวกใหแก ADMM ที่จะสงเสริมใหประเทศนอกภูมิภาคเขามาเกี่ยวพันกับ
อาเซียน ทั้งในลักษณะที่เปนมิตรและเปนประเทศคูเจรจา โดยมีเปาหมาย ดังน้ี 

1) เพื่อยังประโยชนแกประเทศสมาชิกอาเซียน การสรางศักยภาพเพื่อรับมือกับ
ความทาทายดานความมั่นคงรวมกัน รวมทั้งเพื่อตระหนักถึงความแตกตางของประเทศสมาชิกดวย 

2) เพื่อสงเสริมใหเกิดความไววางใจ และความเช่ือมั่นระหวางประเทศคูเจรจา 
ผานการสรางกรอบหารือดานความมัน่คงอยางโปรงใส 

3) เพื่อเพิ่มพูนสันติภาพและเสถียรภาพผานความรวมมือดานการปองกัน  
และความมั่นคงในภูมิภาคจากความทาทายในมิติความมั่นคงขามชาติที่ตองเผชิญ 

4) เพื่อสนับสนุนและตระหนักถึงประชาคมความมั่นคงอาเซียน โดยใหเปนไปตาม
เงื่อนไขจากปฏิญญาบาหลี 2 (Bali Concord II) โดยมีเจตจํานงเพื่อบรรลุเปาหมายทั้งในดาน
สันติภาพ เสถียรภาพ ประชาธิปไตย และความเจริญรุงเรืองในภูมิภาค โดยประเทศสมาชิกอาเซียน
ตองดํารงอยูไดอยางสันติ ทั้งในระดับรายประเทศและในระดับโลก 

5) เพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการเวียงจันทน (Vientiane Action) เพื่อใหอาเซียน
สรางสันติภาพ ความปลอดภัย และความรุงเรืองแกอาเซียน โดยสามารถปรับตัวเพื่อสานสัมพันธกับ
ประเทศภายนอกอาเซียน ทั้งในประเทศมิตร และประเทศคูเจรจา 

2.5.3 หลักการของ ADMM-Plus 
1) อาเซียนจะเปนศูนยกลางความรวมมือรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนบวก (ADMM-

Plus) โดยอาเซียนจะเปนตัวขับเคลื่อนหลักในการสรางปฏิสัมพันธระหวางรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน
กับมิตรอาเซียนและประเทศคูเจรจา 

2) ADMM-Plus จะยึดหลักการอาเซียน คือ ไมแทรกแซงกิจการภายใน ใชการ
ตัดสินใจตามหลักฉันทามติ มีความยืดหยุนทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาค เคารพอํานาจอธิปไตย
ของรัฐ โดยใหระลึกไววา ADMM-Plus น้ี เปนเวทีหารือในดานการปองกันและความมั่นคงรวมกัน 
มิใชลักษณะของวงภาคีแบบพันธมิตรทางทหาร 

3) ADMM-Plus จําเปนตองเปดกวางและครอบคลุม โดย ADMM-Plus ตองมี
บทบาทสรางสรรคเชิงรุกในการสนับสนุน ใหเกิดความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาค 

4) ความรวมมือภายใน ADMM-Plus ควรต้ังอยูบนฐานการเคารพซึ่งกันและกัน 
รวมทั้งเคารพตอกฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของดวย 

5) ADMM-Plus นําไปสูการรับผิดชอบรวมกัน ผานการพัฒนาความเขาใจรวมกัน
ในประเด็นวาดวยความมั่นคง 

6) ADMM-Plus เปนสวนประกอบที่สําคัญของการประชุมรัฐมนตรีกลาโหม
อาเซียน (ADMM) โดยมีเปาหมายเพื่อสรางคุณคาและทําใหความรวมมือ ADMM สมบูรณ 

2.5.4 แนวคิดหลักของ ADMM-Plus 
การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ADMM) ครั้งที่ 2 ใน ค.ศ. 2007 ไดรับรอง

แนวคิด ADMM–Plus ไว โดยกระบวนการของ ADMM-Plus ถือเปนเครื่องมือในการเขาไปเกี่ยวพัน
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กับประเทศคูเจรจา ความรวมมือดานการปองกันและความมั่นคง โดยหลักการสําคัญสําหรับการจดัต้ัง 
ADMM-Plus ไดแก 

1) แนวคิดวาดวยหลักการ ADMM-Plus สําหรับสมาชิก (Concept Paper on 
ADMM-Plus Principles for Membership) ซึ่งรับรองกันในที่ประชุม ADMM ณ พัทยา ประเทศไทย 
ค.ศ. 2009 

2) แนวคิดวาดวยโครงสรางและองคประกอบของ ADMM-Plus (Concept 
Paper on ADMM-Plus: Configuration and Composition) 

3) แนวคิดวาดวยวิธีการและกระบวนการของ ADMM-Plus (Concept Paper 
on ADMM-Plus: Modalities and Procedures) ซึ่งไดรับรองในที่ประชุม ADMM เมื่อ ค.ศ. 2010 
ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม 

การใหคําปฏิญาณตนของวงภาคีความรวมมือ ADMM-Plus น้ี เกิดข้ึนเมื่อวันที่ 12 
ตุลาคม ค.ศ. 2010 โดยเห็นพองที่จะใหความรวมมือเชิงปฏิบัติการใน 5 ประเด็น ดังน้ี 

1) ความมัน่คงในนานนํ้า (maritime security) 
2) การตอตานการกอการราย (counter-terrorism) 
3) การจัดการภัยพิบัติ (disaster management) 
4) การปฏิบัติการเพื่อรักษาสันติภาพ (peacekeeping operations) 
5) การแพทยทหาร (military medicine) 
ในการน้ี เพื่อใหความรวมมือทั้ง 5 ประเด็นน้ันเปนไปอยางราบรื่น จึงนําไปสู 

การสรางกลุมผูเช่ียวชาญเฉพาะดานในการดําเนินงานดังกลาว ซึ่งเรียกวา Experts’ Working 
Groups หรือเรียกยอๆ วา EWGs โดยใหถือวาเปนกลุมงานสําคัญในการใหความรวมมือ 
เชิงปฏิบัติการเปนอันดับ ตนๆ  

ทั้งน้ี วงภาคี ADMM-Plus จะมีการจัดประชุมข้ึนทุกๆ 2 ป ซึ่งทุกฝายเห็นพองที่จะ
ใหมีการฝกดาน HADR และการแพทยทหารในระหวางวันที่ 16-20 มิถุนายน ค.ศ. 2013 และการจัด
ประชุม ADMM-Plus ครั้งที่ 2 จะจัดข้ึนในชวงเดือนตุลาคม ค.ศ. 2013 ณ ประเทศบรูไน 

 
2.6 กองทัพกับพันธกิจดานตางประเทศ 

กองทัพทั่วโลกมีหนาที่ในดานตางประเทศในฐานะที่กองทัพเปนหน่ึงในกลไกของรัฐบาล
และใชการทูตทหาร (defence diplomacy) เปนเครื่องมือในการทําหนาที่ดังกลาว  

ยุทธศาสตรการปองกันประเทศของ กห.  
1) วัตถุประสงคในการปองกันประเทศ 

จากการพิจารณาหลักการสําคัญดานการปองกันประเทศ และสภาวะแวดลอมดาน
ความมั่นคง จึงกําหนดวัตถุประสงคในการปองกันประเทศ ดังน้ี  

(1) เพื่อปองกันและรักษาเอกราชอธิปไตย และบูรณภาพแหงดินแดนของชาติจาก
การรุกราน ดวยกําลัง  

(2) เพื่อคุมครองและพิทักษรักษาผลประโยชนแหงชาติ  
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(3) เพื่อปกปอง เทิดทูน และพิทักษรักษาสถาบันพระมหากษัตริย และการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

(4) เพื่อพัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน และสนับสนุนการแกปญหาของชาติ  
(5) เพื่อเสริมความมั่นคง และรักษาความสงบเรียบรอยบริเวณพื้นที่ชายแดน  

และพื้นที่ภายในประเทศ  
(6) เพื่อขยายความรวมมือดานความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบาน และมิตรประเทศ

ในภูมิภาคอื่นๆ  
(7) เพื่อสนับสนุนภารกิจการรักษาสันติภาพภายใตกรอบของสหประชาชาติ  

2) แนวความคิดทางยุทธศาสตร  
การดําเนินการของกระทรวงกลาโหม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการปองกันประเทศ 

ยังคงยึดถือแนวความคิดทางยุทธศาสตร ดังน้ี  
(1) การสรางความรวมมือดานความมั่นคง (Security Cooperation) : หมายถึง  

การพิจารณาใชทรัพยากรทางทหารในการสนับสนุนรัฐบาลโดยสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน 
มิตรประเทศ และประเทศมหาอํานาจตางๆ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อสรางบรรยากาศ
ความเปนมิตร รักษาความเปนกลาง ลดเงื่อนไขและลดโอกาสที่จะนําไปสูความขัดแยง รวมทั้งปองกัน
มิใหความขัดแยงขยายขอบเขตออกไปนอกเหนือการควบคุม โดยยึดมั่นในหลักการแนวความคิด 
เชิงปองกัน (Preventive) ซึ่งเปนการแกปญหาเชิงรุกกอนที่ความขัดแยงจะเกิดข้ึน หากความขัดแยง
เกิดข้ึนแลวตองสามารถควบคุมไดทันเวลา โดยมาตรการดังกลาวจะตองอยูบนพื้นฐานของความมี
เกียรติและศักด์ิศรีในเวทีการเมืองระหวางประเทศ รวมทั้งผลประโยชนที่ประเทศพึงจะไดรับ สาหรับ
ความสําเร็จของการสรางความรวมมือดานความมั่นคง ข้ึนอยูกับนโยบายตางประเทศของรัฐบาลใน
การประสานประโยชนรวมกับประเทศตางๆ เพื่อใหไดผลประโยชนรวมกัน โดยปราศจากการ
แทรกแซงของประเทศมหาอํานาจ กองทัพเปนเครื่องมือประการหน่ึงของประเทศในการเสริมสราง
ความรวมมือดานความมั่นคง โดยการดําเนินกิจกรรมทางทหาร ซึง่ประกอบดวยการทูตโดยฝายทหาร 
(Defence Diplomacy) ไดแก การพบปะหารือและการแลกเปลี่ยนการเยือนของผูนําทางทหาร  
การดําเนินการของผูชวยทูตฝายทหาร รวมทั้งการพัฒนาสัมพันธระหวางหนวยทหารอยางตอเน่ือง 
การพัฒนาพื้นที่ขามชายแดน (Cross–Border development) เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
รวมกันของประเทศที่มีเขตแดนติดตอกัน สามารถลดเงื่อนไขของปญหาที่มีสาเหตุมาจากความ
แตกตางทางเศรษฐกิจได และการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ (Peace operations) ในภูมิภาคตางๆ 
ภายใตกรอบสหประชาชาติ องคกรเพื่อสันติภาพ และกลุมประเทศมหาอํานาจ บนพื้นฐานของ
ผลประโยชนแหงชาติ เพื่อสรางความรวมมือในการพัฒนาสันติภาพใหเกิดข้ึนในภูมิภาคตางๆ ของโลก  

(2) การผนึกกําลังปองกันประเทศ (United Defence) : หมายถึง การนาทรัพยากร
ที่เปนพลังอํานาจของชาติทุกประเภท ในทุกมิติทั้งดานการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มาบูรณาการอยางมีระเบียบแบบแผนและเปนระบบต้ังแตยามปกติ  
เพื่อแกไขขอจํากัดของชาติ รวมทั้งชดเชยอํานาจกําลังรบของกองทัพที่มีอยูอยางจํากัด เพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ในการปองกันประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะตองมีการเตรียมการ และกระทํา
อยางตอเน่ือง ทั้งในยามปกติและยามสงคราม ความสําเร็จของการผนึกกําลังปองกันประเทศ ข้ึนอยูกับ



