
 
Strategic Studies Center  
National Defence Studies Institute 
Royal Thai Armed Forces Headquarters 
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  
กองบัญชาการกองทัพไทย 

   เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความม่ันคง                                     ฉบับที่ ๒/๖๐ (๘ – ๑๖ ต .ค .๕๙) 

จัดทำโดย ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  โทร/โทรสาร : ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๕ - ๑๖    website : http://ssc.rtarf.mi.th  

การประชมุ รมว.กห.อาเซียน—สหรัฐฯ 

ความเป็นมา 
 กรอบความรว่มมอืทางด้านการทหารและความมั่นคงของ
อาเซยีน ภายใต้เสาหลักด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซยีน (ASEAN Political – Security Community: APSC) นั้น 
มีกลไกความร่วมมือท่ีถือว่ามีบทบาทส าคัญท่ีสุด คือ การประชุม
รฐัมนตรกีลาโหมอาเซยีน (ASEAN Defence Ministers’ Meeting: 
ADMM) และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกบัรฐัมนตรี
กลาโหมประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Ministers’ Meeting-
Plus: ADMM-Plus) ซึ่งจะประกอบไปด้วย อาเซียน (๑๐ ชาติ) 
ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ รัสเซีย 
และสหรัฐฯ โดยมีเป้าหมาย “เพื่อแสวงหาความร่วมมือด้าน
ความมัน่คงกบั กห. ของประเทศนอกภมูภิาค รวมท้ังระดมความ
เช่ียวชาญ มมุมอง และทรพัยากรต่างๆ จากประเทศนอกภมูภิาค 
เพือ่ช่วยเสรมิสรา้งศักยภาพของประเทศสมาชิกอาเซยีน” 
 การประชุม รมว.กห.อาเซยีน – สหรฐัฯ อยา่งไมเ่ปน็ทางการ 
ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งภายใต้กรอบความร่วมมือของเสาหลัก
ด้านการเมืองและความมั่นคงอาเซียน โดยได้มีการด าเนินการ

จัดประชุมฯ มาแล้ว ๒ ครั้ง ครั้งแรกจัดขึ้นระหว่างวันท่ี ๓ - ๕ 
ส.ค.๕๕ ณ กรงุวอชิงตัน ดีซ ีและครัง้ท่ี ๒ ซึง่เปน็ครัง้ล่าสุด จัดขึน้
ระหว่างวันท่ี ๒๙ ก.ย. – ๑ ต.ค.๕๙ ท่ีผ่านมา ณ มลรัฐฮาวาย 
สหรัฐฯ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ และ
แสวงหาแนวทางความร่วมมือด้านความมั่นคงของภูมิภาค ซึ่ง
สาระส าคัญมกีารกล่าวถงึความเหน็รว่มกนัของชาติสมาชิกอาเซยีน 
ท่ีมอง ภัยคุกคามความมั่นคงว่า มีความหลากหลายและยิ่งทวี
ความซบัซ้อนเพิม่มากขึ้น ทุกประเทศท้ังในและนอกภูมภิาคจึงมี
ความจ าเป็นต้องพัฒนากลไกและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
เพือ่รบัมอืกบัภยัคุกคามความมัน่คงในลักษณะต่างๆ โดย Dr. Aston 
Baldwin Carter รมว.กห.สหรัฐฯ กล่าวในท่ีประชุมฯ วา่ สหรัฐฯ 
พรอ้มใหก้ารสนับสนุนทุกเรื่อง เพื่อท าให้อาเซียนเป็นศูนย์กลาง
ในการเสริมสร้างความมั่นคงของภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก และ
ขอบคุณไทยท่ีใหก้ารสนบัสนนุสหรฐัฯ ในการฝึกทุกระดับ พรอ้มท้ัง
ช่ืนชมไทยท่ีมีความต้ังใจในการแก้ไขปัญหาท้ังการค้ามนุษย์ 
การท าประมงผิดกฎหมาย และการบินพลเรือน อีกท้ัง สหรัฐฯ 
ยินดีจะคงความร่วมมือและสานต่อความสัมพันธ์อันดีท่ีมีต่อไป 
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การเดินทางเข้าร่วมประชุม รมว.กห.อาเซียน – สหรัฐฯ (ASEAN - US Defense Informal Meeting) อย่างไม่

เป็นทางการของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. และ รมว.กห. ระหว่างวันที่ ๒๙ ก.ย. – ๑ ต.ค.๕๙ ณ มลรัฐฮาวาย 
สหรัฐฯ นับเป็นก้าวย่างที่ส าคัญของการพัฒนาความสัมพันธ์ และแสวงหาแนวทางความร่วมมือด้านความม่ันคงของภูมิภาค  



บทวิเคราะห์ 
มมุมองของอาเซียน ต่อสหรัฐฯ 

 จากการที่ชาติสมาชิกอาเซียน ต่างก็มีแนวความคิดให้
ความส าคัญกับประเด็นปัญหาภัยคุกคามความมั่นคง ที่ส่งผล
กระทบต่อประเทศสมาชกิและภูมิภาค เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ระหวา่งการประชมุ รมว.กห.อาเซียน – สหรัฐฯ นั้น แสดงให้เห็น
อีกครั้งหนึ่งถึงความเข้มแข็งของอาเซียน และการ “พูดเป็นเสียง
เดียวกัน” ในที่ประชุมฯ อันเป็นการตอกย้ าให้สหรัฐฯ เห็นถึง
ความเป็นหนึง่เดียวของอาเซยีน โดยระหวา่งการประชมุฯ อาเซียน
ได้แสดงเจตจ านงถึงความจ าเป็นที่ต้องมีการพัฒนากลไกความ
ร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมั่นคง 
ไม่ตามแบบในภูมิภาค ซึ่งจากสาระส าคัญของการประชุมฯ ที่ได้
กล่าวมาข้างต้น สามารถบ่งชี้ได้ว่าประเทศสมาชิกอาเซียนและ
สหรัฐฯ ต่างก็ได้มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาภัยคุกคาม
ความมั่นคงไม่ตามแบบ โดยเฉพาะปัญหาการก่อการร้ายที่ก าลัง
เป็นภัยคุกคามความมั่นคงต่อประเทศต่างๆ ทั่วโลก และก าลัง
คืบคลานเข้ามาในภูมิภาคอาเซียน 
 การที่ รมว.กห.สหรัฐฯ กล่าวสนับสนุนให้อาเซียนเป็น
ศูนย์กลางในการเสรมิสรา้งความมัน่คงในภมูภิาคเอเชีย – แปซิฟิก 
และพรอ้มทีจ่ะให้การสนบัสนนุทุกเรื่องนั้น บ่งชี้ให้เห็นว่า สหรัฐฯ 
มีแนวความคิดเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับอาเซียน โดยได้มีการ
กลา่วถึงแนวทางในการด าเนนิงานทีส่ามารถพฒันาให้เป็นรูปธรรม
ร่วมกันได้ คือ การเพิ่มพูนเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกัน
ปัญหาภยัคกุคามความมัน่คงไมต่ามแบบระหวา่งอาเซยีน – สหรฐัฯ 
โดยเฉพาะปัญหาการกอ่การรา้ย ซึง่จะต้องมกีารเพิม่ขีดความสามารถ
ด้านข่าวกรอง การรักษากฎหมาย การสร้างความเข้าใจร่วมกัน 
การเคารพในบูรณภาพแห่งดินแดน ฯลฯ เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภยัคกุคามความมัน่คงรว่มกนัระหวา่งอาเซยีน – สหรฐัฯ ต่อไป 
 ที่ผ่านมา อาเซียนมีการน าศักยภาพทางด้านการทหาร
ของชาติสมาชกิฯ มาพฒันาเป็นกลไกความรว่มมอืด้านการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาภยัคกุคามไมต่ามแบบ ทีส่ง่ผลกระทบต่อเสถียรภาพ
และความมั่นคงทั้งในประเทศสมาชิกฯ และภูมิภาค โดยมีการ
ด าเนนิการผา่นกจิกรรมต่างๆ ได้แก ่การฝกึรว่ม การแบ่งปันข้อมูล
ข่าวสาร/ประสบการณ์ร่วมกัน การจัดต้ังศูนย์ประสานงานความ
ร่วมมือด้านต่างๆ ฯลฯ ภายใต้กรอบ ADMM และ ADMM-Plus 

เพือ่เตรยีมพรอ้มรบัมอืกบัปัญหาภยัคกุคามความมัน่คงไมต่ามแบบ
ทีอ่าจจะเกดิข้ึนในอนาคต ซึง่ประเทศมหาอ านาจอย่างสหรฐัฯ มสีว่น
ส าคญัในการพฒันาและเสรมิสรา้งขีดความสามารถให้กบัอาเซยีน 
 

มมุมองของไทยต่อสหรัฐฯ 

 การที่ รมว.กห.สหรัฐฯ กล่าวขอบคุณและชื่นชมไทย ที่มี
ความต้ังใจในการแก้ไขปัญหาทั้งการค้ามนุษย์ การท าประมง  
ผิดกฎหมาย การบินพลเรือน และยินดีที่จะคงความร่วมมือและ
สานต่อความสมัพนัธอ์นัดีต่อไปนัน้ แสดงให้เห็นถึงทา่ทขีองสหรฐัฯ 
ต่อไทยที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีข้ึน จากที่เคยแสดงท่าทีไม่
เห็นด้วยกับรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ฯ และออกมาเรียกร้องให้ไทย
จัดการเลือกต้ังโดยเร็ว อันแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของไทย
ต่อสหรัฐฯ ในการด าเนินยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงในภูมิภาค 
เชน่ในอดีตทีไ่ทยเคยถูกสหรฐัฯ ใชเ้ป็นทีต้ั่งฐานทพัเพือ่การต่อต้าน
ลทัธคิอมมวินสิต์ ด้วยเหตุผลทีต้ั่งทางภมูริฐัศาสตรข์องไทย ซึง่ต้ังอยู่
กึ่งกลางของภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีพื้นที่ส่วนหนึ่ง
ติดกับแผ่นดินใหญ่และอีกส่วนหนึ่งติดกับพื้นที่ทางทะเล จึงเป็น
จุดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญเสมอมา 
 การแสดงทา่ทขีอง รมว.กห.สหรัฐฯ ต่อไทย ในการประชุม 
รมว.กห.อาเซียน – สหรัฐฯ นั้น แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกันระหว่างหน่วยงานทางด้านการทหารของไทยและสหรัฐฯ 
ซึ่งกองทพัของไทยยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภยัคกุคามความมัน่คงไมต่ามแบบในสว่นทีต่นเองรบัผดิชอบ
ให้ดีที่สุด เพื่อให้ประเทศมีเสถียรภาพและความมั่นคงมากย่ิงข้ึน 
กองทพัไทยจงึควรใชโ้อกาสนีใ้นการขยายผลความรว่มมอื ตลอดไป
จนถึงยกระดับความสัมพันธ์ทางด้านความมั่นคงให้พร้อมรับต่อ
สถานการณ์ทางด้านต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาภยัคกุคามความมั่นคง
ไม่ตามแบบในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปได้ 
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