การปฏิรูปภาคส่ วนความมัน่ คง
(Security Sector Reform : SSR)

• การก�ำากับดูแลภาคความม่ันคง โดยรัฐสภา : หลัก
การ กลไก และแนวปฏิบตั ิ
• “Vis consilii expers mole ruit sua”
(การใช้ ก�าลังโดยปราศจากการไตร่ตรอง ย่อม
ประสบความล้ มเหลว อันเนื่องมาจากการใช้ ก�าลัง
นัน่ เอง) (โฮราส, บทที่ 3, 4, 65)

แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรปู ภาคความมัน่ คง (Security Sector Reform—SSR) และการสร้างธรร
มาภิบาลในส่วนที่เกี่ยวกับภาคความมัน่ คง (Security Sector Governance—SSG)
• ได้ รับความสนใจจากนักวิชาการ ผู้กาหนดนโยบาย และผู้ปฏิบตั ิในฐานะวาระสาคัญทังในระดั
้
บประเทศและระดับ
ระหว่างประเทศมาตังแต่
้ ปลายทศวรรษที่ 1990 อันเป็ นผลมาจากฉันทามติในกลุม่ ประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วว่า หาก
ประเทศกาลังพัฒนาท้ั งหลายมีภาคความมัน่ คงที่ไร้ ประสิทธิภาพและขาดธรรมาภิบาลแล้ ว จะเป็ นอุปสรรคสาคัญ
อย่างยิ่งต่อกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยและการพัฒนาประเทศแบบยัง่ ยืน และจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพ
และสันติภาพของประเทศและต่อภูมิภาคด้ วย
• อย่างไรก็ดี การศึกษาและงานวิจยั ส่วนใหญ่ทงที
ั ้ เ่ ป็ นงานวิชาการและ ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายจะกระจุกตัวอยู่ที่
สถานการณ์ในอาฟริ กา ยุโรป และ ละตินอเมริ กา ขณะทีอ่ าจกล่าวได้ ว่างานวิจิยและการศึกษาในเชิงเปรี ยบเทียบ
ตลอดจน การสรุปบทเรี ยนจากประเทศเหล่านันเพื
้ ่อนามาประยกุต์ใช้ ในเอเชียตะวันออก อาเซี่ยน และในประเทศ
ไทยเพิ่งจะเริ่ มข้ึ นในช่วงไม่ถงึ สิบปี ที่ผ่านมา
• แม้ วา่ ในประเทศเหล่านี ้ อาจจะมีการดาเนินการปฏิรูปภาคความมัน่ คงอยูแ่ ล้ วภายใต้ กระบวนการปฏิรูป เพื่อเปลี่ยน
ผ่านไปสูค่ วามเป็ นประชาธิปไตย (Democratic Transition) หากมิได้ ดาเนินการภายใต้ กรอบความคิด
SSR และ SSG

• ในชว่งสงครามเย็น “ความมัน่ คง” จะหมายถึงความมัน่ คงของรัฐ ซึง่ หมายถึงความมัน่ คง ในเชิงทหารเป็ น
สาคัญ แม้ วา่ แนวคิดดังกล่าวจะไม่จากัดให้ ความมัน่ คงมีความหมาย เฉพาะเรื่ องการทหารก็ตาม
• แต่ความเข้ าใจของนักวิชาการและผู้ใช้ แนวคิดนี ้ส่วนใหญ่ มักจะเข้ าใจความมัน่ คงแห่งชาติในเชิงทหารเท่า
น้ั น ขณะที่ช่วงหลังสงครามเย็น ความหมายของความมัน่ คงได้ ถกู กาาหนดขึ ้นมาใหม่ให้ หมายรวมถึงภัย
คุกคามอื่นๆ ที่ไม่เน้ นเฉพาะด้ านการทหารหรื อการรุกรานโดยใช้ กาลังเท่านัน้ โดยให้ รวมถึง ด้ านเศรษฐกิจ
และสังคม
• ดังที่ Kof i Annan อดีตเลขาธิการสหประชาชาติได้ กล่าวไว้ วา่ “เราไม่ สามารถเข้ าใจความมั่นคง
เฉพาะทีเ่ ป็ นประเด็นทางทหาร เท่ าน้ั น หากแต่ จะต้ องรวมเอาประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจ ความ
เป็ นธรรมทางสังคม การปกป้ องสิง่ แวดล้ อม กระบวนการประชาธิปไตย การลดอาวุธ และการ
เคารพสิทธิมนุษยชนและ หลักกฎหมายเข้ าไว้ ด้วย”

ภาคความมั่นคง (Security Sector)
• ภาคความมั่นคง หมายถึง โครงสร้ าง สถาบัน และบุคลากร ที่รับผิดชอบในการจัดการ จัดหา ตลอดจนกากับ
ดูแลและตรวจสอบความมัน่ คงของรัฐ และสถาบัน กลุม่ องค์กร และปั จเจกชน ทังที
้ ่สงั กัดรัฐและที่มิใช่รัฐ ที่มี
ส่วนได้ เสียในการจัดหา และการอานวยความยุติธรรมในประเด็นความมัน่ คง
• ภาคความมัน่ คงของรัฐจึง ประกอบไปด้ วย
(1) ผู้ท่ มี ีบทบาทเป็ นแกนหลักในการรั กษาความมั่นคง ได้ แก่ กองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับทหาร
หน่วยงานด้ านข่าวกรอง หน่วยงานตารวจ หน่วยงานด้ านศุลกากร หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแล
รักษาความปลอดภัยบริเวณชายแดน (ตารวจตระเวนชายแดน) ฯลฯ
(2) ผู้มีบทบาทในการรั กษากฎหมาย และอานวยความยุตธิ รรม ได้ แก่ กระบวนการตุลาการทังหมด
้
ซึง่ รวมถึงระบบศาล และหน่วยงานที่ให้ การสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของศาล กระบวนการดาเนินงาน
ทางอาญา ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ฯลฯ
(3) ผู้ท่ มี ีบทบาทในการจัดการและกากับดูแลและตรวจสอบ ได้ แก่ หน่วยงานด้ านนิติบญ
ั ญัติ
ฝ่ ายบริหารฝ่ ายนิติบญ
ั ญัติ กระทรวงการคลัง ฯลฯ อ้างอิงจาก: การกากับดูแลภาคความมัน่ คงโดยรัฐสภา : หลักการ กลไก และแนวปฏิบตั ิ ค.ศ. 2003
https://www.files.ethz.ch/isn/129147/ipu_hb_thai.pdf

ภัยคุกคามความมั่นคงในรูปแบบใหม่ ๆ ในปัจจุบัน
• ภัยคุกคามทางการเมือง เช่น ความไร้ เสถียรภาพทางการเมืองภายใน รัฐล้ มเหลว การก่อการร้ ายและการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆ
• ภัยคุกคามทางเศรษฐกิจ เช่น ความยากจน ช่องว่างระหว่างประเทศที่ร่ ารวยและยากจน ภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยระหว่างประเทศ ผลกระทบจากรัฐที่มีอานาจทางเศรษฐกิจสูง หรื อ จากประเทศเพื่อนบ้ านที่
ไร้ เสถียรภาพ และปั ญหาโจรสลัด
• ภัยคุกคามด้ านสิ่งแวดล้ อม หรื อ ภัยคุกคามอันเกิดจากนา้ มือของมนุษย์ เช่น ภัยพิบตั ิทางนิวเคลียร์
การเปลี่ยนแปลงทางนิเวศน์วิทยาในระดับโลก สภาวการณ์การสึกกร่อน เสื่อมโทรมของดินและน ้า การขาด
แคลนอาหารและทรัพยากรอื่นๆ
• ภัยคุกคามทางสังคม เช่น ความขัดแย้ งระหว่างชนกลุม่ น้ อยและคนส่วนใหญ่ การมีจานวนประชากรมาก
เกินไป องค์กรอาชญากรรมต่างๆ การค้ ายาเสพติดระหว่างประเทศ การค้ าที่ ผิดกฎหมาย การอพยพ
โยกย้ ายถิ่นฐานประชากรจานวนมหาศาลอย่างไร้ การควบคุม และ โรคติดต่อหรือโรคระบาดต่างๆ