12 

การเห็นความสําคัญในเรื่องน้ีของรัฐบาล ตลอดจนการวางแผน และเตรียมการเพื่อบูรณาการ 
พลังอํานาจของชาติดานตางๆ เพื่อใหเกิดศักยภาพในการปองกันประเทศสูงสุดต้ังแตยามปกติ  
โดยทุกสวนของสังคมยอมรับและเห็นดวย กับบทบาทและหนาที่ของตนตามที่กําหนด และมีกฎหมาย
รองรับที่ชัดเจน ในสวนของกองทัพในยามปกติจะเขาไปมีสวนรวมในการรักษาผลประโยชนของชาติ 
รักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ พัฒนาประเทศ ชวยเหลือประชาชน และสนับสนุนรัฐบาลใน
การแกไขปญหาที่สําคัญในรูปแบบตางๆ ในกรอบของการปฏิบัติการทางทหาร นอกเหนือจากสงคราม 
เพื่อสรางความสงบและความมีเสถียรภาพใหแกสังคมไทย รวมทั้งสรางความมั่นคงของมนุษย 
(Human security) ในภาพรวม ในยามสงครามกองทัพจะมีบทบาทในการปองกันประเทศรวมกับ
พลังอํานาจของชาติดานอื่นๆ ตามแผนทีก่ําหนด โดยกองทัพจะตองมีศักยภาพ และขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติการรวมที่มีประสิทธิภาพ นอกจากน้ันปจจัยสําคัญอีกประการหน่ึงที่จะนํามาซึ่ง
ความสําเร็จของแนวคิดน้ี คือความสามัคคีของคนในชาติจากการมีศูนยรวมจิตใจเดียวกัน ซึ่งกองทัพ
สามารถสนับสนุนการดําเนินการน้ีไดโดยการถวายความจงรักภักดี ปกปอง เทิดทูน และพิทักษรักษา
สถาบันพระมหากษัตริย และการสนับสนุนการปลูกฝงประชาชนใหมีจิตสานึกดังกลาว  

(3) การปองกันเชิงรุก (Active Defence) หมายถึง การจัดเตรียมกาลัง เสริมสราง 
พัฒนา และบริหารจัดการทรัพยากรทางทหารทัง้มวลใหกองทัพสามารถพึ่งตนเองได และมีความพรอม 
ในการใชกําลังเพื่อการปองปราม การแกไขและยุติความขัดแยงโดยที่ฝายเราเปนฝายไดเปรียบ  
โดยมุงเนนมาตรการดานการขาวอยางตอเน่ือง และเชิงลึกในทุกสถานการณ มีระบบแจงเตือนและ 
เฝาตรวจที่มีประสิทธิภาพ พรอมรับสถานการณทั้งในยามปกติและยามสงคราม สามารถปฏิบติัการรบ
ไดหน่ึงดานและปองกันอีกหน่ึงดานในเวลาในเดียวกัน การปฏิบัติการทางทหารตองใชการปฏิบัติใน
ลักษณะของการรบรวมเปนหลัก โดยยึดมั่นในหลักการ การมีกําลังรบเพื่อปองกันตนเอง และพยายาม
ใหพื้นที่การรบแตกหักอยูบริเวณแนวชายแดน และใชหนวยที่คลองแคลวในการเคลื่อนที่ ที่จัดเตรียมไว
เขาคลี่คลายสถานการณในช้ันตน พรอมขยายกาลังไดตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลง ความสําเร็จของ
การปองกันเชิงรุกข้ึนอยูกับการวางแผนในการเสริมสราง การพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถ
ของกําลังพล ยุทโธปกรณ และการบริหารจัดการใหมีความพรอมทั้งในเรื่องของแนวความคิด  
หลักนิยม ขนาดของกําลัง การจัดหนวย และยุทโธปกรณ ความทันสมัย สอดคลองกับสถานการณที่
เกิดข้ึน โดยมีเปาหมายหลักในการใชกําลังเพื่อการปองปราม และหากเกิดปญหาความขัดแยงถึงข้ัน
ตองใชกําลังจะตองปฏิบัติการอยางรวดเร็ว และสามารถยุติการรบไดในลักษณะที่ฝายเราเปนฝาย
ไดเปรียบในการเจรจาตอรอง ทั้งจะตองมีมาตรการระวังปองกัน มาตรการดานการขาวเชิงลึก 
มาตรการแจงเตือนและเฝาตรวจที่มีประสิทธิภาพ การฝก การศึกษา และฝกการปฏิบัติการในพื้นที่จริง 
รวมทั้งมาตรการการขยายกําลังไดอยางเหมาะสมในทุกสถานการณ และตองจัดใหมีระบบบัญชาการ
ควบคุมการปฏิบัติการรวมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อยุติปญหาและขอขัดแยงในช้ันตน ในหวงเวลากอน
หรือระหวางปฏิบัติการรบ จะตองมีการพัฒนาสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน มิตรประเทศ และ
ประเทศมหาอํานาจตางๆ เพื่อเปนแนวรวมทางความคิดในการเจรจาเพื่อยุติความรุนแรง ลดความ
หวาดระแวง และสรางความไวเน้ือเช่ือใจระหวางกัน นอกจากน้ี ยังตองพัฒนาศักยภาพของกองทัพให
มีความพรอมในการปฏิบัติการ เพื่อรักษาความมั่นคงแหงชาติ รักษาผลประโยชนแหงชาติ การพัฒนา
ประเทศ การสรางความสมานฉันทในประเทศ ตามที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลและสังคม 
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2.7 การทูตโดยฝายทหาร (Defence Diplomacy) 

คือความพยายามทั้งปวงเพื่อเปาประสงคของนโยบายการตางประเทศของรัฐ โดยการใช
เครื่องมือและขีดความสามารถทางทหารอยางสันติ สมาชิกผูแทนราษฎร Jim Murphy พรรคฝาย
คานแหงสหราชอาณาจักรไดกลาวถึงความสําเร็จของการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพอังกฤษใน
ประเทศอัฟริกานิสถาน ไววา ความสําเร็จของการปฏิบัติการทางทหารในอัฟริกานิสถาน และในพื้นที่
อื่นๆ น้ันตองอาศัยการสื่อสารระหวางแนวหนากับแนวหลังที่ดีกวาเดิม เพื่อใหไดมาซึ่งการสื่อสารที่ดี
ที่วาน้ีเราจําเปนอยางย่ิงที่จะตองทําลายกําแพงที่ขวางกั้นระหวาง การทูต การทหาร และพลเรือน
ออกไปใหสิ้น 

ในสภาพวะของโลกยุคโลกาภิวัตนที่เราอาศัยอยูในขณะน้ี ไดมีภัยคุกคามชนิดใหมอุบัติข้ึน
อยางมากมาย ประกอบกับแรงกดดันดานเงินทุนและงบประมาณที่จํากัดของทุกประเทศน้ัน เปนผล
ทําใหในปจจุบันการสรางพันธมิตร และความรวมมือระหวางประเทศกลายเปนประเด็นหลักที่ไดรับ
ความสนใจของนโยบายดานการปองกันประเทศของนานาประเทศ การมีนโยบายปองกันประเทศ
แบบพหุภาคีโดยอาศัยการคบหาหุนสวนใหมๆ และความรวมมือของภาครฐัและเอกชนจากทั่วโลกจึง
มีความสําคัญย่ิงเพื่อใหไดมาซึ่งขีดความสามารถในการเขาถึงประชาคมโลกและอํานาจในการตอรอง
ในเวทีโลก 

ความเปนมาของการทูตโดยฝายทหาร  
การทูตโดยฝายทหารเปนแนวความคิดเกี่ยวกับกิจกรรมระหวางประเทศซึ่งมีงานดาน

การทหารเขามาเกี่ยวของ การทูตโดยฝายทหารกําเนิดข้ึนในยุคหลังสงครามเย็น ดวยความพยายาม
ของกระทรวงกลาโหมสหราชอาณาจักร ในการที่จะทําใหประเทศในโลกตะวันตกทั้งหลาย ยอมรับ
สภาวะแวดลอมดานความมั่นคงของนานาชาติ ถึงแมวาคําจํากัดความของการทูตโดยฝายทหารไดถูก
กําหนดข้ึนในประเทศตะวันตกก็ตาม แตการปฏิบติัไดรับการยอมรับอยางแพรหลาย 

ในปจจุบันยังไมมีการยอมรับคําจํากัดความของคําวา การทูตโดยฝายทหารอยางเปน
ทางการ เราสามารถเขาใจถึงกรอบแนวคิดดังกลาวไดวาการทูตโดยฝายทหารน้ัน เปนการใช
ทรัพยากรดานการทหารทั้งมวลเพื่อใหไดมาซึ่งผลลัพธเชิงบวก ในการพัฒนาความสัมพันธระหวาง
ประเทศแบบพหุภาคีของประเทศน้ันๆ ทั้งน้ีการทูตโดยฝายทหารไมมีสวนเกี่ยวของกับการปฏิบัติการ
ทางทหาร หากแตควบรวมไปถึง การแลกเปลี่ยนกําลังพล การเยือนของเรือรบและเครื่องบิน  
การปฏิสัมพันธระหวางเจาหนาที่ระดับสูง การประชุมสองฝายหรือการประชุมของฝายเสนาธิการ  
การแลกเปลี่ยนการฝก การประชุมดานความมั่นคงระดับภูมิภาค การประชุมกําหนดมาตรการ
เสริมสรางความมั่นคงและความมั่นใจ และกิจกรรมจํากัดขอบเขตการสะสมอาวุธ เปนตน 

กองทัพสหราชอาณาจักรเล็งเห็นถึงความสําคัญของการทูตโดยฝายทหาร โดยได
กําหนดการทูตโดยฝายทหารไวใน 1 ใน 8 ภารกิจของกองทัพ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะขจัดภัย
คุกคาม สรางและดํารงไวซึ่งความเช่ือมั่น พรอมทั้งใหชวยเหลือในการพัฒนากองทัพใหเปนที่ยอมรับ
และนาเช่ือถือในวิธีทางแหงประชาธิปไตยแกมิตรประเทศ ดวยความมุงหวังที่ผลสําเร็จของการ
ดําเนินการสงผลไปยังความพยายามในการปองกันและแกไขปญหาขอขัดแยงที่อาจเกิดข้ึน โดยมาก
แลวการดําเนินการการทูตโดยฝายทหารมักเปนความรวมมือระหวางกระทรวงกลาโหม และกระทรวง
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การพัฒนาของประเทศน้ันๆ เพื่อใหเกิดการความประสานสอดคลองในการทํางานของหนวยงานรัฐบาล 
หน่ึงในวัตถุประสงคหลักของการกําหนดแนวคิดการทูตโดยฝายทหารของกองทัพสหราชอาณาจกัรน้ัน 
เพื่อประสานรอยราวของความสัมพันธระหวางประเทศ ของกลุมประเทศในยุโรปตะวันออก ซึ่งเกดิข้ึน
หลังจากสหภาพโซเวียตลมสลาย โดยมีกรอบแนวความคิดอยางกวางๆ ในการเสริมสรางความสัมพันธ
ที่ดีข้ึนระหวางประเทศที่เคยเปนศัตรูกันมากอน ซึ่งมาตรการหน่ึงในการเสริมสรางความเช่ือมั่นใหกับ
นานาชาติของประเทศเหลาน้ัน 

พลอากาศตรี Ng Chee Khem อดีตผูบัญชาการทหารอากาศของสิงคโปรกลาวไววา  
เมื่อกลาวถึงการทูตโดยฝายทหารน้ัน มีความมุงหวังที่จะไดมาซึ่งความสัมพันธที่ดีระหวางกองทัพมิตร
ประเทศเพื่อที่จะสามารถเอื้อประโยชนตอกันและกัน พรอมทั้งสงเสริมใหเกิดสภาวะความมั่นคง
ระหวางประเทศในภูมิภาค ทั้งน้ีการทูตโดยฝายทหารมักจะเกี่ยวของกับการปองกันความขัดแยง  
โดยมีความแตกตางโดยสิ้นเชิงกับ การทูตเรือปน ซึ่งมีความมุงหมายหลักในการที่จะแสดงกําลังเพื่อ
หว่ันเกรงตอประเทศที่แสดงตนเปนศัตรู กลาวโดยสรุป การทูตโดยฝายทหารน้ันอาจเรียกไดวาเปน
เครื่องมือทางนโยบายของรัฐซึ่งบูรณาการพลังอํานาจทางทหารและการทูตเขาดวยกัน เพื่อปองกัน
ความขัดแยง และขจัดวิกฤษการณระหวางประเทศที่อาจเกิดข้ึน 
 
2.8 แนวคิดการใชการทูตโดยฝายทหารของกองทัพมิตรประเทศ 

ถึงแมวาการทูตโดยฝายทหารไดกําเนิดข้ึนดวยความพยายาม ในการที่จะเสริมสราง 
ความรวมมือของประเทศในกลุมยุโรปตะวันออกก็ตาม แตหากวิเคราะหลึกลงไปแลว แนวคิดและ 
การปฏิบัติน้ันสามารถนํามาประยุกตใชกับกองทัพของกลุมประเทศในภูมิภาคอื่นได 

