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หน่วยที่ 2

รัฐและความมั่นคง

อาจารย์สมชัย เย็นสบาย

ชื่อ อาจารย์สมชัย เย็นสบาย 
วุฒิ ร.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 Master of International Studies, Kobe University
ต�าแหน่ง อาจารย์ประจ�าสาขาวิชารัฐศาสตร์
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หน่วยที่เขียน หน่วยที่ 2
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2-2 ความคิดทางการเมืองและสังคม

แผนการสอนประจ�าหน่วย

ชุดวิชา  ความคิดทางการเมืองและสังคม

หน่วยที่ 2 รัฐและความมั่นคง

ตอนที่
2.1  รัฐ ความมั่นคง และทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2.2  รัฐและตรรกะของทางสองแพร่งด้านความมั่นคง

แนวคิด
1.  ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศส�านักอังกฤษได้ต้ังข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางในการจัด

ระเบยีบระหว่างประเทศออกเป็น 3 กลุม่ กลุ่มแรก คอืกลุม่ทีม่ฐีานคติว่าความสัมพนัธ์ระหว่าง
ประเทศว่าเป็นระบบระหว่างประเทศ กลุ่มที่สอง เป็นกลุ่มทีม่องความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ
ว่าเกิดขึน้ภายใต้สงัคมระหว่างประเทศ และกลุ่มที่สาม คอืกลุม่ทีเ่หน็ว่าความสมัพนัธ์ระหว่าง
ประเทศต้องก้าวข้ามมมุมองทีมุ่ง่แต่ธ�ารงไว้ซึง่เงือ่นไขของสถานภาพเดมิ แต่ต้องมองจากการ
เป็นสังคมโลก นอกจากนั้น ในการศึกษาเรื่องความมั่นคง ยังมีความความแตกต่างระหว่าง
แนวทางการศึกษาความมั่นคงแบบดั้งเดิมและความม่ันคงแบบใหม่ซ่ึงเกิดจากความแตกต่าง
กันของหน่วยอ้างอิงและเงื่อนไขของความมั่นคง โดยหน่วยอ้างอิงในความมั่นคงแบบดั้งเดิม
คือรัฐ แต่ในความมั่นคงแบบใหม่รวมถึงมนุษย์ในฐานะปัจเจกชน สังคม และมวลมนุษยชาติ 
โดยทัว่ไป รฐัเป็นหน่วยอ้างองิหลกัในการวเิคราะห์ความมัน่คง มมุมองเกีย่วกบัรัฐมหีลายแบบ 
ได้แก่ แบบเว็บเบอเรียน แบบพหุนิยม และแบบมาร์กซิสต์ แต่ไม่ว่าจะมองรัฐแบบใด แก่น
ของความเป็นรัฐในฐานะหน่วยอ้างองิหรือหน่วยวิเคราะห์ด้านความมัน่คงจ�าเป็นต้องประกอบ
ไปด้วย 1) ระเบยีบในเชงิกฎหมายและสถาบนั 2) การจดัองค์กรในลกัษณะทีอ้่างความชอบธรรม
ในการผูกขาดการใช้ความรุนแรง 3) การจัดองค์กรในลักษณะองค์อธิปัตย์ 4) สังคม และ  
5) ดินแดน

2.  สภาวะอนาธิปไตยระหว่างประเทศ คือ สภาวการณ์ที่รัฐเป็นตัวแสดงที่มีอ�านาจสูงสุดใน
การเมืองระหว่างประเทศและไม่มีอ�านาจที่เหนือกว่ามาบังคับเจตจ�านงของรัฐ อันน�ามาซึ่ง
ปัญหาทางสองแพร่งด้านความมั่นคง สถานการณ์ที่รัฐถูกบีบให้จ�าต้องเลือกระหว่างตัวเลือก
ในทางยุทธศาสตร์ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระดับ ระดับแรก เป็นระดับเกี่ยวข้องกับปัญหาการตีความ
เจตนาและแรงจงูใจของฝ่ายตรงข้าม รวมทัง้การประเมินถึงขดีความสามารถของฝ่ายตรงข้าม 
ซึง่เกีย่วข้องกบัการตคีวามเจตนาของการครอบครองของฝ่ายตรงข้าม ระดับที่สอง เป็นเรือ่ง
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2-3รัฐและความมั่นคง

ของความไม่แน่นอนของทางเลือกท่ีเกดิข้ึนในข้ันตอนการก�าหนดมาตรการตอบโต้ต่อพฤตกิรรม 
หลังจากที่ได้ประเมินในระดับที่หนึ่ง การแก้ปัญหาทางสองแพร่งด้านความม่ันคงจึงปรากฏ
เป็น 3 แนวทาง แนวทางแรก เป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่เน้นการพึ่งพาตนเองของรัฐ 
เนื่องจากรัฐจึงต้องพึ่งพาตนเองในการอยู่รอดและในการประกันความจ�าเป็นพื้นฐานให้กับ
ประชาชนภายในรัฐ ระเบียบระหว่างประเทศจึงถูกมองว่าเป็นระบบระหว่างประเทศที่สร้าง
ดุลอ�านาจอนัก่อให้เกดิสนัตภิาพและความมัน่คง แนวทางนีไ้ด้รบัการสนบัสนนุโดยนกัสจันยิม 
ซึ่งแบ่งย่อยเป็นสัจนิยมเชิงป้องกันและสัจนิยมเชิงรุก แนวทางที่สอง แนวทางการแก้ปัญหาที่
เน้นการสร้างบรรทัดฐานความร่วมมือ แม้แนวทางนี้จะยอมรับสภาวะอนาธิปไตยระหว่าง
ประเทศว่าเป็นเงื่อนไขของการเมืองระหว่างประเทศ แต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่อาจใช้สภาวะ
อนาธิปไตยเป็นเงื่อนไขเพื่อสร้างความร่วมมือด้านความม่ันคงของสังคมระหว่างประเทศได้ 
แนวทางดงักล่าวปรากฏในทฤษฎีระบอบหรือสถาบนันยิมโดยเฉพาะในกรณขีองสหรัฐอเมริกา 
และทฤษฎีพหุนิยมของส�านักอังกฤษ แนวทางที่สาม แนวทางการแก้ปัญหาที่เน้นการสร้าง
บรรทดัฐานความร่วมมอื แนวทางการแก้ปัญหาท่ีเน้นการก้าวข้ามสภาวะอนาธปิไตยไปสูค่วาม
เป็นสงัคมโลก โดยมสีอง 2 นวทางหลกั คอื แนวทางมาร์กซสิต์และแนวทางสนัตปิระชาธปิไตย

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1.  อธิบายกรอบทางทฤษฎีในการมองระเบียบโลกในมุมมองของส�านักอังกฤษและข้อถกเถียง

เรื่องหน่วยอ้างอิงในการวิเคราะห์ความมั่นคงได้
2.  อธิบายปัญหาทางสองแพร่งด้านความม่ันคงและแนวคิดต่างๆ ในการตอบสนองต่อปัญหา 

ดังกล่าวได้

กิจกรรมระหว่างเรียน
1.  ท�าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 2
2.  ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 2.1-2.2 
3.  ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน
4.  ฟังรายการวิทยุกระจายเสียง (ถ้ามี)
5.  ชมรายการวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี)
6.  เข้ารับการสอนเสริม (ถ้ามี)
7.  ท�าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 2
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2-4 ความคิดทางการเมืองและสังคม

สื่อการสอน
1.  เอกสารการสอน
2.  แบบฝึกปฏิบัติ
3.  รายการสอนทางวิทยุกระจายเสียง (ถ้ามี)
4.  รายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี)
5.  การสอนเสริม (ถ้ามี)

การประเมินผล
1.  ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน
2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
3. ประเมินผลจากการสอบไล่ประจ�าภาคการศึกษา

เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท�าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน

หน่วยที่ 2 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป
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2-5รัฐและความมั่นคง

ตอนที่ 2.1

รัฐ ความมั่นคง และทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 2.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง
2.1.1   ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและค�าถามเกี่ยวกับความมั่นคง
2.1.2  รัฐในฐานะหน่วยอ้างอิงในการวิเคราะห์ด้านความมั่นคง

แนวคิด
1.  แนวคิดหรือมุมมองเกี่ยวกับความมั่นคงแยกไม่ได้จากฐานคติเกี่ยวกับระเบียบโลก 

ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศส�านักอังกฤษได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางใน
การจัดระเบียบระหว่างประเทศออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรก มีฐานคติว่าความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศเป็นระบบระหว่างประเทศ กลุม่ท่ีสอง มองความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ
ว่าเกิดขึ้นภายใต้สังคมระหว่างประเทศ และกลุ่มที่สาม คือกลุ่มท่ีเห็นว่าความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศต้องก้าวข้ามมุมมองที่ถูกก�าหนดโดยเงื่อนไขของสถานภาพเดิม โดย
ต้องมองจากการเป็นสังคมโลก นอกจากน้ัน ในการศึกษาเร่ืองความม่ันคง ยังมีความ
แตกต่างระหว่างแนวทางการศึกษาความม่ันคงแบบดั้งเดิมและความม่ันคงแบบใหม่  
ซ่ึงเกดิจากความแตกต่างในการระบหุน่วยอ้างอิงและเงือ่นไขของความม่ันคง โดยหน่วย
อ้างองิในความมัน่คงแบบดัง้เดมิกค็อืรฐั และในความมัน่คงแบบใหม่มกีารเพิม่มนษุย์ใน
ฐานะปัจเจกชน สังคม และมวลมนุษยชาติเข้าไปด้วย

2.  ในฐานะท่ีรฐัเป็นหน่วยอ้างองิหลกัในการวเิคราะห์ความม่ันคง มมุมองเกีย่วกับรัฐมหีลาย
แบบโดยอาจแบ่งออกเป็น แบบเว็บเบอเรียน แบบพหุนิยม และแบบมาร์กซิสต์ แต่ไม่
ว่าจะมองรัฐแบบใด แก่นของความเป็นรัฐในฐานะหน่วยอ้างอิงหรือหน่วยวิเคราะห์ 
ด้านความม่ันคงจ�าเป็นต้องประกอบไปด้วย 1) ระเบียบในเชิงกฎหมายและสถาบัน  
2) การจัดองค์กรในลักษณะที่อ้างความชอบธรรมในการผูกขาดการใช้ความรุนแรง  
3) การจัดองค์กรในลักษณะองค์อธิปัตย์ 4) สังคม และ 5) ดินแดน

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 2.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1.  อธบิายกรอบทางทฤษฎีทีอ่ยูเ่บือ้งหลังมุมมองเกีย่วกบัระเบยีบโลก รวมท้ังความแตกต่าง 

ของหน่วยอ้างอิงในการศึกษาความมั่นคงแบบดั้งเดิมและแบบใหม่ได้
2. อธิบายความส�าคัญของรัฐในฐานะหน่วยอ้างอิงของความมั่นคงได้
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2-6 ความคิดทางการเมืองและสังคม

เรื่องที่ 2.1.1

ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและค�าถามเกี่ยวกับความมั่นคง

โดยทั่วไปแนวคิดหรือมุมมองเกี่ยวกับความมั่นคงนั้นแยกไม่ได้จากฐานคติในการมองระเบียบ
ระหว่างประเทศ นกัทฤษฎคีวามสมัพันธ์ระหว่างประเทศส�านกัองักฤษ (The English School of Inter-
natioal Relations) อย่างเช่น แบรี่ บูซาน (Barry Buzan) ได้ต้ังข้อสังเกตในการจัดกลุ่มมุมมองของ 
นักทฤษฎีเกี่ยวกับระเบียบระหว่างประเทศโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรก เป็นกลุ่มที่มีฐานคติว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นระบบระหว่างประเทศ (international system) กลุ่มที่สอง เป็นกลุ่มที่
มองว่าความสมัพันธ์ระหว่างประเทศเกิดขึน้ภายใต้สงัคมระหว่างประเทศ (international society) และกลุม่

ที่สาม คือกลุ่มที่เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต้องก้าวข้ามมุมมองที่ก�าหนดโดยเงื่อนไขของ
สถานภาพเดิม โดยมุ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพที่เป็นอยู่ให้ดีข้ึน เพราะฉะนั้นในการท�าความเข้าใจ
ระเบยีบโลกเพือ่ก�าหนดวิธกีารในก้าวไปสูค่วามเป็นสงัคมโลก (world society) จงึต้องมองจากมุมทีม่ากไป 
กว่ารัฐ

การแบ่งวิธีการมองหรือวิธีคิดเกี่ยวกับระเบียบโลกออกเป็น 3 แนวทางนี้ ยังเชื่อมโยงกับฐานคติ
ในทฤษฎีการเมืองและทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยทั่วไปอีกด้วย ทั้งนี้จะเห็นว่ากลุ่มที่มอง
ระเบียบระหว่างประเทศว่าเป็นระบบระหว่างประเทศมักจะมีฐานคติแบบสัจนิยม (realism) ส่วนกลุ่มที่
มองในแบบสังคมระหว่างประเทศมักจะมีฐานคติแบบเหตุผลนิยม (rationalism) และกลุ่มท่ีต้องการก้าว
ไปสู่สังคมโลกมีฐานคติแบบจักรวาลทัศน์นิยม (cosmopolitanism) ในบางครั้งกลุ่มสุดท้ายก็ถูกมองว่ามี
ฐานคติแบบปฏิวัตินิยม (revolutionism)1 ซึ่งเราอาจตั้งข้อสังเกตในรายละเอียดได้ ดังต่อไปนี้

ประการแรก กลุ่มที่มองระเบียบระหว่างประเทศว่าเป็นเพียงระบบระหว่างประเทศมักจะสืบสกุล
แนวคดิมาจากทฤษฎีการเมอืงของนโิคโล แมคเคยีเวลล ี(Niccolò Machiavelli) (ค.ศ. 1452-ค.ศ. 1519) 
และโธมัส ฮอบส์ (Thomas Hobbes) (ค.ศ. 1588-ค.ศ. 1679) ซึ่งแนวคิดของแมคเคียเวลลีและฮอบส์นี้
จะมคีวามสอดตล้องกับแนวคิดสจันยิมและสจันยิมใหม่ในทฤษฎคีวามสมัพนัธ์ระหว่างประเทศในยคุปัจจบุนั 
แม้จะมีความแตกต่างกนัในรายละเอยีด แต่ในภาพรวมนกัทฤษฎใีนกลุม่นีจ้ะยดึรฐัเป็นหน่วยอ้างองิหลักใน
การวิเคราะห์ความมั่นคงและมองโครงสร้างระหว่างประเทศว่าคือสภาวะอนาธิปไตย ในเม่ือการเมืองเป็น
เรื่องของอ�านาจ สันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศจะเกิดข้ึนได้ก็แต่โดยกลไกที่เกี่ยวข้องกับการ
รักษาดุลแห่งอ�านาจของรัฐเป็นหลัก ในบรรดานักสัจนิยมใหม่เอง ยังมีการแยกย่อยเป็นกลุ่มที่เรียกว่า 
สัจนิยมเชิงป้องกัน (defensive realism) และสัจนิยมเชิงรุก (offensive realism)

 1 Barry Buzan. (2014). An Introduction to the English School of International Relations. Massachusett: 
Polity Press, pp. 12-15.
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2-7รัฐและความมั่นคง

ประการที่สอง กลุ่มที่มองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในบริบทของสังคมระหว่างประเทศหรือ
มองระเบียบโลกว่าเป็นสังคมแห่งรัฐ มักเป็นนักทฤษฎีที่สืบสกุลมาจากแนวคิดส�านักเหตุผลนิยมใน 
คริสต์ศตวรรษที่ 18 ซึ่งนักทฤษฎีคลาสสิกของส�านักนี้คือ ฮูโก โกรเชียส (Hugo Grotius) (ค.ศ. 1583-
ค.ศ. 1645) กลุ่มนี้มองรัฐโดยเทียบเคียงกับบุคคลที่ด�ารงอยู่ในสังคม เช่นเดียวกับบุคคลที่อยู่ในสังคม รัฐ
ก็ด�ารงอยู่ในสังคมของรัฐและสังคมทุกสังคมไม่ว่าจะของรัฐหรือของบุคคลย่อมมีบรรทัดฐานและมาตรฐาน
การประพฤติปฏิบัติส�าหรับสมาชิก รัฐซึ่งด�ารงอยู่ในสังคมก็ย่อมต้องประพฤติปฎิบัติตามบรรทัดฐานของ
สังคมแห่งรัฐเช่นกัน ค�าถามก็คือว่าใครกันที่เป็นผู้ก�าหนดบรรทัดฐานและแนวทางปฏิบัติ ค�าตอบเกี่ยวกับ
ที่มาของบรรทัดฐานมีความแตกต่างกันไปบ้างในรายละเอียด โดยส�าหรับทฤษฎีเหตุผลนิยมแล้ว บ่อเกิด
ของบรรทัดฐานนั้น จะตั้งอยู่บนเหตุผลของผลประโยชน์ร่วมกัน ส่วนนักทฤษฎีร่วมสมัยในส�านักอังกฤษ
อย่างเช่น เฮดลีย์ บูล (Hedley Bull) (ค.ศ. 1932-ค.ศ. 1985) เห็นว่าความจ�าเป็นและเงื่อนไขของการที่
ต้องด�ารงอยู่ร่วมกนั ท�าให้รฐัต้องเป็นผูส้ร้างและก�าหนดบรรทดัฐานและกฎเกณฑ์ขึน้มาใช้ระหว่างกนั โดย
อาศยัรปูแบบของข้อตกลง ในขณะนกัทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์ (constructivism) หรอืทฤษฎปีระกอบสร้าง
มองว่าไม่เพียงแต่รัฐจะมาก�าหนดบรรทัดฐานร่วมกันเท่านั้น แต่ในระยะยาวแล้ว รัฐเองก็จะถูกกล่อมเกลา
โดยสถาบันทางสังคมที่รัฐได้ร่วมกันสร้างขึ้นมาเองนั่นเอง ด้วยเหตุนี้บรรทัดฐานเหล่านี้ในที่สุดก็จะท�าให้
สิ่งที่เรียกว่าอัตลักษณ์หรือธรรมชาติของรัฐเปลี่ยนไป แต่ไม่ว่ามองในมุมของนักทฤษฎีเหตุผลนิยมหรือ 
คอนสตรัคติวิสต์ก็ตาม ระเบียบระหว่างประเทศจะปรากฏออกมาในรูปแบบของสถาบันระหว่างประเทศ
และระบอบระหว่างประเทศต่างๆ (international regime) ซึ่งจะกลายเป็นเงื่อนไขที่ท�าให้พฤติกรรมหรือ
แม้กระทั่งอัตลักษณ์หรือตัวตนของรัฐเองเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ท�าให้เกิดสันติภาพและความ
มั่นคงในโลกในที่สุด

ในจดุนีม้ข้ีอสงัเกตในรายละเอยีดถงึความแตกต่างกนัของนกัทฤษฎร่ีวมสมยัในกลุม่ของนักคดิแนว
สังคมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะระหว่างกลุ่มเสรีนิยมใหม่ (neoliberalism) กับส�านักอังกฤษ (English 
School) กลุ่มเสรีนิยมใหม่ส่วนใหญ่เป็นนักรัฐศาสตร์ที่สังกัดสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกา กลุ่มนี้ให้
ความส�าคัญกับการค้าระหว่างประเทศและความร่วมมือด้านความมั่นคง ที่เรียกว่า “ระบอบระหว่าง
ประเทศ” ต่างๆ (เช่น ระบอบการค้าเสรี) ที่ส่วนใหญ่อาศัยแรงจูงใจที่เกิดจากการค้าและจากการที่รัฐต้อง
พึ่งพาอาศัยกัน ในขณะที่ส�านักอังกฤษจะอธิบายบ่อเกิดของกฎหมายและบทบาทของสถาบันระหว่าง
ประเทศโดยอาศัยฐานคิดแบบเหตุผลนิยมคลาสสิกในยุคต้นๆ มากกว่า สถาบันในความหมายของส�านัก
อังกฤษจึงมิได้จ�ากัดที่ระบอบจ�าเพาะ แต่หมายถึงการสถาปนาเงื่อนไขในการก�าหนดกฎกติกาทั้งมวลของ
สังคม อย่างเช่น ระบอบเวสต์ฟาเลียจะหมายถึงเงื่อนไขทั้งมวลที่สถาปนาความเป็นรัฐและก�าหนดกรอบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างรฐั ระบอบเวสต์ฟาเลยีส�าหรบัส�านกัองักฤษจงึไม่ใช่เป็นเพยีงข้อตกลงเกีย่วกบัแนวทาง
ปฏบิตัต่ิอกันระหว่างรฐัเท่านัน้ แต่ยงัเป็นการสร้างความเป็นรัฐข้ึนมาอกีด้วย เพราะฉะนัน้จงึไม่น่าประหลาดใจ 
ที่ในระยะต่อมาส�านักอังกฤษได้รับเอากรอบการวิเคราะห์ในแบบคอนสตรัคติวิสต์เข้ามาใช้ในการท�าความ
เข้าใจรัฐและระเบียบระหว่างประเทศ ซึ่งก็ยิ่งท�าให้เกิดความเข้าใจที่กระจ่างมากขึ้น โดยเฉพาะเป็นการ
สะท้อนพลวตัของความสมัพนัธ์ระหว่างอัตลกัษณ์ของรัฐในสังคมระหว่างประเทศและการวางเงือ่นไขส�าหรับ
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างสอดคล้องกับบริบทของโลกในปัจจุบันได้ดีขึ้นอีกด้วย
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2-8 ความคิดทางการเมืองและสังคม

ในรายละเอียด ส�านักอังกฤษจะแยกเป็น 2 สกุลย่อย คือ สกุลพหุนิยม (pluralism) และสกุล
เอกภาพนิยม (solidarism) สกลุพหนุยิมเป็นตัวแทนของสกลุความคดิท่ียังคงมองรัฐว่าเป็นชมุชนของการ
รวมกันของกลุ่มคนแต่ละชาตทิีม่เีอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมเฉพาะ ในแง่หนึง่สกลุพหนุยิมของส�านกัองักฤษ
จึงมิได้ปฏิเสธการมองรัฐในฐานะประชาชาติ (communitarianism) นักคิดในกลุ่มนี้จึงยังคงมองรัฐเป็น
ศูนย์กลางและยังคงเห็นคุณค่าในหลักอธิปไตยของรัฐ จึงยังคงสนับสนุนหลักการไม่แทรกแซงกันในความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากข้อห่วงใยหลักของนักคิดกลุ่มน้ี ก็คือสันติภาพและความม่ันคงอัน
เกิดจากการรักษาระเบียบระหว่างประเทศมีความจ�าเป็นต้องมาก่อนประเด็นอื่น เพราะฉะน้ันแม้จะพบว่า
อาจจะมีบางรัฐที่บกพร่องอยู่บ้างในการธ�ารงไว้ซึ่งหลักของความยุติธรรมหรือการคุ้มครองสิทธิพลเมือง
ภายในรฐันัน้ แต่เพราะเหตทุีส่กลุพหนุยิมเช่ือว่ารฐัย่อมสามารถมรีะบอบการปกครองภายในทีแ่ตกต่างกนั
ได้ ความเป็นประชาชาตริฐั (community of states) ย่อมประกอบไปด้วยรฐัทีม่คีวามหลากหลายทีแ่ต่ละ
รัฐไม่จ�าเป็นต้องใช้บรรทัดฐานภายในแบบเดียวกัน การที่รัฐมีบรรทัดฐานภายในไม่เหมือนกัน จึงไม่อาจ
ถือเป็นเหตุแห่งการแทรกแซง สิ่งที่สังคมระหว่างประเทศอาจท�าได้ในสถานการณ์ดังกล่าว คือ การใช้
กฎหมายระหว่างประเทศเป็นเงือ่นไขในการก�าหนดหรอืปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมทีไ่ม่พงึปรารถนาของรฐันัน้ 
แต่ไม่ใช่การแทรกแซง ในขณะทีส่�านกัองักฤษในสกลุเอกภาพนยิม มองว่าคณุค่าของความดงีามถกูต้องที่
เป็นสากลมีอยู่ แม้ว่าสังคมระหว่างประเทศจะประกอบไปด้วยรัฐต่างๆ แต่ว่ารัฐแต่ละรัฐด�ารงอยู่ในฐานะ
สมาชิกของประชาชาติทั้งมวล รัฐจึงเป็นท�าตามคุณค่าสากล และโดยเฉพาะเมื่อพิจาณาจากทรรศนะของ
จักรวาลทัศน์นิยมซ่ึงมองว่าการก�าเนิดรัฐเกิดจากเหตุผลสากล ส�านักอังกฤษในสกุลเอกภาพนิยมจึงม ี
แนวโน้มที่โอนเอียงไปในทางที่มองว่าโลกก�าลังพัฒนาไปสู่ความเป็น “สังคมโลก”

ประการที่สาม กลุม่ทีม่องความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศว่ามเีป้าหมายและก�าลังด�าเนนิไปสูค่วาม
เป็น “สังคมโลก” ที่เป็นหนึ่งเดียว ซึ่งพัฒนาการดังกล่าวตั้งอยู่บนหลักสากลของคุณค่า ที่มนุษยชาติโดย
อาศัยธรรมชาติแห่งความมนุษย์แล้วย่อมมีร่วมกัน แนวคิดนี้สืบสกุลมาจากแนวคิดจักรวาลทัศน์นิยม 
(cosmopolitanism) ของอิมมานูเอล คานท์ (Immanuel Kant) (ค.ศ. 1724-ค.ศ. 1804) ที่มองมนุษย์
ในฐานะปัจเจกชนซึ่งไม่ว่าในเวลาต่อมามนุษย์จะมารวมกันเป็นรัฐ แต่มนุษย์ยังคงมีความเป็นมนุษย์โดย
พื้นฐาน และเม่ือพิจารณามนุษย์ในระดับโลก ปัจเจกชนจึงเป็นส่วนหน่ึงของมวลมนุษยชาติและมีสถานะ
เป็นประชากรโลกที่ข้ามพ้นรัฐชาติ แนวคิดนี้จึงสนับสนุนการการจัดระเบียบสังคมโลกที่ต้องมีการ
เปล่ียนแปลงกันอย่างขนานใหญ่ เพ่ือก้าวข้ามการผูกติดกับรัฐชาติในฐานะจุดยึดโยงแห่งอัตลักษณ์ของ
ปัจเจกชน นักคิดในสกุลนี้จึงให้ความส�าคัญกับการมองประเด็นความม่ันคงที่อยู่นอกกรอบรัฐชาติ โดย
เฉพาะประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงข้ามชาติ เช่น ประเด็นผู้ลี้ภัย อาชญากรรมข้ามชาติ อาชญากรรมต่อ
มนุษยชาต ิเป็นต้น ซึง่มกัจะเรยีกรวมๆ ว่า “ความมัน่คงของมนษุย์” จดุเน้นในการศกึษาและหน่วยอ้างองิ
ในการวิเคราะห์ด้านความมั่นคง จึงแตกต่างจากรูปแบบเดิมที่เน้นรัฐเป็นหน่วยอ้างอิงและหน่วยวิเคราะห์
พื้นฐาน ส่วนหนึ่งหากจะเข้าใจแนวคิดเรื่อง แนวทางความมั่นคงมนุษย์ โดยทั่วไปแม้ว่าการมองระเบียบ
โลกในฐานะ “สังคมโลก” นี้ จะสอดคล้องกับแนวคิดจักรวาลทัศน์นิยม แต่ในอีกแง่หน่ึง ด้วยการที่เน้น
ความเปลี่ยนแปลงและการเสนอวิสัยทัศน์ความมั่นคงในรูปแบบใหม่ที่ต่างไปจากแนวคิดดั้งเดิม แนวคิดนี้
จึงถูกมองว่าเป็นแนวคิด “ปฏิวัตินิยม” ด้วยเช่นกัน
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2-9รัฐและความมั่นคง

โดยท่ัวไปในการศึกษาสิ่งต่างๆ เราจ�าเป็นต้องตั้งค�าถามถึงขอบเขตและระดับของสิ่งที่ต้องการ
ศึกษา รวมทั้งแนวทางที่ใช้ในการศึกษา เนื่องจากการก�าหนดขอบเขตและระดับท�าให้เราสามารถก�าหนด
หน่วยการวิเคราะห์ที่แน่นอนได้ และยังสามารถเลือกแนวทางการศึกษาที่เหมาะสมได้อีกด้วย การศึกษา
เรื่องความมั่นคงจึงมักเกิดค�าถาม อาทิ ความมั่นคงที่กล่าวถึงเป็นความมั่นคงของใคร? อะไรเป็นเงื่อนไข
ให้เกิดความม่ันคง? ความมัน่คงทีถ่กูก�าหนดขึน้มาเป็นวาระของสงัคมหรอืเป็นวาระในเชิงนโยบายนัน้ ต้อง
อาศัยทรัพยากรชนิดใด จ�านวนเท่าใด ในการบรรลุเป้าหมาย? เป็นต้น2

ค�าถามทีว่่าความมัน่คงเป็นความมัน่คงของใครนัน้ โดยทัว่ไปเราจะพบว่าค�าตอบกค็อืรฐั เป็นเวลา
หลายศตวรรษนบัตัง้แต่ ค.ศ. 1648 ซึง่เป็นจดุก�าเนดิของสนธสิญัญาเวสต์ฟาเลยีทีร่บัรองรฐัในฐานะบคุคล
ในทางกฎหมายระหว่างประเทศ ค�าถามเกีย่วกบัความมัน่คงมกัจะชีไ้ปทีร่ฐัในฐานะ “หน่วยอ้างองิ” (ref-
erent) หลัก โดยที่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าหลายศตวรรษก่อนหน้าการเกิดข้ึนของสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลียรัฐ
อย่างที่เรารู้จักและเข้าใจกันในทุกวันนี้ ได้เป็นหน่วยอ้างอิงของค�าตอบต่อค�าถามเร่ืองความม่ันคงมาโดย
ตลอดหรือไม่ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าอย่างน้อยหน่วยสังคมการเมืองที่มีการจัดระเบียบในรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่ง มักจะกลายเป็นหน่วยอ้างอิงของค�าถามเรื่องความมั่นคงในห้วงเวลาของประวัติศาสตร์มนุษย์เสมอ 
นอกจากน้ันแม้จะถอืว่ารฐัเป็นหน่วยอ้างองิหลกักต็าม แต่ในทางปฏบิตักิารก�าหนดวาระ นโยบาย และการ
ด�าเนินงานด้านความมั่นคง ซึ่งมีนัยถึงการระดมทรัพยากรของรัฐ มักจะถูกก�าหนดโดยผู้ตัดสินใจที่
ศูนย์กลางของรัฐ (central decision makers หรือ CDM)3 นั้นๆ เสมอ เพราะฉะนั้น DCM จึงเป็น
ตัวแทนของรัฐในการตัดสินใจด้านความมั่นคง

อย่างไรกต็าม ใน 2-3 ทศวรรษทีผ่่านมากไ็ด้มกีารตัง้ค�าถามทีม่ากขึน้เกีย่วกบัการผกูขาดของรฐั
ในฐานะการเป็นหน่วยอ้างอิงในเรือ่งความมัน่คง โดยเฉพาะอย่างยิง่ส�าหรับนักคดิในส�านกัท่ีมองว่าการเมือง
เป็นส่วนหนึ่งของสังคมซึ่งประกอบด้วยมนุษย์ หน่วยอ้างอิงของความมั่นคงจึงไม่จ�าเป็นต้องใช่รัฐเสมอไป 
มคีวามเป็นไปได้ว่าหน่วยอ้างองิในเรือ่งความมัน่คงมอียูห่ลากหลายขึน้อยูก่บัระดบัการวเิคราะห์ นบัต้ังแต่
ปัจเจกบุคคล รัฐ สังคม หรือมวลมนุษยชาติ นักทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศส�านักอังกฤษโดย
เฉพาะในสกุลเอกภาพนิยมและนักทฤษฎีที่สนับสนุนแนวคิดเร่ือง “สังคมโลก” เป็นตัวอย่างที่สะท้อนถึง
ความหลากหลายในการมองหน่วยอ้างอิงของความมั่นคง

การระบุหน่วยอ้างอิงของความมั่นคงนี้ เป็นจุดเริ่มของชุดค�าถามที่ตามมาว่า อะไรเป็นเงื่อนไขที่
จะก่อให้เกิดความมั่นคงแก่หน่วยความมั่นคงนั้นๆ เช่น ถ้าหากหน่วยอ้างอิงของความมั่นคงถูกระบุว่าคือ
รัฐ ก็มักจะมีค�าตอบตามมาว่าเงื่อนไขที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงของรัฐก็คือ ความมีอธิปไตย ความเป็น
เอกราช การปราศจากสงครามกลางเมือง และการปลอดจากการก่อความไม่สงบภายในรัฐ แต่ถ้าหน่วย
อ้างอิงของความมั่นคงถูกระบุว่าคือ บุคคลภายในรัฐ เงื่อนไขที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงก็อาจ ได้แก่ ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากภยันตรายซึ่งอาจเกิดจากทั้งมนุษย์เป็นผู้ก่อและจากธรรมชาติ เป็นต้น 

 2 Ronnie D. Lipschutz. (1995). “On Security.” in On Security. Ronnie D. Lipschutz eds. New York: 
Columbia University Press, pp. 1-2.

3 Muthiah Allagappa. (1998). Asian Security Practice: Material and Ideational Influences. Stanford, CA: 
Standford University Press, pp. 15-16.
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2-10 ความคิดทางการเมืองและสังคม

ค�าถามเกี่ยวกับเงื่อนไขความมั่นคงจะเป็นค�าถามที่สะท้อนถึงรายละเอียดของขอบเขตของการศึกษา ซ่ึง
มกัจะครอบคลมุ ค�าถามเกีย่วกบัประเภทของภยัคกุคาม เกีย่วกบัคณุค่าหลกัทีจ่ดุอ้างองินัน้ๆ ยดึถอื หรอื
เกี่ยวกับการก�าหนดนิยามของปัญหา

เพราะฉะนัน้ จะเห็นว่าการระบหุน่วยอ้างองิและเงือ่นไขของความมัน่คงนีเ้อง ทีท่�าให้แนวคดิความ
มัน่คงในปัจจบุนัขยายขอบเขตจากความมัน่คงแบบเดมิ (traditional security concept) ครอบคลมุไปถงึ
ความมั่นคงท่ีไม่ใช่แบบเดิมหรือความมั่นคงแบบใหม่ (non-traditional security concept) หรือกล่าว
อย่างง่ายๆ ก็คือ ความแตกต่างของสองแนวทางการศึกษาความม่ันคงแบบดั้งเดิมและความมั่นคง 
แบบใหม่เกิดจากความแตกต่างกันในการระบุหน่วยอ้างอิงและเงื่อนไขของความมั่นคงนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม ในประเด็นทีเ่ก่ียวข้องกับการขยายขอบเขตการศึกษาด้านความม่ังคงนี ้โอเล แวเวอร์ 
(Ole Wæver) ได้ตั้งข้อสังเกตว่า นับตั้งแต่ทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา เราจะสังเกตเห็นว่าขอบเขตของ
การศึกษาความมั่นคงได้ขยายออกไปมากจากการที่เน้นที่รัฐเป็นหน่วยอ้างอิงหลักมาสู่ประชาชน ทั้งใน
ฐานะปัจเจกบคุคลและในฐานะองคาพยพส่วนรวมในระดับโลก เพราะฉะนัน้เงือ่นไขของความม่ันคงจงึขยาย
ขอบเขตครอบคลุมทุกประเด็น เช่น เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม จนเกิดความ
สับสนว่าขอบเขตในการศึกษาความมั่นคงจะสิ้นสุดตรงจุดใด แวเวอร์จึงสรุปว่า เนื่องจากเราคิดถึงความ
มัน่คงแรกเริม่โดยอ้างองิกบัรฐัแล้วจงึขยายไปสูห่น่วยอ้างองิอ่ืนๆ โดยทีแ่ม้จะมีการศกึษาความมัน่คงทางเลอืก
หรือความมั่นคงใหม่ แต่มักจะต้องกลับมาเปรียบเทียบหรืออ้างอิงกับความมั่นคงของรัฐอยู่น่ันเอง จึง 
สมเหตุสมผลท่ีจะมองไว้เป็นเบื้องต้นก่อนว่าแนวคิดเกี่ยวกับความม่ันคง หมายถึงความม่ันคงของรัฐ แต่
ทั้งนี้ก็โดยต้องค�านึงถึงพลวัตของความสัมพันธ์ที่มีกับความมั่นคงในระดับปัจเจกชนและระดับโลกด้วย4

ข้อสังเกตประการสดุท้ายเกีย่วกบัค�าถามทีเ่กีย่วข้องกบัญาณวิทยา (epistemology)5 และค�าถาม
ในเชิงกระบวนการ โดยเฉพาะค�าถามที่ว่าความคิดเกี่ยวกับความม่ันคงที่ได้กลายมาเป็นวาระของสังคม
หรือเข้าสู่นโยบายสาธารณะนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ความคิดเกี่ยวกับความมั่นคงที่ได้กลายเป็นวาระของ
สังคมและกลายเป็นวาระในเชิงนโยบายนั้น มีลักษณะเป็นวัตถุวิสัย หรือว่าเป็นเรื่องของสหอัตวิสัย ซึ่งผู้ที่
ถือแนวทางแรกมักจะถูกจัดไว้ในกลุ่มสัจนิยม (realism) และผู้ท่ีถือแนวทางหลังจะถูกจัดไว้ในกลุ่มของ
ทฤษฎปีระกอบสร้าง ดงันัน้การศกึษาความมัน่คงจงึหลกีเลีย่งไม่ได้ทีจ่ะต้องมข้ีอถกเถียงเกีย่วกบัแนวทาง
การศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค�าถามเกี่ยวกับญาณวิทยาและแนวทางศึกษาที่ใช้การท�าความเข้าใจการ
ก่อรูปของประเด็นความมั่นคงนี้ ยังสะท้อนถึงการก�าหนดทางออกเกี่ยวกับปัญหาเรื่องความมั่นคงอีกด้วย

กิจกรรม 2.1.1

จงอธิบายกรอบในทางทฤษฎีในการมองระเบียบโลกในมุมมองของส�านักอังกฤษมาพอสังเขป

 4 Ole Wæver, “Securitization and Desecuritization.” in On Security, eds. Ronnie D. Lipschutz. New York: 
Columbia University Press, 1995, pp. 48-49.
 5 หรือทฤษฎีเกี่ยวกับวิธีการในการแสวงหาความรู้
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2-11รัฐและความมั่นคง

แนวตอบกิจกรรม 2.1.1

ส�านักอังกฤษจดักลุม่มมุมองของนกัทฤษฎเีกีย่วกบัระเบยีบระหว่างประเทศโดยแบ่งออกเป็นสาม
กลุ่ม กลุ่มแรก เป็นกลุ่มที่มีฐานคติว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นระบบระหว่างประเทศ กลุ่มที่สอง 
เป็นกลุ่มที่มองว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเกิดข้ึนภายใต้สังคมระหว่างประเทศ และกลุ่มที่สาม คือ
กลุม่ทีเ่หน็ว่าความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศต้องก้าวข้ามมมุมองทีถู่กก�าหนดเงือ่นไขทีว่างอยูบ่นสถานภาพ
เดิม และมุ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยต้องมองจากมุมที่มากไปกว่ารัฐเพื่อก้าวไปสู่
การเป็นสังคมโลก การแบ่งวิธีการมองหรือวิธีคิดเกี่ยวกับระเบียบโลกออกเป็นสามประการนี้ ยังเชื่อมโยง
กับฐานคติในทฤษฎีการเมืองและทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกด้วย ท้ังนี้จะเห็นว่ากลุ่มที่มอง
ระเบียบระหว่างประเทศว่าเป็นระบบระหว่างประเทศมักจะมีฐานคติแบบสัจนิยม กลุ่มที่มองในแบบสังคม
ระหว่างประเทศมักจะมีฐานคติแบบเหตุผลนิยม และกลุ่มที่มุ่งก้าวไปสู่สังคมโลกมีฐานคติแบบจักรวาล- 
ทัศน์นิยม หรือในบางครั้งก็เรียกว่าฐานคติแบบปฏิวัตินิยม

เรื่องที่ 2.1.2

รัฐในฐานะหน่วยอ้างอิงในการวิเคราะห์ด้านความมั่นคง

อเล็กซานเดอร์ เวนด์ท์ (Alexander Wendt) นกัวชิาการด้านทฤษฎคีวามสมัพันธ์ระหว่างประเทศ
ในส�านักคอนสตรคัตวิิสต์หรอืทฤษฎีประกอบสร้าง กล่าวว่า “คอนสตรคัตวิสิต์ไม่ใช่ทฤษฎกีารเมอืงระหว่าง
ประเทศ ความรู้ความเข้าใจในแบบคอนสตรัคติวิสต์ช่วยให้เรามองออกว่าตัวแสดงถูกประกอบสร้างขึ้นมา
จากสงัคมอย่างไร แต่ความรูค้วามเข้าใจในแบบคอนสตรัคตวิสิต์นีไ้ม่ได้ก�าลงับอกเราว่าเราควรเลือกศกึษา
ตวัแสดงใด หรอืว่าตวัแสดงนัน้ประกอบสร้างขึน้มาจากแหล่งใด”6 เพราะฉะนัน้เวนด์ท์จงึเหน็ว่าก่อนจะน�า
แนวทางแบบคอนสตรคัตวิสิต์มาวเิคราะห์ จ�าเป็นต้องเลอืกหรือระบหุน่วยและระดบัการวเิคราะห์ หรือระบุ
ตัวแสดงและโครงสร้างเสียก่อน ตัวอย่างเช่น ถ้าเราเลือกที่จะอธิบาย “ระบบรัฐ” ระบบรัฐก็จะเป็นสิ่งที่ถูก
เจาะจงเลือกข้ึนมาจากเรือ่งอ่ืนๆ ทีอ่ยู่ในขอบเขตของสาขาวิชา ซึง่ในการอธบิายระบบรัฐ กจ็ะต้องแบ่งเป็น 
2 ส่วน คือ หน่วยการวิเคราะห์และระดับการวิเคราะห์ หน่วยการวิเคราะห์ในที่นี้ก็คือรัฐ ซึ่งเป็นหน่วย
เฉพาะที่อาจถูกนิยามให้ตรงข้ามกับปัจเจกบุคคล ขบวนการทางสังคมข้ามชาติ หรือบรรษัทข้ามชาติ ใน
ขณะที่ระดับการวิเคราะห์ ในที่นี้ก็คือ ระบบระหว่างประเทศซึ่งย่อมแตกต่างการเมืองภายในประเทศซึ่ง
เป็นอีกระดับหนึ่งของระดับการวิเคราะห์ ตัวอย่างของระดับการวิเคราะห์ที่แม้จะเป็นเรื่องระหว่างประเทศ 
 
 6 Alexander Wendt. (1999). Social Theory of Internaitonal Relations. Cambridge: Cambridge University 
Press, p. 7.
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2-12 ความคิดทางการเมืองและสังคม

แต่ถือเป็นระดับการวิเคราะห์การเมืองภายในประเทศ เช่น การวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจและการ
ก�าหนดนโยบายต่างประเทศของประเทศใดประเทศหนึง่ เป็นต้น7 ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัความมัน่คง ดงัทีก่ล่าว
มาแล้ว ไม่ว่าจะพจิารณาจากระดบัของการเมอืงภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศกต็าม และแม้ว่ารฐัจะ
มใิช่หน่วยอ้างองิหรอืหน่วยการวิเคราะห์ทีเ่ป็นไปได้เพยีงหนึง่เดยีว นกัทฤษฎส่ีวนใหญ่ต่างเห็นพ้องต้องกนั
ว่ารัฐเป็นหน่วยการวิเคราะห์ที่ส�าคัญในเรื่องความมั่นคง โดยเฉพาะเนื่องจากรัฐเป็นหน่วยที่ก�าหนด
โครงสร้างของอ�านาจที่เป็นทางการและเป็นผู้ถือสิทธิ์ขาดในการใช้ความรุนแรง

แม้ว่าอาจจะมีหน่วยการปกครองหรือหน่วยการเมืองอื่นๆ ประเภทอ่ืนอีกจ�านวนมาก แต่หน่วย
การเมืองทีเ่รยีกว่า “รฐั” มแีก่นสารสาระบางอย่างร่วมกนัทีแ่สดงให้เหน็ถงึความเป็นรฐั (essential state) 
และส�าหรบัเวนด์ท์ แก่นของความเป็นรฐัในฐานะหน่วยอ้างองิหรือหน่วยวิเคราะห์ อย่างน้อยๆ ต้องประกอบ
ไปด้วยองค์ประกอบห้าประการ คือ 1) การจัดระเบียบในเชิงกฎหมายและสถาบัน 2) การจัดองค์กรใน
ลักษณะที่อ้างความชอบธรรมในการผูกขาดการใช้ความรุนแรง 3) การจัดองค์กรในลักษณะองค์อธิปัตย์  
4) รัฐประกอบด้วยสังคมภายในรัฐ และ 5) รัฐย่อมมีดินแดนที่เป็นอาณาเขตทางกายภาพ ลักษณะทั้ง 5 
ประการนี้เป็นผลรวมของการมองรัฐในแบบเว็บเบอเรียน พหุนิยม และมาร์กซิสต์

ประการแรก การมรีะเบยีบในเชิงกฎหมายและสถาบัน เป็นการก�าหนดรูปแบบของความสมัพนัธ์
เชงิอ�านาจหรอืโครงสร้างของอ�านาจ เพือ่ทีจ่ะก�าหนดว่าใครคอืประชากรของรัฐ ประชากรของรัฐต้องปฏิบตัิ
ตนอย่างไร และมีสิทธิอะไรบ้าง การมีกฎหมายบัญญัติท�าให้แนวปฏิบัติเหล่านี้มีความแน่นอนและเป็นที่
คาดหมายร่วมกนัได้ว่า ใครจะต้องท�าอะไรบ้าง เมือ่มองในแง่นี ้ รฐัจงึท�าให้สงัคมยคุใหม่ทีซ่บัซ้อนเป็นไปได้ 
เพราะสถาบนัท�าให้พฤตกิรรมทีซ่บัซ้อนมกีารจดัระเบยีบและถึงแม้ว่าระดบัของพฤตกิรรมจะมคีวามซบัซ้อน 
เพียงใดก็ตาม ทุกคนก็ยังสามารถประพฤติปฏิบัติตนได้ตามความคาดหวังร่วมกัน นอกจากนั้นตัวแสดง
ภาครฐัทีด่�ารงอยู่ภายในรฐัท่ีเข้มแขง็จะสามารถระดมทรัพยากรทีส่�าคญัๆได้ดกีว่าในรัฐทีอ่่อนแอ ซึง่จะท�าให้
รัฐกับสังคมมีความเป็นหนึ่งเดียวในฐานะตัวแสดงระหว่างประเทศได้ดีกว่ารัฐอ่อนแอ8

ประการที่สอง รัฐย่อมมีความชอบธรรมในการผูกขาดการใช้ความรุนแรงที่มีลักษณะจัดตั้ง หรือ
กล่าวอย่างง่ายๆ ก็คือ กองก�าลังทหารและต�ารวจ การผูกขาดการใช้ความรุนแรงหรือการมีกองก�าลังได้
อย่างชอบธรรมน้ี ย่อมมวัีตถปุระสงค์เป็นไปเพือ่พทิกัษ์รักษาความมัน่คงทัง้ภายในและภายนอก โดยทัว่ไป 
รัฐจะจัดองค์กรในการใช้ความรุนแรงเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยแบ่งออกเป็นกองก�าลังฝ่ายมหาดไทย
หรือต�ารวจ และกองก�าลงัฝ่ายกลาโหมหรอืทหาร มข้ีอสงัเกตว่ารฐัทีร่วมศนูย์มากๆ องค์กรทีบ่งัคบัใช้อ�านาจ
เหล่านี้ จะรวมศูนย์ไว้ที่จุดเดียวในการบัญชาการสูงสุด แต่ก็เป็นไปได้เหมือนกันว่า รัฐอาจจัดองค์กรใน
การใช้ความรนุแรงในแบบแบ่งอ�านาจไปตามกลุม่ในลกัษณะของกลุม่ผูกขาด แต่กระน้ันกย็งัคงถือว่ารัฐเป็น
ผู้ผูกขาดความรุนแรงอยู่ เนื่องจากรัฐยังคงถือความชอบธรรมในการเผชิญกับการท้าทายอ�านาจได้อย่าง
ต่อเนื่อง9

 7  Ibid., pp. 7-8.
 8 Ibid., p. 203.
 9 Ibid., p. 206.
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2-13รัฐและความมั่นคง

ประการที่สาม รฐัต้องมอี�านาจอธิปไตย ซึง่หมายความว่ารัฐเป็นจดุสงูสดุของอ�านาจอย่างทางการ
ในสงัคม ซึง่โดยทัว่ไป อ�านาจอธปิไตยแบ่งเป็นสองลกัษณะคอือ�านาจอธปิไตยภายในและอ�านาจอธปิไตย
ภายนอก อ�านาจอธปิไตยภายใน มนียัถงึการได้รบัการยอมรับให้เป็นผูม้อี�านาจสงูสดุในสงัคมอย่างชอบธรรม 
ไม่ว่าการใช้อ�านาจอธปิไตยจะมอียูอ่ย่างจ�ากดัหรอือย่างกว้างขวางกต็าม ในขณะทีอ่�านาจอธปิไตยภายนอก
หมายถึงการไม่มีอ�านาจใดภายนอกที่อยู่เหนืออ�านาจรัฐ ซึ่งสะท้อนให้เห็นในพัฒนาการทางกฎหมาย
ระหว่างประเทศ โดยรัฐสมัยใหม่ที่เรียกว่ารัฐชาตินี้ เกิดขึ้นจากความตกลงสันติภาพเวสต์ฟาเลียใน  
ค.ศ. 1648 อย่างไรกต็ามมข้ีอสงัเกตว่าพฒันาการทางด้านทฤษฎเีกีย่วกบัรฐัในยุคใหม่ท่ีเรยีกว่ารฐัฆราวาส
นัน้ เกดิข้ึนมาแล้วหลายศตวรรษก่อนหน้านัน้โดยเริม่ต้นในยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการ (Renaissance) ทีเ่หน็
ได้ชัดคือ ความพยายามจัดตั้งรัฐฆราวาสนั้น สะท้อนออกมาในงานเขียนต่างๆ ของแมคเคียเวลลีและ 
ฌ็อง โบแด็ง (Jean Bodin) (ค.ศ. 1530-ค.ศ. 1596) นัยยะของงานเขียนทางการเมืองในยุคนั้นมิใช่เป็น
เพียงความพยายามแยกรัฐออกจากอ�านาจของพระสันตปาปาแห่งนิกายคาทอลิก หรือแยกศีลธรรมออก
จากเรื่องทางโลกย์เท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงการปฏิเสธอ�านาจทางการอื่นๆ ซึ่งที่อาจท�าให้อยู่เหนือรัฐ เรา
จึงพบว่ายโุรปในภายหลงั ได้เกิดมนีกัทฤษฎกีารเมอืงจ�านวนมากซึง่พากนัอภปิรายถกเถยีงและสร้างทฤษฎี
เก่ียวกับรัฐและอ�านาจอธิปไตยของรัฐ ก�าเนิดของทฤษฎีเหล่านี้ปูทางไปสู่การจัดระเบียบความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศบนฐานคดิใหม่ ซึง่กค็อืการธ�ารงไว้ซึง่อ�านาจอธปิไตยและความมัน่คงทีป่ระกนัการอยูร่อด
ของรัฐ

ประการที่สี่ สังคม เวนด์ท์เห็นว่าเนื่องจากภายใต้โครงสร้างของรัฐมีการก�าหนดให้อ�านาจทาง 
การเมืองใช้ต่อสังคม แนวคดิเรือ่งรฐัจงึอยูบ่นสมมตฐิานอนัเป็นนยัว่า สงัคมด�ารงอยูก่่อนรัฐ ความเป็นสงัคม
นั้นย่อมมาพร้อมกับเงื่อนไขของสังคม ซึ่งก็คือการมีความเข้าใจในกฎเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติร่วมกัน  
รวมทั้งการก�าหนดขอบเขตของสังคม แม้ว่าขอบเขตนั้นจะไม่ได้มีความชัดเจนก็ตาม10

ประการที่ห้า ดนิแดน แม้ว่าขอบเขตของอ�านาจรฐัอาจไม่เท่ากบัดินแดนทีเ่ป็นกายภาพเสยีทเีดยีว 
แต่รัฐจะด�ารงอยู่ได้ ย่อมต้องมีเขตแดนในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง ในฐานะที่ดินแดนเป็นส่วนหนึ่งของ 
องค์ประกอบทางกายภาพของรัฐ จึงต้องมีการก�าหนดเขตแดน แม้จะไม่ชัดเจนและอาจมีการโต้แย้งหรือ
การอ้างเขตที่ทับซ้อนกันก็ตาม ตัวอย่างเช่น แม้การถกเถียงเรื่องความเป็นรัฐของรัฐยุคกลางเพราะเหตุที่
อาณาเขตของดนิแดนไม่ชัดเจนก็ตาม แต่ความเป็นรัฐกมี็อยูโ่ดยลักษณะส�าคญัดงักล่าวมาแล้ว เม่ือพจิารณา
ในแง่นี้ แม้จักรวรรดิในยุคโบราณก็มีองค์ประกอบของดินแดนไม่ต่างจากรัฐสมัยใหม่มากนัก แต่อย่างไร
กต็ามเขตแดนต้องมคีวามชัดเจนและคงทีอ่ย่างน้อยในห้วงเวลาหนึง่ตามความเข้าใจของสงัคม ทัง้นีเ้วนด์ท์
ตั้งข้อสังเกตว่าในทรรศนะแบบฮอบเซียนและสัจนิยม อาณาเขตกับดินแดนท่ีเป็นวัตถุทางกายภาพม ี
แนวโน้มจะเป็นสิ่งเดียวกันในฐานะที่เป็นเขตแห่งผลประโยชน์ของรัฐ11

แม้ว่ารฐัจะต้องมอีงค์ประกอบหลกัทีบ่่งความเป็นรัฐ แต่เวนด์ท์เหน็ว่าความเข้าใจหรือมมุมองเกีย่วกบั 
รัฐมีหลายแบบด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณารัฐร่วมกับความสัมพันธ์กับสังคม ทั้งน้ีโดยท่ัวไป

 10  Ibid., p. 209.
 11 Ibid., p. 212.
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อาจจดัประเภททรรศนะคตทิีมี่ต่อรฐัเป็น 3 แบบ คือ รฐัในแบบเวบ็เบอเรยีน (Weberian) รฐัในแบบพหนุยิม 
(Pluralist) และรัฐในแบบมาร์กซิสต์ (Marxist)

ทรรศนะต่อรัฐในแบบเว็บเบอเรียนหมายถึงการมองรัฐในแบบที่เน้นรัฐในฐานะองค์กรที่มีอ�านาจ
อธปิไตยและสามารถผกูขาดการใช้ความรนุแรงทีมี่การจดัตัง้อย่างเป็นทางการเหนอืดนิแดนของรฐันัน้อย่าง
ชอบธรรม เน่ืองจากการเป็นตวัแสดงทีใ่นรปูแบบขององค์กร รฐัจงึมลีกัษณะคล้ายบคุคลและมผีลประโยชน์
เป็นเดิมพัน รฐัจงึต้องตดัสนิใจและด�าเนนิการในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ นอกจากนัน้ จะเหน็ว่าภววทิยาของรัฐใน
แบบเวบ็เบอเรียนนัน้แยกต่างหากจากสงัคม เวนด์ท์ยกตวัอย่างว่ารฐัในแบบเว็บเบอเรยีนนัน้ คอื “รฐั-ใน-
สังคมทุนนิยม” มิใช่ “รัฐทุนนิยม”12 การมองรัฐในแนวนี้สอดคล้องกับทฤษฎีที่เน้นระบบระหว่างประเทศ
ที่รัฐเป็นตัวแสดงหลัก

ในขณะที่รัฐในแบบพหุนิยม แม้จะเน้นความเป็นตัวแทนแห่งการกระท�า (agency) ของรัฐ และ
แยกรฐัออกจากสังคมเช่นเดียวกบัในแบบเวบ็เบอเรียน แต่เนือ่งจากรัฐประกอบไปด้วยกลุม่ต่างๆ ในสงัคม 
กมั็กมองรฐัโดยจะลดทอนรฐัในภาพรวมลงมาเป็นกลุม่ผลประโยชน์และปัจเจกชนของสงัคม ด้วยเหตนุีพ้วก
ท่ีมองรัฐแบบพหุนิยมจึงมองว่า รัฐไม่ใช่สิ่งอื่นนอกไปจากรัฐบาลและกลุ่มคนที่ปกครองรัฐ การมองรัฐใน
แนวนี้สะท้อนในทรรศนะของเสรีนิยมเชิงโครงสร้างในทางการเมืองระหว่างประเทศ13

ส�าหรับรัฐในแบบมาร์กซิสต์ รัฐคือโครงสร้างของการจัดการปกครองและของกฎเกณฑ์ในสังคม 
โครงสร้างนีเ้ป็นตวัก�าหนดความสมัพันธ์ระหว่างตัวแสดงต่างๆ ขององค์กรรัฐกบัสงัคม ในแง่นี ้“รัฐทุนนยิม” 
จึงหมายถึงโครงสร้างของอ�านาจการเมืองที่สถาปนาสังคมที่อาศัยวิถีการผลิตที่ยึดระบบกรรมสิทธิ์ของ
เอกชนเป็นหลัก เพราะฉะนั้นโครงสร้างของอ�านาจการเมืองประเภทนี้จึงย่อมต้องสถาปนาตัวแสดงของรัฐ
ที่มุ่งปกป้องสถาบันหลักสังคม ซึ่งก็คือการปกป้องวิถีการผลิตที่อาศัยระบบกรรมสิทธิ์ของเอกชนเป็นหลัก
นั่นเอง14

ดังที่กล่าวมาแล้ว แม้ว่ามุมมองเกี่ยวกับรัฐและสังคมจะมีความแตกต่างกัน แต่ความเป็นรัฐย่อมมี
องค์ประกอบหลักร่วมกนั เมือ่พจิารณาในด้านความมัน่คง รัฐยงัคงเป็นหน่วยอ้างองิและหน่วยการวเิคราะห์
หลกัด้วยเหตผุลท่ีรฐัเป็นองค์กรทีผู่กขาดความรนุแรงเหนอืดนิแดนของตน ความสามารถและความชอบธรรม
ของรัฐในการมีอ�านาจผูกขาดความรุนแรงเหนือดินแดนของตนนี้เองได้กลายเป็นคุณลักษณะส�าคัญที่ 
บ่งบอกถึงความมีอ�านาจอธิปไตยทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีอธิปไตยภายนอกของ
รฐันีเ้องทีท่�าให้เกิดสภาวะทีไ่ม่มีองค์กรใดทีอ่ยูเ่หนอืรฐัขึน้อกี นกัวเิคราะห์ด้านความมัน่คงเรยีกสภาวะของ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ปราศจากองค์กรเหนือรัฐนี้เองว่า “สภาวะอนาธิปไตย” อย่างไรก็ตาม ใน
จุดนี้มีข้อสังเกตว่าสภาวะอนาธิปไตยระหว่างประเทศนั้นมิได้หมายถึงสภาวะของความรุนแรงที่มนุษย์ 
ลุกขึ้นมาท�าสงครามต่อสู้จนบาดเจ็บล้มตายเหมือนกับมนุษย์ในสภาวะธรรมชาติของฮ็อบส์ แต่หมายถึง
เพียงสภาวะที่ไม่มีอ�านาจบังคับท่ีเหนือไปกว่ารัฐ สภาวะดังกล่าวก่อให้เกิดเงื่อนไขของปัญหาเกี่ยวกับ 

 12  Ibid., pp. 199-200.
 13 Ibid., p. 200.
 14 Ibid., p. 200.
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ความม่ันคง ที่นักวิชาการด้านความมั่นคงเรียกว่า “ปัญหาทางสองแพร่งเกี่ยวกับความม่ันคง” ดังจะได้
กล่าวถึงในหัวเรื่องถัดไป

กิจกรรม 2.1.2

จงอธิบายว่าลักษณะที่ส�าคัญของรัฐแลนัยที่มีต่อการวิเคราะห์ด้านความมั่นคง

แนวตอบกิจกรรม 2.1.2

แก่นของความเป็นรัฐประกอบไปด้วยองค์ประกอบห้าประการ คอื 1. การจัดระเบียบในเชงิกฎหมาย
และสถาบัน 2. การจัดองค์กรในลักษณะที่อ้างความชอบธรรมในการผูกขาดการใช้ความรุนแรง 3. การจัด
องค์กรในลักษณะองค์อธิปัตย์ 4. รฐัประกอบด้วยสงัคมภายในรัฐ และ 5. รัฐย่อมมดีนิแดนทีเ่ป็นอาณาเขต
ทางกายภาพ เมื่อพิจารณาในด้านความมั่นคง รัฐยังคงเป็นหน่วยอ้างอิงและหน่วยการวิเคราะห์หลักด้วย
เหตุผลที่รัฐเป็นองค์กรที่ผูกขาดความรุนแรงเหนือดินแดนของตน ความสามารถและความชอบธรรมของ
รัฐในการมีอ�านาจผูกขาดความรุนแรงเหนือดินแดนของตนนี้เอง ได้กลายเป็นคุณลักษณะส�าคัญที่บ่งบอก
ถึงความมีอ�านาจอธิปไตยทั้งภายในและภายนอก การที่รัฐต่างๆ มีอธิปไตยภายนอกจึงหมายถึงสภาวะที่
ไม่มีอ�านาจบังคับที่เหนือไปกว่ารัฐเหล่านี้ สภาวะไม่มีอ�านาจเหนือรัฐดังกล่าวก่อให้เกิดเงื่อนไขของปัญหา
เกี่ยวกับความมั่นคงระหว่างประเทศที่เรียกว่า “ปัญหาทางสองแพร่งด้านความมั่นคง”
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ตอนที่ 2.2

รัฐและตรรกะของทางสองแพร่งด้านความมั่นคง

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 2.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง 
2.2.1 ปัญหาทางสองแพร่งด้านความมั่นคง
2.2.2 แนวทางการแก้ปัญหาที่เน้นการพึ่งพาตนเองของรัฐ
2.2.3 แนวทางการแก้ปัญหาที่เน้นการสร้างบรรทัดฐานความร่วมมือ
2.2.4 แนวทางการแก้ปัญหาทีเ่น้นการก้าวข้ามสภาวะอนาธปิไตยไปสูค่วามเป็นสงัคมโลก

แนวคิด
1.  ปัญหาทางสองแพร่งด้านความมัน่คงเป็นปัญหาทีเ่กดิจากสภาวะอนาธปิไตยของรฐั เป็น

สถานการณ์ที่รัฐถูกบีบให้จ�าต้องเลือกระหว่างตัวเลือกในทางยุทธศาสตร์ซึ่งมีลักษณะ
เป็นเงื่อนปัญหาที่ซับซ้อนในสองระดับด้วยกัน กล่าวคือ ระดับแรก เป็นระดับเกี่ยวข้อง
กบัปัญหาตคีวามเจตนาและแรงจูงใจทีม่าก�าหนดพฤตกิรรมของฝ่ายตรงข้าม และยงัรวม
ไปถึงการประเมินถึงขีดความสามารถของฝ่ายตรงข้าม ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการตีความ
เจตนาของการครอบครองของฝ่ายตรงข้าม ระดับที่สอง เป็นเรื่องของความไม่แน่นอน
ของทางเลือกที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการก�าหนดมาตรการตอบสนองหรือตอบโต้ต่อ
พฤตกิรรมทีไ่ด้ผ่านการตคีวามหรอืประเมินแล้วนัน้ ความซบัซ้อนของปัญหาทางสองแพร่ง
ในระดับนี้ อยู่ที่การจะตัดสินใจอย่างไรในการก�าหนดมาตรการตอบโต้หรือแสวงหา 
วธิกีารในการตอบสนองต่อพฤตกิารณ์ของอกีฝ่ายหนึง่อย่างสมเหตสุมผลและปราศจาก
ข้อผิดพลาด

2.  เมื่อรัฐต้องด�ารงอยู่ในสภาวะอนาธิปไตยระหว่างประเทศ ซึ่งหมายถึง สภาวการณ์ที่รัฐ
เป็นตัวแสดงที่มีอ�านาจสูงสุดในการเมืองระหว่างประเทศและไม่มีอ�านาจที่เหนือกว่ามา
บังคับเจตจ�านงของรัฐได้ รัฐจึงต้องพึ่งพาตนเองในการอยู่รอดและในการประกันความ
จ�าเป็นพืน้ฐานให้กับประชาชนภายในรฐั ทัง้นีโ้ดยปราศจากทางเลอืกอืน่ ระเบียบระหว่าง
ประเทศจงึถกูมองว่าเป็นระบบระหว่างประเทศทีก่ารสร้างดลุอ�านาจก่อให้เกดิสนัตภิาพ
และความมัน่คง สจันยิมเชงิตัง้รบัมีแนวคิดว่าเนือ่งจากเป้าหมายสงูสดุของรัฐคือการอยูร่อด 
จงึได้สนบัสนนุมาตรการรกัษาดลุอ�านาจทีมี่มาแต่เดมิ โดยอาศยัการสร้างพนัธมติรและ
มาตรการการป้องปราม ในขณะทีส่จันยิมเชงิรกุมองว่าในสภาวะทีไ่ม่มอี�านาจเหนอืกว่า
รัฐและในสภาวะที่มีความไม่แน่นอนในเจตนารมณ์ของรัฐอ่ืน รัฐจึงควรพึ่งพาตนเองให้
มากที่สุด และการพึ่งพาตนเองให้มากที่สุดก็คือการแสวงหาอ�านาจให้ได้มากที่สุด
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3.  แม้ว่าจะยอมรับสภาวะอนาธิปไตยระหว่างประเทศว่าเป็นเง่ือนไขของการเมืองระหว่าง
ประเทศ แต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่เราอาจใช้สภาวะอนาธิปไตยเป็นเงื่อนไขเพื่อสร้าง
ความร่วมมือทางด้านความมัน่คงของสงัคมระหว่างประเทศได้ แนวคดิดงักล่าวนีป้รากฏ
ในกลุ ่มส�านักคิด อาทิ 1) ทฤษฎีระบอบหรือสถาบันนิยมโดยเฉพาะในกรณีของ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีฐานคติว่ารัฐเป็นตัวแสดงที่มีเหตุผลและเห็นแก่ตัวอย่างชาญฉลาด 
โดยการเทยีบเคยีงกบัทฤษฎเีกม เราสามารถเข้าใจเงือ่นไขส�าหรับการพฒันาความร่วมมือ
ระหว่างประเทศได้ และ 2) ทฤษฎพีหนุยิมของส�านกัองักฤษ ซึง่มองว่าเหตุผลท�าให้เรา
มองเห็นว่ารัฐทุกรัฐมีเป้าหมายนามธรรมข้ันต�่าร่วมกัน ซ่ึงเป็นพื้นฐานในการก�าหนด 
กฎเกณฑ์และการสร้างสถาบันระหว่างประเทศ

4.  แนวทางการมุง่ก้าวพ้นสภาวะอนาธิปไตยของความสมัพนัธ์ระหว่างรฐัม ี2 แนวทางหลกั
คือ แนวทางมาร์กซิสต์และแนวทางสันติประชาธิปไตย แนวทางมาร์กซิสต์ปรากฏ 
แพร่หลายในช่วงสงครามเยน็และในยคุเริม่ต้นของการปลดปล่อยอาณานคิม โดยมคีวาม
คาดหวังว่าในที่สุดรัฐชาติจะถูกก้าวข้ามโดยชนช้ันกรรมาชีพจับมือกันข้ึนท�าการปฏิวัติ
และเปลี่ยนระบบการปกครอง ในชั้นแรกแม้ยังอาจมีกลไกของรัฐอยู่ แต่ก็ถูกปกครอง
โดยชนชั้นกรรมาชีพซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ แต่ในระยะสุดท้ายโครงสร้างการปกครองจะ
ปราศจากรัฐดงัทีเ่รารู้จกักนั เป็นคอมมวินสิต์สากล ผลกค็อืแนวทางนีไ้ด้พยายามส่งออก
การปฏิวัติในนามชนชั้นกรรมาชีพไปทั่วโลกโดยเฉพาะในยุคสงครามเย็น ช่วงปลาย
สงครามเยน็ได้เกิดมแีนวทางใหม่ ซึง่พยายามเอาชนะสภาวะอนาธปิไตยท่ีเกดิจากความ
สัมพันธ์ของรัฐเช่นกัน โดยมักเรียกกันว่าทฤษฎีสันติประชาธิปไตย ซึ่งมองว่ารัฐที่มี
ลักษณะเป็นเสรีประชาธิปไตยไม่เคยท�าสงครามต่อกันเลย แต่กลับสามารถก้าวข้าม
ความหวาดระแวงหรือความกลัวดังที่เป็นปมปัญหาหลักปรากฏในทางสองแพร่งด้าน
ความมัน่คงได้ และก�าลงัพฒันาไปสู่ความเป็นชุมชนทีม่ั่นคง โดยมีเอกลักษณ์หรืออตัลักษณ์
และค่านยิมร่วมกนั ซึง่กค็อืเสรปีระชาธปิไตย เพือ่การเปลีย่นแปลงและววิฒันาการของ
ระเบียบโลกดังกล่าว ผลลัพธ์ของวิธีคิดในลักษณะดังกล่าวได้ปรากฏเป็นมาตรการ 
เชิงนโยบายของมหาอ�านาจ อาทิ สหรัฐอเมริกาในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21 ท่ีเรียกว่า 
นโยบายเปลีย่นระบอบ ในการแทรกแซงรัฐทีถู่กมองว่าประสบปัญหาวิกฤตด้านมนษุยธรรม 
และเป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพระหว่างประเทศ ควบคู่ไปกับความพยายามของการ
รวมกลุ่มของภูมิภาคต่างๆ ไปสู่การเป็นชุมชนความมั่นคงที่เน้นอัตลักษณ์และค่านิยม
เดียวกัน
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วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 12.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1.  อธิบายความสัมพันธ์ของรัฐ สภาวะอนาธิปไตย และปัญหาทางสองแพร่งด้านความ

มั่นคงได้
2.  อธิบายแนวทางการแก้ปัญหาที่เน้นการพึ่งพาตนเองของรัฐรวมทั้งแนวคิดของฮอบส์ 

และสัจนิยมในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ได้
3.  อธิบายแนวทางการแก้ปัญหาที่เน้นการสร้างบรรทัดฐานความร่วมมือ รวมทั้งแนวคิด

ของโกรเชียส และสกุลพหุนิยมของส�านักอังกฤษได้
4.  อธบิายแนวทางการแก้ปัญหาทีเ่น้นการก้าวข้ามสภาวะอนาธปิไตยไปสูค่วามเป็นสงัคม

โลกรวมทั้งผลกระทบของแนวคิดในแบบจักรวาลทัศน์นิยมและสันติประชาธิปไตยได้
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2-19รัฐและความมั่นคง

เรื่องที่ 2.2.1

ปัญหาทางสองแพร่งด้านความมั่นคง

เมื่อ 430 ปีก่อนคริสตกาลในกรีกยุคโบราณ นครรัฐคอรินธ์ได้ส่งกองก�าลังเข้าแทรกแซงการเมือง
ภายในของเอพิแดมนัสซึ่งเป็นนครรัฐเล็กๆ ที่ก�าลังเผชิญกับการขยายอิทธิพลของคอไซร่า นครรัฐที่เพิ่ง
สถาปนาข้ึนใหม่ แต่มีความสามารถในการแข่งขนักบัคอรินธ์ซึง่อทิธพิลเหนอืนครรัฐต่างๆ ในภาคตะวนัตก
เฉียงเหนือของกรีก วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในเอพิแดมนัสน้ัน แม้จะอยู่ห่างไกลจากเอเธนส์และสปาร์ตาซ่ึง
เปน็ศูนย์กลางอ�านาจและความรุ่งเรืองของชาวกรีกยคุโบราณ แต่กลบักลายเป็นชนวนให้เกดิมหาสงคราม
เปโลโปนนีเซียนซ่ึงเป็นสงครามระหว่างมหาอ�านาจและพันธมิตรสองค่ายในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนใน
ยุคโบราณ

ความหวาดระแวงระหว่างคอไซร่าและคอรินธ์ เร่ิมต้นจากการทีค่อไซร่าสามารถขยายแสนยานภุาพ
ทางทหารโดยเฉพาะกองทัพเรือได้อย่างรวดเร็วและเร่ิมเข้าแทรกแซงการเมืองของเอพิแดมนัส จนท�าให้ 
คอรินธ์เกิดความหวั่นวิตก ต้องระดมทรัพยากรเท่าที่มีอยู่ เร่งเพิ่มศักยภาพของกองทัพเรือตนอย่างเต็ม
ก�าลงับ้าง ส่วนในทางการทตู ทัง้สองนครรฐัต่างก็แข่งขันกนัแสวงหาพนัธมติรมาสนบัสนนุตน โดยคอไซร่า 
ได้เร่งด�าเนินการทูตในเชิงรุก โดยเฉพาะได้ส่งทูตมายังเอเธนส์เพื่อเจรจาขอเป็นพันธมิตรทางทหาร จน
กระทั่งเอเธนส์ต้องเปิดประชุมสภาเพื่อพิจารณาค�าร้องของคอไซร่า

อนึง่ ในบันทกึประวัตศิาสตร์สงครามเปโลโปนนเีซียนของทซูดิดีีส มีข้อสงัเกตทีน่่าสนใจว่า คอไซร่า
ไม่ใช่พันธมิตรเก่าของเอเธนส์และไม่เคยมีความสัมพันธ์เชิงผลประโยชน์ใดๆ โดยตรงกับเอเธนส์เลย ซ่ึง 
ตรงกันข้ามกับคอรินธ์ที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับเอเธนส์มาก่อน ดังที่ทูตของคอรินธ์ได้กล่าวในที่
ประชุมสภาแห่งเอเธนส์ว่า ฝ่ายตนได้เคยช่วยเหลือเอเธนส์โดยการเป็นสื่อกลางป้องกันไม่ให้สปาร์ตาและ
สันนิบาตเปโลโปนนีเซียนโจมตีเอเธนส์ในคราวที่มีการก่อกบฏลุกฮือเกิดขึ้นที่เกาะซามอส และได้ย�้าเตือน
เอเธนส์ว่าสนัตภิาพระหว่างพนัธมิตร 2 ค่าย คอื สนันบิาตเิปโลโปนนเีซยีนซึง่น�าโดยสปาร์ตากบัสมาพนัธ์
เดลอสซึ่งน�าโดยเอเธนส์นั้น วางอยู่บนหลักของการไม่เข้าแทรกแซงในเขตอิทธิพลของกันและกัน15

อย่างไรก็ตาม คอไซร่าซึ่งมิได้มีสายสัมพันธ์กับเอเธนส์ในอดีต ได้ยกตรรกะด้านความม่ันคงซึ่ง
สอดคล้องกับส�านักสัจนิยมว่าสงครามระหว่างเอเธนส์และสปาร์ตา จะเป็นสิ่งที่เอเธนส์ไม่อาจหลักเลี่ยงได้
ในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากสปาร์ตานั้น “หวั่นวิตก” ในเอเธนส์ และด้วยเหตุที่คอรินธ์เองเป็นพันธมิตรที่
ส�าคัญของสปาร์ตา หากเกิดสงครามระหว่างเอเธนส์กับสปาร์ตาจริง คอรินธ์ย่อมต้องกลายปฏิปักษ์ต่อ
เอเธนส์ เพราะฉะนั้นการยอมรับเอาคอไซร่าซึ่งเป็นนครรัฐที่มิได้มีแสนยานุภาพทางทะเลด้อยกว่าเอเธนส์ 
 
 15  ประเด็นเรื่องการยอมรับเขตอิทธิพล (sphere of influence) ซึ่งกันและกันของมหาอ�านาจ จะส่งผลให้เกิดสันติภาพ
แท้จริง หรือจะเป็นการยอมอ่อนข้อให้ (appeasement) กับประเทศอ�านาจเก่าท่ีต้องการฟื้นฟูสถานภาพตนเอง (revisionist  
powers) หรือไม่ ยังคงเป็นข้อถกเถียงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ โดยเฉพาะประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างจีน สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย 
ทั้งนี้นักวิเคราะห์ส�านักสัจนิยมจ�านวนหนึ่งไม่ยอมรับเรื่องการแบ่งเขตอิทธิพลว่าจะน�ามาสู่การสร้างสันติภาพในระยะยาว
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เท่าใดนักเข้าเป็นพันธมิตรเพิ่มเติม ก็จะยิ่งท�าให้แสนยานุภาพของกองทัพเรือเอเธนส์มีความยิ่งใหญ ่
เกรียงไกรยากแก่การเอาชนะได้มากยิ่งขึ้น16 ผลก็คือเอเธนส์ตอบรับคอไซร่าและในที่สุดเอเธนส์ก็ไม่อาจ
หลักเลี่ยงสงครามกับสปาร์ตาได้จริงตามค�าแถลงของทูตจากคอไซร่า

อีกสองพันสี่ร้อยปีต่อมาโดยประมาณ หลังจากสิ้นสุดมหาสงครามของโลกและโลกได้พัฒนามาสู่
ยุคสงครามเย็นนั้น การท่ีโลกแบ่งขั้วออกเป็น 2 ค่ายระหว่างอภิมหาอ�านาจ สหรัฐอเมริกาและสหภาพ-
โซเวียต ซ่ึงครอบครองอาวุธที่มีแสนยานุภาพการท�าลายล้างมหาศาลเป็นจ�านวนมาก โดยที่มิได้มีการ
พัฒนาไปเป็นสงครามโลกทีร้่อนแรง เว้นเสียแต่การมีสงครามตวัแทนเกดิข้ึนในทัว่ทกุมุมโลกนัน้ นกัวเิคราะห์
สายสจันยิมมองว่า เป็นผลมาจากการทีโ่ลกอยูใ่นระบบ 2 ข้ัวทีมี่การถ่วงดลุอ�านาจซึง่กันและกนั นอกจากนัน้ 
การทีอ่ภิมหาอ�านาจครอบครองอาวธุนวิเคลยีร์ซึง่มอีานภุาพการท�าลายล้างสงูนัน้ ท�าให้มหาอ�านาจเหล่านี้
มพีฤตกิรรมทีท่�านายได้ ตามตรรกะของ “การท�าลายล้างทีป่ระกนัได้ว่าต้องมกีารสนองคืนซึง่กนัและกนัอย่าง
แน่นอน” (Mutually Assured Destruction: MAD) ตรรกะดังกล่าวท�าให้เกิดการยบัยัง้ชัง่ใจมากขึน้ใน
กรณทีีเ่กดิภาวะวกิฤต กรณีตัวอย่าง ได้แก่ วิกฤตการณ์ควิบาทีเ่กดิจากการเผชญิหน้าระหว่างสหรฐัอเมรกิา
และสหภาพโซเวียต ระหว่างวันที่ 16 ถึง 28 ตุลาคม ค.ศ. 1962 โดยมีสาเหตุมาจากการลักลอบล�าเลียง
ขีปนาวุธนิวเคลียร์พิสัยกลาง (Soviet R-12 หรือ SS-4 Sandal ตามที่เรียกโดยองค์การนาโต) เข้ามา
ในควิบา การเกดิวิกฤตการณ์ในครัง้นี ้มหีลายปัจจยั แต่ส่วนหนึง่เกิดจากความพยายามของสหภาพโซเวยีต
และคิวบาที่จะตอบโต้ความพยายามของกองก�าลังล้มล้างการปฏิวัติคิวบาที่สนับสนุน โดยส�านักงานข่าว
กรองกลาง (CIA) ของสหรัฐอเมริกา ที่เกิดขึ้นใน ค.ศ. 1961 ที่เรียกว่าการรุกราน “อ่าวเบย์ออฟพกิส์” 
(Bay of Pigs) ซึง่แม้จะไม่ประสบความส�าเรจ็ แต่กเ็ป็นชนวนให้ประธานาธบิดฟิีเดล คาสโตร เรียกร้องไปยัง
สหภาพโซเวียตในการเข้าแทรกแซงเพื่อป้องกันพันธมิตรโพ้นทะเลเล็กๆ อย่างคิวบา

เมื่อประกอบกับข้อกังวลของสหภาพโซเวียตต่อการติดตั้งขีปนาวุธของสหรัฐอเมริกาในอิตาลีและ
ตุรกี รวมทั้งภาพลักษณ์ของประธานาธิบดีสหรัฐในขณะน้ัน คือ จอห์น เอฟ เคนเนดี (John F. Ken-
nedy) ท่ีนิกิตา ครสุชอฟ (Nikita Khrushchev) ผูน้�าสหภาพโซเวยีต มองว่าขาดความเดด็ขาดเมือ่เผชญิ
กับวิกฤตการณ์เบอร์ลินใน ค.ศ. 1961 ท�าให้ครุสชอฟเกิดความมั่นใจ ตัดสินใจลักลอบติดตั้งขีปนาวุธใน
คิวบา จนกระทั่งเคร่ืองบินสอดแนม U-2 ของสหรัฐอเมริกาสามารถจับภาพขีปนาวุธดังกล่าวได้ 
สหรัฐอเมริกาจึงตัดสินใจปิดล้อมทางทะเลและยื่นค�าขาดให้มีการร้ือถอนขีปนาวุธออกจากคิวบาได้ส�าเร็จ 
อย่างไรก็ตามแม้ในเบือ้งต้นจะปรากฏว่าประธานาธบิดเีคนเนดปีระสบความส�าเรจ็ในการแก้ไขวกิฤตการณ์
และป้องกันไม่ให้เกดิสงครามโลกได้ แต่กเ็ป็นทีท่ราบกนัภายหลงัว่า สหรฐัอเมรกิาเองได้ท�าความตกลงกบั
สหภาพโซเวียตโดยไม่ให้เป็นที่ทราบต่อสาธารณชนในการจะรื้อถอน PGM-19 Jupeter ซึ่งเป็นขีปนาวุธ
พิสัยกลาง (Middle Range Ballistic Missile) ออกจากอิตาลีและตุรกีเช่นกัน การตกลงดังกล่าวเป็น 
การแลกเปลี่ยนกับค�าขาดในกรณีวิกฤตการณ์คิวบา

 16  Thucydides. The History of Pelopnnesian War 1. trans. By Thomas Hobbes, 1:33.
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2-21รัฐและความมั่นคง

เมื่อโลกเข้าสู่ยุคหลังสงครามเย็น นักวิเคราะห์บางส่วนเชื่อว่าได้เกิดระบบหลายขั้วอ�านาจขึ้นมา
ทดแทนระบบสองขั้วอ�านาจ โดยที่โลกมิได้พัฒนาไปสู่ความเป็นรัฐโลก (World State) ที่มีองค์กรที่มี
ลักษณะเหนือรัฐปกครองตามที่มีผู้ปรารถนาและคาดหวังไว้แต่อย่างใด แม้ว่าในทางทฤษฎี รัฐต่างๆ จะ
ยอมรบัหลกัความมัน่คงร่วมกนัมาตัง้แต่มกีารก่อตัง้องค์การสนันบิาตชาตแิละองค์การสหประชาชาตหิลาย
ทศวรรษก่อนก็ตาม แต่หลักความมั่นคงร่วมกัน (collective security) ซึ่งเป็นหลักที่ก�าหนดว่าประเทศ
สมาชกิจะรกัษาสันตภิาพได้กต่็อเมือ่สมาชิกเหล่านัน้ต่างต้องสละสทิธิการป้องกนัตนเองบางส่วนมาร่วมกนั
เพือ่จดัการความขดัแย้งและข้อพพิาท โดยหากเกดิภยัคกุคามกบัประเทศใดประเทศหนึง่ มวลสมาชกิกจ็ะ
ด�าเนินการเพื่อป้องกันหรือขจัดภัยคุกคามนั้นร่วมกันก็ตาม แต่ทว่าในทางความเป็นจริง หลักความมั่นคง
ร่วมกนันีก้ย็งัไม่สามารถเอาชนะโลกทีม่สีภาพแวดล้อมเป็นอนาธิปไตยและสร้างสนัตภิาพอันสถาพรให้แก่
โลกได้

นอกจากนัน้ยงัมข้ีอเทจ็การอกีประการหนึง่ของอ�านาจในการจดัระเบยีบโลก ซึง่กค็อืภายใต้ระบบ
ขององค์การสหประชาชาติ อ�านาจหลักในการตัดสินใจเรื่องความมั่นคงระหว่างประเทศถูกก�าหนดให้เป็น
ของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ ซึ่งมีลักษณะคล้ายๆ กับ Concert of Europe (ค.ศ. 1985) 
หรือเรียกว่า “การรวมตัวของมหาอ�านาจ” (concert of powers) ซึ่งหากพิจารณาในแง่นี้ก็อาจเป็นการ
สะท้อนให้เห็นว่าสภาวะอนาธิปไตยอาจจะเป็นสภาวะแท้จริงที่ด�ารงอยู่ในฉากหลังของการเมืองระหว่าง
ประเทศ สภาวะอนาธิปไตยก็เป็นได้ ซ่ึงสภาวะอนาธิปไตยในที่นี้ มิได้หมายถึงสภาวะไร้ระเบียบหรือ 
ไร้กฎหมายระหว่างประเทศ แต่หมายถงึสภาวะทีป่ราศจากการมีอ�านาจทีมี่การบงัคบัจากตัวแสดงทีมี่อ�านาจ
สูงกว่ารัฐอย่างแท้จริงเท่านั้น

เม่ือสงครามเยน็สิน้สดุลงและโลกเข้าสูเ่ริม่สหสัวรรษใหม่กม็ผีูต้ัง้ข้อสงัเกตว่า แม้โลกจะไม่ได้อยูใ่น
ระบบ 2 ขั้วอีกต่อไป แต่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของและการแผ่ขยายแสนยานุภาพทางทหารโดย
การสะสมอาวุธของจีนจะท�าให้สหรัฐอเมริกาเกิดความหว่ันวิตกว่า เม่ือจีนแผ่อิทธิพลครองความเป็นใหญ่
ในภูมิภาคเอเชยีได้แล้ว จนีกจ็ะมอีสิระมากขึน้ในการแผ่ขยายอทิธพิลไปในภมูภิาคอืน่ๆของโลก จนในทีส่ดุ
กอ็าจส่งผลเป็นภัยคกุคามต่อสหรฐัอเมรกิาได้ ผูท้ีต่ัง้ข้อสงัเกตเช่นนีต่้างยกเอากรณตีวัอย่างทีส่หรัฐอเมริกา
หันมาให้ความส�าคัญกับเอเชียโดยผ่านนโยบายปักหมุดในเอเชียในสมัยรัฐบาลของประธานาธิบดี บารัค 
โอบามา (Barack Obama) ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนการเรียกนโยบายเป็น “การคืนสมดุลสู่เอเชีย” ว่าเป็น
สัญญาณความหวั่นวิตกของสหรัฐอเมริกา และการด�าเนินนโยบายดังกล่าวเป็นการสร้างดุลแห่งอ�านาจ 
เพราะส่งผลให้เกิดการสร้างพนัธมติรระหว่างสหรฐัอเมรกิากบัหลายประเทศในภมูภิาค อย่างไรกต็ามความ
พยายามของสหรฐัอเมรกิาดงักล่าวนีท้�าให้จนีมองว่าสหรัฐอเมริกาก�าลงัพยายามตวีงล้อมกรอบ (encircle-
ment) จีน แม้ว่าหลายชาติท่ียินดีเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาอาจจะมองว่าเป็นเพียงแค่การจ�ากัดการ
ขยายตัว (containment) ของจีนก็ตาม จะเห็นว่าการตอบสนองต่อความเคลื่อนไหวทั้งของสหรัฐอเมริกา
และจีนในภูมิภาคผันแปรไปตามแตกต่างกันตามสถานะแห่งอ�านาจและภูมิรัฐศาสตร์ของแต่ละประเทศซ่ึง
ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยรัฐเล็กๆ โดยกมีบ้างที่เป็นรัฐขนาดกลาง

กรณตีวัอย่างในแต่ละยคุทีย่กมาข้างต้นนี ้สะท้อนให้เหน็ถงึความส�าคญัของสิง่ทีน่กัวเิคราะห์ด้าน
ความม่ันคงเรยีกว่า “ปัญหาทางสองแพร่งด้านความม่ันคง” ซึง่ถกูมองว่าเป็นปัญหาทีก้่าวข้ามยคุสมยัหรอื
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2-22 ความคิดทางการเมืองและสังคม

มีมาตลอดทุกยุคสมัย แม้กระทั่งศาสตราจารย์เคน บูธ (Ken Booth) และนิโคลัส วีเลอร์ (Nicholas 
Wheeler) ซึ่งแม้จะมิใช่นักวิชาการในส�านักสัจนิยมก็ตาม แต่ก็ยังกล่าวไว้ในหนังสือชื่อ Security Di-
lemma ว่า ผูท่ี้จรงิจงัต่อการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ จ�าเป็นต้องเข้าใจตรรกะของทางสองแพร่ง
เกีย่วกบัความมัน่คงให้ถ่องแท้ เน่ืองจากปัญหาทางสองแพร่งด้านความมัน่คงเป็นหวัใจของการเมอืงระหว่าง
(รัฐ) ชาติ เพราะเป็นเงื่อนไขที่น�ามาสู่ความไม่แน่นอนในกิจการของมนุษยชาติ โดยเฉพาะเป็นเงื่อนไขที่
ท�าให้รัฐอธิปไตยต้องสร้างกองทัพ ปัญหาทางสองแพร่งด้านความมั่นคงจึงเกิดจากเงื่อนไขที่เป็นส่วนผสม
ของทั้งข้อเท็จจริงกายภาพและทางจิตวิทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างอาวุธกับความกลัว17 ปัญหาทาง
สองแพร่งด้านความมั่นคงที่จะอธิบายต่อไปนี้จะยึดถือหลักการอธิบายตามแนวทางในหนังสือเล่มดังกล่าว

ค�าอธิบายปัญหาทางสองแพร่งด้านความม่ันคง
กล่าวโดยสังเขป ปัญหาทางสองแพร่งด้านความมั่นคงเป็นตรรกะที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่มีรัฐเป็น

ตวัแสดงหลกัหรือเป็นตวักระท�าส�าคญัทีอ่ยูใ่นล�าดบัชัน้สงูสดุในความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ โดยเหตทุีรั่ฐ
มีสถานะสูงสุดซ่ึงไม่มีอ�านาจที่เหนือกว่ามาบังคับ สภาวะที่ปราศจากอ�านาจบังคับที่สูงกว่ารัฐนี้เรียกว่า 
“สภาวะอนาธิปไตย” ในสภาวะอนาธิปไตยนี้รัฐทุกรัฐมีความเท่าเทียมกัน และเนื่องจากรัฐถือก�าเนิดมา
จากการรวมกลุ่มกันของมนุษย์ ทั้งนี้ก็เพื่อตอบสนองต่อความจ�าเป็นพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับ
ความมั่นคงปลอดภัย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นธรรมดาที่รัฐทุกรัฐย่อมจะต้องแสวงหาอาวุธไว้ในความครอบครอง
เพือ่ประกนัความปลอดภัยให้กับประชาชนทีม่ารวมกนัเป็นรัฐ แต่ทว่าการทีรั่ฐๆ หนึง่มีอาวธุไว้ในครอบครอง 
แม้ว่าจะโดยวตัถปุระสงค์เพียงเพ่ือประกันความมัน่คงปลอดภยัของตนเองกต็าม การมอีาวธุไว้ในครอบครอง
กย่็อมจะท�าให้รฐัอ่ืนเกิดความหว่ันวิตกและหวาดระแวง เพราะรัฐอืน่จะมองอาวธุท่ีอกีรัฐหน่ึงมีไว้ครอบครอง
นั้นอาจย้อนมาภัยคุกคามต่อรัฐตนเมื่อใดก็ได้ อาวุธซึ่งในด้านหนึ่งเป็นเพียงข้อเท็จจริงทางกายภาพ จึงมี
นัยส�าคัญส่งผลกระทบต่อสภาพทางจิตวิทยาของรัฐ ทั้งน้ีเพราะรัฐประกอบไปด้วยมนุษย์ และความกลัว
เป็นธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมอันไม่แน่นอนที่มนุษย์จ�าเป็นต้องเผชิญอยู่ตลอดเวลา 
อาวุธ ความกลัว และความไม่แน่นอนนี้เองจึงกลายเป็นองค์ประกอบหลักของปัญหาทางสองแพร่งด้าน
ความมั่นคง

จะเห็นว่ากรณีค�าแถลงของคอไซร่าเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัด ในขณะท่ีคอรินธ์ชี้ให้เอเธนส์เห็นว่า 
เอเธนส์ควรเคารพในพนัธกรณต่ีอสถานภาพเดมิทีม่กีารแบ่งเขตอทิธพิลไว้อย่างลงตวัแล้ว แต่คอไซร่าชีใ้ห้
เอเธนส์เห็นถึงปัญหาทางสองแพร่งด้านความมั่นคง โดยช้ีให้เห็นว่า “ความกลัว” ของสปาร์ตาจะเป็น
เหตผุลท่ีในไม่ช้ากเ็ร็ว สปาร์ตาจะต้องท�าสงครามกบัเอเธนส์ ทัง้นีก้เ็นือ่งมาจากการเพิม่พูนความมัง่คัง่และ
การขยายแสนยานุภาพทางทหารของเอเธนส์ส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนในสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นการ
เพิ่มความกลัวให้กับสปาร์ตา นอกจากนั้นภายใต้สภาพแวดล้อมอันไม่แน่นอนนี้ เอเธนส์ยังไม่เช่ือม่ันใน
เจตนาของผูท่ี้เป็นพนัธมติร ณ วันนี ้หรอืพฒันาการของแสนยานภุาพทางอาวธุในอนาคตของฝ่ายตรงข้าม
ได้ จะเหน็ว่าประเดน็เหตผุลทีค่อไซร่ายกขึน้มาหว่านล้อมเอเธนส์ในการรับตนเป็นพนัธมติรนัน้ วางอยูบ่น

 17  Ken Booth and Nicholas J. Wheeler. (2008). Security Dilemma. New York: Palgrav Macmillan, p. 1.
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2-23รัฐและความมั่นคง

ตรรกะของปัญหาทางสองแพร่งด้านความมั่นคงทั้งสิ้น ผลก็คือเอเธนส์ยอมรับตรรกะของคอไซร่า สะท้อน
ให้เห็นว่าตรรกะดังกล่าวเป็นวิธีคิดพื้นฐานของรัฐในทุกยุคสมัย แม้ในอดีตอันไกลโพ้นก็ตาม

หากจะกล่าวให้ชัดเจน ปัญหาทางสองแพร่ง (dilemma) หมายถึง ปัญหาที่เกิดจากสถานการณ์
ทีท่�าให้เราต้องเลือกระหว่างตวัเลือกทีจ่�ากดั โดยทีต่วัเลอืกเหล่านัน้ ต่างมลีกัษณะของความยุง่ยากซบัซ้อน 
(predicament) ซึง่ไม่ว่าจะเลือกทางใดทางหนึง่กย่็อมส่งผลลัพธ์ตามมาในลักษณะทีอ่าจก่อผลกระทบเท่าๆ กนั 
ท�าให้เกดิความยากล�าบากในการตัดสนิใจเลอืกตัวเลือกเหล่านัน้ พงึสงัเกตว่าประเดน็ส�าคัญของปัญหาทางสอง
แพร่งเกดิขึน้เพราะการทีเ่ราไม่สามารถมองเหน็ผลลพัธ์ทีจ่ะเกดิในอนาคตได้อย่างชัดเจน นอกจากน้ัน พงึสังเกต
อกีว่า ผลลัพธ์ในอนาคตดงักล่าวนัน้ไม่จ�าเป็นต้องเป็นผลลัพธ์เชิงลบเสมอไป ทัง้นีแ้ก่นของปัญหาทางสองแพร่ง
ก็คือ การมีอยู่ของทางเลือกอย่างจ�ากัดซึ่งก็อาจจะส่งผลดีร้ายได้เท่าๆ กัน ก่อให้เกิดความยากล�าบากใน
การตัดสินใจ

ในบรบิทเฉพาะด้านความมัน่คง ปัญหาทางสองแพร่งจงึหมายถึง สถานการณ์ทีรั่ฐถูกบบีให้จ�าต้อง
เลอืกระหว่างตวัเลือกในทางยทุธศาสตร์ซ่ึงมีลกัษณะเป็นเงือ่นปัญหาทีซ่บัซ้อนใน 2 ระดบัด้วยกนั กล่าวคอื 

ระดับแรก เป็นระดับเก่ียวข้องกับปัญหาตีความเจตนาหรือ “การเดาใจฝ่ายตรงข้าม” (problem of 
other minds) ซึ่งหมายถึงความจ�าเป็นในการที่จะต้องค้นหาหรือตีความเจตนาและแรงจูงใจที่มาก�าหนด
พฤตกิรรมของฝ่ายตรงข้าม และยงัรวมไปถงึการประเมนิถงึขดีความสามารถของฝ่ายตรงข้ามซึง่โดยหลกั
ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอน ในแง่นี้เราจะเห็นการบรรจบกันของอาวุธ ความกลัวและความ
ไม่แน่นอน ส่งผลให้เกดิจากความไม่แน่ชดัในการตคีวามเจตนาของการมอีาวธุในครอบครองของฝ่ายตรงข้าม 
(inherent ambiguity of weapon)18 ซึ่งเป็นแก่นปัญหาทางสองแพร่งด้านความมั่นคงนั่นเอง

ส่วนใน ระดับที่สอง เป็นเรื่องของการตอบสนองหรือตอบโต้ต่อพฤติกรรมที่ได้ผ่านการตีความ
หรือประเมินแล้วนั้น ความซับซ้อนของปัญหาทางสองแพร่งในระดับน้ีอยู่ที่การจะตัดสินใจอย่างไรในการ
ก�าหนดมาตรการตอบโต้หรือแสวงหาวิธีการในการตอบสนองต่อพฤติการณ์ของอีกฝ่ายหน่ึงอย่างสมเหตุ
สมผลและปราศจากข้อผิดพลาด ซ่ึงยังหมายรวมถึงการส่งสัญญาณและการสื่อสารที่ถูกต้องเหมาะสมอีก
ด้วย การค้นหามาตรการตอบโต้หรอืตอบสนองทีเ่หมาะสมในบรบิทของความไม่แน่นอนและไม่แน่ชดันีจ้งึ
เป็นความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (strategic challenge) อย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องมีการ 
เผชญิหน้ากัน อย่างไรกต็ามมข้ีอพงึสงัเกตว่าปัญหาทางสองแพร่งในระดบัทีส่องนีจ้ะเกดิขึน้กต่็อเมือ่ปัญหา
ทางสองแพร่งในระดับแรกซ่ึงเก่ียวข้องกับการตคีวามได้ยตุไิปแล้ว โดยทีตั่วแสดงฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงได้ตกลงใจ
และตดัสินอีกฝ่ายหนึง่แล้วว่า อกีฝ่ายหนึง่ก�าลังกระท�าการอนัเป็นภยัคกุคามและมคีวามจ�าเป็นต้องก�าหนด
มาตรการโต้ตอบข้อเท็จจริงตามที่ได้มีการประเมินแล้วน้ัน19 ความท้าทายจึงอยู ่ที่เพียงว่าในขั้น 
ต่อไปควรจะก�าหนดยุทธศาสตร์ในการตอบโต้อย่างไร

อนึง่ มีข้อสงัเกตว่าความไม่แน่นอนในระดบัแรกหรอืในระดบัการตคีวามแรงจงูใจของฝ่ายตรงข้าม 
เป็นความไม่แน่นอนประเภทที่ไม่มีทางหาข้อยุติที่แน่นอนและแน่ชัดได้ ความไม่แน่นอนในระดับนี้จึงเป็น 
 

 18  Ibid., pp. 4-5.
 19 Ibid., p. 9.
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2-24 ความคิดทางการเมืองและสังคม

เงื่อนไขท่ีน�าไปสู่ความไม่แน่นอนในระดับที่สอง ซึ่งจะเป็นการสร้างเงื่อนไขให้เกิดสถานการณ์ที่เรียกว่า 
“ความย้อนแย้งในตัวเองของความมั่นคง” (security paradox) ความย้อนแย้งในตัวเองของความมั่นคง
หมายถึงเงื่อนไขอันเกิดจากสภาวการณ์ที่รัฐไม่อาจรู้เจตนาของรัฐอื่น และเมื่อไม่รู้เจตนาของรัฐอื่น รัฐนั้น
กจ็�าเป็นต้องพ่ึงพาตนเองในการประกนัความมัน่คงด้วยการครอบครองอาวธุเพิม่ขึน้ และเมือ่รัฐครอบครอง
อาวธุเพ่ิมข้ึนก็จะท�าให้อกีรฐัหนึง่ด�าเนนิการในลกัษณะเช่นเดยีวกนั ทัง้นีห้ากการกระท�าดงักล่าวด�าเนนิไป
อย่างไม่สมเหตุสมผลในลกัษณะทีถ่กูตคีวามได้ว่าก่อภยัคกุคามต่ออกีรฐัหนึง่และมกีารตอบโต้ไปมาในการ
สะสมอาวุธ ก็อาจท�าให้เกิดการขยายขอบเขตความเป็นปฏิปักษ์ซึ่งกันและกัน (spirals of mutual hos-
tility) ได้ กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ ความไม่แน่ใจในเจตนาของรัฐตรงข้ามและตอบโต้ด้วยการเพิ่มความ
มั่นคงให้ตนเองนี้ เป็นสหสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริงทางกายภาพ (อาวุธ) และทางจิตวิทยา (ความกลัว) 
โดยมีความไม่แน่นอนเป็นเง่ือนไข และความไม่แน่นอนในระดับที่สองหรือในระดับที่มีการตอบโต้หรือ 
ตอบสนองนีเ้อง หากกระท�าไปอย่างไม่สมเหตสุมผลกอ็าจท�าให้เกดิการขยายขอบเขตความปฏปัิกษ์ซึง่กนั
และกนั (spirals of mutual hostility) ปรากฏการณ์น้ีจงึถูกเรียกว่าความย้อนแย้งในตวัเองของความม่ันคง

ขอยกตวัอย่างกรณวิีกฤตการณ์คิวบาซึง่เกดิขึน้หลงัจากทีเ่คร่ืองบนิสอดแนมของสหรัฐอเมริกาจบั
ภาพท่ีดูเสมือนเป็นขีปนาวุธของสหภาพโซเวียตได้ สิ่งที่ผู้น�าหรือผู้ที่มีอ�านาจตัดสินใจต้องท�าก็คือ การ
ตคีวามเจตนาหรอืแรงจงูใจของอกีฝ่ายหนึง่ในการกระท�าดงักล่าว เมือ่การกระท�าดงักล่าวถกูตคีวามแล้วว่า
คือเจตนาคุกคาม ก็ย่อมต้องประเมินถึงขีดความสามารถของฝ่ายศัตรูว่าจะกระท�าได้ในขอบเขตเพียงใด 
ดังท่ีประธานาธิบดีเคนเนดีได้ประเมินเจตนาของสหภาพโซเวียตและคิวบาแล้วว่าการกระท�าดังกล่าวส่อ
เจตนารุกรานและมีศักยภาพเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อสหรัฐอเมริกา ในระดับที่สองประธานาธิบดี
สหรฐัอเมรกิาจงึก�าหนดแนวทางการโต้ตอบ ซึง่ต้องเผชิญกบัความไม่แน่นอน นัน่คอืการก�าหนดมาตรการ
ที่ต้องไม่ท�าให้การตอบโต้บานปลายกลายเป็นสงครามโลกหรือสงครามนิวเคลียร์ หรือในอีกทางหนึ่งก็คือ
การไม่ตอบโต้ซ่ึงจะกลายเป็นการยอมตามเจตนาของสหภาพโซเวยีตอันซึง่นอกจากไม่อาจขจดัภยัคกุคาม
ในปัจจบุนัได้หมดแล้ว ยงัอาจบ่มเพาะเงือ่นไขทีอ่าจเป็นภยัคุกคามเพ่ิมขึน้ในอนาคต การตดัสนิใจยืน่ค�าขาด
และการตกลงกับสหภาพโซเวยีตโดยทีม่ใิห้สาธารณชนรบัทราบจงึเป็นการตดัสนิใจทางยทุธศาสตร์ทีน่�ามา
สู่การลดระดับความขัดแย้ง การเกิดผลลัพธ์ดังกล่าวเป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นว่าสหรัฐอเมริกาและสหภาพ-
โซเวยีตต่างมีความสามารถในการรบัรู้ถงึปัญหาทางสองแพร่ง (security sensibility) ของอีกฝ่ายในระดบั
หนึ่ง จึงสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล และสามารถตัดวงจรของโอกาสในการ
ขยายขอบเขตความปฏิปักษ์ซึ่งกันและกันได้ทันท่วงที

กรณวีกิฤตการณ์คิวบายังสะท้อนให้เหน็ถงึปัญหาอกีประการหนึง่ทีเ่กีย่วข้องกบัทางสองแพร่งด้าน
ความมั่นคงด้วย ซึ่งก็คือเรื่องของความสามารถในการที่จะรับรู้และเข้าใจถึงทางสองแพร่งเกี่ยวกับความ
มั่นคงของอีกฝ่ายหนึ่ง (security sensibility) ที่เป็นเหตุผลส�าคัญที่ท�าให้เกิดการขยายวงหรือจ�ากัดวง
ความเป็นปฏิปักษ์ของกันและกัน ความสามารถในการรับรู้และเข้าใจปัญหาทางสองแพร่งของอีกฝ่ายหนึ่ง 
แสดงให้เห็นถึง ความตั้งใจและความสามารถของตัวแสดง (รัฐ) ในการรับรู้ถึงแรงจูงใจเบื้องหลังและ
แสดงออกหรือตอบสนองต่อความซับซ้อนที่อาจมีขึ้นในทางทหารของตัวแสดงอีกฝ่ายหนึ่ง20 โดยเฉพาะ

 20 Ibid., p. 7.
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2-25รัฐและความมั่นคง

อย่างยิ่งความสามารถที่จะเข้าใจบทบาทที่ความกลัวมีส่วนในการก�าหนดทรรศนะคติและพฤติกรรม รวม
ถึงบทบาทในการกระท�าของตนที่อาจก่อให้เกิดความกลัวจากอีกฝ่ายหนึ่ง ความสามารถในการรับรู้และ
การตอบสนองต่อความกลัวนี้เป็นคุณสมบัติที่ส�าคัญอย่างยิ่งของผู้ก�าหนดนโยบาย เพราะหากผู้ก�าหนด
นโยบายขาดความสามารถในการรบัรูแ้ละเข้าใจปัญหาทางสองแพร่งด้านความมัน่คงของอกีฝ่ายหนึง่ ความ
ขัดแย้งหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อกันก็จะยิ่งขยายวงออกไป

เพื่อพิจารณาในแง่นี้ก็จะเห็นว่า สถานการณ์ที่น�าไปสู่ตรรกะความย้อนแย้งของความมั่นคง (se-
curity paradox) น้ัน มักเกิดมาจากความผดิพลาดในการประเมินและเข้าใจผลลัพธ์ของปัญหาทางสองแพร่ง 
ว่าด้วยความม่ันคง21 เพราะสถานการณ์ดงักล่าวเกดิจากการทีต่วัแสดงสองฝ่ายหรอืมากกว่าพยายามทีจ่ะ
ท�าให้สถานการณ์ความมัน่คงของตนดขีึน้ แต่ทว่ากลบัท�าให้ความมัน่คงในภาพรวมลดน้อยลง เพราะมกีาร
ยั่วยุด้วยค�าพูดหรือการกระท�าที่ขาดความรับรู้และความเข้าใจถึงปัญหาความม่ันคงของอีกฝ่าย กลาย
เป็นการเพิ่มความตึงเครียด อาจน�ามาสู่การขยายความเป็นปฏิปักษ์ต่อกันมากขึ้น

กล่าวโดยสรปุ เน่ืองจากปัญหาทางสองแพร่งว่าด้วยความม่ันคงเป็นปัญหาท่ีเกดิจากการสหสมัพนัธ์ 
ระหว่างข้อเทจ็จริงทางกายภาพและสภาวะทางจติวทิยาของรฐั ดังน้ันผลของตรรกะนีไ้ม่จ�าเป็นต้องมทีศิทาง
เดียวเสมอไป มุมมองในการแก้ปัญหาหรือก้าวข้ามทางสองแพร่งด้านความมั่นคงถูกเสนอจากภาพกว้าง
ในระดับทฤษฎี ดังที่เคน บูธได้จ�าแนกไว้เป็น 3 แนวทางหรือ 3 กลุ่มทฤษฎีด้วยกัน ได้แก่ 1) นักทฤษฎี
ในกลุ่มที่ยอมรับสภาพอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ (the fatalist) ของปัญหาทางสองแพร่งและมีข้อเสนอใน 
เชิงระบบเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ 2) นักทฤษฎีที่มองว่าแม้ไม่ขจัดปัญหาทางสองแพร่งได้ทั้งหมดแต่เรา
สามารถบรรเทาเงือ่นไขทีอ่าจน�าไปสูปั่ญหาดังกล่าวได้ (the mitigator) และ 3) กลุม่ทีม่องว่าเราสามารถ
ก้าวข้ามปัญหาดังกล่าวได้ โดยก้าวข้ามสิ่งท่ีมาก�าหนดเงื่อนไขอันเป็นรากฐานของปัญหาดังกล่าว (the 
transcender)22

ทั้งนี้บูธและวีเลอร์ได้ตั้งข้อสังเกตว่า แม้ว่าเราจะมีแนวโน้มที่จะจัดแนวทางของการจัดการกับ
ปัญหาทางสองแพร่งโดยการเชื่อมโยงกับส�านักคิดทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในการ
เชื่อมโยงวิธีคิดในแบบแรกเข้ากับสัจนิยม แบบท่ีสองกับส�านักอังกฤษหรือส�านักที่เน้นระบอบกฎหมาย 
(regime theory) และแบบที่สามกับส�านักที่มีแนวทางในแบบอุดมคตินิยม (idealism) ซึ่งอาจรวมถึง
จักรวาลทัศน์นิยมแบบค้านท์หรอืส�านกัทีเ่น้นการปฏวัิตโิลก แต่เนือ่งจากทกุสกลุความคดิย่อมประกอบด้วย
บคุคลท่ีมีรายละเอยีดซบัซ้อนและอาจคาบเกีย่วกบัความคดิของบคุคลทีส่งักัดส�านกัอืน่ๆ เราจงึมุง่พจิารณา
เฉพาะทีว่ธิคิีดเก่ียวกบัการจดัการกบัปัญหาทางสองแพร่งด้านความมัน่คงเป็นหลกั23 ดงัจะได้พจิารณาใน
หัวข้อถัดไป ซึ่งจะแบ่งพิจารณาเป็น 3 แนวทาง คือ แนวทางการแก้ปัญหาที่เน้นการพึ่งพาตนเองของรัฐ 
แนวทางการแก้ปัญหาทีเ่น้นการสร้างบรรทดัฐานความร่วมมอื และแนวทางการแก้ปัญหาท่ีเน้นการก้าวข้าม 
สภาวะอนาธิปไตยไปสู่ความเป็นสังคมโลก

 21 Ibid.,  p. 9.
 22 Ibid.,  p. 10. 
 23 Ibid.,  p 11.
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กิจกรรม 2.2.1

จงอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับปัญหาทางสองแพร่งว่าด้วยความมั่นคงมาพอสังเขป

แนวตอบกิจกรรม 2.2.1

ปัญหาทางสองแพร่งด้านความมั่นคงเป็นปัญหาที่เกิดจากสถานการณ์ที่รัฐถูกบีบให้จ�าต้องเลือก
ระหว่างตัวเลอืกในทางยทุธศาสตร์ซึง่มลัีกษณะเป็นเงือ่นปัญหาทีซ่บัซ้อนใน 2 ระดบัด้วยกนัคอื ระดบัแรก 
เป็นระดับเกี่ยวข้องกับปัญหาตีความเจตนาและแรงจูงใจที่มาก�าหนดพฤติกรรมของฝ่ายตรงข้าม และยัง
รวมไปถึงการประเมินถึงขีดความสามารถของฝ่ายตรงข้าม ซ่ึงจะเกี่ยวข้องกับการตีความเจตนาของการ
ครอบครองของฝ่ายตรงข้าม ระดับที่สอง เป็นเรื่องของความไม่แน่นอนของทางเลือกท่ีเกิดขึ้นในขั้นตอน
การก�าหนดมาตรการตอบสนองหรือตอบโต้ต่อพฤติกรรมที่ได้ผ่านการตีความหรือประเมินแล้วนั้น ความ
ซบัซ้อนของปัญหาทางสองแพร่งในระดบันี ้อยูท่ีก่ารจะตดัสนิใจอย่างไรในการก�าหนดมาตรการตอบโต้หรือ
แสวงหาวธิกีารในการตอบสนองต่อพฤติการณ์ของอกีฝ่ายหนึง่อย่างสมเหตสุมผลและปราศจากข้อผดิพลาด 
ซึ่งยังหมายรวมถึง การส่งสัญญาณและการสื่อสารที่ถูกต้องเหมาะสมอีกด้วย

เรื่องที่ 2.2.2

แนวทางการแก้ปัญหาที่เน้นการพ่ึงพาตนเองของรัฐ

ดังท่ีกล่าวมาแล้วในหัวเรื่องก่อน ปัญหาทางสองแพร่งด้านความมั่นคงเป็นตรรกะที่ตั้งอยู่บน
สมมติฐานที่มีรัฐเป็นตัวแสดงหลักที่อยู่ในล�าดับชั้นสูงสุดในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งไม่มีอ�านาจที่
เหนือกว่ามาบังคับรัฐ เพราะฉะนั้นรัฐจึงด�ารงอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าอนาธิปไตย สภาวะอนาธิปไตยจึงเป็น
ฐานคิดส�าคัญในวิธีการคิดเกี่ยวกับความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมมองของนักทฤษฎีสัจนิยม

อย่างไรกต็าม เป็นทีท่ราบกนัโดยทัว่ไปว่าในชัน้แรกๆ นกัทฤษฎชีัน้น�าของโลกด้านความสัมพนัธ์
ระหว่างประเทศมักจะกล่าวเตือนนักศึกษาใหม่ ให้พึงระวังถึงความแตกต่างระหว่างสภาวะอนาธิปไตยใน
ความหมายของการเมืองระหว่างประเทศกับสภาวะอนาธิปไตยภายในประเทศ24 โดยกล่าวย�้าว่าสภาวะ
อนาธิปไตยในการเมอืงระหว่างประเทศมใิช่สภาวะทีป่ราศจากกฎเกณฑ์ใดๆ เลย และมใิช่สภาวะทีป่ระเทศ
ต่างๆ ลุกขึ้นมาท�าสงครามกันอยู่ตลอดเวลาอีกด้วย สภาวะอนาธิปไตยระหว่างประเทศในแง่น้ี มี 
 

 24 ดูรายละเอยีดของขอ้ถกเถยีงเกีย่วกบั Manning, Wight และ Bull ใน Andrew Linklater and Hidemi Suganami, 
(2006). The English School of International Relations: A Contemporary Reassessment. Cambridge: Cambridge 
University Press, pp. 44-49.



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

2-27รัฐและความมั่นคง

ความหมายจ�ากดัเพียงการท่ีรฐัเป็นตวัแสดงสงูสดุและไม่มอี�านาจเหนอืกว่ามาบงัคบัเจตจ�านงของรัฐได้ รัฐ
จึงต้องพ่ึงพาตนเองในการอยูร่อดและในการประกนัความจ�าเป็นพืน้ฐานให้กับประชาชนภายในรัฐ ทัง้นีโ้ดย
ปราศจากทางเลือกอื่น

นกัทฤษฎกีารเมอืงคลาสสกิทีถ่กูกล่าวถงึโดยนกัศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศมากทีส่ดุคน
หนึ่ง คือ โธมัส ฮอบส์ เนื่องจากนักวิชาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมักจะอ้างฮอบส์ในฐานะนักคิดที่
ชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญของธรรมชาติมนุษย์ สภาวะอนาธิปไตย และสงคราม อย่างไรก็ตาม อันที่จริงแล้ว 
ฮอบส์เป็นนักทฤษฎีการเมืองที่พูดถึงเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไว้น้อยมาก แต่ความส�าคัญของ  
ฮอบส์ในทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยู่ที่มุมมองเกี่ยวกับรัฐและธรรมชาติของมนุษย์ โดยเฉพาะ
การทีฮ่อบส์ถอืว่ารฐัเป็นองค์กรสงูสดุทีม่นษุย์พงึมแีละเป็นไปได้ในโลกแห่งความจรงิมากทีสุ่ด และเนือ่งจาก
การก�าเนิดของรัฐซึ่งเป็นองค์อธิปัตย์ (Leviathan) ถูกก�าหนดโดยธรรมชาติของมนุษย์ ท�าให้หลายคน
เช่ือมโยงและเทียบเคยีงการอธิบายการเมอืงระหว่างประเทศเข้ากบัสภาวะธรรมชาตพิืน้ฐานมนษุย์ซึง่ถอืว่า
ถูกมองว่าเป็นสภาวะสงคราม ท�าให้รัฐในฐานะองค์อธิปัตย์กลายเป็นฐานคติของส�านักสัจนิยมอเมริกันใน
ช่วงทศวรรษ 1940 และ 1950 และยังเป็นบ่อเกิดของการคิดในเรื่องทางสองแพร่งเกี่ยวกับความมั่นคงและ
ส่งอทิธพิลในระดบัหนึง่ต่อแนวคิดทางเลอืกทีม่เีหตุผลและสกลุพหนุยิมของส�านกัองักฤษในบางระดบัด้วย25 
เพ่ือแยกความแตกต่างระหว่างสภาวะอนาธปิไตยของสภาวะก่อนมรัีฐกบัอนาธปิไตยของการเมอืงระหว่าง
ประเทศออกจากกัน เราจึงควรพิจารณาแนวคิดฮอบส์ในรายละเอียดในฐานะที่เป็นนักทฤษฎีการเมืองที่มี
อทิธพิลต่อสาขาวชิาความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ ก่อนทีจ่ะกล่าวถึงวธิคีดิเกีย่วกบัการจดัการทางสองแพร่ง
ด้านความมั่นคงในมุมมองของนักสัจนิยมยุคปัจจุบัน

อนาธิปไตยในสภาวะธรรมชาติและความจ�าเป็นของการมีรัฐในมุมมองของฮอบส์
รัฐเกิดขึ้นได้อย่างไร? ท�าไมจึงเป็นองค์กรสูงสุดของมนุษย์? และมีความเชื่อมโยงอย่างไรกับเรื่อง

ความมั่นคง? ค�าตอบส�าหรับฮอบส์อยู่ที่สภาวะธรรมชาติของมนุษย์ คนส่วนใหญ่จะจ�าได้ว่าฮอบส์พูดถึง
ธรรมชาติของมนุษย์ว่าโหดร้าย ป่าเถื่อน และเห็นแก่ตัว กระท�าการตามแรงขับภายในแต่ด้วยเหตุผลทาง
วัตถุ มนุษย์จึงเป็นเสมือนฟันเฟืองของเครื่องจักรที่ถูกขับเคลื่อนโดยกลจักรของธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม 
เมือ่เราพจิารณาฮอบส์จากแง่มมุของญาณวิทยา (epistemology) กจ็ะพบว่า วธิกีารในการแสวงหาความรู ้
หรือความจรงิของฮอบส์ก็คอื เหตผุลนยิม (rationalism) แม้ว่าในยคุนัน้ ทัง้การแสวงหาความรู้โดยอาศยั
วิธีการเชิงประจักษ์ (empiricism) หรือประสาทสัมผัสทั้งห้า และความรู้โดยอาศัยการใคร่ครวญตามหลัก
เหตุผล (rationalism) ต่างก็ถือว่าเป็นความรู้ในแบบภววิสัย (objectivism) กล่าวคือเป็นความรู้ที่เป็น 
กลางและทกุคนสามารถเหน็ตรงกนัได้ด้วยกนัทัง้สิน้กต็าม แต่ฮอบส์มองความรูใ้นเชงิประจกัษ์ว่าเป็นเรือ่ง
คาดเดาและมีความไม่แน่นอน ความรูโ้ดยอาศยัการใคร่ครวญตามหลกัเหตผุลมคีวามแน่นอนกว่าเนือ่งจาก
วางอยู่บนรากฐานของกรอบการคิดที่ใช้ตรรกวิทยาและนิยามของแนวความคิดที่แน่ชัด

 25 Cornellia Navari. (1996). “Hobbes, the State of Nature and Laws of Nature.” in Classical Theories of 
International Relations. Ian Clark and Iver B. Neumann (eds.). London: Macmillan, Ltd., pp. 20-21.
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นอกจากนัน้ ส�าหรบัฮอบส์แล้ว วธิกีารหาความรูใ้นแบบเหตผุลนยิมนี ้ยงัสามารถน�าไปใช้กบัการ
แสวงหาความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับศีลธรรมและการเมืองได้อย่างดีอีกด้วย โดยฮอบส์เห็นว่าสิ่งท่ีเราเรียกว่า
ดี-ชั่วนั้นมาจากตัณหาของตนเอง เพราะสิ่งใดก็ตามหากเป็นวัตถุของตัณหาหรือความใคร่ของมนุษย์แล้ว 
มนุษย์จะเรียกสิ่งนั้นว่าดี หากเป็นวัตถุของความชังก็จะเรียกสิ่งนั้นว่าชั่ว และหากเป็นวัตถุของความโอหัง 
ก็จะเรียกมันว่าเป็นของชั้นเลว การเรียกเหล่านี้จึงเป็นเร่ืองสัมพัทธ์ ข้ึนอยู่กับแต่ละบุคคล และด้วยเหตุที่
มนุษย์นิยามดี ชั่ว ถูก ผิดกันไปต่างๆ นาๆ นี้เอง จึงท�าให้โลกมีบรรทัดฐานที่ต่างๆ กันไป เพราะฉะนั้น
เม่ือใครบางคนยดึบรรทดัฐานหนึง่เป็นหลกั กย่็อมต้องขดัแย้งกบัอกีคนหนึง่ทีป่ระพฤติตามอกีบรรทดัฐาน
หนึ่งอย่างแน่นอน ด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงมีแนวโน้มที่จะขัดแย้งอยู่ตลอดเวลา สภาวะที่แต่ละคนต่างมี
บรรทัดฐานเป็นของตนเองและเป็นเหตุของความขัดแย้งนั้นเป็นสภาวะที่ยังไม่มีรัฐ แต่เป็นสภาวะของ
สงครามระหว่างปัจเจกบุคคล26

เม่ือพิจารณาจากญาณวิทยา (วิธีการในการแสวงหาความรู้) ของฮอบส์แล้ว จะเห็นว่าสภาวะ
ธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งถูกมองว่าเป็นสภาวะสงครามนี้ ไม่ใช่เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นจริงในเชิงประจักษ์ แต่
เป็นสภาวะในเชิงตรรกะที่ใคร่ครวญไปตามหลักเหตุผล โดยอาศัยฐานคติจากแนวคิดเรื่องธรรมชาติของ
มนุษย์ที่ถูกขับดันโดยตัณหาเป็นหลัก เพราะฉะนั้นการที่มีผู้อธิบายทฤษฎีของฮอบส์ไปในเชิงวัตถุนิยม 
(materialism) ล้วนๆ โดยอธิบายว่าการแก่งแย่งกันของมนุษย์ทางด้านวัตถุอันเนื่องมาจากทรัพยากรมี
จ�ากัดเป็นเหตใุห้มนษุย์อยูใ่นสภาวะสงครามนัน้ ไม่ใคร่ตรงกบัการอธบิายของฮอบส์เสยีทเีดยีว การอธบิาย
ท่ีตรงกับเจตนาของฮอบส์และสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่า คือการอธิบายว่าการที่ทุกคนประพฤติตาม
บรรทัดฐานของตนเองและไม่มีอ�านาจกลางมาบังคับ ท�าให้มนุษย์ขัดแย้งกันหรือท�าให้มนุษย์อยู่ในสภาวะ
สงคราม โดยเฉพาะในกรณีของสงครามกลางเมืองที่อาจมีบ่อเกิดมาจากความขัดแย้งเกี่ยวกับคุณค่าเชิง
สัญลักษณ์หรือบรรทัดฐานมากกว่าวัตถุทางกายภาพล้วนๆ

สิ่งท่ีน่าสังเกตในการอธิบายมนุษย์ในสภาวะธรรมชาติของฮอบส์ก็คือการอธิบายว่าเป็นสภาวะที่
มนุษย์มีความเท่าเทยีมกนัทัง้ในเชิงกายภาพและสตปัิญญา โดยเฉพาะความเสมอภาคกนัในทางสตปัิญญา
มมีากกว่าทางกายภาพ ซึง่หมายถงึขดีความสามารถในการบรรลเุป้าหมาย ในสภาวะธรรมชาตกิารแข่งขนั
เพือ่ให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์ ความปลอดภยั และความเจรญิรุง่เรอืงในเกยีรตยิศชือ่เสียง เป็นเหตนุ�ามาซึง่
การรกุราน การต่อสูแ้ละการพพิาทอืน่ๆ สภาวะนีเ้ป็นสภาวะทีไ่ม่มใีครมาใช้อ�านาจบงัคบัใครจงึเป็นสภาวะ
ที่ปัจเจกบุคคลแต่ละคนเป็นปฏิปักษ์กัน ซ่ึงเรียกว่าสภาวะสงคราม ตราบเท่าที่ทุกคนเป็นปฏิปักษ์กับ 
ทกุคน กจ็ะไม่มีภาวะทีอ่าจบอกได้ว่ายตุธิรรมหรอืไม่ยตุธิรรม เพราะไม่มอี�านาจกลางทีย่อมรบัร่วมกนัจรงิ

ทั้งน้ีพึงสังเกตเห็นความคล้ายคลึงกันระหว่างสภาวะที่เท่าเทียมกันของมนุษย์ในแบบฮอบส์กับ
สภาวะท่ีเท่าเทียมกนัของรฐัในมมุมองของนกัสจันยิมใหม่อย่างจอห์น เมยีร์ไชเมอร์ (John Mearsheimer) 
ซึ่งมองว่ารัฐในสภาวะอนาธิปไตยในการเมืองระหว่างประเทศมีความเสมอภาคกันในแง่ที่รัฐแต่ละรัฐต่างมี

 26 ศาสตราจารย์ ไมเคิล ซี วิลเลียม ได้ต้ังข้อสังเกตที่แตกต่างจากงานส่วนใหญ่โดยพิจารณามุมมองทางการเมืองของ 
ฮอบส์เชื่อมโยงกับการคิดในเชิงญาณวิทยา โปรดดูรายละเอียดใน Michael C. William. (2006). “The Hobbsean Theories of 
International Relations.” in Classical Theory in International Relations. Beate Jahn (ed.). New York: Cambridge 
University Press, p. 235.
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2-29รัฐและความมั่นคง

ขดีความสามารถในการบรรลเุป้าหมายในแง่ของการเป็นตัวแสดงทีม่คีวามสามารถในการคดิค�านวณอย่าง
มีเหตุผลและการครอบครองอาวุธในบางระดับ แม้ว่าสมรรถนะของอาวุธจะมีความแตกต่างกันก็ตาม
นอกจากนั้นความสามารถในการตัดสินใจท่ีมีเหตุผลของรัฐท�าให้รัฐสามารถคิดค�านวณในทางยุทธศาสตร์
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการรวมตัวเป็นพันธมิตร การถ่วงดุลอ�านาจ เป็นต้น จึงอาจกล่าวได้ว่า เช่นเดียวกับ
การท่ีมนุษย์มีความเท่าเทยีมกนัในสภาวะธรรมชาตทิีมี่ลกัษณะเป็นอนาธปิไตย รัฐทกุรัฐกม็คีวามเสมอภาค
กันภายใต้สภาวะอนาธิปไตยระหว่างประเทศ27

นอกจากนัน้สิง่ทีค่ล้ายคลงึกนัอกีประการกค็อื เรือ่งของความกลวัและความปรารถนาในการมชีวีติ
รอดของรัฐในมุมมองของนักสัจนิยมและของปัจเจกบุคคลในมุมมองของฮอบส์ แต่ในมุมมองของฮอบส์
เนือ่งจากความปรารถนาในการมชีีวิตรอดเป็นกฎธรรมชาต ิโดยอาศยัเหตผุลเป็นเคร่ืองมอื มนษุย์จงึมนษุย์
แสวงหาสนัตภิาพและด�าเนนิตามเงือ่นไขเพือ่ให้บรรลสุนัตภิาพ เพราะมองเหน็การณ์ไกลในประโยชน์ของ
การรักษาชีวิตตน จึงมารวมกันและมอบอ�านาจให้กับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยลดทอนความหลากหลาย
ของเจตนาลงมาเป็นเจตจ�านงหนึง่เดยีว ท�าให้เกดิองค์อธปัิตย์ทีเ่รียกว่า commonwealth การรวมกนัเป็น
คอมมอนเวลธ์ท�าให้ไม่สามารถมีกลุ่มย่อยที่มาท้าทายเจตจ�านงรวมได้ องค์อธิปัตย์ไม่อยู่ภายใต้กฎหมาย
พลเรือน องค์อธิปัตย์นี้เองที่ท�าให้สภาวอนาธิปไตยของมนุษย์หมดไป แต่ในกรณีของรัฐในมุมมองของ
ส�านกัสจันิยม สภาวะอนาธไิตยระหว่างประเทศไม่อาจหมดไปได้ ทัง้นีก้เ็นือ่งจากส�าหรับมนษุย์แล้วรัฐเป็น
องค์กรที่มีอ�านาจสูงสุดนั่นเอง ซึ่งก็สอดคล้องกับฮอบส์ ในแง่ที่ไม่มีองค์กรใดอยู่เหนือรัฐ

และส�าหรบัฮอบส์ องค์อธปัิตย์ไม่ใช่เป็นเพยีงโครงสร้างในการประสานผลประโยชน์ของปัจเจกชน
เท่าน้ัน แต่ยังเป็นตวักระท�าทีก่่อให้เกดิเสถยีรภาพ เมือ่เกดิความไม่ลงรอยกันในการรับรู้คณุค่า เป็นอ�านาจ
กลางท่ีตัดสินกรณีต่างๆ ที่มีความขัดแย้งกัน สร้างเงื่อนไขที่ท�านายได้ ท�าให้เกิดความร่วมมือที่อยู่บน
เหตผุล28 แต่กระนัน้องค์อธิปัตย์กม็ข้ีอจ�ากดั ซึง่ข้อจ�ากดันีก้เ็กดิโดยเหตผุลของการมรัีฐนัน่เอง ซึง่กค็อืการ
อยู่รอดปลอดภัย ส�าหรับฮอบส์ ความถดถอยของคอมมอนเวลธ์ เกิดจาก ประการแรก การปฏิเสธความ
สมบูรณ์ของอ�านาจในฐานะองค์อธิปัตย์จะเกิดการกัดกร่อน เม่ือองค์อธิปัตย์ปฏิเสธใช้อ�านาจที่จ�าเป็น 
ประการท่ีสอง การใช้มโนส�านึกส่วนบุคคลมากกว่าเหตุผลความจ�าเป็นแห่งรัฐ ต้องพยายามมีนโยบายที่
ไม่ก่อสงครามกลางเมือง หรือท�าให้มีกลุ่มก่อความไม่สงบต่อต้านรัฐ สงครามกลางเมือง การคุ้มครอง
ประชาชนเป็นสิ่งจ�าเป็น ในขณะเดียวกันความชอบธรรมด้วย

ในจุดน้ีจะเหน็ว่าฮอบส์แก้ปัญหาสภาวะอนาธปิไตยด้วยการสร้างองค์อธปัิตย์ขึน้มาใช้อ�านาจบังคบั
และลดทอนเจตจ�านงอนัหลากหลายให้มคีวามเป็นเอกภาพ แต่ในสภาวะระหว่างประเทศนกัสจันยิมมองว่า
สภาวะการพัฒนาหยดุอยู่ทีส่ภาวะอนาธปิไตย ทางแก้ปัญหาทางสองแพร่งความมัน่คงจงึวางอยู่สมมติฐาน
ของการคงอยู่ของสภาวะอนาธิปไตยท่ีประกอบไปด้วยรัฐที่มีอ�านาจอธิปไตย ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
ส�าหรับนักสัจนิยมจึงเป็นเรื่องของระบบที่เกิดจากสภาวะอนาธิปไตย ด้วยเหตุผลว่าไม่มีอ�านาจใดเหนือว่า
อ�านาจรัฐนั่นเอง

 27 โปรดดรูายละเอียดใน John Mearsheimer. (2001). The Tragedy of Great Powers Politics. New York: W.W. 
Norton & Company. โดยเฉพาะในบทที่ 2 ว่าด้วย Anarchy and the Struggle for Power, pp. 29-55.
 28 William, op. cit., p. 263.
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2-30 ความคิดทางการเมืองและสังคม

สภาวะอนาธิปไตยและวิธีการจัดการกับทางสองแพร่งด้านความมั่นคงของนักสัจนิยม 

ยุคปัจจุบัน
นับตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 20 ส�านักสัจนิยมในทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบ่งออกเป็น 

2 กลุ่มหลัก คือ สัจนิยมแบบคลาสสิก (classical realism) และสัจนิยมเชิงโครงสร้าง (structural real-
ism) นักสัจนิยมแบบคลาสสิกคนส�าคัญ ได้แก่ ฮันส์ มอร์เกนธอ (Hans Morgenthau) ผู้เขียนหนังสือ
เรื่อง Politics Among Nations (การเมืองระหว่างชาติ) ซึ่งพยายามอธิบายการเมืองระหว่างประเทศ
โดยยึดโยงกับธรรมชาติมนุษย์เป็นหลักในการอธิบาย ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับปรัชญาการเมืองของ
แมคเคียเวลลีและฮอบส์ อย่างไรกต็าม ส�าหรบัมอร์เกนธอแม้จะเหน็ว่าวธิกีารทางวทิยาศาสตร์ไม่ใช่วธีิเดยีว
ในการค้นหาความจริง แต่ก็มองว่าการเมืองหรือสังคมย่อมตั้งอยู่บนกฎท่ีเป็นวัตถุวิสัย แต่กฎดังกล่าวมี 
รากเหง้ามาจากธรรมชาติของมนุษย์ ประการต่อมา แม้ว่าการเมืองอาจจะมิได้ก�าหนดโดยแรงจูงใจของ
ผู้น�าหรืออุดมการณ์ แต่ก�าหนดโดยผลประโยชน์ที่เรียกว่าอ�านาจ รัฐบุรุษหรือผู้น�าประเทศจึงต้องคิดจาก
มุมมองที่กอปรด้วยผลประโยชน์แห่งชาติเป็นหลักและต้องมองประเทศชาติในฐานะอ�านาจหนึ่งท่ีด�ารงอยู่
ท่ามกลางอ�านาจทั้งหลาย มอร์เกนธอเห็นว่าผู้น�าหรือผู้ตัดสินใจเชิงนโยบายควรจะต้องมีมุมมองดังกล่าว 
ซึ่งต่างจากประชาชนทั่วไปที่มักจะมองการเมืองแบบง่ายๆ ผ่านข้อสรุปเชิงศีลธรรมและกฎหมาย29

เนื่องจากมอร์เกนธอมองการเมืองผ่านธรรมชาติมนุษย์ มอร์เกนธอจึงพยายามชี้ให้เห็นถึงความ
ส�าคัญของแรงขับภายในที่ส�าคัญของมนุษย์ ซึ่งเรียกว่าเจตจ�านงที่จะครองเป็นใหญ่ (animus domi-
nandi) แรงขับดังกล่าวเป็นข้อบกพร่องที่ติดตัวมาแต่ก�าเนิด และเม่ือผนวกกับการอธิบายรวมกับความ
กลวัซ่ึงเป็นธรรมชาตอีิกด้านหนึง่ของมนษุย์ จงึท�าให้นกัคดิสจันยิมแบบคลาสสกิมองว่าทางสองแพร่งด้าน
ความมั่นคงเป็นสภาวะท่ีไม่อาจลดทอนหรือหลีกเลี่ยงได้เลย เพราะแม้ว่ามนุษย์จะต้องการสันติภาพ 
สกัเพยีงใด แต่ธรรมชาตมินษุย์ได้กลายเป็นเงือ่นไขต่างๆ ทีค่่อยกระตุน้ความกลวัให้ปรากฏ เมือ่พจิารณา
ในแง่นี้ เราจะเห็นความส�าคัญของแนวคิดเรื่องผู้น�าหรือผู้ตัดสินใจเชิงนโยบายเกี่ยวกับความม่ันคงจ�าต้อง
มีความสามารถในการท่ีจะรับรู้และเข้าใจถึงทางสองแพร่งเกี่ยวกับความม่ันคงของอีกฝ่ายหน่ึง (security 
sensibility) ดังที่กล่าวไว้ในหัวเร่ืองก่อน เนื่องจากความไม่เข้าใจถึงความกลัวของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็น
ธรรมชาตขิองมนุษย์ จะกลายเป็นตวัเร่งในการขยายวงของความเป็นปฏปัิกษ์กนั ซึง่จะกลายเป็นการสร้าง
เงื่อนไขของสภาวะแวดล้อมที่จะน�าไปสู่ของสงคราม แง่นี้สงครามจึงไม่ใช่ความเป็นปฏิปักษ์ระหว่างความ
ถูกต้องกับควมชั่วร้าย หากแต่เกิดจากความกลัว ความไม่ไว้ใจต่อกัน และโดยเฉพาะความไม่เข้าใจใน
สถานะเกี่ยวกับปัญหาทางสองแพร่งด้านความมั่นคงของอีกฝ่ายหนึ่ง

อย่างไรกต็าม ในยคุสงครามเย็นกไ็ด้เกดิทฤษฎสีจันยิมใหม่หรอืสัจนยิมเชงิโครงสร้าง ซึง่แบ่งออก
เป็นสัจนิยมเชิงป้องกัน (defensive realism) และสัจนิยมเชิงรุก (offensive realism) ซึ่งทั้งสองส�านัก
ต่างก็ให้ความส�าคัญกับสภาวะอนาธิปไตย ส�าหรับในมุมมองของสัจนิยมเชิงโครงสร้าง แรงขับภายในจาก
ธรรมชาติของมนุษย์ไม่ใช่ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้รัฐแสวงหาอ�านาจ แต่รัฐจ�าเป็นต้องแสวงหาอ�านาจเพราะ 
 

 29 Hans Morgenthau. (1948). Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace. New York: 
Alfred A. Knoff, pp. 165-166.
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โครงสร้างความสัมพันธ์ของรัฐถูกก�าหนดโดยสภาวะอนาธิปไตยระหว่างประเทศ ดังที่กล่าวมาแล้วสภาวะ
อนาธิปไตยระหว่างประเทศหมายถึงสภาวะที่ไม่มีอ�านาจที่อยู่สูงกว่ารัฐท่ีอาจช่วยประกันความม่ันคง
ปลอดภยัว่าให้กบัรัฐ โดยเฉพาะในการทีป่ลอดสภาวะของการถกูคกุคามหรอืโจมตจีากรฐัอ่ืนๆ เพราะฉะนัน้
การกระท�าที่สมเหตุสมผลที่สุดส�าหรับรัฐที่ต้องด�ารงอยู่ภายใต้สภาวการณ์เช่นนี้ก็คือ การแสวงหาอ�านาจ
ให้ได้มากที่สุด (maximizing powers) ทั้งนี้โดยมีจุดมุ่งหมายส�าคัญก็เพื่อการประกันความปลอดภัยให้
กับตนเอง30

นอกจากนัน้ นกัสจันิยมเชงิโครงสร้างยงัมีข้อสงัเกตอกีด้วยว่าระบอบการปกครองภายในประเทศ
มไิด้ส่งผลต่อพฤตกิรรมของรฐัในความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศมากนกั ไม่ว่ารฐันัน้จะเป็นรฐัเผดจ็การหรอื
ประชาธิปไตยก็ตาม รัฐที่เป็นมหาอ�านาจซึ่งเป็นตัวแสดงหลักในการเมืองระหว่างประเทศจะประพฤติใน
ลักษณะเดยีวกันเสมอ หากจะต่างกนับ้างกอ็ยูท่ีบ่างรัฐอาจมอี�านาจมากกว่ารัฐอืน่เท่านัน้ นกัสจันยิมมกัจะ
เรียกความสัมพันธ์ระหว่างรัฐว่า “ระบบระหว่างประเทศ” (international system) และหากจะถามว่า
ท�าไมรฐัจงึประพฤตใินลักษณะดงักล่าว ค�าตอบส�าหรับนักสัจนยิมเชิงโครงสร้าง โดยเฉพาะจอห์น เมียร์ไชเมอร์ 
มักจะวางอยู่บนฐานคติซึ่งสอดคล้องเป็นอย่างดีกับวิธีคิดเกี่ยวกับปัญหาทางสองแพร่งด้านความมั่นคง31

ประการแรก ส�าหรับนักสัจนิยม มหาอ�านาจจะเป็นตัวแสดงหลักในระบบระหว่างประเทศ โดยที่
มสีภาวะอนาธิปไตยเป็นพืน้ฐานในการจดัระเบยีบโลก สภาวะอนาธปิไตยนีเ้ป็นสภาวะทีต่รงข้ามกบัสภาวะ
ของการมีล�าดับชั้น (hierarchy) ที่มีการบังคับควบคุม ซึ่งเป็นสภาวะของการจัดระเบียบของการเมือง
ภายในประเทศ

ประการที่สอง นกัสจันยิมมองเชิงโครงสร้างมองว่า รฐัทกุรฐัย่อมมอี�านาจทางทหารและมขีดีความ
สามารถในการก่อภยันตรายต่อรัฐอื่นเสมอ แม้ว่าขีดความสามารถนั้นจะมีมากบ้างน้อยบ้างต่างๆ กันไป

ประการที่สาม แม้รฐัอาจจะสามารถรูห้รอืประเมนิขดีความสามารถทางทหารของรัฐอ่ืนได้ถูกต้อง
กต็าม แต่รฐัดงักล่าวไม่มทีางล่วงรู้เจตนาของรฐัอืน่ได้อย่างแน่ชดั จนพอทีจ่ะท�าให้เกดิความไว้วางใจต่อกนั
หรือต่อสถานการณ์ในอนาคตได้ ทั้งนี้ รัฐส่วนมากต้องการรู้ว่ารัฐอื่นๆ คิดอย่างไรกับสถานะปัจจุบัน เช่น 
ต้องการด�ารงสถานะเดิมไว้ (status quo) หรือต้องการการเปล่ียนแปลง (revisionist) โดยเฉพาะเกีย่วกับ
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับดุลอ�านาจที่เป็นอยู่ แม้อาจจะมีผู้อ้างว่าเราสามารถตีความเจตนารมณ์ของรัฐอื่น
ได้จากสุนทรพจน์หรือค�าประกาศนโยบายของผู้น�าก็ตาม แต่ในหนังสือ Why Leaders Lie (ท�าไมผู้น�า
จึงโกหก) เมยีร์ไชเมอร์ยนืกรานว่า เรามอิาจรูเ้จตนาอนัแท้จรงิของผูน้�าหรอืผูต้ดัสนิใจเชิงนโยบายได้ เพราะ
ในบางครัง้เราพบว่าผูน้�าใช้วิธโีกหกหรอือ�าพรางเจตนาทีแ่ท้จรงิในการด�าเนนินโยบายต่างประเทศ และการ
ท่ีผู้น�าต้องท�าเช่นนัน้กเ็นือ่งจากผูน้�าต้องท�าตามตรรกะของระบบระหว่างประเทศทีด่�าเนนิไปภายใต้สภาวะ
อนาธิปไตยนั่นเอง32

 30 โปรดดูค�าอธิบายประกอบที่กระชับและชัดเจนเกี่ยวกับสัจนิยมเชิงโครงสร้างใน John J. Mearsheimer. (2006). 
“Structural Realism.” in International Relations Theory: Discipline and Diversity. Tim Dunne, Milja Kurki, and 
Steve Smith. (eds.). Oxford: Oxford University Press, pp. 71-88.
 31 Ibid., pp. 73-74.
 32 โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน John J. Mearsheimer. (2013). Why Leaders Lie: The Truth about Lying in 
International Politics. Oxford: Oxford University Press, p. 8.
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ประการที่ส่ี เป้าหมายหลักของรัฐก็คือการอยู่รอดปลอดภัย รัฐจึงต้องการธ�ารงรักษาบูรณภาพ
ของดนิแดน (territorial integrity) และความเป็นอสิระในการจดัระเบยีบการเมอืงภายในรัฐ (autonomy 
of domestic political order) แม้บางรัฐอาจจะมุง่แสวงหาความม่ังคัง่ทางเศรษฐกิจหรือแม้กระทัง่พยายาม
แสดงออกให้รัฐอื่นเห็นว่าตนเป็นแบบอย่างในการเชิดชูมาตรฐานระหว่างประเทศก็ตาม แต่เป้าหมายหลัก
ของรฐักค็อืการอยู่รอด ทัง้น้ีวางอยูบ่นเหตุผลง่ายๆ แต่ชดัเจน กค็อื หากรัฐถูกท�าลายแล้ว รัฐกจ็ะไม่สามารถ
บรรรลเุป้าหมายข้ออืน่ๆได้เลย การอยูร่อดจงึกลายมาเป็นเป้าหมายทีต่ดิมากบัรัฐอย่างแยกจากกันไม่ขาด

ประการที่ห้า รฐัเป็นตวัแสดงทีม่เีหตผุล ซึง่หมายความว่ารัฐมคีวามสามารถในการคดิค�านวณและ
แสวงหายทุธศาสตร์ทีเ่หมาะสมกับความอยูร่อดของตนมากทีส่ดุ แต่ทัง้นีมิ้ได้หมายความว่ารัฐจะคดิค�านวณ
โดยไม่ผิดพลาดเลย บางครั้งรัฐอาจค�านวณยุทธศาสตร์ผิดอย่างรุนแรงจนกระทบต่อความอยู่รอดของตน
ก็ได้ แต่ที่เป็นเช่นนั้นอาจเกิดมาจากข้อเท็จจริงที่ว่ารัฐด�ารงอยู่ในสภาวะที่ไม่มีทางที่จะมีข้อมูลที่สมบูรณ์ 
แม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าเพียงใดก็ตาม ดังเหตุผลที่อธิบายมาแล้วในข้อต้นๆ

จะเหน็ว่าส�าหรบัสจันยิมเชงิโครงสร้าง สภาวะอนาธปิไตยเป็นฐานคติทีส่�าคญัท่ีก่อปัญหาทางสองแพร่ง
ด้านความมั่นคง และยังเป็นพื้นฐานต่อระบบระหว่างประเทศ เคนเนธ วอลทซ์ (Kenneth Waltz) ใน
หนงัสือเรือ่ง Theory of International Politics ชีใ้ห้เหน็ว่า สภาวะอนาธิปไตยนีเ้ป็นเงือ่นไขให้เกดิระบบ
ระหว่างประเทศในทรรศนะของนักสัจนิยม เนื่องจากรัฐแต่ละรัฐเป็นหน่วยการเมืองที่ถืออ�านาจอธิปไตย
โดยเท่าเทียมกัน แม้จะต่างกนัในขดีความสามารถก็ตาม เม่ือหน่วยการเมอืงทีมี่ลกัษณะเหมอืนกนัมาด�ารง
อยู่ภายใต้โครงสร้างเดียวกัน โดยปราศจากอ�านาจที่เหนือกว่ามาควบคุม ก็จะเกิดสภาวะอนาธิปไตย ซึ่ง
มิใช่สภาวะที่ปราศจากระเบียบระหว่างประเทศเสียทีเดียว แต่ระเบียบที่ด�ารงอยู่น้ันเป็นระเบียบท่ีเรียกว่า 
“ระบบระหว่างประเทศ” อนัเกดิมาจากการสร้างดลุอ�านาจ ซึง่มคีวามแตกต่างอย่างส�าคญักบัลกัษณะของ
การเมืองภายในประเทศที่เกิดจากความสัมพันธ์ขององคาพยพภายในอย่างมีลักษณะของล�าดับชั้น  
หน่วยต่างๆ ภายในรฐัมลีกัษณะเหมอืนกับองคาพยพทีบู่รณาการกนั แม้จะมีการแยกกนัท�าหน้าทีเ่ฉพาะทาง 
แต่ในระบบระหว่างประเทศ แม้ความร่วมมือจะเป็นไปได้ แต่ก็จ�ากัดเฉพาะที่ผลประโยชน์พอได้มีลักษณะ
ของการท�างานเป็นองคาพยพเดียวกัน เพราะหากจะมีการร่วมมือกันแต่ละรัฐจะถามว่าตนจะได้อะไรและ 
ใครได้มากกว่าใคร แต่จะไม่ถามว่าเราทั้งหมดจะได้อะไร เงื่อนไขของความรู้สึกไม่ม่ันคงท่ีเกดิจากความ 
ไม่แน่ใจในเจตนาและการกระท�าของอีกฝ่าย เป็นข้อจ�ากดัส�าคญัของความร่วมมือระหว่างรัฐ33

เนือ่งจากสภาวะอนาธปิไตยน้ีเองทีเ่ป็นเงือ่นไขเชงิโครงสร้างท่ีก�าหนดพฤตกิรรมของรัฐ ในบางคร้ัง
โครงสร้างจะก�าหนดให้รัฐกระท�าในสิง่ท่ีก่อผลทีต่นเองไม่ต้องการท�า แม้ว่ารัฐอาจรับทราบดถึีงเงือ่นไขและ
ผลลัพธ์จากการกระท�าดงักล่าว แต่เนือ่งจากโครงสร้างบงัคบัจงึไม่มทีางเลอืก และแม้ว่ารฐัพยายามจะปรบั
ทางเลอืกโดยพยายามปรบัเปลีย่นยทุธศาสตร์ใหม่ แต่การปรบัยทุธศาสตร์กย็งัไม่อาจเปลีย่นโครงสร้างได้34 
ด้วยเหตุนี้ทฤษฎีสัจนิยมเชิงโครงสร้างจึงถูกวิจารณ์ว่าเป็นตรรกะที่มองโลกในแง่ร้าย มุ่งรักษาสถานภาพ
เดิม มองไม่เห็นถึงโอกาสในการเปลี่ยนแปลง

 33 Kenneth Waltz. (1979). Theory of International Politics. New York: Random House, pp. 104-105.
 34 Ibid., p. 107.



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ
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นอกจากนัน้ แม้ว่าเมือ่พจิารณาในเบ้ืองต้นจะดูเหมือนว่าสัจนยิมเชิงป้องกนัและสจันิยมเชิงรุกเหน็พ้อง
ต้องกันในของสภาวะอนาธิปไตยและเงื่อนไขของปัญหาทางสองแพร่งด้านความมั่นคง แต่เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดก็จะเห็นว่า สัจนิยมเชิงป้องกันอย่างเช่น เคนเนธ วอลทซ์ มองว่ารัฐด�าเนินการต่างในทาง
ยุทธศาสตร์เพียงเพ่ือต้องการอยู่รอดเท่านั้น ในขณะที่นักสัจนิยมเชิงรุกอย่าง จอห์น เมียร์ไชเมอร์ กลับ
มองว่า รฐัมไิด้เพยีงต้องการอยูร่อด แต่ต้องการแสวงหาอ�านาจให้มากทีส่ดุ (maximizing powers) ทัง้นี้
เพราะรัฐไม่แน่ใจในเจตนารมณ์ของรัฐอื่นทั้งในปัจุบันและอนาคต

เพราะฉะน้ัน ส�าหรับสัจนิยมเชิงป้องกัน เนื่องจากรัฐต้องการอยู่รอด รัฐมีแนวโน้มท่ีจะรักษา
สถานภาพเดิม จึงท�าให้รฐัอยูใ่นบรรยากาศของการจบัจ้องว่ารัฐอืน่จะแสดงออกอย่างไร จงึเกดิบรรยากาศ
การแข่งขนักนัทางความมัน่คงซึง่จะส่งผลให้รฐัพยายามสร้างดลุอ�านาจ โดยอาศยัการถ่วงดลุอ�านาจ (bal-
ance of powers) หรือไม่ก็การเข้ารวมกลุ่มสมัครพรรคพวกกับรัฐที่เข้มแข็งกว่า (bandwagoning) ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของระบบ35

การถ่วงดุลอ�านาจจะเกิดในกรณีที่อ�านาจไม่เท่ากัน ซ่ึงจะสังเกตว่าพันธมิตรที่ชนะสงครามมักจะ
แตกกันเป็นกลุ่ม ไม่รวมกันเป็นปึกแผ่นเหมือนตอนท�าสงครามร่วมกัน ทั้งนี้เพราะไม่มีอ�านาจใหญ่ใด
ต้องการรวมตวักับอ�านาจใหญ่อกีอ�านาจ ทัง้นีเ้พราะในสภาวะอนาธปิไตยความมัน่คงเป็นเป้าหมายสุดท้าย 
และอ�านาจเป็นเครื่องมือไปสู่เป้าหมายนั้น รัฐท่ีมีอ�านาจจะร่วมมือกับรัฐที่เล็กกว่าถ่วงดุลกับอีกรัฐหนึ่งที่
แข็งแกร่งกว่าตน การแสวงหาอ�านาจเพียงเพื่ออ�านาจไม่อาจประกันเป้าหมายสุดท้าย ซึ่งก็คือความมั่นคง
หรือการอยู่รอดของรัฐ เพราะหากอ�านาจเป็นเป้าหมายที่ต้องแสวงหาให้ได้มากที่สุดรัฐมหาอ�านาจจะไม่
เลือกเข้าพวกกับรัฐที่เล็กกว่าจะเข้าพวกกับรัฐที่ใหญ่กว่า เป้าหมายของรัฐมหาอ�านาจจึงไม่ใช่การแสวงหา
อ�านาจแต่เป็นการธ�ารงสถานภาพเดิมไว3้6

ส่วนในกรณีรัฐที่อ่อนแอหรือรัฐเล็ก เนื่องจากไม่มีทางเลือกจึงต้องใช้ยุทธศาสตร์การยอมเข้าพวก
กับกลุ่มที่มีอ�านาจมากกว่าแม้ว่ามีแนวโน้มจะเป็นปฏิปักษ์ต่อตน หรือไม่ก็เป็นการเข้าพวกเพื่อหวัง 
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงเร่ิมสหัสวรรษ
ใหม่ที่ 21 บางประเทศใช้ยุทธศาสตร์แบบร่วมมือโดยตรงกับจีน ทั้งๆ ที่เกรงกลัวจีน อาทิ พม่า แต่ทั้งนี้ใน
ภาพรวมประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้จะคงความร่วมมือทางทหารกับสหรัฐอเมริกาไว้ในระดับ
หนึ่ง เพื่อเป็นการถ่วงดุลจีนไว้ แต่เป็นกระท�าในระดับเบาและเพื่อไม่ท�าให้จีนซ่ึงก�าลังทะยานในการเป็น
มหาอ�านาจเกิดความกังวล ก็จ�าเป็นต้องใช้ยุทธศาสตร์เข้าพวกกับจีน แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเพียงเฉพาะใน
ระดับที่เน้นผลประโยชน์ทางการค้าเท่านั้น37

นอกจากนั้น ยังมีการตั้งข้อสังเกตอีกว่าภายหลังการส้ินสุดของสงครามและหากปรากฏว่ามี
พันธมิตรสองค่าย ค่ายหนึง่มอี�านาจมากกว่าอกีค่ายหนึง่ รัฐท่ีสามมกัจะเข้าเป็นพนัธมติรกบัค่ายทีม่อี�านาจ

 35 Ibid., p. 125.
 36 Ibid., p. 126.
 37 ดูรายละเอียดใน Denny Roy. (2005). “Southeast Asia and China: Balancing or Bandwagonning.” in Con-
temporary Southeast Asia. vol 21, No 2, pp. 305-322. 
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2-34 ความคิดทางการเมืองและสังคม

น้อยกว่า ย่อมแสดงว่าอ�านาจไม่ใช่เป้าหมายปลายทางแต่เป็นการอยู่รอด ซึ่งนิยามความมั่นคงของรัฐใน
ทรรศนะของสัจนิยมเป็นเป้าหมายหลักของรัฐโดยทั่วไป38

อนึ่ง การขยายตัวของความเป็นปฏิปักษ์ (spiral model) ความแตกต่างของการเข้าใจและการ
ตอบโต้ด้วยความกลวัของอีกฝ่ายหน่ึงเป็นสาเหตุทีท่�าให้เกดิแนวคดิยทุธศาสตร์การป้องปราม (deterrence) 
รัฐที่ต้องการรักษาสถานภาพเดิมมักจะใช้ยุทธศาสตร์การป้องปรามเพื่อไม่ให้รัฐอื่นมองว่าตนอ่อนแอ แต่มี
เงื่อนไขว่ารัฐที่คุกคามต้องเห็นว่าจะมีการด�าเนินการยุทธศาสตร์จริงