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ความร่วมมือด้านการศึกษาทางการทหารระหว่างกองทพัไทยกบักองทพัปลดปล่อยประชาชนจีน 

โดย พ.อ.ไชยสิทธิ$ ตันตยกุล 
ผู้อาํนวยการกองภูมภิาคศึกษา ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ 

 เมื�อวนัองัคารที� ๙ มีนาคม ๒๕๕๓ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีประจาํสัปดาห์  ได้มีมติอนุมติัตาม
ข้อเสนอของกระทรวงกลาโหมให้สถาบันวิชาการประเทศ กองทัพไทยจัดทําบันทึกความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลยัป้องกนัประเทศ กองทพัปลดปล่อยประชาชนจีน  และไดม้อบหมายให้ พลเอก ภุชงค์  รัตนวรรณ  
ผูบ้ญัชาการสถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ เป็นผูล้งนามในบนัทึกความร่วมมือดงักล่าว 
 

 

 

 

 

พิธีลงนามในบนัทึกความร่วมมือระหว่าง พลเอก ภุชงค ์ รัตนวรรณ ผูบ้ญัชาการสถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ 
กบัพลโท หวาง  สี�ปิน ผูบ้ญัชาการมหาวิทยาลยัป้องกนัประเทศ ณ มหาวิทยาลยัป้องกนัประเทศ กรุงปักกิ�ง 

สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื�อวนัองัคารที� ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙๓๐ 



 ๕๐

ที.มาของบันทกึความร่วมมือ 
 พลโท หวาง  สี� ปิน  ผูบ้ญัชาการมหาวิทยาลยัป้องกนัประเทศ กองทพัปลดปล่อยประชาชนจีนไดเ้ดินทางมา
ประชุมหัวหน้าสถาบนัการศึกษาดา้นการป้องกนัประเทศ ครั: งที� ๑๓ (ARF : ASEAN Regional Forum Heads of 
Defence Universities/ Colleges/ Institutes Meeting) ซึ� งวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ 
เป็นเจ้าภาพจดัการประชุม ฯ  ในระหว่างวนัที� ๒ – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒  ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนพาร์ค
กรุงเทพมหานคร  โดยที�ในระหว่างการประชุม ฯ นั:น พลโท หวาง  สี� ปิน ได้ขอเขา้พบ พลเอก ภุชงค์  รัตนวรรณ           
ผูบ้ญัชาการสถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ  เมื�อวนัพุธที� ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๔๐๐ ณ กองบญัชาการสถาบนั
วชิาการป้องกนัประเทศ  เพื�อหารือเกี�ยวกบัการดาํเนินความร่วมมือดา้นการศึกษาระหวา่งมหาวิทยาลยัป้องกนัประเทศ 
กองทพัปลดปล่อยประชาชนจีนกบัสถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศของกองทพัไทย  และไดมี้ความเห็นร่วมกนัในการ
สร้างกลไกของความร่วมมือดา้นการศึกษาระหวา่งกนัอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีการจดัทาํบนัทึกความร่วมมือระหวา่ง
สองสถาบนั 
 ต่อมาหลังจากที�สถาบนัวิชาการป้องกันประเทศได้รับอนุมัติหลักการจากผูบ้ญัชาการทหารสูงสุดให้
ดาํเนินการเรื�องดงักล่าว  โดยในวนัที� ๑๑ ธนัวาคม และ  ๒๙ ธนัวาคม ๒๕๕๒  สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศไดเ้ชิญ
ผูช่้วยทูตฝ่ายทหารของสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจาํกรุงเทพมหานคร มาปรึกษาหาแนวทางในการดาํเนินการ
เพื�อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างกลไกความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศกับ
มหาวิทยาลยัป้องกนัประเทศ  ตลอดจนแนวทางที�จะขยายความร่วมมือดา้นการศึกษาระหวา่งกองทพัไทยกบักองทพั
ปลดปล่อยประชาชนจีนในอนาคต จึงไดเ้ชิญคณะอนุกรรมการดา้นการศึกษาของกระทรวงกลาโหม ตามแผนงานความ
ร่วมมือดา้นความมั�นคงระหวา่งกระทรวงกลาโหมไทยกบักระทรวงกลาโหม สาธารณรัฐประชาชนจีน มาประชุมหารือ
เมื�อวนัที� ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓ ณ สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ  และไดป้ระสานงานผา่นผูช่้วยทูตฝ่ายทหารทั:งฝ่าย
จีนที�ประจาํกรุงเทพมหานครและฝ่ายไทยที�ประจาํกรุงปักกิ�งในการดาํเนินการ จนไดข้อ้สรุปถึงแนวทางในการจดัทาํ
ร่างบนัทึกความร่วมมือ ฯ   

สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศจึงไดร้ายงานขออนุมติัตามสายงานการบงัคบับญัชาจนถึงรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมเพื�อขออนุมติัต่อคณะรัฐมนตรี เนื�องจากบนัทึกความร่วมมือดงักล่าวนั:นกระทรวงการต่างประเทศ
ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่  เป็นหนงัสือสนธิสัญญาระหวา่งประเทศที�ตอ้งขออนุมติัต่อคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรคแรก  แต่ไม่เขา้องค์ประกอบในวรรค ๒ ที�ตอ้งขอความ
เห็นชอบจากรัฐสภา  และในที�สุดคณะรัฐมนตรีไดมี้มติให้ความเห็นชอบในการจดัทาํบนัทึกความร่วมมือ ฯ เมื�อวนั
องัคารที� ๙ มีนาคม ๒๕๕๓ 

มหาวิทยาลยัป้องกนัประเทศ กองทพัปลดปล่อยประชาชนจีนได้มีหนงัสือเรียนเชิญผูบ้ญัชาการสถาบนั
วิชาการป้องกนัประเทศพร้อมกบัคณะจาํนวน ๘ นาย เดินทางไปเยือนมหาวิทยาลยัป้องกนัประเทศ ณ กรุงปักกิ�ง       
ในระหวา่งวนัที� ๒๒ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๓ และจดัให้มีพิธีการลงนามในบนัทึกความร่วมมือ ฯ ในวนัองัคารที� ๒๓ 
มีนาคม ๒๕๕๓  เวลา ๐๙๓๐ ณ อาคารกองบญัชาการ มหาวทิยาลยัป้องกนัประเทศ 
 วตัถุประสงคใ์นการเดินทางของคณะในครั: งนี:นอกจากการกระชบัความสัมพนัธ์ระหวา่งกองทพัและพิธีการ
ลงนามในบนัทึกความร่วมมือ ฯ แลว้  ยงัไดมี้การหารือเกี�ยวกบัแนวทางการขยายผลความร่วมมือใหเ้ป็นรูปธรรม 



 ๕๑

เนื0อหาสาระของบันทกึความร่วมมือ  
 บนัทึกความร่วมมือระหว่างสถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ กองทพัไทยกบัมหาวิทยาลยัป้องกนัประเทศ 
กองทพัปลดปล่อยประชาชนจีน มีสาระสาํคญัดงันี:  
 ๑. วตัถุประสงค์  เพื�อเสริมสร้างความเขา้ใจซึ� งกนัและกนัให้เขม้แข็งขึ:น  และส่งเสริมการแลกเปลี�ยนใน
ขอบเขตการศึกษาทางการทหารใหม้ากขึ:น 
 ๒. หลกัการ   
  ๒.๑ บนัทึกความร่วมมือนี: เป็นการติดต่อประสานงานระหวา่งสถาบนัการศึกษาทางการทหารของทั:ง
สองฝ่ายอยา่งเป็นรูปธรรม 
  ๒.๒ การแลกเปลี�ยนจะดาํเนินการไปบนพื:นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน  
รวมทั:งการติดต่อกนัโดยตรงในระยะยาว 
 ๓. ขอบเขตของความร่วมมือ  จะมีการแลกเปลี�ยนดงัต่อไปนี:  
  ๓.๑ กระประชุมระดบัผูบ้ริหารของทั:งสองฝ่าย โดยมีการประชุมร่วมกนัในทุกสองปี 
  ๓.๒ การเยี�ยมเยอืนระหวา่งกนัของคณะผูแ้ทนนายทหารนกัเรียน 
  ๓.๓ การแลกเปลี�ยนผูส้อนและผูบ้รรยาย โดยดาํเนินการในทุกสองปี 
  ๓.๔ การประชุมวจิยัและสัมมนา 
  ๓.๕ การแลกเปลี�ยนสิ�งตีพิมพแ์ละขอ้มูลข่าวสาร 
 ๔. งบประมาณ 
  ๔.๑ ฝ่ายเจา้ภาพจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสําหรับการประชุมระดบัผูบ้ริหาร  การแลกเปลี�ยนผูส้อน
ผูบ้รรยาย  รวมถึงการประชุมวจิยัและสัมมนาทั:งสิ:น  ยกเวน้ค่าบตัรโดยสารเครื�องบินระหวา่งประเทศ 
  ๔.๒ แต่ละฝ่ายจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสําหรับคณะผูแ้ทนนายทหารนกัเรียนของตนเอง  โดยฝ่ายที�
เป็นเจา้ภาพจะพยายามดาํเนินการเพื�อลดค่าใชจ่้ายของอีกฝ่ายหนึ�งใหป้ระหยดัมากที�สุด 
 ๕. ลิขสิทธิd และทรัพยสิ์นทางปัญญา  การเผยแพร่ผลการวิจยัร่วมกนัหรือผลงานวิชาการของทั:งสองฝ่ายใน
รูปแบบอนัเกิดจากการดาํเนินการตามบนัทึกความร่วมมือนี:   ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูมี้อาํนาจของแต่ละฝ่ายให้ความ
เห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรร่วมกนัเสมอก่อนการจดัพิมพเ์ผยแพร่  โดยในกรณีที�จดัพิมพ์เป็นภาษาไทยให้เป็น
ลิขสิทธิd ของฝ่ายไทย  และกรณีที�จดัพิมพเ์ป็นภาษาจีนใหเ้ป็นลิขสิทธิd ของฝ่ายจีน  หากจดัพิมพน์อกเหนือจากภาษาไทย
และภาษาจีนให้ทั:งสองฝ่ายตกลงร่วมกนัในเรื�องลิขสิทธิd โดยไดรั้บความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูมี้อาํนาจ
ของแต่ละฝ่าย 
 ๖. การติดต่อประสานงาน  ทั:งสองฝ่ายจะใชช่้องทางการทูตโดยผา่นผูช่้วยทูตฝ่ายทหาร 
 ๗. ระยะเวลาบงัคบัใชแ้ละการสิ:นสุด  บนัทึกความร่วมมือนี:จะมีผลบงัคบัใชท้นัทีในวนัที�มีการลงนามและมี
ผลต่อกนัโดยตลอด  ยกเวน้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ� งประสงค์จะยกเลิกดว้ยการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ ๓๐ วนัก่อน
สิ:นสุด  แต่ทั:งสองฝ่ายสามารถที�จะยติุบนัทึกความตกลงไดทุ้กเวลาหากมีความตกลงใจร่วมกนั  
 ในทา้ยบนัทึกความร่วมมือ ฯ มหาวิทยาลยัป้องกนัประเทศ กองทพัปลดปล่อยประชาชนจีนขอประกาศ
ต่อทา้ยบนัทึกเป็นหมายเหตุเกี�ยวกบัการป้องกนัการรั�วไหลของขอ้มูลชั:นความลบั กล่าวคือ 



 ๕๒

 ๑. ทั:งสองฝ่ายจะเก็บรักษาขอ้มูลชั:นความลบัอนัเกิดจากการดาํเนินการตามบนัทึกความร่วมมือนี:   โดยแต่ละ
ฝ่ายไม่ควรเปิดเผยขอ้มูลชั:นความลบัที�รับมาจากอีกฝ่ายต่อฝ่ายที�สามโดยมิไดรั้บความยินยอมที�เป็นลายลกัษณ์อกัษร
จากอีกฝ่ายหนึ�ง 
 ๒. แต่ละฝ่ายความจาํกดัขอบเขตการอา้งอิงไปยงัขอ้มูลชั:นความลบัที�รับมาจากอีกฝ่ายหนึ�งให้สอดคลอ้งและ
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฎิบติัของฝ่ายนั:น 

 
 
 
 

 
 

ผูบ้ญัชาการทั:งสองสถาบนัและคณะร่วมดื�มฉลองในพิธีลงนามบนัทึกความร่วมมือ 
เมื�อวนัองัคารที� ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ มหาวิทยาลยัป้องกนัประเทศ กรุงปักกิ�ง 



 ๕๓

กจิกรรมสําคัญที.เกดิขึ0นในระหว่างการเดินทางไปลงนามในบันทกึความร่วมมอื 
๑. กองทพัปลดปล่อยประชาชนจีนไดจ้ดักาํหนดการให้ผูบ้ญัชาการสถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศและ

คณะไดเ้ขา้พบและสนทนากบัพลเอก เหลียง  กวงเลี�ย  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม เมื�อวนัองัคารที� ๒๓ มีนาคม 
๒๕๕๓ เวลา ๑๑๐๐ ณ ห้องรับรองอาคารปา-อี  กระทรวงกลาโหม  โดยมีการแลกเปลี�ยนขอ้คิดเห็นในการเสริมสร้าง
ความร่วมมือระหวา่งกองทพัทั:งสองประเทศ 
 

 
  
 
 
 
 

 
 

พลเอก เหลียง  กวงเลี�ย รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมของจีนร่วมถ่ายภาพกบั พลเอก ภุชงค ์ รัตนวรรณ  
 ผูบ้ญัชาการสถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ  และนาย วราวธุ  ชูวิรัช อคัรราชทูตไทยประจาํกรุงปักกิ�ง  

พนัเอกรักษพ์ล  จนัทร์เหลือง ผูช่้วยทูตฝ่ายทหารไทยประจาํกรุงปักกิ�งรวมทั:งคณะนายทหารจากสถาบนัวิชาการ
ป้องกนัประเทศ ณ กระทรวงกลาโหมของจีน กรุงปักกิ�ง และร่วมสนทนาแลกเปลี�ยนขอ้คิดเห็นระหวา่งกนั 

ณ ห้องรับรอง อาคารปา-อี กระทรวงกลาโหม เมื�อวนัองัคารที� ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ 
 



 ๕๔

 
 ๒. การสนทนากบัพลโท หวาง  สี�ปิน  ผูบ้ญัชาการมหาวทิยาลยัป้องกนัประเทศ  เพื�อพิจารณาแนวทางในการ
ดาํเนินความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกนัให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื�อง  รวมทั:งได้มีการเริ�มตน้
กิจกรรมการแลกเปลี�ยนตามบนัทึกความร่วมมือ ฯ ที�ไดล้งนามในการแลกเปลี�ยนผูส้อนผูบ้รรยายระหว่างกนั โดย      
พลเอก ภุชงค ์ รัตนวรรณ  ผูบ้ญัชาการสถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ ไดรั้บเชิญใหบ้รรยายพิเศษ แก่นายทหารของจีน 
เรื�อง “ความร่วมมือระหวา่งกองทพัของไทยกบักองทพัของจีนในการต่อตา้นภยัคุกคามรูปแบบใหม่”  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

คณะนายทหารจากสถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศร่วมสนทนาและหารือกบัคณะผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัป้องกนัประเทศ 
เมื�อวนัองัคารที� ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องรับรองมหาวิทยาลยัป้องกนัประเทศ กรุงปักกิ�ง 

พลเอก ภุชงค ์ รัตนวรรณ ผูบ้ญัชาการสถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ ไดรั้บเชิญให้บรรยายพิเศษแก่นายทหารจีน 
เรื�อง “ความร่วมมือระหวา่งกองทพัของไทยกบักองทพัของจีนในการต่อตา้นภยัคุกคามรูปแบบใหม่” 

เมื�อวนัองัคารที� ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๕๔๐ – ๑๗๐๐ ณ มหาวิทยาลยัป้องกนัประเทศ กรุงปักกิ�ง 



 ๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เยี�ยมชมศูนยฝึ์กจาํลองยทุธและห้องฝึกปฏิบติัการดา้นข่าวสารสารสนเทศ 
ภายในบริเวณมหาวิทยาลยัป้องกนัประเทศ  

เมื�อวนัองัคารที� ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๗๐๐ 



 ๕๖ 

 ๓.  การเข้าพบและสนทนากับพลตรี หลู  กัlวจง ผู ้บ ัญชาการวิทยาลัยป้องกันประเทศฝ่ายการเมือง  
มหาวิทยาลยัป้องกนัประเทศ  ณ  มหาวิทยาลยัป้องกนัประเทศแห่งที� ๓  ซึ� งเป็นสถานที�ในการจดัการเรียนการสอน
สาํหรับนายทหารนกัเรียนจากต่างประเทศเป็นการเฉพาะ  ตั:งอยูที่�เขตชางผิง  ชานกรุงปักกิ�ง  โดยมีชั:นเรียนที�เปิดสอน
หลกัสูตรการป้องกนัประเทศเป็นภาษาองักฤษ  ฝรั�งเศส  สเปน  รัสเซีย และเยอรมนั 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
  