2.8.1 สาธารณรัฐสิงคโปร 
แนวความคิดในดานการปองกันประเทศของสิงคโปรออกแบบดวยสภาพแวดลอม

สําคัญ 2 ประการ ไดแก การปองกันเอกราช และขอจํากัดทางดานภูมิศาสตรของประเทศ ดวยความ
ที่เปนประเทศที่มีขนาดเล็ก ทําใหสิงคโปรขาดแคลนทรัพยากรณ และความไดเปรียบทางธรรมชาติ
เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ในขณะที่ประเทศทั่วโลกไดเปดเสนทางการคาเขาสูระบบเศรษฐกิจการคาโลก 
ดวยเหตุน้ีเพื่อความอยูรอดของประเทศจึงทําใหสิงคโปรตองพึงพาสภาวะที่มั่นคงและสงบสุขของ
ภูมิภาคเปนอยางมาก สิงคโปรมีความคิดวาการมีการปองกันประเทศที่เขมแข็งน้ันมีความจําเปนอยางย่ิง
ในการไดมาซึ่งความมั่นคงและสงบสุข และเอกราช อธิปไตยของประเทศไดรับการคุมครองและ
ปกปองในเวลาเดียวกัน 

นโยบายการปองกันประเทศของสิงคโปร มีพื้นฐานอยูบนสองเสาหลัก ไดแก  
การปองปราม และการทูต ความสําเร็จของการปองปรามน้ัน ไดมาจากการที่มีกองทัพที่มี
ประสิทธิภาพประกอบกับความสามารถในการฟนตัวที่รวดเร็วของประเทศภายใตการบริหารจัดการ
แบบการปองกันเบ็ดเสร็จ โดยยึดถือแนวทางการใชจายดานการปองกันประเทศ อยางรอบคอบและ
มั่นคง สําหรับเสาหลักทางดานการทูตน้ันไดมาจากการสรางความสัมพันธที่เขมแข็ง ผานชองทาง
ความรวมมือทางทหารตางๆ ที่สามารถกระทําได นอกจากน้ัน สิงคโปรเปนสมาชิกที่ดีของประชาคม
ระหวางประเทศ ในการกอรางสรางระบบการบริหารองคกรซึ่งประเทศสมาชิกอื่นใหการยอมรับ  
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กองทัพสิงคโปรตองการที่จะสรางเคลือขายความสัมพันธแบบทวิภาคี ที่แข็งแกรง
กับประเทศในภูมิภาคและนานาประเทศทั่วโลก การมีปฏิสัมพันธกับกองทัพมิตรประเทศนับเปน
ภารกิจสําคัญอยางหน่ึงของกองทัพซึ่งอาจรวมถึง การแลกเปลี่ยนการเยือน การฝกรวม ไปจนถึงการ
แลกเปลี่ยนที่น่ังการศึกษาในสถาบันวิชาการทหาร การที่มีเครือขายของความสัมพันธดานการทหาร
จะสงผลใหเกิดความมั่นคงในภูมิภาค โดยอาศัยความเขาใจซึ่งกันและกัน การสรางความเช่ือมั่น และ
ใหการสนับสนุนความรวมมือทางทหาร เพื่อขจัดความทาทายดานความมั่นคงรวมกัน นอกจากน้ัน  
ยังเปนโอกาสดี ที่กําลังพลของกองทัพสิงคโปรจะไดเรียนรู และไดรับการฝกฝนจากมิตรประเทศ  
ซึ่งเปนผลมาจากโครงการแลกเปลี่ยนการฝก และความรวมมือดานเทคโนโลยีการปองกันประเทศ 

ประเทศสิงคโปรมีนโยบายที่จะสนับสนุนใหเกิดและดํารงไว ซึ่งความมั่นคงระหวาง
ประเทศ ถึงแมวาจะจํากัดดวยทรัพยากรบุคคลก็ตาม สิงคโปรพรอมที่จะสนับสนุนความชํานาญการ 
ในเรื่องจําเพาะซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากมิตรประเทศ จากความพยายามเหลาน้ีเปนผล 
ทําใหเกิดความมั่นคงของสิงคโปรเองดวย 

2.8.2 ราชอาณาจักรสเปน 
กระทรวงกลาโหมสเปน ไดบรรจุภารกิจการทูตโดยฝายทหารไวอยางเปนทางการ

เมื่อป 2003 โดยใหคําจํากัดความวา การทูตโดยฝายทหารคือกิจกรรมดานการตางประเทศ ซึ่งจัดข้ึน
บนพื้นฐานของขอตกลงและความรวมมือทางทหารกับมิตรประเทศ เพื่อใหนโยบายการปองกัน
ประเทศประสพความสําเร็จ โดยสอดคลองกับนโยบายดานการตางประเทศควบคูกันไป กิจกรรมดาน
การตางประเทศดังกลาวประกอบดวย  

– การปองกันความขัดแยง โดยใชชองทางการปฏิสัมพันธทางทหารใหเกิดความ
โปรงใส ความเช่ือมั่นและไววางใจ และแสวงหาประโยชนรวมกัน  

– การสงเสริมใหเกิดการปฏิรูประบบการรักษาความมั่นคงและการปองกันประเทศ
บนพื้นฐานแหงประชาธิปไตย 

– ใหความชวยเหลือในการสงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการปองกัน
ตนเองของมิตรประเทศ และองคกรระหวางประเทศ 

จากคําจํากัดความขางตน วัตถุประสงคของการทูตโดยฝายทหารของกลาโหมสเปน
มีดังตอไปน้ี.- 

1) ดํารงความสัมพันธระหวางประเทศคูเจรจาที่มีความสําคัญกับผลประโยชนของ
ประเทศ โดยเฉพาะผลประโยชนทางดานการทหารทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคี ซึ่งอยูบนพื้นฐานของ
การแลกเปลี่ยนความเขาใจ ความรู และความมั่นใจ 

2) ใหการสนับสนุนในการจัดต้ังและเสริมสรางความมั่นคงของระเบียบโลก โดยใช
ความรวมมือทางทหารกับมิตรประเทศ 

3) ใหการสนับสนุนดานการทหารตอความพยายามของมิตรประเทศ ในการ
พัฒนาโครงสรางประชาธิปไตยของประเทศน้ันๆ เพื่อเปนการสงเสริมการปองกันขอขัดแยงที่อาจ
เกิดข้ึนในอนาคต 
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4) สรางขอบขายการดําเนินงานที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาดาน
การทหาร ความสัมพันธทวิภาคี ขอตกลงทางการเมือง และความรวมมือระหวางประเทศในดาน
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 

สําหรับเสปนแลวการทูตโดยฝายทหารนับวาเปนสิ่งใหมที่จําเปนอยางย่ิงที่กองทัพ
สเปนตองกําหนดคําจํากัดความของภารกิจใหแนชัดเพื่อที่จะสามารถกําหนดขอบเขตของการ
ปฏิบัติงาน โดยใหเกิดการปฏิบัติงานไดอยางประสานสอดคลอง ทั้งน้ีการกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน
ของนโยบายดานการตางประเทศยอมเปนสิ่งสําคัญ 

2.8.3 อินเดีย 
กองทัพอินเดียไดใหความสําคัญกับการทูตโดยฝายทหารต้ังแตป 1992 ทั้งน้ีกรอบ

ความคิดของกองทัพอินเดียตองการที่จะเพิ่มพูนความมั่นคง และความปลอดภัยของประเทศ โดยการ
เปลี่ยนแปลง ทัศนคติ และแนวความคิด หรืออีกนัยหน่ึง การทูตโดยฝายทหารคือวิธีการหน่ึงในการ
ปลดอาวุธแนวความคิด กองทัพอินเดียมองวาภาระกิจการทูตโดยฝายทหารควรประกอบไปดวย
กิจกรรมดานการตางประเทศตาง เชน  

– โครงการแลกเปลี่ยนการฝกและศึกษา โดยเปดโอกาสใหที่น่ังการศึกษาในสถาบนั
วิชาการทหารกับกําลังพลจากมิตรประเทศ  

– การแลกเปลี่ยนกําลังพลปฏิบัติงาน ชุดครูฝกทางทหาร และการยืมตัว
ผูชํานาญการทางทหารเพื่อไปปฏิบัติงานใหกับรัฐบาลของมิตรประเทศ 

– การแลกเปลี่ยนการเยือนของ เรือรบ เครื่องบิน และหนวยทหาร 
– การแลกเปลี่ยนการเยือนทางทหารในทุกระดับ 
– การประชุม สัมมนา เพื่อสงเสริมและพัฒนาความเขาใจซึ่งกันและกัน 

 
2.9 กองทัพไทยกับอาเซียน 

นับจากสิ้นสุดสงครามเย็น โลกไดพัฒนาเขาสูยุคแหงการเปลี่ยนแปลงที่เปนไปอยางรวดเร็ว
และไมแนนอน กระแสโลกาภิวัตนและความกาวหนาทางเทคโนโลยีนํามาซึ่งการเคลื่อนยายอยางเสรี
ของผูคน สินคา และการบริการไดเพิ่มจํานวนข้ึนในอัตราที่ไมเคยปรากฏมากอน เกิดความเช่ือมโยง
อยางกวางขวางที่ทําใหบุคคลหรือผูมีบทบาทที่ไมใชรัฐ (Non-state actor) ทั้งที่ประสงคดีและราย
ตางก็มีอิทธิพลมากข้ึนในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ทั้งในระดับโลก ภูมิภาค หรือภายในรัฐชาติหน่ึง
ชาติใดอันสงผลใหเกิดความทาทาย ตอความเปนรัฐชาติ รวมถึงองคการระหวางประเทศ 

นอกจากน้ี ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไดรับการกระตุนเทคโนโลยีทันสมัยที่นํามาใช 
ในการแสวงหาแหลงพลังงานใหม และนํามาซึ่งการใชทรัพยากรธรรมชาติ ไดชวยบรรเทาความ
ยากจนของประชากร และนําไปสูศูนยอํานาจใหมของโลก หลายชาติพยายามที่จะมีบทบาทมากข้ึน 
ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับโลก ซึ่งปจจัยตางๆ เหลาน้ีมีผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนทั้งใน
ดานความมั่นคงปลอดภัยและความกินดีอยูดี อยางไรก็ตาม การเรงใชทรัพยากรธรรมชาติที่เกินสมดุล
นํามาซึ่งผลการทําลายสิ่งแวดลอม และนําไปสูปญหาการขาดแคลนและแยงชิงทรัพยากรและแหลง
พลังงาน รวมทั้ง ยังเปนการเรงใหเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่รุนแรงตามมา และดวยโลกที่เช่ือมตอกัน
อยางไรพรมแดน เหตุการณในมุมหน่ึงของโลกยอมเห็นและรับทราบไดในอีกมุมหน่ึง และย่ิงไปกวาน้ัน
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ในแตละจุดภายในรัฐชาติหน่ึงยังไดรับผลกระทบจากภาวะและเหตุการณตางๆ ภายนอกประเทศมาก
ย่ิงข้ึน 

กระแสโลกาภิวัฒนทําใหการเช่ือมโยงในมิติตางๆ รวดเร็วข้ึน โลกไซเบอรมีผลตอวัฒนธรรม 
วิถีชีวิต ทัศนคติ ความเช่ือ ความสัมพันธระหวางบุคคล กระบวนการเรียนรู และพฤติกรรมการบริโภค
ของประชาชน รวมทั้งทําใหแนวโนมของความเสี่ยงตอความมั่นคงดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครือขายที่เกิดจากการคุกคาม ทางไซเบอรมีสูงข้ึน โดยปจจุบันหลายประเทศมีความขัดแยงระหวาง
กันไดมีการพัฒนาความสามารถในการคุกคามทางไซเบอร เพื่อลดความสามารถของฝายตรงขาม  
ทั้งความสามารถโดยทั่วไปของประเทศและความสามารถของกองทัพ ซึ่งทําใหหลายประเทศให
ความสําคัญตอการคุกคามดังกลาวและพัฒนาวิธีการปองกันการคุกคามน้ีจากฝายตรงขามมากข้ึน 

ในขอบเขตประเทศเพื่อนบาน กระทรวงกลาโหมใหความสําคัญกับการพัฒนาความสัมพันธ 
ในทุกมิติ และทุกระดับเปนอันดับแรก ไมเพียงเพื่อเสริมสรางรักษาผลประโยชนรวมกันระหวางสอง
ฝาย แตเพื่อความเจริญและความสงบสุขของภูมิภาคโดยรวม ในแงที่ต้ังทางภูมิศาสตรประวัติศาสตร 
และวัฒนธรรมที่คลายคลึงกัน สามารถเปนทั้งปจจัยบวก และความทาทาย ทําใหความสัมพันธมีความ
ละเอียดออน และซับซอน ซึ่งหากสามารถใชเปนประโยชนจากปจจัยดังกลาวในทางสรางสรรคไดก็จะ
เปนการเสริมสรางความแข็งแกรง และความเปนเอกภาพของภูมิภาคได 

