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การเข้าเยี่ยมคานับผู้บัญชาการทหารบกของผู้บัญชาการทหารบกกัมพูชา
๒ เมษายน ๒๕๖๒
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชา มีความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นใน
ปัจจุบัน โดยในระดับผู้นา ผู้นาทั้งสองประเทศ เน้นการส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวชายแดน พร้อมกับแก้ไขปัญหาบริเวณชายแดนต่าง ๆ โดยสันติวิธี ขณะที่ ความสัมพันธ์ใน
ระดับประชาชน ประชาชนบริเวณแนวชายแดนของทั้ง สองประเทศ มีความสัมพันธ์ ที่ใ กล้ ชิ ด
เนื่องจากรูปแบบการดารงชีวิตที่มีความคล้ายคลึงกัน อีกทั้ง ประชาชนทั้งสองประเทศ ยังมีการ
แลกเปลี่ยนทางการค้า (สินค้าเกษตร และเครื่องอุปโภคบริโภค) ปริมาณมาก
ในส่วนของผู้นากองทัพทั้งสองประเทศ ได้ร่วมกันเสริมสร้างสภาพแวดล้อมตามแนวชายแดน
ให้มีความมั่นคงและปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีความร่วมมือในระดับกองทัพที่ทั้งสองฝ่ายมี
กลไกในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างใกล้ชิด อาทิ คณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย - กัมพูชา
(General Border Committee - GBC) คณะกรรมการชายแดนส่ ว นภู มิ ภ าค ไทย - กั ม พู ช า
(Regional Border Committee - RBC) และคณะทางานร่วมเพื่อพิจารณากาหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติตามคาสั่งมาตรการชั่วคราวของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (Joint Working Group JWG) ซึ่งช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ และแก้ไขปัญหาระหว่ างกัน นอกจากนี้ ไทยและกัมพูชา ยัง
มีความร่วมมือในโครงการพัฒนาตามแนวชายแดนในการกาหนดหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนว
ชายแดน ซึ่ ง จะเป็ น การสร้างความมั่ น คงตามแนวชายแดนระหว่ า งกั น รวมทั้ ง เป็ น การสร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชน และเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศ
การเดิ น ทางเยื อ นไทยอย่ า งเป็ น ทางการ ของผู้ บั ญ ชาการทหารบกกั ม พู ช าและคณะ
ระหว่ า ง ๑ - ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ผู้ บั ญ ชาการทหารบกกั ม พู ช า ได้ เ ดิ น ทางเข้ า เยี่ ย มค านั บ
รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงกลาโหม ณ ศาลาว่ า การกลาโหม เยี่ ย มชมกรมยุ ทธศึ ก ษาทหารบก
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถานที่ที่ทั้ง สองฝ่า ยจะได้ป ระโยชน์จ ากการแลกเปลี่ย นความ
คิด เห็น ระหว่า งกัน เพื่อนาไปปรับปรุงและศักยภาพด้านการศึกษา โดยเฉพาะขีดความสามารถของ
บุคลากรของกองทัพ หลังจากนั้น จะเดินทางเยี่ยมชมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ซึ่งมีความ
ร่วมมือด้านการทหารที่ใกล้ชิดกับกองทัพบกกัมพูชาอยู่แล้วในปัจจุบัน เนื่องจากกองทัพบกกัมพูชา
ได้เคยส่งกาลังพลเข้ารับการฝึกในหลักสูตรส่งทางอากาศ และได้เข้าร่วมการฝึกผสม ภายใต้รหัส
LAND EX THACAM เมื่อปี ๒๕๖๐ ณ ค่ายเอราวัณ อาเภอเมือง จั งหวัด ลพบุรี ซึ่งเป็นการฝึ ก
เกี่ยวกับการปฏิบัติการพิเศษและการต่อต้านการก่อการร้าย รวมทั้งกิจกรรมกระโดดร่มมิตรภาพ
ไทย - สิงคโปร์ - เวียดนาม - กัมพูชา ระหว่างการฝึก Flash Thunder ระหว่างกองทัพบกไทยกับ

กองทัพบกสิงคโปร์ เมื่อปี ๒๕๖๑ ที่จังหวัดลพบุรี สาหรับความร่วมมือด้านศึกษา กองทัพบกไทย
ได้ส นับ สนุน หลัก สูต รทางทหารให้แ ก่ก องทัพ บกกัม พูช า ที ่ สาคัญ อาทิ หลักสูตรหลักประจา
