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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย มาตรา 82 บัญญัติไววา รัฐตองสงเสริมสัมพันธไมตรีและ
ความรวมมือกับนานาประเทศ และพึงถือหลักในการปฏิบัติตอกันอยางเสมอภาค ตลอดจนตองปฏิบัติ
ตามสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคี รวมทั้งตามพันธกรณีที่ไดกระทําไวกับนานา
ประเทศ และองคการระหวางประเทศ รัฐตองสงเสริมการคา การลงทุน และการทองเที่ยวกับนานา
ประเทศ ตลอดจนตองใหความคุมครอง และดูแลผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ เพื่อเปนการ
สนองตอบตอบัญญัติดังกลาว กระทรวงกลาโหมจึงไดมีแนวนโยบายดานการตางประเทศ ในการที่จะ
พัฒ นาความรวมมือทางทหารกับ ประเทศเพื่อนบาน ประเทศในกลุม อาเซียน มิตรประเทศ และ
องคการระหวางประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อจัดระเบียบสภาวะแวดลอมดานความ
มั่นคง สรางความไวเนื้อเชื่อใจ สรางสันติภาพ ความมั่นคง ความมั่งคั่ง ความกาวหนา และความสงบสุข
รวมกัน รวมทั้งสนับสนุนภารกิจเพื่อสันติภาพ การปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรม และสงเสริมบทบาท
ในการรักษาสันติภาพภายใตกรอบของสหประชาชาติ และผลประโยชนแหงชาติเปนหลัก
การศึก ษาวิจัยเรื่องการทูตโดยฝายทหาร : กําปนเหล็ก ในถุงมือแพร มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาสภาพปญหาการดําเนินงานทางดานการทูตฝายทหารของกองทัพไทยในปจจุบัน และเสนอแนวทาง
การใชการทูตโดยฝายทหารสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพไทย และสอดคลองกับนโยบายดาน
การตางประเทศของรัฐบาล
ผลการวิจัยพบวาสภาพปญ หาการดําเนินงานทางดานการทูตโดยฝายทหารในปจจุบัน
กองทัพบกไมไดจัดทําแผน หรือกําหนดเปน นโยบายเฉพาะดาน ประกอบกับการบริห ารงานดาน
งบประมาณยังกระจายออกไปตามหนวยงานรับ ผิดชอบเทานั้น ทําใหการดําเนินงานดานการทูต
โดยฝายทหารไมเปนเอกภาพ และขาดการบูรณาการ นอกจากนั้น แมวาการใชการทูตโดยฝายทหาร
ไดถูกระบุไวในนโยบายของกระทรวงกลาโหม รวมทั้งของกองทัพไทยดวยก็ตาม แตความเขาใจเชิงลึก
ของฝายเสนาธิการ ที่เกี่ยวของกลับมีนอยมาก และเห็นวางานการทูตโดยฝายทหารนั้นถูกจํากัดไวเปน
หนาที่ของผูชวยทูตทหารเทานั้น
การวิจัยนี้มีขอเสนอแนะใหกระทรวงกลาโหม ไดกําหนดใหการทูตโดยฝายทหารเปนหนึง่ ใน
ภารกิจหลักที่เหลาทัพตางๆ ตองดําเนินการใหเห็นเปนรูปธรรม โดยการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ภารกิจการทูตโดยฝายทหารเปนการเฉพาะใหกับเหลาทัพไปดําเนินการ
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
หลักยุทธศาสตรที่ประเทศพัฒนาแลวอยางเชน สหรัฐฯ อังกฤษ และแคนนาดา ไดนําไปใช
ในการสรางความมั่นคงใหแกประเทศไดแก หลักยุทธศาสตรแบบ 3D ซึ่งประกอบไปดวย DefenseDiplomacy-Development หรืออีกนัยนั่นคือการรวมพลังอํานาจของชาติทั้งหลายโดยมุงสูหลัก
ยุทธศาสตรหลักทั้ง 3 ขอไดแก การปองกันประเทศ การดําเนินการทางดานการทูต และการพัฒนา
ประเทศ ตามที่ไดกลาวมานี้จะเห็นไดวา ภารกิจของกองทัพไทยนั้นครอบคลุมหลักยุทธศาสตรที่เปนที่
ยอมรับในสากล ทั้งสามหัวขออยางครบถวน ในเอกสารวิจัยนี้จะไดกลาวถึงภารกิจ และบทบาทหนึ่ง
ของกองทัพไทย ที่ถูกมองขามโดยอาจเขาใจวาเปนเรื่องไกลตัว และยังไมมีความชัดเจนในแนวทาง
หรือหนทางการปฏิบัติเทาไรนัก หากเราสามารถผนวกแนวความคิดนี้เขากับนโยบายการปฏิบัติงาน
ของกองทัพไดอยางสอดคลอง และถูกตองก็จะสามารถทําใหกองทัพไทยประสพความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานไดอยางราบรื่น โดยจะสูญเสียกําลังพลนอยที่สุดหรือไมสูญเสียเลย ดังเชนที่ซุนวู ไดกลาวไว
ในบทหนึ่งของทานที่วา
“ การทําใหศัตรูยอมจํานนแตโดยดี ยอมดีกวาการเขาตีใหราบพนาสูญ
ความพินาศ ไมนําพามาซึ่งชัยชนะที่นาภาคภูมิ
ทําใหขาศึกยอมจํานน ยอมดีกวาทรมานขาศึกที่บาดเจ็บพายแพ
รบรอยชนะรอย ยังไมดพี อ
ชนะโดยไมตองรบ แมเพียงครั้งเดียว ยอมถือวาเลิศจบแดน ”
เมื่อศึกษาถึงวิชาการเมืองระหวางประเทศ คําวา Defense Diplomacy หรือ การทูตโดย
ฝายทหารนั้น หมายถึงการดําเนินการใดๆ ตามกรอบนโยบายของรัฐ โดยการใช ท รัพยากร และ
ขีดความสามารถทางทหารที่รัฐนั้นๆ มีอยูอยางสันติ หรือ Soft Power ทั้งนี้กองทัพสหราชอาณาจักร
เปนตน กําหนดของการใชการทูตโดยฝายทหารอยางกวางขวาง โดยไดบรรจุแนวคิดดังกลาวไวใน
ยุทธศาสตรปองกันประเทศหลังสงครามเย็น (Strategic Defense Review 1998) โดยมีความมุงหมาย
ที่จะใหประเทศตะวันตก บรรลุวัตถุประสงคแหงความสงบและสันติสุขในภูมิภาค ภายใตสภาวะและ
สถานการณดานความมั่นคง ในยุคใหมหลังสงครามเย็น โดยพยายามที่จะทําลายกําแพงกั้น และความ
ตึงเครียดของความสัมพันธระหวางประเทศ ของประเทศตางๆ ในยุโรป โดยทั่ วไปแลวแนวนโยบาย
ดังกลาวพยายามที่จะใชมาตรการ ในการสรางความเชื่อมั่น และความโปรงใสของประเทศตางๆ มุงสู
วัตถุประสงคหลัก คือการเสริมสราง และพัฒนาความสัมพันธระหวางประเทศที่เคยเปนศัตรูกันมากอน
ใหมีความใกลชิดกันมากยิ่งขึ้น และลดความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน ดังนั้นการทูตโดยฝายทหารจึง

2
เปนเครื่องมือทางนโยบาย ที่รวมเอาพลังอํานาจทางทหาร และขีดความสามารถทางการทูตเขาไว
ดวยกัน เพื่อตอบสนองกลยุท ธหยุดความขัดแยง และลดความรุนแรงของวิกฤติการณระหวางชาติ
ตางๆ ได
หากเราได ศึ ก ษาแนวคิด นี้ อย างลึก ซึ้ ง โดยใหค วามสํา คัญ ต อบริบ ทของแนวความคิ ด
และการปฏิบัติ โดยไมจําเพาะที่จ ะศึก ษาแตแนวทางการปฏิบัติของกองทัพชาติตะวันตกเทานั้น
หากแตแนวคิดนี้ยังไดรับความสนใจจากกลาโหม และกองทัพไทยอยูบางก็ตาม แตความชัดเจนของ
แนวทางการปฏิบัติ รวมทั้งผลที่คาดวาจะไดรับ และเปาหมายของการดําเนินการนั้นยังคงเรือนราง
ทั้งๆ ที่ยังคงมีพื้นที่สําหรับใหการดําเนินการทางดานการทูตโดยฝายทหารไดแสดงบทบาทอีกมากมาย
ดังนั้นในการที่จะรักษาความสงบเรียบรอยในภูมิภาค และในขณะเดียวกันการรักษาอธิปไตย ของชาติ
ไทยไวนั้น การศึกษาถึงแนวคิดการใชการทูตโดยฝายทหาร ในทางลึกจึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญในอันที่
จะสนองตอบต อ ผลประโยชน แ ห ง ชาติ ต อ ไปในอนาคต ผู เ ขี ย นเห็ น ถึ ง ความพร อ ม และขี ด
ความสามารถของหนวยงานดานความมั่นคง ที่จะสามารถสนับสนุนนโยบายดานการตางประเทศของ
รัฐบาลไดเปนอยางดี โดยการทูตฝายทหาร นั้น สามารถที่จะเปนอี กชองทางหนึ่ง ในการเสริมสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางประเทศไทย และมิตรประเทศอื่นๆ ในขณะเดียวกันก็จะเปนเครื่องมือในการ
ปองกันความขัดแยง (Conflict Prevention) ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และลดการใชงบประมาณดาน
การทหาร ของประเทศลงไดอีกดวย ผูเขียนจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวาสภาพการดําเนินงานทางดาน
การทูตฝายทหารของกองทัพไทย ในปจจุบันนั้นเปนอยางไร และมีแนวทางในการใชการทูตฝายทหาร
สนับสนุนภารกิจ และการปฏิบัติงานของกองทัพไทยไดอยางไร
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาแนวทางการดําเนินการดานการทูตโดยฝายทหารของประเทศตางๆ
1.2.2 เพื่อวิเคราะห และประเมิน ศักยภาพทางดานการตางประเทศของกองทัพ
1.2.3 เพื่ อ เสนอแนะแนวทาง ในการวางแผน และการใช ศั ก ยภาพทางด า นการ
ตางประเทศของกองทัพไทย ในการสนับสนุนนโยบายดานการตางประเทศของรัฐบาล
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
เอกสารวิจัยฉบับนี้ เปนเอกสารวิจัยแบบพรรณา ใชวิธีการศึกษาจากเอกสาร และเก็บขอมูล
จากการสัมภาษณ ผูที่เคยปฏิบัติหนาที่ ผูชวยทูตฝายทหารในตางประเทศ นักการทูตกระทรวงการ
ตางประเทศ และผูท รงคุณวุฒิ ที่มีความคุนเคย และเกี่ ยวของกับงานดานการตางประเทศทั้งของ
รัฐบาล และของกองทัพ การวิจัยจะไดศึกษาถึงสภาวะปจจุบันของการทูตโดยฝายทหารของกองทัพไทย
โดยเปรียบเทียบการดําเนินการกับกองทัพมิตรประเทศ ตั้งแตเริ่มมีการกําหนดนิยามศัพทคําวา “การทูต
โดยฝายทหาร หรือ Defence Diplomacy” เปนตนมา จากนั้นจะสํารวจเกี่ยวกับเครื่องมือตางๆ ของ
กองทัพไทยที่เกี่ยวของกับ การทูตโดยฝายทหารสํารวจความคาดหวังของกลุมตัวอยาง ที่มีตอการ
ดําเนินงานของผูชวยทูตฝายทหาร ลําดับตอไปจะวิเคราะหถึงความทาทายของการทูตโดยฝายทหาร
ของกองทัพไทย ที่รออยูทามกลางสภาพแวดลอมปจจุบัน โดยทายสุดจะไดเสนอแนะแนวความคิด
ในการพัฒนาแนวทางการใชการทูตโดยฝายทหารของกระทรวงกลาโหมตอไป
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1.4 ประโยชนของการศึกษา
จากการศึกษาตัวอยาง และแนวคิดดานการทูตโดยฝายทหารของมิตรประเทศ คาดวาผลที่
จะไดรับ จากการศึก ษาวิจัยครั้ง นี้ จะทําใหผูบ ริหารระดับ สูง ไดเ ล็ง เห็นถึง ความสําคัญ ของการใช
พลังอํานาจกอน ในการรักษาผลประโยชนของประเทศ และยกระดับการดําเนินการดานการทูตโดย
ฝายทหารใหมีความเดนชัดในระบบงานดานการตางประเทศของกองทัพโดยมีความสอดคลองกับ
นโยบายดานการตางประเทศของรัฐบาลใหมากยิ่งขึ้น
1.5 นิยามศัพท
การทูต หมายถึง วิถีทางปกติที่ประเทศใชในการติดตอกับตางประเทศ ซึ่งรูปแบบไดมีการ
ปรับเปลี่ยนวิวัฒนาการตามลักษณะแหงความสัมพันธระหวางประเทศ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย
การทูตโดยฝายทหาร หมายถึง ความพยายามทั้งปวง เพื่อเปาประสงคของนโยบายการ
ตางประเทศของรัฐ โดยการใชเครื่องมือ และขีดความสามารถทางทหารอยางสันติ
ผูช ว ยทู ต ฝ า ยทหาร หมายถึ ง ผูชํ า นาญการทางด า นทหาร ซึ่ ง ได รั บ การแต ง ตั้ง จาก
กระทรวงกลาโหม ใหไปปฏิบัติหนาที่อยูในสถานเอกอัครราชทูตประจําตางประเทศ โดยสวนใหญจะ
แต ง ตั้ง จากนายทหารระดั บ สู ง ซึ่ ง ยั ง คงดํ า รงตํ าแหนง อยูใ นกองทัพ ขณะที่ไ ปปฏิ บั ติห น าที่ ใ น
ตางประเทศ
ผลประโยชน แ ห งชาติ หมายถึง ความตอ งการหรือ ความปรารถนาอัน สํา คัญ ยิ่ง ของ
ประชาชนสวนรวม ความตองการนั้น จึงมีลักษณะกวาง และคอนขางถาวร เมื่อไดพิจารณากําหนด
ขึ้นแลว ก็จะตองมุงกระทําโดยตอเนื่อง เพื่อใหบรรลุผล คําวา ความตองการ มีความหมายรวมทั้ง
ความตองการ (Want) โดยทั่วไปและความจําเปน (Need) ที่ขาดเสียไมได สวนคําวา ประชาชน
สวนรวม มีความหมายวาชาติ คือ ประชาชนสวนรวม ไมใชบุคคลใด หรือกลุมบุคคลใดโดยเฉพาะ

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 การศึกษาความสัมพันธระหวางประเทศ ตั้งแตอดีต–ปจจุบัน
ระยะที่ 1 ระยะก อ นสงครามโลกครั้ ง ที่ 1 ได มี ก ารศึ ก ษาค น คว า หาหลั ก ฐานทาง
ประวัติศาสตรของความสัมพันธอยางแทจ ริง ทําใหการศึกษาความสัมพันธมีความถูกตอง ตรงกับ
ความเปนจริงมีความคลาดเคลื่อนนอยที่สุด
ระยะที่ 2 หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 จนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางประเทศ และการเมืองระหวางประเทศ มุงศึกษาถึงเหตุการณระหวางประเทศที่เกิดขึ้นใหมๆ
แตมิไดมีการพิจารณา ศึกษาถึงปญหาทางการเมือง ซึ่งเปนปญหาสําคัญในการทําใหเกิดสงคราม หรือ
สันติภาพ
ระยะที่ 3 เปนระยะที่มีการศึกษาถึงสถาบันระหวางประเทศ เชน ทูตและกงสุล ควบคุมกับ
การศึกษากฎหมายระหวางประเทศ และการจัดตั้งองคกรระหวางประเทศ ตลอดจนศึกษาความคิดใน
เรื่องดุลแหงอํานาจ
ระยะที่ 4 ระยะหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงปจจุบัน การศึกษาไดมีการพัฒนามาเปนลําดับ
