
   
 

๑ 

 

ประเทศไทยกับแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ค.ศ.๒๐๒๕ 
นางสาวอรพรรณ แซ่เอี้ยว๑ 

 

๑. บทน า 
 การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนที่มีมานานกว่า      
สี่ทศวรรษ ในลักษณะที่ครอบคลุมและเป็นนามธรรม ตลอดระยะเวลา ๗ ปี ตามแผนงานประชาคม
การเมื องและความมั่ นคงอาเซี ยน  ค .ศ .๒๐๐๙ -๒๐๑๕ (The ASEAN Political – Security 
Community : APSC (๒๐๐๙-๒๐๑๕)) อันมีเป้าหมายเพ่ือให้ประชาชนและประเทศสมาชิกอาเซียน
สามารถอยู่ร่วมกันในภูมิภาคและในโลกได้อย่างสันติ ภายใต้ความยุติธรรม เป็นประชาธิปไตย         
และมีความปรองดองกัน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค 
โดยยึดหลักความมั่นคงที่ครอบคลุมในทุกมิติและค านึงถึงการด าเนินความสัมพันธ์กับภาคีนอกภูมิภาค
ด้วยนั้น ได้ส่งผลให้ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนมีความลึกซึ้งและครอบคลุม
สาขาต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้น ทั้งยังเสริมสร้างศักยภาพของอาเซียนในการตอบสนองความท้าทาย          
ทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก และสร้างความแข็งแกร่งให้แก่รากฐานของประชาคมการเมือง    
และความม่ันคงอาเซียนภายในช่วง ค.ศ.๒๐๑๖ – ๒๐๒๕ 
 
๒. แผนงานประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน ค.ศ.๒๐๒๕ 
 ปัจจุบันแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนในช่วง ค.ศ.๒๐๑๖ – ๒๐๒๕ 
ยังคงยึดตามแนวทางของกฎบัตรอาเซียน ตลอดทั้งตราสารและเอกสารอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของอาเซียน    
ซึ่งก าหนดหลักการและกรอบส าหรับความร่วมมือด้านการเมือง ความมั่นคง  และการด าเนินงาน     
ตามแผนงาน ฯ โดยเป็นแผนงานที่จะต่อยอดความส าเร็จที่ได้รับจากแผนงานประชาคมการเมือง     
และความมั่นคงอาเซียน ค.ศ.๒๐๐๙ - ๒๐๑๕ เพ่ือยกระดับความร่วมมืออาเซียนด้านการเมือง       
และความมั่นคงให้สูงขึ้น อันจะท าให้อาเซียนเป็นประชาคมที่ยึดมั่นในกติกา  โดยการมีส่วนร่วม         
ของทุกฝ่าย ให้ประชาชนมีสิทธิมนุษยชน เสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน และความยุติธรรมในสังคม อีกทั้ง        
ได้อาศัยอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน และมีศักยภาพในการรับมือกับความท้าทาย
ใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

                                                           

  บทความนี้เผยแพร่เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑ นักวิ เคราะห์และจัดท าข้อมูลกฎหมาย ฝ่ายอาเซียนและกิจการต่างประเทศ ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา 



   
 

๒ 

 

แผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ค.ศ.๒๐๒๕ นี้ มีคุณลักษณะส าคัญ 
ที่จะเชื่อมโยงและสนับสนุนกัน มีการด าเนินการตามรูปแบบวิธีการที่สมดุลและมีความครบถ้วน
สมบูรณ์ ซึ่งอาจสรุปแนวทางออกได้ดังนี้ 

๒.๑ มุ่งเน้นการให้ความส าคัญกับประชาชน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตลอดจน
ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกัน อัตลักษณ์ และจุดมุ่งหมายปลายทางเดียวกัน เพ่ือให้อาเซียนเป็นประชาคม
ที่ยึดมั่นในกฎกติกา เช่น การยึดมั่นและส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎบัตรอาเซียนอย่างเต็มที่และมี
ประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามความตกลงต่าง ๆ ของอาเซียนที่ได้ลงนามและให้สัตยาบันแล้ว การยึดมั่น
ในหลักกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งก ากับดูแลการด าเนินความสัม พันธ์ระหว่างรัฐอย่างสันติ          
การเคารพในหลักการความเป็นเอกราช อธิป ไตย ความเสมอภาค บูรณภาพแห่ งดินแดน               
การไม่แทรกแซง และอัตลักษณ์ประจ าชาติ และการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เสรีภาพขั้น
พ้ืนฐาน และความยุติธรรมทางสังคม เป็นต้น 

