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Kofi Annan อดีตเลขาธิการสหประชาชาตไิดก้ลา่วไวว่้า

“เราไมส่ามารถเขา้ใจความม ัน่คงเฉพาะทีเ่ป็นประเดน็

ทางทหารเท่านัน้  หากแต่จะตอ้งรวมเอาประเดน็การ

พฒันาเศรษฐกิจ  ความเป็นธรรมทางสงัคม  การ

ปกป้องสิง่แวดลอ้ม  กระบวนการ ประชาธปิไตย  

การลดอาวุธ และการเคารพสทิธมินุษยชน และ หลกั

กฎหมายเขา้ไวด้ว้ย”

https://www.cbsnews.com/news/
kofi-annan-former-un-secretary-general-dead-at-8
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แนวคดิของธรรมาภบิาลในงานด้านความมัน่คง

• นกัวชิาการจาํนวนมากไดม้องวา่ธรรมาภบิาลในงานดา้นความม ัน่คงม ี

ความสมัพนัธร่์วมกบัแนวคดิในเรื่องธรรมาภบิาล (Good Governance) 

• ไฮนเ์นอร ์(Heiner Hänggi) ผูช่้วยผูอ้าํนวยการศูนยเ์พือ่ประชาธปิไตยของ

กองทพัประจาํกรุงเจนีวา และหวัหนา้การวจิยัของศูนยฯ์ ไดก้ลา่วไวใ้นเอกสาร 

Challenges of Security Governance วา่ ธรรมาภบิาลในงานดา้นความ

ม ัน่คงเป็นมติหิน่ึงแนวคดิธรรมาภบิาล  โดย Security Sector Governance 

นัน้จะเป็นแนวคดิในระดบัรฐั-ชาต ิส่วน Security Governance จะเป็นแนวคดิ

ในระดบัโลก หรอืสากล หรอืระดบัภมูภิาค 



แนวคดิของธรรมาภบิาลในงานด้านความมัน่คง

• มกีารใชค้วบคู่ไปกบัคาํวา่ Security Sector Reform (SSR) และนิยมใชใ้น

ภาษาไทยคอื “การปฏรูิปในงานดา้นความม ัน่คง”

• สาเหตทุีค่วามคดิน้ีเริ่มแพร่หลายเกดิจาก ประเทศหรอืรฐัทีเ่กดิขึ้นใหมห่ลงัยุติ

สงครามเยน็ กาํลงัก่อร่างสรา้งรฐั ไมส่ามารถสรา้งโดยตวัเองไดง้า่ย รฐัยงัไมม่ี

ความเขม้แขง็ อาจถกูแทรกแซงจากภายนอก หรอืปญัหาความขดัแยง้ภายใน 

• ทาํใหป้ระเทศทีม่พีลงัอาํนาจสูงกวา่ตอ้งเขา้มาช่วยจดัการ เพือ่รกัษาผลประโยชน์

ของชาตตินเอง ทาํใหม้กีารผลกัดนัแนวความคดิเรื่อง ธรรมาภบิาลในงานดา้น

ความม ัน่คง และ การปฏรูิปในงานดา้นความม ัน่คง เพือ่เขา้มาช่วยจดัการหรอื

สรา้งความเขม้แขง็ใหเ้กดิขึ้นในรฐั



แนวคดิของธรรมาภบิาลในงานด้านความมัน่คง

• ในเวป็วกิพิเีดยีไดม้กีารรวบรวมและใหล้กัษณะของรฐัหรอืประเทศ 3 ลกัษณะที่

นาํแนวคดิท ัง้ธรรมาภบิาลในงานดา้นคามม ัน่คง และ การปฏรูิปในงานดา้นความ

ม ัน่คง ไดแ้ก่ 

1.ประเทศทีเ่พิง่ผ่านพน้ความขดัแยง้ 

2.ประเทศทีอ่ยู่ในช่วงของการเปลีย่นผ่าน และ 

3.ประเทศกาํลงัพฒันา 

หมายความวา่ ประเทศ 3 ลกัษณะน้ีคอืประเทศทีถ่กูเลอืกใหเ้ป็นเป้าหมายของการนาํ

แนวความคิด เรื่อง ธรรมาภบิาลในงานดา้นความม ัน่คง และ การปฏรูิปในงานดา้นความ

ม ัน่คง จากประเทศทีม่กีาํลงัอาํนาจสูงกวา่



ความหมายของธรรมาภิบาลในงานด้านความมั่นคง

• หมายถงึความม ัน่คงแห่งชาต ิ จะตอ้งพจิารณาถงึความหมายของคาํสองคาํคอื 

Security Sector กบัคาํวา่ Governance

• คาํวา่ Security Sector หมายถงึ หน่วยงานดา้นความม ัน่คง ซึง่หากพจิารณาแลว้จะ

พบวา่เป็นการยากทีจ่ะระบวุา่หน่วยงานใดบา้งเป็นหน่วย งานดา้นความม ัน่คง เพราะ

ภาคส่วนต่างๆ หากพจิารณาแลว้จะเกี่ยวขอ้งกบังานดา้นความม ัน่คงเกอืบทกุ

หน่วยงาน 

• แต่ ศูนยเ์พือ่ประชาธิปไตยของกองทพัประจาํกรุงเจนีวา (The Geneva Centre 

for the Democratic Control of Armed Forces: DCAF) ไดแ้บ่งลกัษณะของ

หน่วยงานทีม่บีทบาทในหน่วยงานดา้นความม ัน่คงออกเป็น 8 กลุม่



Security Sector Governance 

• ธรรมาภบิาลดา้นความมัน่คง คอืความโปร่งใสที่ครอบคลมุในเรื่องของ 

กระบวนการ การปฏบิตั ิทศันคต ิค่านิยม ธรรมเนียม และรวมไปถงึความ

รบัผิดชอบในดา้นความัน่คงที่สง่ผลกระทบต่อสาธารณะ เป็นการปฏบิตัทิี่ชอบ

ดว้ยกฎหมายทัง้ในและต่างประเทศ”