เริ่มการศึกษาเรื่องกําลัง และอิทธิพลตางๆ ที่กอใหเกิดพฤติกรรม มีการศึกษาปรับปรุงขอขัดแยงตางๆ
ศึก ษาเรื่อ งการดิ้นรน เพื่ อใหไดม าซึ่ง อํานาจ และผลประโยชนของชาติ ตลอดจนทํา การศึก ษา
สิ่งแวดลอมทางการเมืองที่มีอิทธิพล ตอกฎหมายการเมืองระหวางประเทศ
ปจจุบันการศึกษาไดมุงเนนในเรื่องการวิจัยพฤติกรรมระหวางประเทศโดยอาศัยสถิติ ตัวเลข
และการทดสอบ ผลคือทําใหมีการสรางทฤษฎี ความสัมพันธระหวางประเทศมากขึ้น
2.2 ทฤษฎีการเมืองโลกยุคหลังสงครามเย็น
ในทศวรรษที่ 1990 นั้น เปนชวงที่ถูกมองวาเปนวินาทีสําคัญของลัทธิเสรีนิยม (เนื่องมาจาก
การลมสลายของสหภาพโซเวียต ในป 1991) และมโนทัศน (แนวคิด) ของ Francis Fukuyama ที่วา
เปน “การสิ้นสุดของประวัติศาสตร” นั้น กลายเปนทฤษฎีทางเสรีนิยมที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดของ
ยุคหลังสงครามเย็น ซึ่งพวกเสรีนิยม (liberal) มองโลกในแงดี เกี่ยวกับยุคหลังสงครามเย็นนั้น โดยตั้งอยู
บนสมมติฐาน 3 ขอ คือ
1) ประเทศประชาธิปไตย จะไมทําสงครามระหวางกัน
2) สถาบัน ตา งๆ เช น องค ก ารระหวา งประเทศ สามารถอยูเ หนือ กวา ตรรกะของ
อนาธิปไตย (กลาวคือ องคกรระหวางประเทศจะสามารถควบคุมไมใหเกิดความวุนวายทั้งในรัฐตางๆ
และระหวางรัฐได)
3) ทุนนิยมโลกาภิวัฒนยุคสมัยใหมจะผูกมัดรัฐตางๆ ใหใกลชิดมากยิ่งขึ้น
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อยางไรก็ตาม สําหรับพวกสัจนิยม (realist) ซึ่งไมไดเปนพวกสัจนิยม เพราะวาพวกเขามี
“ความจริงจัง ” (realistic) แตเพราะพวกเขามีความเชื่อในสิ่ง ที่มีการวิเคราะห จากรากฐานทาง
ประวัติศาสตรเกี่ยวกับ แนวทางใดที่ระบบระหวางประเทศเคยดําเนินมา (ในอดีต) และดําเนินอยู
(ปจจุบัน) เชน
1) Mearsheimer ไดตั้งขอถกเถียงเกี่ยวกับ “การกลับไปสูอนาคต” ซึ่งสรางขึ้นมาบน
ขอถกเถียงพื้นฐานของพวกสั จ นิย มวา ระบบสงครามเย็ นของสองขั้วอํา นาจ แมนว าจะนํ าไปสู
“สันติภาพที่ยาวนาน” แตความคิดนี้อาจจะถูกบั่นทอนในปจจุบัน เพราะสันติภาพคอยๆ สลายหายไป
2) Kaplan นั้นไดมีแนวความคิด “การมาของอนาธิปไตย” (coming anarchy) ซึ่งสรางบน
ประสบการณของสิ่งที่เขาใชคําวา “ภูมิภาคที่กําลังจะตาย” (dying regions) ของโลก ดัง เชน
บางสวนของแอฟริกา และเขายืนยันความจริงที่วาตะวันตกเพิกเฉยตอสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในพื้นที่เหลานี้นั้น
เปนการเสี่ยง
3) บทเสนอ (thesis) ของ Huntington เกี่ยวกับ “การปะทะกันทางอารยธรรม” (clash
of civilizations) เริ่มอธิบายประเด็นของความขัดแยงที่ตองเกิดขึ้น และมิอาจหลีกเลี่ยงได ซึ่งเปน
ขอเท็จจริงที่พิสูจนไดในทางประวัติศาสตร และดําเนินตอไปถึงขอถกเถียงที่วา ความขัดแยงที่สําคัญ
ครั้งตอไปในโลก จะไมใชเรื่องทางเศรษฐกิจหรืออุดมการณ แตเปนเรื่องวัฒนธรรม
2.3 นโยบายการตางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ
1) เรงสงเสริม และพัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน โดยสงเสริมความรวมมือ
ทั้ง ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เพื่อเสริม สรางความเขาใจอันดี และความใกลชิด
ระหวางกัน อัน จะนําไปสูก ารขยายความรว มมือทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุ น การสง เสริ ม
การทองเที่ยว การขยายการคมนาคมขนสง และความรวมมือดานอื่นๆ ภายใตกรอบความรวมมือ
อนุภูมิภาค เพื่อสงเสริมความเปนเพื่อนบานที่ดีตอกัน
2) สรางความสามัคคีและสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศอาเซียน เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน และสงเสริมความรวมมือกับ ประเทศอื่นๆ ในเอเชียภายใต
กรอบความรวมมือดานตางๆ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และความมั่นคง
3) เสริมสรางบทบาทที่สรางสรรค และสงเสริมผลประโยชนของชาติ ในองคการระหวาง
ประเทศ โดยเฉพาะเวทีสหประชาชาติ และองคกรระดับภูมิภาคตางๆ เพื่อรักษาสันติภาพ และความมัน่ คง
สงเสริมกระบวนการประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน มนุษยธรรม สิ่งแวดลอม และการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตลอดจน รวมมือในการแกไขประเด็นปญหาขามชาติทุกดานที่สงผลกระทบตอความมั่นคงของมนุษย
4) กระชับความรวมมือ และความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับประเทศ กลุมประเทศ
และองคการระหวางประเทศ ที่มีบทบาทสําคัญของโลก เพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่นในประเทศไทย
พรอมกับการสรางภูมิคุมกัน และขีดความสามารถในการแขงขันของเศรษฐกิจไทย
5) สนั บ สนุ น การเข า ถึ ง ในระดั บ ประชาชนของนานาประเทศ พร อ มทั้ ง ส ง เสริ ม
ภาพลัก ษณที่ดีและความรวมมือทางวิชาการ กับประเทศกําลัง พัฒ นา เพื่อใหป ระชาชน รัฐบาล
และประชาคมระหวางประเทศ มีทัศนคติในทางบวกตอประชาชน และประเทศไทย
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6) ส ง เสริ ม การรั บ รู และความเข า ใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ ป ญ หาเรื่ อ งพรมแดน
และการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบตอประเทศไทย เพื่อกอใหเกิดฉันทามติในการกําหนด
นโยบายและดําเนินนโยบายกับตางประเทศ
7) สนับสนุนการทูตเพื่อประชาชน คุมครองผลประโยชนของคนไทย ดูแลคนไทยและ
แรงงานไทยในตางประเทศ โดยเฉพาะคนไทยที่ประกอบอาชีพละมีถิ่นฐานในตางประเทศ สงเสริม
บทบาทและความแข็งแกรงของชุมชนชาวไทยในการรักษาเอกลักษณ และความเปนไทย
8) ใชประโยชนจากโครงขายคมนาคมขนสง ในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค ใหเปน
ประโยชนตอการขยายฐานเศรษฐกิจทั้งการผลิตและการลงทุน โดยใหความสําคัญ ในการพัฒ นา
จังหวัดและกลุมจังหวัดที่อยูตามแนวระเบียง
9) ประสานการดําเนินงานของสวนราชการในตางประเทศ ตามแนวทางนโยบายทีม
ประเทศไทยเพื่อใหการดําเนินงานดานการตางประเทศมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณภาพ
10) สงเสริมความรวมมืออยางใกลชิดกับประเทศมุสลิมและองคกรอิสลามระหวางประเทศ
เพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองวาประเทศไทยกําลังดําเนินการแกไขปญหา จังหวัดชายแดนภาคใตของไทย
ในฐานะปญ หาภายในประเทศที่มีความสําคัญดวยหลักการตามแนวพระราชทาน "เขาใจ เขาถึง
พัฒนา"
2.4 นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
2.4.1 นโยบายทั่วไป
1) การปฏิบัติราชการใหยึดถือกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และ
คําสั่ งที่เ กี่ยวของ นโยบาย และมติคณะรัฐมนตรี การสั่งการของนายกรัฐมนตรี มติส ภากลาโหม
ยุทธศาสตรการปองกันประเทศ แผนแมบท การปรับปรุงโครงสรางกระทรวงกลาโหม แผนพัฒนาขีด
ความสามารถของกระทรวงกลาโหม รวมทั้ง แผนแมบทหรือแผนหลักในการดําเนินการดานตางๆ โดย
ปรับปรุงใหมีความทันสมัย สอดคลองกับภารกิจและสภาพแวดลอมอยูเสมอ
2) พิทัก ษรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยอยางสมพระเกียรติ ทั้งใน
ฐานะที่พระมหากษัตริยท รงเปนประมุขของประเทศ และทรงดํารงตําแหนง จอมทัพไทย เพื่อให
สถาบันพระมหากษัตริยคงเปนศูนยร วมจิตใจที่มั่นคง และยั่ ง ยืนของประชาชนชาวไทย และเปน
สถาบันหลักที่สําคัญยิ่งของประเทศ โดยจะตองดําเนินการปฏิบัติงานรวมกับสวนราชการตางๆ อยางเต็ม
ความสามารถ รวมทั้งใหความสําคัญกับการสนับสนุนเผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
3) พัฒนาความรวมมือทางทหาร กับประเทศเพื่อนบาน ประเทศในกลุมอาเซียน
มิตรประเทศและองคการระหวางประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อจัดระเบียบสภาวะแวดลอมดานความมั่นคง สรางความไวเนื้อเชื่อใจ สรางสันติภาพ ความมั่งคั่ง ความกาวหนา รวมทั้ง
ความสงบสุขรวมกัน และเพื่อเปนสวนหนึ่งในการนําไปสูการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน 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 และปฏิบัติการไดอยางตอเนื่อง มีการสํารองอาวุธยุทโธปกรณ
และพลังงานเพื่อความมั่นคง รวมทั้งใหความสําคัญกับการสงเคราะหทหารผานศึกครอบครัว เพื่อตอบแทน
คุณความดี เพื่อเปนการสรางขวัญกําลังใจใหกับกําลังพล ที่กําลังปฏิบัติหนาที่ปองกันประเทศ
5) พั ฒ นากิ จ การป อ งกั น อุ ต สาหกรรมป อ งกั น ประเทศ โดยบู ร ณาการขี ด
ความสามารถของภาครัฐและเอกชน รวมทั้งใชประโยชนจากความรวมมือในกลุมประเทศอาเซียน
เพื่อนําไปสูการพึ่งพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ พัฒนากิจการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพื่อการปองกันประเทศใหทัดเทียมกับ ประเทศในภูมิภาค สามารถสนับสนุนการพึ่งพาตนเองของ
อุตสาหกรรมปองกันประเทศ โดยรวมมือกับ ทุกภาคสวนทั้ง ในและตางประเทศ รวมทั้ง พัฒ นา
เทคโนโลยีส ารสนเทศ การสื่อสาร และกิจ การอวกาศ โดยเนน ใหเ กิดการบูร ณาการ ความเปน
มาตรฐาน และความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในกระทรวง
กลาโหม
6) พัฒ นาการผนึ ก กํ า ลั ง กั บ ทุ ก ภาคส ว นของสั ง คมเพื่ อ การปอ งกั น ประเทศ
ดวยการนําพลังอํานาจแหงชาติ ในทุกๆ ดานมาใชสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจเพื่อความมั่นคง รวมกับ
กระทรวงกลาโหม โดยในยามปกติกระทรวงกลาโหมจะตองใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ประเทศ ดวยการชวยพัฒนาพลังอํานาจแหงชาติทุกดาน โดยใหความสําคัญกับการสนับสนุนนโยบาย
เร ง ด ว นของรั ฐบาล โดยเฉพาะการสร า งความปรองดอง สมานฉั น ท ข องคนในชาติ แ ละฟ น ฟู
ประชาธิปไตย การสนับสนุนการแกไขและปองกันปญหายาเสพติดและการเรงนําสันติสุข และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนกลับมาสูพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตรวมทั้งสนับสนุน
การรักษาผลประโยชนแหงชาติ การพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง การชวยเหลือประชาชน การ
แกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปญหาภัยพิบัติ โดยเฉพาะอุทกภัย การรวมจัดการ
กับ ปญ หาการกอการราย และอาชญากรรมขามชาติตางๆ ไดแก ยาเสพติด ผูห ลบหนีเ ขาเมือ ง
แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย การคาสิ่งของผิดกฎหมาย การคามนุษย โจรสลัด และภัยจากเครือขาย
อินเตอรเน็ต
2.4.2 นโยบายเฉพาะ
1) กองทัพตองมีโครงสรางที่เหมาะสม กะทัดรัด ทันสมัย มีความสมดุลระหวาง
หนวยปฏิบัติกับหนวยควบคุมบังคับบัญชา พรอมรองรับภารกิจสภาพแวดลอมปจจุบันและในอนาคต
โดยการขยายหนวยหรือจัดตั้งหนวยใหมจะตองมีเหตุผลรองรับชัดเจน
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) จัด ให มีพื้ นที่ ฝก ของแต ล ะเหลา ทัพ และพื้ นที่ ฝก ร ว มระหว างเหลา ทัพ ให
เหมาะสม โดยพื้นที่ฝกดังกลาวจะตองมีมาตรการในการปองกันการบุกรุกพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถ
ใชพื้นที่ฝกไดอยางมีประสิทธิภาพ
5) ปรับ ปรุง การศึก ษาของกองทัพแตล ะระดับ ใหมีห ลักสูตรที่ส ามารถพัฒ นา
บุคลากร ที่เขารับการศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดอยางแทจริง โดยใหความสําคัญกับ
การศึกษาในระดับยุทธศาสตรที่มีบุคลากรระดับสูงเขารับการศึกษาเปนลําดับแรก
2.5 การทูตทหารอาเซียน : จาก DMM ถึง ADMM–Plus ภายใตรมการเมืองความมั่นคงอาเซียน