ประเทศเพื่อนบานมีความสําคัญอยางมากตอการรักษาความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกจิ
ของไทย ทั้งในบริเวณชายแดนและของประเทศโดยรวม ซึ่งความสําคัญน้ีจะเพิ่มทวีข้ึนเมื่อกาวสูการ
เปนประชาคมอาเซียน ในป 2558 กระทรวงกลาโหมดําเนินนโยบายภายใตเสาหลักดานการเมืองและ
ความมั่นคง มุงเนนการลดความหวาดระแวงของประเทศเพื่อนบาน และเสริมสรางความไวเน้ือเช่ือใจ 
รวมทั้งการสงเสริมความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะดานการทหาร และความมั่นคง 
รวมทั้งใชกลไกที่มีอยู เชน GBC JBC RBC เพื่อคลี่คลายปญหาขัดแยงที่อาจเกิดข้ึนตามแนวชายแดน 
ดังน้ัน กระทรวงกลาโหมจึงกําหนดแนวนโยบาย ทางทหารกับประเทศเพื่อนบาน ดังน้ี 

2.9.1 การเสริมสรางความสัมพันธดานความมั่นคงรวมกับประเทศเพ่ือนบาน 
1) ตองมีขีดความสามารถในการกระชับความสัมพันธกับผูนําทางทหารระดับสูง 

ของประเทศเพื่อนบาน ดวยการดําเนินงานของผูชวยทูตฝายทหาร การแลกเปลี่ยนการเยือน และการ
ดําเนินการอื่นๆ เพื่อใหเกิดความรวมมือระหวางกระทรวงกลาโหมในเชิงสรางสรรคเปนประโยชน 
ทั้งสองฝายเพื่อสรางบรรยากาศความเปนมิตร รักษาความเปนกลาง ลดเงื่อนไขและลดโอกาสที่จะ
นําไปสูความขัดแยง รวมทั้งปองกันมิใหเกิดความขัดแยงกับประเทศใดก็ตาม 

2) ตองมขีีดความสามารถในการจัดการศึกษาอบรมกําลังพลใหมีความรูเกี่ยวกับ 
การสรางความรวมมือดานความมั่นคงกับนานาประเทศ รูเทาทันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศตางๆ รวมทั้งมีความรูเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบานดวย 

2.9.2 การดําเนินงานการทูตโดยฝายทหาร (Defence Diplomacy) 
1) คณะกรรมการรวมระหวางกระทรวงกลาโหมหรือฝายทหารของไทยกับ

กระทรวงกลาโหม หรือฝายทหารประเทศเพื่อนบาน รวมทั้ง คณะกรรมการรวมระหวางสวนราชการ
ตางๆ ของไทยกับประเทศเพื่อนบาน ในทุกระดับตองมีขีดความสามารถในการเสริมสรางความรวมมือ
ดานความมั่นคงใหเกิดข้ึน 
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2) กําลังปองกันชายแดนของกองทัพ จะตองมี ขีดความสามารถในการใช
มาตรการทางการทูตโดยฝายทหาร เพื่อไมใหเกิดหรือลดความขัดแยงในระดับพื้นที่ 

3) ผูชวยทูตฝายทหารในบทบาทดานการทูตโดยฝายทหาร ในฐานะตัวแทนของ
กระทรวงกลาโหม และกองทัพในตางประเทศ จะตองมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการดานการขาว 
ดานความสัมพันธระหวางประเทศ ดานความมั่นคง และงานดานการทูตโดยฝายทหารอื่นๆ ตาม
นโยบายการตางประเทศ และนโยบายดานความมั่นคงของชาติ 

2.9.3 การพัฒนาความรวมมือกับกระทรวงกลาโหมประเทศเพ่ือนบาน ในการคุมครอง
และรักษาผลประโยชนแหงชาติรวมกัน  

1) ตองมีขีดความสามารถในการสรางความรวมมือกับกระทรวงกลาโหม ประเทศ
เพื่อนบาน ในการคุมครองและรักษาผลประโยชนแหงชาติรวมกัน 

2) ตองมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการรวมกับกองทัพประเทศเพื่อนบาน 
เพื่อใหเกิดความผูกพันทางผลประโยชนรวมกัน และลดปญหาความขัดแยง และการกระทบกระทั่ง
ระหวางกองกําลังของฝายตางๆ ที่อาจเกิดข้ึน 

3) ตองมีขีดความสามารถในการรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน ทั้งดานการฝกรวม/
ผสมการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีทางทหาร เพื่อใหกาวทัน 
การเปลี่ยนแปลงทางดานวิทยาการ และเทคโนโลยีทางทหาร ตลอดจนใหไดรับทักษะที่จะเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติรวมกันทั้งปจจุบันและนอนาคต 

4) ตองมีขีดความสามารถในการสนับสนุนประเทศเพื่อนบานในการพัฒนา
ประเทศตามแนวความคิดการพัฒนาพื้นที่ขามชายแดน (Cross–Border Development) ดวยกําลัง
ทรัพยากรของกระทรวงกลาโหมที่มีอยู เพื่อสรางเสริมจิตสํานักของประชาชนในประเทศเพื่อนบานให
เกิดความรูสึกที่ดีตอประเทศไทย และลดเงื่อนไขความขัดแยง ตลอดจนสรางความไวเน้ือเช่ือใจ ซึ่งจะ
เปนผลทําใหเกิดความมั่นคงรวมกันในระยะยาว 

2.9.4 ความรวมมือกับเพ่ือนบานในการแลกเปลี่ยนขาวกรองเกี่ยวกับความเคลื่อนไหว
ของกลุมกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ ลดหรือยุติการชวยเหลือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการกอ-
การรายและอาชญากรรมขามชาติ รวมทั้งทําความเขาใจกับประเทศที่ใหการสนับสนุน กลุมกอการราย
และอาชญากรรมขามชาติ ใหลดหรือยุติการชวยเหลือ 

ตองมีขีดความสามารถในการประสานงานดานการขาวกับเพื่อนบาน เพื่อติดตาม
ความเคลื่อนไหวของผูไมหวังดีตอประเทศไทย กลุมกอการรายและอาชญากรรมขามชาติทุกกลุมที่มี
แนวโนมจะเขามาปฏิบัติการในประเทศไทย รวมทั้งมีขีดความสามารถในการทําความเขาใจกับเพื่อนบาน 
เพื่อลดหรือยุติการชวยเหลือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ และชวย
ทําความเขาใจกับประเทศที่ใหการสนับสนุนกลุมกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ ใหลดหรือยุติ
การชวยเหลือ 

2.9.5 ขยายความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน ในการรักษาความสงบเรียบรอยบริเวณ
ชายแดน และดําเนินการไมใหกลุมบุคคลใดๆ เขามาใชพื้นที่ประเทศไทย ในการสรางปญหาใหกับ
ประเทศเพื่อนบาน 
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2.9.6 การเสริมสรางความมั่นคงของประชาคมอาเซียนใหพรอมเผชิญภัยคุกคามทุก
รูปแบบ 

1) ตองมีขีดความสามารถในการพัฒนาความรวมมือระหวางกลาโหมอาเซียน กับ
องคกรภาคประชาสังคมในดานความมั่นคงรูปแบบใหม 

2) ตองมีขีดความสามารถในการใชทรัพยากรและศักยภาพทางทหาร รวมทั้ง
ความรวมมือระหวางประเทศในการใหความชวยเหลือทางมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติใน
กรอบอาเซียน 

3) ตองมีขีดความสามารถในการสนับสนุนการปฏิบัติการรักษาสันติภาพในกรอบ
อาเซียน 

4) ตองมีขีดความสามารถในการพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรมปองกัน
ประเทศในกรอบอาเซียน 

5) ตองมีขีดความสามารถในการพัฒนาความรวมมือดานโครงการปฏิสัมพันธ  
ทางทหารระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน 

6) ตองมีขีดความสามารถในการพัฒนาความรวมมือดานการสนับสนุนการสง
กําลังบํารุงรวมกันในอาเซียน 

7) ตองมีขีดความสามารถในการพัฒนาความรวมมือดานความมั่นคงทางทะเล  
ในกรอบอาเซียน 

8) ตองมีขีดความสามารถในการพัฒนาความรวมมือดานการแพทยทางทหาร  
ในกรอบอาเซียน 

9) ตองมีขีดความสามารถในการพัฒนาความรวมมือดานการตอตานการกอการราย 
ในกรอบอาเซียน 

10) ตองมีขีดความสามารถดานการใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมและการ
บรรเทาภัยพิบัติ 

11) ตองมีขีดความสามารถในการพัฒนาความรวมมือดานการปฏิบัติการรักษา
สันติภาพ 

12) ตองมีขีดความสามารถในการพัฒนาความรวมมือดานการปฏิบัติการ 
ทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรม 

13) ตองมีขีดความสามารถในการสนับสนุนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้ง
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ดวยการใชศักยภาพที่กระทรวงกลาโหมมีอยู 

14) หนวยในกระทรวงกลาโหมตองมีการจัดหนวย ใหสามารถรองรับการ
ดําเนินการในกรอบอาเซียนไดอยางเหมาะสม 

15) กําลังพลที่เกี่ยวของตองมีความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนที่ถูกตอง รวมทั้ง 
มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนที่จําเปน 

2.9.7 เรงรัดการดําเนินการในกรอบความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน  
เพื่อสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนที่ยังคงมีปญหา เพื่อลดเงื่อนไขและโอกาสที่จะ

นําไปสูความขัดแยงระหวางกัน 
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1) ตองมีการวางระบบงานและเตรียมกําลังพลใหสามารถรองรับการดําเนินงาน  
ที่ตองใชเวลานานไดอยางตอเน่ือง 

2) กําลังพลที่เกี่ยวของจะตองมีความรูความเขาใจหลักการพื้นฐานของกฎหมาย
และสนธิสัญญาที่เกี่ยวของกับเขตแดน รวมทั้งผลการดําเนินการที่ผานมาและอุปสรรคในการ
ดําเนินการที่สําคัญ 

 
 
 
 

 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 
3.1 วิเคราะหและประมวลขอมูลเก่ียวกับการใชการทูตฝายทหารของกองทัพไทย 

วัตถุประสงคของการวิจัยเรื่องน้ี ผูวิจัยมีความตองการศึกษาถึงสภาวะปจจุบันของภารกิจ
การทูตโดยฝายทหารของกองทัพไทย และสํารวจเครื่องมือตางๆ ของกองทัพไทยที่สามารถนํามาใชงาน 
ในดานการทูตฝายทหาร และวิเคราะหถึงความทาทายของการทูตโดยฝายทหารของกองทัพไทยที่รออยู
ทามกลางสภาพแวดลอมปจจุบัน และการเขาสูประชาคมเศษฐกิจอาเซียน เพื่อเสนอแนะ
แนวความคิดในการพัฒนาแนวทางการใชการทูตโดยฝายทหารสนับสนุนภารกิจของกองทัพไทย จึงได
ทําการสอบถามและสัมภาษณเชิงลึก (In–depth interview) โดยใชแบบสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ
และไดทําการศึกษาเอกสาร ตําราทางวิชาการ หลักนิยม เอกสาร นโยบายและคําสั่งตางๆ ที่เกี่ยวของ 
เพื่อนํามาเปนขอมูลประกอบการดําเนินการศึกษาวิจัยดังน้ี 
 