• ธรรมภบิาลในงานดา้นความมัน่คงเป็นเรื่องที่มีความสลบัซบ้ซอ้น และที่สาํคญั

จะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบับรบิทของประเทศหรอืสงัคมนั้นฯ และสิง่ที่สาํคญั

คอืหากตอ้งการใหแ้นวคดิน้ีประสบความสาํเรจ็ จะตอ้งดาํเนินการโดยมีการ

ยอมรบัและมีสว่นร่วมจากผูท้ี่มีสว่นไดส้ว่นเสยีใน ดา้นต่างๆ ร่วมกนั



ธรรมภบิาลในดา้นความมัน่คง 

• SSG & SSR เป็นเรื่องใหมใ่นทางสากล และเป็นกระแสทีป่ระเทศทีพ่ฒันาแลว้นาํ
แนวคดิเหลา่น้ีมาใชเ้ป็นเครื่องมอืต่อรองหรอืสรา้งความไดเ้ปรยีบกบัประเทศทีก่าํลงั
พฒันาหรอืดอ้ยพฒันา 

• ระเบยีบโลกใหม(่New World Order) กระแสประชาธปิไตย  สิง่แวดลอ้ม   สทิธิ
มนุษยชนและการเปิดเสร ีโดยถกูหยบิยกเป็นประเดน็สาํคญั และบงัคบัใหป้ระเทศที่
กาํลงัพฒันาหรอืดอ้ยพฒันาตอ้งทาํตาม

• ประเทศไทยนัน้ ไดม้ปีระเทศในกลุม่สหภาพยุโรปเขา้มาขบัเคลือ่น ผลกัดนั และ
ดาํเนินการในเรื่องธรรมภบิาลในดา้นความม ัน่คง ในหว้ง 2 – 3 ปีทีผ่่านมา 

• ภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานดา้นความม ัน่คงไมม่อีงคค์วามรู ้ความเขา้ใจอย่างดพีอ 
อาจส่งผลใหป้ระเทศไทยตอ้งเขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของกระแสน้ีอย่างเสยีเปรยีบ

• การทาํความเขา้ใจในธรรมภบิาลในงานดา้นความม ัน่คงจงึเป็นสิง่ทีม่คีวามจาํเป็นที่
ตอ้งเตรยีมการเพือ่รองรบักบัการเปลีย่นผ่านทีจ่ะเกดิขึ้นในอนาคต



ธรรมาภิบาลในงานดา้นความมัน่คง 

Security Sector Governance (SSG) 

• เป็นเรื่องใหมใ่นประเทศไทย แต่บางอย่างไดเ้กิดขึ้นในประเทศไทยแลว้

• ธรรมาภบิาลในงานดา้นความมัน่คงที่สาํคญัที่ผ่านมามีอยู่ 2 เรื่อง คือการทีร่ฐับาลหรอืฝ่าย

บรหิารพลเรอืน ไดส้ ัง่ใชห้น่วยงานความม ัน่คงในการยุตสิถานการความขดัแยง้ ในหว้ง

เดอืน ม.ีค.-พ.ค. 53 ทีผ่่านมา

• เรื่องที่สองคอืการปลด พล.อ.สแตนเลย ์แมคครสิตลั (Stanley A. McChrystal) ผู ้

บญัชาการทหารสหรฐัฯ และกองกาํลงันาโตใ้นอฟักานิสถาน ทีไ่ปวพิากษว์จิารณเ์จา้หนา้ที่

ระดบัสูง ในนิตยสาร โรลลิง่สโตน (Rolling Stone) รวมถงึประธานาธิบดโีอบามาดว้ย และ

การแต่งต ัง้ พล.อ.เดวดิ เพเทรอสุ (David Howell Petraeus) อดตีผูบ้ญัชาการทหาร

สหรฐัในอริกั ไปดาํรงตาํแหน่งแทน



ธรรมาภิบาลในงานดา้นความมัน่คง 

Security Sector Governance (SSG) 

• ท ัง้ 2 กรณีเกดิการวพิากษไ์ปในทาํนองเปรยีบเทยีบ ถงึระดบัการพฒันาระบอบ

การปกครองแบบประชาธปิไตยกบัระดบัความเป็นทหารอาชพี (Military 

Professionalism) ของกองทพั

• มีความเป็นไปไดว่้าในอนาคต เรื่องของธรรมาภบิาลในงานดา้นความมัน่คงจะ

กลายมาเป็นดชันีช้ีวดัหน่ึง ถงึระดบัความเป็นทหารอาชีพของกองทพัใน

ประเทศต่างๆ ท ัว่โลกในอนาคตอนัใกลน้ี้ 



ความหมายของธรรมาภิบาลในงานด้านความมั่นคง

• หมายถงึความม ัน่คงแห่งชาต ิ จะตอ้งพจิารณาถงึความหมายของคาํสองคาํคอื 

Security Sector กบัคาํวา่ Governance

• คาํวา่ Security Sector หมายถงึ หน่วยงานดา้นความม ัน่คง ซึง่หากพจิารณาแลว้จะ

พบวา่เป็นการยากทีจ่ะระบวุา่หน่วยงานใดบา้งเป็นหน่วย งานดา้นความม ัน่คง เพราะ

ภาคส่วนต่างๆ หากพจิารณาแลว้จะเกี่ยวขอ้งกบังานดา้นความม ัน่คงเกอืบทกุ

หน่วยงาน 

• แต่ ศูนยเ์พือ่ประชาธิปไตยของกองทพัประจาํกรุงเจนีวา (The Geneva Centre 

for the Democratic Control of Armed Forces: DCAF) ไดแ้บ่งลกัษณะของ

หน่วยงานทีม่บีทบาทในหน่วยงานดา้นความม ัน่คงออกเป็น 8 กลุม่



หน่วยงานที่มีบทบาทในงานดา้นความมัน่คง(DCAF) 