กรอบความรวมมือ ADMM นี้ ไดพยายามใหความสําคัญตอการเพิ่มปฏิสัมพันธกับประเทศ
ตางๆ ในทุก ระดับ เพื่อสรางฐานรากของความรวมมือใหแข็ง แกรง ซึ่ง จะชวยสง เสริมความเปน
ประชาคมอาเซียน ภายใตพิมพเขียวประชาคมการเมือง และความมั่นคงอาเซียน (Asean PoliticalSecurity Community: APSC) โดยขยายสาขาความรวมมือไปยังกรอบ ADMM-Plus เพิ่มเติม
2.5.1 ที่มาของ ADMM-Plus (Asean Defence Minister’s Meeting-Plus: ADMMPlus)
การจัดตั้ ง ADMM-Plus สืบ เนื่ องมาจากผลสํา เร็จ ภายหลัง จั ดตั้ง การประชุ ม
รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน หรือ ADMM ซึ่งถือวาเปนความสําคัญครั้งประวัติศาสตร และยังสะทอนให
เห็นถึงเสาหลักของความรวมมือ ในดานความมั่นคงของอาเซียนที่มีพัฒนาการยิ่งขึ้น โดยผลประโยชน
ที่ไดรับจากการเปดกรอบความรวมมือดานความมั่นคงดังกลาว สืบเนื่องจากที่ผานมา สภาวะแวดลอม
ทางดานการเมือง และความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกมีความเปลี่ยนแปลงอยางสําคัญ อาเซียน
ตองเผชิญกับความทาทายดานความมั่นคง อยางสลับซับซอนทั้ง ประเด็นความมั่นคงรูป แบบเดิม
(traditional security) และประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหม (non-traditional security) อาทิ
การกอการราย การใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม และการบรรเทาทุกขจากภัยพิบัติ ตลอดจน
ความรวมมือทั้งภายในอาเซียนและประเทศตางๆ ในเอเชียแปซิฟก ประเทศอื่นๆ ที่ไมไดรวมอยูในวง
ภาคีอาเซียน ไดใหความสนใจที่จะเขามาสานสัมพันธกับอาเซียนทั้งในประเด็นดานการปองกันและ
ความมั่นคง ดังนั้น การเปดกรอบความรวมมือดานความมั่นคงในลักษณะพหุภาคี ถือเปนการเปดกวาง
และอํานวยความสะดวก ในการสรางชองทางเพื่อใหเกิดการสื่อสาร และความรวมมือเพิ่มขึ้นในกลุม
ประเทศอาเซี ย น และความร ว มมื อ ระหวา งอาเซี ย นกั บ ประเทศนอกเอเชี ย ตะวั นออกเฉี ยงใต
โดยการเกี่ยวพันกับประเทศนอกภูมิภาคนั้น จะสงผลประโยชนตออาเซียน ในแงที่วาเปนการนํามาซึ่ง
ความเชี่ยวชาญในดานตางๆ แกอาเซียนมากขึ้ น ตลอดจนทัศนคติ และทรัพยากรจากประเทศ
ภายนอกอาเซียนที่รวมเผชิญความทาทายดานความมั่นคง รวมกัน
2.5.2 เปาหมายในการจัดตั้ง ADMM-Plus
แนวคิดในการจัดตั้ง ADMM เกิดขึ้นหลัง การปฏิญ าณตนในที่ป ระชุม ADMM
เมื่ อวันที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ. 2006 ที่ป ระชุม ADMM กลาวไววาความรวมมือที่เ พิ่ม ขึ้นนั้นตองมี
ลัก ษณะ “เปดกวาง ยืดหยุน และมุง ปฏิสัม พันธกับ ประเทศภายนอก” (open, flexible and
outward-looking)
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ความรวมมือดังกลาวถือเปนการเกี่ยวพันกับมิตร และประเทศคูเจรจาของอาเซียน
เชิงรุก ในการสนับสนุนใหเกิดสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค กลาวคือ การจัดตั้ง ADMM-Plus
ขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกใหแก ADMM ที่จะสง เสริม ใหประเทศนอกภูมิภาคเขามาเกี่ยวพันกับ
อาเซียน ทั้งในลักษณะที่เปนมิตรและเปนประเทศคูเจรจา โดยมีเปาหมาย ดังนี้
1) เพื่อยังประโยชนแกประเทศสมาชิกอาเซียน การสรางศักยภาพเพื่อรับมือกับ
ความทาทายดานความมั่นคงรวมกัน รวมทั้งเพื่อตระหนักถึงความแตกตางของประเทศสมาชิกดวย
2) เพื่อสงเสริมใหเกิดความไววางใจ และความเชื่อมั่นระหวางประเทศคูเจรจา
ผานการสรางกรอบหารือดานความมัน่ คงอยางโปรงใส
3) เพื่ อ เพิ่ ม พู น สั น ติ ภ าพและเสถี ย รภาพผ า นความร ว มมื อ ด า นการป อ งกั น
และความมั่นคงในภูมิภาคจากความทาทายในมิติความมั่นคงขามชาติที่ตองเผชิญ
4) เพื่อสนับสนุนและตระหนักถึงประชาคมความมั่นคงอาเซียน โดยใหเปนไปตาม
เงื่อนไขจากปฏิญ ญาบาหลี 2 (Bali Concord II) โดยมีเ จตจํานงเพื่อบรรลุเปาหมายทั้ง ในดาน
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 (ADMMPlus) โดยอาเซียนจะเปนตัวขับเคลื่อนหลักในการสรางปฏิสัมพันธระหวางรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน
กับมิตรอาเซียนและประเทศคูเจรจา
2) ADMM-Plus จะยึดหลักการอาเซียน คือ ไมแทรกแซงกิจการภายใน ใชการ
ตัดสินใจตามหลักฉันทามติ มีความยืดหยุนทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาค เคารพอํานาจอธิปไตย
ของรัฐ โดยใหระลึกไววา ADMM-Plus นี้ เปนเวทีหารือในดานการปองกันและความมั่นคงรวมกัน
มิใชลักษณะของวงภาคีแบบพันธมิตรทางทหาร
3) ADMM-Plus จําเปนตองเปดกวางและครอบคลุม โดย ADMM-Plus ตองมี
บทบาทสรางสรรคเชิงรุกในการสนับสนุน ใหเกิดความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาค
4) ความรวมมือภายใน ADMM-Plus ควรตั้งอยูบนฐานการเคารพซึ่งกันและกัน
รวมทั้งเคารพตอกฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของดวย
5) ADMM-Plus นําไปสูการรับผิดชอบรวมกัน ผานการพัฒนาความเขาใจรวมกัน
ในประเด็นวาดวยความมั่นคง
6) ADMM-Plus เปนส วนประกอบที่สําคัญ ของการประชุม รัฐมนตรีกลาโหม
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 โดยหลักการสําคัญสําหรับการจัดตัง้
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) แนวคิ ดวาด วยโครงสร างและองค ป ระกอบของ 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 นี้ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 12
ตุลาคม ค.ศ. 2010 โดยเห็นพองที่จะใหความรวมมือเชิงปฏิบัติการใน 5 ประเด็น ดังนี้
1) ความมัน่ คงในนานน้ํา (maritime security)
2) การตอตานการกอการราย (counter-terrorism)
3) การจัดการภัยพิบัติ (disaster management)
4) การปฏิบัติการเพื่อรักษาสันติภาพ (peacekeeping operations)
5) การแพทยทหาร (military medicine)
ในการนี้ เพื่อใหความรวมมือทั้ง 5 ประเด็นนั้นเปนไปอยางราบรื่น จึง นําไปสู
การสรางกลุม ผูเ ชี่ยวชาญเฉพาะดานในการดําเนินงานดัง กลาว ซึ่ง เรียกวา Experts’ Working
Groups หรื อ เรี ย กยอ ๆ ว า EWGs โดยให ถื อ ว าเป น กลุ ม งานสํ า คั ญ ในการให ความร ว มมื อ
เชิงปฏิบัติการเปนอันดับ ตนๆ
ทั้งนี้ วงภาคี ADMM-Plus จะมีการจัดประชุมขึ้นทุกๆ 2 ป ซึ่งทุกฝายเห็นพองที่จะ
ใหมีการฝกดาน HADR และการแพทยทหารในระหวางวันที่ 16-20 มิถุนายน ค.ศ. 2013 และการจัด
ประชุม ADMM-Plus ครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นในชวงเดือนตุลาคม ค.ศ. 2013 ณ ประเทศบรูไน
2.6 กองทัพกับพันธกิจดานตางประเทศ
กองทัพทั่วโลกมีหนาที่ในดานตางประเทศในฐานะที่กองทัพเปนหนึ่งในกลไกของรัฐบาล
และใชการทูตทหาร (defence diplomacy) เปนเครื่องมือในการทําหนาที่ดังกลาว
ยุทธศาสตรการปองกันประเทศของ กห.
1) วัตถุประสงคในการปองกันประเทศ
จากการพิจารณาหลักการสําคัญดานการปองกันประเทศ และสภาวะแวดลอมดาน
ความมั่นคง จึงกําหนดวัตถุประสงคในการปองกันประเทศ ดังนี้
(1) เพื่อปองกันและรักษาเอกราชอธิปไตย และบูรณภาพแหงดินแดนของชาติจาก
การรุกราน ดวยกําลัง
(2) เพื่อคุมครองและพิทักษรักษาผลประโยชนแหงชาติ
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(3) เพื่อปกปอง เทิดทูน และพิทักษรักษาสถาบันพระมหากษัตริย และการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(4) เพื่อพัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน และสนับสนุนการแกปญหาของชาติ
(5) เพื่ อ เสริ ม ความมั่น คง และรัก ษาความสงบเรี ย บรอ ยบริเ วณพื้น ที่ ช ายแดน
และพื้นที่ภายในประเทศ
(6) เพื่อขยายความรวมมือดานความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบาน และมิตรประเทศ
ในภูมิภาคอื่นๆ
(7) เพื่อสนับสนุนภารกิจการรักษาสันติภาพภายใตกรอบของสหประชาชาติ
2) แนวความคิดทางยุทธศาสตร
การดําเนินการของกระทรวงกลาโหม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการปองกันประเทศ
ยังคงยึดถือแนวความคิดทางยุทธศาสตร ดังนี้
(1) การสรางความรวมมือดานความมั่นคง (Security Cooperation) : หมายถึง
การพิจารณาใชทรัพยากรทางทหารในการสนับสนุนรัฐบาลโดยสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน
มิตรประเทศ และประเทศมหาอํานาจตางๆ ทั้ง ในระดับทวิภ าคีและพหุภาคี เพื่อสรางบรรยากาศ
ความเปนมิตร รักษาความเปนกลาง ลดเงื่อนไขและลดโอกาสที่จะนําไปสูความขัดแยง รวมทั้งปองกัน
มิใหความขัดแยงขยายขอบเขตออกไปนอกเหนือการควบคุม โดยยึดมั่นในหลักการแนวความคิด
เชิงปองกัน (Preventive) ซึ่งเปนการแกปญหาเชิงรุกกอนที่ความขัดแยงจะเกิดขึ้น หากความขัดแยง
เกิดขึ้นแลวตองสามารถควบคุมไดทันเวลา โดยมาตรการดังกลาวจะตองอยูบนพื้นฐานของความมี
เกียรติและศักดิ์ศรีในเวทีการเมืองระหวางประเทศ รวมทั้งผลประโยชนที่ประเทศพึงจะไดรับ สาหรับ
ความสําเร็จของการสรางความรวมมือดานความมั่นคง ขึ้นอยูกับนโยบายตางประเทศของรัฐบาลใน
การประสานประโยชนรวมกับ ประเทศตางๆ เพื่อให ไดผ ลประโยชนรวมกั น โดยปราศจากการ
แทรกแซงของประเทศมหาอํานาจ กองทัพเปนเครื่องมือประการหนึ่งของประเทศในการเสริมสราง
ความรวมมือดานความมั่นคง โดยการดําเนินกิจกรรมทางทหาร ซึง่ ประกอบดวยการทูตโดยฝายทหาร
(Defence Diplomacy) ไดแก การพบปะหารือและการแลกเปลี่ยนการเยือนของผูนําทางทหาร
การดําเนินการของผูชวยทูตฝายทหาร รวมทั้งการพัฒนาสัมพันธระหวางหนวยทหารอยางตอเนื่อง
การพัฒ นาพื้นที่ขามชายแดน (Cross–Border development) เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สัง คม
รวมกันของประเทศที่มีเขตแดนติดตอกัน สามารถลดเงื่อนไขของปญ หาที่มีส าเหตุม าจากความ
แตกตางทางเศรษฐกิจได และการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ (Peace operations) ในภูมิภาคตางๆ
ภายใตกรอบสหประชาชาติ องคก รเพื่อสันติภาพ และกลุม ประเทศมหาอํานาจ บนพื้ นฐานของ
ผลประโยชนแหงชาติ เพื่อสรางความรวมมือในการพัฒนาสันติภาพใหเกิดขึ้นในภูมิภาคตางๆ ของโลก
(2) การผนึกกําลังปองกันประเทศ (United Defence) : หมายถึง การนาทรัพยากร
ที่เปนพลังอํานาจของชาติทุกประเภท ในทุกมิติทั้งดานการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิท ยา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มาบูร ณาการอยางมีระเบียบแบบแผนและเปนระบบตั้ง แตยามปกติ
เพื่อแกไขขอจํากัดของชาติ รวมทั้งชดเชยอํานาจกําลังรบของกองทัพที่มีอยูอยางจํากัด เพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ในการปองกันประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะตองมีการเตรียมการ และกระทํา
อยางตอเนื่อง ทั้งในยามปกติและยามสงคราม ความสําเร็จของการผนึกกําลังปองกันประเทศ ขึ้นอยูกับ
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การเห็นความสําคัญ ในเรื่อ งนี้ของรัฐบาล ตลอดจนการวางแผน และเตรียมการเพื่อบูร ณาการ
พลัง อํานาจของชาติดานตางๆ เพื่อใหเ กิดศัก ยภาพในการปองกันประเทศสูง สุดตั้ง แตยามปกติ
โดยทุกสวนของสังคมยอมรับและเห็นดวย กับบทบาทและหนาที่ของตนตามที่กําหนด และมีกฎหมาย
รองรับที่ชัดเจน ในสวนของกองทัพในยามปกติจะเขาไปมีสวนรวมในการรักษาผลประโยชนของชาติ
รักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ พัฒนาประเทศ ชวยเหลือประชาชน และสนับสนุนรัฐบาลใน
การแกไขปญหาที่สําคัญในรูปแบบตางๆ ในกรอบของการปฏิบัติการทางทหาร นอกเหนือจากสงคราม
เพื่อสร างความสงบและความมีเ สถี ยรภาพใหแ กสัง คมไทย รวมทั้ง สร างความมั่น คงของมนุษ ย
(Human security) ในภาพรวม ในยามสงครามกองทัพจะมีบทบาทในการปองกันประเทศรวมกับ
พลังอํานาจของชาติดานอื่นๆ ตามแผนทีก่ ําหนด โดยกองทัพจะตองมีศักยภาพ และขีดความสามารถ
ในการปฏิบั ติก ารรวมที่มี ป ระสิท ธิภ าพ นอกจากนั้ นป จ จัย สํา คัญ อีก ประการหนึ่ ง ที่ จ ะนํ ามาซึ่ ง
ความสําเร็จของแนวคิดนี้ คือความสามัคคีของคนในชาติจากการมีศูนยรวมจิตใจเดียวกัน ซึ่งกองทัพ
สามารถสนับสนุนการดําเนินการนี้ไดโดยการถวายความจงรักภักดี ปกปอง เทิดทูน และพิทักษรักษา
สถาบันพระมหากษัตริย และการสนับสนุนการปลูกฝงประชาชนใหมีจิตสานึกดังกลาว
(3) การปองกันเชิงรุก (Active Defence) หมายถึง การจัดเตรียมกาลัง เสริมสราง
พัฒนา และบริหารจัดการทรัพยากรทางทหารทัง้ มวลใหกองทัพสามารถพึ่งตนเองได และมีความพรอม
ในการใชกําลังเพื่อการปองปราม การแกไขและยุติความขัดแยง โดยที่ฝายเราเปนฝายไดเ ปรียบ
โดยมุงเนนมาตรการดานการขาวอยางตอเนื่อง และเชิงลึกในทุกสถานการณ มีระบบแจงเตือนและ
เฝาตรวจที่มีประสิทธิภาพ พรอมรับสถานการณทั้งในยามปกติและยามสงคราม สามารถปฏิบตั กิ ารรบ
ไดหนึ่งดานและปองกันอีกหนึ่งดานในเวลาในเดียวกัน การปฏิบัติการทางทหารตองใช การปฏิบัติใน
ลักษณะของการรบรวมเปนหลัก โดยยึดมั่นในหลักการ การมีกําลังรบเพื่อปองกันตนเอง และพยายาม
ใหพื้นที่การรบแตกหักอยูบริเวณแนวชายแดน และใชหนวยที่คลองแคลวในการเคลื่อนที่ ที่จัดเตรียมไว
เขาคลี่คลายสถานการณในชั้นตน พรอมขยายกาลังไดตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลง ความสําเร็จของ
การปองกันเชิงรุกขึ้นอยูกับการวางแผนในการเสริมสราง การพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถ
ของกํ าลัง พล ยุ ท โธปกรณ และการบริห ารจัดการให มีความพร อมทั้ ง ในเรื่องของแนวความคิ ด
หลักนิยม ขนาดของกําลัง การจัดหนวย และยุทโธปกรณ ความทันสมัย สอดคลองกับสถานการณที่
เกิดขึ้น โดยมีเปาหมายหลักในการใชกําลังเพื่อการปองปราม และหากเกิดปญหาความขัดแยงถึงขั้น
ตองใชกําลังจะตองปฏิบัติการอยางรวดเร็ว และสามารถยุติการรบไดในลักษณะที่ฝายเราเปนฝาย
ไดเ ปรียบในการเจรจาตอรอง ทั้ง จะตองมีม าตรการระวัง ปองกัน มาตรการดานการขาวเชิง ลึก
มาตรการแจงเตือนและเฝาตรวจที่มีประสิทธิภาพ การฝก การศึกษา และฝกการปฏิบัติการในพื้นที่จริง
รวมทั้งมาตรการการขยายกําลังไดอยางเหมาะสมในทุกสถานการณ และตองจัดใหมีระบบบัญชาการ
ควบคุมการปฏิบัติการรวมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อยุติปญหาและขอขัดแยงในชั้นตน ในหวงเวลากอน
หรือระหวางปฏิบัติก ารรบ จะตองมีการพัฒ นาสัมพันธกับ ประเทศเพื่อนบาน มิตรประเทศ และ
ประเทศมหาอํานาจตางๆ เพื่อเปนแนวรวมทางความคิดในการเจรจาเพื่อยุติความรุนแรง ลดความ
หวาดระแวง และสรางความไวเนื้อเชื่อใจระหวางกัน นอกจากนี้ 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 นั้นตองอาศัยการสื่อสารระหวางแนวหนากับแนวหลังที่ดีกวาเดิม เพื่อใหไดมาซึ่งการสื่อสารที่ดี
ที่วานี้เราจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําลายกําแพงที่ขวางกั้นระหวาง การทูต การทหาร และพลเรือน
ออกไปใหสิ้น
ในสภาพวะของโลกยุคโลกาภิวัตนที่เราอาศัยอยูในขณะนี้ ไดมีภัยคุกคามชนิดใหมอุบัติขึ้น
อยางมากมาย ประกอบกับแรงกดดันดานเงินทุนและงบประมาณที่จํากัดของทุกประเทศนั้น เปนผล
ทําใหในปจจุบันการสรางพันธมิตร และความรวมมือระหวางประเทศกลายเปนประเด็นหลักที่ไดรับ
ความสนใจของนโยบายดานการปองกันประเทศของนานาประเทศ การมีนโยบายปองกันประเทศ
แบบพหุภาคีโดยอาศัยการคบหาหุนสวนใหมๆ และความรวมมือของภาครัฐและเอกชนจากทั่วโลกจึง
มีความสําคัญยิ่งเพื่อใหไดมาซึ่งขีดความสามารถในการเขาถึงประชาคมโลกและอํานาจในการตอรอง
ในเวทีโลก
ความเปนมาของการทูตโดยฝายทหาร
การทูตโดยฝายทหารเปนแนวความคิดเกี่ยวกับ กิจกรรมระหวางประเทศซึ่ง มีงานดาน
การทหารเขามาเกี่ยวของ การทูตโดยฝายทหารกําเนิดขึ้นในยุคหลังสงครามเย็น ดวยความพยายาม
ของกระทรวงกลาโหมสหราชอาณาจักร ในการที่จะทําใหประเทศในโลกตะวันตกทั้งหลาย ยอมรับ
สภาวะแวดลอมดานความมั่นคงของนานาชาติ ถึงแมวาคําจํากัดความของการทูตโดยฝายทหารไดถูก
กําหนดขึ้นในประเทศตะวันตกก็ตาม แตการปฏิบตั ิไดรับการยอมรับอยางแพรหลาย
ในปจ จุบันยัง ไมมีก ารยอมรับ คําจํากัดความของคําวา การทูตโดยฝายทหารอยางเปน
ทางการ เราสามารถเข าใจถึง กรอบแนวคิดดั ง กลาวได วาการทูตโดยฝ ายทหารนั้ น เปน การใช
ทรัพยากรดานการทหารทั้งมวลเพื่อใหไดมาซึ่ง ผลลัพธเชิงบวก ในการพัฒนาความสัมพันธระหวาง
ประเทศแบบพหุภาคีของประเทศนั้นๆ ทั้งนี้การทูตโดยฝายทหารไมมีสวนเกี่ยวของกับการปฏิบัติการ
ทางทหาร หากแตควบรวมไปถึง การแลกเปลี่ยนกําลัง พล การเยื อนของเรือ รบและเครื่ องบิ น
การปฏิสัมพันธระหวางเจาหนาที่ระดับสูง การประชุมสองฝายหรือการประชุมของฝายเสนาธิการ
การแลกเปลี่ยนการฝก การประชุม ดานความมั่นคงระดับ ภูมิภาค การประชุม กําหนดมาตรการ
เสริมสรางความมั่นคงและความมั่นใจ และกิจกรรมจํากัดขอบเขตการสะสมอาวุธ เปนตน
กองทั พ สหราชอาณาจั ก รเล็ ง เห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการทู ต โดยฝ า ยทหาร โดยได
กําหนดการทูตโดยฝายทหารไวใน 1 ใน 8 ภารกิจของกองทัพ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะขจัดภัย
คุกคาม สรางและดํารงไวซึ่งความเชื่อมั่น พรอมทั้งใหชวยเหลือในการพัฒนากองทัพใหเปนที่ยอมรับ
และนาเชื่อถือในวิธีท างแหง ประชาธิปไตยแกมิตรประเทศ ดวยความมุง หวังที่ผ ลสําเร็จ ของการ
ดําเนินการสงผลไปยังความพยายามในการปองกันและแกไขปญหาขอขัดแยงที่อาจเกิดขึ้น โดยมาก
แลวการดําเนินการการทูตโดยฝายทหารมักเปนความรวมมือระหวางกระทรวงกลาโหม และกระทรวง
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การพัฒนาของประเทศนั้นๆ เพื่อใหเกิดการความประสานสอดคลองในการทํางานของหนวยงานรัฐบาล
หนึ่งในวัตถุประสงคหลักของการกําหนดแนวคิดการทูตโดยฝายทหารของกองทัพสหราชอาณาจักรนัน้
เพื่อประสานรอยราวของความสัมพันธระหวางประเทศ ของกลุมประเทศในยุโรปตะวันออก ซึ่งเกิดขึน้
หลังจากสหภาพโซเวียตลมสลาย โดยมีกรอบแนวความคิดอยางกวางๆ ในการเสริมสรางความสัมพันธ
ที่ดีขึ้นระหวางประเทศที่เคยเปนศัตรูกันมากอน ซึ่งมาตรการหนึ่งในการเสริมสรางความเชื่อมั่นใหกับ
นานาชาติของประเทศเหลานั้น
พลอากาศตรี Ng Chee Khem อดีตผูบัญชาการทหารอากาศของสิงคโปรกลาวไววา
เมื่อกลาวถึงการทูตโดยฝายทหารนั้น มีความมุงหวังที่จะไดมาซึ่งความสัมพันธทดี่ ีระหวางกองทัพมิตร
ประเทศเพื่อที่จะสามารถเอื้อประโยชนตอกันและกัน พรอมทั้งสงเสริม ใหเ กิดสภาวะความมั่นคง
ระหวางประเทศในภูมิภาค ทั้ง นี้การทูตโดยฝายทหารมัก จะเกี่ยวของกับการปองกันความขัดแยง
โดยมีความแตกตางโดยสิ้นเชิงกับ การทูตเรือปน ซึ่งมีความมุงหมายหลักในการที่จะแสดงกําลังเพื่อ
หวั่นเกรงตอประเทศที่แสดงตนเปนศัตรู กลาวโดยสรุป การทูตโดยฝายทหารนั้นอาจเรียกไดวาเปน
เครื่องมือทางนโยบายของรัฐซึ่งบูรณาการพลังอํานาจทางทหารและการทูตเขาดวยกัน เพื่อปองกัน
ความขัดแยง และขจัดวิกฤษการณระหวางประเทศที่อาจเกิดขึ้น
2.8 แนวคิดการใชการทูตโดยฝายทหารของกองทัพมิตรประเทศ
ถึง แมวา การทูตโดยฝ ายทหารไดกํ าเนิ ดขึ้น ดวยความพยายาม ในการที่จ ะเสริม สรา ง
ความรวมมือของประเทศในกลุม ยุโรปตะวันออกก็ตาม แตหากวิเ คราะหลึกลงไปแลว แนวคิดและ
การปฏิบัตินั้นสามารถนํามาประยุกตใชกับกองทัพของกลุมประเทศในภูมิภาคอื่นได
2.8.1 สาธารณรัฐสิงคโปร
แนวความคิดในดานการปองกันประเทศของสิงคโปรออกแบบดวยสภาพแวดลอม
สําคัญ 2 ประการ ไดแก การปองกันเอกราช และขอจํากัดทางดานภูมิศาสตรของประเทศ ดวยความ
ที่เปนประเทศที่มีขนาดเล็ก ทําใหสิงคโปรขาดแคลนทรั พยากรณ และความไดเปรียบทางธรรมชาติ
เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ในขณะที่ประเทศทั่วโลกไดเปดเสนทางการคาเขาสูระบบเศรษฐกิจการคาโลก
ดวยเหตุนี้เพื่อความอยูร อดของประเทศจึงทําใหสิงคโปรตองพึง พาสภาวะที่มั่นคงและสงบสุขของ
ภูมิภาคเปนอยางมาก สิงคโปรมีความคิดวาการมีการปองกันประเทศที่เขมแข็งนั้นมีความจําเปนอยางยิ่ง
ในการไดม าซึ่งความมั่นคงและสงบสุข และเอกราช อธิป ไตยของประเทศไดรับ การคุมครองและ
ปกปองในเวลาเดียวกัน
นโยบายการปองกันประเทศของสิ ง คโปร มีพื้นฐานอยูบ นสองเสาหลั ก ไดแ ก
การป อ งปราม และการทู ต ความสํ า เร็ จ ของการป อ งปรามนั้ น ได ม าจากการที่ มี ก องทั พ ที่ มี
ประสิทธิภาพประกอบกับความสามารถในการฟนตัวที่รวดเร็วของประเทศภายใตการบริหารจัดการ
แบบการปองกันเบ็ดเสร็จ โดยยึดถือแนวทางการใชจายดานการปองกันประเทศ อยางรอบคอบและ
มั่นคง สําหรับเสาหลัก ทางดานการทูตนั้นไดมาจากการสรางความสัมพันธที่เขมแข็ง ผานชองทาง
ความรวมมือทางทหารตางๆ ที่สามารถกระทําได นอกจากนั้น สิงคโปรเปนสมาชิกที่ดีของประชาคม
ระหวางประเทศ ในการกอรางสรางระบบการบริหารองคกรซึ่งประเทศสมาชิกอื่นใหการยอมรับ
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กองทัพสิงคโปรตองการที่จะสรางเคลือขายความสัมพันธแบบทวิภาคี ที่แข็งแกรง
กับประเทศในภูมิภาคและนานาประเทศทั่วโลก การมีปฏิสัมพันธกับกองทัพมิตรประเทศนับ เปน
ภารกิจสําคัญอยางหนึ่งของกองทัพซึ่งอาจรวมถึง การแลกเปลี่ยนการเยือน การฝกรวม ไปจนถึงการ
แลกเปลี่ยนที่นั่งการศึกษาในสถาบันวิชาการทหาร การที่มีเครือขายของความสัมพันธดานการทหาร
จะสงผลใหเกิดความมั่นคงในภูมิภาค โดยอาศัยความเขาใจซึ่งกันและกัน การสรางความเชื่อมั่น และ
ใหการสนับสนุนความรวมมือทางทหาร เพื่อขจัดความทาทายดานความมั่นคงรวมกัน นอกจากนั้น
ยังเป นโอกาสดี ที่กําลังพลของกองทัพสิงคโปรจ ะไดเ รียนรู และไดรับ การฝกฝนจากมิตรประเทศ
ซึ่งเปนผลมาจากโครงการแลกเปลี่ยนการฝก และความรวมมือดานเทคโนโลยีการปองกันประเทศ
ประเทศสิงคโปรมีนโยบายที่จะสนับสนุนใหเกิดและดํารงไว ซึ่งความมั่นคงระหวาง
ประเทศ ถึงแมวาจะจํากัดดวยทรัพยากรบุคคลก็ตาม สิงคโปรพรอมที่จะสนับสนุนความชํานาญการ
ในเรื่องจําเพาะซึ่งไดรับ การตอบรับ เปนอยางดีจ ากมิตรประเทศ จากความพยายามเหลานี้เปนผล
ทําใหเกิดความมั่นคงของสิงคโปรเองดวย
2.8.2 ราชอาณาจักรสเปน
กระทรวงกลาโหมสเปน ไดบรรจุภารกิจการทูตโดยฝายทหารไวอยางเปนทางการ
เมื่อป 2003 โดยใหคําจํากัดความวา การทูตโดยฝายทหารคือกิจกรรมดานการตางประเทศ ซึ่งจัดขึ้น
บนพื้นฐานของขอตกลงและความรวมมือทางทหารกับมิตรประเทศ เพื่อใหนโยบายการปองกัน
ประเทศประสพความสําเร็จ โดยสอดคลองกับนโยบายดานการตางประเทศควบคูกันไป กิจกรรมดาน
การตางประเทศดังกลาวประกอบดวย
– การปองกันความขัดแยง โดยใชชองทางการปฏิสัมพันธทางทหารใหเกิดความ
โปรงใส ความเชื่อมั่นและไววางใจ และแสวงหาประโยชนรวมกัน
– การสงเสริมใหเกิดการปฏิรูประบบการรักษาความมั่นคงและการปองกันประเทศ
บนพื้นฐานแหงประชาธิปไตย
– ใหความชวยเหลือในการสง เสริม และพัฒ นาขีดความสามารถในการปองกัน
ตนเองของมิตรประเทศ และองคกรระหวางประเทศ
จากคําจํากัดความขางตน วัตถุประสงคของการทูตโดยฝายทหารของกลาโหมสเปน
มีดังตอไปนี.้ 1) ดํารงความสัมพันธระหวางประเทศคูเจรจาที่มีความสําคัญกับผลประโยชนของ
