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การการทบทวนแนวคดิ ทบทวนแนวคดิ การปฏรูิป และ การการปฏรูิป และ การบริหารบริหารจัดการจัดการ  

ภาคส่วนความมัน่คงภาคส่วนความมัน่คง  ในประเทศไทยในประเทศไทย  

((RRee--tthhiinnkkiinngg  tthhee  SSeeccuurriittyy  SSeeccttoorrss  RReeffoorrmm  aanndd  GGoovveerrnnaannccee   iinn  TThhaaiillaanndd))  

โดย พนัเอก ดร. นเรศน์ วงศ์สุวรรณ 

ผู้อํานวยการกอง ศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  

 

 

  

 

 

 

 

 

      ในยุคหลังสงครามเย็น นับได้ว่าเป็นยุคของการสิ้นสุดประวัติศาสตร์

แบบเดิมที่เคยมีมา ดังเช่นที่ นักวิชาการทางสังคมศาสตร์ ที่ช่ือว่า Fukuyama 

ได้เขียนหนังสือชื่อว่า ‘The End of History’1 อย่างไรก็ตามในโลกยุคหลัง

สงครามเยน็จะเป็นโลกทีค่าํนึงถงึ 

ประชาธิปไตย, สิทธิมนุษยชน  อดุมการณ์ทุนนิยมการค้าเสรี 

      ใน ค วาม สั ม พัน ธ์ ขอ ง ระบ บโ ล ก ยุ คห ลั งส งคร าม เ ย็น นี้    ก ร ะแ ส

ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน ภายใต้อุดมการณ์ทุนนิยมการค้าเสรี         ได้

กลายเป็นกระแสหลักของโลก ทั้งนี้ กด้็วยการกระชับแน่นของเวลาและสถานที่ 
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ความนํา 

นับตั้ งแต่การส้ินสุดยุคสงครามเย็น จนถึงยุคโลกาภิวตัน์ การ

กระชบัแน่นของเวลา(Time) และสถานที่ (Space) ไดท้าํให้โลกยคุหลัง

สงครามเยน็กลายเป็น “หมู่บ้านโลก” (The Global Village)1

                                                             
1 Marshall McLuhan‘The Global Village’ 

 ซ่ึงอตัลกัษณ์

ของหมู่บา้นโลก (Global Village Identity) คือการทาํให้โลกเป็นสังคมที่มี

ความเป็นประชาธิปไตย ยึดหลกัสิทธิมนุษยชน และอยูภ่ายใตอุ้ดการณ์

ทุนนิยมการคา้เสรี ผลพวงดงักล่าวไดท้าํให้งานดา้นความมัน่คงมีความ

สลบัซบัซอ้นมากยิง่ขึ้นโดยเฉพาะการใหค้วามหมายของคาํวา่ความมัน่คง 

(Security) ไดก้ลายเป็นเร่ืองทีมี่ความกวา้งขวางกว่ายคุสงครามเยน็มาก   

ที่สําคัญภาคส่วนที เ่ข้ามาเกี ่ยวข้องกับงานความมั่นคงจะมีความ

หลากหลายเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะงานด้านความมั่นคงไม่ตามแบบ 

(Non-traditional Security/NTS) ซ่ึงเป็นเรื่องหลักอีกประการหน่ึง       

และนับวันจะมีความสําคัญมากยิ่งขึ้ นไม่แพค้วามมั่นคงแบบดั้ งเดิม 

(Traditional Security) ในประเด็นดังกล่าวส่งผลให้ภาคส่วนต่างๆทาง

สังคมไม่ว่าจะเป็น รัฐ กองทพั ภาคเอกชน (Private Sectors) และภาค

http://www.livinginternet.com/i/ii_mcluhan.htm. (19 November 2010). 

 

http://www.livinginternet.com/i/ii_mcluhan.htm.%20(19�
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ประชาสังคม (Civil Society Organizations / CSOs) จาํเป็นจะตอ้งมี

การบูรณาการและทาํงานร่วมกันมากยิ่งขึ้ นโดยเฉพาะปัญหาจากภัย

คุกคามไม่ตามแบบ (Non-traditional Threats) ดงันั้นการเปลี่ยนแปลงเชิง

โครงสร้างของงานด้านความมั่นคงที เ่ รียกว่าการ ปฏิ รูปภาคส่วน        

ดา้นความมัน่คง (Security Sectors Reform) จึงเป็นเร่ืองทีมี่ความจาํเป็น

อยา่งยิง่ ส่ิงสาํคญัทุกประเทศจะตอ้งคิดคน้และแสวงหาองค์ความรู้ ที่มี

ความรอบดา้นและเป็นสหวิทยาการ (Inter-disciplinary) เพื่อนาํมาใชใ้น

การปฏิรูปภาคส่วนดา้นความมัน่คงของแต่ละประเทศให้สอดรับกบังาน

บริหารจัดการด้านความมั่นคงทีเ่ปลี่ยนแปลงไป รวมถึงสอดรับกับ

วฒันธรรมของแต่ละประเทศ ในขณะเดียวกันก็ตอ้งเป็นที่ยอมรับของ

สังคมโลกภายใต้กระแสของ“หมู่บ้านโลก”(The Global Village) 

เช่นเดียวกนั  

โครงสร้างของระบบโลกทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบัน ต้องยอมรับว่า 

กระแสหลกัของโลก ไดใ้หค้วามสาํคญักบั ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน 

และ อุดมการณ์ทุนนิยมการค้าเสรี จนส่งผลต่อ ภาคส่วนความมั่นคง

โดยเฉพาะ บทบาทของรัฐ และ กองทพั จะตอ้งยดึหลกัการของ ระบอบ

ประชาธิปไตย กระบวนการทางประชาธิปไตยตอ้งมีบทบาทหลกัในการ

ควบคุมการบริหารจดัการดา้นความมัน่คง ทั้งทีเ่ป็นความมัน่คงตามแบบ 

และ ไม่ตามแบบ ซ่ึงนั่นหมายถึง องคก์รของรัฐทีรั่บผิดชอบงานความ

มัน่คงโดยเฉพาะกองทพั จะตอ้งถูกกาํกับโดยรัฐบาลพลเรือนทีม่าจาก
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กระบวนการประชาธิปไตย (Civilian Supremacy / Civilian Control) ตาม

แนวทางอย่างที่ประเทศตะวนัตกได้ออกแบบไว ้และ หากประเทศใด   

ไม่ปฏิบัติตาม ก็อาจจะต้องพบกับปัญหาทีเ่รียกว่า การลงโทษจาก

ประชาคมโลก (Global Community Punishment)  ซ่ึงภาพสะทอ้นจาก

แนวคิดดงักล่าวเห็นไดจ้าก การที่พม่า และ เกาหลีเหนือ กาํลงัถูกลงโทษ 

จากการสร้างสังคมโลกให้เป็นตะวันตกรอบใหม่ในยุคโลกาภิวตัน์ 

(Westernization in Globalization Era) ซ่ึงก็คอืกระบวนการในการเกิดขึ้น

ของหมู่บา้นโลก (The Global Village) นัน่เอง1

2      

นอกจากกระบวนการทางประชาธิปไตยจะเป็นปัจจยัสาํคญัในการ

กาํกบัภาคส่วนดา้นความมัน่คงแลว้ กระบวนการทางดา้นสิทธิมนุษยชน

จะเป็นปัจจยัอีกประการหน่ึงที่มีผลต่อภาคส่วนความมัน่คง โดยเฉพาะ

การบริหารจดัการงานความมัน่คง ทั้งน้ีความสาํคญัของกระบวนการทาง

สิทธิมนุษยชนไดท้าํใหอ้งคก์รของรัฐตอ้งทาํงานยากยิง่ขึ้น การปฏิบติัการ

ของรัฐทุกคร้ังจะตอ้งไม่เป็นไปในทางที่ปกปิด ลบั จนไม่สามารถอธิบาย

ถึงปรากฏการณ์ที่ทาํใหเ้กิดการสูญเสียต่อบุคคลทรัพยสิ์น ของผูค้นทีถู่ก

ใหค้วามหมายวา่เป็นผูบ้ริสุทธ์ิ และยงัรวมถึงบุคคลที่อยูต่รงขา้มกบัรัฐซ่ึง

                                                             
2 Born, Hans and Schnabel (Eds), Albrecht, Security Sectors Reform in 

Challenging, Geneva Centre for Democracy Control of Armed Forces 

(DCAF), New Brunswick (U.S.A.) and London (U.K.), Transaction 

Publisher, 2009, pp. 3-36. 
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ถูกให้ความหมายว่าเป็นผูร้้าย และทาํให้คนสังคมส่วนใหญ่เดือดร้อน ก็

จะไดรั้บการคุม้ครองจากกระบวนการทางสิทธิมนุษยชนอยา่งเคร่งครัด 

ในทางกลบักนัหากกลไกของรัฐโดยเฉพาะ กองกาํลงัต่างๆ มีปฏิบติัการ

(Operation) แลว้ถูกใหค้วามหมายวา่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนก็จะถูก

ลงโทษอยา่งรุนแรงจากประชาคมโลก (Global Community Punishment) 

ดงัเช่นกรณี การฆ่าล้างเผ่าพนัธุ์ (holocaust) โดยเขมรแดง หรือ แม้แต่

ความขดัแยง้ระหวา่งเผ่าพนัธุ ์ในประเทศราวนัดาร์ (Rawanda) ในขณะที่

ประเทศไทยเอง ก็ถูกให้ความหมายว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน

ช่วงเวลาทีเ่รียกว่า การทาํสงครามกบัยาเสพติด จนฝ่ายรัฐเองถูกกล่าวหา

ว่ามีการอุ้มฆ่า รวมถึงเหตุการณ์ในภาคใตข้องไทย ก็ถูกกลุ่มที่เรียกว่า 

“Human Right Watch” ทั้งในประเทศ และ ระดบันานาชาติ คอยจบัตา

ดูการแก้ปัญหาของรัฐอย่างเต็มรูปแบบ ทําให้ฝ่ายรัฐต้องใช้ความ

ระมดัระวงัในการแกปั้ญหาอยา่งมาก จนฝ่ายรัฐเองก็มีการสูญเสียไปไม่

น้อยเช่นกัน ในส่วนของประเทศมหาอาํนาจก็ไม่ได้รับการยกเวน้จาก

กระบวนการดงักล่าวมากนกั เช่นกรณีที่สหรัฐกกัขงันักโทษจากสงคราม
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ในอิรัก และ อฟักานิสถาน ที่อ่าวกวนตาร์นาโม(Guantanamo) นานาชาติ

โดยเฉพาะชาติมุสลิม ก็มีการตั้งคาํถามถึงต่อกรณีดังกล่าว ว่าสหรัฐมี

ความชอบธรรมเพียงใดโดยเฉพาะประเด็นเร่ืองสิทธิมนุษยชน การ

กระทําของสหรัฐน่าจะเข้าข่ายการละเมิดสิทธิมนุษยชน  ส่งผลให้

ประธานาธิบดีโอบาร์มา มีแนวคิดจะปิดคุกที่อ่าวกวนตาร์นาโม เป็นตน้  

ประเด็นสาํคญัอีกประการหน่ึงที่มากบักระแสสิทธิมนุษยชน ก็คือ

กระบวนการการบริหารจดัการดา้นความมัน่คงในยคุโลกาภิวฒัน์ จะตอ้ง

คาํนึงถึงส่ิงที่เรียกว่า “ความรับผิดชอบในการปกป้องผู้ที่อ่อนแอ ไม่ให้

ได้รับความเดือดร้อน (Respond to Protect / RtoP)” และตอ้งไม่กระทาํ

การใดๆให้กลุ่มคนที่เดือดร้อนตอ้งกลับไปเผชิญอันตรายจากปัญหาที่

เป็นอยู่ได้ ในประเด็นของความรับผิดชอบในการปกป้องผูท้ี ่อ่อนแอ 

ไม่ให้ไดรั้บความเดือดร้อน พอจะยกตวัอยา่งได้จากกรณี ชนกลุ่มน้อย

ตามแนวชายแดนของไทยซ่ึงตอ้งหลบหนีเขา้ประเทศไทยอนัเน่ืองมาจาก

ปัญหาทางการเมืองหรือ

จากการสู่รบในประเทศ

เพื ่อน บ้าน  หน่ว ยงา น

ดา้นความมัน่คงของไทย 

ก็ไม่สามารถจะส่งคน

เหล่านั้ นกลับภูมิลําเนา

เดิมได้ หากสถานการณ์
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ไม่ปลอดภยัพอต่อกลุ่มคนเหล่านั้น ทีส่าํคญัผูล้ี้ภยั  จากการสู่รบจะตอ้ง

ไดรั้บการคุม้ครองจากรัฐบาลไทยภายใตห้ลกัสิทธิมนุษยชน มิฉะนั้นแลว้

รัฐบาลไทยก็อาจถูกกล่าวหาว่าเป็นรัฐซ่ึงไม่คาํนึงถึงหลกัการของสิทธิ

มนุษยชนภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์  ในความหมายของการเป็นสมาชิก

ในประชาคมหมู่บา้นโลก (Global Village) ) ซ่ึงภาพสะทอ้นจากแนวคิด

ดังกล่าวที่ เป็นรูปธรรม  จะเห็นได้จากการที ่สหประชาชาติ (United 

Nation/UN) ไดว้างแนวทางในการแกปั้ญหาระหว่างประเทศ ในเร่ืองที่

เกี่ยวกับกระบวนการ “Respond to Protect / RtoP” ด้วยการออก         

“UN General Assembly Resolution A/RES/63/308 on the 

Responsibility to Protect” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ประเทศต่างๆนาํ

หลกัการดงักล่าวไปปฏิบติั ผลจากแนวคิดดงักล่าว จึงอาจอนุมานไดว้่า  

UN Resolution ไดท้าํใหก้ระแสของโลกาภิวตันใ์นมิติของสิทธิมนุษยชน 

ถูกทาํให้กลายเป็นความจริง(Truth) มากยิง่ขึ้น  ภายใตค้วามหมายของ  

“Respond to Protect / RtoP” 3

สําหรับเร่ืองแนวคิดสิทธิมนุษยชนกับปัญหาความมั่นคง ยงัมี

คาํถามจากหลายฝ่ายทั้งฝ่ายรัฐและฝ่ายทีไ่ม่ใช่รัฐถึงความชอบธรรมของ

   

                                                             
3 The International Coalition for Respond to protect ‘An Introduction 

Respond to Protect’ 

http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/about-rtop   

(27  November  2010) 

http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/about-rtop�
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แต่ละฝ่ายที ต่ ้องเข้ามารับผิดชอบต่อปัญหาความมั่นคงที่ มีความ

สลบัซบัซอ้นอยา่งเช่นปัจจุบนั ทั้งน้ีแต่ละฝ่ายต่างมีมุมมองและทศันะต่อ

การทําความเข้าใจกับปัญหาความมั่นคงใหม่ที ่เป็นอยู่แตกต่างกัน 

โดยเฉพาะในเร่ืองความหมายของความมัน่คงที่เก่ียวพนักบั หลกัการของ

สิทธิมนุษยชน  ประเด็นสําคัญอาจไม่ได้อยู่ที ว่่าใครเป็นผู ้ ร้าย หรือ 

ผูก้ระทําผิด ต่อกรณีปัญหาด้านความมั่นคงที ่เกี ่ยวข้องกับหลักสิทธิ

มนุษยชน แต่ประเด็นสาํคญัที่ใหญ่กว่านั้นก็คือ สถาปัตยกรรมของงาน

ความมั่นคง(Security Architecture)  ในเร่ืองการปฏิรูปภาคส่วนความ

มั่นคงระหว่าง รัฐ ภาคประชาสังคม รวมถึง องค์กรสถาบนัต่างๆทาง

สังคม ต่อการแก้ปัญหาความมั่นคงทีมี่ความสลับซับซ้อนอย่างเช่น

ปัจจุบนัจะเป็นอย่างไร และ กระบวนทศัน์ใหม่ที่ว่าดว้ยความมัน่คงใน 

มิติของหลกัสิทธิมนุษยชนจะเป็นอยา่งไร   รวมถึงอะไรคือองค์ความรู้

ที่ว่าดว้ยความมัน่คงที่สอดรับกบัหลกัสิทธิมนุษยชน และสอดคลอ้งกับ

บริบทของสังคมไทย นอกจากน้ีกรณีของสิทธิมนุษยชนกบัความมัน่คง 

ยงัมีขอ้คิดเชิงวิพากษ์(Critical thinking) ที่ว่า งานด้านความมั่นคงของ

ไทยคงไม่สามารถรับเอาการครอบงาํจาก (hegemony) ความคิดแบบ

ตะวนัตกรอบใหม่   (New Westernization) อยา่งตรงไปตรงมา แลว้นาํชุด

ความรู้ (body of knowledge) ของงานดา้นความมัน่คงแบบตะวนัตกรอบ

ใหม่น้ี เขา้สวมรอยกบังานดานความมัน่คงของประเทศไทยไดอ้ยา่งลงตวั  

ดงันั้นการนาํเอาแนวคิดของตะวนัตกในกรณีของหลกัสิทธิมนุษยชนมา



9 
 

ใช้นับว่าเป็นส่ิงดี แต่ก็ต้องค ํานึงถึงความสอดคล้องกับสังคมและ

วฒันธรรมจะเป็นเร่ืองทีต่อ้งระมดัระวงัอยา่งยิง่ ภาคส่วนดา้นความมัน่คง 

ทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคมจะต้องให้ความสนใจ

โดยเฉพาะการเข้าใจมุมมองและทัศนะของแต่ละฝ่ายต่อการให้

ความหมายของความมัน่คงภายใตห้ลกัสิทธิมนุษยชน ที่สาํคญัใครบา้งจะ

ไดรั้บประโยชน์ และ ใครบา้งจะเสียประโยชน์จนถึงกบัทาํให้เกิดความ

ไม่มัน่คง ทั้งใน ระดบับุคคล ระดับชุมชน ระดบัสังคม ระดับชาติ และ 

ระดบันานาชาติ ภายใตก้ระแสของ “หมู่บา้นโลก” (The Global Village)  

ทั้งน้ีปัญหาดา้นความมัน่คงในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัหลกัการสิทธิมนุษยชน

ไม่อาจมองแบบแยกส่วนภายใตท้ศันะการมองปัญหาความมั่นคงจาก

ความคิดของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงโดยอาศยัชุดความรู้ใดเพยีงชุดเดียวได ้  

ในส่วนประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัอุดมการณ์ทุนนิยมและการคา้เสรี 

จะพบวา่ปัจจุบนัโครงสร้างทางสงัคมของไทย และ ระดบันานาชาติไดใ้ห้

บทบาทกับภาคเอกชน  (Private Sectors) ในงานต่างๆมากยิ่งขึ้ น 

โดยเฉพาะการปรับเปล่ียนโครงสร้างสงัคมไปสู่สงัคมสมยัใหม่ที่เน้นการ

บริโภคอย่างเต็มรูปแบบ   จนนาํไปสู่การจดัวางความสัมพนัธ์ระหว่าง
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ประเทศในกรอบเขตการคา้เสรี (Free Trade Area / FTA) ในหลายๆ

ประเทศแต่ละภูมิภาค  จากโครงสร้างสังคมที่เปล่ียนแปลงไป ไดส่้งผล

กระทบทาํใหง้านความมัน่คงตอ้งการเปล่ียนแปลงไปดว้ยเช่นกนั         

ทั้งน้ีความเป็นรัฐ  รวมถึงกองทพัตอ้งเขา้ใจว่า ภาคส่วนดา้นความ

มัน่คงจะตอ้งใหค้วามสนใจกบัภาคเอกชนมากยิง่ขึ้น อุดมการณ์ทุนนิยม

และการคา้เสรี ได้ทาํให้ทุกภาคส่วนตอ้งเขา้ใจถึงกระบวนการในการ      

สร้างอรรถประโยชนสู์งสุด (Maximum Utility) และการสร้างกาํไรสูงสุด 

(Maximum Profit) ดังนั้นองค์กรด้านความมั่นคง โดยเฉพาะกองทพั

จาํเป็นจะต้องคาํนึงถึงหลักอรรถประโยชน์สูงสุดและการสร้างกาํไร

สูงสุด ต่องานต่างๆที่องคก์รดา้นความมัน่คงและกองทพัตอ้งไดท้าํลงไป 

ที่สาํคญัชุดความรู้แบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมสมยัใหม่  ภายใตส้าํนักคิด

เศรษฐศาสตร์แบบ  Neo-classic ไดเ้นน้ไปที่กระบวนการ  แปรรูปให้เป็น

ภาคเอกชน (Privatization) อุดมการณ์ทุนนิยมภายใตเ้ศรษฐศาสตร์แบบ 

Neo-classic 3

4 ได้ให้ความสําคัญกับกรรมสิทธ์ในภาคเอกชน (Private 

Property) ซ่ึงเป็นที่มาของกระบวนการแปรรูป    ให้เป็นภาคเอกชน 

(Privatization) โดยยดึหลกัคิดของการใหเ้อกชน    เขา้มารับผิดชอบแทน

รัฐมากยิ่งขึ้ น  และภายใต้กระบวนการแปรรูปให้เป็นภาคเอกชน

                                                             
4 ปรีชา เป่ียมพงศ์ศานต์. เศรษฐศาสตร์การเมืองโลกทัศน์กับการวเิคราะห์

ระบบและการเปล่ียนแปลง. คณะเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

กรุงเทพ ฯ : โรงพมิพ์จฬุาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั, 2532 
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(Privatization)น้ี ไดท้าํใหง้านดา้นความมัน่คงบางประการ ถูกเปลี่ยนมือ

ไปสู่ภาคเอกชนมากขึ้น การบริหารงานสาธารณะ ที่เก่ียวขอ้งกบัความ

มัน่คงเองก็มีหลายประเด็นที่ถูกเปล่ียนผ่านไปสู่ภาคเอกชน โดยเฉพาะ

การบริหารงานสาธารณะที่เกี่ยวขอ้งกับปัญหาความมั่นคงไม่ตามแบบ 

(Non-traditional Security / NTS) นอกจากน้ียงัมีคาํถามสําคญัหลาย

ประการ โดยเฉพาะภาคเอกชนจะบริหารจดัการงานความมัน่คงอยา่งไร 

และ ภาคเอกชนจะทาํงานที่เก่ียวขอ้งกบัความมัน่คง ที่สลบัซับซ้อนกับ

ภาครัฐอยา่งไร ทั้งความมัน่คงตามแบบ (Traditional Security) และความ

มัน่คงไม่ตามแบบ (Non-traditional Security) รวมถึงภาคประชาสังคม   

ก็เป็นเอกภาคส่วนหน่ึงที่ภาคเอกชน  จะละเลยไม่ได้เช่นกัน ประเด็น

สําคญัทีภ่าคเอกชนจะต้องคาํนึงถึงก็คือ  การบริหารงานสาธารณะที่

เก่ียวขอ้งกบัความมัน่คง ไม่อาจคิดถึงอรรถประโยชน์สูงสุด (Maximum 

Utility)  และกาํไรสูงสุด (Maximum Profit) แต่ประการเดียวดงันั้นหาก

ยึดหลักประชาธิปไตย  โดยให้รัฐบาลพลเรือนที่มาจากกระบวนการ

ประชาธิปไตยภายใตอุ้ดมการณ์ทุนนิยมการคา้เสรี  เขา้ควบคุมบริหาร

จดัการงานความมัน่คง (Civilian Supremacy) อยา่งเต็มรูปแบบแลว้ การ

ทาํความเขา้ใจถึงความสลบัซับซ้อนต่องานดา้นความมัน่คงซ่ึงหลกัการ

ของ อรรถประโยชน์สูงสุด และ กาํไรสูงสุด อาจไม่ใช่คาํตอบเดียวต่อ

ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ส า ธ า ร ณ ะ ที เ่ กี ่ย ว ข้ อ ง กั บ ค ว า ม มั่ น ค ง  

จะเป็นเร่ืองทีจ่าํเป็นอยา่งยิง่ 
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ภาพรวมของการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างที่เกิดขึ้นในปัจจุบนัคง

จะปฏิเสธไม่ได้ว่า การปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคงเป็นเร่ืองทีส่ําคัญ     

และจาํเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารจดัการงานความมั่นคงภายใตส้ภาวะ

แวดล้อมในปัจจุบนั นอกจากน้ีส่ิงที่จะตอ้งคาํนึงถึงก็คือ การบริหาร

จดัการในงานดา้นความมัน่คงอยา่งมีเอกภาพโดยทุกภาคส่วนตอ้งทาํงาน

อยา่งประสานสอดคลอ้งและเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย  ประเด็นสาํคญัอีก

ประการ คือการทําความเข้าใจถึงผลพวงของการเปลี่ยนแปลงเชิง

โครงสร้างคร้ังใหญ่หลงัจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต จนถึงการ

ป รับ เป ลี ่ยน เ ชิ ง ก ร ะ บ ว น ทัศ น์ ใ น ก า ร ทํา ค ว า ม เข้า ใจ โ ล ก ไ ป สู่                  

ยคุโลกาภิวตัน์   ก็คือ การเปล่ียนบทบาทหลกัจากกลุ่มคนที่ เรียกว่า State 

Actors โดยมีกลุ่มนักวิชาการทีอ่ยูภ่ายใตค้วามเป็นรัฐ หรือ Technocrats 

ซ่ึงควบคุมบริหารจดัการงานสาธารณะต่างๆและช้ีนาํสงัคม ไดถู้กเปล่ียน

มือไปสู่กลุ่มคนทีไ่ม่ใช่รัฐ ที่เรียกว่า Non-state Actors รวมถึงองค์กร

โลกบาลหรือองคก์รนานาชาติ (Global/International Organizations) มาก

ยิง่ขึ้น (ดังแผนภาพ) 

 

 

 

 



13 
 

แผนภาพ การเปรียบเทยีบ การกระบวนการทาํให้เป็นตะวนัตก   

 ในสงครามเยน็และหลงัสงครามเยน็ 

กระแสหลกัของสงัคมการเมือง เศรษฐกิจ และงานดา้นความมัน่คง

แบบทนัสมยั (Modernization) ในยคุอุตสาหกรรมนิยม (Industrial Era)  

ได้ถูกเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมหลังอุตสาหกรรมนิยม (Post-industrial)       

ที่ให้ความสําคัญกับ ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน  และ อุดมการณ์      

ทุนนิยมการค้าเสรี โดยมีตวัผูเ้ล่นหลักเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่า Non-state 

Actors มากยิง่ขึ้น การเปลี่ยนแปลงเชิงกระบวนทศัน์ (Paradigm Shift) 

เป็นประเด็นสําคญัของการเปลี่ยนแปลงงานด้านความมั่นคงทีเ่รียกว่า 

การปฏิรูปภาคส่วนดา้นความมัน่คง (Security Sectors Reform/SSR) และ
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กระบวนการในการบริหารจดัการงานความมั่นคง  (Security Sectors 

Governance/SSG) ภายใตส้ภาวะแวดลอ้มที่เปล่ียนแปลงไป  

การปฏิรูปและการบริหารจัดการภาคส่วนความมัน่คง ภาพ

สะท้อนจากพลวัตของกระบวนทัศน์ความมั่นคงที่เปลีย่นแปลง

ไป  

กระบวนทัศน์ของงานความมั่นคงเป็นเร่ืองทีส่ําคัญและมีการ

กล่าวถึงในเชิงการวิพากษ ์ในมิติต่างๆอยา่งหลากหลาย รวมถึงมีการให้

ความหมายของคาํวา่ความมัน่คง (Security) ก็มีการตั้งคาํถามเช่นเดียวกนั 

จนมีขอ้คิดเชิงวิพากษว์่า แลว้อะไรคือความหมายของความมัน่คงทีค่วร

นาํมาพจิารณา ที่สาํคญัการกาํหนดภาคส่วนความมัน่คงที่เก่ียวขอ้งกบัการ

แก้ปัญหาความมั่นคงที่สลับซับซ้อนอย่างเช่นปัจจุบันจะเป็นอย่างไร  

และเราจะออกแบบในการบริหารจัดการงานความมั่นคงใหม่ภายใต้

ความหมายของความมั่นคงทีห่ลากหลายและสลับซับซ้อนอย่างไร 

ประเด็นคาํถามที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ลว้นเป็นส่ิงนําทางต่อการนาํไปหา