การสนทนาแลกเปลี�ยนขอ้คิดเห็นระหวา่งคณะนายทหารจากสถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศกบัคณะผูบ้ริหารวิทยาลยั
ป้องกนัประเทศ มหาวิทยาลยัป้องกนัประเทศ โดยมีนายทหารไทยจาํนวน ๓ นาย ที�กาํลงัศึกษาเขา้ร่วมการสนทนา 

 รวมทั:งการเยี�ยมชมสถานที�จดัการเรียนการสอนและที�พกัของนายทหารนกัเรียนไทยในบริเวณมหาวิทยาลยั 
เมื�อวนัพธุที� ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ มหาวิทยาลยัป้องกนัประเทศแห่งที� ๓ เขตชางผิง ชานกรุงปักกิ�ง 

 



 ๕๗

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

คณะของผูบ้ญัชาการสถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศเยี�ยมชมอาคารสถานที�จดัการเรียนการสอน 
รวมทั:งอาคารที�พกัของนายทหารนกัเรียนไทยและอาคารกีฬาภายในมหาวิทยาลยัป้องกนัประเทศแห่งที� ๓ 

เมื�อวนัพธุที� ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓  เวลา ๑๑๐๐ 



 ๕๘ 

สรุปท้ายเรื.อง 
 ประโยชน์ที�ไดรั้บจากการเดินทางไปเยอืนมหาวทิยาลยัป้องกนัประเทศ  ณ กรุงปักกิ�งในครั: งนี:      

๑. สามารถบรรลุผลในการสร้างกลไกการทาํงานที�เป็นกรอบแผนงานทั:งในระยะสั: นและระยะยาว 
โดยมีการลงนามร่วมกนัในบนัทึกความร่วมมือระหวา่ง สาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ กบั มหาวิทยาลยัป้องกนั
ประเทศ  กองทพัปลดปล่อยประชาชนจีน ตามมติของคณะรัฐมนตรี ที�ไดใ้ห้ความเห็นชอบ  เมื�อวนัองัคารที� ๙ 
มีนาคม  ๒๕๕๓ 

  ๒. สามารถเพิ�มระดบัของการกระชบัความสัมพนัธ์ระหวา่งกองทพัไทยกบักองทพัของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนโดยวดัไดจ้ากการประสานงานในระดบัเจา้หนา้ที�ผูป้ฏิบติังานของกองทพัไทยกบันายทหารของจีน
ที�ปฏิบติังานอยูใ่นสถานทูตจีนประจาํกรุงเทพฯ และที�กรุงปักกิ�ง ในการเตรียมการตลอดจนการให้การตอ้นรับ
คณะฯ  ซึ� งไดมี้การปรึกษาหารือและทาํงานร่วมกนัอยา่งใกลชิ้ดมากยิ�งขึ:นทั:งที�เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
ส่งผลใหก้ารประสานงานเป็นดว้ยความรวดเร็วและราบรื�น 

   ๓. การพบสนทนาแลกเปลี�ยนขอ้ราชการของผูบ้ญัชาการสถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศกบัพลเอก 
เหลียง กวงเลี�ย รัฐมนตรีกลาโหมของจีน   รวมทั:งผูบ้ญัชาการมหาวิทยาลยัป้องกนัประเทศและผูบ้ญัชาการ
วิทยาลยัป้องกนัประเทศ มหาวิทยาลยัป้องกนัประเทศ   ตลอดจนการบรรยายพิเศษของผูบ้ญัชาการสถาบนั
วชิาการป้องกนัประเทศ เรื�อง “ความร่วมมือระหวา่งกองทพัของไทยกบักองทพัของจีนในการต่อตา้นภยัคุกคาม
รูปแบบใหม่” ทาํใหไ้ดแ้นวทางที�ชดัเจนมากขึ:นในการดาํเนินการขยายผลความร่วมมือดา้นการศึกษาระหวา่งกนั
ต่อไป  และผลจากการเยี�ยมชมการจดัการศึกษาของมหาวิทยาลยัป้องกนัประเทศ กองทพัปลดปล่อยประชาชน
จีนสามารถนาํมาประยุกต์ใชใ้นการพฒันาสถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศเพื�อยกระดบัทางวิชาการสู่ความเป็น
สากลมากยิ�งขึ:น 

 
---------------------------------------- 

 


