
ธรรมาภิบาลในงานดานความมั่นคง(Security Sector Governance : SSG)  

            โครงสราง ระบบ คน จากการใชทหารแกปญหาทางการเมือง  รัฐบาลพลเรือน สั่งใชหนวยงานท่ี
เก่ียวขอกับความม่ันคงในการยุติสถานการความขัดแยง  การปลด พล.อ.สแตนเลย แมคคริสตัล (Stanley A. 
McChrystal) ผูบัญชาการทหารสหรัฐฯและกองกําลังนาโตในอัฟกานิสถาน ในกรณีท่ีไปวิพากษวิจารณ
เจาหนาท่ีระดับสูง ในนิตยสาร โรลลิ่งสโตน (Rolling Stone) รวมถึงประธานาธิบดีโอบามาดวย และการ
แตงตั้ง พล.อ.เดวิด เพเทรอุส (David Howell Petraeus) อดีตผูบัญชาการทหารสหรัฐในอิรัก ไปดํารง
ตําแหนงแทน การพัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยกับระดับความเปนทหารอาชีพของกองทัพ  
ธรรมาภิบาลดานความม่ันคงเปนประเด็นสําคัญ ท่ีใชเปนดัชนีชี้วัดถึงระดับความเปนทหารอาชีพของกองทัพใน
ประเทศตางๆ ท่ัวโลก  ในอนาคตกองทัพและหนวยงานความม่ันคงตองมีความเขาใจ ความทาทายในอนาคต 
 

ธรรมาภิบาลในงานดานความม่ันคง  
            เกิดข้ึนในกระแสประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน ตามระเบียบโลกใหม เปนการบังคับใหประเทศท่ี
กําลังพัฒนาหรือดอยพัฒนาตองทําตามเปรียบธรรมาภิบาลแนวคิดความม่ันคงในกลุมสหภาพยุโรปและอเมริกา
ตางกันอยางไรแนวคิดดานตางประเทศเขาตั้งผูท่ีมีความสามารถธรรมภิบาลในงานดานความม่ันคงเริ่มมา  3 ป 
หนวยงานความม่ันคงไมมีองคความรูและความเขาใจจะเสียเปรียบ เปนสิ่งท่ีมีความ จําเปนเพ่ือรองรับกับการ
เปลี่ยนผานท่ีเกิดข้ึนในอนาคต 
 

ความหมาย คําวา Security Sector กับ Governance  
Security Sector ยากท่ีจะระบุวาหนวยงานใดบางเปนหนวยงานดานความม่ันคง จะเก่ียวของกับทุกหนวยงาน  
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กระทรวงการตางประเทศเปนสมาชิก 6) รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมเปนสมาชิก 7) 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนสมาชิก 8) ผูบัญชาการทหารสูงสุด เปนสมาชิก และ 9) 
เลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติเปนสมาชิกและเลขานุการ  

ศูนยเพ่ือประชาธิปไตยของกองทัพประจํากรุงเจนีวา (The Geneva Centre for the Democratic Control 
of Armed Forces:)  UN  โดยสํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations 



Development Program: UNDP)  
สภาความม่ันคงแหงชาติ ยากท่ีจะกําหนด เพราะบริบท และสถานการณเฉพาะของประเทศไทย  จะพิจารณา
พ้ืนฐานมาจาก หนวยงานท่ีมีความเก่ียวของกับสภาความม่ันคงแหงชาติ เพราะเปนหนวยงานของรัฐท่ี
รับผิดชอบดานความม่ันคงของรัฐ  
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กระบวนการ ทัศนคติ การนําไปปฏิบัติ การตัดสินใจ  

Governance นั้น The American Heritage® Dictionary Collins English Dictionary  
ความหมาย คานิยม และ ท่ีชวยใชและในหนวยงานดานความม่ันคง 