คาํตอบทีว่่าด้วยการปฏิรูปและการบริหารจดัการภาคส่วนความมั่นคง

ทั้งส้ิน ส่ิงสําคญัทีจ่ะตอ้งกล่าวในส่วนแรกก็คือความหมายและความ

เช่ือมโยงของงานความมัน่คงในบริบทต่างๆ ในยคุปัจจุบนัจะเป็นอยา่งไร 

อย่างที่กล่าวแล้วว่าความมั่นคงในปัจจุบนัมีความสลับซับซ้อน 

ดงันั้นการกล่าวถึงความมัน่คง   ไม่สามารถจะกล่าวในลกัษณะแยกส่วน
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ได้ แต่การศึกษาถึงความมั่นคงในปัจจุบนัจะตอ้งทาํความเขา้ใจความ

มัน่คงอยา่งเป็นองคร์วมมากยิง่ขึ้น (Holistic) ทั้งน้ีปัญหาต่างๆที่เก่ียวขอ้ง

กบัความมั่นคงมิได้แยกส่วนดังเช่นในอดีต ภายใตแ้นวคิดดังกล่าวเรา

จาํเป็นจะตอ้งให้ความหมายของความมั่นคงในลักษณะแบบเบ็ดเสร็จ 

หรือที่เรียกว่า Comprehensive Security เป็นสาํ คญั และผลจากการให้

ความสาํคญักบัความมัน่คงแบบเบด็เสร็จน้ี จาํเป็นจะตอ้งอาศยัความรู้จาก

หลายฝ่าย ดงันั้นความมัน่คงในยคุปัจจุบนัจึงเป็นความมัน่คงบนพื้นฐาน

ของการ่วมมือกันของภาคส่วนต่างๆทางสังคม จึงนํามาสู่การให้

ความหมายของความมัน่คงในแบบทีเ่รียกว่า “Co-operative Security” อีก

ประการหน่ึง 4

5 (ดังแผนภาพ) 

                                                             
5 นเรศน์ วงศ์สวุรรณ, พนัเอก, การบริหารงานความม่ันคงในยุคหลังสงคราม

เยน็,  วาสารสถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ   ปีท่ี1  ฉบบัปฐมฤกษ์                   

ประจําเดือน ตลุาคม 2552 – มกราคม 2553.   
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แผนภาพเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของความมัน่คงในรูปแบบต่างๆ 

จากแผนภาพ หากกล่าวถึงจุดเร่ิมตน้ของความมัน่คงในแบบต่างๆ 

ก็คงจะตอ้งเร่ิมต้นจาก “ความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security)” 

ทั้งน้ีในความหมายของความมั่นคงในโลกยุคหลังสงครามเย็นได้ให้

ความสาํคญั ตวัปัจเจกบุคคลจะตอ้งมีความมัน่คงเป็นอนัดบัแรก ทีส่าํคญั

ความมัน่คงของมนุษย ์เป็นการกล่าวถึง การที่มนุษยท์ุกคนในชาติจะตอ้ง

มีมาตรฐานคุณภาพชีวิตทีดี่ ทั้งการศึกษา การสาธารณสุข ฯลฯ ซ่ึงต่างมี

ผลต่อตัวปัจเจกชน ดังนั้ นหากประเทศใดไม่ให้ความสนใจในเร่ือง
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ดงักล่าว ก็อาจถือไดว้า่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ประเด็น

สาํคญัที่มีผลเช่ือมโยงต่อจากความมัน่คงของมนุษย ์ก็คอื การทาํใหชุ้มชน

ในแต่ละทอ้งถ่ินมีความเขม้แข็ง ดงันั้นหากคนในชุมชนมีความมั่นคง 

ชุมชนในฐานะที่เป็นหน่วยรวมของคนต่างๆในสังคม ก็จะมีความมัน่คง

ไปด้วย แนวคิดดังกล่าว คือความหมายของ “ความมัน่คงของชุมชน 

(Community Security)” ประเด็นสําคญัในการสร้างความมั่นคงใน

ระดับชุมชน ก็คือการสร้างกลไกให้ผูค้นในชุมชนเกิดความร่วมมือ

ระหว่างกนัจนเกิดบรรทดัฐานทางสังคมให้เกิดการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน             

(Norm Reciprocal)  ซ่ึงเราเรียกกระบวนการน้ีว่าการเกิดขึ้ นของ       

ประชาสังคม (Civil Society) และกลุ่มประชาสังคมน้ีจะเป็นพลงัสาํคญั

ในการสร้างชุมชนของตนเองให้เกิดความมัน่คง ดงันั้นการเปิดพื้นทีท่าง

สังคม (Social Space) ให้กบัภาคประชาสังคมไดมี้บทบาทนาํในชุมชน

ของตนเองจึงเป็นเร่ืองทีส่าํคญัอยา่งยิง่ ภายใตค้วามหมายของความมัน่คง

ของชุมชน (Community Security) 

นอกจากความสาํคญัของความมัน่คงทั้งสองแล้ว การนาํผลลพัธ ์  

ทีเ่ป็นพลังทางสังคมทั้งความมั่นคงของมนุษย ์และ ความมั่นคงของ

ชุมชน ขยายวงให้กว้างขึ้ น  ก็จะนําไปสู่ “ความมั่นคงในระดับชาติ 

(National Security)” อยา่งไรก็ตามเม่ือกล่าวถึงความมัน่คงในระดบัชาติ 

จะเป็นเร่ืองที่มีความสลบัซบัซอ้นมากยิง่ขึ้น ผูท้ี่เก่ียวขอ้งมาจากหลายฝ่าย 

ไม่ว่าจะเป็น กองทพั หรือองคก์รสถาบนัต่างๆทีท่าํงานดา้นความมัน่คง 
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(Security Organizations/ Security Institutions) โดยมีรัฐเป็นผูรั้บผิดชอบ

ในภาพรวม นอกจากน้ี ภาคเอกชน (Private Sectors)  ภาคประชาสังคม 

(Civil Society) ก็จาํเป็นจะตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ

ความมั่นคงของชาติด้วยเช่นกัน ภยัคุกคามในโลกยุคหลังสงครามเยน็ 

เป็นภัยคุกคามทั้งตามแบบ (Traditional Threat)  และไม่ตามแบบ    

(Non-traditional Threat)  ในส่วนที่เป็นภยัคุกคามตามแบบนั้น แบบแผน

ของสงครามมาจากภยัคุกคามทางทหารตั้งแต่ยคุอุตสาหกรรมนิยมจนถึง

ยคุสงครามเยน็ แต่ในยคุหลงัสงครามเยน็   การมีส่วนร่วมของประชาชน

มีความกระชับแน่นมากขึ้น ทั้งในภาคประชาสังคม และ ภาคเอกชน 

สงครามในปัจจุบนัจึงมิใช่ เป็นเพียงสงครามทางทหาร (Military War)  

แบบแยกส่วนดงัเช่นที่เป็นมาอดีต    แต่สงครามตามแบบ(Conventional 

War fairs)ในยุคหลังสงครามเย็น เป็น   “การป้องกันประเทศแบบ

เบ็ดเสร็จ (Total Defence)”  ซ่ึงจะตอ้งใหท้กุภาคส่วนต่างๆทางสังคมเขา้

ร่วม ดงันั้นความเขา้ใจในกิจการทางการทหาร   (Military Affairs) จึง เป็น

เร่ืองจาํเป็นที่ฝ่ายพลเรือน  ทั้งภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคม จะตอ้ง

เขา้ใจ รวมถึงเขา้ใจธรรมชาติของกองทพั และวฒันธรรมของกองทพั 

นอกจากน้ี กองทพัหรือสถาบนัทหาร ก็จาํเป็นจะตอ้งเรียนรู้และปรับตวั

ในการทาํงานความมั่นคงร่วมกบัฝ่ายพลเรือน ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน 

รวมถึง ภาคประชาสังคม ความมัน่คงในยุคโลกาภิวตัน์ กองทพัไม่อาจ

ผูกขาดความมั่นคง ไวท้ี่กองทพัแต่เพียงฝ่ายเดียวได้  ในขณะเดียวกัน
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สงัคมแบบประชาธิปไตย ทีฝ่่ายพลเรือนมีอาํนาจเหนือกองทพั (Civilian 

Supremacy) ก็มิไดห้มายถึงการนาํกองทพัไปใช่โดยมีสถานะเป็นเคร่ือง

หน่ึงของรัฐบาล ภายใตค้าํจาํกดัความที่วา่ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ

เท่านั้น แต่ส่ิงสําคญัยิ่งกว่า ก็คือการจดัวางความสัมพนัธ์ของภาคส่วน

ต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้งกับการเผชิญหน้ากับภยัคุกคามตามแบบ (Traditional 

Threat) อยา่งประสานสอดคลอ้งเพื่อให้เกิดพลงัในการเผชิญภยัคุกคาม

ตามแบบอย่างมีเอกภาพ (Synergy)   มากกว่าการคาํนึงถึงเพียงแค่ให้

รัฐบาลพลเรือนแบบสงัคมประชาธิปไตยในความหมายของการทาํใหเ้ป็น

ตะวนัตกรอบใหม่มีอาํนาจเหนือในการควบคุมกองทพั  โดยหวงัผลให้

เกิด อรรถประโยชน์สูงสุด  ภายใตอุ้ดมการณ์ทุนนิยมการเสรีที่กาํลงัเป็น

กระแสหลกัของโลกในปัจจุบนัแต่เพยีงประการเดียว 

นอกเหนือจากภัยคุกคามตามแบบจะเป็นปัญหาความมั่นคง

ระดบัชาติแลว้ ภยัคุกคามไม่ตามแบบ(Non-traditional Threat) ก็ยงัเป็น

ปัญหาที่กระทบต่อความมัน่คงในระดบัชาติดว้ยเช่นกนั ระดบัปัญหาทาง

สงัคมไม่วา่จะเป็นปัญหาในเร่ืองความมัน่คงของมนุษย ์ความมัน่คงของ

ชุมชน หากปัญหาดงักล่าวไดข้ยายวงกวา้งไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเร่ืองภยั

ธรรมชาติ ปัญหาทางสังคมอย่างเช่นปัญหายาเสพติด ปัญหาลกัลอบเขา้

เมือง ลว้นแลว้แต่จะกลายเป็นปัญหาความมัน่คงในระดบัชาติไดท้ั้งส้ิน 

ปัจจุบนัประเทศไทย และ หลายประเทศทั้งในระดบัภูมิภาค และ ระดับ

นานาชาติ ต่างเผชิญปัญหาเหล่าน้ีมากยิ่งขึ้น ระดับของปัญหากาํลังถูก
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ยกระดบัใหก้ลายเป็นปัญหาของชาติ การใชแ้นวความคิดของการจดัวาง

ความสัมพนัธ์ระหว่างภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นกองทพั หรือหน่วยงานอื่นๆ

ของรัฐ กบัภาคเอกชน และ ภาคประชาสงัคมจะเป็นเร่ืองที่จาํเป็นอยา่งยิง่

ต่อการแกปั้ญหาความมัน่คงในระดบัชาติ แต่ส่ิงสาํคญัเราจะพบว่าองคก์ร

หรือสถาบนัที่จะตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการเผชิญปัญหาภยัคุกคามที่เป็น

ความมัน่คงระดบัชาติ ลว้นมีอตัลกัษณ์ (Identity) ที่แตกต่างกนั มีความ

หลากหลาย  มีค่านิยม แนวคิด และ ธรรมชาติของแต่ละสถาบนัแตกต่าง

กนั ที่สาํคญัแต่ละสถาบนัมีจุดแข็งและจุดอ่อนที่แตกต่างกนัโดยส้ินเชิง 

ดงันั้นในการปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง เพือ่ให้ภาคส่วนต่างๆเหล่าน้ี   

ใหเ้ขา้มาทาํงานร่วมกนั จึงเป็นเร่ืองทีไ่ม่ง่าย การบริหารงานความมัน่คง

ใหม่น้ีจะตอ้งคาํนึงถึงการบริหารความหลากหลาย (Manage Diversity)  
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มากกว่าจะบริหารงานโดยคาํนึงถึงประสิทธิภาพ (Manage Efficiency) 

ภายใตอุ้ดมการณ์ทุนนิยมการเสรีแต่เพียงประการเดียว ดงันั้น นักความ

มั่นคงในโลกยุคหลังสงคามเยน็จึงตอ้งมีความเขา้ใจในกระบวนทศัน์

ความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไป โดยไม่มองปัญหาความมั่นคงแบบแยก

ส่วน   แต่จะตอ้งให้ความสาํคญักับ “การป้องกันประเทศแบบเบ็ดเสร็จ 

(Total Defence)”  จึงจะสามารถบริหารจดัการความมัน่คงในระดบัชาติ

ที่เปล่ียนแปลงไปได ้  

การสร้างความมั่นคงของแต่ละประเทศหรือของแต่ละชาตินั้ น 

ตอ้งยอมรับว่าไม่อาจแยกจากปัญหาความมั่นคงของประเทศอ่ืนๆใน

ภูมิภาคได้ ดังเช่นกรณีของปัญหาผูห้ลบหนีเขา้เมืองโดยผิดกฎหมาย  

หรือปัญหาผูล้ี้ภยัจากการสู้รบในประเทศเพื่อนบา้น อย่างเช่นกรณีของ

พม่า ย่อมส่งผลกระทบต่อประเทศไทย หรือกรณีของ ชนกลุ่มน้อย

โรฮิงญาในรัฐอารากนั (ยะไข่) ของพม่า มีการอพยพโดยทางเรือเพื่อหนี

ภยัจากความอดยาก รวมถึงการกดดนัจากรัฐบาลพม่า ก็อาจส่งผลต่อไทย 

ต่อ มาเลเซีย จนถึงอินโดนีเซียและอาจส่งผลกระทบต่อถึงออสเตรเลียได ้

ทีก่ล่าวเช่นน้ีก็เนื่องด้วยปัญหาของความมั่นคงโดยเฉพาะปัญหาความ

มัน่คงไม่ตามแบบ  ไม่ไดจ้าํกดัอยูใ่นเขตแดนของประเทศใดประเทศหน่ึง

แต่ปัญหาดงักล่าวได้ขยายตวัเป็นปัญหาในระดบัภูมิภาค ดงั นั้นการให้

ความสําคญัเฉพาะความมั่นคงของประเทศใดประเทศหน่ึง  ที่เรียกว่า 

National Security อาจไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาที่สลับซับซ้อนได ้  
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การใหค้วามสาํคญักบัความมัน่คงทีเ่รียกว่า ความมัน่คงในระดบัภูมิภาค 

(Regional Security) จึงเป็นเร่ืองที่จาํเป็นอีกประการหน่ึง ทั้งน้ีปัญหา

ความมั่นคงบางประการ ขีดความสามารถของประเทศใดประเทศหน่ึง

เพียงประเทศเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาความมั่นคงอย่าง

ปัจจุบนัได้ จะตอ้งอาศยัความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆในภูมิภาค 

ดังเช่นที่กลุ่มประทศอาเซียนได้ออกแบบงานด้านความมั่นคงใหม่ 

(Security Architecture) ในรูปของ ประชาคมอาเซียน 2558 ASEAN 

Community 2015โดยมี 3 เสาหลักที่สําคญัได้แก่ 1.ประชาคมความ

มั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community–ASC) 2.ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) และ 3.ประชาคมสังคม-

วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC) 6

                                                             

6 Association of Southeast Asian Nations ‘COMPREHENSIVE  

INTEGRATION  TOWARDS  THE  ASEAN COMMUNITY  Statement of 

Mr. Ong Keng Yong, Secretary-General of the Association of Southeast 

Asian Nations (ASEAN)at the APEC Ministerial Meeting  Santiago,  

18 November 2004’ 

 

แนวความคิดในการออกแบบ ประชาคมอาเซียนเป็นตวัอยา่งหน่ึงทีใ่ห้

ความสาํคญักบัความมัน่คงในระดบัภูมิภาค (Regional Security) ที่สาํคญั

http://www.aseansec.org/16570.htm  

(28 November 2010). 

  

http://www.aseansec.org/16570.htm�
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แนวคิดดงักล่าวยงัเป็นการมองความมัน่คงที่มีความหลากหลาย ทั้งความ

มัน่คงแบบดั้งเดิม และ ความมัน่คงไม่ตามแบบอ่ืนๆอยา่งเช่น ดา้นสังคม 

เศรษฐกิจ และ วฒันธรรม ประเด็นต่างๆเหล่าน้ีทาํให้แนวคิดของการ

ร่วมมือในงานความมัน่คงที่เรียกวา่ (Co-operative Security)มีความสาํคญั

มากยิง่ขึ้น ภายใตค้วามมัน่คงในระดบัภูมิภาค (Regional Security) 

ความมั่นคงที ่สําคัญอีกประการหน่ึงคือความมั่นคงในระดับ

นานาชาติ (International Security) หรือภายใตค้าํจาํกดัความว่าเป็นความ

มัน่คงของโลก (Global Security)นั้น สาระสาํคญัก็คือการคาํนึงถึงความ

เป็นหมู่บา้นโลก (Global Village) เน้นความสําคญัของประชาธิปไตย 

สิทธิมนุษยชน และ อุดมการณ์ทุนนิยมการคา้เสรี โดยประเทศต่างๆตอ้ง

ใหค้วามร่วมมือกนัเพือ่ใหป้ระชาคมโลก ปลอดภยั และ สามารถดาํรงอยู่

ได้ ทุกชาติในโลกจะต้องให้ความร่วมมือ โดยอาศยัองค์กรนานาชาติ 

อย่างเช่น องค์การสหประชาชาติ (UN) เป็นองค์กรกลางในการสร้าง

หลกัประกนัดา้นความมัน่คงในระดับนานาชาติ ทั้งน้ีเงือ่นไขของความ

มัน่คงจะเน้นไปที่ ผูค้นในแต่ละพื้นที ่ไม่ว่าจะอยู่ในกรอบของประเทศ 

หรือ ภูมิภาค จะตอ้งมีความมั่นคงโดยเร่ิมตั้งแต่ความมั่นคงของมนุษย ์

ความมัน่คงในระดบัชุมชน จนถึง ระดบัประเทศ และระดบันานาชาติใน

ทา้ยที่สุด ที่สาํคญัปัญหาความมัน่คงในระดบันานาชาติ จะให้ความสนใจ

ทั้งปัญหาภยัคุกคามตามแบบ (Traditional Threat) อย่างเช่นกรณีของ

ปัญหานิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลี หรือปัญหาอาวุธทาํลายล้างสูง 
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(Weapon Mass Destruction / WMD) ที่ประเทศต่างๆครอบครองอยู ่ 

นอกจากน้ีภยัคุกคามไม่ตามแบบ (Non-traditional Threat) ในรูปแบบ

ต่างๆ โดยเฉพาะภยัพิบติัจากธรรมชาติ (Natural Disaster) ก็เป็นเร่ือง

สาํคญัอีกประการหน่ึงทีป่ระชาคมโลกให้ความสนใจ 6

7  สําหรับกลไก

สําคัญในการดําเนินงานในกรอบความมั่นคงระดับโลก หรือ ระดับ

นานาชาติ สามารถใช้วิธีการ(Means) ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น

มาตรการทางการทูตหรือการเมืองระหว่างประเทศ รวมถึงมาตรการ

กดดนัทางทหาร อยา่งเช่นที ่สหประชาชาติดาํเนินการอยูใ่นกรณีการใช้

มาตรการทางการเมืองระหว่างประเทศ แก้ไขปัญหาความขดัแยง้ใน

คาบสมุทรเกาหลี โดยสหประชาชาติจดัให้มีการเจรา 6 ฝ่าย (Six- Party 

Talk) ที่มีทั้ง สหรัฐ จีน เกาหลีเหนือ เกาหลีใต ้รัสเซีย และ ญีปุ่่ น 7

8  

ในส่วนมาตรการทางทหารจะพบว่า หลังยุคสงครามเย็นการ

ปฏิบติัการทางทหารเพื่อสันติภาพ (Peace Operation) หรือท่ีเรียกว่า    

การปฏิบติัการรักษาสันติภาพ (Peacekeeping Operation) ซ่ึงเป็นการ

                                                             
7 Hough, Peter, Understanding Global Security 2nd  Edition, Routledge 

Taylor& Frances Group., 2008. 
8 Council  of Foreign Relation ‘The Six - Party Talk on North Korea’s 

Program’ 

http://www.cfr.org/publication/13593/sixparty_talks_on_north_koreas_nucl

ear_program.html  (29 November 2010).  

http://www.cfr.org/publication/13593/sixparty_talks_on_north_koreas_nuclear_program.html�
http://www.cfr.org/publication/13593/sixparty_talks_on_north_koreas_nuclear_program.html�
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ปฏิบติัการทางทหารเพือ่ทาํใหใ้หทุ้กฝ่ายที่มีปัญหาไดย้อมรับและทาํความ

ตกลงสนัติภาพร่วมกนัมีมากขึ้น ที่สาํคญัประเทศไทยเองก็ไดใ้ห้บทบาท

น้ีกบักองทพัในฐานะเป็นกลไกสาํคญัในภารกิจที่เก่ียวขอ้งกบัความมัน่คง

ในระดบันาชาชาติมากขึ้นเช่นกนั อยา่งไรก็ตามการปฏิบติัการทางทหาร

เพือ่สนัติภาพมีไดห้ลายลกัษณะและผูท้ี่เก่ียวขอ้งก็จะมีทั้งฝ่ายทหารและ

ฝ่ายพลเรือน องค์กรระหว่างประเทศโดยเฉพาะองค์กรที่ไม่ใช่รัฐจะมี

บทบาทเกี่ยวขอ้งกับการปฏิบติัการทางทหารอยา่งประสานสอดคล้อง

มากยิง่ขึ้น  (ดังภาพคาํอธิบายความเช่ือมโยงการปฏิบัติการเพือ่สันติภาพ

ของสหประชาชาติ) 

 

แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ของการปฏบิตักิารเพือ่สันตภิาพ ของสหประชาชาต ิ
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จากแผนภาพพอที่จะอธิบายไดว้่า รูปแบบของการปฏิบติัการทาง

ทหารจะเป็นไดท้ ั้งการปฏิบติัการเพื่อสร้างสันติภาพ (Peace Making) 

และการบังคับให้เกิดสันติภาพ (Peace Enforcement Operation)  

นอกจากน้ี การปฏิบติัรักษาสันติภาพจะมีไม่ได้ตั้งแต่ ก่อนปัญหาความ

ขดัแยง้และความรุนแรงจะเกิดขึ้น ทั้งน้ีการการปฏิบติัการในลักษณะ

ดังกล่าวจะเป็นการป้องกันไม่ให้ปัญหาความขัดแยง้ในรูปแบบต่างๆ

เกิดขึ้ น (Conflict Prevention) อย่างไรก็ตามการปฏิบัติการทางทหาร

จะต้องปฏิบัติการร่วมกับมาตรการอื ่นๆ เช่น  มาตรการทางการทูต 

การเมืองระหวา่งประเทศ และ อาจใชม้าตรการทางเศรษฐกิจร่วมดว้ย แต่

หากเมื่อปัญหาความขดัแยง้และความรุนแรงซ่ึงกระทบต่อปัญหาความ

มั่นคงในระดับนานาชาติเกิดขึ้ นแล้ว การปฏิบัติการเพือ่สันติภาพ          

ทั้งที ่เป็นการปฏิบติัการทางทหารเพื่อสร้างสันติภาพ (Peace Making) 

และการบงัคบัให้เกิดสันติภาพ (Peace Enforcement Operation) ก็จะถูก

นํามาปฏิบัติ นอกจากน้ีเมื ่อการปฏิบัติการเพือ่สันติภาพจบลงแล้ว       

การปฏิบติัการเพื่อสันติภาพหลงัความขดัแยง้ (Post Conflict) ก็จะตอ้ง

ดาํเนินต่อไปดว้ยเช่นกนั ซ่ึงรูปแบบที่กระทาํกนั ก็จะเน้นไปที่การปฏิรูป

โครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง รวมถึงการทหารของประเทศ

ต่างๆ ใหเ้กิดความมัน่คง และไม่เกิดขึ้นเงือ่นไขทีจ่ะนาํไปสู่ความขดัแยง้

และความรุนแรงต่อไปได้ ซ่ึงเราเรียกกระบวนการดงักล่าวว่า การสร้าง
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สันติภาพ (Peace Building) 9 ทั้งน้ีการปฏิบัติการทางทหารที่อยู่ใน

คาํอธิบายของสหประชาชาติ ถือว่าเป็นการปฏิบติัการทางทหารที่มิใช่

สงคราม (Military Operation Other War / MOOTW)10

อย่า ง ไ ร ก็ ต า มห า ก ศึ ก ษ า ถึ งก า ร ป ฏิ บัติ ก าร เพื อ่ สัน ติ ภ า พ            

อย่างเชื่อมโยงกันกับการปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง(Security Sectors 

Reform / SSR) จะพบว่า แนวคิดการสร้างสันติภาพหลังความขดัแยง้ 

(peace building after post conflict)  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของประเทศ

ตะวนัตก โดยเฉพาะสหภาพยุโรป (European Union / EU) ซ่ึงได้ใช้

แนวคิดน้ี    เป็นเครื่องมือในการปรับเปลี ่ยนประเทศในโลกที่  ๓              

(ในความหมายของโลกยุคสงครามเย็น หรือประเทศกําลังพฒันาใน

ความหมายของการพฒันาไปสู่ความเป็นประเทศทุนนิยมการคา้เสรี) ใหมี้

การปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง เพื่อให้สอดรับกับกระบวนการทาง

 ซ่ึงนบัวนักาํลงัมี

ความสําคัญมากยิ่งขึ้ นภายใต้กรอบที เ่ รียกว่าความมั่นคงในระดับ

นานาชาติ (International Security) หรือความมั่นคงของโลก (Global 

Security)     

                                                             
9 United Nation, United Nation Peacekeeping Operations Principles and 

Guidelines, 2008. pp 17-20. 
10 The Joint Chiefs of Staff, Joint Doctrine for Military Operation Other 

Than War (Joint Pub 3-07), Department of Army United States of America, 

1995. 
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ประชาธิปไตย (Democratization Process) และ หลกัหลกัสิทธิมนุษยชน 

และหากประเทศในโลกที่ ๓ มีการปฏิรูปภาคส่วนความมัน่คงภายใตก้าร

สร้างสนัติภาพหลงัความขดัแยง้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจภายใตอุ้ดมการณ์

ทุนนิยมการคา้เสรี โดยเฉพาะกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ      

ก็จะดาํเนินไปได้อย่างราบร่ืน ดังนั้นกระบวนการสร้างสันติภาพหลัง

ความขดัแยง้ จึงแยกไม่ออกจากอุดมการณ์ทุนนิยมการเสรีโลก ที่ประเทศ

ตะวนัตกทั้งสหภาพยุโรป และ สหรัฐอเมริกา เป็นผูก้าํกับและประเทศ

ต่างๆตอ้งเดินตามภายใตส่ิ้งที่เรียกว่า “The New World Order” 1 0

11  ซ่ึง

สอดตัวอยู่ในความหมายที ่ว่าด้วย ความมั่นคงในระดับนานาชาติ 

(International Security) หรือความมัน่คงในระดบัโลก (Global Security) 

ในทา้ยที่สุด 

จากที่กล่าวมาพอสรุปไดว้่า ความมัน่คงตั้งแต่ระดบัรากฐานทีสุ่ด

คือความมั่นคงของของมนุษย ์(Human Security) แลว้ขยายมาสู่ความ

มั่นคงของชุมชน (Community Security) จนนําไปสู่ความมั่นคงของ

ประเทศหรือของชาติ (National Security) ในขณะเดียวกนั การจะทาํให้

ประเทศแต่ละประเทศเกิดความมัน่คงไดน้ั้น ประเทศต่างๆจะตอ้งสร้าง

กลไกในการรวมกลุ่มประเทศในภูมิภาคเพื ่อสร้างความมั่นคงให ้              

แต่ละประเทศให้มีความเขม้แข็งมากยิ่งขึ้นโดยอาศยัจุดแข็งของแต่ละ

                                                             
11 Well, H.G., The New World Oder, Filiquarian Publishing, LLC., 2007. 



29 
 

ประเทศส่งเสริมซ่ึงกันและกัน ดังนั้ นความมั่นคงของแต่ละประเทศ      

จะเกิดขึ้นได้ ความมั่นคงในระดบัภูมิภาค (Regional Security) จะเป็น

เร่ืองสําคัญและจาํเป็นมากยิ่งขึ้ น   ที่สําคัญการรวมกลุ่มของประเทศ  

ต่างๆ จะต้องมองความมั่นคงไปไกลกว่าผลประโยชน์ของชาติ    

(National Interests) แบบแคบๆอย่างเช่นในอดีต  แต่ต้องมอง

ผลประโยชน์ของชาติอย่างเชื่อมโยงกันในระดับภูมิภาคเพือ่สร้าง   

อาํนาจต่อรองในระดับ

โลกมากยิ่งขั้น  ดังเช่น

ความ พยา ยามในกา ร

สร้าง ประชาคมอาเซียน 

(ASEAN Community) 

ในปี ค.ศ. 2015  เป็นตน้ 

อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม ค ว า ม

มั่นคงในระดับภูมิภาคมิได้แยกอยู่อย่างโดดๆ อย่างที่กล่าวไปแล้วว่า 

ความมั่นคงของโลก (Global Security) หรือความมั่นคงในระดับ

นานาชาติ (International Security) เป็นเรื่องสําคัญและมีความ

สลบัซบัซอ้นมากกวา่ยคุสงครามเยน็ บทบาทของประเทศมหาอาํนาจ ไม่

ว่าจะเป็น สหรัฐ รัสเซีย สหภาพยุโรป แม้กระทั่ง  จีน ญีปุ่่ น  และ 

มหาอาํนาจใหม่อยา่งอินเดีย ต่างก็เขา้มามีบทบาทในความมัน่คงของโลก

มากยิ่งขึ้น ดงันั้นความเขม้แข็งในระดับภูมิภาค ภายใตค้วามหมายของ
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ความมั่นคงในระดับภูมิภาค จะเป็นเร่ืองที่เก่ียวพนักับความมั่นคงใน

ระดบันานาชาติอยา่งใกลชิ้ดและเป็นเน้ือเดียวกนัมากยิง่ขึ้น 

ผลจากความมั่นคงที่มีความมีเช่ือมโยงกันอย่างสลบัซับซ้อนน้ี 

ต้องยอมรับว่าการจะปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง รวมถึงการบริหาร

จดัการความมั่นคงใหม่อย่างมีธรรมาภิบาล จะเกิดผลสัมฤทธ์ิได้นั้ น       

ทุกฝ่ายจะตอ้งเขา้ใจในเร่ืองความมั่นคงแบบเบ็ดเสร็จ (Comprehensive 

Security) หรือเป็นองค์รวม การปรับเปลี่ยนกระบวนทศัน์ ของกลุ่มคน 

องคก์ร รวมถึง สถาบนัต่างๆทางสังคม(Social Institutions) จะตอ้งเขา้ใจ

ความหมายของความมั่นคงอย่างขา้มพรหมแดน (Cross Border) ของ   

แต่ละฝ่ายมากยิ่งขึ้น และตอ้งเชื่อว่าคาํตอบของคาํว่าความมั่นคงมีอยู ่   

ในทุกภาคส่วน มิได้อยู่ เพียงแค่  กองทัพ หรือ ภาคประชาสังคม             

แต่ภาคเอกชนก็มีส่วนในงานความมัน่คงเช่นกนั การทาํงานความมัน่คง

ภายใตส้ถานการณ์อย่างปัจจุบนัไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทั้ งตามแบบ 

(Traditional Security) และความมั่นคงไม่ตามแบบ (Non Traditional 

Security) จะตอ้งอาศยัความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ อยา่งมีแบบแผน

มากขึ้น ดังนั้ นหากจะให้การปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง  รวมถึงการ

บริหารจดัการความมัน่คงอยา่งมีธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นไดน้ั้น การสร้าง

ความมั่นคงโดยสร้างความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน (Co-operative 

Security) ไม่ว่าจะเป็นรัฐโดยเฉพาะกองกาํลังต่างๆ (Forces Security) 

อย่างเช่นกองทพั กับ ภาคประชาสังคม และ ภาคเอกชน จะเป็นเร่ือง
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สาํคญัอีกประการหน่ึงในการปฏิรูป และ การบริหารจดัการ ภาคส่วน

ความมัน่คงไดอ้ยา่งดียิง่ และ ในกรณีของประเทศไทยก็คงหนีไม่พน้จาก

แนวคิดดงัที่กล่าวไปแลว้เช่นกนั  

วิพากษ์แนวคิดในการปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคงภายใต้

กระบวนการทาํให้เป็นประชาธิปไตยแบบตะวนัตกรอบใหม่ในยุค

หลงัสงครามเยน็  

ก่อนที จ่ะวิพากษ์แนวคิด  การปฏิ รูป  และ การปรับเปลี ่ยน

กระบวนการในการบริหารจดัการภาคส่วนความมัน่คง ที่มากับกระแส 

หมู่บา้นโลก (Global Village) หรือการทาํให้เป็นตะวนัตกรอบใหม่  

(New Westernization) ต้องยอมรับว่ากระแสดังกล่าวเป็นเรื่องของ

พฒันาการการบริหารจัดการความมั่นคงให้สอดรับกับโลกยุคหลัง

สงครามเย็นหรือโลกยุคโลกาภิวัตน์  โดยเฉพาะการยึดแนวทาง 

ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน  และ อุดมการณ์ทุนนิยมการค้าเสรี          

ซ่ึงแนวทางดังกล่าวสอดรับกับการจัดระเบียบโลกใหม่ในยุคหลัง 

สงครามเยน็ (The New World Order) ที่สาํคญัหลายฝ่ายมีความเช่ือว่า

กระบวนการดงักล่าวมีขอ้ดีหลายประการทีน่านาชาติจะไดรั้บ อยา่งไรก็

ตามส่ิงทีจ่าํเป็นจะตอ้งคาํนึงถึงก็คอื ในความหมายของคาํวา่นานาชาตินั้น

ใครบ้างหรือประเทศใดบา้งทีถู่กให้ความหมายว่าเป็นนานาชาติ และ

ทา้ยที่สุดแลว้อะไรคือส่ิงที่ดีที่สุด (Best Practices) สาํหรับประเทศไทย 
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รวมถึงประเทศกาํลงัพฒันาทั้งหลายจะไดรั้บประโยชน์จากกระบวนการ

ปฏิรูปภาคส่วนความมัน่คง ทั้งน้ีในความหมายของคาํว่าประโยชน์นั้น 

มิไดห้มายถึงเฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงในแต่ละประเทศ แต่หมายรวมถึง

คนทุกกลุ่มในสังคม โดยเฉพาะคนเล็กคนน้อยในสังคมซ่ึงมีเสียงไม่ดัง

เพยีงพอ(Voiceless) ต่อการเรียกร้องถึงความมัน่คงในระดบัพื้นฐานทีสุ่ด

ที่แต่ละคนควรจะไดรั้บ  

อยา่งที่ไดก้ล่าวไปแลว้วา่กระบวนการทาํใหเ้ป็นตะวนัตกรอบแรก 

(Westernization) เป็นปรากฏการณ์ทีเ่กิดขึ้ นในยุคหลังสงครามโลก     

คร้ังที่ 2 ส่ิงทีเ่ห็นได้ชัดเจนก็คือแผนการมาเซล (Marshall Plan)12

                                                             
12Marshall Plan, 

 ซ่ึง

สหรัฐใช้เปล่ียนแปลงประเทศต่างๆให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมนิยม 

หลังจากทีป่ระสบความสําเร็จในการฟ้ืนฟูยุโรปหลังสงครามโลก        

คร้ังที่ 2   ความหมายของการทาํให้เป็นตะวนัตกทีเ่กิดขึ้นในยุคนั้น  ก็

ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างของประเทศ  โดยเฉพาะ

ประเทศกําลังพฒันา ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ ความมั่นคง      

ใหเ้ป็นสมยัใหม่แบบนอุตสาหกรรมนิยม (Industrialization) สาระสาํคญั

ตวัผูน้าํการเปลี่ยนแปลง(Change Agents)ไดแ้ก่ภาครัฐ โดยเฉพาะกลุ่ม

นักวิชาการในด้านต่างๆ (Technocrats) ที่อยู่ในฝากรัฐจะเป็นหัวออก    

ในการเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมนิยม 

http://www.u-s-history.com/pages/h1852.html,                            

(5 December 2010).  

http://www.u-s-history.com/pages/h1852.html�
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รวมถึงการบริหารจัดการด้านความมั่นคงด้วยเช่นกัน ปรากฏการณ์

ดังกล่าวเกิดขึ้ นมาอย่างต่อเนื่องจนถึงส้ินสุดยุคสงครามเย็น  การ

เปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึ้ นในยุคน้ีก็คือ การเปลี่ยนมือผูรั้บผิดชอบในการ

เปลี่ยนแปลงจากรัฐไปสู่กลุ่มคนทีไ่ม่ใช่รัฐ (Non State Actors) ในภาค

ต่างๆมากยิง่ขึ้น ในงานดา้นความมัน่คงก็เช่นเดียวกนั บทบาทขององคก์ร

ทีไ่ม่ใช่รัฐเร่ิมเขา้มามีบทบาทในงานความมัน่คงมากยิง่ขึ้น ไม่ว่าจะอยู ่ 

ในฐานะผูก้าํกบัและตรวจสอบการทาํงานของรัฐ รวมถึงการใหค้าํแนะนาํ  

ใน ก า ร เป ลี ่ย น แ ป ล ง ง า น ค ว า ม มั่น ค ง  ทั้ ง ใน ก า ร ป ฏิ รู ป อ ง ค์ก ร                 

และกระบวนการในการบริหารจดัการงานความมัน่คง (Security Sectors 

Reform/Governance)  บทบาทขององค์กรทีไ่ม่ใช่รัฐ มีความเขม้แข็ง

รวมถึงมีทุนในการเขา้มาในการเขา้มาเป็นส่วนนาํการเปล่ียนแปลงในงาน

ความมั่นคง ที่ สําคัญองค์กรทีไ่ม่ใช่รัฐมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น

องคก์รระดบันานาชาติ ไดแ้ก่ สหภาพยโุรป (European Union / EU) และ 

United Nation Development Program (UNDP) เป็นตน้ ในส่วนที่เป็น

องคก์รไม่ใช่รัฐที่สาํคญั และเคลื่อนไหวอยูใ่นประเทศไทยสาํคญั ไดแ้ก่  

มูลนิธิที่เรียกว่า Democracy Control Armed Forces (DACF)13

                                                             
13 DCAF Centre for Security Development and The Rule of Law, 

 โดยมีที่

ตั้งอยูใ่น เจนีวา  ประเทศสวสิเซอร์แลนด ์วตัถุประสงคส์าํคญัขององคก์ร

น้ีก็คือ การเป็นผูน้าํในการปฏิรูปภาคส่วนความมัน่คง (Security Sectors 

http://www.dcaf.ch/, (5 December 2010). 

http://www.dcaf.ch/�
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Reform/SSR) และ การบริหารจดัการความมั่นคงอย่างมีธรรมาภิบาล 

(Security Sector Governance/SSG) องคก์รน้ีไดก้าํหนดบทบาทหลกัไว ้4

ประการไดแ้ก่ 

1)  เป็นที่ปรึกษาและให้การสนับสนุน กระบวนการปฏิรูปภาค

ส่วนความมั่นคง และ การบริหารจดัการความมั่นคงอย่างมี

ธรรมาภิบาล 

2) กาํหนดกรอบนโยบายการวิจัยเพือ่สนับสนุน กระบวนการ

ปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง และ การบริหารจัดการความ

มัน่คงอยา่งมีธรรมาภิบาล 

3) ส่งเสริมสนับสนุน ในการสร้าง บรรทดัฐาน และ มาตรฐาน 

ในกระบวนการปฏิรูปภาคส่วนความมัน่คง และ การบริหาร

จดัการความมัน่คงอยา่งมีธรรมาภิบาล 

4) สนบัสนุนและใหก้ารศึกษาอบรม ในกระบวนการปฏิรูปภาค

ส่วนความมั่นคง และ การบริหารจดัการความมั่นคงอย่างมี

ธรรมาภิบาล 

องคก์รที่สองซ่ึงมีบทบาทในการเคล่ือนไหวในเร่ือง กระบวนการ

ปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง และ การบริหารจดัการความมั่นคงอย่างมี 

ธรรมาภิบาลในประเทศไทย ไดแ้ก่ มูลนิธิ “Friedrich-Ebert-Stiftung”14

                                                             
14 Friedrich-Ebert-Stiftung Thailand Office, 

 

http://www.fes-

thailand.org/wb/pages/english/home.php, (5 December 2010).  

http://www.fes-thailand.org/wb/pages/english/home.php�
http://www.fes-thailand.org/wb/pages/english/home.php�
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(FES) ซ่ึงมีสาํนกังานใหญ่อยูท่ี ่เบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี มูลนิธิดงักล่าว

เขา้มาเคลื่อนไหวในประเทศไทยตั้งแต่ ค.ศ. 1970 โดยมีวตัถุประสงค์

หลกั เน้นการสร้างกระบวนการประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และการ

พฒันาอยา่งย ัง่ยนื เป็นตน้ 

บทบาทของทั้งสององคก์รที่ไดก้ล่าวไปนับว่าสาํคญัอยา่งยิง่ อยา่ง

น้อยในสองประการ ประการแรก การเคลื่อนไหวขององค์กรดังกล่าว 

เป็นภาพสะทอ้นของการเปลีย่นแปลงในระบบความสัมพนัธ์ของโลก        

ที่แต่ เ ดิมนั้ น การเปลี ่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม รัฐ และองค์กรของรัฐ        

(State Actors) จะเป็นผูน้ําการเปลี่ยนแปลง และ ประชาชนโดยทัว่ไป     

ก็จะเช่ือไดว้า่รัฐจะตอ้งนาํส่ิงทีดี่มาสู่ชุมชน และสงัคม แนวคดิดงักล่าวจะ

เห็นได้จากการทีป่ระเทศไทย เร่ิมใช้นักวิชาการของรัฐเป็นผูน้ําการ

เปล่ียนแปลง โดยเฉพาะตั้งแต่ประเทศไทย เร่ิมใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจฯ 

ฉบบัที่ 1 เม่ือ พ.ศ. 2504 แม้ว่าแผนพฒันาประเทศแต่ละฉบบัจะไม่ได้

กล่าวถึงความมั่นคงอย่างตรงๆเลยที่เดียว แต่แผนฯในแต่ละฉบบัก็มี

ประเด็นที ่เกี ่ยวข้องกับความมั่นคง ทั้ งตามแบบ และไม่ตามแบบอยู่

เช่นเดียวกัน ที่สําคัญการที่ รัฐเป็นผู ้นําการเปล่ียนแปลง  ได้ถูกให้

ความหมายวา่เป็นเร่ืองจาํเป็นและถูกตอ้งในฐานะ ทีรั่ฐเป็นผูมี้ความรู้ใน

วิทยาการสมยัใหม่ รวมถึงรัฐเป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียว ในฐานะที่

เป็นผูน้าํของรัฐชาติ (Nation State) แต่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่จาก

ยคุสงครามเยน็ไปสู่ยคุหลงัสงครามเยน็ หรือ ยคุโลกาภิวตัน์ บทบาทของ
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องคก์รที่มิใช่รัฐ (Non State Actors) เร่ิมมีบทบาทมากยิง่ขึ้น ทีส่าํคญัการ

เปล่ียนแปลงดงักล่าว ส่งผลต่อเน่ืองในสงัคมของไทย ภาพสะทอ้นที่เห็น

ไดอ้ยา่งชดัเจน คือกรณีการเคลื่อนไหวของคนชั้นกลางตั้งแต่ เหตุการณ์

พ ฤ ษ ภ า  ๒ ๕ ๓ ๕  ก า ร

ติดต่อสื่อสารภายใต้โลกไร้

พรหมแดน ทําให้ เ กิดการ

เคล่ือนไหวที่ เรียกว่า “New 

Social Movement” จ น

นาํไปสู่การเปล่ียนแปลง และ

ส่ ง ผ ล ต่ อ น วัต ก ร ร ม ท า ง

การเมืองของไทย ก็คือการใช้รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ ในทา้ยที่สุดการ

เปล่ียนแปลงดงักล่าว เป็นการเปล่ียนแปลงจากการที่รัฐเป็นฝ่ายนาํทาง

สงัคม ไปสู่ คนที่ไม่ใช่รัฐ     (Non State Actors) มากขึ้น นอกจากนั้นแลว้ 

ผลผลิตของรัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐ ไดส้ร้างองคก์รทีไ่ม่ใช่รัฐเขา้มากาํกบั

การทาํงานของรัฐมากขึ้น และที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือ การเปลี่ยนแปลง

ดงักล่าวสงัคมไทยยงัขาดชุดความรู้ (The Body of Knowledge) ในการทาํ

ความเขา้ใจต่อการเขา้เผชิญปัญหาต่างๆทีม่ากบักระแสการเปล่ียนแปลง

ในยุคหลงัสงครามเยน็ ดงันั้นการเขา้มาขององคก์รระหว่างประเทศใน

ฐานะองค์กรทีมิ่ใช่รัฐ อย่างเช่น มูลนิธิที่เรียกว่า Democracy Control 

Armed Forces (DACF) และ มูลนิธิ Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) จึง
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เป็นเร่ืองปกติธรรมดา ที่ประเทศไทยจะตอ้งเผชิญ นอกจากน้ี องค์กร

ดงักล่าว        ก็มิไดเ้คล่ือนไหวเพยีงลาํพงั แต่มีองคก์รที่มิใช่รัฐอ่ืนๆทั้งใน

ประเทศ  และระดบันานาชาติต่างเขา้ร่วมอยา่งเป็นเครือข่าย ทาํใหอ้งคก์ร

ที่มิใช่รัฐมีพลังมากยิ่งขึ้ น ดังนั้ นรัฐ และ สถาบนัต่างๆที่อยู่ในฝ่ายรัฐ 

โดยเฉพาะองค์กรทีเ่ป็นผูใ้ช้อาํนาจในแบบต่างๆซ่ึงเกี่ยวพนักับความ

มั่นคง (Security Forces) จาํเป็นจะตอ้งเรียนรู้ และทาํความเข้าใจกับ          

สภาวะ แวดล้อ มในง านควา มมั่นค งที เ่ป ลี ่ยนแป ลงไป ที ส่ําคัญ         

สถาบนัต่างๆในฝ่ายรัฐทีเ่กี่ยวขอ้งกับความมั่นคง  จาํเป็นจะตอ้งสร้าง     

ชุดความรู้   ในการวางความสัมพนัธ์กับองค์กรที่มิใช่รัฐ โดยเฉพาะชุด

ความรู้ทีเ่กี่ยวขอ้งกับการปฏิรูปภาคส่วนความมัน่คง (Security Sectors 

Reform /SSR) และ การบริหารจดัการความมั่นคงอย่างมีธรรมาภิบาล 

(Security Sectors Governance /SSG) 

ประการทีส่องในส่วนประเด็นเน้ือหาของ การเคลื่อนไหวในการ

ปฏิรูป และ การบริหารจัดการภาคส่วนความมั่นคงนั้น จะเห็นได้ว่า

ประเด็นหลกัที่องคก์รทั้งสองตอ้งการให้มีการปฏิรูปก็คือ กระบวนการ

ทางประชาธิปไตย อยา่งเช่นที่ประเทศตะวนัตกดาํเนินการอยูเ่ป็นตวัแบบ

ในการเปลี่ยนแปลง นอกจากน้ีส่ิงสําคญัของการปฏิรูปภาคส่วนความ

มั่นคง องค์กรทั้ งสองมุ่งประเด็นไปสู่กองทัพ และ กองกําลังต่างๆ 

อยา่งเช่น ตาํรวจ รวมถึง หน่วยงานดา้นการข่าวของรัฐ (Security Forces) 
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เป็นสาํคญั ทั้งน้ีในส่วนของรายละเอียดที่เกี่ยวขอ้งในการปฏิรูปภาคส่วน

ความมัน่คง จะประกอบไปดว้ยประเด็นต่างๆ 5 ประเด็น14

15 ดงัน้ี 

1) บ ท บั ญ ญั ติ ใ น รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ  แ ล ะ ข้ อ ก ฎ ห ม า ย ต่ า ง ๆ                  

(A Constitutional and legal framework) จะเป็นกรอบ

สําคัญที่ภาคส่วนความมั่นคง โดยเฉพาะ กองทพั และกอง

กาํลงัอ่ืนๆ จะตอ้งยดึถือและปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

2) บทบาทของฝ่ายพลเรือน โดยเฉพาะรัฐบาลพลเรือนทีม่าจาก

กระบวนการประชาธิปไตย จะต้องเข้ามาควบคุมจัดการ     

การทาํงานของภาคส่วนความมัน่คง โดยเฉพาะ กองทพัและ 

กองกาํลงัต่างๆ (Civilian control and management) 

3) กระบวนการทางรัฐสภาจะตอ้งเขา้มาควบคุมและตรวจสอบ

การทาํงานของภาคส่วนความมัน่คง (Parliamentary control 

and oversight of the security sector) ไม่ว่าจะเป็น 

งบประมาณดา้นความมัน่คง  (approval of security budgets) 

การ จัดห าอา วุธยุทโธปก รณ์  (weapons procurement)          

การวางแผนทางยุทธศาสตร์ในงานความมั่นคง    (security 

                                                             
15 Hanggi, Heiner, Making Sense of Security Sector Governance, 

http://kms1.isn.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/96725/ichaptersection_sin

gledocument/607F6240-D18C-4EFD-9351-

2C84B34D665D/en/1+Hanggi.pdf, (6 December 2010) pp. 14-15. 

http://kms1.isn.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/96725/ichaptersection_singledocument/607F6240-D18C-4EFD-9351-2C84B34D665D/en/1+Hanggi.pdf�
http://kms1.isn.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/96725/ichaptersection_singledocument/607F6240-D18C-4EFD-9351-2C84B34D665D/en/1+Hanggi.pdf�
http://kms1.isn.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/96725/ichaptersection_singledocument/607F6240-D18C-4EFD-9351-2C84B34D665D/en/1+Hanggi.pdf�
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strategy and planning) นอกจากน้ีรัฐสภายงัต้องมีอาํนาจ      

ในการตรวจสอบ (Investigate) การทาํงานของภาคส่วนความ

มัน่คงต่างๆอีกดว้ย 

4) กร ะบ วน กา รยุ ติธรร มที่ เ ก่ี ยว ข้อ งกับง าน คว าม มั่น ค ง       

จะต้องจะตอ้งอิงกับกระบวนการทีฝ่่ายพลเรือนยึดถือเป็น

สาํคญั  (The security sector is subject to the civilian 

justice system) 

5) ภาคส่วนความมัน่คงจะตอ้งถูกตรวจสอบจากภาคสาธารณะ 

(Public control’ of the security sector through a security 

community) ไม่วา่จะเป็นภาคประชาสงัคม, ภาคการการเมือง, 

NGOs ต่างๆ, ส่ือสารมวลชน รวมถึง ภาควิชาการทีเ่ป็นสาํนัก

คิดต่างๆ (think tanks) ก็จะตอ้งมีบทบาทสาํคญัในการเขา้มา

ตรวจสอบการทาํงานของภาคส่วนความมัน่คง 

ประเด็นสาํคญัทั้ง 5 ประการดงักล่าวจะเห็นว่า แนวคิดขององคก์ร

ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เท ศ ทั้ ง ส อ ง  มี ชุด ค ว า ม เ ชื ่อ ว่ า  ห า ก ทํา ให้ก อ ง ทัพ               

หรือ หน่วยงานดา้นความมัน่คงของรัฐ อยู่ในกาํกบัของรัฐบาลพลเรือน

ที่มาจากกระบวนการประชาธิปไตย รวมถึง การตรวจสอบจากภาค

ประชาสังคม จะเป็นกระบวนการทีท่าํให้เกิดการปฏิรูปภาคส่วนความ

มัน่คงไดอ้ยา่งแทจ้ริง ถา้หากพจิารณาในเชิงเน้ือหาจะพบว่ายงัมีอีกหลาย

ประเด็นที่แนวคิดดงักล่าวไม่ไดก้ล่าวถึง โดยเฉพาะการทาํความเขา้ใจถึง
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ความมัน่คงอยา่งเป็นองคร์วม (Comprehensive Security) ดงัที่ไดก้ล่าวไป

แล้วว่าความมั่นคงในโลกยุคหลังสงครามเย็นมีความสลับซับซ้อน 

กระบวนการการทําให้เป็นประชาธิปไตยแบบตะวันตกรอบใหม่ 

(Democratization Process) โดยให้รัฐบาลพลเรือนมีอํานาจเหนือ 

(Civilian Supremacy)  อาจไม่เพียงพอต่อการสร้างความมัน่คงอยา่งเป็น

องคร์วมได้ ทั้งน้ีแนวคิดในการให้รัฐบาลพลเรือนควบคุมและบริหาร

จดัการรวมถึงกาํหนดนโยบายดา้นความมัน่คงนั้น กองทพัอินโดนีเซียเอง

ไดน้าํไปประยกุต ์เพื่อที่จะทาํให้กองทพัอินโดนีเซียไม่เขา้ไปยุง่เก่ียวกบั

การเมือง แต่ประเด็นสําคัญที่อาจทําให้แนวคิดการปฏิ รูปกองทัพ

อินโดนีเซียไม่ประสบความสําเร็จ นอกจากจะอยู่ทีก่ารปรับแนวคิด 

วฒันธรรมของคนในกองทพัอินโดนีเซียแลว้ ส่ิงที่จะเป็นอนัตรายต่อการ

ปฏิรูปกองทพัอินโดนีเซีย ก็คือ ความล้มเหลวในเสถียรภาพของการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย และ นักการเมืองอาจดึงกองทัพไป

สนับสนุนกลุ่มการเมืองต่างๆเพื่อหวังผลในทางการเมือง เช่นใช้

สนับสนุนในการจดัตั้งรัฐบาล เป็นตน้ 1 5

16 ดงันั้นจากตวัแบบของกองทพั

อินโดนีเซียจะเห็นว่า การจะปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง รวมถึงการ

บริหารจดัการความมัน่คงอยา่งมีธรรมาภิบาลให้ประสบความสาํเร็จได้

นั้น มิได้อยู่การนํากองทพัเขา้สู่กระบวนการแบบประชาธิปไตยภายใต้

                                                             
16 Widjojo, Agus Lieut. Gen.(Ret.), Indonesia’s Experience in Democracy 

The Military (TNI) Reform,   
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การทําให้ เป็นตะวันตกรอบใหม่ เท่ านั้ น  แต่ ส่ิงทีส่ําคัญกว่าก็คือ               

ตวักระบวนการประชาธิปไตยเอง รวมถึง ความรู้ความเขา้ใจในงานความ

มัน่คงของภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกองทพั นักการเมือง ภาคธุรกิจ

เอกชน (Private Sectors) รวมถึงภาคประชาสังคม  (Civil Society 

Organizations/CSOs) ต่างจาํเป็นต้องเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่าง 

กระบวนการประชาธิปไตย  สิทธิมนุษยชน ภายใตอุ้ดมการณ์ทุนนิยมการ

เสรี ที ่ส่งผลต่อ งานความมั่นคงอย่างเป็นองค์รวม (Comprehensive 

Security) มากกวา่การทาํความเขา้ความมัน่คงแบบแยกส่วนตามความคิด

ที่เป็นมายาคติ (Myth) ของแต่ละฝ่ายโดยไม่ก้าวข้ามพรหมแดนทาง

ความคิดไปสู่การบูรณการเพือ่สร้างชุดความรู้ใหม่ๆ   ที่สอดรับกับ

สงัคมไทยไดใ้นที่สุด   

 ประเด็นสาํคญัอีกประการหน่ึงก็คือ หากรัฐบาลพลเรือนภายใต้

ระบอบทุนนิยมการคา้เสรีมองความมั่นคงไม่รอบด้านพอ รวมถึงมอง

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพื่อการสร้างกาํไรสูงสุดเป็นเป้าหมายสาํคญั 

อย่างเช่น การตั้งเป้าในเร่ืองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยมี GDP. 