1) หน่วยงานทีม่อีาํนาจหนา้ทีต่ามกฏหมาย 

2) ผูบ้รหิาร 

3) สภานิตบิญัญตั ิ

4) ฝ่ายตลุาการ 

5) องคก์รภาคประชาสงัคม 

6) หน่วยงานภาคเอกชนทีท่าํงานดา้นความม ัน่คง 

7) องคก์รอสิระทีท่าํหนา้ทีต่รวจสอบ 

8) ตวัแสดงภายนอก



สํานักงานโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาต ิ

(United Nations Development Program: UNDP) 

ไดแ้บง่หน่วยงานดา้นความม ัน่คงไวเ้ป็น 5 กลุม่

1) หน่วยงานทีเ่ป็นหน่วยงานใชก้าํลงั 

2) หน่วยงานทีจ่ดัการดา้นพลเรอืนและควบคุมดูแล 

3) หน่วยงานดา้นงานยุตธิรรม 

4) กองกาํลงัต่างๆ ทีไ่มใ่ช่ของรฐั

5) หน่วยงานอื่นๆ ทีไ่มใ่ช่หน่วยงานของรฐั



สํานักงานโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาต ิ

(United Nations Development Program: UNDP) 

• ประเทศไทยจะพจิารณาหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสภาความม ัน่คงแห่งชาต ิเป็นเรื่อง
ยากทีจ่ะกาํหนด 

• เพราะดว้ยบรบิท และสถานกาณเ์ฉพาะของประเทศไทย จะพจิารณาพื้นฐานมาจาก
หน่วยงานที่มีความเกีย่วขอ้งกบัสภาความมัน่คงแหง่ชาต ิเพราะเป็นหน่วยงานของรฐั
ทีร่บัผดิชอบดา้นความม ัน่คงของรฐั

• สภาความม ัน่คงแห่งชาตมิอีงคป์ระกอบหลกัดงัน้ี 1) นายกรฐัมนตร ีเป็น ประธาน 2) 
รองนายกรฐัมนตร ีเป็น รองประธาน 3) รฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหมเป็น
สมาชิก 4) รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลงัเป็นสมาชิก 5) รฐัมนตรวี่าการกระทรวง
การต่างประเทศเป็นสมาชิก 6) รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมเป็นสมาชิก 7) 
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นสมาชิก 8) ผูบ้ญัชาการทหารสูงสดุ เป็น
สมาชิก และ 9) เลขาธิการสภาความมัน่คงแหง่ชาตเิป็นสมาชิกและเลขานุการ



Establishing Good Security Sector Governance in Southeast Asia

• เขียนโดย เฮอรแ์มน โจเซฟ (Herman Joseph S. Kraft) แหง่ S. Rajaratnam

School of International Studies (RSIS) ของมหาวิทยาลยันันยาง ประเทศสงิค์

โปร ์องคป์ระกอบที่ใชศึ้กษาดงัน้ี

1) การป้องกนัประเทศ การข่าวกรอง การกาํหนดนโยบาย การคมุขงัและงานยตุธิรรม 

2) บทบาทของบริษทัเอกชนที่ทาํงานดา้นความมัน่คง 

3) การตรวจสอบขอ้ผิดพลาดของกองทพัโดยประชาชน 

4) บทบาทของภาคประชาสงัคม 

5) การนําเพศภาวะเป็นกระแสหลกัของการทาํงาน (ความเท่าเทยีมทางเพศ)

6) การปลดอาวธุ การระดมพล 

7) การบูรณาการการทาํงานของหน่วยงานภาครฐัต่างๆ



Establishing Good Security Sector Governance in Southeast Asia

• ธรรมาภบิาลในหน่วยงานความมัน่คงเป็นแนวคดิที่มีขอบเขตการศึกษาที่กวา้ง 

ขวาง คลอบคลมุหลายมิต ิหากจะทาํความเขา้ใจใหมี้ความชดัเจนมากยิ่งข้ึน 

ตอ้งทาํความเขา้ใจกบั เรื่อง ความสมัพนัธพ์ลเรอืนกบัทหารภายใตร้ะบอบการ

ปกครองแบบประชาธปิไตย

• พลเรอืนจะมีบทบาท ในเรื่องการปกครอง ควบคมุ การตรวจสอบ การบรหิาร 

และจดัการ หน่วยงานความมัน่คงและกองทพั เพือ่ใหเ้กดิธรรมภบิาล 

• ธรรมภบิาลงานความมัน่คงลกัษณใดหรอืแนวทางใด เป็นเรื่องที่ตอ้งศึกษาหา

แนวทางความเหมาะสมตามบรบิทของสงัคมนั้นๆ เพราะคงไม่มีรูปแบบธรร

มาภบิาลในหน่วยงานความมัน่คงที่มีลกัษณะสาํเรจ็รูปและ ใชไ้ดใ้นทกุสงัคม



องค์ประกอบท่ีใช้ศึกษาธรรมาภิบาลความมัน่คง 
• จะตอ้งทาํความเขา้ใจเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างพลเรอืนกบัทหารภายใต ้

ระบอบ ปชต.

• พลเรอืนจะมีบทบาทในเรื่องการปกครอง ควบคมุ การตรวจสอบ การบรหิาร 

และการบรหิารหน่วยงานความมัน่คงและกองทพั เพือ่ใหเ้กดิธรรมาภบิาล 

• ธรรมภบิาลในหน่วยงานความมัน่คงจะเป็นลกัษณใดนั้นเป็นเรื่องที่ตอ้งศึกษา

หาแนวทางที่เหมาะสมตามบรบิทของสงัคมนั้นๆ 

• ไม่มีรูปแบบธรรมาภบิาลความมัน่คงที่มีลกัษณะสาํเรจ็รูปและใชไ้ดใ้นทกุสงัคม

เอกสาร Establishing Good Security Sector Governance in Southeast Asia ทีเ่ขยีนโดย เฮอรแ์มน โจเซฟ (Herman Joseph S. Kraft) แหง่ S. Rajaratnam School 
of International Studies (RSIS) ของมหาวทิยาลยันนัยาง ประเทศสงิคโ์ปร ์



