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“Unity is strength….when there is teamwork and collaboration,  
wonderful things can be achieved.” 

             - Mattie J.T. Stepanek - 

บทน า 
จากการจดัต้ังประชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซยีน (APSC) โดยมี

วตัถุประสงค์เพือ่เสรมิสรา้งและด ารงไวซ้ึง่สนัติภาพ ความมัน่คง และการอยู่
รว่มกนัอยา่งสนัติสขุของภมูภิาคโดยเน้น ๓ ประการ คือ (๑) การมกีฎเกณฑ ์
และค่านิยมรว่มกนับนพืน้ฐานสงัคม วฒันธรรม และประวติัศาสตรท่ี์แตกต่าง 
ของประเทศสมาชิก (๒) การมปีฏสิมัพนัธท่ี์แน่นแฟน้และสรา้งสรรค์ในเวที
ประชาคมโลก เช่น ADMM, EAS, ARF ตลอดจนความสมัพนัธท่ี์เข้มแข็งกบัมติร
ประเทศ และองค์การระหวา่งประเทศ เช่น United Nations และ (๓) การมี
กจิกรรมหรอืกลไกท่ีครอบคลมุความรว่มมอืในการเสรมิสรา้งความมัน่คงรปูแบบเกา่ 
การสรา้งความไวเ้น้ือเช่ือใจ การระงบัข้อพพิาทโดยสนัติ และการขยายความ
รว่มมอืน้ันไปสูก่ารต่อต้านภยัคุกคามไมต่ามแบบ ซึง่ก าลงักลายเปน็คุกคาม 
ความมัน่คงข้ามชาติ และกระทบต่อเสถียรภาพของประชาคมอาเซยีนท้ัง ๓ มติิ 

ส าหรบัประเทศไทย ภยัคุกคามความมัน่คงข้ามชาติท่ีสง่ผลกระทบต่อ
ความมัน่คงภายในประเทศโดยตรงท้ังทางด้านเศรษฐกจิ สงัคมจติวทิยา และการทหาร 
ได้ทวคีวามรนุแรงเพิม่ข้ึนตามล าดับจากปจัจยับวกของกระแสโลกาภิวตัน์ 
จากการเปดิเสรกีารค้า การเงนิ การลงทุน ความกา้วหน้าทางการสือ่สารและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ตลอดจนการยา้ยถ่ินฐานของผูค้นระหวา่งประเทศท่ีม ี
มากข้ึน ท าใหผ้ลเสยีน้ันไมจ่ ากัดอยูเ่พยีงในประเทศ แต่ได้แผ่ขยายออกไป 
สูป่ระเทศเพือ่นบา้นด้วย ภยัคุกคามความมัน่คงข้ามชาติเหลา่น้ัน ได้แก ่ 

 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (Cyber Crime): การขโมยข้อมูลและ
ธรุกรรมทางการเงนิ  การท าสงครามข้อมลูข่าวสาร  

 การค้ามนุษย ์(Human Trafficking/ Smuggling): การค้ามนุษยเ์พือ่
ใช้แรงงาน พนัธนาการหน้ี ยงัคงเปน็ปญัหาส าคัญในไทย และการบงัคับใช้แรงงาน
อยา่งกวา้งขวางในอตุสาหกรรมอาหารทะเลยงัคงเปน็ปญัหา การสมรูร้ว่มคิดของ
เจา้หน้าท่ีรฐัยงัคงมอียู ่ 

 การกอ่การรา้ย (Terrorism): เหตุระเบดิใน ๗ จงัหวดั ท่ีมหีลกัฐานวา่ 
อาจเช่ือมโยงกบักลุม่ผูก้อ่ความไมส่งบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

 การลกัลอบค้าสิง่เสพติด (Drugs smuggling): ในช่วง ๒๐ กวา่ปมีาน้ี 
ยาเสพติดหลายๆชนิด หลายประเภท ได้แพรร่ะบาดอยา่งหนักในสงัคมไทย  
แมค้ดีท่ีเกีย่วกบัยาเสพติดท่ีมกีารแจง้ต่อสถานีต ารวจจะลดลงเมือ่เทียบกบั 

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่คดียาเสพติดก็ยังมีสัดส่วนมากที่สุดในคดี 
อาญาท่ีมีการแจ้งความ ซึ่งในพื้นท่ีสุ่มเสี่ยงในการลักลอบค้าสิ่งเสพติด 
ของไทย คือ พืน้ท่ีตอนเหนือของไทย 

 ปัญหาแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย  
(Migrant workers and illegal immigration fugitive): แรงงานต่างด้าวท่ีเคลื่อน 
เข้ามาในประเทศไทยอยา่งต่อเน่ือง เกดิเปน็การรวมกลุม่ขนาดใหญต่ามแหลง่
อตุสาหกรรมหรอืในพืน้ท่ีต่าง ๆ ท่ีมกีารจา้งงาน ขาดการควบคุมจากเจา้หน้าท่ี 
อยา่งท่ัวถึง กลายเปน็แหลง่ซอ่งสมุและหลบซอ่นของผูก้ระท าผดิ การถูกเอารดัเอา
เปรยีบจากนายจา้งในเรือ่งค่าแรง การท างานหนัก เสีย่งอนัตราย การจา่ยค่าตอบแทน
ท่ีน้อยกวา่ความเปน็จรงิ การโกงค่าแรง กอ่ใหเ้กดิปญัหาอาชญากรรม ยาเสพติด 
การค้าประเวณ ีค้ามนุษย ์แหลง่อบายมขุในพืน้ท่ี กลุม่อทิธพิลในด้านต่าง ๆ  อกีท้ัง
แรงงานต่างด้าวท่ีมกัน าครอบครวัเข้ามาอยูด้่วย กอ่ใหเ้กดิการอพยพยา้ยถ่ินฐาน
เข้ามาอย่างถาวร การกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ แออัด และเสื่อมโทรม   
ซึง่มกักอ่ใหเ้กดิปญัหาทางด้านสภาพแวดลอ้มของชุมชน และโรคอบุติัซ้ า เช่น  
วณัโรค กาฬโรค และโรคเท้าช้างในพืน้ท่ี 

จากแนวโน้มภยัคุกคามรปูแบบใหมข้่างต้น จะเหน็วา่ มคีวามซบัซอ้นกนัใน
หลายมติิ และทวคีวามรนุแรงข้ึนเรือ่ย  ๆภยัคุกคามน้ีจงึสง่ผลกระทบต่อโครงสรา้ง
ของสงัคมไทยโดยตรง เฉพาะอยา่งยิง่ปญัหาความมัน่คงของประเทศและภมูภิาค 

แนวคดิความรว่มมือในเรือ่งความม่ันคงขา้มชาต ิ 
๑. การยกระดับการเจรจาและสรา้งความรว่มมอือยา่งเปน็รปูธรรมใน

ประเด็นความมัน่คงข้ามชาติ เพือ่ใหเ้กดิความไวเ้น้ือเช่ือใจ (Mutual Trust) โดย 
(๑) การสรา้งความไวเ้น้ือเช่ือใจ (Building Trust): เสรมิสรา้งความไว้

เน้ือเช่ือใจโดยสนับสนุนให้มีกิจกรรมร่วมกัน เช่น การประชาสัมพันธ์และ 
ปฏบิติัการข่าวสาร (IO) เชิงรกุ เพือ่สรา้งความเข้าใจท่ีถูกต้อง เมือ่เกดิเหตุการณ ์
และสถานการณ์ที่น าไปสู่การเข้าใจผิดหรือสร้างความขัดแย้งระหว่างกัน  
การแลกเปลีย่นข้อมลูข่าวสาร ภาษา วฒันธรรมกบัภาคประชาชน การขยายความ
รว่มมอืด้านความมัน่คงในระดับพื้นท่ีผา่นกลไกคณะกรรมการระดับท้องถ่ิน 
โดยเน้นลงไปในระดับจงัหวดัและเมอืง 

(๒) การสรา้งและเพิม่ขีดความสามารถ (Building Capacity):  
 การเพิม่ทักษะของบคุลากร (Personnel’s skill) 



 การบรหิารจดัการทรพัยากรและยทุโธปกรณ ์ 
 การบรหิารจดัการงบประมาณ 

๒.การสง่เสรมิระเบยีบ วธิกีารปฏบิติั และกลไกระหวา่งกองทัพในอาเซยีน   
ในประเด็นท่ีควรใหค้วามส าคัญ 

 ส่งเสริม บรรทัดฐานทางทหาร (Military’s norm) ระเบียบวิธี
ปฏบิติั (SOPs) และบทบาทของการมสีว่นรว่ม (ROE) ระหวา่งประเทศสมาชิก  

 ส่งเสรมิพธิสีาร (Protocols) และขัน้ตอนการปฏบิตัิโดยแยกแต่
ละเรือ่งออกจากกนั  

 สง่เสรมิกลไกความรว่มมอืระหวา่งกองทัพในอาเซยีน (Mechanism 
among Militaries in ASEAN) 

ความรว่มมือทางการทหารในเรือ่งความม่ันคงขา้มชาต”ิ ในมุมมองของ
กองทพัไทย  

จากผลการประชุมรฐัมนตรกีลาโหมอาเซยีน ครัง้ท่ี ๙ ท่ีจดัข้ึน ณ เกาะลงักาว ี
ประเทศมาเลเซยี เมือ่เดือนมนีาคม ๒๕๕๘ และการประชุมสดุยอดผูน้ าอาเซยีน  
ครัง้ท่ี ๑๐ ท่ีจดัข้ึน ณ เวยีงจนัทน์ สปป.ลาว ซึง่ใหค้วามส าคัญกบัประเด็น 
ความรว่มมอืทางการทหารในการรกัษาความมัน่คงข้ามชาติท่ีต้องเรง่ด าเนินการ
กองทัพไทย จงึเสนอใหจ้ดัล าดับความเรง่ด่วนของความรว่มมอืทางการทหารใน
การรกัษาความมัน่คงข้ามชาติ ดังน้ี 

 Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) : ส่งเสริม
ให้เกิดระเบียบวิธปีฏบิัติ (SOPs) ท่ีน าไปสู่ความร่วมมือท่ีเป็นรปูธรรมเพื่อ 
การแกป้ญัหาในสถานการณจ์รงิ ควบคู่กบัการแลกเปลีย่นข้อมลูข่าวสารระหวา่ง
กองทัพ การเตรยีมความพรอ้มของบคุลากรและยทุโธปกรณท่ี์สามารถใช้ในการ
บรรเทาภัยพิบัติได้ โดยเฉพาะในส่วนของ ASEAN Mainland ซึ่งสามารถ
เคลือ่นย้ายและให้การสนับสนุนความช่วยเหลอืได้สะดวกกว่าประเทศใน 
สว่นท่ีเปน็เกาะและทะเล 

 Counter Terrorism (CT): ควรส่งเสริมให้มีการจัดท ากฎหมาย 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการก่อการร้ายท้ังภายในประเทศและระหว่าง 
ประเทศรว่มกนั การแลกเปลีย่นข้อมลู และการผลกัดันใหม้รีะเบยีบวธิปีฏบิติั 
(SOPs) การก าหนดบทบาทของประเทศสมาชิกในการมสีว่นรว่ม (ROE) เพือ่ให้
กองทัพสามารถก าหนดบทบาทในการรว่มมอืหรอืด าเนินการได้อยา่งชัดเจน 
เปน็รปูธรรม ไมทั่บซอ้นกบับทบาทท่ีหน่วยงานพลเรอืนรบัผดิชอบอยู ่พรอ้มท้ัง
การเสรมิสรา้งความตระหนักรูแ้ละความเข้าใจใหก้บัภาคประชาชนเพือ่ไมใ่ห ้
ตกเปน็เครือ่งมอืหรอืแนวรว่มของกลุม่กอ่การรา้ยในพืน้ท่ี 

 Cyber Security (CS): ส่งเสริมใหเ้กดิการจดัท าระเบยีบวิธีปฏบิัติ 
(SOPs) ควบคู่กบัการก าหนดบทบาทการมสีว่นรว่มในทางปฏบิติัด้านการรกัษา
ความปลอดภยัไซเบอรอ์ยา่งเปน็ทางการ (ROE) ซึง่สามารถน าไปสูค่วามรว่มมอื 
ท่ีเปน็รปูธรรมต่อไป และควรก าหนดแพลตฟอรม์เพือ่การแลกเปลีย่นองค์ 
ความรู ้และเทคโนโลยสีมยัใหม ่ 

 Military Medicine (MM): ให ้ACMM ท าหน้าท่ีสนับสนุนการปฏบิติั
ภารกจิ HADR เน่ืองจากกองทัพมียทุโธปกรณ์และอปุกรณท์างการแพทย ์
ท่ีสามารถปฏบิติัการได้ในพืน้ท่ีทุรกนัดารหรอืเขตภยัพบิติัรว่มกบัฝา่ยพลเรอืน   

พจิารณาระบบการบรหิารและการจดัสรรงบประมาณในการพฒันา
ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน (ASEAN Centre of Military Medicine: ACMM) 
รว่มกนั เน่ืองจากในอนาคตจะต้องมค่ีาใช้จา่ยในการเพิม่เติม เปลีย่นแปลง

อุปกรณ์ทางการแพทย์ และการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร 
ในสายการแพทยแ์ละสายท่ีเกีย่วข้อง  