๒.๒ ยึดถือแนวทางตามหลักการของความมั่นคงที่ครอบคลุมในทุกมิติ เพ่ือการเป็น
ประชาคมที่แข็งแกร่งในภูมิภาคที่มีสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพ มีความพร้อมต่อการรับมือ
กับความท้าทายที่มีอยู่และเกิดขึ้นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที เช่น เสริมสร้างให้มีกลไก    
ที่เข้มแข็ง เสริมสร้างความเข้มแข็งต่อการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ADMM) ในการหารือเพ่ือ
การมีส่วนร่วมเชิงยุทธศาสตร์ในประเด็นด้านการทหารและความมั่นคงอย่างเป็นรูปธรรม เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของกระบวนการภายใต้กรอบการประชุมอาเซียน ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมือง    
และความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (ASEAN Regional Forum : ARF), กรอบการประชุมสุด
ยอดอาเซียน (the East Asia Summit : EAS), กรอบความร่วมมืออาเซียนบวกสาม (the ASEAN 
Plus Three : APT) เพ่ือสนับสนุนประชาคมอาเซียน และเสริมสร้างศักยภาพของอาเซียนในการแก้ไข
ปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที เป็นต้น 

๒.๓ การมีบทบาทที่สร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบในเวทีโลก มีความร่วมมือที่ลึกซึ้ง
ยิ่งขึ้นกับภาคีนอกภูมิภาค บนพ้ืนฐานของการมีจุดยืนร่วมกันของอาเซียนในประเด็นต่าง ๆ ระหว่าง
ประเทศ เพ่ือให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มองออกไปสู่นอกภูมิภาค เช่น การเสริมสร้างความเป็น
เอกภาพ ความแน่นแฟ้น และความเป็นแกนกลางของอาเซียน โดยตั้งอยู่บนกลไกที่อาเซียนมีบทบาท
น า เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกต่าง ๆ ที่อาเซียนมีบทบาทน า ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงกระบวนการ
ท างานของกลไกดังกล่าว ส่งเสริมความร่วมมือกับคู่เจรจาให้ลึกซึ้งมากขึ้น การเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์กับ
ภาคีนอกภูมิภาค และการเปิดรับพันธมิตรใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพเพ่ือความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์แก่ทั้ง
สองฝ่าย รวมทั้งตอบสนองต่อพัฒนาการโลกร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เป็นต้น 



   
 

๓ 

 

๒.๔ การมีกระบวนการท างานและการประสานงานขององค์กรต่าง ๆ ของอาเซียนที่ดี
ยิ่งขึ้น เพ่ือให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีสถาบันที่เข้มแข็งและมีตัวตนเชิงสถาบันมากยิ่งขึ้นทั้งใน
ระดับประเทศ ระกับภูมิภาค และในระหว่างประเทศ เช่น การปฏิบัติตามรายงานและข้อเสนอแนะ   
ของคณะท างานระดับสูง (HLTF) ว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ส านักเลขาธิการอาเซียน      
และการทบทวนองค์กรต่าง ๆ ของอาเซียนที่ผู้น ารับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๒๕        
ณ กรุงเนปิดอว์ เป็นต้น 

อนึ่ง กลไกการด าเนินงานภายใต้กรอบแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน ค.ศ.๒๐๒๕ ดังกล่าวข้างต้นนี้ ต้องส่งเสริมการประสานงานในประเด็นที่คาบเกี่ยวระหว่าง
สาขาในประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน และในระหว่างสามเสาหลักของการเป็นอาเซียน
ควบคู่กันไปด้วย  

 
๓. บทบาทส าคัญทางการเมืองและความม่ันคงอาเซียนของประเทศไทย 

สรุปบทบาททางการเมืองและความม่ันคงอาเซียนของประเทศไทยที่ส าคัญ ได้ดังต่อไปนี้ 
๓.๑ ได้มีการเร่งด าเนินการให้กฎบัตรอาเซียนมีผลบังคับใช้ในช่วงที่ไทยเป็นประธาน

อาเซียน 
๓.๒ ได้มีการจัดตั้งและผลักดันการด าเนินการของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาล

อาเซียนว่าด้วย   สิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights : 
AICHR) 

๓.๓ รับรองและผลักดันการปฏิบัติตามแผนการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน 

๓.๔ การส่งเสริมความร่วมมือด้านการรักษาสันติภาพในภูมิภาค เพ่ือส่งเสริมให้ประชาคม
การเมืองและความม่ันคงอาเซียนเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 

๓.๕ ยกระดับบทบาทของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนในด้านการจัดการภัยพิบัติ และความ
ร่วมมือกับภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ (Non-Traditional Security 
Threats) 

๓.๖ การผลักดันให้ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความ
ร่วมมือใน    เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast 
Asia : TAC) 

๓.๗ การส่งเสริมให้อาเซียนเป็นเขตปลอดอาวุธที่มีอ านาจท าลายล้างสูง 



   
 

๔ 

 

 ๓.๘ การผลักดันให้การเป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone : SEANWFZ) มีบทบาทมากยิ่งขึ้นในเวทีระหว่าง
ประเทศ และสร้างเสถียรภาพในอาเซียน 

๓.๙ ส่งเสริมให้มีความโปร่งใสด้านนโยบายและข้อมูลทางการทหารในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

๓.๑๐ ส่งเสริมมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ (Confidence Building Measures : 
CBMs) และการทูตเชิงป้องกัน (Preventive Diplomacy) ในกรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านการเมืองและความม่ันคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (ASEAN Regional Forum : ARF) 

๓.๑๑ ส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในกระบวนการอาเซียน  มากยิ่งข้ึน 
๓.๑๒ ไทยสามารถจ ากัดขอบเขตและระดับความรุนแรงของปัญหาความขัดแย้งทาง

ดินแดนและการใช้ก าลังทางการทหาร แม้เรื่องดังกล่าวยังคงมีปัญหาความไม่เข้าใจและความ
หวาดระแวงที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน แต่ให้อยู่ในเฉพาะ
พ้ืนที่ โดยเป็นผลจากการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิดกัน และการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ทางการทูตเชิงป้องกัน รวมถึงทิศทางความร่วมมือของประเทศในภูมิภาคที่มุ่งสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน 

 
๔. ผลกระทบต่อการด าเนินงานตามแผนงานประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน ค.ศ.
๒๐๒๕ ของประเทศไทย และแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหา 

๔.๑ ผลกระทบ 
  ๔.๑.๑ ความเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคงในระดับภูมิภาค  
  ก. การขยายตัวของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค  
  พัฒนาการของกลุ่มประเทศอาเซียนที่ก าหนดการจัดตั้ง “ประชาคมอาเซียน”       

ใน พ.ศ. ๒๕๕๘ ท าให้อาเซียนมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ    
และสังคม อันจะน าไปสู่การเสริมสร้างพัฒนาการทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก
อาเซียน รวมทั้งเพ่ิมโอกาสการติดต่อเชื่ อมโยงผ่านเส้นทางคมนาคมในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม           
การเป็นประชาคมนับเป็นความท้าทาย โดยเฉพาะการที่ประเทศสมาชิกยังมีลักษณะการปกครอง    
และเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน การสร้างความเป็นประชาคมและการเปิดกว้างของการติดต่อระหว่างกัน
อย่างเสรีนั้น ท าให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเด็นการย้ายถิ่นฐานของประชากรในภูมิภาค รวมทั้งการขยายตัวของอาชญากรรมข้ามชาติ        
และเศรษฐกิจนอกระบบ  



   
 

๕ 

 

  ข. ความขัดแย้งทางดินแดนและการใช้ก าลังทางการทหาร 
  แม้ว่าปัญหาความไม่เข้าใจและความหวาดระแวงที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้ง

ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน จะสามารถจ ากัดขอบเขตและระดับความรุนแรงให้อยู่        
ในเฉพาะพ้ืนที่ได้ โดยการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิดกัน และการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ทางการทูตเชิงป้องกัน รวมถึงทิศทางความร่วมมือของประเทศในภูมิภาคที่มุ่งสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวโยงกับสถานการณ์ข้อพิพาทในภูมิภาค 
สถานการณ์ภายในของประเทศเพ่ือนบ้าน และบทบาทของประเทศมหาอ านาจที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาค 
และการที่ประเทศไทยมีชายแดนทั้งทางบกและทางทะเลติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ      
โดยยังมีปัญหาความไม่ชัดเจนของเส้นเขตแดนและอาณาเขตทางทะเลระหว่างกัน รวมถึงมีสิ่งบ่งชี้ถึง
การเพ่ิมงบประมาณทางทหารของประเทศในภูมิภาค จึงยังคงมีความเสี่ยงที่จะน าไปสู่การใช้ก าลัง
ทหารต่อกันหากเกิดความขัดแย้งรุนแรงและไม่มีการบริหารจัดการปัญหาร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ 

 ๔.๑.๒ ความเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคงข้ามพรมแดน 
 ปัจจุบันภัยคุกคามข้ามชาติได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วตามสภาวะโลกาภิวัตน์ที่ส่งผล

กระทบต่อระบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และความมั่นคงของชาติโดยรวม ซึ่งส าหรับปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติ อันประกอบด้วย การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ การค้าอาวุธ การฟอกเงิน          
การกระท าอันเป็นโจรสลัด อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์มีแนวโน้มที่จะ
ขยายตัวและควบคุมได้ยาก โดยมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการที่ซับซ้อนจากการใช้ประโยชน์        
จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมถึงปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย ท าให้การก่อ
อาชญากรรมข้ามชาติท าได้สะดวกและรวดเร็วยิ่ งขึ้น  มีการพัฒนาเป็นเครือข่ายที่ เข้มแข็ง               
และมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้อง  นอกจากนี้ ยังพบว่าความเชื่อมโยงระหว่าง การก่อการร้ายและ
อาชญากรรมข้ามชาติมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นและมีขีดความสามารถสูงขึ้น โดยคาดการณ์ว่าภัย
คุกคามดังกล่าวจะทวีความรุนแรงมากขึ้นหลังจากได้มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียน  ใน พ.ศ.๒๕๕๘ 
เนื่องจากการเปิดเสรีด้านการเดินทาง การขยายตัวของการท่องเที่ยว การแพร่ขยายแนวความคิดหัว
รุนแรงและการรวมกลุ่มบุคคลที่มีความคิดดังกล่าว ในขณะที่ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายของ
ประเทศสมาชิกยังมีความแตกต่างกัน และการบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงก็ยังคงเป็นไป
อย่างล่าช้า 

๔.๒ แนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหา 
 เพ่ือส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่สร้างสรรค์และสันติในการอยู่ร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน         

กลุ่มประเทศอาเซียน ประชาคมโลก บนพ้ืนฐานของการรักษาผลประโยชน์ และการด ารงเกียรติภูมิ
ของชาติ 



   
 

๖ 

 

 ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะหน่วยงานภายใต้สภาความมั่นคงแห่งชาติ 
ได้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง ร่วมกันวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม       
ด้านความมั่นคงในบริบทต่าง ๆ อีกทั้งความต่อเนื่องจากการด าเนินนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ      
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ ที่น าไปสู่การจัดท านโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ แต่ด้วย
ข้อจ ากัดของสถานการณ์ในห้วงเวลาที่ผ่านมา น ามาสู่การพัฒนาปรับปรุงและเสนอเป็นนโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ เพ่ือเป็นกรอบด้านความมั่นคงในระยะ ๗ ปี เชื่อมโยง         
และต่อเนื่องกับทิศทางด้านการพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ          
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ก่อให้เกิดนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔     
ขึ้น ประกอบด้วย ๑๖ ประเด็นนโยบาย ซึ่งได้ล าดับความส าคัญเพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายเป็นสอง
ส่วน โดยมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในทุกระดับ ให้พร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคามต่าง ๆ รวมถึง
การลดความเสี่ยงจากผลกระทบของภัยคุกคามดังกล่าว ตลอดจนการเตรียมพร้อมเพ่ือป้องกันและ
แก้ปัญหาความมั่นคงอย่างรอบด้าน มีความเข้มแข็งในการป้องกันประเทศ  และการเสริมสร้างสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศท่ีเอ้ือต่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติ  

 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ฯ มีจุดหมายส าคัญคือ การมีเสถียรภาพความเป็น
ปึกแผ่น ปลอดภัยจากภัยคุกคาม และก่อเกิดความเชื่อใจในอาเซียนและประชาคมโลก เมื่อได้ค านึงถึง
ปัญหาผลกระทบต่อการด าเนินงานตามแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน          
ค.ศ.๒๐๒๕ จึงสรุปแนวทางหลัก ในการแก้ไขและป้องกันปัญหา เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ ฯ ที่เก่ียวข้องได้ดังต่อไปนี้                   

 ๔.๒.๑ ต้องมีกลไกและโครงสร้างการบริหารจัดการของภาครัฐที่มีเอกภาพ ท างาน
ร่วมกันอย่างบูรณาการ เพ่ือแก้ไขปัญหาตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และเตรียมพร้อมพ้ืนที่ส าหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 ๔.๒.๒ เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกระดับ รวมทั้งกับ
องค์กรระหว่างประเทศ และภายใต้กรอบอาเซียน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย      
และอาชญากรรมข้ามชาติ บนพ้ืนฐานของการก าหนดท่าทีและจุดยืนที่เหมาะสมของไทยในประเด็น
การก่อการร้าย  

   ๔.๒.๓ ปกป้องความมั่นคงของชาติจากภัยยาเสพติด โดยให้ความส าคัญกับการลด   
อุปสงค์หรือความต้องการใช้ยาเสพติด และการลดปริมาณยาเสพติด การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน และส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาของภาคประชาชน
และชุมชน การเพ่ิมประสิทธิภาพในการสกัดกั้น และปราบปรามการค้ายาเสพติดจากต่างประเทศ 



   
 

๗ 

 

รวมทั้ งการประสานความร่วมมือกับประเทศเพ่ื อนบ้ านภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน                 
และสหประชาชาติ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 ๔.๒.๔ ส่งเสริมการรวมตัวในระดับภูมิภาคอาเซียน เพ่ือเป็นภาคีด้านการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันอย่างใกล้ชิด รวมทั้งส่งเสริมการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน 

 ๔.๒.๕ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และความร่วมมือในทุกระดับกับกองทัพประเทศ    
เพ่ือนบ้านกลุ่มอาเซียนและมิตรประเทศ บนพื้นฐานการรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน 

   ๔.๒.๖ ส่งเสริมให้อาเซียนมีเอกภาพในการด าเนินความสัมพันธ์กับมหาอ านาจ       
และเป็นเครื่องมือสร้างดุลยภาพทางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมหาอ านาจ 

 ๔.๒.๗ สนับสนุนให้ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นผลกระทบจากการเชื่อมโยงกันมากขึ้นใน
ประชาคมอาเซียน  

 ๔.๒.๘ ด าเนินการอย่างสมดุลในการปรับตัวให้สอดคล้องกับการที่อาเซียนเป็นองค์กร
ที่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดมากขึ้น แต่สามารถรักษาผลประโยชน์ด้านความ
มั่นคงแห่งชาติที่ส าคัญไว้ได้ และ 

 ๔.๒.๙ สร้างความพร้อมของประเทศในการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียนในการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรภาครัฐ พัฒนากฎ ระเบียบ รวมทั้งปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานให้ไทยมีความพร้อมในการจัดการผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นจากการอ านวยความ
สะดวก ให้มีการติดต่อเชื่อมโยงกันมากขึ้นในอาเซียน พร้อมทั้งเสริมสร้างความตระหนักรู้และทัศนคติที่
ดีต่อการเป็นประชาคมอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียน และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในการสร้าง
ความคุ้นเคย ความเข้าใจและความรู้สึกเป็นมิตรกับประเทศเพ่ือนบ้าน 