3.2 การใชพลังอํานาจทางทหารเพ่ือการสันติ 

เพื่อที่จะเขาใจถึงจุดน้ี เราควรที่จะไดพิจารณาถึงแนวทางการดําเนินการดานการ
ตางประเทศของสหราชอาณาจักร และสาธารณะรัฐประชาชนจีน โดยการนําการทูตโดยฝายทหารมาใช 
โดยที่ทั้งสองประเทศน้ีตางใชการทูตโดยฝายทหารมาเปนเครื่องมือสําคัญ ในการเสริมสราง
ความสัมพันธอันใกลชิดกับรัฐบาลตางชาติ หากแตอยูในบริบทที่แตกตางกันอยางสิ้นเชิง ทั้งน้ีรัฐบาล 
สหราชอาณาจักรใชการทูตโดยฝายทหาร เพื่อจุดประสงคในการกระชับความสัมพันธทางทหารกับ
กองทัพตางๆ ในอันที่จะรักษาและดํารงไวซึ่งความสงบเรียบรอยในภูมิภาคยุโรป ในขณะที่รัฐบาล
ปกกิ่งใชความพยายามผานทางการทูตโดยฝายทหารเพื่ เปดชองทางทางการคารวมทั้งการรักษา
ผลประโยชนและสิทธิในการเขาถึงแหลงทรัพยากรทางธรรมชาติตางๆ ในตางแดน จากตัวอยางของ
แนวทางการดําเนินการดานการตางประเทศของทั้งสองประเทศขางตนน้ี ไดใชหนวยงานทางทหารใน
การเขาถึงระดับผูนําที่สามารถตกลงใจไดของตางประเทศเพื่อแสวงความรวมมือตามที่รัฐบาลของ 
ทั้งสองตองการ ในขณะที่มุมมองความรวมมือของรัฐบาลตางประเทศน้ันที่อังกฤษและจีนเขาไป
ปฏิสัมพันธดวยอาจเปนเพียงเพื่อผลประโยชนสวนบุคคลก็เปนได ตัวอยางการใชการทูตโดยฝายทหาร
ในลักษณะ Soft Power ที่สําคัญๆ ไดแกการรวมตัวกันของกลุมประเทศสมาชิกหุนสวนเพื่อสันติภาพ 
NATO และความพยายามของสหภาพโซเวียตในการเสนอแผนการใหความชวยเหลือดานการฝกทางทหาร 
โดยมีเปาประสงคในการแพรกระจายลัทธิมารคซิส การทูตโดยฝายทหารถูกนํามาใชเปนเครื่องมือใน
การปฏิสัมพันธกับรัฐบาลตางชาติ โดยตรงเพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนแหงชาติ หากเราสามารถมอง
การทูตโดยฝายทหารเปนหน่ึงในแนวทางการดําเนินการทูตหลักของประเทศ แทนที่จะมองเปนเพียงแค
การดําเนินการดานการตางประเทศโดยฝายทหาร เราก็จะสามารถกลาวไดวาการทูตโดยฝายทหารน้ัน
เปนการใชพลังอํานาจแบบละมุน(Soft Power) ไดอยางหน่ึง  
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แผนภูมิท่ี 1  Military Statecraft 
 
แผนภูมิดานบนน้ี Winger ไดแสดงใหเห็นถึงการใชเครื่องมือทางทหารประกอบศาสตรใน

การปกครอง โดยแบงตามลักษณะพลังอํานาจแบบตางๆ ที่ตองการแสดงออกตอประเทศที่ตองการมี
ปฏิสัมพันธดวย จะเห็นไดวาการทูตโดยฝายทหารเปนหน่ึงในแนวความคิดหลัก ในการดําเนินการ 
โดยใชพลังอํานาจแบบละมุน (Soft Power) ซึ่งเปนการดําเนินการแยกออกตางหากจากการทูต
สาธารณะอยางชัดเจน ซึง่ภารกิจทั่วไปที่ประเทศตางๆ ปฏิบัติกันไดแก โครงการแลกเปลี่ยนกําลังพล 
การฝกรวม การใหความชวยเหลือดานการฝก การสงเจาหนาที่การทูตฝายทหาร และ การเยือน
ทาเรือของเรือรบ 
 
3.3 สภาพปจจุบันของการใชการทูตฝายทหารของกองทัพ 

นโยบายและความมุงหมายของกระทรวงกลาโหม ยุทธศาสตรการปองกันประเทศของ
กระทรวงกลาโหม ไดกําหนดภัยคุกคามที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศ เปน 2 ลักษณะ คือ  

1) ภัยคุกคามแบบด้ังเดิมเปนภัยคุกคามทางทหาร ที่ตองใชกองทัพเปนกลไกในการ
แกปญหา ซึ่งภัยคุกคามน้ียังไมปรากฏชัดเจน แตจากความขัดแยงระหวางประเทศที่มีอยูหากไมได
แกไขอยางรวดเร็ว และเหมาะสม อาจขยายลุกลามจนถึงข้ันใชกําลังทหารขนาดใหญได  

2) ภัยคุกคามรูปแบบใหมปจจัยภายในประเทศเปนภัยคุกคามที่มีการกอตัวมายาวนานและ
กําลังขยายตัวเพิ่มมากข้ึน ซึ่งภัยคุกคามรูปแบบใหมที่ ประเทศไทยกําลังประเชิญอยู คือ ปญหาการ
ลวงละเมิดพระบรมเดชานุภาพ ปญหาการกอความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ปญหา
ความแตกแยกของคนในชาติ ปญหาการกอการราย ปญหาอาชญากรรมขามชาติ ปญหาสิ่งแวดลอม 
และปญหาโรคระบาด จากภัยคุกคามดังกลาวกระทรวงกลาโหมจึงไดกําหนดแนวความคิดยุทธศาสตร
ไวดังน้ี  
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(1) แนวความคิดการสรางความรวมมือดานความมั่นคง  
(2) แนวความคิดการผนึกกําลังปองกันประเทศ  
(3) แนวความคิดการปองกันเชิงรุก  

ดังน้ันเราจึงสามารถสรุปบทบาทของกองทัพไทยตอการแกปญหาดานความมั่นคงของชาติ 
ไดดังน้ี 

3.3.1 บทบาทในการแกปญหาภัยคุกคามท่ีอาจเกิดขึ้นจากภายนอกประเทศ  
โดยเฉพาะตอง.ใชความเรงดวน ในประเด็นขอพิพาทที่เกิดจากปญหาเสนเขตแดนที่

ไมชัดเจน โดยกองทัพจะตองแสดงออกความจริงใจในการสนับสนุน การแกปญหาแบบสันติวิธี โดยใช
กลไกทางทหารที่มีอยู โดยเฉพาะการทูตโดยฝายทหาร ( Defense Diplomacy ) สนับสนุนรัฐบาล 
ทั้งในรูปทวิภาคีและพหุภาคี อยางไรก็ตาม กองทัพจะตองมีความพรอมทั้งดานกําลังพล และ
ยุทโธปกรณที่เพียงพอและพึ่งตนเองได สามารถปองปรามทางยุทธศาสตรและสามารถใชกําลังในการ
ปองปรามการคุกคาม ดวยกําลังจากภายนอกประเทศไดตลอดเวลา และตองใหไดชัยชนะ  

3.3.2 บทบาทของกองทัพตอการเผชิญปญหาท่ีมิใชทางทหาร  
นอกจากตามที่กลาวไวในกฎหมาย และ นโยบายที่เกี่ยวของ กองทัพยังตองให

ความสําคัญตอเรื่องเรงดวนในเรื่องการแกไขการกอความไมสงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต  
การปองกันการลวงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย การสกัดกั้นการเขามาขอยาเสพติด และแรงงาน
ตางดาวหลบหนีเขาเมืองตามแนวชายแดนการสรางความปรองดองของคนในชาติใหเกิดข้ึนในสังคม
โดยเร็ว ทั้งน้ีในการ เผชิญภัยคุกคามทางทหารที่มิใชสงคราม กองทัพจะตองไมทําใหเกิดการสูญเสีย
ความพรอมในการเตรียมกําลังและใช กําลังในการปกปองอธิปไตยของชาติ ซึ่งเปนภารกิจหลักสําคัญ
ย่ิงของกองทัพ และเพื่อใหกองทัพสามารถดําเนินบทบาทดังที่กลาวแลว กองทัพไทยตองมีขีด
ความสามารถ ในการปฏิบัติการรวมในลักษณะผสมผสาน ประสานงานระหวางกองทัพ สามารถ
ปฏิบัติการภายใตสภาวะแวดลอมที่มีความซับซอน ดังน้ันการที่กองทัพจะพิทักษ รักษาผลประโยชน
แหงชาติได จึงตองมีกําลังที่มีขีดความสามารถไวอยางเพียงพอ เหมาะสม ทันสมัย ตอบสนอง และ
สอดคลอง กับมาตรการที่กําหนดไวไดเปนอยางดี มีความเปนเอนกประสงค ที่มีขีดความสามารถใน
การปฏิบัติการ หลายบทบาทในหวงเวลาเดียวกัน ในขณะที่ยังสามารถปฏิบัติการในบทบาทหลัก คือ 
บทบาทการรบ (War–Fighting) ไดอยางเต็มขีดความสามารถ  

อยางไรก็ตาม การรวมมือกันระหวางเหลาทัพจะนําพาใหกองทัพไทย ไปสูจุดหมาย
ทั้งการเตรียมกําลัง และการใชกําลังรวมกันไดอยางมีประสิทธิผล เปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางย่ิงยวด 
เหลาทัพจะตองมองภาพ ของการปฏิบัติการรวมเปนปจจัยสําคัญของการเปนกองทัพไทย ซึ่งรวมไปถึง
การจัดสรรงบประมาณที่สอดคลองและเกื้อกูลตอกัน โดยไมยึดติดกับผลประโยชนของเหลาทัพใด
เหลาทัพหน่ึงเปนสําคัญ ดังน้ันเพื่อใหกองทัพไทยดํารงไวซึ่งบทบาทสําคัญในดานการปองกันภัย
คุกคามจากภายนอกประเทศ และการปฏิบัติงานของทหารในภาวะปกติ (Peace Time Military 
Engagement) ที่ทหารตองเขาไปเกี่ยวของทั้งโดยตรงและ โดยออมเปนไปอยางมีทิศทาง ชัดเจนและ
เหมาะสมตอการดําเนินงานของสวนราชการในกองทัพไทย ผบ.ทสส./ผบ.ศ บท.บก.ทท. จึงกําหนด
นโยบายไว เกี่ยวกับงานดานการทูตโดยฝายทหารไวโดย "ใหความสําคัญตอแนวความคิดทาง
ยุทธศาสตรการสรางความรวมมือดานความมั่นคง โดยเฉพาะ อยางย่ิงกับประเทศรอบบาน และกลุม
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ประเทศอาเซียน โดยใชการทูตฝายทหาร ( Defense Diplomacy ) ไดแก การแลกเปลี่ยนที่น่ัง
การศึกษาและการขยายการฝกรวมผสมระหวางกันใหครอบคลุมประเทศสมาชิกอาเซียนตามความ พรอม
ของแตละประเทศ และขยายไปสูประเทศนอกภูมิภาคอื่นๆ อันจะเปนกลไกหลักสําคัญในการรักษา
ดุลยภาพ ระหวางประเทศมหาอํานาจในภูมิภาคแสวงประโยชนดวยการผสมผสานขอดีของประเทศ
ตะวันตกและตะวันออกเขาดวยกัน รวมทั้งการสนับสนุนการจัดต้ังกรรมาธิการทหารอาเซียน (ASEAN 
Military Committee ) เพื่อเปนกลไกในการเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศสมาชิก อันจะ
สงผลใหประเทศไทยเปนประเทศที่มีเกียรติ มีศักด์ิศรี เปนที่ยอมรับของนานาประเทศ ที่สามารถเดิน
เคียงคูกับประเทศตางๆ ในกลุมอาเซียนไปสูความมั่นคงและความรวมมือในดานตางๆ ได" 

ปจจุบันเราสามารถแบงการดําเนินงานของกองทัพไทยที่เกี่ยวกับการทูตโดยฝายทหาร
เปน 2 ลักษณะ คือ การดําเนินการการทูตโดยฝายทหารจากภายนอกประเทศ และ การดําเนินการ
การทูตโดยฝายทหารภายในประเทศ โดยทั้งสองลักษณะมีความมุงประสงคที่จะเสริมสรางความเปนมิตร 
ในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะลดความหวาดระแวงของแตละฝายอันที่อาจจะเกิดข้ึนได โดยการแสดง
ความจริงใจในดานตางๆ  

3.3.3 การทูตโดยฝายทหารจากภายนอกประเทศไทย 
สําหรับการดําเนินการการทูตโดยฝายทหารจากภายนอกประเทศน้ันกองทัพไทยมี

การจัดต้ังสํานักงานผูชวยทูตฝายทหารประจําตางประเทศ จํานวน 25 แหงทั่วโลก ทั้งน้ีภารกิจและ
หนาที่หลักดังตอไปน้ี.- 

3.3.3.1 งานเสริมสรางความสัมพันธระหวางประเทศ 
1) รวมกิจกรรมและงานเลี้ยงรับรองตางๆ กับกระทรวงกลาโหม, 

