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บทคัดย่อ

ความคิดเรือ่ งความมัน่ คงมนุษย์ เริม่ เป็นทีส่ นใจอย่างจริงจังในประเทศไทย เมือ่
มีการปฏิรูประบบราชการ และจัดตั้งกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
ขึน้ ในปี 2545 แต่ในทางปฏิบตั แิ ล้ว มีการเคลือ่ นไหวในด้านนีม้ านาน ตัง้ แต่การเสนอหลัก 6
ประการ ของคณะราษฎรในปี พ.ศ.2475 แนวคิดเรื่องคุณภาพชีวิตของ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
(2516) และการส่งเสริมการสร้างระบบสวัสดิการ สุขภาพดีถ้วนหน้า ภูมิปัญญาชาวบ้าน
และชุมชนเข้มแข็ง ไปจนถึงสิทธิมนุษยชน ในช่วงทศวรรษ 2530 และ 2540 ประกอบขึ้น
เป็นองค์ความรูท้ มี่ ากพอส�ำหรับการศึกษา ในระยะใกล้หลังวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 และการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่ ประเทศไทยได้มีนวัตกรรมทางสังคมการเมือง ที่ส่งเสริมความ
มั่นคงมนุษย์ในระดับหนึ่ง
โดยสรุปความมัน่ คงของมนุษย์จำ� เป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องเข้าใจถึงสภาพทางสังคม
และวัฒนธรรมของประชากรในพื้นที่นั้นๆ อาทิเช่น สถานการณ์ความมั่นคงของมนุษย์ทาง
เศรษฐกิจการเมืองการปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สุขภาพสุขภาพอนามัย ซึ่ง
จะเป็นส่วนส�ำคัญในการก�ำหนดถึงแนวทางในแก้ไขปัญหา และการวางแผนนโยบายเกีย่ วกับ
ความมั่นคงของมนุษย์ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้จริง
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Abstract

The human’s security notion begin to strongly interesting in Thailand
since B.E.2545 when has Bureaucracy reform and establish the ministry of
social development and human security, but in practical there have a long
time movement since the 6 article of board representatives was present in
B.E.2475. The notion of life’s quality from dr.Puay Ungpakorn (B.E. 2516) and
the promoting of welfare system to health for all, indigenous knowledge,
strong community up to human rights between B.E. 2530-2540. All of this
knowledge enough to bring for practice and improvement. in the time before
the end of B.E.2540 economic crisis situation and the promulgating of new
constitution. Thailand has the social innovation and politic that enhance
human’s security.
In summary, the situation of human security issues is absolutely
necessary to understand the social and cultural conditions of the population
in that area, such as the situation of human security, economy, politics,
administration. Natural resources and environment, food and health, health
conditions, individuals, households and communities, which will be an
important part in determining guidelines for solving problems and planning
human security policies to be able to solve real problems.

Keywords: Security Situation; Human being
บทน�ำ

แนวคิดเรื่องความมั่นคงมนุษย์ เสนอขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายต่างๆ เป็นทั้งเรื่อง
การเมือง เป็นทัง้ เรือ่ งวิชาการ และเป็นเป็นทัง้ เรือ่ งการรณรงค์ ส�ำหรับประเทศไทยนัน้ ความ
มัน่ คงของมนุษย์ มีความส�ำคัญในฐานะเป็นอีกดัชนีหนึง่ เพือ่ วัดทิศทางและผลการพัฒนาว่า
ด้วยเรื่องความมั่นคงมนุษย์ ท�ำให้เกิดความเข้าใจ และการประเมินผลที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ประเทศในอนาคตได้
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ความคิดเรือ่ งความมัน่ คงมนุษย์ เริม่ เป็นทีส่ นใจอย่างจริงจังในประเทศไทย เมือ่
มีการปฏิรูประบบราชการ และจัดตั้งกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
ขึน้ ในปี 2545 แต่ในทางปฏิบตั แิ ล้ว มีการเคลือ่ นไหวในด้านนีม้ านาน ตัง้ แต่การเสนอหลัก 6