แนวทางจัดการธรรมาภิบาลในงานด้านความมัน่คงของไทย

• ประเทศไทยมรูีปแบบการปกครองมายาวนาน มคีวามเกี่ยวพนัเชงิอาํนาจ

โครงสรา้งจงึมคีวามสลบัซบัซอ้นมลีกัษณะเฉพาะ การใชแ้นวคดิต่างประเทศมา

ใชพ้จิารณาอาจทาํใหข้าดมติขิองความเป็นไทย 

• ถงึแมจ้ะเป็นแนวคดิใหมใ่นงานดา้นความม ัน่คง ทีม่ทีศิทางทีไ่มส่อดคลอ้งกบั

รูปแบบของการดาํเนินการกจิการความม ัน่คงของไทยทีผ่่านมาอาจจะส่งผล

กระทบ

• แนวคดิเรื่องการจดัการธรรมาภบิาลในงานดา้นความมัน่คงเป็นกระแสโลกที่ไม่

สามารถหลกีเลีย่งหรอืปฏเิสธได ้

• แนวคดิการจดัการธรรมาภบิาลในงานดา้นความมัน่คงของไทยที่เหมาะสมกบั

บรบิทของไทยจะเป็นอย่างไรจงึมีความจาํเป็นอย่างยิ่ง 



ววิฒันาการของกจิการดา้นความมัน่คงในประเทศไทย

• ยคุเนน้พื้นฐานของภารกจิ (Mission-based):เป็นยุคทีห่น่วยงานความม ัน่คงช่วงสงครามเยน็

• ยคุเนน้กระบวนการ (Process-based) : เป็นยุคหลงัสงครามเยน็ยุต ิสหภาพโซเวยีตลม่สลาย  

กระแสโลกาภวิตันแ์พร่กระจายไปรอบโลกอย่างรวดเรว็ จากเดมิทีว่า่ “รูเ้ท่าทีจ่าํเป็น” (Need to Know 

Basis) ไปสู่การ “รูแ้ลว้ตอ้งแลกเปลีย่น” (Need to Share Basis) 

• ยคุการทาํงานบนพื้นของธรรมาภบิาล (Governance-based) : เป็นยุคทีค่าดวา่จะเกดิขึ้นใน

ทศวรรษน้ี เพราะกระแสธรรมาภบิาลจากตะวนัตกไดแ้พร่กระจายมายงัประเทศไทย ท ัง้ในภาครฐั ทีเ่รยีกว่า 

การบรหิารกิจการบา้นเมอืงทีด่ ี(Good Governance) และภาคเอกชน ทีเ่รยีกวา่ การกาํกบัดูแลกิจการทีด่ ี

(Good Corporate Governance) ธรรมาภบิาลในหน่วยงานความม ัน่คง จงึเป็นเรื่องสาํคญัทีไ่มส่ามารถ

หลกีเลีย่งได ้และตอ้งนาํมาปฏบิตัใิหเ้ป็นรูปธรรม เพือ่รองรบัการตรวจสอบ การปกครอง การควบคุม และ 

การจดัการ จากฝ่ายบรหิาร กลไกการตรวจสอบ และการตรวจสอบจากภาคประชาชน 

• ธรรมาภบิาลในหน่วยงานความม ัน่คงจงึกลายมาเป็นสิง่สาํคญัสาํหรบัหน่วย งานความม ัน่คง

ในจะตอ้งนาํมาปฏบิตัใิหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการปฏบิตังิาน



ธรรมภิบาลในดา้นความมัน่คง 

• ประเทศไทยนัน้ ไดม้ปีระเทศในกลุม่สหภาพยุโรปเขา้มาขบัเคลือ่น 

ผลกัดนั และดาํเนินการในเรื่องธรรมภบิาลในดา้นความม ัน่คง ในหว้ง 

10 ปีทีผ่่านมา 

• ภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานดา้นความม ัน่คงไม่มีองคค์วามรู ้ความเขา้ใจ

อย่างดพีอ อาจส่งผลใหป้ระเทศไทยตอ้งเขา้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ

กระแสนี้อย่างเสยีเปรยีบ

• การทาํความเขา้ใจในธรรมภบิาลในงานดา้นความม ัน่คงจงึเป็นสิง่ทีม่ ี

ความ จาํเป็นทีต่อ้งเตรยีมการเพือ่รองรบักบัการเปลีย่นผ่านทีจ่ะเกดิขึ้น

ในอนาคต



ตวัแสดงในประเทศไทย

• ตวัแสดงทีไ่มใ่ช่รฐั (Non-state Actors) 

• กลุม่การเมอืง (Political Groups) 

• กลุม่ผลประโยชน ์(Interest Groups)

• กลุม่ผูน้าํทหาร (Military Leader Groups) 

• กลุม่ขา้ราชการ (Bureaucracy Groups) 

• กลุม่ภาคประชาสงัคม (Civil Society Group) 

• กลุม่สือ่สารมวลชน (Mass Media Groups) 

• กลุม่ขา้ราชการเป็นกลุม่ทีม่บีทบาทตามกลุม่การเมอืง  ภาคประชาสงัคมยงัไมค่วาม
เขม้แขง็  กลุม่สือ่สารมวลชนมบีทบาทตามกลุม่ผลประโยชนอ์ืน่ๆ

• อาํนาจตกอยู่ที่ กลุม่การเมือง กลุม่ผลประโยชน ์และ กลุม่ผูนํ้าทหาร



ธรรมาภิบาลในงานด้านความมั่นคงของไทย

• กลุม่อาํนาจจะมคีวามสมดุลยใ์นเชงิอาํนาจ ภาคประชาสงัคมและสือ่สารมวลชน ตอ้ง

มคีวามเขม้แขง็ ทีจ่ะสามารถทาํหนา้ทีต่รวจสอบกลุม่อาํนาจทีม่บีทบาทในสงัคมได ้

• ความเขม้แขง็ของภาคประชาสงัคมและสือ่สารมวลชน จะมคีวามสมัพนัธท์ีส่มดุลยก์บั

กลุม่การเมอืง กลุม่ผลประโยชน ์และกลุม่ผูน้าํทหาร 

• กลุม่หน่ึงกลุม่ใดมคีวามห่างกลุม่อืน่ๆ หรอืมคีวามอ่อนแอ  จะทาํใหเ้กดิภาวะไม่

สมดุลยท์างอาํนาจ 

• กลุม่การเมอืงทีม่คีวามสนิทสนมกบักลุม่ผลประโยชนม์ากเกนิไป จะทาํใหเ้อื้อ

ประโยชนก์บักลุม่ของตน หรอืแต่ละกลุม่มคีวามใกลช้ดิกนัมากเกนิไป จะทาํใหเ้กดิ

ปฏกิรยิาต่อตา้นจากภาคส่วนอืน่



ความท้าทายของธรรมาภิบาลในงานด้านความมัน่คง

• สิง่ทีท่า้ทาย คอืการยดึโยงกบัอดตีและวฒันธรรมองคก์รยงัเป็นอปุสรรคในการ

เดนิไปสู่มติขิองธรรมาภบิาลในงานดา้นความม ัน่คง 

• ยุคสงครามเยน็ จะเผชญิกบัภยัคุกคามแบบดัง้เดมิ เป็นภยัคุกคามทางทหาร 

การรุกรานรฐั และการป้องกนัรฐั 

• เมือ่สงครามเยน็ยุตรูิปแบบภยัคุกคามไดเ้ปลีย่นแปลงไป เป็นภยัคุกคามทีม่ี

ความผสมผสานกนัระหวา่งภยัคุกคามทางทหาร และไมใ่ช่ทางทหาร หรอื

เรยีกวา่ภยัคุกคามรูปแบบใหม ่มคีวามคดิในเรื่องของความม ัน่คงมนุษย ์

(Human Security) กลไกทีน่าํมาใช ้คอืการใชภ้าคประชาสงัคม (Civil 

Society)



Challenges of Security Governance 

• ขอบเขตของการแบง่แยกอาํนาจทีช่ดัเจนในรฐัธรรมนูญและกฏหมาย

• พลเรอืนเป็นผูค้วบคมุและบรหิารจดัการหน่วยงานความม ัน่คง

• รฐัสภาพเป็นผูค้วบคมุและตรวจสอบความผดิพลาดทีเ่กดิขึ้น 

• ควบคมุโดยศาลยุตธิรรม เช่น ตลุาการทหารอยู่ภายใตก้ารควบคมุ  ดูแล

ของตลุการฝ่ายพลเรอืน

• ควบคมุโดยสาธารณะ เช่น สือ่หรอืภาคประชาสงัคมสามารถวพิากษ์

ประเดน็ความม ัน่คงไดใ้นฐานะประเดน็สาธารณะ 



ธรรมาภบิาลความมัน่คงภายใตร้ะบอบประชาธปิไตย 

• การปฏบิตัทิีด่สูี่ความเป็นเลศิ (Best Practice) ควรประกอบดว้ย

1) ขอบเขตของการแบง่แยกอาํนาจทีช่ดัเจนในรฐัธรรมนูญและกฏหมาย 

2) พลเรอืนเป็นผูค้วบคุมและบรหิารจดัการหน่วยงานความม ัน่คง 

3) รฐัสภาพเป็นผูค้วบคุมและตรวจสอบความผดิพลาดทีเ่กิดขึ้น 

4) ควบคุมโดยศาลยุตธิรรม เช่น ตลุาการทหารอยู่ภายใตก้ารควบคุมดูแลของตุ

ลการฝ่ายพลเรอืน 

5) ควบคุมโดยสาธารณะ เช่น สือ่หรอืภาคประชาสงัคมสามารถวพิากษป์ระเดน็

ความม ัน่คงไดใ้นฐานะประเดน็สาธารณะ

Challenges of Security Governance



ส่งเสริมให้กองทัพมคีวามเป็นทหารอาชีพ

• ความเป็นทหารอาชพีของกองทพันัน้จะช่วยใหก้ารดาํเนินการดา้นต่างๆ ใน

กจิการความม ัน่คงของประเทศเป็นไปอย่างมเีสถยีรภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน

ประเดน็ทางการดา้นการเมอืง 

• กองทพัจะตอ้งรกัษาระยะใหม้คีวามเหมาะสม คอืไมห่่างเหนิหรอืใกลช้ดิ

จนเกนิไปกบักลุม่ผลประโยชนต่์างๆ

• ความเหมาะสมของระยะของกองทพักบักลุม่ผลประโยชนต่์างๆ จะช่วยให ้

กองทพัมคีวามเป็นทหารอาชพี



ส่งเสริมให้กองทัพมคีวามเป็นทหารอาชีพ

• ปรบัโครงสรา้งกองทพัใหม้คีวามทนัสมยัและเหมาะสม เพือ่ใหม้กีระบวนการ

ทาํงานทีม่ปีระสทิธภิาพ มคีวามชดัเจนในบทบาทและหนา้ที ่รวมถงึเป็นการ

เตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัการควบคุม ตรวจสอบ บรหิารจดัการทีจ่ะเกดิขึ้น