การปฏิรูปภาคความมั่นคง
(Security Sector Reform—SSR)
• แนวคิดเรื่ อง SSR มีกรอบของส่วนงานความมัน่ คงที่จะต้ องปฏิรูปมากกว่าเรื่ องของกองทัพ และทิศทางของการปฏิรูป
ไม่แต่เพียงจะทาให้ องค์กรและระบบงานความมัน่ คงของประเทศเกิดความโปร่งใสเท่านัน้ แต่ยงั จะเป็ นส่วนสาคัญต่อ
การสร้ างธรรมาภิบาล และการพิทกั ษ์ สิทธิมนุษยชนด้ วย
• หลังผ่านยุคสงครามเย็นเป็ นต้ นมา ทุกประเทศได้ ปฏิรูประบบงานความมัน่ คงเพื่อให้ ครอบคลุม
“ความท้ าทาย” รู ปแบบใหม่ ทเี่ ปลี่ยนจากภัยคุกคามด้ วยการใช้ กาลังที่เปิ ดเผย มาเป็ นภัยคุกคามต่อ
พลังอานาจของชาติด้านต่างๆ ได้ แก่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงาน สิ่งแวดล้ อม ฯลฯ
• ดังนันจึ
้ งต้ องมีการสร้ างเสริ มความมั่นคงของมนุษย์ ให้ กบั ประชาชนในฐานะทีเ่ ป็ น “พลังอันแท้ จริงของชาติ” โดยให้
สิทธิในการมีส่วนร่วมบริ หารประเทศในฐานะที่เป็ น “พลเมือง” เจ้ าของประเทศ และสามารถควบคุม
การใช้ อานาจรัฐของรัฐบาล เพือ่ มิให้ มีพฤติกรรมที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ของประชาชน

การปฏิรูปการป้องกันประเทศ : เพื่อจุดประสงค์ อะไร ?
• ตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1990 เป็ นต้ นมา กองทัพส่วนใหญ่มีการปฏิรูปอย่างมโหฬาร โดยการปฏิรูปเหล่านี ้ เกิดขึ ้นด้ วยเหตุผลที่แตกต่าง
กันไปในแต่ละประเทศ
• จุดประสงค์ของการปฏิรูปกองทัพมี 3 ประการหลักๆ ด้ วยกันคือ
1. กระบวนการประชาธิปไตย (Democratization) ในประเทศที่เคยมีระบอบปกครองแบบคอมมิวนิสต์หรื อระบอบเผด็จการ
และในประเทศที่เคยมีความขัดแย้ งนัน้ จุดประสงค์ของการปฏิรูปก็คือการเปลี่ยนผ่ านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยนัน่ เอง โดย
การทาให้ ฝ่ายทหารต้ องรับผิดชอบต่อผู้นาทางการเมืองที่ได้ รับการเลือกตังภายใต้
้
ระบอบประชาธิปไตย เพราะมิฉะนันแล้
้ วฝ่ าย
ทหารก็จะเป็ นภัยคุกคามต่อระบอบประชาธิปไตย สร้ างความสมดุลในการใช้ ทรัพยากรที่จาเป็ นสาหรับกองทัพและสาหรับภาค
ส่วนอื่นๆ ในสังคม
2. การปรั บตัวให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อมใหม่ ในด้ านความมั่นคง ด้ วยการ
ปรับขนาดและงบประมาณของกองทัพให้ สอดคล้ องกับภัยคุกคามความมัน่ คงในรูปแบบใหม่
เตรี ยมความพร้ อมให้ กองทัพสาหรับภารกิจใหม่ เช่น การรักษาสันติภาพ

การปฏิรูปการป้องกันประเทศ : เพื่อจุดประสงค์ อะไร ? (ต่ อ)
3) การทาให้ ภาระหน้ าที่ของกองทัพสู่ความเป็ นสากล (Internationalization)
 กองทัพมิได้ มีภารกิจเฉพาะภายในประเทศเท่านัน้ หากแต่ต้องมีภารกิจในการปฏิบตั ิการร่ วมกับประเทศอื่นเพิ่มมากขึ ้นด้ วย
 ความร่ วมมือระหว่างประเทศอาจจะเกิดขึ ้นเป็ นการชัว่ คราว เช่น ในกรณีการปฏิบตั ิการสันติภาพร่วมกับสหประชาชาติ หรื อ
อาจเป็ นภารกิจในระยะยาวและอยู่บนพื ้นฐานของความร่ วมมือในรูปสถาบัน (เช่น กรณีขององค์การนาโต) หรื อไม่ก็อยู่บน
พื ้นฐานของความร่ วมมือทังในแบบทวิ
้
ภาคีและพหุภาคี
 การวางแผนให้ กองกาลัง (บางส่วน) อยู่ภายใต้ การบัญชาการระหว่างประเทศและอยู่ภายใต้ โครงสร้ างการจัดองค์กรระหว่าง
ประเทศ

 เพิ่มพูนสมรรถนะของกองทัพในการปฏิบตั ิการร่ วมกับกองกาลังของประเทศอื่นทังในแง่
้
ของเครื่ องมืออุปกรณ์ การฝึ กฝน
ภาษา ข้ อมูล การบังคับบัญชาและระบบการควบคุม สัง่ การ

จากความมั่นคงของรัฐมาสู่ ความร่ วมมือด้ านความมั่นคงระหว่ างรัฐ
• เมื่ อ สงครามเย็ น สิ น้ สุ ด ลง ความขั ด แย้ งภายในรั ฐ กลั บ มี จ านวนเพิ่ ม สู ง ขึ น้ และเมื่ อ ไม่ น านมานี ้
ภัยก่อการร้ ายได้ กลายเป็ นปรากฏการณ์ ที่พาดหัวข่าวอยู่อย่างต่อเนื่ อง ขณะที่กระแสโลกาภิวัฒน์ ก็ยิ่ง
ผลักดันให้ รัฐต้ องพึง่ พาอาศัยกันมากยิ่งขึ ้น ซึง่ รวมถึงการพึง่ พากันในด้ านความมัน่ คงด้ วย
• ภัย คุกคามความมั่นคงในรั ฐหนึ่งสามารถจะแผ่ขยายและส่งผลกระทบต่อเสถี ยรภาพและความมั่นคง
ในภูมิภาค และต่อสันติภาพของโลกได้
• วาระด้ านความมั่นคงมีขอบเขตที่ ขยายกว้ างขึน้ จึงทาให้ ความร่ วมมือ ด้ านความมั่นคงระหว่างประเทศ
มีความจาเป็ นยิ่งขึ ้น

รูปแบบต่ างๆ ของความร่ วมมือด้ านความมั่นคง
1) ระบบการป้ องกันร่ วมกัน (Collective Defence) หมายถึง การมีสนธิสญ
ั ญาที่คภู่ าคีตงแต่
ั ้ 2 รัฐขึ ้นไป
ตกลงที่จะให้ ความช่วยเหลือซึง่ กันและกันในกรณีทถี่ กู รุกรานจากภายนอก
 ตัวอย่างที่โดดเด่นที่สดุ ของความตกลงในรูปแบบนี ้ คือ องค์การนาโต้ (NATO) และ องค์การรัฐอเมริ กนั (Organization
of American States)

2) ระบบความมั่นคงร่ วม (Collective Security) ภายใต้ ระบบนี ้ ประชาคมระหว่างประเทศตกลงร่วมกันที่
จะประนามการใช้ กาลังและจะให้ ความช่วยเหลือแก่รัฐสมาชิกในกรณีที่รัฐนันถู
้ กรุกรานโดยรัฐอื่น
 เป็ นระบบที่ประชาคมระหว่างประเทศมีปฏิกิริยาตอบโต้ อย่างแข็งขันต่อการละเมิดสันติภาพระหว่างประเทศ
 ระบบความมัน่ คงร่วมนี ้จะแตกต่างจากระบบการป้องกันร่วมข้ างต้ นในลักษณะที่เป็ นการมุ่งรับมือกับการรุกรานภายในประชาคม
(มิใช่การรุกรานจากภายนอก)
องค์การสหประชาชาติเป็ นตัวอย่างที่ชดั เจนของระบบความมัน่ คงร่วม ดังปรากฏในมาตราที่ 41 และ 42 ของกฎบัตรสหประชาชาติ
ที่ระบุว่าประชาคมระหว่างประเทศจักต้ องกดดันผู้ที่ทาลายสันติภาพไม่ว่าจะด้ วยการบีบบังคับโดยไม่ใช้ กาลัง หรื อแม้ แต่ด้วยการ
ใช้ กาลังทหารก็ตาม