 บทความ Security Sector Governnace and Oversight: A Note on Current Practice ของ 
Madeline L. England แหงศูนยสติมสันต (The Stimson Center: Pragmatic Steps for Global 
Security)มีดังนี้ การถูกควบคุมโดยพลเรือนและแนวคิดแบบประชาธิปไตยดวย ความโปรงใส การ
ตรวจสอบความผิดพลาด และภารระความรับผิดชอบในนโยบายดานความม่ันคง การตัดสินใจและวิธี
ปฏิบัติท่ีใหความสําคัญกับสิทธิมนุษยชน การเคารพตอกฏหมายระหวางประเทศ และ การปฏิบัติท่ีชอบ
ดวยกฎหมาย ของหนวยงานดานความม่ันคงท่ีเผยแพรตอสาธารณะ 
 กห.อเมริกา องคกรเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศของสหรัฐฯถือ ความโปรงใส ภาระความ
รับผิดชอบ และการจัดการความถูกตอง และวิธีปฏิบัติและความผิดพลาด  ความโปรงใส ครอบคลุม
กระบวนการ การปฏิบัติ ทัศนคติ คานิยม ธรรมเนียม และความรับผิดชอบ ท่ีสงผลกระทบสาธารณะ ท่ี
ชอบดวยกฎหมายท้ังในและตางประเทศ 
 ธรรมภิบาลความม่ันคงท่ีมีความสลับซบซอน และตองมีความสอดคลองกับบริบทของประเทศหรือ
สังคมนั้นฯ และหากตองการใหแนวคิดนี้ประสบความสําเร็จ ตองมีการยอมรับและมีสวนรวมจากผูท่ีมีสวน
ไดสวนเสีย 
 นิยมใชคําปฏิรูปงานความม่ันคง เกิดจากประเทศ/รัฐเกิดใหม กําลังสรางรัฐ ซ่ึงไมสามารถสรางดวย
ตัวเองเพราะยังไมมีความเขมแข็ง อาจถูกแทรกแซงจากภายนอก หรือความขัดแยงภายใน  ตองใหชาติอ่ืน
เขามาชวย  
 ลักษณะของรัฐหรือประเทศ 3 ลักษณะท่ีนําแนวคิดธรรมภิบาลงานดานคามม่ันคง และ การปฏิรปูใน
งานดานความม่ันคง ไดแก 1) ประเทศท่ีเพ่ิงผานพนความขัดแยง 2) ประเทศท่ีอยูในชวงของการเปลี่ยน
ผาน และ 3) ประเทศกําลังพัฒนา [9] ซ่ึงนั้นก็หมายความวา ประเทศ 3 ลักษณะนี้คือประเทศคือประเทศท่ี
ถูกเลือกใหเปนเปาหมายของการนําแนวความคิดเรื่อง ธรรมาภิบาลในงานดานความม่ันคง และ การปฏิรูป
ในงานดานความม่ันคง จากประเทศท่ีมีกําลังอํานาจสูงกวา 
 
นอกจากนี้นักวิชาการจํานวนมากไดมองวาธรรมาภิบาลในงานดานความม่ันคงมีความสัมพันธรวมกับ



แนวคิดในเรื่องธรรมาภิบาล (Good Governance) ดังเชน ไฮนเนอร (Heiner Hänggi) ผูชวยผูอํานวยการ
ศูนยเพ่ือประชาธิปไตยของกองทัพประจํากรุงเจนีวา และหัวหนาการวิจัยของศูนยฯ ไดกลาวไวในเอกสาร 
Challenges of Security Governance วา ธรรมาภิบาลในงานดานความม่ันคงเปนมิติหนึ่งแนวคิดธรร
มาภิบาล [10] โดย Security Sector Governance นั้นจะเปนแนวคิดในระดับรัฐ-ชาติ สวน Security 
Governance จะเปนแนวคิดในระดับโลก หรือสากล หรือระดับภูมิภาค [11]  
 
 ในเอกสาร Challenges of Security Governance ยังไดกลาวถึง แนวคิดในเรื่องธรรมาภิบาลใน
หนวยงานความม่ันคงภายใตระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยการปฏิบัติท่ีดีสูความเปนเลิศ 
(Best Practice) ควรจะประกอบไปดวย 1) ขอบเขตของการแบงแยกอํานาจท่ีชัดเจนในรัฐธรรมนูญและ
กฏหมาย 2) พลเรือนเปนผูควบคุมและบริหารจัดการหนวยงานความม่ันคง 3) รัฐสภาพเปนผูควบคุมและ
ตรวจสอบความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน 4) ควบคุมโดยศาลยุติธรรม เชน ตุลาการทหารอยูภายใตการ
ควบคุมดูแลของตุลการฝายพลเรือน และ 5) ควบคุมโดยสาธารณะ เชน สื่อหรือภาคประชาสังคมสามารถ
วิพากษประเด็นความม่ันคงไดในฐานะประเด็นสาธารณะ [12] 
 
        ในเอกสาร Establishing Good Security Sector Governance in Southeast Asia ท่ีเขียนโดย 
เฮอรแมน โจเซฟ (Herman Joseph S. Kraft) แหง S. Rajaratnam School of International Studies 
(RSIS) ของมหาวิทยาลัยนันยาง ประเทศสิงคโปร ไดกลาวถึง องคประกอบท่ีใชศึกษาธรรมาภิบาลใน
หนวยงานความม่ันคง สามารถแบงไดดังนี้ 1) การปองกันประเทศ การขาวกรอง การกําหนดนโยบาย การ
คุมขังและงานยุติธรรม 2) บทบาทของบริษัทเอกชนท่ีทํางานดานความม่ันคง 3) การตรวจสอบขอผิดพลาด
ของกองทัพโดยประชาชน 4) บทบาทของภาคประชาสังคม 5) การนําเพศภาวะเปนกระแสหลักของการ
ทํางาน (ความเทาเทียมทางเพศ) และ 5) การปลดอาวุธ การระดมพล 6) การบูรณาการการทํางานของ
หนวยงานภาครัฐตางๆ [13] 
        จากท่ีกลาวมาจะพบวา ธรรมาภิบาลในหนวยงานความม่ันคงนั้นเปนแนวคิดท่ีมีขอบเขตการศึกษาท่ี
กวางขวาง คลอบคลุมหลายมิติ ดังนั้นหากจะทําความเขาใจเก่ียวกับแนวคิดในเรื่อง ธรรมภิบาลใน
หนวยงานความม่ันคงใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน คงจะตองทําความเขาใจกับ ในเรื่อง ความสัมพันธพล
เรือนกับทหารภายใตระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยท่ีพลเรือนจะมีบทบาท ในเรื่องการ
ปกครอง ควบคุม การตรวจสอบ การบริหาร และจัดการ หนวยงานความม่ันคงและกองทัพ เพ่ือใหเกิด
ธรรมภิบาล สวนจะเกิดธรรมภิบาลในหนวยงานความม่ันคงข้ึนในลักษณใดหรือแนวทางใด คงเปนเรื่องท่ี
ตองศึกษาหาแนวทางความเหมาะสมตามบริบทของสังคมนั้นๆ เพราะคงไมมีรูปแบบธรรมาภิบาลใน
หนวยงานความม่ันคงท่ีมีลักษณะสําเร็จรูปและใชไดในทุกสังคม  
 
วิวัฒนาการของกิจการดานความม่ันคงในประเทศไทย ในกิจการดานความม่ันคงของไทยนั้น หากจะ
พิจารณากิจการความม่ันคงในหวงตั้งแต หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 หรือสงครามเย็น จะพบวางานดาน
กิจการความม่ันคงของไทยมีการดําเนินการในลักษณะตางๆ ได 3 ยุค ดังแสดงในภาพท่ี 1 และมี
รายละเอียดดังนี้ 
 ยุคการทํางานบนพ้ืนของภารกิจ (Mission-based) : เปนยุคชวงสงครามเย็น เกิดการทําสงครามนอก
แบบ (Unconventional Warfare) มีการใชสงครามตัวแทน (Proxy War) ทําใหเรื่องของ กลไลพิเศษ
เพ่ิมเติมเขามารองรับเพ่ือเปนหลักประกันใหหนวยงานท่ีเก่ียว ของกับความม่ันคงสามารถปฏิบัติงานได