ประการ ของคณะราษฎรในปี พ.ศ.2475 แนวคิดเรื่องคุณภาพชีวิตของ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
(2516) และการส่งเสริมการสร้างระบบสวัสดิการ สุขภาพดีถ้วนหน้า ภูมิปัญญาชาวบ้าน
และชุมชนเข้มแข็ง ไปจนถึงสิทธิมนุษยชน ในช่วงทศวรรษ 2530 และ 2540 ประกอบขึ้น
เป็นองค์ความรูท้ มี่ ากพอส�ำหรับการศึกษา ในระยะใกล้หลังวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 และการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่ ประเทศไทยได้มีนวัตกรรมทางสังคมการเมือง ที่ส่งเสริมความ
มั่นคงมนุษย์ในระดับหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ทางสังคมทีเ่ ป็นอยูจ่ ริง (Existing situation) เป็นการ
ฉายภาพปรากฏการณ์ทางสังคมในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ หรืออาจเรียกว่าเป็นการมองแบบตัด
ขวาง (Cross section) การพิจารณาว่าประเด็นใดมีความส�ำคัญหรือไม่อย่างไรนั้น อาจม
องจากความสนใจของสาธารณชนที่มีต่อเรื่องนั้น ๆ ในแต่ละช่วงเวลาที่เรียกว่าเป็นประเด็น
ร้อน (Hot issue) และอาจมีบางประเด็นที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็น
ปัญหาพื้นฐาน (Basic issue) ก็ได้ การพิจารณาปรากฏการณ์ทางสังคมนั้นมีข้อจ�ำกัดหลาย
ประการ โดยเฉพาะความสนใจของสาธารณชนมักเกิดจากอิทธิพลของสื่อมวลชนในการให้
ความส�ำคัญที่เรียกว่าการสร้างกระแส อันมักน�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาแบบเฉพาะหน้า หรือ
บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแทนที่จะแก้ที่สาเหตุของปัญหา ดังนั้น ในเชิงวิชาการจึงมัก
หลีกเลี่ยงการน�ำกระแสความ รู้สึกมาเป็นตัวน�ำในการแก้ปัญหา
ดังนั้น ในบทนี้จะประมวลการศึกษา และการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับความมั่นคง
มนุษย์ในประเทศไทย เพื่อปูพื้นฐานของความเข้าใจในสถานการณ์ความมั่นคงมนุษย์ใน
ประเทศ และที่ส�ำคัญเพื่อหาค�ำตอบว่า ในปัจจุบันควรถือความมั่นคงของมนุษย์ว่ามีแกน
กลางอยู่ที่ประเด็นหรือมิติด้านใดเป็นส�ำคัญ

เนื้อเรื่อง

ความมั่นคงของมนุษย์ตามแนวพุทธ

ความมั่นคงของมนุษย์ตามแนวพุทธ มาจากความไม่มั่นคง คือ ความทุกข์ ค�ำว่า
ทุกข์ มาจาก ทุ บทหน้า แปลว่า ชั่ว, ยาก ขม ธาตุ ในความอดทน ลง กวิ ปัจจัย ลบที่สุดธาตุ
ซ้อน ก เข้าไป ส�ำเร็จรูปเป็นทุกข์ มีรูปวิเคราะห์ ตามหลักบาลีว่า ทุกฺเขน ขมิตพฺพนฺติ = ทุกฺขํ
ทุกข์ แปลว่า ธรรมชาติใด อันบุคคล พึงทนได้โดยยาก ธรรมชาตินั้นชื่อว่าทุกข์ (สิ่งอันบุคคล
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พึงทนได้โดยยาก) (สัททนีตปิ กรณ์ ธาตุมาลา, 2523: 26) และในพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับ
ประมวลศัพท์ ของพระเทพเวที ยังได้ระบุความหมายของค�ำว่าทุกข์ไว้ 2 ประเด็น คือ
1) สภาพที่ทนอยู่ได้ยาก, สภาพที่คงทนอยู่ไม่ได้ เพราะถูกบีบค้นด้วยความเกิด
ขึ้นและความดับสลาย เนื่องจากต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่ไม่ขึ้นต่อตัวมันเอง
2) สภาพที่ทนได้ยาก, ความรู้สึกไม่สบาย ได้แก่ ทุกขเวทนา
โดยรวมแล้วกล่าวได้วา่ ทุกข์ หมายถึง การยึดมัน่ ถือมัน่ ในขันธ์ 5 ดังทีป่ รากฎใน
พระวินัยปิฎกว่า “ข้อนี้เป็นทุกข์อริยสัจ คือ แม้ความเกิดก็เป็นทุกข ์ แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์
แม้ความเจ็บก็เป็นทุกข์ แม้ความตายก็เป็นทุกข์ ความประสบกับสิง่ อันไม่เป็นทีร่ กั ก็เป็นทุกข์
ความพลัดพรากจากสิง่ อันเป็นทีร่ กั ก็เป็นทุกข์ ความไม่ได้สงิ่ ทีป่ รารถนาก็เป็นทุกข์ โดยย่นย่อ
อุปาทานขันธ์ 5 เป็นทุกข์” (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 4 ข้อ 14: 21, เล่ม 10 ข้อ 387: 325,
เล่ม 12 ข้อ 120: 118)
สรุปได้ว่า ความทุกข์หรือความไม่มั่นคงในพระพุทธศาสนาหมายถึงสภาพที่
แย้งต่อความสุขถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาด้วยภาวะที่เป็นไปตามธรรมชาติที่ครอบคลุมสรรพ
สิ่งท�ำให้สรรพสิ่งทั้งหลายไม่สามารถที่จะรักษาสภาพเดิมไว้ได้เนื่องจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มี
ความเป็นใหญ่ของตนเองต้องอาศัยปัจจัยอืน่ เกิดขึน้ ในรูปของกระแสต่อเนือ่ งด้วยการยึดมัน่
ในขันธ์ห้าจึงมีสภาพเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์
ความทุกข์ในพระพุทธศาสนามีหลายประเภท ตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎก ที่
พระพุทธเจ้าและพระสาวกได้แสดงไว้ ณ ที่ต่างๆ ต่างกรรมต่างวาระกัน ซึ่งสามารถจัดได้
เป็น 3 ประเภท คือ
1. ความไม่มั่นคงทางกาย
ความทุกข์ทางกาย ความไม่ส�ำราญทางกาย ความเสวยอารมณ์ที่ไม่ส�ำราญ
เป็นทุกข์ อันเกิดแต่กายสัมผัส (พระไตรปิฏกภาษาไทย เล่ม 12 ข้อ 126: 119, เล่ม 10 ข้อ
393: 326)
1) อัปปฏิจฉันนทุกข์ ทุกข์ไม่ปิดบัง หรือทุกข์เปิดเผย
2) อาหารปริเยฏฐิทุกข์ คือ ทุกข์ในการหากิน
3) วิปากทุกข์ หรือผลกรรม เป็นต้น
2. ความไม่มั่นคงทางใจ
ความไม่มนั่ คงทางใจหรือทุกข์ทางใจ หมายถึง ความไม่สำ� ราญทางใจ ความเสวย
อารมณ์ทไี่ ม่สำ� ราญ เป็นทุกข์ อันเกิดแต่มโนสัมผัส (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 10 ข้อ 394:
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326, เล่ม 12 ข้อ 127: 119) เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์ท�ำให้จิตใจห่อเหี่ยวหดหู่
1) สันตาปทุกข์ คือความร้อนรุม หรือทุกข์ร้อน
2) โสกะ คือความโศกเป็นทุกข์ ทุกคนต้องประสบกับสิ่งที่ผิดหวังในการงาน
บ้าง ฯลฯ
3) ปริเทวะ คือความครํ่าครวญเป็นทุกข์ เนื่องจากการยึดมั่นถือมั่น เกิดความ
โศกเศร้าครํ่าครวญร�ำพัน เป็นต้น
ปัญหาความมั่นคงของมนุษย์
ดังที่เป็นที่ทราบกันว่า ความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security) เป็นแนวคิด
ใหม่ กล่าวได้ว่าเพิ่งเสนอเป็นระเบียบวาระโลก ในรายงาน “การพัฒนามนุษย์ 1994”
ของแผนงานพัฒนาองค์กรสหประชาชาติ (United Nations Development ProgramUNDP) รายงานนี้ได้เสนอแนวคิดส�ำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาที่ถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง
(People Centered) ซึ่งส่งอิทธิพลในระดับหนึ่ง เช่น ในประเทศไทยก็ได้มีแผนพัฒนาที่ถือ
“ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงความมั่นคงมนุษย์ในแง่ของเสรีภาพ
จากความหวาดกลัว (Freedom from Fear) และเสรีภาพจากความต้องการ (Freedom
from Want) ซึ่งก็ยังใช้กันมากเมื่อพูดถึงความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นพื้นฐานของชาติ
และจากความมั่นคงทางแสนยานุภาพสู่ความมั่นคงทางการพัฒนา ในปี 1999 หลังจากเกิด
วิกฤตเศรษฐกิจเอเชียที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก
รายงาน “การพัฒนามนุษย์ 1999” ของยูเอ็นดีพี ได้กล่าวถึงความมั่นคงของ
มนุษย์อีกครั้ง และรายงานชิ้นนี้ได้กล่าวถึงความมั่นคงของมนุษย์ในเชิงลบไว้ด้วย โดยชี้
ว่า มนุษย์ทั้งในประเทศพัฒนาแล้วและก�ำลังพัฒนา ได้เผชิญกับความไม่มั่นคงอะไรบ้างใน
กระบวนโลกาภิวัฒน์ ซึ่งได้จ�ำแนกออกเป็น 7 ประการได้แก่
1) ความผันผวนทางการเงินและความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ
2) ความไม่มั่นคงทางอาชีพและรายได้
3) ความไม่มั่นคงทางสุขภาพ
4) ความไม่มั่นคงทางวัฒนธรรม
5) ความไม่มั่นคงส่วนบุคคล เช่น การเผชิญกับอาชญากรรม การค้ายาเสพติด
และการค้ามนุษย์
6) ความไม่มั่นคงทางสิ่งแวดล้อม
7) ความไม่มั่นคงทางการเมืองและชุมชน ได้แก่ การเกิดความตึงเครียดทาง
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สังคม เช่น ในรูปของสงครามทั้งระหว่างประเทศและสงครามกลางเมือง อันก่อผลกระทบ
ต่อเสถียรภาพทางการเมือง และความเป็นปึกแผ่นของชุมชน (โครงการข่าวสารทิศทาง
ประเทศไทย (TTMP), 2548)
เป็นที่น่าสังเกตก็คือ นี่เป็นรายงานทางการระดับโลกที่เชื่อมโยงความมั่นคง
และความไม่มั่นคงของมนุษย์เข้ากับกระบวนโลกาภิวัตน์ และเรียกร้องให้ปรับเปลี่ยนให้
กระบวนการนีม้ โี ฉมหน้าเป็นมนุษย์ (Globalization with a Human Face) จึงกลายเป็นว่า
เครือ่ งมือหรือกลไกแห่งการพัฒนาหรือการสร้างความเจริญ ได้สง่ ผลวกกลับด้านหนึง่ ในการ
สร้างความไม่มั่นคงแก่มนุษย์ขึ้น และกลายเป็นปัญหาที่เด่นชัดขึ้นทุกที
ความมั่นคงของมนุษย์ทางเศรษฐกิจ
แรงงานชนบทผูกพันกับตลาดมากขึ้น ในระยะสี่ห้าปีมานี้เนื่องจากนโยบาย
หลายอย่างของรัฐบาล พบว่ากิจกรรมภาคเกษตรผูกพันกับระบบตลาดมากขึ้น ที่เด่น ได้แก่
1) โครงการ 1 ต�ำบล 1 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการต่อยอดการส่งเสริมหัตถกรรมพื้น
บ้านทีก่ ระท�ำมาหลายรัฐบาลในอดีต โดยจัดท�ำให้ครบวงจร ตัง้ แต่การหาทุน เทคโนโลยี การ
จัดการ ไปจนถึงการตลาด ซึ่งมีส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้หัตถกรรมพื้นบ้านมีความเข้มแข็งขึ้น แต่ก็
มีอันตรายจากการลงทุนมากไปในบางสาขา เช่น กรณีสุราพื้นบ้าน และความผันผวนจาก
ตลาด ที่ชุมชนไม่อาจจะควบคุมได้
2) โครงการยกระดับกองทุนหมู่บ้านขึ้นเป็นธนาคารชุมชน ซึ่งจะท�ำให้ชุมชน
บริหารแหล่งทุนของตนเอง เป็นเงื่อนไขหนึ่งในการยืนได้ในตลาด 3) โครงการจัดตั้งบริษัท
จ�ำกัดหรือนิตบิ คุ คลเฉพาะกิจ (เอสพีว)ี เช่น โค ยางพารา เพือ่ บริหารความเสีย่ งของเกษตรกร
การจัดหาทุนและตลาด กระทรวงการคลังเป็นผูจ้ ดั ตัง้ กระทรวงเกษตรเป็นผูก้ ำ� กับดูแล (มติ
ชน, 2548: 37)
รายงานเพิ่มเติมการจัดตั้งบริษัทส่งเสริมธุรกิจเกษตรกรไทย ทุนจดทะเบียน 1
พันล้านบาท ช�ำระจริง 250 ล้านบาทจากกระทรวงการคลัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ (ธ.ก.ส.) เป็นผูบ้ ริหาร คณะกรรมการมาจากหลายกระทรวง เช่น กระทรวงการคลัง
กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงอุตสาหกรรม และองค์กรเอกชน เช่น ตัวแทนหอการค้าไทย จะ
เข้ามาบริหารโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อล้านครอบครัวเป็นโครงการแรก
โดยแบ่งเกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ ทีเ่ ลีย้ งโคเนือ้ เพือ่ ผลิต
ลูกโคเนื้อ หรือกลุ่มแม่พันธุ์ กลุ่มเกษตรกรที่ท�ำการผสมเทียม 2 หมื่นครอบครัว และกลุ่มที่
เลี้ยงโคเนื้อหลังหย่านม หรือกลุ่มโคขุน
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ในอีกด้านหนึ่งรัฐบาลได้สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีปรัชญาที่จะใช้องค์ความ
รู้พื้นบ้านผสมกับระดับสากล การใช้ทรัพยากรบุคคลและธรรมชาติจากในท้องถิ่น โดยมีเป้า
หมายเพือ่ สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง วิสาหกิจชุมชนนี้ หากมีการจัดการอย่างดี ก็จะบรรเทาผลก
ระทบด้านลบจากการที่แรงงานในชนบทเข้าไปผูกพันกับตลาดมากได้
การถือครองที่ดินและการท�ำเกษตร จากการท�ำส�ำมะโนเกษตร พ.ศ.2546 ของ
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติโดยการสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือนทุกครัวเรือน พบว่า มีผู้ถือครอง
ทีด่ นิ ท�ำการเกษตรทัง้ สิน้ 5.79 ล้านราย ครัวเรือนผูถ้ อื ครองคิดเป็นร้อยละ 33.5 ของครัวเรือน
ทั่วประเทศ ผู้ถือครองท�ำการเกษตรอยู่นอกเขตเทศบาลถึงร้อยละ 93.1 ส่วนใหญ่ (ร้อยละ
94.0) ท�ำการเพาะปลูก/เลีย้ งสัตว์ ร้อยละ 0.8 เพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ ในพืน้ ทีน่ ำ�้ จืด ร้อยละ 5.2 ท�ำ
ทัง้ การเพาะปลูก/เลีย้ งสัตว์และเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ จืด เป็นแบบไร่นาสวนผสม ผูถ้ อื ครองเกือบ
ครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 45.6) อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาอยู่ในภาคเหนือ (ร้อยละ
23.6) ภาคกลางและภาคใต้มผี ถู้ อื ครองท�ำการเกษตรใกล้เคียงกัน คือร้อยละ 15.6 และร้อย
ละ 15.2 ตามล�ำดับ
การแก้ปญ
ั หาความยากจนอันแก้ไขได้ยากนัน้ เกีย่ วข้องกับกิจกรรมจ�ำนวนมาก
และหลายด้าน มีทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน การใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม การศึกษา นโยบายการพัฒนาประเทศ ความโปร่งใส
ในการบริหารบ้านเมืองและท�ำธุรกิจ โครงสร้างตลาดโลก โครงสร้างการเงินของโลก สงคราม
และการก่อการร้าย ไปจนถึงการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ
หลายเรื่องอยู่นอกเหนือการควบคุม แต่หากมีความเพียรและความอดทนที่จะ
แก้ไข อย่างน้อยก็น่าจะท�ำให้ผู้คนจ�ำนวนพอสมควรที่รู้สึกว่าชีวิตมีความสุขขึ้นหรือดีขึ้น ซึ่ง
จะช่วยสร้างบรรยากาศสังคมแห่งความสุขและความดี (บทความพิเศษ โครงการข่าวสาร
ทิศทางประเทศไทย (TTMP) โดยการสนับสนุนของ สกว, 2548: 37)
ความมั่นคงมนุษย์ทางการเมืองการปกครอง
โดยทั่วไปกล่าวได้ว่า สถานการณ์ความมั่นคงมนุษย์ทางการเมืองการปกครอง
ของไทยดีขึ้น เมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ซึ่งประกันสิทธิเสรีภาพ การมี
ส่วนร่วม และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สูงกว่ารัฐธรรมนูญก่อนหน้านั้น มีการเคลื่อนไหวที่น่า
จับตาดังนี้
1) การเมืองค่อนข้างมั่นคง มีรัฐบาลและรัฐสภาอยู่ครบวาระเป็นครั้งแรก แม้ว่า
จะมีการเคลื่อนไหวปลุกระดมเพื่อโค่นล้มรัฐบาลอยู่บ้าง แต่กล่าวได้ว่าอันตรายจากการก่อ
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รัฐประหาร ล้มเลิกรัฐธรรมนูญ และละเมิดสิทธิประชาธิปไตยอย่างง่ายๆ ดังทีเ่ คยปรากฏมา
ก่อนลดลงมาก
2) ประชาชนมีสว่ นร่วมทางการเมืองอย่างกว้างขวาง เช่น ตัวเลขผูม้ าลงคะแนน
เลือกตั้งทั่วไปปี 2001 สูงราวร้อยละ 70 แม้ในกรุงเทพฯ ที่อัตราผู้มาลงคะแนนค่อนข้างต�่ำ
ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ก็มีผู้มาลงคะแนนถึงเกือบร้อยละ 67 ใกล้เคียงกับภาคตะวันออกเฉียง
เหนือทีม่ ตี วั เลขร้อยละ 67.4 ภาคทีม่ ผี มู้ าลงคะแนนมากทีส่ ดุ ได้แก่ ภาคเหนือและใต้ ตกร้อย
ละ 72.0 และ 74.8 ตามล�ำดับ
3) การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความมั่นคงขึ้น มีการเลือกตั้งโดยตรงตั้งแต่ระดับ
ต�ำบลไปจนถึงจังหวัด มีการเลือกตั้งนายก อบจ. โดยตรงครั้งแรกในเดือนมีนาคม 2547
จ�ำนวนนักการเมืองท้องถิ่นกว่า 1 แสนคน ทั้งยังมีการรวมตัวกันเป็นสมาคมในหลายระดับ
เป็นการเพิ่มพลังและความเหนียวแน่นของการปกครองระดับนี้ยิ่งขึ้น
4) การกระจายอ�ำนาจสูท่ อ้ งถิน่ ยังคงด�ำเนินต่อไปแม้วา่ จะมีอปุ สรรคอยูบ่ า้ ง รวม
ทั้งมีความรู้สึกทับซ้อนระหว่างอ�ำนาจของนายก อบจ. กับผู้ว่าซีอีโอ
นโยบายที่ได้คลี่คลายไปตามกาลเวลานี้ก็จะชี้ว่าเป็นเรื่องประชานิยมหรือถือ
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง แต่ในเฉพาะหน้าดูเหมือนว่ามันได้สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและประชาชนฐานรากในระดับหนึ่ง (โครงการข่าวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP)
โดยการสนับสนุนของ สกว, 2548)
ความมั่นคงมนุษย์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถานการณ์ทั่วไปพบว่า
1) ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของไทยได้ถูกน�ำมาใช้อย่างหนักเพื่อการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจในระยะหลายสิบปีมานี้ ตั้งแต่ป่าไม้ ดิน น�้ำ ทะเลและชายฝั่ง แร่ธาตุพลังงาน
ดังนั้น จึงอยู่ในสภาพทรุดโทรม ต้องการการฟื้นฟูใหญ่ และมีระบบจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน
2) การตั้งถิ่นฐานของไทยนั้น ประชากรส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 60 อาศัยอยู่ใน
ชนบท จ�ำนวนมากท�ำการเกษตรขนาดเล็ก และขนาดกลาง ใช้เทคโนโลยีเบือ้ งต้น ต้องพึง่ พา
ความอุดมสมบูรณ์และฤดูกาลทางธรรมชาติสูง มีครัวเรือนจ�ำนวนมาก อาศัยความอุดม
สมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม ได้แก่ แหล่งน�้ำและป่าไม้ รวมทั้งการท�ำการประมงชายฝั่ง เพื่อการ
ด�ำรงชีพ เหล่านี้ท�ำให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติมีความละเอียดอ่อนมากขึ้น เนื่องจากไม่
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สามารถคิดในด้านเป็นตัวเงินได้อย่างเดียว หากยังต้องคิดในมิติของวิถีด�ำเนินชีวิตของผู้คน
ด้วย ความขัดแย้งทางด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนจ�ำนวนไม่น้อยเกิด
ขึ้นจากการมองปัญหาต่างมิติกัน เช่น ภาครัฐมองเห็นการแก้ผลกระทบจากโครงการของรัฐ
อย่างเช่น การสร้างเขือ่ น การวางท่อก๊าซ และอืน่ ๆ จากด้านพืน้ ที่ หรือด้านมูลค่าทีค่ ดิ เป็นตัว
เงิน และการจ่ายค่าชดเชยแก่ชาวบ้านทีป่ ระสบผลด้านลบเป็นตัวเงิน ขณะทีช่ าวบ้านทีค่ นุ้ กับ
วิถีด�ำเนินชีวิต ก็ค�ำนึงถึงด้านนี้มากกว่า ว่าต่อไปจะท�ำอะไรกิน จะอยู่กันอย่างไร
3) เมืองทีข่ ยายตัวเร็วขึน้ ในระยะหลัง ได้เกิดเป็นปัญหาสิง่ แวดล้อมทีเ่ ด่นขึน้ ทุกที
การสร้างเมืองให้นา่ อยู่ ก�ำลังเป็นปัญหาหลักปัญหาหนึง่ ในศตวรรษที่ 21 นี้ ปัญหาสิง่ แวดล้อม
เมืองที่กล่าวถึงกันมาก ได้แก่ ก) มลพิษทางอากาศและเสียง ข) ขยะ ซึ่งมีผลกระทบไปถึง
ชนบททีก่ ลายเป็นทีท่ งิ้ ขยะ ค) ปัญหาอาชญากรรม ส่วนหนึง่ เกิดจากภาวะทีไ่ ม่มใี ครรูจ้ กั กัน
จริงจัง หรือขาดลักษณะชุมชน ง) ปัญหาความเครียดที่เกิดจากการเคลื่อนไหวมาก และเร็ว
การแข่งขันสูงและอื่นๆ ทั้งหมดกระทบต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ
4) นโยบายรัฐบาลทีค่ ำ� นึงถึงสิง่ แวดล้อม การกระจายอ�ำนาจ และการมีสว่ นร่วม
ของประชาชน มีความส�ำคัญมาก ต่อความมั่นคงทางทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
ของชาวไทย ทัง้ นี้ เป็นไปตามบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญปัจจุบนั ซึง่ ก�ำหนดให้รฐั กระจายอ�ำนาจ
ให้ท้องถิ่นพึ่งตนเอง และตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
ความมั่นคงของมนุษย์ด้านสุขภาพอนามัย
ประเด็นที่น่าสนใจของความมั่นคงทางด้านสุขภาพอนามัย คือ
1) ประชาชนได้รับหลักประกันสุขภาพสูงถึงร้อยละ 95.4 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ
78.2 ในปี 2543 เนื่องจากนโยบายประกันสุขภาพ (ข่าวสด 110548) ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นตัว
ชี้วัดส�ำคัญที่แสดงถึงความมั่นคงในทางสุขภาพ อนึ่ง นโยบายนี้มีหนทางด�ำเนินไปอยู่ 2 ขั้ว
ขั้วหนึ่งเป็นการต่อยอด มีการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นความพยายามของฝ่ายบริหาร
อีกขั้วหนึ่งมาจากนักวิจารณ์ว่าโครงการนี้จะไปไม่รอดด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น มีเงิน
ไม่พอ โรงพยาบาลเป็นหนี้มาก เกิดการสมองไหลของบุคลากร คุณภาพบริการไม่ดี และ
อื่นๆ ค�ำวิจารณ์นี้ล้วนเป็นข้อพึงสังวร เพราะระบบประกันสุขภาพไม่ว่าประเทศใดก็ล้วนแต่
มีปัญหามากบ้างน้อยบ้าง
นอกจากนี้ โครงการประกันสุขภาพของไทยส่งผลกระทบอย่างสูงต่อความมัน่ คง
ของมนุษย์ ดังนั้น จึงจ�ำต้องบริหารจัดการให้ดี
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2) มีโรงพยาบาลของรัฐ 887 แห่ง ของเอกชน 424 แห่ง ในด้านบุคลากรทางด้าน
การแพทย์ รายงานจากสภาพัฒน์วา่ ก�ำลังคนด้านการแพทย์ของไทยมีคณ
ุ ภาพในระดับสากล
และมีคา่ บริการถูกกว่าต่างประเทศ จากการบริการและฝีมอื ทางการแพทย์ของไทย ท�ำให้ชาว
ต่างชาติจำ� นวนมากให้ความสนใจเข้ามารับบริการรักษาอย่างต่อเนือ่ ง โดยในปี 2545-2546
มีถึง 630,000 ถึง 973,000 คนตามล�ำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 55 สร้างรายได้เข้าประเทศ
43,549 ล้านบาท (มติชน 280648)ข้อเท็จจริงนีม้ ดี า้ นดี แต่กม็ สี งิ่ ควรระวัง ได้แก่ การไหลออก
จากบุคลากรให้บริการทางการแพทย์ไปสูก่ ารให้บริการนักท่องเทีย่ วหรือผูป้ ว่ ยนอกประเทศ
ที่มีก�ำลังซื้อสูงกว่า จนท�ำให้บุคลาการทางการแพทย์ที่ไม่พอเพียงอยู่แล้ว ขาดแคลนลงอีก
3) สถานการณ์โรคเอดส์ โรคเอดส์ได้กลายเป็นโรคที่คุกคามความมั่นคงของ
มนุษย์ในประเทศก�ำลังพัฒนาหลายแห่ง เช่น ในทวีปแอฟริกา ส่งผลให้อายุขยั ของประชากร
ในบางประเทศนัน้ ลดลง ผูป้ ว่ ยมักอยูใ่ นวัยหนุม่ สาวทีเ่ ป็นก�ำลังส�ำคัญของครอบครัวและของ
ประเทศ ส�ำหรับกรณีประเทศไทย กล่าวได้วา่ สามารถควบคุมโรคได้ในระดับหนึง่ โดยผูต้ ดิ เชือ้
ไม่เพิ่มขึ้นมาก ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อเอดส์ที่ยังมีชีวิตอยู่ประมาณ 570,000 คน ร้อยละ 68 เป็น
สตรี และกลุม่ เยาวชนวัยรุน่ อายุ 15-24 ปีตดิ เอดส์ถงึ 7 หมืน่ ราย (เดลินวิ ส์ 011247)กลุม่ วัย
รุ่นจึงเป็นกลุ่มที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ มิฉะนั้น อาจท�ำให้สถานการณ์โรคเอดส์เลวร้าย
ลงได้มาก อนึ่ง มีข้อสังเกตว่าโรคติดเชื้อที่เคยควบคุมได้ อย่างเช่น มาลาเรีย และวัณโรค ได้
กลับมาคุกคามใหม่ สาเหตุเกิดจากหลายปัจจัยรวมกันคือแรงงานอพยพ โรคเอดส์ และเชื้อ
ดื้อยาโรคระบาดอย่างเช่นไข้เลือดออกยังคุกคามประจ�ำปี และโรคไข้หวัดนก อาจกลายเป็น
ภัยใหญ่มีการระบาดไปทั่วโลกได้
4) สารเสพติด ที่ถูกกฎหมาย ได้แก่ สุราและบุหรี่ และที่ผิดกฎหมายมีอีกมาก
เช่น ยาบ้า ยาอี มีผตู้ กอยูใ่ นความเสีย่ งหรือตกเป็นเหยือ่ จ�ำนวนมาก สุราเมรัยกล่าวกันว่าเป็น
สาเหตุสำ� คัญหนึง่ ทีก่ อ่ อุบตั เิ หตุทางการจราจร เป็นสาเหตุการตายส�ำคัญของชาวไทย คุกคาม
ต่อความมัน่ คงของมนุษย์ แม้มกี ารรณรงค์เพือ่ แก้ไขอุบตั เิ หตุ แต่ได้ผลน้อย การเสพสุราเมรัย
ยังก่อผลเสียหายต่อสุขภาพ และโน้มน�ำให้กอ่ อาชญากรรมหลายประการ จึงนับได้วา่ คุกคาม
ความมั่นคงมนุษย์และความมั่นคงของประเทศอย่างร้ายแรง
5) สุขภาพจิต การไม่สบายหรือป่วยทางจิตเป็นการคุกคามต่อความมั่นคงของ
มนุษย์อย่างรุนแรงและตรงไปตรงมาทีส่ ดุ แต่ดจู ะยังไม่ได้รบั ความสนใจอย่างพอเพียง สาเหตุ
ของการไม่สบายหรือป่วยทางจิต มีทั้งจากทางด้านสรีรศาสตร์ กายภาพ และกรรมพันธุ์ ไป
จนถึงด้านสภาพสังคมและการด�ำเนินชีวติ เห็นได้วา่ การเปลีย่ นแปลงสภาพสังคมและการใช้
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ชีวติ ของผูค้ นสมัยใหม่ มีสว่ นท�ำให้อตั ราผูป้ ว่ ยทางโรคจิตประสาทเพิม่ มากขึน้ ทัว่ โลก รวมทัง้
ในประเทศไทย
ความมั่นคงของบุคคล ครัวเรือนและชุมชน
ความมั่นคงของบุคคล ครัวเรือนและชุมชนเป็นพื้นฐานของความมั่นคงมนุษย์
ในระยะหลังได้มีความสนใจ และการเคลื่อนไหวในด้านนี้มากขึ้น สะท้อนถึงปัญหาที่หนัก
หน่วงที่จะต้องเร่งแก้ไข
ครัวเรือนในประเทศมีประมาณ 17.88 ล้านครัวเรือน (ส�ำนักสถิติแห่งชาติ ก.ค.
2545) ครอบครัวไทยโดยรวมมีรายได้ดีขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว แต่พบว่ายังมีครัว
เรือนอีกร้อยละ 41.7 ที่ยังไม่สามารถพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจได้ โดยมีรายได้ต�่ำกว่าราย
จ่ายที่จ�ำเป็นในการด�ำรงชีวิตของสมาชิกในครอบครัวไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (รายงานจาก
สภาพัฒน์)
ในด้านครัวเรือน จากการส�ำรวจส�ำมะโนครัวเรือนของส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติพบ
ว่า ครัวเรือนไทยทั้งหมดมีสตรีเป็นหัวหน้าครัวเรือน ถึงร้อยละ 25 ผู้สูงอายุซึ่งมีทั้งชายและ
หญิงเป็นหัวหน้าครอบครัวร้อยละ 24 ที่เหลือเป็นชายกว่าร้อยละ 50 เล็กน้อย การส�ำรวจ
นี้ควรต่อยอดว่าฐานะครัวเรือนที่มีหญิงเป็นหัวหน้า เมื่อเทียบกับชายเป็นอย่างไร เพราะ
สภาพนี้อาจเกิดจากพฤติกรรมที่ปรากฏบ่อยว่าชายละทิ้งภรรยาไป และครอบครัวที่หญิง
เป็นหัวหน้ามีรายได้ไม่ดีนัก เหมือนดังที่เกิดในหลายประเทศ
สตรีไทยยังมีปัญหาด้านความเลื่อมล�้ำ ทั้งทางค่าจ้างแรงงาน และการมีบทบาท
และต�ำแหน่งทางการเมืองอยูอ่ กี ด้วย นอกจากนัน้ ยังต้องเผชิญกับความไม่มนั่ คงส่วนบุคคล
โดยเป็นเป้าของอาชญากรรม ตัง้ แต่การข่มขืนไปจนถึงการโจรกรรม การประทุษร้ายไปจนถึง
การค้ามนุษย์ (โครงการข่าวสารทิศทางประเทศไทย (TTMP) โดยการสนับสนุนของ สกว,
2549: 38)
ส่วนเด็กและเยาวชนไทยกล่าวโดยทั่วไปเด็กและเยาวชนไทยได้รับการเลี้ยงดู
อย่างดีพอสมควร ได้รับการศึกษาจนอ่านออกเขียนได้เป็นอย่างน้อย แต่ก็ยังพบเด็กด้อย
โอกาสจ�ำนวนนับล้านคน ข่าวจากส�ำนักงานสภาการศึกษา (สกศ.) ระบุว่า มีเด็กด้อยโอกาส
6 ประเภท 1) เด็กถูกปล่อยปละละเลย 2) เด็กถูกละเมิดสิทธิ 3) เด็กที่ประพฤติตัวไม่เหมาะ
สม 4) เด็กพิการ 5) เด็กยากจน 6) เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์
ปัญหาพื้นฐาน ได้แก่ ความยากจน มีเด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนทั่วประเทศ 1.3
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ล้านคน และเด็กที่ไม่ได้รับการดูแลอีกราว 5 ล้านคน กระทรวงศึกษาธิการเสนอนโยบาย
ปฏิบตั ิ 5 ประการได้แก่ 1) จัดการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาสอย่างเสมอภาคและทัว่ ถึง 2) จัดการ
ศึกษาอย่างมีคุณภาพ เน้นการเรียนรู้เพื่อชีวิตที่เหมาะสมของเด็กด้อยโอกาส 3) ส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการจัดสรรค์ทรัพยากรเพื่อการศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของ
เด็กด้อยโอกาส 4) จัดระบบการบริหารจัดการให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาส�ำหรับเด็กด้อย
โอกาส 5) สร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาส�ำหรับเด็กด้อยโอกาส ทั้งนี้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเป็นหัวใจของงานนี้
กล่าวอีกอย่างหนึง่ ก็คอื ก�ำเนิดและพัฒนาการของชุมชนในชนบทระยะใกล้เปิด
ทางให้ทุนการเงินค่อยๆ ครอบง�ำทุนทางสังคม (Social Capital) ในพื้นที่นั้นๆเหตุการณ์ท่ี
ท�ำให้ชนบทเป็นแบบเมืองและขึ้นต่อเมืองมีเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ-การเมืองใหญ่จ�ำนวน
หนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของชุมชนในประเทศไทย ทั้งที่ทำ� ให้ชุมชนชนบทต้องขึ้น
กับเมือง และชุมชนรักษาความเป็นตัวเองหรือทุนทางสังคมของตนไว้ได้ ในด้านทีท่ ำ� ให้ชนบท
ขึ้นต่อเมือง ได้แก่
1) การขยายการปลูกพืชเศรษฐกิจ ซึ่งเดิมมีแต่ข้าวและยางพารา ออกไปยังพืช
อื่น ได้แก่ อ้อย มันส�ำปะหลัง ปอ ไปจนถึงการปลูกพืชเมืองหนาว และไม้ผลต่างๆ เช่น ส้ม
ทุเรียน ในระยะหลังยังมีการสนับสนุนให้ปลูกต้นยูคาลิปตัส ยางในภาคตะวันออกและภาค
อื่น และปาล์มน�้ำมัน เป็นต้น
2) การปฏิวัติสีเขียว ได้แก่ การพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์ใหม่ขึ้น น�ำโดยทั้งหน่วย
ราชการและบริษัทเอกชน เช่น พันธุ์ข้าว ข้าวโพด พันธุ์สัตว์ เช่น ไก่ หมู โค ซึ่งท�ำให้เกิดการ
เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์สมัยใหม่ที่เป็นแบบเชิงเดี่ยว ใช้สารเคมี ตลอดจนเครื่องจักรกลมาก
3) สงครามเย็น โดยเฉพาะสงครามอินโดจีน ที่ท�ำให้ประเทศไทยกลายเป็น
ฐานทัพขนาดใหญ่ของสหรัฐ มีการตัง้ กองทหารและฐานทัพสหรัฐทัง้ ในภาคกลาง ภาคตะวัน
ออกหลายจังหวัด และยังใช้ไทยเป็นทีพ่ กั ผ่อนและพักฟืน้ ของทหารอเมริกนั ด้วย เกิดการจ้าง
งานให้ท�ำในฐานทัพจ�ำนวนมาก ตลอดจนเรื่องเมียเช่า หญิงบริการ และสินค้าพีเอ๊กซ์ที่แพร่
ระบาด
4) การส่งเสริมการลงทุนและการส่งออก ตั้งแต่ปี 2526 ได้มีการส่งเสริมการ
ลงทุนอย่างสูงท�ำการผลิตเพื่อการส่งออก และกระจายการลงทุนไปยังต่างจังหวัดแทนที่จะ
กระจุกตัวในกรุงเทพ มีการตั้งนิคมอุตสาหกรรม การตั้งเขตอุตสาหกรรมในบริเวณชายฝั่ง
ทะเลด้านตะวันออก และในปัจจุบันมีแนวคิดสร้างเขตเศรษฐกิจใหม่ทั่วประเทศ
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5) กระแสโลกาภิวัตน์และเสรีนิยมใหม่ ในช่วง 10 กว่าปีมานี้ ท�ำให้การเผยแพร่
ข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว กระแสบริโภคนิยมโดยผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะโทรทัศน์ และ
กองทัพนักขาย ท�ำให้วัฒนธรรมผู้บริโภคและการกระจายสินค้าลงสู่ชุมชนชนบทได้กว้าง
ขวางรวดเร็วอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน

สรุป

สถานการณ์ปัญหาความมั่นคงของมนุษย์จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจถึง
สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของประชากรในพื้นที่นั้นๆ อาทิเช่น สถานการณ์ความ
มั่นคงของมนุษย์ทางเศรษฐกิจการเมืองการปกครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาหารและสุขภาพสุขภาพอนามัย สภาพบุคคล ครัวเรือนและชุมชนซึ่งจะเป็นส่วนส�ำคัญ
ในการก�ำหนดถึงแนวทางในแก้ไขปัญหาและการวางแผนนโยบายเกี่ยวกับความมั่นคงของ
มนุษย์ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้จริง และสอดคล้องกับความเป้นจริง รวมไปถึงการป้องกัน
ปัญหาความไม่มั่นคงในอนาคตอีกด้วย
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