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Network of ASEAN Defence and Security Institutions  
  การประชุม NADI หรือ Network of ASEAN Defence 
and Security Institutions เป็นเครื่องมือ (Means) ส าคัญใน
ฐานะเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านความมั่นคงของ
อาเซียน ซึง่ประกอบด้วยหนว่ยงานของประเทศสมาชิกอาเซยีนท้ัง 
๑๐ ประเทศ อาทิ S. Rajaratnam School of International 
Studies (RSIS) ประเทศสิงคโปร์, Sultan Haji Hassanal Bolkiah 
Institute of Defence and Strategic Studies ประเทศบรูไน, 
และ Malaysian Institute of Defence and Security (MiDAS) 
ประเทศมาเลเซีย เป็นต้น ซึ่งท าหน้าท่ีเป็นคลังสมอง (Think 
Tank) เพื่อเสนอองค์ความรู้ แนวความคิดหรือยุทธศาสตร์ต่างๆ 
โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านความมั่นคงอาเซียน ผ่าน
ค ณ ะ ท่ี ท า ง า น  ASEAN Defence Senior Officials' Meeting  
Working Group : ADSOM WG) เพื่อสนบัสนนุการด าเนินงานของ
ท่ีประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Ministers' 
Meeting : ADMM)  
 ท่ีผ่านมาศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในฝ่ายไทย ได้เป็นเจ้าภาพในการ
จัดประชุม NADI ไปแล้ว ๒ ครั้ง คือ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๒ และ ป ี
พ.ศ.๒๕๕๔ และล่าสุดได้จัดการประชุม Track II Network of 
ASEAN Defence and Security Institutions (NADI) เมื่อวนัท่ี 
๒๘ - ๒๙ มี.ค.๕๖ ภายใต้หวัข้อเรื่อง“การเสรมิสร้างความร่วมมือ
ด้านยทุธศาสตรค์วามมัน่คงในอาเซยีน” (Strengthening Strategic 
Security Cooperation in ASEAN) เพื่ อ ร ะดมคว ามรู้  แ ล ะ
แลกเปล่ียนข้อคิดเห็นในการจัดท ายุทธศาสตร์ความร่วมมือด้าน
ความมั่นคงอาเซียน ปี ๒๐๑๕ ส าหรับน าเสนอต่อ ADMM อันจะ

น าไปสู่ความส าเรจ็ของความ
ร่วมมือด้านการเมือง และ
ความมั่นคงของอาเซียน
อยา่งเปน็รปูธรรมต่อไป  

ยทุธศำสตร์กำรสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนควำมม่ันคงแหง่อำเซียน 
๒๐๑๕ 
  การวางยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงได้นั้นจะต้องมีการ
นิยามผลประโยชน์ด้านความมั่นคงร่วมกันของอาเซียน เพื่อ
น ามาก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ท่ีตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ ท้ังนี้ ผลประโยชน์ด้านความมั่นคงร่วมกันของ
อาเซียนอยู่บนพื้นฐานส าคัญ ๓ ประการ คือ กฎพื้นฐาน ค่านิยม 
และคุณค่าร่วมของอาเซียน อาทิ ความเป็นหนึ่งเดียวกัน การมี
เสถียรภาพ สันติภาพ และสร้างความรับผิดชอบร่วมกัน  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 โดยในเบ้ืองต้นท่ีประชุม NADI ได้เห็นชอบร่วมกันในการ
ใช้กรอบการด าเนินงานของ ADMM ท้ัง ๕ ด้าน ซึ่งตอบสนองท้ัง 
กฎบัตรอาเซียน และ APSC Blueprint มาก าหนดเป็นกรอบ
ยุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงแห่งอาเซียน 
๒๐๑๕ ได้แก่ ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทา
ภัยพิบัติ, ความมั่นคงทางทะเล, การแพทย์ทหาร, การต่อต้าน
การก่อการร้าย และการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ 

 การด าเนนิงานของเสาหลักด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคง (ASEAN Political-Security Community : APSC) เพื่อ
รบัมือกับภยัคุกคามด้านความมั่นคงไมต่ามแบบร่วมกันของสมาชิกอาเซียนนั้น จ าเป็นต้องมียทุธศาสตร์ที่ชัดเจนเพื่อก าหนดทิศทางการ
ปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎบัตรอาเซียน และ APSC Blueprint รวมท้ังเพื่อให้การด าเนินงานของ APSC มีความเป็นรูปธรรม และ
เป็นการด าเนินงานในเชิงรุกมากขึ้น และสามารถรับมือกับความเปล่ียนแปลงของโลกได้ในอนาคตอันใกล้... 

    บทควำมวิเครำะหส์ถำนกำรณ์ยุทธศำสตร์และควำมม่ันคงของประเทศรำยสัปดำห์     ฉบับที่  ๒๖/๕๖   ๘ - ๑๔ เมษำยน ๒๕๕๖ 

ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงแห่งอำเซียน ๒๐๑๕ 

ภาพในอนาคตร่วมกันของอาเซียน 

เป้าหมายเพื่อจะไปให้ถึงความส าเร็จ 

วัตถุประสงค์ท่ีปฏิบัติได้จริงและวัดผลได้ 

การออกแบบวิธีด าเนินการ/หน้าท่ี /
การปฏิบัติ 
ก าหนดหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  

ASEAN Security 
Interests 

Objectives 

Strategic Means 
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วิสัยทัศน์ เป้ำหมำย และวัตถุประสงค์ท่ีตอบสนองยุทธศำสตร์ 
 วิสัยทัศน์: เป็นประชาคมท่ีมีความมั่นคงและเสถียรภาพ 
อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เคารพกฎบัตรอาเซียนและ  TAC* และ
ค่านิยมร่วมกัน  
 เป้ำหมำย ๕ ด้ำนเพื่อสนองตอบยุทธศำสตร์: 
 ๑. ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ 
(Humanitarian Assistance and Disaster Relief: HADR) 
 วัตถุประสงค์ 
  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอาเซียนในการรับมือ
กับภัยพิบัติ 
  เพื่อเสริมสร้างวิธีการและกระบวนการของประเทศ
สมาชิกกับหน่วยงานและองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ จากประเทศ
สมาชิกในการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและ
การบรรเทาภัยพิบัติ 
  เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการเสริมสร้างขีด
ความสามารถของประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อให้ เกิดการ
ตอบสนองท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้านการให้ความ
ช่วยเหลือกับประเทศอาเซียนท่ีต้องการได้รับความช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ 
 ๒. ความมั่นคงทางทะเล (Maritime Security : MS) 
 วัตถุประสงค์ 
  เพื่อส่งเสริมความเข้าใจต่อประเด็นปัญหาทางทะเล 
  เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในพื้น ท่ีทางทะเล 
เสริมสร้างความปลอดภัยของการเดินเรือ รวมถึงส่งเสริมภารกิจ
ค้นหาและภารกิจกู้ภัยระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 
  เพื่ อขยายความร่วมมือ และเสริมสร้ างความ
ปลอดภัยในการเดินเรือตลอดเส้นทางคมนาคมทางทะเล (Sea 
Lanes of Communications: SLOCs) 
 ๓. การแพทย์ทหาร (Military Medicine : MM) 
 วัตถุประสงค์ 
  เพื่อส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลร่วมกันและแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 
  เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในกรอบการจัดการกับ
ภัยคุกคามความมั่นคงไม่ตามแบบ  
  เพื่อส่งเสริมการจัดต้ังหน่วยงานด้านการแพทย์
ส าหรับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ 
 ๔. การต่อต้านการกอ่การรา้ย (Counter Terrorism: CT) 
 วัตถุประสงค์ 
  เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลไกในการ
แลกเปล่ียนข่าวกรองระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อการ
ป้องกันและตอบโต้การก่อการร้ายระหว่างประเทศ 

  เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายท่ีมีอยู่ของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในประเทศสมาชิกอาเซียน 
  เพื่ อ เสริ มสร้ า งขี ดความสามารถภายในของ
ประชาคมอาเซียนในการตอบโต้การก่อการร้ายสากล 
 ๕. ปฏิบัติการรักษาสันติภาพ (Peacekeeping Opera-
tions: PKOs) 
 วัตถุประสงค์  
  เพื่อแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนด้านการด าเนินงานรักษาสันติภาพ 
  เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการด าเนินงาน
รักษาสันติภาพระหว่างประเทศอาเซียน 
  เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านปฏิบัติการรักษา
สันติภาพระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 

 
ควำมลงท้ำย 
 การด าเนินงานภายใต้เสาหลักประชาคมการเมืองและ
ความมัน่คงจะต้องเปน็เชิงรกุมากขึน้ เพือ่เปน็การเตรยีมความพรอ้ม
ในการรับมือกับภัยคุกคามอื่นๆ ส าหรับภัยคุกคามไม่ตามแบบท่ี  
ควรให้ความส าคัญและขยายความร่วมมือเพิ่มขึ้น อาทิ cyber 
security, ความมั่นคงทางชีวภาพ และอาชญากรรมข้ามชาติ 
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กรอบด าเนินงานท้ัง ๕ ด้านข้างต้น ถือเป็น
ก้าวแรกในการวางยุทธศาสตร์ร่วมกันของอาเซียน เพื่อให้
มองเห็นทิศทางของการด าเนินงานด้านการเมืองและความมั่นคง
จึงควรมีการก าหนดเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจนมากขึ้น... 
 
หมำยเหตุ:  
* TAC คอื สนธิสญัญาไมตรแีละความรว่มมอืในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ 
(Treaty of Amity and Cooperation) 

http://www.sscthailand.org