โดยพลเรอืนในอนาคต

• บทบาทของกองทพัในการเตรยีมกาํลงัและใชก้าํลงั จะตอ้งมลีกัษณะทีแ่ยกออก

จากกนั ปจัจบุนักองทพัเป็นหน่วยงานมลีกัษณะรวมการใชก้าํลงัและเตรยีมกาํลงั

ภายในตนเอง ทาํใหม้กีารใชอ้าํนาจแบบเบด็เสรจ็ผูกขาดทีบ่คุคลคนเดยีว



ส่งเสริมให้กองทัพมคีวามเป็นทหารอาชีพ

• การทีก่องทพัมโีครงสรา้งทีเ่หมาะสม โดยมกีารแยกการเตรยีมกาํลงั และใช ้

กาํลงัออกจากกนั ซึง่สิง่เหลา่น้ีจะช่วยใหก้องทพัมคีวามเป็นทหารอาชพีมากยิง่ขึ้น

• ปลูกฝงัอดุมการณค์วามเป็นทหารอาชพีอย่างต่อเน่ือง ในเรื่องอดุมการณใ์นการ

เป็นทหารอาชพีนัน้ เป็นสิง่ทีท่กุคนในกองทพัจะตอ้งไดร้บัการปลูกฝงัอย่าง

ต่อเน่ืองยาวนาน เพือ่ไมใ่หล้มืจติวญิญาณในการเป็นทหารอาชพี 

• ในสภาพความเป็นจรงิทีผ่่านมานัน้กองทพัปลูกฝงัอดุมการณใ์นการเป็นทหาร

อาชพีใหเ้ฉพาะโรงเรยีนทหาร และช่วงการฝึกบคุคลพลเรอืนเขา้มาเป็นทหาร



ส่งเสริมให้กองทัพมคีวามเป็นทหารอาชีพ

• หลงัจากจบการศึกษาหรอืผ่านการฝึกจากหลกัสูตรเหลา่นัน้ไปแลว้ เมือ่

เขา้มาประจาํการในกองทพัไมไ่ดม้โีอกาสใหม้กีารปลูกฝงัอดุมการณใ์น

การเป็นอาชพีมากนกั

• ในปจัจบุนัในสถาบนัการศึกษาของทหารหลายแห่งเริ่มมคีวามตื่นตวัใน

การปลูกฝงัอดุมการณใ์นการเป็นทหารอาชพีอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

• การดาํเนินการเหลา่นี้จะช่วยใหท้หารในอนาคตมทีรรศนะในการเป็น

ทหารอาชพี เพิม่มากขึ้น



กระบวนการมส่ีวนรวมจากทกุภาคส่วน

• การดาํเนินการต่างๆทีจ่ะไปไดอ้ย่างด ีตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมของภาคส่วน

ต่างๆ ทีม่สี่วนไดเ้สยีในเรื่องนัน้ๆ 

• หากไมไ่ดม้สี่วนร่วมจากภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งแลว้ย่อมมแีนวโนม้วา่การดาํเนินการ

นัน้ยากทีจ่ะประสบความสาํเรจ็ 

• ปจัจบุนัสงัคมมคีวามสลบัซบัซอ้นทีม่ากขึ้นและมกีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา

ในลกัษณะทีเ่ป็นพลวตัร 

• การมสี่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ จงึเป็นเรื่องทีห่น่วยงานดา้นความม ัน่คงไม่

สามารถทีจ่ะหลกีเลีย่งได ้การดาํเนินการใดๆ จงึมคีวามจาํเป็นทีต่อ้งมสี่วนร่วม

จากภาคส่วนต่างๆ



เน้นกระบวนการมส่ีวนรวมจากทกุภาคส่วน

• การมสี่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆโดยจดัใหม้เีวทสีาธารณะในวาระสาํคญัๆ ของ

ประเทศดา้นความม ัน่คง เพือ่ใหเ้กดิความโปร่งใสในการดาํเนินการของงานความ

ม ัน่คง อนันาํไปสู่การตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 

• การเปิดเวทสีาธารณะจะนาํไปสู่ฉนัทามตใินเรื่องต่างๆ ทีห่น่วยงานดา้นความม ัน่คง

ดาํเนินการ แต่การมสี่วนร่วมจะตอ้งมดุีลยภาพระหวา่งความม ัน่คงแห่งชาตแิละ

การรบัรูข้า่วสารของประชาชน

• จดักจิกรรมทีเ่นน้การมสี่วนร่วมนัน้เพือ่เป็นการสือ่สาร ประชาสมัพนัธ ์และเพิม่

ระดบัการมสี่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ อนันาํไปสู่การขบัเคลือ่นร่วมกนัในมติิ

ความม ัน่คง



การยกระดบัภาคประชาสังคมให้มีความเข้มแขง็

• ตอ้งเร่งดาํเนนิการ สง่เสรมิใหภ้าคประชาสงัคมมคีวามเขม้แขง็ เพราะ

ภาคประชาสงัคมเปรยีบเสมอืนกบัผูท้ีค่อยทาํหนา้ทีต่รวจสอบการใช ้

อาํนาจของฝ่ายต่างๆ ไมว่า่จะเป็นฝ่ายบรหิาร นติบิญัญตั ิตลุาการ 

แมก้ระท ัง่ขา้ราชการ หรอื กระท ัง่ภาคเอกชนต่างๆ 

• เพราะประชาชนเป็นเจา้ของอาํนาจทีแ่ทจ้รงิ โดยการทีจ่ะส่งเสรมิใหภ้าค

ประชาสงัคมมคีวามเขม้แขง็ได ้



การยกระดบัภาคประชาสังคมให้มีความเข้มแขง็

• ประเทศไทยจะตอ้งการมกีารส่งเสรมิในประเดน็ต่างๆ เช่นการออกนโยบาย

สาธารณะทีเ่ปิดโอกาสใหป้ระชาชนและภาคประชาสงัคมไดม้บีทบาทหนา้ที ่และ

รวมไปถงึการมอีาํนาจในการตรวจสอบการทาํหนา้ทีข่องภาคส่วนต่างๆ ในระดบั

ทีม่คีวามเป็นรูปธรรมและเหมาะสม

• จดัใหป้ระชาชนทกุคนไดม้โีอกาสทางการศึกษาในระดบัสูงสุดเท่าทีเ่ป็นไปได ้

และใหค้รอบคลมุมากทีสุ่ด เพือ่ยกระดบัคุณภาพทางการศึกษาของประชาชนใน

ประเทศ อกีท ัง้ยงัเป็นการเพิม่ภมูคุิม้กนัและมคีวามรูเ้ท่าทนัในสถานการณค์วาม

เป็น ไปของประเทศ







การเปิดใหมี้ความอิสระของส่ือ

มาก        
→
นอ้ย



ส่ือสารมวลชน

• สือ่สารมวลชนตอ้งมส่ีวนร่วมกบัภาคประชาสงัคมในการตรวจสอบ ดว้ยความเป็นมอื
อาชพีในวชิาชพี 