ประเทศ โดยเฉพาะผลประโยชนทางดานการทหารทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคี ซึ่งอยูบนพื้นฐานของ
การแลกเปลี่ยนความเขาใจ ความรู และความมั่นใจ
2) ใหการสนับสนุนในการจัดตั้งและเสริมสรางความมั่นคงของระเบียบโลก โดยใช
ความรวมมือทางทหารกับมิตรประเทศ
3) ใหก ารสนับ สนุนดานการทหารตอความพยายามของมิตรประเทศ ในการ
พัฒนาโครงสรางประชาธิปไตยของประเทศนั้นๆ เพื่อเปนการสงเสริมการปองกันขอขัดแยงที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต
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4) สร า งขอบข า ยการดํ า เนิ น งานที่ เ หมาะสมเพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาด า น
การทหาร ความสัมพันธทวิภาคี ขอตกลงทางการเมือง และความรวมมือระหวางประเทศในดาน
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
สําหรับเสปนแลวการทูตโดยฝายทหารนับวาเปนสิ่งใหมที่จําเปนอยางยิ่งที่กองทัพ
สเปนต องกํา หนดคํ าจํากัด ความของภารกิจ ใหแนชั ดเพื่อ ที่จ ะสามารถกําหนดขอบเขตของการ
ปฏิบัติงาน โดยใหเกิดการปฏิบัติงานไดอยางประสานสอดคลอง ทั้งนี้การกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน
ของนโยบายดานการตางประเทศยอมเปนสิ่งสําคัญ
2.8.3 อินเดีย
กองทัพอินเดียไดใหความสําคัญกับการทูตโดยฝายทหารตั้งแตป 1992 ทั้งนี้กรอบ
ความคิดของกองทัพอินเดียตองการที่จะเพิ่มพูนความมั่นคง และความปลอดภัยของประเทศ โดยการ
เปลี่ยนแปลง ทัศนคติ และแนวความคิด หรืออีกนัยหนึ่ง การทูตโดยฝายทหารคือวิธีการหนึ่งในการ
ปลดอาวุธแนวความคิด กองทัพอินเดียมองวาภาระกิจ การทูตโดยฝายทหารควรประกอบไปดวย
กิจกรรมดานการตางประเทศตาง เชน
– โครงการแลกเปลี่ยนการฝกและศึกษา โดยเปดโอกาสใหที่นั่งการศึกษาในสถาบัน
วิชาการทหารกับกําลังพลจากมิตรประเทศ
– การแลกเปลี่ ย นกํ า ลั ง พลปฏิ บั ติ ง าน ชุ ด ครู ฝ ก ทางทหาร และการยื ม ตั ว
ผูชํานาญการทางทหารเพื่อไปปฏิบัติงานใหกับรัฐบาลของมิตรประเทศ
– การแลกเปลี่ยนการเยือนของ เรือรบ เครื่องบิน และหนวยทหาร
– การแลกเปลี่ยนการเยือนทางทหารในทุกระดับ
– การประชุม สัมมนา เพื่อสงเสริมและพัฒนาความเขาใจซึ่งกันและกัน
2.9 กองทัพไทยกับอาเซียน
นับจากสิ้นสุดสงครามเย็น โลกไดพัฒนาเขาสูยุคแหงการเปลี่ยนแปลงที่เปนไปอยางรวดเร็ว
และไมแนนอน กระแสโลกาภิวัตนและความกาวหนาทางเทคโนโลยีนํามาซึ่งการเคลื่อนยายอยางเสรี
ของผูคน สินคา และการบริการไดเพิ่มจํานวนขึ้นในอัตราที่ไมเคยปรากฏมากอน เกิดความเชื่อมโยง
อยางกวางขวางที่ทําใหบุคคลหรือผูมีบทบาทที่ไมใชรัฐ (Non-state actor) ทั้งที่ประสงคดีและราย
ตางก็มีอิทธิพลมากขึ้นในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ทั้งในระดับโลก ภูมิภาค หรือภายในรัฐชาติหนึ่ง
ชาติใดอันสงผลใหเกิดความทาทาย ตอความเปนรัฐชาติ รวมถึงองคการระหวางประเทศ
นอกจากนี้ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไดรับการกระตุนเทคโนโลยีทันสมัยที่นํามาใช
ในการแสวงหาแหลง พลัง งานใหม และนํา มาซึ่ง การใชท รัพยากรธรรมชาติ ไดชวยบรรเทาความ
ยากจนของประชากร และนําไปสูศูนยอํานาจใหมของโลก หลายชาติพยายามที่จะมีบทบาทมากขึ้น
ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับโลก ซึ่งปจจัยตางๆ เหลานี้มีผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนทั้งใน
ดานความมั่นคงปลอดภัยและความกินดีอยูดี อยางไรก็ตาม การเรงใชทรัพยากรธรรมชาติที่เกินสมดุล
นํามาซึ่งผลการทําลายสิ่งแวดลอม และนําไปสูปญหาการขาดแคลนและแยงชิงทรัพยากรและแหลง
พลังงาน รวมทั้ง ยังเปนการเรงใหเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่รุนแรงตามมา และดวยโลกที่เชื่อมตอกัน
อยางไรพรมแดน เหตุการณในมุมหนึ่งของโลกยอมเห็นและรับทราบไดในอีกมุมหนึ่ง และยิ่งไปกวานัน้
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ในแตละจุดภายในรัฐชาติหนึ่งยังไดรับผลกระทบจากภาวะและเหตุการณตางๆ ภายนอกประเทศมาก
ยิ่งขึ้น
กระแสโลกาภิวัฒนทําใหการเชื่อมโยงในมิติตางๆ รวดเร็วขึ้น โลกไซเบอรมีผลตอวัฒนธรรม
วิถีชีวติ ทัศนคติ ความเชื่อ ความสัมพันธระหวางบุคคล กระบวนการเรียนรู และพฤติกรรมการบริโภค
ของประชาชน รวมทั้งทําใหแนวโนม ของความเสี่ยงตอความมั่นคงดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครือขายที่เกิดจากการคุกคาม ทางไซเบอรมีสูงขึ้น โดยปจจุบันหลายประเทศมีความขัดแยงระหวาง
กันไดมีการพัฒนาความสามารถในการคุกคามทางไซเบอร เพื่อลดความสามารถของฝายตรงขาม
ทั้ง ความสามารถโดยทั่วไปของประเทศและความสามารถของกองทัพ ซึ่ง ทําใหห ลายประเทศให
ความสําคัญตอการคุกคามดังกลาวและพัฒนาวิธีการปองกันการคุกคามนี้จากฝายตรงขามมากขึ้น
ในขอบเขตประเทศเพื่อนบาน กระทรวงกลาโหมใหความสําคัญกับการพัฒนาความสัมพันธ
ในทุกมิติ และทุกระดับเปนอันดับแรก ไมเพียงเพื่อเสริมสรางรักษาผลประโยชนรวมกันระหวางสอง
ฝาย แตเพื่อความเจริญและความสงบสุขของภูมิภาคโดยรวม ในแงที่ตั้งทางภูมิศาสตรประวัติศาสตร
และวัฒนธรรมที่คลายคลึงกัน สามารถเปนทั้งปจจัยบวก และความทาทาย ทําใหความสัมพันธมีความ
ละเอียดออน และซับซอน ซึ่งหากสามารถใชเปนประโยชนจากปจจัยดังกลาวในทางสรางสรรคไดก็จะ
เปนการเสริมสรางความแข็งแกรง และความเปนเอกภาพของภูมิภาคได
ประเทศเพื่อนบานมีความสําคัญอยางมากตอการรักษาความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของไทย ทั้งในบริเวณชายแดนและของประเทศโดยรวม ซึ่งความสําคัญนี้จะเพิ่มทวีขึ้นเมื่อกาวสูการ
เปนประชาคมอาเซียน ในป 2558 กระทรวงกลาโหมดําเนินนโยบายภายใตเสาหลักดานการเมืองและ
ความมั่นคง มุงเนนการลดความหวาดระแวงของประเทศเพื่อนบาน และเสริมสรางความไวเนื้อเชื่อใจ
รวมทั้งการสงเสริมความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะดานการทหาร และความมั่นคง
รวมทั้งใชกลไกที่มีอยู เชน GBC JBC RBC เพื่อคลี่คลายปญหาขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นตามแนวชายแดน
ดังนั้น กระทรวงกลาโหมจึงกําหนดแนวนโยบาย ทางทหารกับประเทศเพื่อนบาน ดังนี้
2.9.1 การเสริมสรางความสัมพันธดานความมั่นคงรวมกับประเทศเพื่อนบาน
1) ตองมีขีดความสามารถในการกระชับความสัมพันธกับผูนําทางทหารระดับสูง
ของประเทศเพื่อนบาน ดวยการดําเนินงานของผูชวยทูตฝายทหาร การแลกเปลี่ยนการเยือน และการ
ดําเนินการอื่นๆ เพื่อใหเกิดความรวมมือระหวางกระทรวงกลาโหมในเชิงสรางสรรคเปนประโยชน
ทั้งสองฝายเพื่อสรางบรรยากาศความเปนมิตร รักษาความเปนกลาง ลดเงื่อนไขและลดโอกาสที่จะ
นําไปสูความขัดแยง รวมทั้งปองกันมิใหเกิดความขัดแยงกับประเทศใดก็ตาม
2) ตองมีขีดความสามารถในการจัดการศึกษาอบรมกําลังพลใหมีความรูเกี่ยวกับ
การสรางความรวมมือดานความมั่นคงกับ นานาประเทศ รูเ ทาทันเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศตางๆ รวมทั้งมีความรูเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบานดวย
2.9.2 การดําเนินงานการทูตโดยฝายทหาร (Defence Diplomacy)
1) คณะกรรมการรว มระหว างกระทรวงกลาโหมหรือ ฝายทหารของไทยกั บ
กระทรวงกลาโหม หรือฝายทหารประเทศเพื่อนบาน รวมทั้ง คณะกรรมการรวมระหวางสวนราชการ
ตางๆ ของไทยกับประเทศเพื่อนบาน ในทุกระดับตองมีขีดความสามารถในการเสริมสรางความรวมมือ
ดานความมั่นคงใหเกิดขึ้น
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2) กํ า ลั ง ป อ งกั น ชายแดนของกองทั พ จะต อ งมี ขี ด ความสามารถในการใช
มาตรการทางการทูตโดยฝายทหาร เพื่อไมใหเกิดหรือลดความขัดแยงในระดับพื้นที่
3) ผูชวยทูตฝายทหารในบทบาทดานการทูตโดยฝายทหาร ในฐานะตัวแทนของ
กระทรวงกลาโหม และกองทัพในตางประเทศ จะตองมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการดานการขาว
ดานความสัม พันธระหวางประเทศ ดานความมั่นคง และงานดานการทูตโดยฝายทหารอื่นๆ ตาม
นโยบายการตางประเทศ และนโยบายดานความมั่นคงของชาติ
2.9.3 การพัฒนาความรวมมือกับกระทรวงกลาโหมประเทศเพื่อนบาน ในการคุมครอง
และรักษาผลประโยชนแหงชาติรวมกัน
1) ตองมีขีดความสามารถในการสรางความรวมมือกับกระทรวงกลาโหม ประเทศ
เพื่อนบาน ในการคุมครองและรักษาผลประโยชนแหงชาติรวมกัน
2) ตองมีขีดความสามารถในการปฏิบัติก ารรวมกับกองทัพประเทศเพื่อนบาน
เพื่อใหเกิดความผูกพันทางผลประโยชนรวมกัน และลดปญหาความขัดแยง และการกระทบกระทั่ง
ระหวางกองกําลังของฝายตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น
3) ตองมีขีดความสามารถในการรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน ทั้งดานการฝกรวม/
ผสมการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีทางทหาร เพื่อใหกาวทัน
การเปลี่ยนแปลงทางดานวิ ทยาการ และเทคโนโลยีท างทหาร ตลอดจนใหไดรับ ทัก ษะที่จ ะเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติรวมกันทั้งปจจุบันและนอนาคต
4) ตอ งมี ขีด ความสามารถในการสนั บ สนุ นประเทศเพื่อ นบา นในการพัฒ นา
ประเทศตามแนวความคิดการพัฒนาพื้นที่ขามชายแดน (Cross–Border Development) ดวยกําลัง
ทรัพยากรของกระทรวงกลาโหมที่มีอยู เพื่อสรางเสริมจิตสํานักของประชาชนในประเทศเพื่อนบานให
เกิดความรูสึกที่ดีตอประเทศไทย และลดเงื่อนไขความขัดแยง ตลอดจนสรางความไวเนื้อเชื่อใจ ซึ่งจะ
เปนผลทําใหเกิดความมั่นคงรวมกันในระยะยาว
2.9.4 ความรวมมือกับเพื่อนบานในการแลกเปลี่ยนขาวกรองเกี่ยวกับความเคลื่อนไหว
ของกลุมกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ ลดหรือยุติการชวยเหลือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ รวมทั้งทําความเขาใจกับประเทศที่ใหการสนับสนุน กลุมกอการราย
และอาชญากรรมขามชาติ ใหลดหรือยุติการชวยเหลือ
ตองมีขีดความสามารถในการประสานงานดานการขาวกับเพื่อนบาน เพื่อติดตาม
ความเคลื่อนไหวของผูไมหวังดีตอประเทศไทย กลุมกอการรายและอาชญากรรมขามชาติทุกกลุมที่มี
แนวโนมจะเขามาปฏิบัติการในประเทศไทย รวมทั้งมีขีดความสามารถในการทําความเขาใจกับเพื่อนบาน
เพื่อลดหรือยุติการชวยเหลือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ และชวย
ทําความเขาใจกับประเทศที่ใหการสนับสนุนกลุมกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ ใหลดหรือยุติ
การชวยเหลือ
2.9.5 ขยายความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน ในการรักษาความสงบเรียบรอยบริเวณ
ชายแดน และดําเนินการไมใหกลุมบุคคลใดๆ เขามาใชพื้นที่ประเทศไทย ในการสรางปญหาใหกับ
ประเทศเพื่อนบาน

19
2.9.6 การเสริมสรางความมั่นคงของประชาคมอาเซียนใหพรอมเผชิญภัยคุกคามทุก
รูปแบบ
1) ตองมีขีดความสามารถในการพัฒนาความรวมมือระหวางกลาโหมอาเซียน กับ
องคกรภาคประชาสังคมในดานความมั่นคงรูปแบบใหม
2) ตองมีขีดความสามารถในการใชท รัพยากรและศักยภาพทางทหาร รวมทั้ง
ความรวมมือระหวางประเทศในการใหความชวยเหลือทางมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติใน
กรอบอาเซียน
3) ตองมีขีดความสามารถในการสนับสนุนการปฏิบัติการรักษาสันติภาพในกรอบ
อาเซียน
4) ตองมีขีดความสามารถในการพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรมปองกัน
ประเทศในกรอบอาเซียน
5) ตองมีขีดความสามารถในการพัฒนาความรวมมือดานโครงการปฏิสัมพันธ
ทางทหารระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน
6) ตองมีขีดความสามารถในการพัฒนาความรวมมือดานการสนั บ สนุนการสง
กําลังบํารุงรวมกันในอาเซียน
7) ตองมีขีดความสามารถในการพัฒนาความรวมมือดานความมั่นคงทางทะเล
ในกรอบอาเซียน
8) ตองมีขีดความสามารถในการพัฒนาความรวมมือดานการแพทยท างทหาร
ในกรอบอาเซียน
9) ตองมีขีดความสามารถในการพัฒนาความรวมมือดานการตอตานการกอการราย
ในกรอบอาเซียน
10) ตองมีขีดความสามารถดานการใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมและการ
บรรเทาภัยพิบัติ
11) ตองมีขีดความสามารถในการพัฒนาความรวมมือดานการปฏิบัติการรักษา
สันติภาพ
12) ต อ งมี ขี ด ความสามารถในการพั ฒ นาความร ว มมื อ ด า นการปฏิ บั ติ ก าร
ทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรม
13) ตองมีขีดความสามารถในการสนับสนุนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้ง
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ดวยการใชศักยภาพที่กระทรวงกลาโหมมีอยู
14) หน ว ยในกระทรวงกลาโหมต อ งมี ก ารจั ด หน ว ย ให ส ามารถรองรั บ การ
ดําเนินการในกรอบอาเซียนไดอยางเหมาะสม
15) กําลังพลที่เกี่ยวของตองมีความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนที่ถูกตอง รวมทั้ง
มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนที่จําเปน
2.9.7 เรงรัดการดําเนินการในกรอบความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน
เพื่อสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนที่ยังคงมีปญหา เพื่อลดเงื่อนไขและโอกาสที่จะ
นําไปสูความขัดแยงระหวางกัน
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1) ตองมีการวางระบบงานและเตรียมกําลังพลใหสามารถรองรับการดําเนินงาน
ที่ตองใชเวลานานไดอยางตอเนื่อง
2) กําลังพลที่เกี่ยวของจะตองมีความรูความเขาใจหลักการพื้นฐานของกฎหมาย
และสนธิสัญ ญาที่เ กี่ยวข องกับ เขตแดน รวมทั้ง ผลการดําเนินการที่ผา นมาและอุป สรรคในการ
ดําเนินการที่สําคัญ

บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1 วิเคราะหและประมวลขอมูลเกี่ยวกับการใชการทูตฝายทหารของกองทัพไทย
วัตถุประสงคของการวิจัยเรื่องนี้ ผูวิจัยมีความตองการศึกษาถึงสภาวะปจจุบันของภารกิจ
การทูตโดยฝายทหารของกองทัพไทย และสํารวจเครื่องมือตางๆ ของกองทัพไทยที่สามารถนํามาใชงาน
ในดานการทูตฝายทหาร และวิเคราะหถึงความทาทายของการทูตโดยฝายทหารของกองทัพไทยที่รออยู
ท า มกลางสภาพแวดล อ มป จ จุ บั น และการเข า สู ป ระชาคมเศษฐกิ จ อาเซี ย น เพื่ อ เสนอแนะ
แนวความคิดในการพัฒนาแนวทางการใชการทูตโดยฝายทหารสนับสนุนภารกิจของกองทัพไทย จึงได
ทําการสอบถามและสัมภาษณเชิงลึก (In–depth interview) โดยใชแบบสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ
และไดทําการศึกษาเอกสาร ตําราทางวิชาการ หลักนิยม เอกสาร นโยบายและคําสั่งตางๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อนํามาเปนขอมูลประกอบการดําเนินการศึกษาวิจัยดังนี้
3.2 การใชพลังอํานาจทางทหารเพื่อการสันติ
เพื่ อ ที่ จ ะเข า ใจถึ ง จุ ด นี้ เราควรที่ จ ะได พิ จ ารณาถึ ง แนวทางการดํ า เนิ น การด า นการ
ตางประเทศของสหราชอาณาจักร และสาธารณะรัฐประชาชนจีน โดยการนําการทูตโดยฝายทหารมาใช
โดยที่ทั้ ง สองประเทศนี้ ต างใชก ารทู ต โดยฝ ายทหารมาเป น เครื่ องมื อสํ า คั ญ ในการเสริ ม สร า ง
ความสัมพันธอันใกลชิดกับรัฐบาลตางชาติ หากแตอยูในบริบทที่แตกตางกันอยางสิ้นเชิง ทั้งนี้รัฐบาล
สหราชอาณาจักรใชการทูตโดยฝายทหาร เพื่อจุดประสงคในการกระชับความสัมพันธทางทหารกับ
กองทัพตางๆ ในอันที่จะรักษาและดํารงไวซึ่งความสงบเรียบรอยในภูมิภาคยุโรป ในขณะที่รัฐบาล
ปกกิ่งใชความพยายามผานทางการทูตโดยฝายทหารเพื่ เปดชองทางทางการคารวมทั้งการรักษา
ผลประโยชนและสิทธิในการเขาถึงแหลงทรัพยากรทางธรรมชาติตางๆ ในตางแดน จากตัวอยางของ
แนวทางการดําเนินการดานการตางประเทศของทั้งสองประเทศขางตนนี้ ไดใชหนวยงานทางทหารใน
การเขาถึงระดับผูนําที่สามารถตกลงใจไดของตางประเทศเพื่อแสวงความรวมมือตามที่รัฐบาลของ
ทั้ง สองตองการ ในขณะที่มุมมองความรวมมือของรัฐบาลตางประเทศนั้นที่อัง กฤษและจีนเขาไป
ปฏิสัมพันธดวยอาจเปนเพียงเพื่อผลประโยชนสวนบุคคลก็เปนได ตัวอยางการใชการทูตโดยฝายทหาร
ในลักษณะ Soft Power ที่สําคัญๆ ไดแกการรวมตัวกันของกลุมประเทศสมาชิกหุนสวนเพื่อสันติภาพ
NATO และความพยายามของสหภาพโซเวียตในการเสนอแผนการใหความชวยเหลือดานการฝกทางทหาร
โดยมีเปาประสงคในการแพรกระจายลัทธิมารคซิส การทูตโดยฝายทหารถูกนํามาใชเปนเครื่องมือใน
การปฏิสัมพันธกับรัฐบาลตางชาติ โดยตรงเพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนแหงชาติ หากเราสามารถมอง
การทูตโดยฝายทหารเปนหนึ่งในแนวทางการดําเนินการทูตหลักของประเทศ แทนที่จะมองเปนเพียงแค
การดําเนินการดานการตางประเทศโดยฝายทหาร เราก็จะสามารถกลาวไดวาการทูตโดยฝายทหารนัน้
เปนการใชพลังอํานาจแบบละมุน(Soft Power) ไดอยางหนึ่ง
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แผนภูมิที่ 1 Military Statecraft
แผนภูมิดานบนนี้ Winger ไดแสดงใหเห็นถึงการใชเครื่องมือทางทหารประกอบศาสตรใน
การปกครอง โดยแบงตามลักษณะพลังอํานาจแบบตางๆ ที่ตองการแสดงออกตอประเทศที่ตองการมี
ปฏิสัมพันธดวย จะเห็นไดวาการทูตโดยฝายทหารเปนหนึ่งในแนวความคิดหลัก ในการดําเนินการ
โดยใชพลัง อํานาจแบบละมุน (Soft Power) ซึ่งเปนการดําเนินการแยกออกตางหากจากการทูต
สาธารณะอยางชัดเจน ซึง่ ภารกิจทั่วไปที่ประเทศตางๆ ปฏิบัติกันไดแก โครงการแลกเปลี่ยนกําลังพล
การฝกรวม การใหความชวยเหลือดานการฝก การสงเจาหนาที่การทูตฝายทหาร และ การเยือน
ทาเรือของเรือรบ
3.3 สภาพปจจุบันของการใชการทูตฝายทหารของกองทัพ
นโยบายและความมุง หมายของกระทรวงกลาโหม ยุท ธศาสตรก ารปองกันประเทศของ
กระทรวงกลาโหม ไดกําหนดภัยคุกคามที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศ เปน 2 ลักษณะ คือ
1) ภัยคุก คามแบบดั้ ง เดิ ม เปน ภัยคุ ก คามทางทหาร ที่ต องใชก องทัพเปนกลไกในการ
แกปญหา ซึ่งภัยคุกคามนี้ยังไมปรากฏชัดเจน แตจากความขัดแยงระหว างประเทศที่มีอยูหากไมได
แกไขอยางรวดเร็ว และเหมาะสม อาจขยายลุกลามจนถึงขั้นใชกําลังทหารขนาดใหญได
2) ภัยคุกคามรูปแบบใหมปจจัยภายในประเทศเปนภัยคุกคามที่มีการกอตัวมายาวนานและ
กําลังขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งภัยคุกคามรูปแบบใหมที่ ประเทศไทยกําลังประเชิญอยู คือ ปญหาการ
ลวงละเมิดพระบรมเดชานุภาพ ปญหาการกอความไมสงบในพื้นที่จัง หวัดชายแดนภาคใต ปญหา
ความแตกแยกของคนในชาติ ปญหาการกอการราย ปญหาอาชญากรรมขามชาติ ปญหาสิ่งแวดลอม
และปญหาโรคระบาด จากภัยคุกคามดังกลาวกระทรวงกลาโหมจึงไดกําหนดแนวความคิดยุทธศาสตร
ไวดังนี้

23
(1) แนวความคิดการสรางความรวมมือดานความมั่นคง
(2) แนวความคิดการผนึกกําลังปองกันประเทศ
(3) แนวความคิดการปองกันเชิงรุก
ดังนั้นเราจึงสามารถสรุปบทบาทของกองทัพไทยตอการแกปญหาดานความมั่นคงของชาติ
ไดดังนี้
3.3.1 บทบาทในการแกปญหาภัยคุกคามทีอ่ าจเกิดขึ้นจากภายนอกประเทศ
โดยเฉพาะตอง.ใชความเรงดวน ในประเด็นขอพิพาทที่เกิดจากปญหาเสนเขตแดนที่
ไมชัดเจน โดยกองทัพจะตองแสดงออกความจริงใจในการสนับสนุน การแกปญหาแบบสันติวิธี โดยใช
กลไกทางทหารที่มีอยู โดยเฉพาะการทูตโดยฝายทหาร ( Defense Diplomacy ) สนับสนุนรัฐบาล
ทั้ง ในรูป ทวิภ าคีแ ละพหุภ าคี อยา งไรก็ต าม กองทัพจะต องมี ความพร อมทั้ ง ด านกํ าลัง พล และ
ยุทโธปกรณที่เพียงพอและพึ่งตนเองได สามารถปองปรามทางยุทธศาสตรและสามารถใชกําลังในการ
ปองปรามการคุกคาม ดวยกําลังจากภายนอกประเทศไดตลอดเวลา และตองใหไดชัยชนะ
3.3.2 บทบาทของกองทัพตอการเผชิญปญหาที่มิใชทางทหาร
นอกจากตามที่ก ลาวไวในกฎหมาย และ นโยบายที่เ กี่ยวของ กองทัพยัง ตองให
ความสํ า คั ญ ต อ เรื่ อ งเร ง ด ว นในเรื่ อ งการแก ไ ขการก อ ความไม ส งบใน จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต
การปองกันการลวงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย การสกัดกั้นการเขามาขอยาเสพติด และแรงงาน
ตางดาวหลบหนีเขาเมืองตามแนวชายแดนการสรางความปรองดองของคนในชาติใหเกิดขึ้นในสังคม
โดยเร็ว ทั้งนี้ในการ เผชิญภัยคุกคามทางทหารที่มิใชสงคราม กองทัพจะตองไมทําใหเกิดการสูญเสีย
ความพรอมในการเตรียมกําลังและใช กําลังในการปกปองอธิปไตยของชาติ ซึ่งเปนภารกิจหลักสําคัญ
ยิ่ง ของกองทัพ และเพื่ อใหก องทัพ สามารถดํา เนินบทบาทดัง ที่ก ลาวแลว กองทัพ ไทยต องมีขี ด
ความสามารถ ในการปฏิบัติก ารรวมในลัก ษณะผสมผสาน ประสานงานระหวางกองทัพ สามารถ
ปฏิบัติการภายใตสภาวะแวดลอมที่มีความซับซอน ดังนั้นการที่กองทัพจะพิทักษ รักษาผลประโยชน
แหงชาติได จึงตองมีกําลังที่มีขีดความสามารถไวอยางเพียงพอ เหมาะสม ทันสมัย ตอบสนอง และ
สอดคลอง กับมาตรการที่กําหนดไวไดเปนอยางดี มีความเปนเอนกประสงค ที่มีขีดความสามารถใน
การปฏิบัติการ หลายบทบาทในหวงเวลาเดียวกัน ในขณะที่ยังสามารถปฏิบัติการในบทบาทหลัก คือ
บทบาทการรบ (War–Fighting) ไดอยางเต็มขีดความสามารถ
อยางไรก็ตาม การรวมมือกันระหวางเหลาทัพจะนําพาใหกองทัพไทย ไปสูจุดหมาย
ทั้งการเตรียมกําลัง และการใชกําลังรวมกันไดอยางมีประสิทธิผล เปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางยิง่ ยวด
เหลาทัพจะตองมองภาพ ของการปฏิบัติการรวมเปนปจจัยสําคัญของการเปนกองทัพไทย ซึ่งรวมไปถึง
การจัดสรรงบประมาณที่สอดคลองและเกื้อกูลตอกัน โดยไมยึดติดกับผลประโยชนของเหลาทัพใด
เหลาทัพหนึ่ง เปนสําคัญ ดังนั้นเพื่อใหกองทัพไทยดํารงไวซึ่งบทบาทสําคัญ ในดานการปองกันภั ย
คุกคามจากภายนอกประเทศ และการปฏิบัติงานของทหารในภาวะปกติ (Peace Time Military
Engagement) ที่ทหารตองเขาไปเกี่ยวของทั้งโดยตรงและ โดยออมเปนไปอยางมีทิศทาง ชัดเจนและ
เหมาะสมตอการดําเนินงานของสวนราชการในกองทัพไทย ผบ.ทสส./ผบ.ศ บท.บก.ทท. จึงกําหนด
นโยบายไว เกี่ ยวกั บ งานด านการทูตโดยฝ ายทหารไวโ ดย "ให ความสํา คัญ ตอแนวความคิด ทาง
ยุทธศาสตรการสรางความรวมมือดานความมั่นคง โดยเฉพาะ อยางยิ่งกับประเทศรอบบาน และกลุม
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ประเทศอาเซียน โดยใชการทูตฝายทหาร ( Defense Diplomacy ) ไดแก การแลกเปลี่ยนที่นั่ง
การศึกษาและการขยายการฝกรวมผสมระหวางกันใหครอบคลุมประเทศสมาชิกอาเซียนตามความ พรอม
ของแตละประเทศ และขยายไปสูประเทศนอกภูมิภาคอื่นๆ อันจะเปนกลไกหลักสําคัญในการรักษา
ดุลยภาพ ระหวางประเทศมหาอํานาจในภูมิภาคแสวงประโยชนดวยการผสมผสานขอดีของประเทศ
ตะวันตกและตะวันออกเขาดวยกัน รวมทั้งการสนับสนุนการจัดตั้งกรรมาธิการทหารอาเซียน (ASEAN
Military Committee ) เพื่อเปนกลไกในการเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศสมาชิก อันจะ
สงผลใหประเทศไทยเปนประเทศที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เปนที่ยอมรับของนานาประเทศ ที่สามารถเดิน
เคียงคูกับประเทศตางๆ ในกลุมอาเซียนไปสูความมั่นคงและความรวมมือในดานตางๆ ได"
ปจจุบันเราสามารถแบงการดําเนินงานของกองทัพไทยที่เกี่ยวกับการทูตโดยฝายทหาร
เปน 2 ลักษณะ คือ การดําเนินการการทูตโดยฝายทหารจากภายนอกประเทศ และ การดําเนินการ
การทูตโดยฝายทหารภายในประเทศ โดยทั้งสองลักษณะมีความมุงประสงคที่จะเสริมสรางความเปนมิตร
ในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะลดความหวาดระแวงของแตละฝายอันที่อาจจะเกิดขึ้นได โดยการแสดง
ความจริงใจในดานตางๆ
3.3.3 การทูตโดยฝายทหารจากภายนอกประเทศไทย
สําหรับการดําเนินการการทูตโดยฝายทหารจากภายนอกประเทศนั้นกองทัพไทยมี
การจัดตั้งสํานักงานผูชวยทูตฝายทหารประจําตางประเทศ จํานวน 25 แหงทั่วโลก ทั้งนี้ภารกิจและ
หนาที่หลักดังตอไปนี้.3.3.3.1 งานเสริมสรางความสัมพันธระหวางประเทศ
1) รว มกิ จ กรรมและงานเลี้ย งรับ รองตา งๆ กั บ กระทรวงกลาโหม,
กองบัญชาการทหารสูงสุด (Joint Staffs), กองทัพมิตรประเทศ และรวมทั้งผูชวยทูตฝายทหารเหลาทัพ
และผูชวยทูตฝายทหารประเทศตางๆ ในงานรับ รองฉลองวันชาติ 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 รวมทั้ง เจาหนาที่ของกองทัพมิ ตรประเทศ ซึ่งปฏิบัติง านเกี่ยวกับประเทศไทยและ
ประเทศที่เ กี่ยวของในภูมิภาค โดยเฉพาะหนวยงานดานการทหาร และดานความมั่นคงของมิตร
ประเทศ
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3.3.3.3 งานดานการพัฒนากองทัพ
1) กํากับดูแลนายทหารนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ทั้งหลักสูตร
ในสถาบั น การทหารและมหาวิ ท ยาลัย ทั้ ง ด า นการศึก ษา ด า นกํ า ลั ง พล ด า นธุร การ และด า น
งบประมาณ
2) รวมชมการสาธิต การปฏิบัติงาน และการวิจัยพัฒนาของหนวยงาน
ตางๆ ของกองทัพมิตรประเทศ ณ ที่ตั้งทางทหารของหนวยงานตางๆ และรายงานผลใหกองทัพไทยทราบ
ตามความเหมาะสม
3) รวมชมการแสดงนิทรรศการดานอาวุธ และเทคโนโลยีสมัยใหมทางทหาร
ของภาคธุรกิจ เอกชนของมิตรประเทศ และรายงานผลใหกองทัพไทยทราบตามความเหมาะสม
4) รวบรวมขาวสารขอมูลที่เกี่ยวของกับการพัฒนากองทัพมิตรประเทศ
และกองทัพของประเทศ ที่อยูในความสนใจ และรายงานใหหนวยงานของกองทัพไทยที่เกี่ยวของทราบ
3.3.3.4 งานดานการจัดหายุทโธปกรณ และการซอมบํารุงยุทโธปกรณ
1) กํากั บ ดู แล และประสานงาน การจัด หายุท โธปกรณ พัส ดุ และ
สิ่งอุปกรณทางทหาร เชน อุปกรณ ชิ้นสวน อะไหล สําหรับกองทัพไทย
2) ติดตามความคืบหนา และตรวจสอบกระบวนการผลิตยุทโธปกรณ
ใหเปนไปตามที่กําหนดในสัญญา และจัด ทํารายงานปญ หาขอขัดของ และขอเสนอแนะตามความ
เหมาะสม
3) ควบคุ ม ติ ดตาม การเบิก จ ายงบประมาณที่ใ ชในการจัดหาพัส ดุ
และอุปกรณทางทหาร
4) กํากับดูแล และติดตาม การจัดสงพัสดุ สิ่ง อุปกรณทางทหารไปยัง
ประเทศไทย ตั้ง แต จ าก โรงงานฯ ไปยัง คลั ง ทางทหาร และไปยัง ทา เรื อทางทหารหรื อท าเรื อ
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) สนั บ สนุ น ข อ มู ล ข า วสารทั่ วไปให แ ก ข า ราชการ และนายทหาร
มิตรประเทศที่จะเดินทางมาปฏิบัติราชการในประเทศไทย
3.3.3.7 งานอื่นๆ
1) เปนผูแทนของผูบังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพ เขารวมประชุม หรือ
รวมในพิธีการตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2) ใหคําปรึกษาแกเอกอัครราชทูตฯ เกี่ยวกับกิจการทหารไทย
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3) รวมประชุมทีมไทยแลนด ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อใหขอมูล
รับทราบขอมูล และ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหวางขาราชการสถานทูตฯ
4) ประสานงานกับ หนวยงานอื่นๆ ของมิตรประเทศนอกเหนือจาก
กระทรวงกลาโหม ที่มีความสัม พันธและปฏิบัติภารกิจในลักษณะที่มีก ารรวมมืออยางใกลชิดกับ
หนวยงานของกองทัพไทย
5) งานสนับสนุนกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ เชน การจัดการ
เลือกตั้งนอกราช อาณาจักร งานฉลองวันชาติ งาน Thai Festival เปนตน
6) งานรับรอง และอํานวยความสะดวกแกขาราชการกระทรวงกลาโหม
กรมราชองครัก ษ กองบัญชาการทหารสู งสุด เหลาทัพ และสํานักงานตํารวจแหง ชาติ ที่มาปฏิบัติ
ราชการในพื้นที่ และพื้นที่ใกลเคียง ตามความเหมาะสม
3.3.4 การทูตโดยฝายทหารจากภายในประเทศไทย
สําหรับการดําเนินงานการทูตโดยฝายทหารจากภายในประเทศนั้นกองทัพไทยจะ
ดําเนินการโดยกรมฝายเสนาธิการรวมตางๆ จะเปนผูดําเนินการโดยมีความริเริ่มในการดําเนินการจาก
การสั่งการของผูบังคับบัญชา (Top-Down) หนวยริเริ่มขึ้นเอง (Bottom-Up) หรือจากความริเริ่มของ
มิตรประเทศเอง (Side-Way) ตัวอยางของการดําเนินงานจากภายในประเทศไดแก
1) การแลกเปลี่ยนการเยือนมิตรประเทศของผูบังคับบัญชาชั้นสูง
2) การใหที่นั่งในหลักสูตรการศึกษาภายในประเทศแกทหารตางชาติ
3) การจัดการแขงขันยิงปนทหารอาเซียน
4) การประชุม ผบ.ทบ. ในภาคพื้นแปซิฟค
5) การประชุมแพทยทหารภาคพื้นเอเชียแปซิฟก
จากการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูล ทําใหท ราบวา ภารกิจ การดําเนินงานตามที่ได
กลาวมาขางตนโดยเฉพาะการดําเนินงานจากภายในประเทศนั้น มิไดเปนการดําเนินงานดานการทูต
โดยฝายทหาร ทั้งนี้กลุมผูใหขอมูลมีความเขาใจนอยเกี่ยวกับการดําเนินงานการทูตโดยฝายทหาร
โดยทราบเพียงวา เมื่อกลาวถึงการทูตโดยฝายทหารยอมที่จะเปนหนาที่ของผูชวยทูตฝายทหารที่ไป
ประจําการอยูในตางประเทศแตเพียงอยางเดียว นอกจากนั้นแลวระบบงบประมาณของกองทัพไมไดมี
การระบุอยางชัดเจนถึง หมวดรายจายของกองทัพที่วาดวยการดําเนินงานการทูตโดยฝายทหาร
หากแตจ ะแยกหมวดรายจายออกเปนไปตามลัก ษณะหนางานนั้นๆ ดวยเหตุนี้เ องจึง ทําให การ
ดําเนินงานดานการทูตโดยฝายทหารจึงถูกลืมไปทั้งๆ ที่การปฏิบัติภารกิจของกองทัพไทยในปจจุบัน
ลวนแลวแตมีการดําเนินการดานการทูตโดยฝายทหารแฝงอยูทั้งสิน
3.4 หัวขอการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูล
ผูวิจัยไดสัมภาษณกลุมผูบังคับบัญชา กลุมฝายเสนาธิการในกองทัพ และกลุมอดีตผูชวยทูต
ฝายทหารประจําตางประเทศ เพื่อทราบถึงความเขาใจถึงความสําคัญของการใชการทูตโดยฝายทหาร
ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพไทย ทั้งในปจจุบัน และในอนาคตเมื่อประเทศไทยไดเขาสู
การเปนสมาชิก AEC โดยกําหนดหัวขอแบบสอบถามไวดังนี้
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1) เมื่อกลาวถึงการทูตโดยฝายทหาร ทานมีความเขาใจวาอยางไร
1.1) หนวยงานใด/ผูใด ควรเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการ
1.2) ทานคิดวาการทูตโดยฝายทหารมีความจําเปนหรือไมอยางไร
2) สภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบันมีผลตอการใชการทูตโดยฝายทหารหรือไม
2.1) ถามีทานคิดวาผลที่เปลี่ยนแปลงนั้นเปนอยางไร
2.2) ทานคิดวาประเทศเพื่อนบาน และมิตรประเทศมีความหวาดระแวงประเทศไทย
หรือไม และการดําเนินการทางการทูตโดยฝายทหารในปจจุบันมีสวนในการลดความหวาดระแวงที่
อาจเกิดขึ้นไดหรือไม
3) แนวความคิดในการใชการทูตโดยฝายทหารในปจจุบันเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
กองทัพไทยควรเปนอยางไร
3.1) มีภารกิจใดบางที่ไมเหมาะสมในสภาวะปจจุบัน
3.2) มีภารกิจใดบางที่ควรเพิ่มบทบาท
3.5 ผลการสัมภาษณ
ผูวิจัยไดสอบถามผูใหขอมูล จํานวน 10 ราย ปรากฏผลการสัมภาษณดังนี้
กลุมผูใหขอมูลสวนใหญ ยกเวนกลุมอดีตผูชวยทูตฝายทหารประจําตางประเทศ ยังขาด
ความเขาใจถึงการดําเนินงานของการทูตโดยฝายทหารและความหมายและคําจํากัดความที่ถูกตอง
โดยมีความเขาใจวาผูที่รับผิดชอบในการดําเนินการในเรื่องนี้คือ กรมขาวทหาร โดยผูชวยทูตฝายทหาร
ประจําตางประเทศ เนื่องจากภารกิจของกองทัพไทย ในประเด็นนี้ไดถูกระบุไวในนโยบายดานการขาว
ในขณะเดียวกัน มีความเห็นพองกันวา การทูตโดยฝายทหารมีความจําเปนในการสง เสริม ใหก าร
ปฏิบัติงานของกองทัพไทยประสพความสําเร็จ และจะยิ่งเพิ่มความจําเปนมากยิ่งขึ้นกวาที่ผานมาเมื่อ
ประเทศไทยเขาสูการเปนสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ขอมูลจากทุกกลุมเห็นตรงกันวาสภาวะแวดลอมในปจจุบันมีผลอยางมากในการที่จะตองใช
การทูตโดยฝายทหารนําการปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีการปองกันและแกไขขอพิพาทที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคตระหวางประเทศเพื่อนบานและระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ไมวาจะกรณีใด
ก็ตาม ทั้งนี้ผลที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นไดแกความตองการในการแสดงออกซึ่งความโปรงใสและบริสุทธิ์ใจ
ตอกันและกัน เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นในการที่กลุมประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะไดกาวเดินไป
พรอมๆ กัน และควรจะมีก ลไกในการเตรียมความพรอมของกองทัพประเทศสมาชิก เพื่อรับ กับ
ภัยคุกคามนอกรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ตอประเด็นคําถามเกี่ยวกับความหวาดระแวงของ
ตางประเทศที่มีตอประเทศไทยนั้น สามารถสรุปขอมูลไดวา หากความหวาดระแวงจะเกิดขึ้นไดนั้นก็
มิไดเกิดมาจากตัวบุคคลเชน ตัวผูชวยทูตทหาร หรือเจาหนาที่ทางการทูตที่รัฐบาลไดจัดสงไป แตจะ
เกิดขึ้นจากจิตใตสํานึกและการปลูกฝงบมเพาะความเชื่อตั้งแตเยาววัยของแตละบุคคลจนเกิดเปน
คานิยมที่ฝง ลึก อยูในจิตรใจของปจ เจกชน ซึ่ง รอเวลาที่จ ะแสดงออกมาเมื่อมีปจ จัยและเงื่อนไขที่
เหมาะสม ดังนั้นเมื่อวิเคราะหถึงสถานการณปจจุบันจะยิ่งไดชัดวา การใชการดําเนินการทางการทูต
โดยฝายทหารจะสง ผลดีตอการสรางความไวเนื้อเชื่อใจระหวางมิตรประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

28
ประเทศในกลุม อาเซียนที่ในอดีต หรือแมแตในปจ จุบันที่มีผูนํา และรัฐบาลที่มีร ากฐานมากจาก
กองทัพทั้งสิ้น
เมื่อสอบถามถึงแนวความคิดในการใชการทูตโดยฝายทหารในปจจุบันเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติง านของกองทัพไทยควรเปนอยางไร กลุม ผูใหขอมูล ที่เปนอดีตผูชวยทูตฝายทหารประจํา
ตางประเทศ ไดใหขอมูลไปในแนวทางเดียวกันวา การดําเนินงานดานการทูตฝายทหารนั้นเปนงาน
และหนาที่ของทุกกรมฝายเสนาธิการรวมของกองบัญชาการกองทัพไทย แตมีความจําเปนทีก่ รมขาวทหาร
จะตองเปนเจาภาพในการดําเนินการ ทั้งนี้ควรปรับความเขาใจและทัศนคติที่มีตองานตางประเทศวา
เปนหนาที่ของทุกคนที่จะตองรวมมือกัน โดยภารกิจในปจจุบันที่มีความเกี่ยวของกับกองทัพตางชาติมี
ความเหมาะสมในระดับหนึ่ง ในปจจุบันการดําเนินการดานการทูตโดยฝายทหารของกองทัพไทยยัง
ขาดการบูรณาการและการกําหนดภารกิจใหชัดเจนเดนชัด ทั้งนี้ก็เพื่อใหบรรลุเปาประสงคของกองทัพ
ในการสรางความไวเนื้อเชื่อใจกับมิตรประเทศตางๆ ในอันที่จะสรางบรรยากาศแหงความรวมมือและ
ผาสุกของมวลประเทศสมาชิกทั้งหลาย สําหรับภารกิจอื่นๆ ที่ควรเพิ่มเติมนั้น ผูใหขอมูลมีความเห็นวา
ในระดับนโยบายควรมีการจัดระบบงบประมาณใหสอดคลองกับภารกิจ ทั้งนี้ควรเพิ่มหมวดคาใชจาย
ในแผนงบประมาณประจําปของกองทัพ โดยแยกออกเปนภารกิจการทูตโดยฝายทหารอยางชัดเจน
เนื่องจากปจจุบันงานการทูตโดยฝายทหารนั้นแทจริงแลวก็ถูกฝงอยูในภารกิจของหนวยตางๆ อยูแลว
นั่นเอง ตอประเด็นของการเพิ่มภารกิจใดนั้น ผูใหขอมูลมีความเห็นวา กองทัพไทยควรปรับสถานะใน
สายตากองทัพตางประเทศจาก "ผูรับ" เปน "ผูให" ใหม ากขึ้ น เชน การเสนอใหทุนการศึกษาใน
โรงเรีย นทหารของเหลาทั พใหกับ กํา ลัง พลจากต างประเทศมากขึ้น หรื อการจั ดสง ครู ฝก หรื อ
ผูชํานาญการในดานตางไปทําการฝกใหกับกองทัพมิตรประเทศอื่นๆ หรือหากเปนไปไดก็อาจกาวไปถึง