รูปแบบต่ างๆ ของความร่ วมมือด้ านความมั่นคง (ต่ อ)
3) ระบบความมั่นคงโดยการร่ วมมือกัน (Cooperative Security) ในระบบความมัน่ คงนี ้
ได้ เชื่อมโยงความมัน่ คงร่วมในแบบที่ 2 เข้ ากับแนวทางในการจัดการประเด็นความมัน่ คงในลักษณะที่มี
ขอบเขตครอบคลุมในหลายมิติ
มุ่งเน้ นการให้ หลักประกันด้ านความมัน่ คงมากกว่าแนวทางในการป้องปราม และเป็ นแนวทางที่เปิ ดรับรัฐสมาชิก
โดยไม่จากัดจานวน สนับสนุนความร่ วมมือแบบพหุภาคีมากกว่าทวิภาคี ไม่ได้ ให้ ความสาคัญกับการใช้ แนวทาง
แก้ ปัญหาด้ วยการใช้ กาลังเหนือแนวทางที่ไม่ใช้ กาลัง
ให้ ความสาคัญกับรัฐในฐานะตัวแสดงหลักในระบบความมัน่ คง หากแต่ยอมรับด้ วยว่าตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐก็อาจจะมี
บทบาทสาคัญในประเด็นความมัน่ คงด้ วยเช่นกัน ขณะที่ก็ไม่จาเป็ นที่จะต้ องมีองค์กรหรื อสถาบันความร่ วมมือที่เป็ น
ทางการ แต่ก็มิได้ ปฏิเสธหรื อคัดค้ านการมีองค์กรดังกล่าว
เหนือสิ่งอื่นใด คือการมุ่งเน้ นคุณค่าของการสร้ าง “ความเคยชินหรื อธรรมเนียม ปฏิบตั ิของการเจรจา” (Habits of
Dialogue) บนพื ้นฐานของการเจรจาในลักษณะพหุภาคี

รูปแบบต่ างๆ ของความร่ วมมือด้ านความมั่นคง (ต่ อ)
• ในปั จจุบนั การจัดการด้ านความมัน่ คงในรูปแบบของระบบการป้ องกันร่ วมกัน (แบบที่ 1) จัดว่า เป็ น
รูปแบบของความร่วมมือด้ านความมัน่ คงที่โดดเด่นและมีความเข้ มข้ นที่สดุ
• ในขณะที่ความร่วมมือในรูปแบบอื่นที่มีระดับความเข้ มข้ นน้ อยกว่าก็มีปรากฏทังในลั
้ กษณะของเครื อข่าย
ความร่วมมือแบบทวิภาคีและพหุภาคี โดยปราศจากรูปแบบขององค์การทางทหารอย่างเป็ นทางการ
• การตัดสินใจเข้ าร่วมในองค์การความร่วมมือด้ านความมัน่ คง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบขององค์การ
ป้องกันร่วมย่อมส่งผลกระทบอย่างสาคัญต่อสถานการณ์ด้านความมัน่ คงของประเทศนันๆ
้

รูปแบบต่ างๆ ของความร่ วมมือด้ านความมั่นคง (ต่ อ)
• จากความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ นี ้ ทาให้ รัฐมีความมัน่ คงขึ ้นเนื่องจากเป็ นการสร้ างหลักประกันว่ า
จะมีแนวร่ วมในการต่ อต้ านภัยคุกคาม
• ทังนี
้ ้ การเข้ าเป็ นสมาชิกขององค์การต่างๆ ข้ างต้ น ย่อมต้ องมีข้อแลกเปลี่ยน ได้ แก่ การที่รัฐสมาชิกมี
ข้ อผูกพันที่จะต้ องปรับตัวไปตามจุดประสงค์และข้ อกาหนดของระบบพันธมิตรด้ วย ซึง่ เท่ากับเป็ นการจากัด
ทางเลือกของรัฐในการกาหนดนโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ ทังยั
้ งอาจส่งผลกระทบต่อการทาหน้ าที่ของ
รัฐสภาในการกากับดูแลภาคความมัน่ คง เพราะกระบวนการในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายด้ านความ
มัน่ คงนันบางส่
้
วนได้ เปลี่ยนจากกระบวนการในระดับรัฐไปสูร่ ะดับนานาชาติไปเสียแล้ ว

การสร้ างธรรมาภิบาลในส่ วนที่เกีย่ วกับความมั่นคง
(Security Sector Governance - SSG)
• หลักธรรมาภิบาลในการปกครองเป็ นคุณค่าสาคัญในการกากับดูแลและตรวจสอบภาคความมัน่ คงตาม
แนวทางประชาธิปไตย

• ธรรมาภิบาลในการปกครอง คือ
 องค์รวมของการมีกระบวนการจัดทานโยบายที่โปร่งใส คาดการณ์ ได้ และได้ รับข้ อมูลอย่างครบถ้ วน
 มีระบบราชการที่ประกอบด้ วยบุคลากรที่เปี่ ยมไปด้ วยคุณภาพในทางวิชาชีพ และมีจรรยาบรรณ
ซึง่ จะทาหน้ าที่เพื่อสนองประโยชน์ของสาธารณชน การเคารพในกฎหมาย มีกระบวนการดาเนินงาน
ที่โปร่งใส
 มีภาคประชาสังคมที่เข้ มแข็งและมีสว่ นร่วมในกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อประชาชน
ที่มา : World Bank. 1994. Governance: The World Bank’s Experience

การสร้ างธรรมาภิบาลในส่ วนที่เกีย่ วกับความมั่นคง
(Security Sector Governance - SSG)
• ในทางตรงกันข้ าม การขาดธรรมาภิบาลในการปกครอง มีลกั ษณะของ
 การมีกระบวนการกาหนดนโยบายตามอาเภอใจ
 มีระบบราชการซึง่ ขาดความรับผิดชอบ และปราศจากกาตรวจสอบ
 มีระบบกฎหมายที่ไม่สามารถบังคับใช้ ได้ หรื อระบบกฎหมายที่ปราศจากความเป็ นธรรม
 มีการใช้ อานาจในทางบริหารอย่างบิดเบือน
 การปราศจากภาคประชาสังคมที่มีสว่ นร่วมในกิจการสาธารณะทังมวล
้
 มีการฉ้ อราษฎร์ บงั หลวง ติดสินบนอย่างแพร่หลาย

ที่มา : World Bank. 1994. Governance:
The World Bank’s Experience

นโยบายความมั่นคงแห่ งชาติ และกฎกติการะหว่ างประเทศ:
หลักการระหว่ างประเทศ
• ในบางกรณีสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศจะจากัดหรื อส่งเสริมให้ รัฐมีทางเลือกในการ กาหนดนโยบาย
ด้ านความมัน่ คงของประเทศ ประเทศส่วนใหญ่เป็ นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ และจึงมีพนั ธกรณี
ที่ต้องยึดกฎบัตรสหประชาชาติเป็ นกรอบกติกา มาตรา 2.3 และ 2.4 ระบุไว้ วา่

“สมาชิกทังปวงจั
้
กต้ องระงับกรณีพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติ วิธีในลักษณะที่ไม่เป็ น
อันตรายต่อสันติภาพและความมัน่ คง ระหว่างประเทศ และความยุติธรรม”
“ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สมาชิกทังปวงจั
้
กต้ องละเว้ น การคุกคามหรื อการใช้ กาลัง
ต่อบูรณภาพแห่งอาณาเขตหรือต่อ เอกราชทางการเมืองของรัฐใดๆ หรื อการกระทาใน
ลักษณะอื่นใด ที่ไม่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของสหประชาชาติ”

หลักการระหว่ างประเทศ
• หลักจารี ตประเพณีระหว่างประเทศยังเป็ นกรอบที่ใช้ ในการอ้ างอิงได้ อีก ได้ แก่ คาแถลงการณ์ที่ 2625

(Declaration 2625) ของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เรื่ องหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศ
ในส่วนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ฉนั ท์มิตรและความร่วมมือ

ระหว่างรัฐ (1970) ซึง่ ได้ รับการรับรองว่า

เป็ นการตีความกฎบัตรสหประชาชาติอย่างถูกต้ องและจึงมีผลผูกพันต่อรัฐสมาชิกของสหประชาชาติทงมวล
ั้

คาแถลงการณ์ ที่ 2625 (Declaration 2625) ของสมัชชาใหญ่
แห่ งสหประชาชาติ เรื่ องหลักการของกฎหมายระหว่ างประเทศ
• ในแถลงการณ์ดงั กล่าว ปรากฏหลัก 8 ประการ อันเป็ นหลักการที่มีความสาคัญอย่างเท่าเทียมกัน ได้ แก่

หลักการที่ 1 : การละเว้ นจากการขูท่ ี่จะใช้ กาลัง
หลักการที่ 2 : การจัดการกรณีพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติวิธี
หลักการที่ 3 : การละเมิดมิได้ ของหลักเขตแดนและบูรณาภาพแห่งดินแดนของรัฐ
หลักการที่ 4 : สิทธิในการกาหนดใจตนเองของประชาชนและสิทธิของประชาชนทีจ่ ะอยูอ่ ย่างสันติในดินแดน
ของตนดังที่ระบุไว้ และได้ รับการรับรอง ตามกฎหมายระหว่างประเทศ
หลักการที่ 5 : ความเสมอภาคทางอธิปไตยของรัฐและการไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน
หลักการที่ 6 : การเคารพในสิทธิมนุษยชน
หลักการที่ 7 : ความร่วมมือระหว่างรัฐ
หลักการที่ 8 : การเคารพและปฏิบตั ิตามพันธกรณีระหว่างประเทศอย่างจริ งจัง

สนธิสัญญาพหุภาคีด้านความมัน่ คงและการป้องกันประเทศ
• สนธิสญ
ั ญาพหุภาคีที่เกี่ยวกับความมัน่ คงนันมี
้ อยูห่ ลายรูปแบบด้ วยกัน โดยสามารถ แบ่งเป็ นประเภทหลักๆ
ดังต่อไปนี ้
o สนธิสัญญาที่ดูแลเกี่ยวกับความมั่นคงของโลก : อาทิ กฎบัตรสหประชาชาติ
o สนธิสัญญาระหว่ างประเทศเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิมนุ ษยชนระหว่ างประเทศที่ กากับดูแล
ความขัดแย้ งระหว่ างประเทศทัง้ ที่เป็ นความขัดแย้ งที่มีการใช้ กาลังและที่ไม่ ใช้ กาลัง : อาทิ
อนุสญ
ั ญาเจนีวา ทัง้ 4 ฉบับ ในปี ค.ศ. 1949 และพิธีสารเพิ่มเติมอีก 2 ฉบับ ซึง่ ลงนามในปี ค.ศ. 1977
o สนธิสัญญาระหว่ างประเทศที่เกี่ยวกับรู ปแบบต่ างๆ ของการจากัดอาวุธ : อาทิ สนธิ สญ
ั ญา
ต่อต้ านขีปนาวุธข้ ามทวีป (Anti-Ballistic Missile Treaty-ABM) สนธิสญ
ั ญา ลดกาลังอาวุธทาง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Arms Reduction Treaty), อนุสญ
ั ญา ว่าด้ วยกับระเบิด (Landmines
Convention), Tlatelolco Treaty, ฯลฯ

สนธิสัญญาพหุภาคีด้านความมัน่ คงและการป้องกันประเทศ (ต่ อ)
o สนธิสัญญาระหว่ างประเทศเพื่อการจัดตัง้ องค์ การระหว่ างประเทศส่ วนภูมภิ าคอันมี ภารกิจบางส่ วน
ที่เกี่ยวข้ องกับประเด็นความมั่นคง : อาทิ กฎบัตรขององค์การรัฐอเมริ กนั (OAS), สนธิสญ
ั ญาของสหภาพ
ยุโรป, CSCE Final Act – CSCE/OSCE กฎบัตรของสหภาพอาฟริ กนั
o ความตกลงส่ วนภูมภิ าคเพื่อความร่ วมมือทางทหารและการให้ ความช่ วยเหลือในการป้ องกันประเทศ
: อาทิ องค์การสนธิสญ
ั ญานาโต้ , ความตกลงหุ้นส่วนเพื่อสันติภาพ (Partnership for Peace
Agreement), WEU Treaty, Inter-American Treaty of Reciprocal
Assistance
oเหตุผลที่รัฐให้ สตั ยาบันสนธิสญ
ั ญาความมัน่ คงระหว่างประเทศเหล่านี ้ก็เพือ่

เป็ นการกาหนดหลักการกากับพฤติกรรมของรัฐในเวทีระหว่างประเทศ ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทังในระดั
้
บ
ภูมิภาคและระดับโลก
เป็ นการส่งเสริ มความร่วมมือระหว่างรัฐในระดับพหุภาคีและทวิภาคี

ประชาธิปไตยโดยตรงและการให้ สัตยาบันสนธิสัญญาระหว่ าง
ประเทศและความตกลงทีส่ าคัญอื่นๆ : กรณีสวิสเซอร์ แลนด์
• ในประเทศสวัสเซอร์ แลนด์ รัฐสภา (Federal Parliament) รัฐบาล (Federal Council) และ
ประชาชนจะมีสว่ นร่วมในกระบวนการให้ สตั ยาบันความตกลง/สนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศ
• สนธิ สัญ ญาที่ มีค วามสาคัญ ต่า งๆ จะต้ องผ่า นการถกอภิ ป รายทัง้ ในรั ฐ สภาและในเวที สาธารณะด้ ว ย
ขณะที่ ภ าคประชาสัง คมก็ส ามารถแสดงความคิ ด เห็น ต่อ สนธิ สัญ ญาที่ ยัง อยู่ในระหว่า งการเจรจานัน้
ผ่านกระบวนการทาประชามติ (Referendum)
• ในการท าประชามติ ประชาชนยัง สามารถให้ ค วามเห็ น ชอบต่ อ รั ฐ บาล ในการเริ่ ม หรื อ ยุติ ก ารเจรจา
ในความตกลงใดๆ ที่อาจจะมีขึ ้นในอนาคตได้ ด้วย
• หากรัฐบาลต้ องการที่จะเข้ าเป็ นภาคีในองค์การร่ วมมือ /องค์การสนธิ สญ
ั ญาความมั่นคงร่ วมต่างๆ หรื อ
เป็ น ภาคี ในองค์ การเหนื อรั ฐ รั ฐบาลก็จะต้ องทาประชามติเช่นกัน (มาตรา 140.6 ของรั ฐธรรมนูญของ
สหพันธรัฐสวิส)

หน้ าที่ของทหาร
https://news.kapook.com/topics/ทหารไทย

• ทหารถือเป็ นหนึง่ ในองค์ประกอบหลักของฝ่ ายปฏิบตั ิการ ในภาคความมัน่ คง
• พัฒนาการด้ านความมัน่ คงหลังจากสงครามเย็นสิ ้นสุดลงนันมี
้ ผลกระทบอย่างมหาศาล ต่อบทบาทของทหารใน
ทัว่ ทุกมุมโลก ทหารได้ รับมอบหมายภารกิจใหม่ๆ ขณะที่ยงั คงต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่เดิมๆ แต่ในรูปแบบทีแ่ ตกต่างไป
ณ วันนี ้ทหารทัว่ ทุกมุมโลกจะมี หน้ าที่ 5 ประการดังนี ้

การปกป้องเอกราช อธิปไตยและบูรณาภาพแห่งดินแดนของประเทศหรื อการ ปกป้องพลเมืองของตนนัน่ เอง
ปฏิบตั ภิ ารกิจในการรักษาสันติภาพ หรื อ ภารกิจในการบังคับให้ เกิดสันติภาพ (Peace Enforcement)
บรรเทาสาธารณภัย
ภารกิจในเรื่ องความมัน่ คงภายใน (เช่น การให้ ความช่วยเหลือ/สนับสนุนแก่ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐในการบังคับใช้ กฎหมาย
พลเรื อนต่างๆ เพื่อรักษาความสงบเรี ยบร้ อย ของรัฐเฉพาะในกรณีที่เป็ นข้ อยกเว้ นอันได้ แก่ การที่การรักษากฎหมาย
ถูกละเมิด)
มีสว่ นร่วมในกระบวนการสร้ างชาติ (เป็ นบทบาททางสังคม)
การที่ทหารจะปฏิบตั ิหน้ าที่ข้างต้ นในระดับใดนันจะแตกต่
้
างกันไปในแต่ละประเทศโดย ขึ ้นอยู่กบั กรอบกฎหมายของแต่ละรัฐ
และมุมมองต่อสถานการณ์ด้านความมัน่ คงรัฐนันๆ
้

การให้ การสนับสนุนหน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบในการบังคับใช้ กฎหมาย
• ภารกิจอีกประการหนึง่ ที่กองทัพในบางประเทศได้ ดาเนินการด้ วยก็คือ การให้ การ สนับสนุนผู้มีอานาจใน
การบังคับใช้ กฎหมายฝ่ ายพลเรื อน
• การที่ให้ ทหารมีบทบาทในภารกิจดังกล่าวยังคงเป็ นประเด็นที่ยงั มีข้อถกเถียงกันอยู่ แม้ วา่ สังคมโดยรวม
อาจจะกาลังตกอยูใ่ นอันตรายจากภัยคุกคามที่ร้ายแรงเกินกว่าที่ผ้ มู ีอานาจฝ่ ายพลเรื อน และฝ่ ายตารวจจะ
รับมือได้ โดยลาพัง และจึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องรับการสนับสนุนจากฝ่ ายกองทัพ เช่น กรณีภยั จากการ
ก่อการร้ าย องค์กรอาชญากรรม หรื อการลักลอบค้ ายาเสพติด

การให้ การสนับสนุนหน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบในการบังคับใช้ กฎหมาย (ต่ อ)
• แต่ก็ยงั คงมีความกังวลถึงอันตรายอันอาจเกิดจากการดึงเอากองทัพเข้ ามามีบทบาทในการบังคับใช้ กฎหมาย
เกี่ยวกับพลเรื อนด้ วยเช่นกัน ได้ แก่ :
การที่กองทัพอาจกลายเป็ นภัยต่อการควบคุมของฝ่ ายพลเรื อนเสียเองและทาให้ ฝ่ ายพลเรื อนไม่สามารถกากับ
ดูแลและตรวจสอบกองทัพได้
การที่ทหารจะเข้ ามามีสว่ นพัวพันในทางการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
กองทัพนันจะสามารถบั
้
งคับใช้ กฎหมายและรักษาความสงบเรี ยบร้ อยได้ เพียง ชัว่ คราวเท่านันแต่
้ ไม่สามารถ
จะขจัดรากเหง้ าของปั ญหาซึง่ เป็ นประเด็นทาง เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง อันเป็ นสาเหตุที่แท้ จริ งของ
ความขัดแย้ งและความ ไม่สงบทีเ่ กิดขึ ้น
กองทัพได้ รับการฝึ กฝนเพือ่ การสู้รบโดยเฉพาะและจึงมิได้ รับการฝึ กฝนให้ ทา หน้ าทีแ่ บบตารวจหรื อทาหน้ าที่
เกี่ยวข้ องกับพลเรือนภายในประเทศ
ก่อให้ เกิดความเสีย่ งสูงทีจ่ ะเกิดการแข่งขันกันในการปฏิบตั ิภารกิจระหว่างกาลัง ตารวจและกองทัพ

ธรรมาภิบาลในงานความมั่นคง
กองทัพเยอรมัน
ในกากับองระบอบประชาธิปไตย

https://www.worldpoliticsreview.com/trend-lines/24304/
years-of-underfunding-and-overuse-have-stretchedgermany-s-military-thin

แนวคิดและหลักการพืน้ ฐานของกองทัพเยอรมัน
• หลังสงครามโลกครัง้ ที่สอง (ปี ค.ศ.1945) เยอรมนีถกู แบ่งเป็ น 2 ประเทศ และไม่ได้ รับอนุญาตให้ มี
กองทัพเป็ นของตนเองในการป้องกันประเทศ ภารกิจการป้องกันประเทศจึงตกอยูใ่ นความรับผิดชอบของ
กองกาลังพันธมิตรที่ยดึ ครองเยอรมนี
• ในยุคสงครามเย็น มีการเผชิญหน้ ากันระหว่างโลกเสรี และค่ายคอมมิวนิสต์ใน
พื ้นที่ตา่ งๆ ของโลก รวมทังในยุ
้ โรป กลุม่ ประเทศนาโตได้ รับเยอรมันตะวันตก
เข้ าเป็ นสมาชิกเมื่อปี 1954 เยอรมันตะวันตกจึงได้ รับอนุญาตให้ จดั ตัง้
กองทัพของตนเองอีกครัง้ หนึง่ เมื่อปลายปี ค.ศ. 1955
• แนวคิดที่สาคัญของกองทัพและกาลังพลในกองทัพเยอรมันในยุคหลัง
สงครามโลกครัง้ ที่สอง คือการเป็ นส่วนหนึง่ ของหน่วยงานความมัน่ คงของชาติ
ภายใต้ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการเป็ นพลเมืองของชาติที่
ต้ องปกป้องรัฐประชาธิปไตย โดยอยูภ่ ายใต้ การควบคุมของฝ่ ายการเมือง
• แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยดังกล่าวได้ รับอิทธิพลอย่างสูงจากประเทศพันธมิตร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสหรัฐฯ

หลักการสาคัญที่เยอรมนียดึ ถือในการบริหารจัดการกองทัพ
การพัฒนากาลังพล และการจัดการความสั มพันธ์ ระหว่ างทหารและพลเรื อน
 Principle of “Innere Fuehrung” (จากมุมมองของการเป็ นทหาร) คือ การพัฒนาความเป็ น
ผู้นาและการศึกษาหน้ าที่การเป็ นพลเมืองที่ดีของชาติ (Internal Leadership หรื อ Leadership
development and civic education) เปรี ยบเสมือนเข็มทิศนาทางของกองทัพเยอรมัน
ประกอบด้ วย
• การเป็ นกองทัพภายใต้ ระบอบประชาธิปไตยบนพื ้นฐานของกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
• การบูรณาการกองทัพเข้ ากับโครงสร้ างของสังคมภายใต้ ระบอบประชาธิปไตย และ
• การเป็ นพลเมืองของชาติในเครื่ องแบบซึง่ สามารถมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็นทางสังคมและ
การเมืองได้

หลักการสาคัญที่เยอรมนียดึ ถือในการบริหารจัดการกองทัพ
การพัฒนากาลังพล และการจัดการความสั มพันธ์ ระหว่ างทหารและพลเรื อน (ต่ อ)
 Soldier as a “Citizen in uniform” (จากมุมมองของการเป็ นพลเรื อน) คือ ทหารในฐานะ
เป็ นพลเมืองของชาติที่สวมเครื่ องแบบซึง่ ยังคงมีสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานในฐานะพลเมืองของชาติ และมี
แนวความคิดเป็ นของตนเอง เว้ นเฉพาะในบางกรณีที่จะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะทหาร
 Basic rights คือ สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐาน เช่น สิทธิที่จะไม่ถกู ดูหมิ่นเหยียดหยาม สิทธิของทหารในการแสดง
ความคิดเห็นอย่างอิสระเมื่อมิได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ทหาร สิทธิในการใช้ กระบวนการทางกฎหมาย เป็ นต้ น

หลักการสาคัญที่เยอรมนียดึ ถือในการบริหารจัดการกองทัพ
การพัฒนากาลังพล และการจัดการความสั มพันธ์ ระหว่ างทหารและพลเรื อน (ต่ อ)
 Troops as a parliamentary army คือ กองทหารอยูภ่ ายใต้ การควบคุมของรัฐสภา การ
ปฏิบตั ิงานของกองทัพดาเนินการภายใต้ ระบอบการปกครองประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีผ้ บู งั คับบัญชา
สูงสุด คือ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหม และนายกรัฐมนตรี นอกจากนัน้ การปฏิบตั ิภารกิจที่สาคัญของ
กองทัพต้ องได้ รับความเห็นชอบจากรัฐสภาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบตั ิภารกิจภายนอกประเทศ
 Parliamentary Commissioner for the Armed Forces คือ การจัดให้ มีตาแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกองทัพของรัฐสภามีรูปแบบมาจาก Military Ombudsman ของกองทัพสวีเดน
มีหน้ าที่หลัก 2 ประการ คือ
1) พิทกั ษ์ สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของกาลังพล และ
2) สนับสนุนรัฐสภาในการตรวจสอบกองทัพ โดยได้ รับการเลือกตังจากรั
้
ฐสภา และต้ องรายงานผล
การปฏิบตั ิงานของตนต่อรัฐสภา ตลอดระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง 5 ปี