(Gross Domestic Products) เป็นเคร่ืองมือวดัความมัน่คงของประเทศแลว้ 

การปฏิรูปภาคส่วนความมัน่คงรวมถึงการบริหารจดัการความมัน่คงอาจ

เกิดขึ้นไดไ้ม่ง่ายนกั ที่สาํคญัรัฐทุนนิยมสมยัใหม่เองอาจเป็นกลไกในการ

สร้างความเลื่อมลํ้ าทางสังคม โดยเฉพาะความแตกต่างระหว่างเมืองกับ

ชนบทในหลายๆประเทศไม่เวน้แมแ้ต่ประเทศไทย นอกจากน้ีรัฐบาลพล
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เรือนภายใตอุ้ดมการณ์ทุนนิยมการคา้เสรียงัสามารถขูดรีด   ส่วนเกิน 

(exploiting class) จากชนบทเขา้มาพฒันาอุตสาหกรรม  ภายใตก้ลุ่มทุน

ผูกขาดซ่ึงมีส่วนสนับสนุนรัฐบาลพลเรือนทีม่าจากการกระบวนการ

ประชาธิปไตยในฐานะทีเ่ป็นกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง (Interest 

Group) ซ่ึงกลุ่มทุนเหล่าน้ีมีอาํนาจเหนือรัฐบาลพลเรือนในระบอบ

ประชาธิปไตยทุนนิยมการคา้เสรี และสามารถกาํหนดนโยบายทางการ

เมืองเพือ่ตอบแทนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของกลุ่มตนได ้ 

ส่ิ ง สํ า คัญ อี ก ป ร ะ ก า ร ห น่ึ ง ที ่จ ะ ต้อ ง ก ล่ า ว ถึ ง ก็ คื อ   เ ร่ื อ ง              

“สิทธิมนุษยชน” ภายใตก้ระแสประชาธิปไตยทุนนิยมการคา้เสรี จะ

พบว่าคนเล็กคนน้อยในชนบทและเป็นกลุ่มคนที่ถูกขูดรีดอยา่งต่อเน่ือง

ยาวนานไม่สามารถจะดาํรงตนเองอยูใ่นสงัคมทุนนิยมอุตสาหกรรมอยา่ง

ปัจจุบันได้ ทีส่ําคัญคนเล็กคนน้อยเหล่าน้ีอาจไม่มีเสียงดังพอต่อการ

เรียกร้องความมั่นคงของตนเองในระดับพื้นฐานที่สุดที่พวกเขาควรจะ

ไดรั้บ ต่างจากกบันกัเคลือ่นไหวทางการเมืองในรูปแบบอื่นๆทีอ่า้งตวัว่า

กาํลงัทาํงานเพือ่สิทธิมนุษยชนในนามของกลุ่มคนทีไ่ม่ใช่รัฐ (Non-State 

Actors) ดังนั้นในประเด็นเน้ือหาในส่วนน้ีจะพบว่า มูลนิธิ Democracy 

Control Armed Forces (DACF) และ มูลนิธิ Friedrich-Ebert-Stiftung 

(FES) อาจมองกระบวนการปฏิรูปภาคส่วนความมัน่คงและการบริหาร

จัดกา รคว ามมั่น คงอ ย่างมี ธรร มาธิบ าล  โดยให้คว ามสํา คัญกับ

กระบวนการทาํใหเ้ป็นประชาธิปไตยแบบตะวนัตกเป็นเร่ืองหลกั ทั้งๆที่
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เร่ืองที่สาํคญัอีกประการหน่ึงก็คือ สิทธิของกลุ่มคนที่ถูกขูดรีด ซ่ึงมีความ

หมายถึงแนวคิดในเร่ือง  สิทธิมนุษยชนทีแ่ทจ้ริงอาจไม่ไดก้ล่าวถึงมาก

นัก นอกจากน้ีผลพวงของทุนนิยมการคา้เสรียงัได้สร้างปัญหาให้กับ

สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ไม่วา่จะเป็นปัญหาโลกร้อน ปัญหามลภาวะที่เกิด

จากรัฐอุตสาหกรรมทีพ่ฒันาแลว้ ความเล่ือมลํ้าและการขดูรีดจากประเทศ

ที่พฒันาแลว้กบัประเทศกาํลงัพฒันาหรือดอ้ยพฒันา ดงัเช่นที่นักวิชาการ

กลุ่มที่เรียกตนเองว่า Neo-Marxist Dependency Theories ไดอ้ธิบายถึง

กระบวนการพฒันาไปสู่การเป็นทุนนิยมอุตสาหกรรมสมัยใหม่ไวว้่า 

กระบวนการพฒันาไปสู่การเป็นประเทศทุนนิยมประชาธิปไตยสมยัใหม่  

ได้นาํไปสู่การขูดรีดและครอบงาํพึ่งพา (dominate – dependent) จาก

ประเทศตะวนัตกที่พฒันาแล้วในรูปแบบต่างๆทั้งการเมือง เศรษฐกิจ 
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สังคม รวมถึง การศึกษาวฒันธรรม ที่สาํคญัคนเล็กคนน้อยในประเทศ

กาํลังพฒันาหรือบา้งคร้ังเรียกว่าประเทศชายขอบ (Periphery) มิได้รับ

ประโยชน์จากการกระบวนการทาํให้เป็นตะวนัตกรอบใหม่แต่อยา่งใด  

แต่ในทางกลับกันกระบวนการทําให้เป็นตะวันตกรอบใหม่ภายใต้

อุดมการณ์ทุนนิยมการค้า เสรีที ่มี รัฐแบบอุตสาหกรรมนิยมภายใต้

กระบวนการทาํให้เป็นประชาธิปไตยกลบักลายเป็นเคร่ืองมือในการขูด

รีดจากประเทศที่พฒันาแล้วอย่างแยบยล 1 6

17 ส่ิงต่างๆที่นักวิชาการกลุ่ม  

Neo-Marxist Dependency Theories ไดก้ล่าวไว ้หากพิจารณาให้ถ่องแท้

แลว้จะพบว่า ลว้นแต่เป็นปัญหาดา้นความมัน่คงทั้งส้ิน ในขณะที่มูลนิธิ 

Democracy Control Armed Forces (DACF) และ มูลนิธิ Friedrich-Ebert-

Stiftung (FES)        ก็มิไดก้ล่าวถึงประเด็นเหล่าน้ีมากนัก ดงันั้นหากจะ

ปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคงและการบริหารจัดการความมั่นคงอย่างมี

ธรรมมาภิบาล จึงไม่อาจใชชุ้ดความเช่ือหลกั (grand narrative) ที่ว่าดว้ย

รัฐบาลพลเรือนภายใตก้ระบวนการประชาธิปไตยทุนนิยมการคา้เสรีมี

อาํนาจสูงสุดในการการเมืองแต่เพยีงประการเดียว จะทาํให้ ชุมชน สังคม 

ประเทศ หรือ ประชาคมโลกเกิดความมั่นคงได้ หรือการสร้างกลไก

ตรวจสอบการทาํงานต่อหน่วยงานความมัน่คงของรัฐ อาจไม่ใช่คาํตอบที่

                                                             
17Keet, Marijke,  Neo-Marxist Dependency Theories and 

Underdevelopment in The Third World, 

http://www.meteck.org/dependency.html, (12 December 2010). 

http://www.meteck.org/dependency.html�
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เพียงพอต่อกระบวนการปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคงและการบริหาร

จดัการความมั่นคงทีมี่ความสลับซับซ้อนอย่างเช่นปัจจุบนัได้  แต่ใน

ขณะเดียวกนัส่ิงทีมู่ลนิธิ Democracy Control Armed Forces (DACF) 

และ มูลนิธิ Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) กล่าวไวก้็เป็นส่ิงที่จาํเป็นต่อ

การปฏิรูปภาคส่วนความมัน่คง เพียงแต่ว่าประเทศต่างๆท่ีนาํไปใชต้อ้ง

ปรับใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมของแต่ละประเทศ อยา่งไรก็ตามส่ิงที่สาํคญักว่า 

ก็คอืการทาํใหทุ้กภาคส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัความมัน่คงมีความรู้ความเขา้ใจ

ในงานความมัน่คงอย่างเป็นองคร์วม (Comprehensive Security) รวมถึง

การจดัวางความสัมพนัธ์ของทุกภาคส่วนที่เก่ียวขอ้งกับความมั่นคงทั้ง

ตามแบบและไม่ตามแบบใหเ้ขา้มาช่วยเหลือเก้ือกูลในการทาํงานร่วมกนั 

(Cooperative Security) เพื่อที่คนเล็กคนน้อยที่สุดในสังคมและมีเสียงดงั

นอ้ยที่สุดจะไดรั้บหลกัประกนัถึงความมัน่คงในระดบัรากฐานที่สุดที่คน

เหล่านั้นควรจะไดรั้บ ประเด็นต่างๆเหล่าน้ีก็น่าจะเป็นเร่ืองที่สาํคญัอีก

ประการหน่ึง ในการปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคงและการบริหารจดัการ

ความมัน่คงที่มีธรรมาภิบาลอยา่งแทจ้ริง 

ความลงท้าย  

ปัญหาของงานความมัน่คงในยคุหลงัสงครามเยน็ หากดูเพียงผิว

เผนิก็อาจกล่าวไดว้า่เป็นเร่ืองที่มีความสงบมากกว่าในยคุสงครามเยน็ แต่

หากวิเคราะห์ในเชิงเน้ือหาและพื้นที่ปฏิบติัการ (Theatre of Operation) 

จะพบวา่มีความสลบัซบัซอ้นมากกวา่ยคุสงครามเยน็มาก สนามรบมีทั้งที่
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มองเห็นอยา่งปกติธรรมดา และ ไม่อาจมองเห็นไดอ้ยา่งปกติธรรมดาซ่ึง

เป็นสนามรบที ่มีทั้ ง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การทูตและการเมือง

ระหว่างประเทศ ทั้งน้ีการสร้างกลไกในการบริหารจดัการความมั่นคง    

ที่เปล่ียนแปลงไป จะต้องอาศัยความรู้ในหลายลักษณะเข้าไปแก้ไข         

ทีส่ําคญัความรุนแรงในยคุหลงัสงครามเยน็เป็นความรุนแรงที่มากกว่า   

ยคุสงครามเยน็มาก ที่สําคญัปัญหาความรุนแรงเป็นเร่ืองที่อยู่ในระดับ  

วิธีคิด ความเช่ือ และ ปัญหาในเชิงลึกที่เป็นความรุนแรงเชิงวฒันธรรม  

(Cultural Violence) นอกจากน้ีกระแสของโลกในยคุหลงัสงครามเยน็   

ยงัได้สร้างชุดความเชื่อความจริง   จนเป็นวาทกรรมหลัก(Dominant 

Discourse) ที่วา่ดว้ย หมู่บา้นโลก (Global Village) ซ่ึงหมายถึงประชาคม

โลกจะถูกกาํกบัดว้ย กระบวนการประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน รวมถึง 

อุดมการณ์ทุนนิยมการคา้เสรี ที่สาํคญักระบวนการทางวาทกรรมที่ว่าดว้ย

หมู่บา้นโลก ไดส่้งผา่นความคิดความเช่ือไปสู่ผูค้นในประชาคมโลก ดว้ย

การสร้างภาคปฏิบติัการ (Discursive Practices) ในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 

ระบอบการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยแบบตะวนัตก ผา่นกระบวนการทาง

การศึกษาในทุกระดับ และ แนวคิดว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนก็ได้ถูกทาํให้

เป็นกระแสหลัก ผ่านสื่อสารมวลชนในแบบต่างๆอย่างหลากหลาย 

รวมถึงการสร้างระบอบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมสมยัใหม่ให้เกิดขึ้น ก็ดว้ย

การอาศยัความเป็นสถาบนัทางเศรษฐกิจต่างๆในระดบัโลก ไม่ว่าจะเป็น 

ธนาคารโลก (World Bank) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) 
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องค์กรการคา้โลก (WTO) รองรับวาทกรรมหลักของโลกในยุคหลัง

สงครามเยน็ จนผูค้นในประชาคมโลกมีความเช่ือและเห็นว่าวาทกรรม

หลกัทีว่า่ดว้ยหมู่บา้นโลก คอืความจริงชุดใหม่ (Truth) ในยคุโลกาภิวตัน์ 

นอกจากน้ีประเทศใดๆก็ตามที่มิไดเ้ดินตามกระแสวาทกรรมหมู่บา้นโลก 

ก็จะถูกลงโทษภายใตก้ลไกทีเ่รียกวา่ “The New World Order”  

ผลพ วง จา กว าทก รร มที ่ว่ า ด้วยหมู่ บ้า นโ ลก ไ ม่ ว่า จะ เป็ น 

กระบวนการประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน อุดมการณ์ทุนนิยมการคา้เสรี 