กองบัญชาการทหารสูงสุด (Joint Staffs), กองทัพมิตรประเทศ และรวมทั้งผูชวยทูตฝายทหารเหลาทัพ 
และผูชวยทูตฝายทหารประเทศตางๆ ในงานรับรองฉลองวันชาติ หรือวันกองทัพ รวมทั้งกิจกรรม
อยางไมเปนทางการตางๆ  

2) ประสานงาน และอํานวยความสะดวกในการเยือนมิตรประเทศ 
อยางเปนทางการของผูบังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพไทย และการเยือนไทยอยางเปนทางการของ
ผูบังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพมิตรประเทศ  

3.3.3.2 งานดานการขาว 
1) รายงานขาวสารขอมูลประจําสัปดาห ใหแกกองทัพไทย 
2) รายงานขาวสารขาวกรอง ขาวเฉพาะกรณี หรือขาวสารขาวกรอง

ตามคําสั่งคําขอใหแกกองทัพไทย 
3) รวมฟงการบรรยายสรุปดานการขาว นโยบายดานความมั่นคง และ

การพัฒนาการทางทหาร ของกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการทหารสูงสุด และสถาบันทางวิชาการ
ดานความมั่นคงตางๆ  

4) ติดตอรวบรวม และแลกเปลี่ยนขาวสารกับผูชวยทูตฝายทหารของ
ประเทศตางๆ รวมทั้งเจาหนาที่ของกองทัพมิตรประเทศ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับประเทศไทยและ
ประเทศที่เกี่ยวของในภูมิภาค โดยเฉพาะหนวยงานดานการทหาร และดานความมั่นคงของมิตร
ประเทศ 
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3.3.3.3 งานดานการพัฒนากองทัพ 
1) กํากับดูแลนายทหารนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ทั้งหลักสูตร

ในสถาบันการทหารและมหาวิทยาลัย ทั้ งดานการศึกษา ดานกําลังพล ดานธุรการ และดาน
งบประมาณ  

2) รวมชมการสาธิต การปฏิบัติงาน และการวิจัยพัฒนาของหนวยงาน
ตางๆ ของกองทัพมิตรประเทศ ณ ที่ต้ังทางทหารของหนวยงานตางๆ และรายงานผลใหกองทัพไทยทราบ
ตามความเหมาะสม 

3) รวมชมการแสดงนิทรรศการดานอาวุธ และเทคโนโลยีสมัยใหมทางทหาร
ของภาคธุรกิจ เอกชนของมิตรประเทศ และรายงานผลใหกองทัพไทยทราบตามความเหมาะสม 

4) รวบรวมขาวสารขอมูลที่เกี่ยวของกับการพัฒนากองทัพมิตรประเทศ 
และกองทัพของประเทศ ที่อยูในความสนใจ และรายงานใหหนวยงานของกองทัพไทยที่เกี่ยวของทราบ 

3.3.3.4 งานดานการจัดหายุทโธปกรณ และการซอมบํารุงยุทโธปกรณ 
1) กํากับดูแล และประสานงาน การจัดหายุทโธปกรณ พัสดุ และ 

สิ่งอุปกรณทางทหาร เชน อุปกรณ ช้ินสวน อะไหล สําหรับกองทัพไทย 
2) ติดตามความคืบหนา และตรวจสอบกระบวนการผลิตยุทโธปกรณ 

ใหเปนไปตามที่กําหนดในสัญญา และจัดทํารายงานปญหาขอขัดของ และขอเสนอแนะตามความ
เหมาะสม 

3) ควบคุม ติดตาม การเบิกจายงบประมาณที่ใชในการจัดหาพัสดุ  
และอุปกรณทางทหาร 

4) กํากับดูแล และติดตาม การจัดสงพัสดุ สิ่งอุปกรณทางทหารไปยัง
ประเทศไทย ต้ังแตจาก โรงงานฯ ไปยังคลังทางทหาร และไปยังทาเรือทางทหารหรือทาเรือ
ภาคเอกชนของมิตรประเทศ กอนที่จะบรรทุกลงเรือไปยังประเทศไทยรวมทั้งการสงกลับยุทโธปกรณ
บางรายการ จากประเทศไทย เพื่อมาทําการซอมบํารุงตามวงรอบ 

5) ติดตอ ประสานงาน ตรวจสอบ และรวบรวมขาวสารความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับยุทโธปกรณ ในความสนใจ และที่เกี่ยวของกับกองทัพบก 

3.3.3.5 การถวายความปลอดภัยฯ การรับเสด็จฯ และปฏิบัติหนาที่ราชองครักษเวร 
ในการถวายความปลอดภัย 

3.3.3.6 ดานการประชาสัมพันธ 
1) การรวมกิจกรรม เพื่อเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับประเทศไทย 

และกองทัพไทย ในโอกาสตางๆ ตามความเหมาะสม 
2) สนับสนุนขอมูลขาวสารทั่วไปใหแกขาราชการ และนายทหาร 

มิตรประเทศที่จะเดินทางมาปฏิบัติราชการในประเทศไทย 
3.3.3.7 งานอื่นๆ  

1) เปนผูแทนของผูบังคับบัญชาช้ันสูงของกองทัพ เขารวมประชุม หรือ
รวมในพิธีการตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

2) ใหคําปรึกษาแกเอกอัครราชทูตฯ เกี่ยวกับกจิการทหารไทย 
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3) รวมประชุมทีมไทยแลนด ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อใหขอมูล 
รับทราบขอมูล และ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหวางขาราชการสถานทูตฯ 

4) ประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ ของมิตรประเทศนอกเหนือจาก
กระทรวงกลาโหม ที่มีความสัมพันธและปฏิบัติภารกิจในลักษณะที่มีการรวมมืออยางใกลชิดกับ
หนวยงานของกองทัพไทย 

5) งานสนับสนุนกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ เชน การจัดการ
เลือกต้ังนอกราช อาณาจักร งานฉลองวันชาติ งาน Thai Festival เปนตน 

6) งานรับรอง และอํานวยความสะดวกแกขาราชการกระทรวงกลาโหม 
กรมราชองครักษ กองบัญชาการทหารสูงสุด เหลาทัพ และสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่มาปฏิบัติ
ราชการในพื้นที่ และพื้นที่ใกลเคียง ตามความเหมาะสม 

3.3.4 การทูตโดยฝายทหารจากภายในประเทศไทย 
สําหรับการดําเนินงานการทูตโดยฝายทหารจากภายในประเทศน้ันกองทัพไทยจะ

ดําเนินการโดยกรมฝายเสนาธิการรวมตางๆ จะเปนผูดําเนินการโดยมีความริเริ่มในการดําเนินการจาก
การสั่งการของผูบังคับบัญชา (Top-Down) หนวยริเริ่มข้ึนเอง (Bottom-Up) หรือจากความริเริ่มของ
มิตรประเทศเอง (Side-Way) ตัวอยางของการดําเนินงานจากภายในประเทศไดแก 

1) การแลกเปลี่ยนการเยือนมิตรประเทศของผูบังคับบัญชาช้ันสูง 
2) การใหที่น่ังในหลักสูตรการศึกษาภายในประเทศแกทหารตางชาติ 
3) การจัดการแขงขันยิงปนทหารอาเซียน 
4) การประชุม ผบ.ทบ. ในภาคพื้นแปซิฟค 
5) การประชุมแพทยทหารภาคพื้นเอเชียแปซิฟก 
จากการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลทําใหทราบวา ภารกิจการดําเนินงานตามที่ได

กลาวมาขางตนโดยเฉพาะการดําเนินงานจากภายในประเทศน้ัน มิไดเปนการดําเนินงานดานการทูต
โดยฝายทหาร ทั้งน้ีกลุมผูใหขอมูลมีความเขาใจนอยเกี่ยวกับการดําเนินงานการทูตโดยฝายทหาร  
โดยทราบเพียงวา เมื่อกลาวถึงการทูตโดยฝายทหารยอมที่จะเปนหนาที่ของผูชวยทูตฝายทหารที่ไป
ประจําการอยูในตางประเทศแตเพียงอยางเดียว นอกจากน้ันแลวระบบงบประมาณของกองทัพไมไดมี
การระบุอยางชัดเจนถึงหมวดรายจายของกองทัพที่วาดวยการดําเนินงานการทูตโดยฝายทหาร 
หากแตจะแยกหมวดรายจายออกเปนไปตามลักษณะหนางานน้ันๆ ดวยเหตุน้ีเองจึงทําให การ
ดําเนินงานดานการทูตโดยฝายทหารจึงถูกลืมไปทั้งๆ ที่การปฏิบัติภารกิจของกองทัพไทยในปจจุบัน
ลวนแลวแตมีการดําเนินการดานการทูตโดยฝายทหารแฝงอยูทั้งสิน  
 
3.4 หัวขอการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูล 

ผูวิจัยไดสัมภาษณกลุมผูบังคับบัญชา กลุมฝายเสนาธิการในกองทัพ และกลุมอดีตผูชวยทูต
ฝายทหารประจําตางประเทศ เพื่อทราบถึงความเขาใจถึงความสําคัญของการใชการทูตโดยฝายทหาร
ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพไทย ทั้งในปจจุบัน และในอนาคตเมื่อประเทศไทยไดเขาสู
การเปนสมาชิก AEC โดยกําหนดหัวขอแบบสอบถามไวดังน้ี 
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1) เมื่อกลาวถึงการทูตโดยฝายทหาร ทานมีความเขาใจวาอยางไร 
1.1) หนวยงานใด/ผูใด ควรเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการ 
1.2) ทานคิดวาการทูตโดยฝายทหารมีความจําเปนหรือไมอยางไร 

2) สภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบันมีผลตอการใชการทูตโดยฝายทหารหรือไม 
2.1) ถามีทานคิดวาผลที่เปลี่ยนแปลงน้ันเปนอยางไร 
2.2) ทานคิดวาประเทศเพื่อนบาน และมิตรประเทศมีความหวาดระแวงประเทศไทย 

หรือไม และการดําเนินการทางการทูตโดยฝายทหารในปจจุบันมีสวนในการลดความหวาดระแวงที่
อาจเกิดข้ึนไดหรือไม 

3) แนวความคิดในการใชการทูตโดยฝายทหารในปจจบุันเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
กองทัพไทยควรเปนอยางไร 

3.1) มีภารกิจใดบางที่ไมเหมาะสมในสภาวะปจจุบัน 
3.2) มีภารกิจใดบางที่ควรเพิ่มบทบาท 

 
3.5 ผลการสัมภาษณ 

ผูวิจัยไดสอบถามผูใหขอมูล จํานวน 10 ราย ปรากฏผลการสัมภาษณดังน้ี 
กลุมผูใหขอมูลสวนใหญ ยกเวนกลุมอดีตผูชวยทูตฝายทหารประจําตางประเทศ ยังขาด

ความเขาใจถึงการดําเนินงานของการทูตโดยฝายทหารและความหมายและคําจํากัดความที่ถูกตอง 
โดยมีความเขาใจวาผูที่รับผิดชอบในการดําเนินการในเรื่องน้ีคือ กรมขาวทหาร โดยผูชวยทูตฝายทหาร
ประจําตางประเทศ เน่ืองจากภารกิจของกองทัพไทย ในประเด็นน้ีไดถูกระบุไวในนโยบายดานการขาว 
ในขณะเดียวกันมีความเห็นพองกันวา การทูตโดยฝายทหารมีความจําเปนในการสงเสริมใหการ
ปฏิบัติงานของกองทัพไทยประสพความสําเร็จ และจะย่ิงเพิ่มความจําเปนมากย่ิงข้ึนกวาที่ผานมาเมื่อ
ประเทศไทยเขาสูการเปนสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ขอมูลจากทุกกลุมเห็นตรงกันวาสภาวะแวดลอมในปจจุบันมีผลอยางมากในการที่จะตองใช
การทูตโดยฝายทหารนําการปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางย่ิงในกรณีการปองกันและแกไขขอพิพาทที่อาจ
เกิดข้ึนในอนาคตระหวางประเทศเพื่อนบานและระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ไมวาจะกรณีใด
ก็ตาม ทั้งน้ีผลที่เปลี่ยนแปลงไปน้ันไดแกความตองการในการแสดงออกซึ่งความโปรงใสและบริสุทธ์ิใจ
ตอกันและกัน เพื่อใหเกิดความเช่ือมั่นในการที่กลุมประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะไดกาวเดินไป
พรอมๆ กัน และควรจะมีกลไกในการเตรียมความพรอมของกองทัพประเทศสมาชิกเพื่อรับกับ 
ภัยคุกคามนอกรูปแบบที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต ตอประเด็นคําถามเกี่ยวกับความหวาดระแวงของ
ตางประเทศที่มีตอประเทศไทยน้ัน สามารถสรุปขอมูลไดวา หากความหวาดระแวงจะเกิดข้ึนไดน้ันก็
มิไดเกิดมาจากตัวบุคคลเชน ตัวผูชวยทูตทหาร หรือเจาหนาที่ทางการทูตที่รัฐบาลไดจัดสงไป แตจะ
เกิดข้ึนจากจิตใตสํานึกและการปลูกฝงบมเพาะความเช่ือต้ังแตเยาววัยของแตละบุคคลจนเกิดเปน
คานิยมที่ฝงลึกอยูในจิตรใจของปจเจกชน ซึ่งรอเวลาที่จะแสดงออกมาเมื่อมีปจจัยและเงื่อนไขที่
เหมาะสม ดังน้ันเมื่อวิเคราะหถึงสถานการณปจจุบันจะย่ิงไดชัดวา การใชการดําเนินการทางการทูต
โดยฝายทหารจะสงผลดีตอการสรางความไวเน้ือเช่ือใจระหวางมิตรประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิง
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ประเทศในกลุมอาเซียนที่ในอดีต หรือแมแตในปจจุบันที่มีผูนํา และรัฐบาลที่มีรากฐานมากจาก
กองทัพทั้งสิ้น  