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ปีละ ๑ นาย ซึ่งตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นมา กองทัพบกกัมพูชา
ได้ส่งนายทหารนักเรียนมาเข้ารับการศึกษาเป็นประจาทุกปี
ทั้ ง สองกองทั พ มี ค วามร่ว มมื อ ตามแนวชายแดนหลายประการ ซึ่ ง ที่ ผ่ า นมา จากความ
ร่วมมือที่เกิดขึ้น ส่งผลให้พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคงและสงบสุข ไม่ว่าจะเป็น การลาดตระเวนร่วม
การปักปันเขตแดนร่วม การป้องกันและปราบปรามการประกอบอาชญากรรมตามแนวชายแดน
โดยใกล้ชิด เพื่อสกัดกั้นการกระทาผิดกฎหมายทุกรูปแบบ เช่น การลักลอบขนยาเสพติดข้ามแดน
การค้ามนุษย์ และการลักลอบตัดไม้ รวมทั้งการป้องกันและดูแลเหยื่อในภาคแรงงาน พร้อมทั้ง
ร่วมกันเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีตามแนวชายแดน สอดคล้องกับ นโยบายของผู้นาทั้งสองประเทศ
ในการส่งเสริมความร่วมมือ ในการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดน ซึ่งความร่วมมือตามแนว
ชายแดน เป็นหนึ่งในประเด็นที่อาจมีการหารือกันในครั้งนี้ นอกเหนือจากประเด็นความมั่นคงอื่น
อาทิ การยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าในพื้นที่ต่าง ๆ ตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา เป็นจุดผ่านแดน
ถาวร มีความมุ่งหมายเพื่ออานวยความสะดวกด้านการค้า ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจใน
พื้นที่ระหว่างสองประเทศ นอกจากนี้ การพบปะสนทนาระหว่างตัวผู้นากองทัพบกทั้งสองประเทศ
เป็ น ช่ อ งทางที่ จ ะช่ ว ยให้ ทั้ ง สองฝ่ า ย สามารถชี้ แ จงและอธิ บ ายปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในอดี ต และ
เสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกันได้ รวมทั้งการเพิ่มกลไกที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันเพื่อแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งได้ในอนาคต ส่วนในประเด็นความมั่นคงระหว่างประเทศ ทั้งสองฝ่าย
อาจแลกเปลี่ยนทัศนะในเรื่องการต่อต้านการก่อการร้าย ที่ทุกประเทศมีความจาเป็นต้องเพิ่มความ
ร่วมมือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน เพื่อป้องกันและป้องปรามไม่ให้เกิดสถานการณ์ที่จะ
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและภูมิภาคโดยรวม รวมทั้งความร่วมมือในการปฏิบัติการ
เพื่อสันติภาพ ในกรอบสหประชาชาติ ที่ทั้งกองทัพบกไทยและกองทัพบกกัมพูชา ต่างได้ร่วมปฏิบัติ
ภารกิจในภูมิภาคแอฟริกาในปัจจุบัน
ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ผู้บัญชาการทหารบกไทยและผู้บัญชาการทหารบกกัมพูชา เคยได้พบหารือกัน
มาแล้ว ๒ ครั้ง โดยครั้งแรก เกิดขึ้นระหว่างการประชุมผู้บัญชาการทหารบกกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้ง
ที่ ๑๙ (19 th ASEAN Chiefs of Army Multilateral Meeting - ACAMM) ณ เมื อ งมะละกา
มาเลเซีย ระหว่าง ๒๕ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และครั้งที่สอง ผู้บัญชาการทหารบกไทย ได้
เดินทางเยือนกัมพูชา ระหว่าง ๒๙ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ดังนั้น ในการพบปะสนทนากันในครั้งนี้
นับ เป็น การสานความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งสองผู ้นา และโดยเฉพาะอย่า งยิ ่ง การเดิน ทางเยือ น
กองทัพ บกไทยของผู้บัญชาการทหารบกกัมพูชา นับเป็นครั้งแรกในรอบ ๑๐ ปี ของการเยื อ น
กองทัพบกไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองทัพบก แสดงให้เห็นถึงใกล้ชิดระหว่างผู้นา
กองทัพ และความสัมพันธ์ระหว่างสองกองทัพที่แน่นแฟ้น และดารงการพัฒนาสัมพันธ์มาอย่าง
ต่อเนื่อง
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