 Human Trafficking/ Smuggling: โ ดยจั ดท า  POC ในก า ร
แลกเปลีย่นข้อมลูส าคัญระหวา่งหน่วยงานความมัน่คงระหวา่งประเทศ เน่ืองจาก
ในประเทศไทยการค้ามนุษยส์ว่นใหญเ่ปน็ปญัหาท่ีมสีาเหตุหลกัมาจากปญัหา
แรงงาน ต่างด้าวและผูห้ลบหนีเข้าเมอืงผดิกฎหมาย (Migrant workers and 
illegal immigration fugitive) เน่ืองจากแรงงานต่างด้าวท่ีเคลื่อนเข้ามา 
ในประเทศไทยอยา่งต่อเน่ือง มกีารรวมกลุม่เปน็ชุมชนขนาดใหญต่ามแหลง่
อตุสาหกรรมหรอืในพืน้ท่ีต่าง ๆ  ท่ีมกีารจา้งงาน ขาดการควบคุมจากเจา้หน้าท่ี
อยา่งท่ัวถึงกลายเปน็แหลง่ซอ่งสมุและหลบซอ่นของผูก้ระท าผดิ การถูกเอารดั
เอาเปรยีบจากนายจา้งในเรือ่งค่าแรง การท างานหนัก เสีย่งอนัตราย การจา่ย
ค่าตอบแทนท่ีน้อยกว่าความเป็นจริง การโกงค่าแรง ก่อให้เกิดปัญหา
อาชญากรรม ยาเสพติด การค้าประเวณ ีค้ามนุษย ์แหลง่อบายมขุในพืน้ท่ี อกีท้ัง
แรงงานต่างด้าวมกัน าครอบครวัเข้ามาอยูด้่วยกอ่ใหเ้กดิการอพยพยา้ยถ่ินฐานเข้า
มาอยา่งถาวร เกดิเปน็ชุมชนขนาดใหญ ่แออดั และเสือ่มโทรม ซึง่มกักอ่ใหเ้กดิ
ปญัหาทางด้านสภาพแวดลอ้มของชุมชน และโรคอบุติัซ้ า เช่น วณัโรค กาฬโรค 
และโรคเท้าช้าง 

และการสง่เสรมิใหเ้กดิพธิสีาร (Protocols) และข้ันตอนการปฏบิติั
เพือ่แกป้ญัหาความมัน่คงข้ามชาติรว่มกนั 

สรปุ  
หน่วยงานในมติิด้านการเมอืงและความมัน่คง (APSC) ของอาเซยีน 

มกีารจดัการประชุมเพือ่พบปะแลกเปลีย่นความคิดเหน็ และการฝกึรว่มกนั 
เปน็ประจ าทุกป ีแต่ความส าเรจ็ท่ีเกิดข้ึนจากการประชุมฯ รว่มกนัทุกครั้ง 
ยังคงเป็นข้อตกลงในลักษณะของลายลักษณ์อักษร บันทึกความเข้าใจ 
(Memorandum of Understanding: MOU) และการฝึกร่ วมโดยการ 
จ าลองสถานการณ์ข้ึนเท่าน้ัน เพราะในความเป็นจริงแล้ว ความร่วมมือ 
ทางทหารในการรักษาความมั่นคงข้ามชาติ (Military Cooperation in  
Transnational Security) ยังมีข้อจ ากัดในเรื่องการไม่แทรกแซงกิจการ
ภายในประเทศ และอาจปฏเิสธไมไ่ด้วา่ ทุกประเทศยงัคงมคีวามหวาดระแวง 
ท่ีจะอนุญาตให้ต่างชาติเข้าไปในประเทศตน แม้วา่จะอยูใ่นสภาวการณ์ที ่
ต้องการความช่วยเหลืออย่างมากก็ตาม สิ่งน้ีแสดงให้เห็นว่าเสถียรภาพ 
ของความรว่มมือทางการทหารท่ีผา่นมายังไม่มุ่งไปสู่ความร่วมมือในทาง 
ปฏิบัติ (Practical Cooperation) อย่างเป็นรูปธรรม การจะเสริมสร้างให ้
ความร่วมมือในส่วนของกองทัพมีเสถียรภาพยิ่งข้ึน จึงควรด าเนินการ 
ตามแนวทางข้างต้นรว่มกนั ....    

คณะผู้จัดทำ : กองภูมิภาคศึกษา,    โทร/โทรสาร : ๐๒ ๒๗๕ ๕๗๑๖,    website : www.sscthailand.org  

อ้างอิง 
- ฐานข้อมูลกองภูมิภาคศึกษา ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ. สิงหาคม 2559 