• สือ่สารมวลชนจะช่วยทาํหนา้ทีเ่ป็นกระบอกเสยีงใหก้บัภาคประชาสงัคมในการ
ตรวจสอบ 

• ทีส่าํคญัสือ่สารมวลชนตอ้งมคุีณธรรมและจรยิธรรม 

• กลุม่ผลประโยชน ์มกัจะมคีวามสมัพนัธท์ีใ่กลช้ดิกบักลุม่สือ่สารมวลชน ทาํใหอ้าํนาจ
ในการตรวจสอบจะมนีํา้หนกันอ้ยลง 

• แนวคดิเรื่องของธรรมาภบิาลความม ัน่คงยงั จงึตอ้งใชเ้วลาและกระบวนการขดัเกลา
ทางสงัคม (Socialization) จะช่วยใหเ้กดิการเปลีย่นผ่านไปสู่การมธีรรมาภบิาลใน
งานความม ัน่คงในอนาคต



รณรงค์ส่งเสริมส่ือมวลชนสร้างสรรค์

• สือ่มคีวามสาํคญัยิง่ในปจัจบุนั ความตอ้งการบรโิภคขอ้มลูขา่วสารของ

ปจัเจกบคุคลมแีนวโนม้ทีสู่งมากขึ้น 

• การทาํหนา้ทีข่องสือ่มคีวามสาํคญัเป็นอย่างยิง่ต่อการตรวจสอบการ

ดาํเนินการของภาคส่วนต่างๆ ในสงัคม เพือ่นาํไปสู่ความโปร่งใส

ตรวจสอบได ้อนัเป็นปจัจยัพื้นฐานของธรรมาภบิาล 

• สรา้งความเขม้แขง็ของประชาคมเครื่อขา่ยสือ่มวลชน ดว้ยการเนน้การมี

ส่วนร่วมระหวา่งสือ่มวลชนทีเ่ป็นสมาชกิในการร่วมกนันาํเสนอ ขอ้มลู

ขา่วสารทีเ่ป็นจรงิ ถกูตอ้ง ทนัเวลา และเป็นขา่วสารเชงิสรา้งสรรต่อ

สงัคมไทย 



รณรงค์ส่งเสริมส่ือมวลชนสร้างสรรค์

• คาํนึงถงึบทบาทในการเป็นเครื่องมอืหน่ึงของสงัคมในการทาํหนา้ทีต่รวจสอบ 

นโยบายสาธารณะทีก่าํหนดใชโ้ดยหน่วยงานภาครฐั ความสมัพนัธร์ะหวา่งกลุม่

อาํนาจทีอ่าจนาํไปสู่การเอื้อประโยชนซ์ึง่กนัและกนั การตรวจสอบการทจุรติและ

คอรร์ปัช ัน่ เป็นตน้

• ส่งเสรมิจรรยาวชิาชพี พฒันาองคค์วามรูท้ีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกบัวชิาชพีและองค์

ความรูใ้น ดา้นอืน่ๆ เพือ่ใหม้ลีกัษณะเป็นสหวทิยาการในมติขิองการ

สือ่สารมวลชน 

• นาํไปสู่การยกระดบัใหผู้ท้ีท่าํหนา้ทีเ่ป็นสือ่มมีาตรฐานในวชิาชพีทีสู่ง เป็นสากล 

• คาํนึงถงึผลประโยชนข์องสว่นรวม ไมต่กอยู่ภายใตอ้ทิธพิลของกลุม่หน่ึงกลุม่ใด



การปลกูฝังค่านิยมท่ีถกูต้องให้กับเยาวชน

• เยาวชนเป็นกาํลงัสาํคญัทีจ่ะตอ้งเตบิโตเป็นพลเมอืงของประเทศในอนาคต หาก

ไดร้บัการปลูกฝงัในสิง่ทีเ่หมาะสมและดแีลว้ย่อมทีจ่ะเป็นหลกัประกนัประการ

หน่ึงในอนาคต ทีจ่ะช่วยใหส้งัคมส่วนรวมมกีารพฒันาไปในทางทีด่ ีค่านิยมจงึ

กลายเป็นสิง่ทีจ่ะประคบัประคองใหส้งัคมพฒันาไป อย่างมทีศิทาง

• รณรงคใ์หเ้ยาวชนตระหนกัถงึสทิธ ิและหนา้ทีพ่ลเมอืง เพือ่ใหต้ระหนกัถงึสทิธิ

ตนเองวา่มขีอบเขตเพยีงไร และตอ้งไมล่มืวา่อาํนาจเป็นของปวงชน สิง่ทีส่าํคญั

คอืสทิธกิารเป็นเจา้ของอาํนาจ ทีจ่ะตอ้งหวงแหนและรกัษาเอาไว ้



การปลกูฝังค่านิยมท่ีถกูต้องให้กับเยาวชน

• หนา้ทีพ่ลเมอืงมคีวามสาํคญัควบคู่ไปกบัสทิธ ิโดยหนา้ทีท่ีต่นเองตอ้งรบัผดิชอบ

และสาํคญัมากคอืหนา้ทีใ่นการตรวจสอบ เพราะหากไมม่คีวามสาํนึกในเรื่องของ

การตรวจสอบแลว้ ทกุคนจะไมท่าํหนา้ทีใ่นการตดิตามวา่ผูท้ีไ่ดร้บัเลอืกใหเ้ป็น

ผูแ้ทน หรอื ผูท้ีป่ฏบิตังิานในภาคส่วนต่างๆ ไดท้าํหนา้ทีข่องตนอย่างเตม็กาํลงั

ความสามารถหรอืยงั

• การไมใ่หค้วามสาํคญัอาจจะนาํไปสู่การคอรร์ปัช ัน่ไดโ้ดยงา่ยอกีดว้ย การรณรงค์

ใหเ้ยาวชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ และตระหนกัถงึสทิธแิละหนา้ทีพ่ลเมอืง จงึตอ้ง

เร่งสรา้งในเกดิความคดิอย่างแพร่หลายในสงัคมไทย เพือ่ทีเ่ยาวชนเหลา่นัน้จะ

ไดก้ลายไปเป็นผูใ้หญ่ทีม่คุีณภาพของสงัคมไทยในอนาคต



การปลกูฝังค่านิยมท่ีถกูต้องให้กับเยาวชน

• การปลูกฝงัคุณธรรมจรยิธรรม เพือ่ใหเ้ยาวชนมคีวามคดิดทีาํด ีมคีวาม

เอื้อเฟ้ือเผือ่แผ่ เอื้ออาทรต่อกนั 

• การมคุีณธรรมจรยิธรรมจะช่วยใหเ้ยาวชนเหลา่น้ีมจีติสาํนึกทีเ่ป็นจติ สาธารณะ

และจติอาสา ในการทีจ่ะช่วยเหลอืผูอ้ืน่ทีป่ระสบปญัหาหรอืดอ้ยกวา่ตน 

• ท ัง้จะช่วยใหแ้นวคดิในเรื่องของธรรมาภบิาลไดแ้พร่กระจายไปสู่สงัคม ไมว่า่จะ

เป็นเรื่องความโปร่งใส และการยนิยอมใหถ้กูตรวจสอบจากบคุคลอืน่ การเริ่ม

รณรงคท์ีเ่ยาวชนจงึเป็นจดุเริ่มทีจ่ะช่วยใหส้งัคมไทยเปลีย่นผ่านไป สู่อนาคต

อย่างมเีสถยีรภาพ



ภัยคกุคามรปูแบบใหม่

• การจดัการกบัปญัหายงัไมม่ปีระสทิธมิากนกั  เพราะยงัคงใชช้ดุความคดิเดมิๆ 

และกลไกเดมิๆในการแกป้ญัหาใหมท่ีเ่กดิขึ้น ทาํใหไ้มม่คีวามสอดคลอ้งกบั

ปญัหาทีก่าํลงัเผชญิ

• ตอ้งกาํหนดชดุความคดิทีเ่หมาะสมเพือ่นาํไปสู่การรองรบักบัปญัหาทีม่คีวาม

สลบัซบัซอ้น  

• ชดุความคดิ “ความม ัน่คงสมบูรณแ์บบ (Comprehensive Security)” มุง่เนน้

การพฒันากาํลงัอาํนาจของชาตทิกุดา้นใหไ้ดส้มดุลย ์คอื ใหค้วามสาํคญักบักาํลงั

อาํนาจของชาตใินทกุ ๆ มติไิปพรอ้ม ๆ กนั และเท่าเทยีมกนั 



บทสรุป

• ธรรมาภบิาลในหน่วยงานความม ัน่คงเป็นแนวคดิใหมท่ีเ่กดิขึ้นในยุคหลงั 

สงครามเยน็ มคีวามสมัพนัธแ์ละสอดคลอ้งกบัการปกครองในระบอบ

ประชาธปิไตยในยุคปจัจบุนัทีใ่หค้วามสาํคญักบัธรรมาภบิาล ควบคู่กนัไป 

• โดยหลกัการสาํคญัของธรรมภบิาลในหน่วยงานความม ัน่คงนัน้ คอื การที่

หน่วยงานดา้นความม ัน่คง ซึง่รวมถงึกองทพันัน้สามารถทีจ่ะถกูควบคุม 

ปกครอง จดัการ และ ตรวจสอบ โดยประชาชน ในฐานะทีป่ระชาชนเป็นเจา้ของ

อาํนาจทีแ่ทจ้รงิของประเทศ

• แมแ้นวความคดิเรื่องธรรมาภบิาลในหน่วยงานความม ัน่คงจะเป็นเรื่องทีถ่กู 

ขบัเคลือ่นมาพรอ้มกระแสประชาธปิไตย
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• การปรบัปรุงเปลีย่นผ่านใหห้น่วยงานดา้นความม ัน่คงของไทยไปสู่จดุทีม่ธีรรมาภิ

บาลในทศันะของประเทศตะวนัตกนัน้ เป็นเรื่องทีล่ะเอยีดอ่อนและสมัพนัธก์บั

กลุม่อาํนาจต่างๆในสงัคมไทย

• การดาํเนินการต่างๆ ควรทีจ่ะมลีกัษณะค่อยเป็นค่อยไปและสอดคลอ้งกบับรบิท

ต่างๆในสงัคมไทย เพราะสงัคมไทยเป็นสงัคมทีม่พีฒันาการมานานมคีวาม

สลบัซบัซอ้น น

• การเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึ้นนัน้เป็นการเปลีย่นแปลงทีต่อ้งกระทบกบั

ผลประโยชนแ์ละอาํนาจทีผู่กตดิไวก้บัตาํแหน่งต่างๆ ทาํใหก้ารเปลีย่นแปลง

ต่างๆ ยิง่เป็นเรื่องยากขึ้นไปอกี
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• หากผูท้ีอ่ยู่ในอาํนาจหรอืกาํลงัจะขึ้นสูอ่าํนาจ ไมเ่สยีสละยอมทีจ่ะ

เปลีย่นแปลงปรบัปรุงโครงสรา้งอาํนาจทีม่ใีนปจัจบุนั ใหม้คีวาม

สอดคลอ้งรองรบักบัการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึ้นแลว้ วนัขา้งหนา้สงัคม

และส่วนรวมจะกลายมาเป็นเป็นผูท้ีบ่บีบงัคบัใหเ้กดิ การเปลีย่นแปลง

เอง 

• หากวนันัน้มาถงึหลายคนทีไ่มไ่ดเ้ตรยีมตวัไวย่้อมจะตอ้งเสยีใจ การมี

อาํนาจในอนาคตจะตามมาดว้ยการตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ เพราะ

ยิง่ท่านยิง่มอีาํนาจท่านยิง่ตอ้งยิง่มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมมากขึ้น 

เท่านัน้
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• เหมอืนกบัคาํพดูของลงุเบนทีส่อน ปีเตอร ์ปารค์เกอร ์ใน

ภาพยนตเ์รื่อง สไปเดอรแ์มน ทีว่า่ 

“With great power comes great responsibility.” แลว้

ท่านจะม ีgreat responsibility หรอื
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