
70 ปี
ความสัมพันธ์

ไทย-ออสเตรเลีย

  อสเตรเลียเป็นประเทศคู่เจรจาที่เก่าแก่ที่สุด ของอาเซียน และเมื่อปลายปี 2564 มีการ 
  ยกระดับความสัมพันธ์อาเซียน-ออสเตรเลียเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้าน โดย
ออสเตรเลียย�้าถึงความเป็นแกนกลางของอาเซียนในโครงสร้างความมั่นคงในภูมิภาค และเห็นว่า 
อาเซียนมีความส�าคัญในบริบทของการแข่งขันของมหาอ�านาจในอินโด-แปซิฟิก ที่ออสเตรเลีย
ให้ความส�าคัญมากยิ่งข้ึน ตลอดจนตระหนักถึงศักยภาพของอาเซียนกับความเจริญรุ่งเรืองของ 
ภูมภิาค ผูน้�าอาเซยีนและออสเตรเลยีเริม่ประชมุหารือเป็นประจ�าทกุปีเหมือนกบัประเทศคูเ่จรจาอืน่ ๆ 
ของอาเซยีน โดยออสเตรเลยีให้ความสนบัสนนุและช่วยเหลอือาเซยีนในหลายด้านส�าหรบัประเทศไทย 
ความสัมพันธ์สองฝ่ายครอบคลุมทุกด้านในด้านการทหารและความมั่นคง มีการติดต่อและส่งเสริม 
การแลกเปลี่ยนนักศึกษาทหารและการฝึกร่วมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแลกเปลี่ยนความเห็นใน 
ประเด็นท้าทายในรูปแบบใหม่ อาทิ การต่อต้านการก่อการร้าย 
การค้ามนุษย์ ความมั่นคงทางไซเบอร์ ความมั่นคงทางทะเล 
ประเด็นการเมืองความมั่นคง 
ในภูมิภาคและเชิงยุทธศาสตร์ 

วศิวิญญุ์ สารกิจปรีชา

วิศรุฒ เอี่ยมประกอบกิจ
 1 

อ

 1 เรียบเรียงโดย นายวิศรุฒ เอี่ยมประกอบกิจ
นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตักิาร สถาบนัความม่ันคงศึกษา 
ส�านกังานสภาความม่ันคงแห่งชาต ิและนายวศิวิญญุ ์สารกจิปรีชา 
นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏบิตักิาร สถาบนัความมัน่คงศึกษา 
ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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 ในวันท่ี 19 ธันวาคม 2565 น้ีจะเป็นวัน 
ครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต 70 ปี ระหว่าง
ประเทศไทยกับออสเตรเลีย ซึ่งออสเตรเลีย 
มีความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับ
ประเทศไทย โดยได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2495 และ 
มีความร่วมมือทวิภาคีที่ครอบคลุมทุกมิติทั้ง 
สองประเทศยงัเป็นพนัธมติรส�าคญัในด้านการค้า
และการลงทุน การบังคับใช้กฎหมาย ความมัน่คง 
การทหาร การศึกษา และการท่องเที่ยว รวมทั้ง 
การด�าเนนิงานร่วมกนัในการประชมุระดบัภมูภิาค 
บทความฉบับนี้จะกล่าวถึงกรอบความร่วมมือ
พหุภาคีและทวิภาคีระหว่างไทยกับออสเตรเลีย 
และการด�าเนินความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงที่
ผ่านมาระหว่างไทยกับออสเตรเลีย ผ่านบทบาท
ของส�านกังานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

1.	 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้า

 ความสัมพันธ์ทางการค้าและเศรษฐกิจ
ระหว่างกันมีพัฒนาการท่ีมากขึ้น นับต้ังแต  ่
ข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยและออสเตรเลีย 

(TAFTA) ในปี 2548 ได้มีผลบังคับใช้ ซ่ึงเป็น 
ข้อตกลงทางการค้าระดบัทวภิาคแีรกทีป่ระเทศไทย
ได้ท�าการเจรจาตกลงด้วย นอกจากนี้ไทยและ 
ออสเตรเลยียงัได้เป็นสมาชกิของข้อตกลงการค้า
เสรีระหว่างอาเซียน ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 
(AANZFTA) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อปี 2553 รวมทั้ง 
เป็นสมาชกิของความตกลงหุน้ส่วนทางเศรษฐกจิ 
ระดบัภมูภิาค (RCEP) อันเป็นความตกลงเก่ียวกบั 
เขตการค้าเสรีระหว่าง 10 ชาติสมาชิกอาเซียน 
และ 6 ชาติคู่เจรจา (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย 
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) อีกด้วย

 บทบาทของออสเตรเลียในด้านการค้า- 
การลงทุนกับประเทศไทย ออสเตรเลียได้จัดต้ัง 
หอการค้าออสเตรเลีย - ไทย (AustCham) 
ซึ่งเป็นหอการค้าออสเตรเลียแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้น 
ในภูมิภาคอาเซียน ในปี 2520 เพ่ือส่งเสริม 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างออสเตรเลียและ 
ไทยท�าหน้าที่เป็นจุดติดต่อและข้อมูลส�าหรับ 
ธุรกิจของออสเตรเลียในประเทศไทย ธุรกิจของ 
ออสเตรเลียที่ประสงค์จะค้าขายหรือลงทุน 
ในประเทศไทย และในท�านองเดียวกันส�าหรับ 
วสิาหกจิไทยทีส่นใจท�าธรุกจิกับหรอืในออสเตรเลยี 
ท้ังน้ี ในปี 2564 มูลค่าการค้าสองฝ่ายรวม 
546,577 ล้านบาท 2  

 ส�าหรับความร่วมมือของออสเตรเลียกับ
อาเซียนและโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) อันเป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต ้

 2 “ประเทศคู่ค้าส�าคัญของไทย”, เข้าถึงเมื่อ 1 มิถุนายน 2565,
https://tradereport.moc.go.th/Report/Default.aspx?Report=TradeThCountryTrade.

ฉบ
ับที่

 10
 ป

ระ
จ�ำ

เดื
อน

มิถ
ุนำ

ยน
 - 

กัน
ยำ

ยน
 2

56
5

วำ
รส

ำร
มุม

มอ
งค

วำ
มม

ั ่นค
ง

72



ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ต่อยอด 
ความส�าเร็จมาจากโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ
ชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) 
ส่วนใหญ่อยู ่ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 
อาหารสัตว์ อุปกรณ์การแพทย์ ผลิตภัณฑ์โลหะ 
กิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ กิจการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ และอุตสาหกรรมเครื่องจักร
และชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น

2.	 ความร่วมมือด้านการศึกษา

 ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ออสเตรเลีย 
ส่งนักศึกษาภายใต้ทุนแผนโคลัมโบฉบับใหม่ 

(New Colombo Plan) ร ่วมกับ
ประเทศในอินโดแปซิฟิกจ�านวน 

32 ประเทศ โดยเป้าหมายหลัก 
ของแผนการโคลอมโบ คือ 
การพฒันาทรพัยากรมนษุย์ 
โดยยึ ดหลั กการความ 
ร่วมมอืทั้งการช่วยเหลือ 
ตนเองและการช่วยเหลือ 
ซึ่งกันและกันในด้านการ 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ของประเทศสมาชิก ซึ่ ง 
ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป ็ น 

ส่วนหนึ่งของแผนในปี 2497 
เป็นต้นมา ซึง่โครงการโคลมัโบใหม่เป็น

โครงการทีเ่น้นยกระดบัความสมัพนัธ์ระหว่าง 
ออสเตรเลยีกบัประเทศในภูมภิาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ทั้งในระดับประชาชนถึงประชาชน และ 
ในระดบัมหาวทิยาลยั ธรุกิจ ดงันัน้ความสมัพนัธ์ 

เหล่าน้ีเป็นรากฐานส�าหรับความร่วมมือของ 
ออสเตรเลียกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค

 ทั้งนี้ มีนักเรียนไทยจ�านวนหลายพันคนได ้
ไปศกึษาทีป่ระเทศออสเตรเลยีเป็นเวลากว่าหลาย
ทศวรรษ และโดยเฉพาะอย่างยิง่ พระบาทสมเดจ็
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว ซ่ึงได้ทรงเข้าศึกษา 
ณ วทิยาลัยการทหาร ท่ีดันทรูน กรุงแคนเบอร์รา 
ประเทศออสเตรเลีย (Royal Military College, 
Duntroon, Canberra) และส�าเร็จปริญญาตร ี
หลกัสตูรทางการทหาร ทีม่หาวทิยาลัยนวิเซาธ์เวลส์ 
(University of New South Wales)

3.	 ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่าง	 
	 สมช.	กับ	ออสเตรเลีย	

 ออสเตรเลียมุ่งให้ความส�าคัญกับภูมิภาค
อินโด - แปซิฟิก ด้วยการเพิ่มบทบาทและความ
รับผิดชอบของออสเตรเลียในมิติด้านการเมือง
และความมั่นคงของภูมิภาค ผ่านการส่งเสริม 
ให้ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกมีความเสรี เปิดกว้าง 
มัง่ค่ังและมัน่คง รวมถึงความเช่ือมโยงระหว่างกนั 
 นอกจากนี้ยังได้เน้นย�้าถึงความส�าคัญของ 
อาเซียนในการเป็นแกนกลางและโครงสร้างหลัก 
ด้านความมัน่คงของภมูภิาค โดยเฉพาะในบริบท 
ความท้าทายในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันด ้าน 
อทิธผิลของมหาอ�านาจในภมูภิาค ขณะเดียวกนั
ออสเตรเลียได้แสวงหาความร่วมมอืกบักลุ่มประเทศ
อาเซยีน ทัง้ในระดบัพหภุาค ีระดบัอนภุมูภิาคและ 
ระดับทวภิาคใีนส่วนความร่วมมอืกบัประเทศไทย  
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รัฐบาลออสเตรเลียได้ให้ความส�าคัญกับความ
ร่วมมือในทุกมิติ ท้ังน้ีในมิติของความมั่นคง 
ทีเ่กีย่วข้องกบัส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาต ิ
นั้น ได้มีการริเริ่มความร่วมมือในประเด็นต่าง ๆ  
ร่วมกบัออสเตรเลีย เช่น การต่อต้านการก่อการร้าย 
ความร่วมมือด้านความมั่นคงไซเบอร์ และความ
มั่นคงในลุ่มน�้าโขง โดยมีพัฒนาการความร่วมมือ
ในปัจจุบันที่ส�าคัญ ดังนี้ 

ความร่วมมือด้านการต่อต้านอาชญากรรม 
ข้ามชาติ	

 1. ความร่วมมือด้านการต่อต้านการ
ก่อการร้าย	

 	 1)	 การประชมุทวภิาคด้ีานการต่อต้าน
การก่อการร้ายและการต่อต้านแนวคิดสดุโต่ง 
ที่นิยมความรุนแรง	(Thailand	–	Australia 
Bilateral	Dialogue	on	CT	and	CVE) เป็น
กลไกความร่วมมือเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของ 
ทัง้สองประเทศในด้านการต่อต้านการก่อการร้าย 
ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลและทรรศนะด้าน
สถานการณ์การก่อการร้ายในระดับประเทศ 

ระดับภูมิภาค และระดับโลก การแลกเปลี่ยน 
ด ้านนโยบายการต ่อต ้านการก ่อการร ้าย 
การแลกเปล่ียนเร่ืองความร่วมมือระดับภูมิภาค 
ในด้านการต่อต้านการก่อการร้าย การต่อต้านการ 
ก่อการร้ายบนส่ือสังคมออนไลน์ และการต่อต้าน 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
นอกจากนั้น ยังมีการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี 
(Best Practices) ในด้านการข่าว สถานการณ ์
การก่อการร้ายในภูมภิาค รวมถงึนโยบาย กฎหมาย 
และกลไกทีเ่กีย่วข้องกบัการต่อต้านการก่อการร้าย 
การสนับสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย และ 
แนวทางการต่อต้านแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความ 
รุนแรง โดยรัฐบาลออสเตรเลียได้เป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมฯ คร้ังที่ 1 เมื่อวันท่ี 14 – 15 
สิงหาคม 2562 ณ กรุงแคนเบอร์รา ประเทศ
ออสเตรเลีย 

	 	 2)	 การจัดงานสัมมนา	Thailand- 
Australia	Symposium	on	Critical	Infra- 
structure	 มวีตัถปุระสงค์เพือ่เสริมสร้างความรู ้
ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วม ในประเด็นการก�าหนด 
ค�านยิามของโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญ แนวทาง 
ในการด�าเนินการเพ่ือป้องกันและตอบสนองต่อ 
ความเสีย่ง โดยเฉพาะของภยัคกุคามรปูแบบใหม่ 
ที่อาจเกิดขึ้นต่อโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญ ของ 
ประเทศต่าง ๆ  รวมทัง้เป็นการแลกเปล่ียนนโยบาย 
และแนวทางในการสนบัสนนุการบรหิารจัดการ
โครงสร้างพ้ืนฐานส�าคัญของไทย และแบ่งปัน 
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงสร้าง 
พ้ืนฐานส�าคัญระหว ่างไทยกับออสเตรเลีย 
โดยสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจ�า 
ประเทศไทย ร่วมกับ สมช. จัดงานสัมมนาฯ 
ระหว่างวนัที ่18-19 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม
บันยันทรี กรุงเทพฯ 

การตอตาน

  การกอการราย

การปองกัน

และแกไขปญหา

อาชญากรรม

ขามชาติ

ดานไซเบอร

ความรวมมือดาน

การตอตาน

อาชญากรรม

ขามชาติ
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	 2.	ความร่วมมือด้านไซเบอร์ ทั้งไทย 
และออสเตรเลีย มุมมองต่อความมั่นคงด้าน
ไซเบอร์ที่คล้ายคลึงกัน เห็นได้จากยุทธศาสตร์
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 
2560 – 2564 และนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565)  
ในประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคง
ทางไซเบอร์ของไทย และยุทธศาสตร์ความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ (Australia’s Cyber Security 
Strategy) ขึ้นเม่ือปี 2563 ของออสเตรเลีย 

ที่มีการให้ความส�าคัญในการส่งเสริมขีดความ
สามารถในการรบัมอืภยัไซเบอร์ให้มปีระสทิธิภาพ
มากขึน้ การเพ่ิมความตระหนกัถงึสถานการณ์การ 
ก่อเหตุและการแบ่งปันข้อมลูภยัคมุคามทีเ่กดิข้ึน 
และการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ในความ 
ร่วมมอืเพือ่การรกัษาความม่ันคงปลอดภยัไซเบอร์
ในระดับภูมิภาคและและระดับนานาชาติ ทั้ง 
สองประเทศจึงได้น�ามมุมองร่วมกนัต่อมติิดังกล่าว
มาเป็นพื้นฐานของความร่วมมือในปัจจุบัน โดย 
มีพัฒนาการด้านความร่วมมือที่ส�าคัญ ดังนี้ 

  1)	 โครงการฝึกอบรมด้านไซเบอร์
และดิจทิลั	(The	Cyber	Bootcamp	Project) 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถ
ของ ไทยในด ้ าน ไซ เบอร ์ และ ดิ จิ ทัล ให ้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นการด�าเนินตาม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  8 ส่งเสริมบทบาท 
ทีส่ร้างสรรค์ของไทยในความร่วมมอืเพ่ือการรักษา
ความม่ันคงปลอดภยัไซเบอร์ในระดบัภมิูภาคและ
ระดับนานาชาติ ตามยุทธศาสตร์ในการรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2560 – 2564 
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ความสัมพันธ

ทางเศรษฐกิจ

และการคา

ความรวมมือ

ดานการศึกษา

ความรวมมือ

ดานความมั่นคง

ระหวาง สมช. กับ ออสเตรเลีย

	 	 2)	 หลักสูตรฝึกอบรม	ANU-Na-
tional	Security	College	cyber-boot	camp  
ประจ�าปี 2565 ระหว่างวนัท่ี 21 – 25 กมุภาพนัธ์ 
2565 โดยมีวัตถุประสงค ์ เพื่อช ่วยพัฒนา 
ขดีความสามารถของไทยในการลดความเสีย่งจาก 
ภยัคกุคามทางไซเบอร์ทีจ่ะกระทบต่อความมัน่คง
ของประเทศ โดยเน้นประเดน็เกีย่วกบัการด�าเนนิ
นโยบายของรัฐในการตอบสนองต่อสถานการณ์
การโจมตีทางไซเบอร์ การบังคับใช้กฎหมายกับ 
การก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ และการสร้าง
ความตระหนกัรู้ด้านความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์

	 3.	 ภารกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติ สถานเอกอัครราชทูต
ออสเตรเลียประจ�าประเทศไทย ยังได้เสนอ 
ให้ สมช. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในโครงการ 
The Mekong – Australia Program on Trans-
national Crime (MAP-TNC) ซึ่งเป็นโครงการ 
เพื่อสร ้างความร ่วมมือที่ เข ้มแข็งและผนึก 
ก�าลังระหว่างระดับประเทศในอนุภูมิภาค (ไทย 
เมยีนมา เวยีดนาม ลาว และกมัพชูา) โดยสถาน
เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจ�าประเทศไทย 

จะเป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน ทั้งนี้ โครงการ 
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน วิเคราะห ์
นโยบาย หลักฐาน และชดุข้อมลูต่อความท้าทาย 
ของอาชญากรรมข้ามชาต ิ และสร้างความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานระดับชาติต ่อการป้องกัน 
การตรวจจบัและจดัการกบัอาชญากรรมข้ามชาติ 
รวมทั้งเพ่ือเป็นการพัฒนาการประสานงาน
ระดับภูมิภาค ทั้งนี้ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการ 
หารอืร่วมกนัระหว่างผูแ้ทนหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
เพื่อก�าหนดกิจกรรม แผนงานของโครงการ และ
หารือร่วมกับประเทศสมาชิกในกลุ่มแม่น�้าโขง
ต่อไป
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