อยางมีประสิทธิภาพนั้นคือ การกําหนดชั้นความลับ (Classified) นอกจากนี้ยังการปฏิบัติการตางๆ ท่ีมี
ลักษณะปดลับ หรือท่ีเรียกวา ปฏิบัติการลับ (Covert Operations)ปลูกฝงผูท่ีเก่ียวของวา “รูเทาท่ีจําเปน” 
(Need to Know Basis)มีลักษณะเปนกลองดํา (Black Box) ท่ีผูท่ีไมเก่ียวของไมจําเปนตองทราบ
รายละเอียด ประเทศไทยไดพัฒนาองคความรูและกลไกตางๆ  ในบริบทของตนเอง เพ่ือเผชิญกับภัยคุกคาม
ท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น เชน แนวคิดในเรื่องของ สงครามตอสูแบบเบ็ดเสร็จ (Total Warfare) 
ยุคการทํางานบนพ้ืนของกระบวนการ (Process-based) กระแสโลกาภวิัตนแพรกระจายไปรอบโลก
อยางรวดเร็ว แนวคิด “รูเทาท่ีจําเปน” (Need to Know Basis) ไปสูการ “รูแลวตองแลกเปลี่ยน” (Need 
to Shere Basis) ความม่ันคงของไทยเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง รัฐธรรมนูญ 40 มีการเพ่ิมอํานาจในการ
ตรวจสอบ และหนวยงานตางๆ ตองพรอมถูกตรวจสอบ ใหความสําคัญกับ process mujมีความชัดเจน 
รองรับการตรวจสอบ การดําเนินการตางๆ ยังไมไดกาวหนาท้ังกระบวนการตรวจสอบ ผูตรวจสอบ และผู
ถูกตรวจสอบ และการตรวจสอบไดเปนเง่ือนไขหนึ่งท่ีนําไปสูความขัดแยงอยางรุนแรง  และพัฒนาไปสูการ
รัฐประหารใน กันยายน พ.ศ.2549 รัฐธรรมนูญ 50 คลาย40 ใหความสําคัญกับการอํานาจการตรวจสอบ 
หลังจากรัฐประหาร 49 สถานการณความขัดแยงไมไดคลี่คลาย แตกลับพัฒนาไปสูความขัดแยงใหม 
เมษายน 2552 และ มีนา – พฤษภา53 
 

ยุคการทํางานบนพ้ืนของธรรมาภิบาล (Governance-based) : เปนยุคท่ีเกิดและจะเกิดในทศวรรษนี้ 
กระแสธรรมาภิบาลจากตะวันตกแพรกระจายมาประเทศไทย ภาครัฐเรียกวาGood Governance และ
ภาคเอกชนเรียกวาการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) มีความชัดเจนมากข้ึน มี
การตราพรก.วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 46 สอดรับกับกระแสสังคมท่ี
เปลี่ยนแปลงไป แตไมคอยไดมีการเปลี่ยนแปลงนัก หรือชา มีความขัดแยงตอวัฒนธรรมการทํางานของ
ระบบราชการท่ีเปนมาตั้งแตอดีต ปรับเปลี่ยนอยางคอยเปนคอยไป ในระบบราชการอาจจะมีความชัดเจน
มากยิ่งข้ึนในทศวรรษนี้ เพราะกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกนอกประเทศและภายในกดดันให  ธรร
มาภิบาลในระบบราชการตองเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม ทําใหธรรมาภิบาลในหนวยงานความม่ันคง กลาย
มาเปนเรื่องสําคัญท่ีหนวยงานความม่ันคงไมสามารถหลีกเลี่ยงได เพ่ือรองรับการตรวจสอบ การปกครอง  
การควบคุม และ การจัดการ จากฝายบรหิาร กลไกการตรวจสอบ และการตรวจสอบจากภาคประชาชน  