การแลกเปลี่ยนนายทหารในกองบัญชาการตางๆ เชนเดียวกับกลุ มประเทศ NATO ที่ไดดําเนินการ
มานานแลวก็อาจเปนได
3.6 ผลการวิเคราะหและประมวลขอมูลเกี่ยวกับการใชการทูตโดยฝายทหารของกองทัพไทย
การวิเคราะหใชขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ ซึ่งไดจากการสัมภาษณแบบเจาะลึกผูให
ขอมูลในระดับตางๆ จํานวน 10 ราย ซึ่งขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณพูดคุยนี้ นับวาเปนประโยชน
อยางยิ่งเพราะสามารถใหขอมูลเพิ่มเติม สามารถถามเหตุผล และ ซักถามขอมูลเฉพาะกรณีที่เปน
ปญหา ขอสงสัยตางๆ ไดตามตองการ ทําใหทราบปญหาตางๆ ของการดําเนินงานดานการทูตโดยฝายทหาร
ตลอดจนแนวความคิดตางๆ รวมทั้งขอเสนอแนะที่มีคุณคาที่ไมเคยปรากฏในตําราหรือเอกสารใดๆ มากอน
สําหรับ ขอมูล ทุติยภูมิไดจ ากรายงานเอกสาร หนัง สือ ระเบียบแบบธรรมเนียม เอกสารวิจัยและ
วิทยานิพนธ ที่หองสมุดตางๆ รวบรวมไว จากขอมูลที่กลาวมาแลวสามารถนํามาประมวลขอมูลและ
วิเคราะหขอมูลจากผูใหสัมภาษณไดดังนี้
1) สภาพปญหาปจจุบันของการใชการทูตฝายทหารสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพไทย
มีลักษณะที่ขาดการบูรณาการเปนอยางมากและไรทิศทาง ผูปฏิบัติในแตละสวนงานไมทราบวาภารกิจ
ที่ตนกําลังทําอยูนั้นมีผลทางดานการทูตหรือไมและอยางไร จําเปนอยางยิ่งที่กองทั พตองปรับปรุง
แกไข โดยขจัดปญหาและขอขัดแยงภายในองคกรซึ่งมีสาเหตุมาจากระบบงบประมาณของกองทัพที่
อาจเกิดขึ้น
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2) หากกองทัพไทยเห็นความสําคัญในดานการใชก ารทูตกอนการใชกําลัง เชนเดียวกับ
มิตรประเทศแลว กองทัพไทยมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง กําหนดแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการ
ดําเนินการดานการทูตโดยฝายทหาร โดยจําเปนอยางยิ่ง ที่จ ะตองพิจ ารณาถึง นโยบายดานการ
ตางประเทศของรัฐบาล และกระทรวงการตางประเทศเปนหลัก เพื่อใหเ กิดประโยชนสูง สุดกับ
ประเทศ

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
การศึก ษาวิจัยในเรื่อง การทูตโดยฝายทหาร : กําปนเหล็กในถุงมือแพร ไดศึกษาปญหา
อุปสรรคสําคัญที่เกี่ยวกับการใชการทูตโดยฝายทหารของกองทัพไทยที่มีอยูในปจจุบัน เพื่อหาแนวทาง
ในการพัฒนาการดําเนินงานดานนี้ของกองทัพไทยในอนาคตใหดียิ่งขึ้นไป โดยกําหนดขอบเขตของ
การวิจัยเฉพาะ สภาวะปจจุบันของภารกิจการทูตโดยฝายทหารของกองทัพไทย โดยสํารวจภารกิจตางๆ
ของกองทัพไทยที่เกี่ยวของกับการทูตโดยฝายทหาร และไดวิเคราะหถึงความทาทายของการทูตโดย
ฝายทหารของกองทัพไทยที่รออยูทามกลางสภาพแวดลอมปจจุบัน รวมถึงแนวความคิดในการพัฒนา
แนวทางในการใชการทูตโดยฝายทหาร สนับสนุนภารกิจของกองทัพไทย
จากผลการวิจัยในบทที่ 3 ไดใหผลสนับสนุนตอวัตถุประสงคในการวิจัยที่ไดกําหนดไว ทําให
ทราบถึงแนวทางการใชการทูตโดยฝายทหารสนับสนุนภารกิจของกองทัพไทย และทําใหทราบปญหา
อุป สรรคที่ สํ า คั ญ ของการการดํ าเนิ น การตามภารกิ จ ดัง กล า ว เป น แนวทางในการพัฒ นาและ
เตรียมการณของกองทัพไทยในอนาคตใหดียิ่งขึ้นไป พอสรุปได ดังนี้
4.1.1 สภาพปจจุบันของการดําเนินงานการทูตโดยฝายทหารของกองทัพไทย
จากนโยบายในการปฏิ บัติง านของกองทัพที่ไดกลาวถึง บทบาทในการแกปญหา
ภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นจากภายนอกประเทศ โดยเฉพาะตองใหความเรงดวน ในประเด็นขอพิพาทที่
เกิดจากปญหาเสนเขตแดนที่ไมชัดเจน โดยกองทัพไทยจะตองแสดงออกความจริงใจในการสนับสนุน
การแกปญ หาแบบสันติวิธี โดยใชก ลไกทางทหารที่มีอยู โดยเฉพาะการใชก ารทูตโดยฝายทหาร
(Defence Diplomacy) สนับสนุนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการตางประเทศ ทั้งในรูปทวิภาคีและ
พหุภาคี อยางไรก็ตาม กองทัพไทยจะตองมีความพรอมทั้งดานกําลังพล และยุทโธปกรณที่เพียงพอ
และสามารถพึ่งตนเองได มีขีดสามารถในการปองปรามทางยุทธศาสตรและสามารถใชกําลังในการ
ปองปรามการคุกคามดวยกําลังจากภายนอกประเทศไดตลอดเวลา จะเห็นไดวานโยบายดังกลาวได
มุงเนนและใหความสําคัญของการใชการทูตโดยฝายทหารในการแกไขปญหาขอพิพาทตางๆ ที่เกิดขึ้น
แตในปจ จุบันการดําเนินงานดานการทูตทหารยังคงอยูในวงจํากัดของผูบัง คับบัญชาระดับสูง ของ
กองทัพ และผูชวยทูตทหารประจําตางประเทศทั้งหลาย ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับงานตางประเทศ
ของกองทัพไทย ขาดความเขาใจถึง การดําเนินงานของการทูตโดยฝายทหารและความหมายและ
คําจํากัดความที่ถูกตอง โดยมีความเขาใจวาผูที่รับผิดชอบในการดําเนินการในเรื่องนี้คือ กรมขาวทหาร
โดยผูชวยทูตฝายทหารประจําตางประเทศ ในขณะเดียวกันที่การทูตโดยฝายทหารมีความจําเปนใน
การสงเสริมใหการปฏิบัติงานของกองทัพไทยใหประสพความสําเร็จ และจะยิ่งเพิ่มความจําเปนมากขึน้
เมื่อประเทศไทยไดเขาสูการเปนสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแลว ความรวมมือระหวางกองทัพ
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เพื่อสันติจึงมีความจําเปนในอันที่จะเปนหลักประกันใหกับประเทศในภูมิภาคไดรอดพนจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหมเมื่อมีความจําเปน
4.1.2 ปญหาอุปสรรคที่สําคัญ
1) ปญหาดานการจัดสรรงบประมาณในปจจุบันที่ไมไดมีการจัดสรรไวใหสําหรับ
งานดานกิจ การทูตโดยฝายทหารเปนการเฉพาะ หากแตเ ปนการดําเนินการดานการตา งประเทศ
ถูกกําหนดขึ้นใหเปนภารกิจยอยๆ ของแตละกรมฝายเสนาธิการ จึงเปนผลทําใหเกิดความลาชาในการ
ดําเนินการหากมีความจําเปน
2) ปญหาดานบุคลากรของกองทัพที่ขาดความเขาใจในเรื่องการทูตโดยฝายทหาร
รวมทั้งปญหาคานิยมในตัวบุคคลที่มีมุมมองตอชาวตางชาติโดยเฉพาะประชาชนจากประเทศเพื่อนบาน
ในเชิงลบแตมองเชิงบวกกับชาวตะวันตก โดยจะเห็นไดจากการใหความสําคัญของการชิงทุนการศึกษา
เพื่อไปศึกษาตอจากสถาบันตางประเทศหรือแมแตการสอบคัดเลือกขาราชการเพื่อไปปฏิบัติหนาที่ใน
ตางประเทศ ผูที่ไดรับ คะแนนในระดับ ตนๆ มัก จะเลือกที่จ ะไปศึ ก ษาหรือปฏิบัติง านในประเทศ
ตะวันตกมากกวาที่จะเลือกประเทศเพื่อนบาน เปนผลทําใหการปฏิสัมพันธกับกองทัพตางประเทศ
เปนไปอยางไมเสมอภาคและไมเทาเทียมกันหรือเปนไปแบบ 2 มาตรฐานอยางเห็นไดชัด และไม
แนบเนียน ซึ่งในที่สุดจะกอใหเกิดเปนเงื่อนไขที่อาจถูกหยิบยกขึ้นมาเปนสาเหตุและเกิดขอขัดแยงใน
อนาคตได
3) ปญหาดานการบูรณาการภารกิจ และขาดแนวทางในการดําเนินการดานการทูต
โดยฝายทหารที่ชัดเจน และเปนแนวทางเดียวกัน
4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) การปรับทัศนคติและแนวความคิดของกําลังของกองทัพ
การทู ต โดยฝ า ยทหารนั บ ได ว า เป น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ของกองทั พ ในการ
ดําเนินการดานการตางประเทศในอันที่จะดํารงรั ก ษาหรือพัฒนาสถานภาพความสัมพันธ ระหวาง
ประเทศของมิตรประเทศตางๆ ซึ่งนับไดวาเปนหนึ่งในการเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพ (Combat
Multiplier) เครื่องมือหนึ่ง ในขณะเดียวกันการทูตโดยฝายทหารนั้นไมไดจํากัดวงเฉพาะกับผูช ว ยทูตทหาร
และผูบังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพเทานั้น กําลังพลที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนที่ประจําการวาง
กําลังเผชิญหนากับกําลังของกองทัพมิตรประเทศก็สามารถดําเนินการดา นการทูตโดยฝายทหารได
ดังนั้นกองทัพควรมีการปลูกฝงและใหความรูดานการทูตโดยฝายทหารกับกําลังพลของกองทัพ ตั้งแต
ในชวงตนกอนการเขาประจําการ โดยอาจบรรจุวิชาการทูตโดยฝายทหารเขาไวในโรงเรียนทหารใน
ทุกระดับ ในขณะเดียวกันในขั้นตนอาจใหกรมขาวทหารเปนหนวยรับ ผิดชอบทางฝายอํานวยการ
ในการเตรียมความพรอมใหกับกําลังพลใหมีจิตสํานึกในการใหการสนับสนุนภารกิจการทูตโดยฝายทหารที่
ปฏิบัติภายในประเทศของตนเอง โดยอาจจัดใหมีการสัม มนาระหวางกําลังพลที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติ
หนาที่ในตําแหนงผูชวยทูตทหารประจําตางประเทศมาแลว เพื่อใหไดมาซึ่งแผนงาน และหลักนิยม
ดานการทูตโดยฝายทหารของกองทัพไทยที่ชัดเจนและทันสมัยมากยิ่งขึ้น
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2) การบูรณาการภารกิจและกิจกรรมดานการตางประเทศ
กองทัพไทยควรมีการกําหนดภารกิจดานการทูตโดยฝายทหารใหเปนหนึ่งใน
ภารกิจหลัก ของกองทัพเพื่อใชในการแกไขและปองปรามปญหาระหวางประเทศที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต ในขณะเดียวกันตองกําหนดแนวทางในการดําเนินงานใหเปนไปในแนวทางเดียวกันทั้งกองทัพ
ควรมีการรางแผนงานดานการทูตโดยฝายทหารใหชัดเจนเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติของหนวยที่
เกี่ยวของโดยอาจระบุถึงหัวขอสําคัญตางๆ ไวภายในแผนงานอยางชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การให
ความชวยเหลือดานพัฒนากําลังพลหรือการ invest in people ใหกับกําลังพลจากมิตรประเทศ
โดยเฉพาะกลุมนายทหารระดับลางถึงระดับกลางจากกองทัพมิตรประเทศ นับวาเปนภารกิจการทูต
โดยฝายทหารที่ควรใหความสําคัญและเรงดวน เนื่องจากเปนการสรางความไววางใจและปรับคานิยม
ใหกับ กําลัง พลมิตรประเทศ ที่จ ะเติบ โตตอไปในกองทัพของตนแตไดรับ การปลูก ฝง ความรูและ
ความคิดตางๆ ใหคลายคลึง กับ กองทัพของเรา ซึ่ง จะชวยใหก ารแกไขปญ หาระหวางประเทศใดๆ
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตงายยิ่งขึ้น โดยการจัดสรรงบประมาณไวใหสําหรับภารกิจการทูตโดยฝายทหาร
โดยให ก รมฝ ายเสนาธิ ก ารรว มและกรมฝ ายกิจ การพิเ ศษรว มเปน ผูเ สนอโครงการ/ภารกิจ ยอ ย
พรอมงบประมาณสนับสนุนเพื่อดําเนินการตอไปและมุงไปสูการรักษาผลประโยชนของชาติ
3) ภารกิจกิจอื่นที่สามารถนําการทูตโดยฝายทหารเปนเครื่องมือในการดําเนินการ
กองทัพไทยควรใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับภารกิจและ
ขอตกลงที่ป ระเทศไทยไดใหไวใน ASEAN Standby Arrangements ในการพรอมที่จ ะใหก าร
สนับสนุนประเทศสมาชิกอื่นๆ ในระบบเตรียมพรอมเพื่อบรรเทาภัยพิบัติและตอบโตส ถานการณ
ฉุกเฉินของอาเซียน ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทั้งนี้เพื่อเปนการแสดงออกถึงความจริงใจของประเทศไทย
ในการดํ า รงและรั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ยให เ กิ ด ขึ้ น ในภู มิ ภ าค รวมทั้ ง อาจทํ า Standby
Arrangements อื่นๆ เพื่อรองรับภารกิจการใหการสนับสนุนกับสหประชาชาติ หรือองคการระหวาง
ประเทศอื่นๆ ที่ประเทศไทยไดเขารวมเปนสมาชิก ทั้งนี้การทํา Standby Arrangements ดังกลาวยัง
สามารถถือไดวาเปนการเตรียมพรอมของทั้งกําลังพล และยุทโธปกรณไวในยามปกติใหสามารถพรอม
ปฏิบัติงานตลอดเวลา โดยสามารถนําหนวยเตรียมพรอมเหลานี้มาใชสนับสนุนการปฏิบัติทั้งในและ
นอกประเทศ
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
เอกสารวิจัยฉบับ นี้ เรื่อง การทูตโดยฝายทหาร : กําปนเหล็กในถุง มือแพร เปน
การศึกษาปญหา อุปสรรค ของภารกิจดังกลาว พรอมทั้งเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา จึงเปน
เพียงจุดเริ่มตนใหผูที่สนใจสามารถนําขอมูลดังกลาวนี้ไปใชประโยชนในการวิจัยครั้งตอไป ซึ่งควรมุง
ศึกษาและวิเคราะหเฉพาะภารกิจใด ภารกิจหนึ่งของหนวยขึ้นตรงของกองทัพไทยตอไป
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