เมื่อสอบถามถึงแนวความคิดในการใชการทูตโดยฝายทหารในปจจุบันเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของกองทัพไทยควรเปนอยางไร กลุมผูใหขอมูลที่เปนอดีตผูชวยทูตฝายทหารประจํา
ตางประเทศ ไดใหขอมูลไปในแนวทางเดียวกันวา การดําเนินงานดานการทูตฝายทหารน้ันเปนงาน
และหนาที่ของทุกกรมฝายเสนาธิการรวมของกองบัญชาการกองทัพไทย แตมีความจําเปนทีก่รมขาวทหาร
จะตองเปนเจาภาพในการดําเนินการ ทั้งน้ีควรปรับความเขาใจและทัศนคติที่มีตองานตางประเทศวา
เปนหนาที่ของทุกคนที่จะตองรวมมือกัน โดยภารกิจในปจจุบันที่มีความเกี่ยวของกับกองทัพตางชาติมี
ความเหมาะสมในระดับหน่ึง ในปจจุบันการดําเนินการดานการทูตโดยฝายทหารของกองทัพไทยยัง
ขาดการบูรณาการและการกําหนดภารกิจใหชัดเจนเดนชัด ทั้งน้ีก็เพื่อใหบรรลุเปาประสงคของกองทพั
ในการสรางความไวเน้ือเช่ือใจกับมิตรประเทศตางๆ ในอันที่จะสรางบรรยากาศแหงความรวมมือและ
ผาสุกของมวลประเทศสมาชิกทั้งหลาย สําหรับภารกิจอื่นๆ ที่ควรเพิ่มเติมน้ัน ผูใหขอมูลมีความเห็นวา
ในระดับนโยบายควรมีการจดัระบบงบประมาณใหสอดคลองกับภารกิจ ทั้งน้ีควรเพิ่มหมวดคาใชจาย
ในแผนงบประมาณประจําปของกองทัพ โดยแยกออกเปนภารกิจการทูตโดยฝายทหารอยางชัดเจน 
เน่ืองจากปจจุบันงานการทูตโดยฝายทหารน้ันแทจริงแลวก็ถูกฝงอยูในภารกิจของหนวยตางๆ อยูแลว
น่ันเอง ตอประเด็นของการเพิ่มภารกิจใดน้ัน ผูใหขอมูลมีความเห็นวา กองทัพไทยควรปรับสถานะใน
สายตากองทัพตางประเทศจาก "ผูรับ" เปน "ผูให" ใหมากข้ึน เชน การเสนอใหทุนการศึกษาใน
โรงเรียนทหารของเหลาทัพใหกับกําลังพลจากตางประเทศมากข้ึน หรือการจัดสงครูฝก หรือ
ผูชํานาญการในดานตางไปทําการฝกใหกับกองทัพมิตรประเทศอื่นๆ หรือหากเปนไปไดก็อาจกาวไปถึง
การแลกเปลี่ยนนายทหารในกองบัญชาการตางๆ เชนเดียวกับกลุมประเทศ NATO ที่ไดดําเนินการ 
มานานแลวก็อาจเปนได 

 
3.6 ผลการวิเคราะหและประมวลขอมูลเก่ียวกับการใชการทูตโดยฝายทหารของกองทัพไทย 

การวิเคราะหใชขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ ซึ่งไดจากการสัมภาษณแบบเจาะลึกผูให
ขอมูลในระดับตางๆ จํานวน 10 ราย ซึ่งขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณพูดคุยน้ี นับวาเปนประโยชน
อยางย่ิงเพราะสามารถใหขอมูลเพิ่มเติม สามารถถามเหตุผล และ ซักถามขอมูลเฉพาะกรณีที่เปน
ปญหา ขอสงสัยตางๆ ไดตามตองการ ทําใหทราบปญหาตางๆ ของการดําเนินงานดานการทูตโดยฝายทหาร 
ตลอดจนแนวความคิดตางๆ รวมทั้งขอเสนอแนะที่มีคุณคาที่ไมเคยปรากฏในตําราหรอืเอกสารใดๆ มากอน 
สําหรับขอมูลทุติยภูมิไดจากรายงานเอกสาร หนังสือ ระเบียบแบบธรรมเนียม เอกสารวิจัยและ
วิทยานิพนธ ที่หองสมุดตางๆ รวบรวมไว จากขอมูลที่กลาวมาแลวสามารถนํามาประมวลขอมูลและ
วิเคราะหขอมูลจากผูใหสัมภาษณไดดังน้ี 

1) สภาพปญหาปจจุบันของการใชการทูตฝายทหารสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพไทย 
มีลักษณะที่ขาดการบูรณาการเปนอยางมากและไรทิศทาง ผูปฏิบัติในแตละสวนงานไมทราบวาภารกจิ
ที่ตนกําลังทําอยูน้ันมีผลทางดานการทูตหรือไมและอยางไร จําเปนอยางย่ิงที่กองทัพตองปรับปรุง
แกไข โดยขจัดปญหาและขอขัดแยงภายในองคกรซึ่งมีสาเหตุมาจากระบบงบประมาณของกองทัพที่
อาจเกิดข้ึน  
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2) หากกองทัพไทยเห็นความสําคัญในดานการใชการทูตกอนการใชกําลังเชนเดียวกับ 
มิตรประเทศแลว กองทัพไทยมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตอง กําหนดแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการ
ดําเนินการดานการทูตโดยฝายทหาร โดยจําเปนอยางย่ิงที่จะตองพิจารณาถึงนโยบายดานการ
ตางประเทศของรัฐบาล และกระทรวงการตางประเทศเปนหลัก เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับ
ประเทศ  

 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาวิจัยในเรื่อง การทูตโดยฝายทหาร : กําปนเหล็กในถุงมือแพร ไดศึกษาปญหา
อุปสรรคสําคัญที่เกี่ยวกับการใชการทูตโดยฝายทหารของกองทัพไทยที่มีอยูในปจจุบัน เพื่อหาแนวทาง
ในการพัฒนาการดําเนินงานดานน้ีของกองทัพไทยในอนาคตใหดีย่ิงข้ึนไป โดยกําหนดขอบเขตของ 
การวิจัยเฉพาะ สภาวะปจจุบันของภารกิจการทูตโดยฝายทหารของกองทัพไทย โดยสํารวจภารกิจตางๆ 
ของกองทัพไทยที่เกี่ยวของกับการทูตโดยฝายทหาร และไดวิเคราะหถึงความทาทายของการทูตโดย
ฝายทหารของกองทัพไทยที่รออยูทามกลางสภาพแวดลอมปจจุบัน รวมถึงแนวความคิดในการพัฒนา
แนวทางในการใชการทูตโดยฝายทหาร สนับสนุนภารกิจของกองทัพไทย 

จากผลการวิจัยในบทที่ 3 ไดใหผลสนับสนุนตอวัตถุประสงคในการวิจัยที่ไดกําหนดไว ทําให
ทราบถึงแนวทางการใชการทูตโดยฝายทหารสนับสนุนภารกิจของกองทัพไทย และทําใหทราบปญหา
อุปสรรคที่สําคัญของการการดําเนินการตามภารกิจดังกลาว เปนแนวทางในการพัฒนาและ
เตรียมการณของกองทัพไทยในอนาคตใหดีย่ิงข้ึนไป พอสรุปได ดังน้ี 

4.1.1 สภาพปจจุบันของการดําเนินงานการทูตโดยฝายทหารของกองทัพไทย  
จากนโยบายในการปฏิบัติงานของกองทัพที่ไดกลาวถึงบทบาทในการแกปญหา 

ภัยคุกคามที่อาจเกิดข้ึนจากภายนอกประเทศ โดยเฉพาะตองใหความเรงดวน ในประเด็นขอพิพาทที่
เกิดจากปญหาเสนเขตแดนที่ไมชัดเจน โดยกองทัพไทยจะตองแสดงออกความจริงใจในการสนับสนุน 
การแกปญหาแบบสันติวิธี โดยใชกลไกทางทหารที่มีอยู โดยเฉพาะการใชการทูตโดยฝายทหาร 
(Defence Diplomacy) สนับสนุนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการตางประเทศ ทั้งในรูปทวิภาคีและ
พหุภาคี อยางไรก็ตาม กองทัพไทยจะตองมีความพรอมทั้งดานกําลังพล และยุทโธปกรณที่เพียงพอ
และสามารถพึ่งตนเองได มีขีดสามารถในการปองปรามทางยุทธศาสตรและสามารถใชกําลังในการ
ปองปรามการคุกคามดวยกําลังจากภายนอกประเทศไดตลอดเวลา จะเห็นไดวานโยบายดังกลาวได
มุงเนนและใหความสําคัญของการใชการทูตโดยฝายทหารในการแกไขปญหาขอพิพาทตางๆ ที่เกิดข้ึน 
แตในปจจุบันการดําเนินงานดานการทูตทหารยังคงอยูในวงจํากัดของผูบังคับบัญชาระดับสูงของ
กองทัพ และผูชวยทูตทหารประจําตางประเทศทั้งหลาย ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับงานตางประเทศ
ของกองทัพไทย ขาดความเขาใจถึงการดําเนินงานของการทูตโดยฝายทหารและความหมายและ 
คําจํากัดความที่ถูกตอง โดยมีความเขาใจวาผูที่รับผิดชอบในการดําเนินการในเรื่องน้ีคือ กรมขาวทหาร 
โดยผูชวยทูตฝายทหารประจําตางประเทศ ในขณะเดียวกันที่การทูตโดยฝายทหารมีความจําเปนใน
การสงเสริมใหการปฏิบัติงานของกองทัพไทยใหประสพความสําเร็จ และจะย่ิงเพิ่มความจาํเปนมากข้ึน
เมื่อประเทศไทยไดเขาสูการเปนสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแลว ความรวมมือระหวางกองทัพ



31 

 

เพื่อสันติจึงมีความจําเปนในอันที่จะเปนหลักประกันใหกับประเทศในภูมิภาคไดรอดพนจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหมเมื่อมีความจําเปน  

4.1.2 ปญหาอุปสรรคท่ีสําคัญ 
1) ปญหาดานการจัดสรรงบประมาณในปจจุบันที่ไมไดมีการจัดสรรไวใหสําหรับ

งานดานกิจการทูตโดยฝายทหารเปนการเฉพาะ หากแตเปนการดําเนินการดานการตางประเทศ 
ถูกกําหนดข้ึนใหเปนภารกิจยอยๆ ของแตละกรมฝายเสนาธิการ จึงเปนผลทําใหเกิดความลาชาในการ
ดําเนินการหากมีความจําเปน 