ทาํใหทุ้กฝ่ายตอ้งทบทวนถึงการปฏิรูปภาคส่วนความมัน่คง รวมถึง การ

จดัวางกลไกในการบริหารจดัการความมัน่คงอยา่งมีธรรมมาภิบาล ทั้งน้ี

หากเราจะปฏิเสธชุดความรู้ต่างๆจากประเทศตะวนัตกทั้งหมด ก็อาจจะ

เป็นการละเลยความจริงในโลกยุคหลังสงครามเย็นไป ทีส่ําคัญ

กระบวนการประชาธิปไตย (Democratization Process) เป็นเร่ืองที่ปฏิเสธ

ได้อยาก  แต่ ส่ิ งที่ทุก ฝ่ายจะต้องคิดก็คื อ  แล้วอะไ รคือแบบขอ ง

ประชาธิปไตยทีส่อดคล้องกับสังคมและวฒันธรรมของไทย รวมถึง 

ความหมายของสิทธิมนุษยชนที่ทุกฝ่ายมองเห็นได้แตกต่างหลากหลาย 

แต่ทา้ยที่สุดแลว้แต่ละฝ่ายที่เก่ียวขอ้งกบัความมัน่คงจะใหค้วามหมายของ

สิทธิมนุษยชนอย่างไร ซ่ึงผูค้นในสังคมไทยยอมรับ ในขณะเดียวกัน      

ก็สอดคลอ้งกบัประชาคมโลก นอกจากน้ีเราคงปฏิเสธไม่ไดว้า่ อุดมการณ์

ทุนนิยมการคา้เสรีกาํลงัทวคีวามเขม้ขน้ และมีอิทธิพลต่อสังคมไทยอยา่ง

มาก ลัทธิบริโภคนิยม กาํลงัทาํให้สังคมไทยสั่นคลอนจนเรียกได้ว่าเกิด
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ความไม่มัน่คง โดยเฉพาะปัญหาสังคม วฒันธรรม รวมถึงส่ิงแวดล้อม 

ประเด็นต่างๆเหล่าน้ี เป็นเร่ืองที่ยงัไม่มีคาํตอบโดยเฉพาะการปฏิรูปภาค

ส่วนความมัน่คง และ การบริหารจดัการความมัน่คงอยา่งมีธรรมาภิบาล 

ดงั นั้นการใช้แนวคิดรัฐบาลพลเรือนมีอาํนาจเหนือสูงสุด  รวมถึงการ

ตรวจสอบอย่างเขม้ขน้จากภาคประชาสังคมต่อหน่วยงานความมั่นคง 

ของรัฐ น่าจะเป็นคาํตอบที่ไม่เพยีงพอและอาจไม่สามารถแกปั้ญหาความ

มัน่คงในระดับต่างๆโดยเฉพาะระดบัรากฐานที่สุดไดเ้ลย ถา้สังคมไทย 

ยงัขาดซ่ึงชุดความรู้ รวมถึงกระบวนการสร้างความรู้ความเขา้ใจในงาน

ความมัน่คงอยา่งเป็นองคร์วม หากจะกล่าวว่าอะไรคือส่ิงสาํคญัเร่งด่วน

สูงสุดในการปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง คงจะตอบไดว้่าการสร้างองค์

ความรู้และทาํความเขา้ใจในงานความมัน่คงอยา่งเป็นองคร์วมใหก้บัผูค้น

ในสังคมจะเป็นเร่ืองด่วนอยา่งยิ่ง แต่หากมองยอ้นมาที่สังคมไทยตอ้ง

ยอมรับว่าเรายงัไม่มีกระบวนการในการสร้างองคค์วามรู้ที่เก่ียวขอ้งกับ

ความมัน่คงของไทยเองจริงๆเลย ดังนั้นการวิจยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้ทั้ง

ในส่วนเน้ือหาที่เก่ียวขอ้งกบัความมัน่คง รวมถึงองคค์วามรู้ที่เก่ียวขอ้งกบั

กระบวนการปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง และ การบริหารจดัการความ

มัน่คงอย่างมีธรรมมาภิบาลจึงเป็นเร่ืองที่จาํเป็นเร่งด่วนอยา่งยิง่ ทั้งน้ีใน

ส่วนของตวัแบบวธีิวทิยาในการวจิยั (Research Methodology) ทีบ่ทความ

น้ี จะขอนาํเสนอก็คือ กระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมจาก

ทุกภาคส่วน (Participation Action Research/PAR) โดยการบูรณาการ
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ความรู้ทั้งจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นจากองคก์รทั้งสองที่กล่าวไปแลว้

ข้างต้น  หรือสถาบันอื ่นใดก็ตาม ผนวกรวมเข้ากับ  ความ รู้และ

ประสบการณ์จากภาคส่วนต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานความมัน่คงของไทย 

ไม่วา่จะเป็นทั้งตามแบบและไม่ตามแบบ โดยกาํหนดผลลพัธ์ขั้นสุดทา้ย

(End State) ไว้ว่า เพือ่สร้างองค์ความรู้ใหม่  ด้วยการสังเคราะห์ 

(Synthesized) ชุดความรู้จากภายนอก ผนวกกับชุดความรู้ที เ่ ป็น    

รากฐานของสังคมไทย   ซ่ึงเป็นวิธีวิทยาในการสร้างความรู้แบบอุปนัย     

(Inductive Inquiry)  ทั้งน้ีเพื่อให้ไดชุ้ดความรู้ใหม่ที่เรียกว่าทฤษฎีระดบั

ฐานราก (Grounded Theory) ซ่ึงสอดรับกับสังคมไทย และนานาชาติ

ยอมรับ ชุดความรู้ใหม่จะตอ้งมีทั้งในส่วนของเน้ือหาที่วา่ดว้ยความมัน่คง 

โดยเฉพาะความมัน่คงอยา่งเป็นองคร์วม (Comprehensive Security) และ

การร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในการทํางานความมั่นคงร่วมกัน 

(Cooperative Security) รวมถึง กระบวนการในการปฏิรูปภาคส่วน   

ความมั่นคง และ การบริหารจัดการความมั่นคงอย่างมีธรรมาภิบาล               

(ดังแผนภาพ) 
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              ในท้ายที่สุดของบทความน้ี  มีจุดมุ่งหมายหลักทีต่ ้องการจะ

แสดงให้เห็นว่า การปฏิรูปภาคส่วนความมัน่คง และ การบริหารจดัการ     

ความมัน่คงอยา่งมีธรรมาภิบาล เป็นเร่ืองทีจ่าํเป็นอยา่งยิง่ ภาคส่วนความ

มัน่คงไม่วา่จะเป็นรัฐ กองทพั ภาคประชาสังคม รวมถึงภาคธุรกิจเอกชน  

ต่างก็ตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการทาํความเขา้ใจถึงสภาวะแวดลอ้มของงานความ

มั่นคงที่เป็นอยู่ในปัจจุบันซ่ึงเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตค่อนข้างมาก          

ที่สาํคญัการใหก้ารศึกษาในเร่ืองความมัน่คงกบัทุกภาคส่วนไดต้ระหนกัรู้

ว่าทุกฝ่าย ทุกคนในสังคม  ต่างมีส่วนรับผิดชอบต่อความมั่นคงทั้งส้ิน 

โดยเฉพาะภายใต้ความหมายของความมั่นคงอย่างเป็นองค์รวม 

แผนภาพทีแ่สดงการบูรณาการความรู้ทั้งของไทยและจากตะวนัตก  

อาทเิช่น องค์กรระหว่างประเทศ แล้วสังเคราะห์เพือ่ให้ได้ชุดความรู้ใหม่ด้วยการวจิยัแบบ PAR 
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นอกจากน้ี ความมัน่คงในยคุหลงัสงครามเยน็ ยคุหลงัอุตสาหกรรมนิยม 

หรือ ยุคหลังทนัสมัย งานความมั่นคงจะต้องอาศยัทุกภาคส่วนเข้ามา

ทาํงานร่วมกัน ดังนั้ นทุกภาคส่วนจะต้องสร้างกลไกของการร่วมมือ

ระหวา่งกนับนพื้นฐานของไวเ้น้ือเช่ือกนักนัทางสังคม (Social Trust) ซ่ึง

ถือว่าเป็นเร่ืองที่จาํเป็นอย่างยิ่ง  และน่าจะจาํเป็นยิ่งกว่าทีจ่ะทาํให้ฝ่าย

หน่ึงฝ่ายใดมีอาํนาจเหนืออีกฝ่ายหน่ึงไม่วา่จะเป็นใหฝ่้ายพลเรือนมีอาํนาจ

เหนือฝ่ายทหารหรือฝ่ายทหารมีอํานาจเหนือ ฝ่ายพลเรือนก็ตาม             

ในขณะเดียวกนักระแสของความเป็นตะวนัตกภายใตก้รอบของหมู่บา้น

โลก ทีว่่าด้วยประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และ อุดมการณ์ทุนนิยม

การค้าเสรี ก็ เป็นเรื่องทีทุ่กภาคส่วนที เ่กีย่วข้องกับงานความมั่นคง          

จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ส่ิงที่สําคญัสูงสุด สังคมไทยจาํเป็นจะตอ้งอาศัย 

องค์ความรู้ ซ่ึงสังคมไทยจะตอ้งสร้างขึ้ นเองภายใตก้ระบวนการวิจัย   

โดยที่ทุกภาคส่วนไดมี้โอกาสเขา้มามีส่วนร่วมต่อการสร้างองคค์วามรู้ 

ทั้งน้ีก็เพือ่ที่จะออกแบบงานความมัน่คง (Security Architecture) ไม่ว่าจะ

เป็น ตัวเน้ือหา การบริหารจดัการ รวมถึง กระบวนการในการจดัวาง

ความสัมพนัธ์ของภาคส่วนต่างๆทีจ่ะเขา้มาทาํงานความมั่นคงร่วมกัน 

อย่างประสานสอดคล้องและมีพลัง (Synergy) ทั้งหมดน้ีก็น่าจะเป็น

กระบวนทศัน์สําคญัในการปฏิรูป และ การบริหารจดัการความมั่นคง

อยา่งมีธรรมาภิบาลของภาคส่วนความมัน่คงในสงัคมไทย  

 



52 
 

เอกสารอ้างองิ 

ภาษาไทย 

ปรีชา เป่ียมพงศศ์านต.์ เศรษฐศาสตร์การเมืองโลกทัศน์กับการวิเคราะห์

ระบบและการเปลี่ยนแปลง. คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

กรุงเทพ ฯ : โรงพมิพจุ์ฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั, 2532 

นเรศน ์วงศสุ์วรรณ, พนัเอก, การบริหารงานความมั่นคงในยุคหลงั

สงครามเย็น, วารสารสถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ ปีที่1                

ฉบบัปฐมฤกษ ์ประจาํเดือน ตุลาคม 2552 – มกราคม 2553.   

 

ภาษาองักฤษ  

Book 

       Born, Hans and Schnabel (Eds), Albrecht, Security Sectors 

Reform in Challenging, Geneva Centre for  

       Democracy Control of Armed Forces (DCAF), New Brunswick 

(U.S.A.) and London (U.K.),  

       Transaction Publisher, 2009, pp. 3-36. 

Hough, Peter, Understanding Global Security 2nd  Edition, Routledge 

Taylor& Frances Group., 2008. 



53 
 

The Joint Chiefs of Staff, Joint Doctrine for Military Operation 

Other Than War (Joint Pub 3-07),  

       Department of Army United States of America, 1995. 

United Nation, United Nation Peacekeeping Operations Principles 

and Guidelines, 2008. pp 17-20. 

Well, H.G., The New World Oder, Filiquarian Publishing, LLC., 

2007. 

 

Working Paper 

Widjojo, Agus Lieut. Gen.(Ret.), Indonesia’s Experience in 

Democracy The Military (TNI) Reform,   

 

Internet 

Association of Southeast Asian Nations ‘COMPREHENSIVE  

INTEGRATION  TOWARDS  THE   

       ASEAN COMMUNITY  Statement of Mr. Ong Keng Yong, 

Secretary-General of the Association of  

       Southeast Asian Nations (ASEAN)at the APEC Ministerial 

Meeting  Santiago, 18 November 2004’  

        http://www.aseansec.org/16570.htm (28 November 2010) 

http://www.aseansec.org/16570.htm�


54 
 

Council  of Foreign Relation ‘The Six - Party Talk on North Korea’s 

Program’  

         http://www.cfr.org/publication/13593/sixparty_talks_on_north_kor

eas_nuclear_program.html                         

       (29 November 2010).  

DCAF Centre for Security Development and The Rule of 

Law, http://www.dcaf.ch/, (5 December 2010). 

Friedrich-Ebert-Stiftung Thailand Office, http://www.fes-

thailand.org/wb/pages/english/home.php,                   

       (5 December 2010).  

Hanggi, Heiner, Making Sense of Security Sector Governance,  

       http://kms1.isn.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/96725/ichaptersecti

on_singledocument/607F6240-        D18C-4EFD-9351-

2C84B34D665D/en/1+Hanggi.pdf, (6 December 2010) pp. 14-15. 

Keet, Marijke,  Neo-Marxist Dependency Theories and 

Underdevelopment in The Third World,  

       http://www.meteck.org/dependency.html, (12 December 2010). 

Marshall McLuhan‘The Global 

Village’ http://www.livinginternet.com/i/ii_mcluhan.htm.                       
                             
      (19 November 2010). 

http://www.cfr.org/publication/13593/sixparty_talks_on_north_koreas_nuclear_program.html�
http://www.cfr.org/publication/13593/sixparty_talks_on_north_koreas_nuclear_program.html�
http://www.dcaf.ch/�
http://www.fes-thailand.org/wb/pages/english/home.php�
http://www.fes-thailand.org/wb/pages/english/home.php�
http://kms1.isn.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/96725/ichaptersection_singledocument/607F6240-%20%20%20%20%20%20%20%20D18C-4EFD-9351-2C84B34D665D/en/1+Hanggi.pdf�
http://kms1.isn.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/96725/ichaptersection_singledocument/607F6240-%20%20%20%20%20%20%20%20D18C-4EFD-9351-2C84B34D665D/en/1+Hanggi.pdf�
http://kms1.isn.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/96725/ichaptersection_singledocument/607F6240-%20%20%20%20%20%20%20%20D18C-4EFD-9351-2C84B34D665D/en/1+Hanggi.pdf�
http://www.meteck.org/dependency.html�
http://www.livinginternet.com/i/ii_mcluhan.htm.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20(19�
http://www.livinginternet.com/i/ii_mcluhan.htm.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20(19�


55 
 

Marshall Plan, http://www.u-s-history.com/pages/h1852.html, (5 

December 2010).   

The International Coalition for Respond to protect ‘An Introduction 

Respond to Protect’  

       http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/about-rtop  (27 

November 2010).         

 

 

 

http://www.u-s-history.com/pages/h1852.html�
http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/about-rtop�

