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กองบัญชาการกองทัพไทย 

 การปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง กับแนวโน้มการแข่งขันสะสมอาวุธในอาเซียน   
        การปฏริปูภาคสว่นความมัน่คง (Security Sector Reform: SSR) เป็นแนวคิดที่ถูกผลักดันโดยประเทศตะวันตกให้น ามาใช้เป็นบรรทัดฐานในงาน
ด้านความม่ันคงที่ขยายขอบเขตกว้างขวางออกไปไม่เพียงแต่ปฏิบัติการทางทหารเพียงอย่างเดียว โดย SSR เป็นกระบวนการปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง
ของประเทศต่างๆ ที่มุง่เน้นไปทีค่วามโปรง่ใสและตรวจสอบได้ ผา่นกลไกการก ากับดูแลภาคความม่ันคงโดยรัฐสภาที่ถือเป็นตัวแทนของภาคประชาชน ทั้งน้ี 
ปัจจุบันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแนวโน้มของการเผชิญหน้าของมหาอ านาจ การแข่งขันสะสมอาวุธ และการเพิ่มงบประมาณทางการทหารมาก
ขึ้น ดังน้ัน SSR จึงเป็นกลไกส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานของกองทัพได้รับการยอมรับมากขึ้นได้ด้วยเช่นกัน 

 การปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง (Security Sector Reform: SSR) 
เป็นกลไกส าคัญของหน่วยงานความม่ันคงและกองทัพในการสร้างความ
ยอมรับจากประชาชนและนานาชาติ ซ่ึง SSR ถูกผลักดันจากประเทศตะวันตก
เข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในรูปแบบของเงื่อนไขการให้ความ
ช่วยเหลอืประเภทตา่งๆ โดยปัจจบัุนภมิูภาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตก้ าลังถูกจับ
ตาในแนวโน้มการแข่งขันสะสมอาวุธและการเพิ่มขึ้นของงบประมาณด้าน
การทหารและความม่ันคง ดังนั้น หากมีกระบวนการการปฏิรูปงานด้านความ
ม่ันคงที่เป็นรูปธรรม จะสามารถลดความกดดันในประเด็นดังกล่าวและสร้าง
ความยอมรบัให้เกิดขึน้ได ้ 
 
การเผชิญหนา้ของประเทศมหาอ านาจในภมูภิาคเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต ้
 ปัจจุบันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีบทบาทด้านการเมืองและ
ความม่ันคงระหว่างประเทศ การเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเส้นทาง
คมนาคม และมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นภูมิภาค
ที่มีความตึงเครียดจากข้อพิพาทระหว่างประเทศในหลายพื้นที่ ท าให้ชาติ
มหาอ านาจทั้งจีนและสหรัฐฯ เข้ามาขยายอิทธิพลในภูมิภาคมากข้ึน  ซ่ึง
ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดแนวโน้มการแข่งขันสะสมอาวุธของประเทศ
ในอาเซียนได้ 
 การขยายอิทธิพลทางทะเลของจีน โดยเฉพาะในทะเลจีนใต้ที่ยังมีข้อ
พิพาทกับหลายประเทศในอาเซียน มีการสร้างหมู่เกาะเทียม และการพัฒนา
อาวุธที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง อาทิ จรวดติดตั้งหัวรบหลายหัวเพื่อยิงไปหลาย
เป้าหมาย (Multiple Independently - Targeted Reentry Vehicle Technology: 
MIRV)๑ ล่าสุดจีนได้ประกาศการปฏิรูปกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน 

(People's Liberation Army - PLA) และเพิ่มงบประมาณกลาโหมของปี ๕๘ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๒.๒ (๘๐๘,๒๓๐ ล้านหยวน) ซ่ึงถือเป็นการเพิ่มขึ้นมาก
ที่สุดในรอบ ๓ ปี อันเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าจีนจะไม่ลดบทบาททาง
การทหารและยังเพิ่มบทบาทความม่ันคงทางทะเลในเขตน่านน้ าที่มีข้อพิพาท
กับหลายประเทศในภูมิภาคมากขึ้น๒ จึงท าให้หลายประเทศในอาเซียนที่มีข้อ
พิพาททะเลจีนใต้กับจีน หันมาจัดหาอาวุธเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
กองทัพของตนเช่นกัน  
 การขยายอิทธิพลของสหรัฐฯ ที่เดินตามนโยบาย Pivot to Asia อย่าง
เข้มข้นมากขึ้น ซ่ึงที่ผ่านมา สหรัฐฯ ได้มีการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่
ประเทศในอาเซียน อาทิ การให้ความช่วยเหลือในเงินทุนโครงการ Global  
Security  Contingency Fund (GSCF) เพื่อเสริมสมรรถนะทางทะเล การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการทหาร และล่าสุดได้มีการลงนามในแถลงการณ ์  
ร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน - สหรัฐฯ (Joint      
Statement on the ASEAN - US Strategic Partnership) และเห็นชอบ    
ต่อแผนปฏิบัติการเพื่อด าเนินการตามความเป็นหุ้นส่วน ปี ๒๐๑๖ - ๒๐๒๐ 
(Plan of Action to Implement the ASEAN - US Partnership 2016-
2020)๓ เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ใน
ภูมิภาค ซ่ึงการได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐฯ ท าให้หลายประเทศ
สามารถจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์มาเสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนา
กองทัพให้มีความทันสมัย  
 