2) ปญหาดานบุคลากรของกองทัพที่ขาดความเขาใจในเรื่องการทูตโดยฝายทหาร 
รวมทั้งปญหาคานิยมในตัวบุคคลที่มีมุมมองตอชาวตางชาติโดยเฉพาะประชาชนจากประเทศเพื่อนบาน 
ในเชิงลบแตมองเชิงบวกกับชาวตะวันตก โดยจะเห็นไดจากการใหความสําคัญของการชิงทุนการศึกษา
เพื่อไปศึกษาตอจากสถาบันตางประเทศหรือแมแตการสอบคัดเลือกขาราชการเพื่อไปปฏิบัติหนาที่ใน
ตางประเทศ ผูที่ไดรับคะแนนในระดับตนๆ มักจะเลือกที่จะไปศึกษาหรือปฏิบัติงานในประเทศ
ตะวันตกมากกวาที่จะเลือกประเทศเพื่อนบาน เปนผลทําใหการปฏิสัมพันธกับกองทัพตางประเทศ
เปนไปอยางไมเสมอภาคและไมเทาเทียมกันหรือเปนไปแบบ 2 มาตรฐานอยางเห็นไดชัด และไม
แนบเนียน ซึ่งในที่สุดจะกอใหเกิดเปนเงื่อนไขที่อาจถูกหยิบยกข้ึนมาเปนสาเหตุและเกิดขอขัดแยงใน
อนาคตได 

3) ปญหาดานการบูรณาการภารกิจ และขาดแนวทางในการดําเนินการดานการทูต
โดยฝายทหารที่ชัดเจน และเปนแนวทางเดียวกัน 

 
4.2  ขอเสนอแนะ 

4.2.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) การปรับทัศนคติและแนวความคิดของกําลังของกองทัพ 

การทูตโดยฝายทหารนับไดวาเปนเครื่องมือสําคัญของกองทัพในการ
ดําเนินการดานการตางประเทศในอันที่จะดํารงรักษาหรือพัฒนาสถานภาพความสัมพันธระหวาง
ประเทศของมิตรประเทศตางๆ ซึ่งนับไดวาเปนหน่ึงในการเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพ (Combat 
Multiplier) เครื่องมือหน่ึง ในขณะเดียวกนัการทูตโดยฝายทหารน้ันไมไดจํากัดวงเฉพาะกับผูชวยทตูทหาร
และผูบังคับบัญชาช้ันสูงของกองทัพเทาน้ัน กําลังพลที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนที่ประจําการวาง
กําลังเผชิญหนากับกําลังของกองทัพมิตรประเทศก็สามารถดําเนินการดานการทูตโดยฝายทหารได 
ดังน้ันกองทัพควรมีการปลูกฝงและใหความรูดานการทูตโดยฝายทหารกับกําลังพลของกองทัพ ต้ังแต
ในชวงตนกอนการเขาประจําการ โดยอาจบรรจุวิชาการทูตโดยฝายทหารเขาไวในโรงเรียนทหารใน 
ทุกระดับ ในขณะเดียวกันในข้ันตนอาจใหกรมขาวทหารเปนหนวยรับผิดชอบทางฝายอํานวยการ 
ในการเตรียมความพรอมใหกับกําลงัพลใหมีจิตสํานึกในการใหการสนับสนุนภารกจิการทตูโดยฝายทหารที่
ปฏิบัติภายในประเทศของตนเอง โดยอาจจัดใหมีการสัมมนาระหวางกําลังพลที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติ
หนาที่ในตําแหนงผูชวยทูตทหารประจําตางประเทศมาแลว เพื่อใหไดมาซึ่งแผนงาน และหลักนิยม
ดานการทูตโดยฝายทหารของกองทัพไทยที่ชัดเจนและทันสมัยมากย่ิงข้ึน 
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2) การบูรณาการภารกิจและกิจกรรมดานการตางประเทศ 
กองทัพไทยควรมีการกําหนดภารกิจดานการทูตโดยฝายทหารใหเปนหน่ึงใน

ภารกิจหลักของกองทัพเพื่อใชในการแกไขและปองปรามปญหาระหวางประเทศที่อาจเกิดข้ึนใน
อนาคต ในขณะเดียวกันตองกําหนดแนวทางในการดําเนินงานใหเปนไปในแนวทางเดียวกันทั้งกองทัพ 
ควรมีการรางแผนงานดานการทูตโดยฝายทหารใหชัดเจนเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติของหนวยที่
เกี่ยวของโดยอาจระบุถึงหัวขอสําคัญตางๆ ไวภายในแผนงานอยางชัดเจน โดยเฉพาะอยางย่ิง การให
ความชวยเหลือดานพัฒนากําลังพลหรือการ invest in people ใหกับกําลังพลจากมิตรประเทศ 
โดยเฉพาะกลุมนายทหารระดับลางถึงระดับกลางจากกองทัพมิตรประเทศ นับวาเปนภารกิจการทูต
โดยฝายทหารที่ควรใหความสําคัญและเรงดวน เน่ืองจากเปนการสรางความไววางใจและปรับคานิยม
ใหกับกําลังพลมิตรประเทศ ที่จะเติบโตตอไปในกองทัพของตนแตไดรับการปลูกฝงความรูและ
ความคิดตางๆ ใหคลายคลึงกับกองทัพของเรา ซึ่งจะชวยใหการแกไขปญหาระหวางประเทศใดๆ  
ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตงายย่ิงข้ึน โดยการจัดสรรงบประมาณไวใหสําหรับภารกิจการทูตโดยฝายทหาร 
โดยใหกรมฝายเสนาธิการรวมและกรมฝายกิจการพิเศษรวมเปนผูเสนอโครงการ/ภารกิจยอย  
พรอมงบประมาณสนับสนุนเพื่อดําเนินการตอไปและมุงไปสูการรักษาผลประโยชนของชาติ 

3) ภารกิจกิจอื่นที่สามารถนําการทูตโดยฝายทหารเปนเครื่องมือในการดําเนินการ 
กองทัพไทยควรใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับภารกจิและ

ขอตกลงที่ประเทศไทยไดใหไวใน ASEAN Standby Arrangements ในการพรอมที่จะใหการ
สนับสนุนประเทศสมาชิกอื่นๆ ในระบบเตรียมพรอมเพื่อบรรเทาภัยพิบัติและตอบโตสถานการณ
ฉุกเฉินของอาเซียน ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทั้งน้ีเพื่อเปนการแสดงออกถึงความจริงใจของประเทศไทย 
ในการ ดํารงและรักษาความสงบเรียบรอยให เกิด ข้ึนในภูมิภาค รวมทั้ งอาจทํา Standby 
Arrangements อื่นๆ เพื่อรองรับภารกิจการใหการสนับสนุนกับสหประชาชาติ หรือองคการระหวาง
ประเทศอื่นๆ ที่ประเทศไทยไดเขารวมเปนสมาชิก ทั้งน้ีการทํา Standby Arrangements ดังกลาวยัง
สามารถถือไดวาเปนการเตรียมพรอมของทั้งกําลังพล และยุทโธปกรณไวในยามปกติใหสามารถพรอม
ปฏิบัติงานตลอดเวลา โดยสามารถนําหนวยเตรียมพรอมเหลาน้ีมาใชสนับสนุนการปฏิบัติทั้งในและ
นอกประเทศ  

4.2.2  ขอเสนอแนะในการดําเนินการ 
เอกสารวิจัยฉบับน้ี เรื่อง การทูตโดยฝายทหาร : กําปนเหล็กในถุงมือแพร เปน

การศึกษาปญหา อุปสรรค ของภารกิจดังกลาว พรอมทั้งเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา จึงเปน
เพียงจุดเริ่มตนใหผูที่สนใจสามารถนําขอมูลดังกลาวน้ีไปใชประโยชนในการวิจัยครั้งตอไป ซึ่งควรมุง
ศึกษาและวิเคราะหเฉพาะภารกจิใด ภารกิจหน่ึงของหนวยข้ึนตรงของกองทัพไทยตอไป 

 
 

 
 



 

 

 
บรรณานกุรม 

 
 
หนังสือ 
จิรโชค  (บรรพต) วีระสย. รัฐศาสตรทั่วไป. กรุงเทพฯ, 2551. 
รุจริา  เตชางกูร. การเมอืงระหวางประเทศในยุโรปตะวันตก. กรุงเทพฯ, 2551. 
อรอนงค  เปรมะสกลุ. การเมืองระหวางประเทศในเอเชียตะวันออก. กรุงเทพฯ, 2551. 
 
สื่ออิเล็กทรอนิกส 
จณัญญา  ภิญญาวัธน และวรียา  หยึกประเสริฐ. การดําเนินความสัมพันธระหวางไทย–กัมพูชา : 

กรณีศึกษาขอพิพาทปราสาทพระวิหารและเสนเขตแดนทางบก–ทะเล. [ออนไลน]. 2010. 
แหลงที่มา: http://www.siamintelligence.com/foreign-affair-procedure-thai-and-
cambodia-on-preah-vihear-incident/. 

Government of Singapore. Defence Policy & Diplomacy. [Online]. 2012. Available 
from: http://www.mindef.gov.sg/imindef/key_topics/defence_policy.html. 

Kumar, P, Jha. India’s Defence Diplomacy in Southeast Asia. [Online]. 2011. Available 
from: http://idsa.in/system/files/jds_5_1_pkjha.pdf. 

Siam Intelligence Unit. การทูตทหารอาเซียน กลไกสูงสดุดานความมั่นคง: ADMM Asean 
Defence Minister’s Meeting. [ออนไลน]. 2013. แหลงทีม่า: 
http://www.siamintelligence.com/military-diplomacy-on-asean-defence-
ministers-meeting-admm/. 

Siam Intelligence Unit. การทูตทหารอาเซียน: จาก ADMM ถึง ADMM-Plus ภายใตรมการเมือง
ความมั่นคงอาเซียน. [ออนไลน]. 2013. แหลงที่มา: 
http://www.siamintelligence.com/military-diplomacy-on-asean-from-admm-
to-admm-plus/. 

Spanish Ministry of Defence. Defence Diplomacy Plan. [Online]. 2013. Available from: 
http://www.defensa.gob.es/Galerias/politica/seguridad-defensa/ficheros/DGL-
20120130-Defence-Diplomacy-Plan.pdf. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

  



35 

 

ภาคผนวก ก 
รายชื่อผูใหสัมภาษณ 

 
1. พล.ต.ณตฐพล บุญงาม - ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน  
    กรมยุทธการทหาร 
  - อดีตผูชวยทูตฝายทหารประจํากรุงวอชิงตัน 
2. พล.ต.ไพบูลย วรวรรณปรีชา - เสนาธิการ กรมพลังงานทหาร 
  - อดีตผูชวยทูตฝายทหารบกประจํากรุงแคนเบอรรา  
3. พล.ต.นุชิต ศรีบุญสง - ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร  
    สํานักนโยบายและแผนกลาโหม  
 4. พล.ต.จีรวัฒน พันธสวัสด์ิ - ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
  - อดีต ผูชวยทูตฝายทหารบกประจํากรุงเบอรลิน 
5. พล.ต.สนิทชนก สังขจันทร - ผูบัญชาการมลฑลทหารบกที่ 11 
  - อดีต ผูชวยทูตฝายทหารประจํากรุงปารีส 
6. พ.อ.อนุชา ชุมคํา - รองเลขานุการกองทัพบก 
7. พ.อ.ทรงวิทย หนุนภักดี - รองผูบัญชาการ กองพลที่ 1 รักษาพระองศ 
8. พ.อ.พิสิฐ ปนทอง - ผูบังคับการกรมทหารปนใหญที่ 9  
 9. พ.อ.กําชัย วงศศร ี - ผูอํานวยการกองการตางประเทศ กรมขาวทหารบก 
  - อดีต ผูชวยทูตฝายทหารบกประจําสาธารณรัฐสิงคโปร 
 

 
 
 

  



36 

 

ภาคผนวก ข 
การสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง 

แนวทางการใชการทูตฝายทหารสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพบก  
 
สถานภาพสวนตัวผูถูกสัมภาษณ 
 
ข่ือ–สกุล เพศ อายุ  
สถานภาพสมรส อาชีพ.  
ตําแหนง.  
ระดับการศึกษา  
วัน/เดือน/ป ที่ใหสัมภาษณ  
เวลา  
สถานที.่  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
แนวสัมภาษณ 
 
1.  เมื่อกลาวถึงการทูตโดยฝายทหาร ทานมีความเขาใจวาอยางไร 
2.  สภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบันมีผลตอการใชการทูตโดยฝายทหารหรือไม 

2.1  ถามีทานคิดวาผลที่เปลี่ยนแปลงน้ันเปนอยางไร 
2.2  ทานคิดวาประเทศเพื่อนบานยังคงมีความหวาดระแวงประเทศไทยอยูอีกหรือไมและการ
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ควรเปนอยางไร 
3.1  มีภารกิจใดบางที่ไมเหมาะสมในสภาวะปจจุบัน 
3.2  มีภารกิจใดบางที่ควรเพิ่มบทบาท 
3.3  เครื่องมือของกองทัพไทยมีอะไรบาง 
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