ภาพรวมภารกิจของกองทัพเยอรมัน
• ประวัติศาสตร์ ของเยอรมนีได้ เคยมีการใช้ กองทัพเป็ น “เครื่ องมือนาทางการเมือง” ซึง่ ได้ นาเยอรมนีไปสู่
ความพ่ายแพ้ สงครามโลกครัง้ ที่หนึง่ และครัง้ ที่สอง
• ความทรงจาดังกล่าวของประชาชนยุคหลังสงครามได้ ทาให้ เกิดแนวคิดสาคัญที่กากับนโยบายด้ านการเมือง
และการต่างประเทศของเยอรมนีคือ “NieWieder Krieg” = “never again war” หมายถึง
สงครามจะต้ องไม่เกิดขึ ้นอีกโดยมีเยอรมนีเป็ นฝ่ ายเริ่มต้ น
• เหตุผลสาคัญในการก่อตังกองทั
้
พเยอรมนีภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่สอง และการปฏิบตั ิภารกิจของกองทัพ
ในช่วงสงครามเย็นคือ 1) การป้องกันประเทศ และ 2) การป้องกันประเทศพันธมิตร จากภัยคุกคามของ
กลุม่ ประเทศในค่ายคอมมิวนิสต์เท่านัน้
• กาลังพลของกองทัพส่วนใหญ่ได้ มาจากการเกณฑ์ทหาร โดยมีการให้ การศึกษา อบรม ปลูกฝังให้ ปฏิบตั ิ
ภารกิจในลักษณะของทหารอาชีพตามระบอบประชาธิปไตยภายใต้ แนวคิดและหลักการพื ้นฐานข้ างต้ น

ภาพรวมภารกิจของกองทัพเยอรมัน (ต่ อ)
• หลังยุคสงครามเย็นในปี ค.ศ. 1990 ได้ มีการรวมประเทศเยอรมนีตะวันออกและตะวันตก และรวม
กองทัพทังสองประเทศเข้
้
าด้ วยกัน โดยมีการปรับปรุงการบริหารจัดการกาลังพลและปลดถ่ายยุทโธปกรณ์ที่
เกินความจาเป็ น นอกจากนัน้ ภัยคุกคามทางทหารแบบดังเดิ
้ มได้ ลดความสาคัญลง ทาให้ หมดความจาเป็ น
ที่จะต้ องมีกองทัพขนาดใหญ่ รวมทังก
้ าลังพลและยุทโธปกรณ์จานวนมาก กองทัพเยอรมันจึงได้ ปรับลด
กาลังพลของกองทัพลง (จาก 500,000 คน เหลือประมาณ 190,000 คน)

ความท้ าทาย ภัยคุกคาม และความเสี่ ยงในอนาคต
• ในขณะเดียวกันภัยคุกคามด้ านความมัน่ คงในภูมิภาคยุโรปและของโลกได้ เปลี่ยนแปลงไป ความท้ าทาย
ด้ านความมัน่ คงรูปแบบใหม่ เช่น การขาดเสถียรภาพด้ านความมัน่ คงภายในประเทศ ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
ความมัน่ คงทางทะเล การก่อการร้ ายสากล การแพร่กระจายของอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้ างสูง ความ
มัน่ คงด้ านอวกาศ การอพยพข้ ามแดน ความมัน่ คงด้ านพลังงาน
• ความท้ าทายรูปแบบใหม่ข้างต้ นนี ้ ทาให้ กองทัพเยอรมันต้ องปรับโครงสร้ างและภารกิจที่สาคัญ คือ การเพิ่ม
ศักยภาพของกองทัพให้ สามารถปฏิบตั ิภารกิจให้ หลากหลาย นอกเหนือจากภารกิจดังเดิ
้ มด้ านการป้องกัน
ประเทศ รวมทังสามารถปฏิ
้
บตั ิภารกิจภายนอกประเทศ เพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้ ทังนี
้ ้
กฎหมายได้ กาหนดให้ อานาจรัฐสภาในการให้ ความเห็นชอบการปฏิบตั ิภารกิจนอกประเทศของกองทัพ

แนวความคิดเกีย่ วกับนโยบายด้ านความมั่นคงของเยอรมนี
• นโยบายด้ านความมัน่ คงของเยอรมนี ประกอบด้ วยแนวความคิดหลัก 3 ประการ คือ

1) การป้องกัน
(Prevention)

ระบบเครื อข่ าย
2) ความครอบคลุม
(Comprehensiveness)

(Networked)

3) ความร่ วมมือกับพันมิตรและบูรณาการ
(Multilateral cooperation and
integration)

การป้องกัน (Prevention)
• เป็ นแนวความคิดในการป้องกันมิให้ ความขัดแย้ ง/ภัยคุกคาม/ความท้ าทาย/ปั ญหาเกิดขึ ้น กระทาโดยการ
ดาเนินกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ทังในระดั
้
บทวิภาคีและพหุภาคีกบั มิตรประเทศ เพื่อลดความขัดแย้ ง
สร้ างความเข้ าใจ และความร่วมมือในการแก้ ไขปั ญหา เช่น
การประชุมหารื อ Staff Talks ในระดับนโยบาย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทังก
้ าหนดกรอบและ
แนวทางในการดาเนินกิจกรรมความร่วมมือด้ านความมัน่ คง
การประชุม Annual Bilateral Cooperation Programme ในระดับเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายแผน
เพื่อกาหนดกิจกรรมความร่วมมือที่เหมาะสมในแต่ละปี เป็ นต้ น

ความครอบคลุม (Comprehensiveness)
ผู้ปฏิบตั ิ
ฝ่ ายทหาร

ความร่ วมมือ
ในการดาเนิน
กิจกรรมที่เหมาะสม

ผู้ปฏิบตั ิ
ฝ่ ายพลเรือน

สถานการณ์ที่สลับซับซ้ อน/เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา/มีความสัมพันธ์และเกี่ยวเนื่องกัน/มีลกั ษณะเฉพาะกรณี
• จากแนวคิดพื ้นฐาน คือ ฝ่ ายทหารเป็ นส่วนหนึ่งของหน่วยงานภาคความมัน่ คง (Security Sector) และทหารคือ
พลเมืองในเครื่ องแบบ ประกอบกับความท้ ายทาย/ภัยคุกคาม/ความเสี่ยง/ปั ญหาในอนาคต มักอยู่ในรูปแบบความท้ าทาย
ด้ านความมัน่ คงรูปแบบใหม่ เป็ นส่วนใหญ่
• ดังนัน้ ภายในประเทศ กองทัพจึงต้ องดาเนินกิจกรรมภายใต้ สถานการณ์ด้านความมัน่ คงในลักษณะต่างๆ ร่ วมกับฝ่ าย
พลเรื อนและองค์กรอื่นๆ ในฐานะเป็ นหน่วยงานด้ านความมัน่ คงหน่วยงานหนึง่ ของประเทศเสมอ เพื่อให้ ประเทศสามารถ
เผชิญกับความท้ าทายได้ อย่างครอบคลุมและครบถ้ วน

ความร่ วมมือกับพันธมิตรและการบูรณาการ
(Multilateralism and Integration)
องค์การ
สหประชาชาติ
(UN)

นาโต
(NATO)

เยอรมนี

สหภาพ
ยุโรป
(EU)

• ในบริ บทที่กว้ างขวางออกไปนอกประเทศ ความร่ วมมือกับมิตรประเทศในภูมิภาคยุโรปและภูมิภาคอื่นๆ ของโลกที่
เยอรมนีดาเนินการในปั จจุบนั กระทาภายใต้ กรอบและกลไกขององค์การระหว่างประเทศ
3 องค์ การ คือ
สหประชาชาติ (United Nations: UN) นาโต (North Atlantic Treaty Organization: NATO) และสหภาพยุโรป
(European Union: EU) โดยความมัน
่ คงของภูมิภาคยุโรปเป็ นการดาเนินการระหว่างกลุ่มประเทศในภูมิภาคยุโรป
ด้ วยกันเอง (Cooperation “In” Europe under EU)

ความร่ วมมือกับพันธมิตรและการบูรณาการ

(Multilateralism and Integration) (ต่ อ)
• ในขณะเดียวกันความมัน่ คงของภูมภิ าคยังเกิดขึ ้นได้ จากความร่วมมือกับประเทศนอกภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มหาอานาจสหรัฐฯ ภาคใต้ กรอบ NATO (Cooperation “For” Europe under NATO)
• นอกจากนัน้ เยอรมนียงั ให้ ความร่วมมือด้ านความมัน่ คงภายใต้ กรอบ UN เพื่อสร้ างสภาวะแวดล้ อม
ด้ านความมัน่ คงที่มีเสถียรภาพให้ เกิดขึ ้นในภูมิภาคอื่นๆ ของโลกด้ วย เช่น การส่งกองกาลังรักษาสันติภาพไปปฏิบตั ิ
ภารกิจในกัมพูชา ภารกิจการเสริ มสร้ างความมัน่ คงทางทะเลในปฏิบตั ิการ ATALANTA
เป็ นต้ น
• สรุปได้ วา่ กองทัพเยอรมันจะปฏิบตั ิภารกิจในระดับชาติ ในฐานะเป็ นหน่วยงานด้ านความมัน่ คงหน่วยงานหนึง่ ของ
ประเทศ (Security Sector) ร่วมกับหน่วยงานอื่นนอกกองทัพเสมอ เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ด้านความมัน่ คง
ของชาติ ส่วนในระดับภูมิภาคและระดับโลก จะปฏิบตั ิภารกิจร่วมกับมิตรประเทศและพันธมิตรภายใต้ กรอบและ
กลไกของ EU, NATO และ UN เพื่อเสริ มสร้ างและส่งเสริ มความมีเสถียรภาพด้ านความมัน่ คงของภูมิภาคและ
ของโลกให้ เกิดขึ ้น