แนวโน้มการแข่งขันสะสมอาวุธ (Arms Race) ของประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

การจัดอันดับงบประมาณทางการทหารของประเทศในอาเซียน และ GDP (ค.ศ.๑๙๘๘ - ๒๐๑๔) 

Source: SIPRI  (๓ พ.ย.๒๐๑๔) 

อันดับ ประเทศ 
ค.ศ. GDP 

๑๙๘๘ ๑๙๙๘ ๒๐๐๘ ๒๐๑๔ ร้อยละ 
๑ สิงคโปร์ ๑๒๐๖ ๔๔๖๖ ๗๔๕๔ ๙๘๔๑ ๓.๓๐ 
๒ อินโดนีเซีย ๑๓๕๗ ๙๗๓ ๓๒๓๒ ๗๐๒๐ ๐.๘๐ 
๓ ไทย ๑๘๐๙ ๒๑๑๐ ๔๔๖๖ ๕๗๓๐ ๑.๕๐ 
๔ มาเลเซีย ๘๕๖ ๑๑๕๙ ๔๔๑๒ ๔๙๑๙ ๑.๕๐ 
๕ เวียดนาม ๑๓๐๖ ๐ ๒๑๓๘ ๔๒๕๑ ๒.๒๐ 
๖ ฟิลิปปินส ์ ๙๓๒ ๑๒๒๖ ๒๒๗๑ ๓๒๙๒ ๑.๑๐ 
๗ เมียนมา ๒๕๕ ๕๘๗๓ ๐ ๒๓๗๓ ๔.๓๐ 
๘ บรูไน ๑๗๘ ๒๙๔ ๓๖๒ ๕๒๘ ๓.๑๐ 
๙ กัมพูชา ๐ ๘๓ ๑๒๔ ๒๗๘ ๑.๖๐ 

๑๐ ลาว ๐ ๓๓.๔๐ ๑๖.๓๐ ๐ ๐ 

การจัดอันดับ 
ขีดความสามารถทางการทหาร 

ประเทศ 
(เอเชีย (๑๒๖  
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มาเลเซีย ๑๔ ๓๕ 

ฟิลิปปินส ์ ๑๖ ๔๐ 
เมียนมา ๑๗ ๔๔ 

กัมพูชา ๓๑ ๙๖ 
ลาว ๓๓ ๑๑๗ 
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การจดัสรรงบประมาณทางการทหารเพิม่มากขึ้นเพื่อพัฒนากองทัพและจัดซื้อ
อาวธุยทุโธปกรณมี์การแสดงขดีความสามารถทางการทหารอยา่งกวา้งขวาง ซ่ึง
ข้อมูลของสถาบันวิจัยเพื่อสันติภาพนานาชาติแห่งกรุงสต็อกโฮล์ม 
(Stockholm International Peace Research Institute: SIPRI)๔  ชี้ ว่ า
งบประมาณทางด้านการทหารของประเทศในอาเซียนมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจาก ป ี
๒๐๐๘ อย่างรวดเร็ว อาทิ สิงคโปรม์ีงบประมาณทางทหารเป็นอันดับ ๑ ของ
อาเซียน โดยเพ่ิมข้ึนจาก ๗.๔ พันล้านเหรียญเป็น ๙.๘ พันล้านเหรียญ 
อินโดนีเซีย  อยู่ในอันดับ ๒ เพ่ิมข้ึนจาก ๓.๒ พันล้านเหรยีญ เปน็ ๗ พันล้าน
เหรียญ และไทยอยู่ในอันดับ ๓ เพ่ิมข้ึนจาก ๔.๕ พันล้านเหรียญ เป็น ๕.๗ 
พันล้านเหรียญ โดยเมื่อพิจารณาถึงการจัดอันดับขีดความสามารถทาง
การทหารของโลก พบว่าอินโดนีเซียอยู่อันดับที่ ๑๒ ไทยอยู่อันดับที่ ๒๐ และ
เวียดนามอยู่อนัดับที ่๒๑ ในขณะทีส่งิคโปรอ์ยู่ในอนัดับที ่๒๖๕ 
    การเผชิญหน้าของประเทศมหาอ านาจ ซึ่งส่วนหน่ึงส่งผลให้ประเทศ
ต่างๆ ต้องเพ่ิมงบประมาณทางการทหารมากข้ึน ยังท าให้เกิดแนวโน้มของ
การแข่งขันสะสมอาวุธมากข้ึนในภูมิภาค โดยประเทศในภูมิภาคได้มีแผน
และด าเนินการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เพ่ิมมากข้ึน อาทิ อินโดนีเซีย 
วางเป้าหมายว่าในปี ๒๐๒๔ จะมีเรือด าน้ าท้ังหมด ๑๒ ล า ซึ่งล่าสุดได้สั่งซื้อ
เรือด าน้ า Scorpene ๒ ล า จากฝรั่งเศส๖และเรือฟรี เกต ๑๒ ล าจาก
เนเธอร์แลนด์ เวียดนาม สั่งซื้อเรือด าน้ า six’s kilo-class และเรือคอร์เวต 
๑๒ ล าจากรัสเซีย รวมทั้งเริ่มการผลิตอากาศยานไร้คนขับ หรือ UAV ชนิด  
HS-6L เพ่ือน ามาใช้ลาดตระเวนแถบเกาะซานย่าและทะเลจีนใต้ภายใน      
ปี ๒๐๑๖๗ ในขณะทีฟ่ิลิปปินส์ สั่งซื้อเครื่องบินเจ็ตจากเกาหลีใต้กว่า ๑๐  ล า  
ซึง่ได้รบัแลว้ ๒ ล า๘ และลา่สดุยังได้รบัมอบยานพาหนะทางการทหารจากสหรัฐฯ 
คื อ  M113A2 Armored Personnel Carriers (APCs) ๑ ๑ ๔  คั น  ทั้ ง น้ี 
ฟิลปิปนิสใ์ชง้บประมาณทางการทหารสว่นใหญ่ไปกับความมั่นคงทางทะเลกว่า 
๒๗๓ ลา้นเหรยีญ และคาดว่าจะเพ่ิมถึง ๕๐๐ ลา้นเหรยีญในป ี๒๐๒๑  
 
การปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง กับ แนวโน้มการแข่งขันสะสมอาวุธใน
อาเซียน   
 จากสถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ประเทศต่างๆ ในภูมิภาค
หลกีเลีย่งไมไ่ด้ในการเพ่ิมขีดความสามารถทางการทหาร นอกจากน้ี กองทพัยังมี
ภารกิจอื่นนอกเหนือจากการสงครามทั้งในและต่างประเทศ อาทิ การ
ช่วยเหลอืและบรรเทาสาธารณภยั การเข้ารว่มรกัษาสนัติภาพ รวมถึงการพัฒนา
ประเทศและชว่ยเหลอืประชาชน ท าใหต้้องมกีารเพ่ิมงบประมาณทางการทหาร 
และจัดหายุทโธปกรณ์เพ่ิมเติม ซึ่งหลายครั้งน ามาสู่การต้ังข้อสงสัยจาก
ประชาชนและสร้างความขัดแย้งในสังคม รวมทั้งสร้างความหวาดระแวงใน
ภูมภิาคอกีด้วย ดังน้ัน หากกองทัพของแต่ละประเทศได้มีการน า SSR๙ ที่เป็น
กระบวนการในการปฏริปูภาคสว่นความมัน่คงใหเ้กดิความโปรง่ใส จึงเป็นกลไก
ส าคัญในการสร้างความยอมรับจากประชาชนและลดความหวาดระแวงจาก
สถานการณ์การแข่งขันสะสมอาวุธในภูมิภาคได้  
 SSR เปน็แนวคดิในกระบวนการเปลีย่นผา่นไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่
เกิดข้ึนหว้งทศวรรษ ๑๙๙๐ ในยุโรปตะวันออกหลังสงครามเย็นยุติลง ซึ่งท าให้
แนวคิดด้านความมั่นคงเปลี่ยนแปลงไปโดยขยายขอบเขตกว้างขวางไม่ใช่ด้าน
การทหารเพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึง“ความมัน่คงของมนุษย์” ซึ่งเก่ียวข้องไป
ถึงหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ได้แก่ รัฐสภา กองทัพ ต ารวจ งานยุติธรรม 
ราชทัณฑ์ การข่าวกรอง และองค์กรด้านการทหารอื่นของรัฐ (Other State 
Militarised Organizations) รวมถึงภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และผู้หญิง
อีกด้วย ดังน้ัน งานด้านความมัน่คงจงึต้องมีการทบทวนบทบาทการด าเนินงาน

โดยใช้ SSR มาเป็นแนวทางในการปฏิรูป ซึง่ SSR  มหีลกัการส าคญัคือ การ
มุ่งเน้นความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ผ่านการก ากับดูแลและตรวจสอบโดย
รัฐสภาที่เป็นหัวใจหลักของระบอบประชาธิปไตย เป็นการสร้างกรอบทาง
กฎหมายในการพิจารณาประเด็นความมั่นคง และเป็นเสมือนสะพานเชื่อมสู่
สาธารณชนให้เข้ามามีบทบาทในการรับรู้และตัดสินใจ อันจะน ามาสู่การ
ยอมรับและความชอบธรรมในการด าเนินงานด้านความมั่นคงจากทั้งใน
ประเทศและนานาชาติ  
 การด าเนินงานผ่านกลไกรัฐสภาในส่วนของงานความมั่นคงน้ัน เริ่ม
ต้ังแต่การร่วมพิจารณานโยบายด้านความมั่นคง และเชื่อมโยงให้เข้ากับ
กฏหมายระหว่างประเทศ การพิจารณางบประมาณ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 
และการให้ความเห็นชอบอนุมัติแผนต่างๆ รวมทั้งการปฏิบัติของกองทัพใน
ยามวิกฤต โดยภารกจิของสมาชกิรฐัสภาถือเปน็ตัวแทนปวงชนและผลประโยชน์
ของประชาชน ซึ่งบุคลากรของรัฐสภาต้องท าความเข้าใจกรอบงานด้านความ
มั่นคง และในขณะเดียวกันบุคลากรด้านความมั่นคงก็ต้องเข้าใจกระบวนการ
ประชาธิปไตย หลกัสทิธิมนุษยชน หลกัความโปรง่ใสและการมสีว่นรว่มเชน่กนั แต่
ทัง้น้ี การปฏิบัติงานของภาคความมั่นคงส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับประเด็นที่เป็น
ปัญหาทางเทคนิค กฎหมายที่เกี่ยวกับราชการลับ มีองค์กรที่มีขนาดใหญ่และ
การบรหิารงานบคุคลทีส่ลบัซบัซอ้น รวมทัง้มกีฎเกณฑ์ปฏบิติัทีไ่มเ่ปดิเผย ซึ่งใน
ประเด็นดังกลา่วยังต้องมกีารแลกเปลีย่น เรียนรู้ และหาแนวทางปฏิบัติร่วมกัน 
ทั้งน้ี หากกองทพั หน่วยงานความมัน่คง และรฐัสภา มีแนวทางการด าเนินงาน
ในทิศทางเดียวกัน เมื่อประเทศเกิดวิกฤตจากภัยคุกคามต่างๆ ที่หลีกเลี่ยง
ไม่ได้ในการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ การเพ่ิมงบประมาณทางการทหาร และ
การเตรยีมก าลงั เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของฝ่ายรักษาความมั่นคงในการ
ปกปอ้งอธิปไตยของประเทศ กลไก SSR จะเปน็กระบวนการทีส่ร้างการยอมรับ
ใหก้บังานด้านความมัน่คงมากข้ึน  
 
บททิ้งท้าย 
 การปฏริปูภาคส่วนความมั่นคงเปน็แนวทางหน่ึงทีจ่ะสรา้งความยอมรบัให้
เกิดต่องานด้านความมั่นคงรวมถึงกองทัพ ซึ่งในบริบทระหว่างประเทศหาก
กองทพัไทยและหน่วยงานความมัน่คงในอาเซยีนมีการปฏิรปูงานภาคสว่นความ
มัน่คงใหเ้กดิความโปรง่ใสและเปน็ทีย่อมรบัจากทกุภาคสว่นทัง้ในและต่างประเทศ 
ก็จะท าให้การปฏิบัติภารกิจใดๆ ของกองทัพ รวมทั้งการเสริมสร้างขีด
ความสามารถทางการทหารในยุคที่มีการเผชิญหน้ากันสูงสามารถท าได้โดยมี
ประสิทธิภาพและได้รับการยอมรบัจากประชาชน ซึง่เป็นการสรา้งความไว้เน้ือ 
เชือ่ใจจากประชาชนในประเทศ และสรา้งความไว้เน้ือเชือ่ใจใหเ้กิดข้ึนในภูมิภาค
ได้อกีด้วย... 
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