 ธรรมาภิบาลหนวยงานความม่ันคงจึงกลายมาเปนสิ่งสําคัญท่ีจะตองนํามาปฏิบัติใหเปนสวนหนึ่งของ
การปฏิบัติงาน  
 
 ความทาทาย การยึดโยงกับอดีตและวัฒนธรรมองคกร เปนสิ่งท่ีสําคัญ และเปนอุปสรรค จะพบวา
ปญหาท่ีเผชิญนั้นเปนภัยคุกคามแบบดั้งเดิม ภัยคุกคามทางทหาร การรุกรานรัฐ และการปองกันรัฐ ชุด
ความคิดในเรื่องความม่ันคงของชาติเปนการอธิบายปรากฏการตางๆ และแนวทางในการแกไขปญหา 
รูปแบบภัยคุกคามไดเปลี่ยนแปลงไปภัยคุกคามท่ีมีความผสมผสานกันระหวางภัยคุกคามทางทหาร  และ
ไมใชทางทหาร ภัยคุกคามรูปแบบใหม (Non-traditional Threat) แตชุดความคิดท่ีใชยังคงเปนชุด
ความคิดเดิม ความม่ันคงแหงชาติ แทนท่ีจะเปนชุดความคิดใหมท่ีมีความสอดคลองกับบริบทในปจจุบันท่ี
ถูกถาโถมดวยกระแสโลกาภิวัตน ในเรื่องของความม่ันคงมนุษย (Human Security) และกลไกท่ีเหมาะสม
ท่ีจะนํามาใช คือ การใชภาคประชาสังคม (Civil Society) 



การแกปญหาในปจจุบันภัยคุกคามรูปแบบใหม ไมมีประสิทธิมากนักเพราะยังคงใชชุดความคิดเดิม  และกลไก
เดิมในการแกปญหาใหม ไมสอดคลองกับปญหาทีกําลังเชิญ  หนวยงานความม่ันคงตองมีองคความรูอยางดีพอ 
ใหสามารถแกปญหาตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนไป เปนไปท่ัวโลก “ความม่ันคง
สมบูรณแบบ (Comprehensive Security)” พัฒนากําลังอํานาจของชาติทุกดานใหไดสมดุลย ใหความสําคัญ
กับกําลังอํานาจของชาติในทุก ๆ มิติไปพรอม ๆ กัน และเทาเทียมกัน  ถามุงเนนไปในดานใดดานหนึ่ง 
การทหาร ศก.ดานเดียวประเทศขาดความพรอม ในการปองกันประเทศอันนําไปสูการสูญเสียเอกราชในท่ีสุด  
ความสัมพันธระหวางกลุมอํานาจในรัฐ มีตัวแสดงท่ีไมใชรัฐ (Non-state Actors) มีบทบาทสําคัญในการ
จัดสรรคอํานาจอยู 3 กลุมคือ กลุมการเมือง (Political Groups) กลุมผลประโยชน (Interest Groups) และ 
กลุมผูนําทหาร (Military Leader Groups) แมจะมีนักวิชาการใหความสําคัญกับ กลุมขาราชการ 
(Bureaucracy Groups) กลุมภาคประชาสังคม (Civil Society Group) และ กลุมสื่อสารมวลชน (Mass 
Media Groups)  
ภาวะสมดุลย  ภาวะอิทธิพล ภาวะผูกขาด ภาวะผลประโยชน ภาวะทหาร  
แนวทางการจัดการธรรมาภิบาลในงานดานความม่ันคงท่ีเหมาะสม จากความสัมพันธของกลุมอํานาจใน
ประเทศไทย จะพบวาภาวะสมดุลยเปนภาวะท่ีเหมาะสม เพราะแตละกลุมอํานาจมีความเขมแข็ง มีเสถียรภาพ 
และมีความสมดุลยในเชิงอํานาจ ประเทศไทยจะตองให ภาคประชาสังคมและสื่อสารมวลชน มีความเขมแข็ง 
จนสามารถทําหนาท่ีในการตรวจสอบกลุมอํานาจท่ีมีบทบาทในสังคมได 
 
 