การปรับปรุงโครงสร้ างกระทรวงกลาโหม และกองทัพเยอรมัน
• เนื่องจากสถานการณ์ด้านความมัน่ คงได้ เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับปั จจัยด้ านอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิ
ภารกิจ เช่น การปรับปรุงภารกิจของนาโต บทเรี ยนจากการปฏิบตั ิภารกิจของกองทัพในภูมิภาคต่างๆ การชะลอระบบ
การเกณฑ์ทหารไว้ ชวั่ คราว ข้ อจากัดด้ านงบประมาณ เป็ นต้ น ได้ สง่ ผลให้ กระทรวงกลาโหม และ กองทัพต้ องมีการ
ปรับปรุงโครงสร้ างและภารกิจ โดยมีแนวทางทีส่ าคัญ เช่น
 การปรับปรุงโครงสร้ างกระทาในลักษณะ Top-down (นโยบายจากผู้บงั คับบัญชาชันสู
้ ง,

การดาเนินการจากหน่วยระดับบนเพื่อเป็ นตัวอย่างก่อน)
 การบูรณาการหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและความรับผิดชอบที่คล้ ายคลึงกันไว้ ด้วยกัน (integration)
เช่น การศึกษา การแพทย์ เป็ นต้ น
 การปฏิบตั ิภารกิจในลักษณะ “การปฏิบตั ิการร่วม (Joint Operations)” ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
 กระทรวงกลาโหมรับผิดชอบงานในระดับยุทธศาสตร์ และงานในอนาคต ส่วนกองกับรับผิดชอบงานในระดับ
ยุทธการและงานในปั จจุบนั
 ยุบหน่วยงาน และลดกาลังพล (ดาเนินการในระดับกระทรวงกลาโหมในอัตราส่วนที่มากกว่าในระดับกองทัพ)

บทเรียนทีส่ าคัญจากกระทรวงกลาโหม และกองทัพเยอรมัน
• กระทรวงกลาโหม และกองทัพเยอรมันเป็ นตัวแบบหนึง่ ของแนวคิดการจัดหน่วยงานทางทหารภายใต้ การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยกองทัพปฏิบตั ิงานภายใต้ การนาในเชิงนโยบาย การสัง่ การและการ
ควบคุมของประชาชน เช่น ผู้บงั คับบัญชาระดับสูงสุดเป็ นผู้แทนประชาชน การให้ ความเห็นชอบในการ
ปฏิบตั ิภารกิจจากรัฐสภา
o เยอรมนีได้ สร้ างสถาบันและกลไก เช่น ผู้ตรวจการ แนวคิด Innere Fuehrung
<อิ นเนเรอ ฟื อรุง> และ Citizen in uniform เพื่อสนับสนุน รองรับ และขับเคลื่อนการ
ปฏิบตั ิงานของกองทัพภายใต้ แนวคิดข้ างต้ นให้ เกิดความต่อเนื่องและยัง่ ยืน

บทเรียนทีส่ าคัญจากกระทรวงกลาโหม และกองทัพเยอรมัน (ต่ อ)
• การสร้ างระบอบประชาธิปไตยของชาติและในกองทัพเน้ นการปลูกฝั งที่ทรั พยากรมนุษย์
(พลเมืองของชาติ) โดยให้ ความสาคัญในเรื่ องของการศึกษาหน้ าที่พลเมืองที่ดี (civic education)
ที่เชื่อมัน่ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
oโดยกองทัพเป็ นกลไกด้ านความมัน่ คงของรัฐบาล ส่วนภายในกองทัพได้ เน้ นการปลูกฝังอบรมในเรื่ อง
citizen in uniform และ Innere Fuehrung <อิ นเนเรอ ฟื อรุง> เพื่อให้ เข้ าใจบทบาท
ของทหารในระบอบประชาธิปไตยที่ยงั มีบทบาทในฐานะเป็ นพลเมืองของชาติด้วย
oความเป็ นผู้นาทางทหารภายใต้ ระบอบประชาธิปไตย การนาหน่วยและเคารพสิทธิเสรี ภาพทางทหารใน
ฐานะพลเมืองของชาติ ทังนี
้ ้ จะเห็นได้ วา่ กาลังพลที่พ้นจากราชการทหารได้ รับความนิยมและการ
ยอมรับจากองค์กรภายนอกให้ เข้ าปฏิบตั ิงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีความเป็ นผู้นา มี
ระเบียบวินยั มีทกั ษะในการบริหารจัดการบุคลากร และปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

บทเรียนทีส่ าคัญจากกระทรวงกลาโหม และกองทัพเยอรมัน (ต่ อ)
• การปรั บภารกิจและโครงสร้ างของกระทรวงกลาโหม และกองทัพ กระทาจากเหตุผลและ
ข้ อเท็จจริงที่เกิดขึน้ เช่น ภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลง ข้ อจากัดของงบประมาณ โดยมเอได้ กาหนดเป็ น
นโยบายและแนวทางแล้ ว ก็มีการดาเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยคานึงถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของหน่วยงานเป็ นสาคัญ
• การปรั บโครงสร้ างของหน่ วยงานกระทาจากระดับบน (Top-down approach) เพื่อเป็ นตัวอย่าง
ให้ แก่หน่วยงานในระดับล่างในการดาเนินการให้ สอดคล้ องกัน
• นโยบายด้ านความมั่นคงของเยอรมนีเน้ นการให้ ความสาคัญในเรื่ องการป้ องกันความขัดแย้ งมิให้
เกิดขึน้ การสร้ างความเข้ าใจ และความร่ วมมือกับหน่ วยงานความมั่นคงอื่นๆ และมิตรประเทศใน
การสนับสนุนการสร้ างสภาวะแวดล้ อมด้ านความมัน่ คงให้ มีเสถียรภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภารกิจของ
กองทัพที่เน้ นการให้ ความสาคัญต่อภัยคุกคามด้ านความมัน่ คงรูปแบบใหม่ มากกว่าการปฏิบตั ิงานยุทธการ
ในลักษณะของการปฏิบตั ิการรบ เพื่อแก้ ไขปั ญหาที่ได้ เกิดขึ ้นแล้ ว

หลักการ “Citizen in Uniform”
• ทหารในฐานะ “พลเมืองในเครื่ องแบบ” เป็ นของประชาชนและทางานเพื่อประชาชน ไม่ใช่เครื่ องมือ
ของชนชันน
้ าหรื อผู้นาทหารในการใช้ อานาจพิเศษในลักษณะรัฐซ้ อนรัฐ
• ทหารในฐานะพลเมืองของรัฐ ที่ต้องได้ รับการปฏิบัตติ ่ อตามหลักสิทธิมนุษยชน ทหารต้ องมี
ความสามารถที่จะคิดใคร่ ครวญตัง้ คาถามกับระบบ และมีจติ สานึก คิดเองได้ ไม่ ได้ ทาตามคาสั่ง
อย่ างเดียว ภาพของทหารเช่นนี ้ทาให้ การศึกษาแบบพลเมืองหรื อเพื่อความเป็ นพลเมืองเป็ นองค์ประกอบ
สาคัญในการฝึ กฝนทหาร

หลักการ “Inner Fuhrung”
(Inner Direction and Leadership)
• เป็ นหลักการที่ได้ จดั วางความสัมพันธ์ระหว่างพลเรื อนและทหาร โดยเน้ นความเป็ นพลเรื อนในเครื่ องแบบ
ของทหารเยอรมันรวมทังเป็
้ นแนวทางในการพัฒนาความเป็ นผู้นาของทหารเยอรมัน
• หน้ าที่ของทหารในการป้องกันรัฐโดยปฏิบตั ิตามมโนธรรมและสานึกองตนเองด้ วยไม่ใช่การเชื่อฟั งทาตาม
คาสัง่ โดยไม่ยงคิ
ั ้ ด หลักการจริ ยธรรมและกฎหมายเป็ นแบบเดียวกับพลเมือง ทหารปฏิเสธที่จะไม่ทาตาม
คาสัง่ ที่ผิดกฎหมายได้
• หลักการ Innere Fuehrung จึงอยูท่ ี่การสร้ างอัตลักษณ์ให้ ทหารเป็ นพลเมืองในเครื่ องแบบที่เคารพ
หลักการสิทธิมนุษนชน ยึดถือหลักความเป็ นประชาธิปไตยและตระหนักในภาระหน้ าที่เชิงจริ ยธรรมของ
วิชาชีพเสมอ ซึง่ องค์ประกอบเหล่านี ้จะสะท้ อนผ่านการเป็ นผู้นาของทหารคนนันๆ
้ นัน่ เอง

ธรรมาภิบาลของกองทัพ และ ความสั มพันธ์ ทหาร-พลเรื อน
• การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นกับกองทัพมี 2 ส่วนคือ การปรับโครงสร้ างที่สมั พันธ์กบั การเมือง และการพัฒนา
ธรรมาภิบาลของกองทัพ
• โครงสร้ างที่พฒ
ั นาขึ ้นเพื่อให้ เกิดธรรมาภิบาล ได้ แก่ ผู้ตรวจการกองทัพของรัฐสภาที่เป็ นหลักการและกลไกที่
ระบุไว้ ในรัฐธรรมนูญ และกรรมาธิการการทหารของรัฐสภา เน้ นการตรวจสอบติดตามและควบคุมกองทัพ
ซึง่ เป็ นกลไกที่ใช้ กนั อยูท่ วั่ ไปในระบอบรัฐสภา
• ผู้ตรวจการกองทัพของรัฐสภา มีเป้าหมายเบื ้องต้ นเพื่อให้ ความคุ้มครองทหาร บนหลักการที่ทหารมีสิทธิ
เหมือนพลเมือง จุดกาเนิดของการปฏิรูปและธรรมาภิบาลของกองทัพ คือ ข้ อร้ องร้ องเรี ยนเรื่ องที่ทหารไม่ได้
รับความเป็ นธรรม สถานภาพทางสังคมของทหารเยอรมันตกต่า ทหารบางคนจะไม่สวมเครื่ องแบบไปในที่
สาธารณะถ้ าไม่จาเป็ น เพราะมีบอ่ ยครัง้ ที่พวกเขายังถูกโห่ และเสียดสี ด้ วยเหตุนี ้ความคาดหวังของทหาร
ต่อนักการเมืองก็คือการสื่อสารกับสังคม ให้ เข้ าใจบทบาทของทหาร ทหารต้ องการการยอมรับจากสังคม

ธรรมาภิบาลของกองทัพ และ ความสั มพันธ์ ทหาร-พลเรื อน (ต่ อ)
• กลไกกรรมาธิการทหารของรัฐสภา เป็ นกลไกถ่วงดุลฝ่ ายบริหารตามระบอบประชาธิปไตย แต่ไม่เพียง
เท่านัน้ การประชุมของคณะกรรมาธิการทหารยังเป็ นเวทีสาหรับการประสานงาน และสื่อสารระหว่างผู้นา
เหล่าทัพกับนักการเมืองที่เป็ นสมาชิกของกรรมาธิการ การสื่อสารสองทางสามารถลดความขัดแย้ งระหว่าง
กองทัพกับฝ่ ายการเมือง
• นอกจากนันการท
้
างานของคณะกรรมาธิการก็เปิ ดให้ สาธารณชนตรวจสอบได้ ที่น่าสนใจคือ
คณะกรรมาธิการมักจะไม่นาเรื่ องเล็กๆ เกินไปมาพิจารณา โดยถือว่าเรื่ องอะไรที่ทหารตัดสินใจได้ ก็ให้
กองทัพจัดการเอง
• ช่องทางและโอกาสที่ทหารจะสัมพันธ์กบั พลเรื อนในงานด้ านความมัน่ คงนอกจากกลไกทางรัฐสภาซึง่ เป็ น
กลไกหลักแล้ ว ในด้ านการบริหารกิจการของกระทรวงกลาโหม และการศึกษาอบรมของกองทัพ ก็เป็ นพื ้นที่
ที่มีการทางานร่วมกันระหว่างทหารกับพลเรื อน

ธรรมาภิบาลของกองทัพ และ ความสั มพันธ์ ทหาร-พลเรื อน (ต่ อ)
• กระทรวงกลาโหมก็เป็ นตัวอย่างที่มีพลเรื อนเป็ นข้ าราชการจานวนมาก นอกจากนันสถาบั
้
นการศึกษาอัน
ได้ แก่ โรงเรี ยนเสนาธิการทหาร และมหาวิทยาลัยของกองทัพ คือ Helmut Schmit University ซึง่ มีคาขวัญ
ว่าเป็ นมหาวิทยาลัยพลเรื อนในบรรยากาศของกองทัพ (civilian university in military environment) ก็มี
พัฒนาการและมีความโน้ มเอียงที่จะได้ เกิดปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
พลเรื อนกับกองทัพ
• กองทัพได้ พฒ
ั นานวัตกรรมโดยเฉพาะหลักสูตรการศึกษาใหม่ๆ นายทหารในกองทัพมีความสนใจ
กลับเข้ ามารับการศึกษาอบรมต่อเนื่อง โดยเฉพาะนายทหารชันสู
้ ง หลักสูตรการศึกษาตลอดชีพของ
นายทหารที่ได้ รับความสนใจจากนักธุรกิจ และสมาชิกของสังคมของพลเรื อน กาลังจะพัฒนาไปสูก่ ารเป็ น
หลักสูตรนานาชาติเพื่อขยายเครื อข่ายการเรี ยนรู้ข้ามภูมิภาคด้ วย

ข้ อเสนอแนะ
1) หน่วยศึกษาวิจยั ทางยุทธศาสตร์ ของไทย ควรให้ ความสาคัญต่อการศึกษา การพัฒนาและการบริหาร
งานด้ านความมัน่ คงร่วมสมัยอย่างจริงจัง โดยเฉพาะพัฒนาการของธรรมาภิบาลในงานความมัน่ คง
(Development of Security Sector Governance) เพื่อก้ าวทันวิวฒ
ั นาการกิจการทหารของโลก ซึง่
ปั จจุบนั เป็ นเรื่ องไม่ไกลตัวและจะเป็ นการยึดมัน่ ตอบสนองต่อหลักการ
“เทิดราชัน-ทันสมัย-พัฒนา” ของกองทัพไทย
2) หน่วยการศึกษาด้ านการทหารและความมัน่ คง ควรเข้ าร่วมและเสริมสร้ างบทบาทของสังคมต่อการสร้ าง
ความเป็ นทหารอาชีพของกองทัพในบริบทสังคมไทยและวิถีเอเชีย ทังนี
้ ้ จักต้ องเพิ่มความร่วมมือ
แลกเปลี่ยนทางวิชากรกับหน่วยศึกษาพลเรื อนที่มีขอบข่ายการศึกษาความมัน่ คงทังในประเทศและ
้
ต่างประเทศในด้ านเนื ้อหาสาระของการสร้ างความเป็ นทหารอาชีพทังทางลึ
้
กและทางกว้ าง

ข้ อเสนอแนะ (ต่ อ)
3) การให้ ความสาคัญต่อแนวคิดการปรับเปลี่ยนกรอบทางานเชิงสถาบัน ระหว่างฝ่ ายวิชาการกับองค์กร
เสริมสร้ างความเป็ นทหารอาชีพของกองทัพมีความสาคัญยิ่งยวด และเป็ นเจตนารมณ์อนั แน่วแน่ของผู้นา
กองทัพตังแต่
้ อดีตถึงปั จจุบนั แต่ก็ยงั มีความก้ าวหน้ าไม่มากเท่าที่ควร ซึง่ สาเหตุหนึง่ อาจเนื่องมาจากยัง
ขาดแผนที่เส้ นทาง (Road map) ที่ชดั เจน จึงสมควรได้ มีการระดมสมองของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องด้ วย
ความจริงจัง เปิ ดเผย และครอบคลุมทุกกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสีย เพื่อให้ กองทัพก้ าวไกลอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
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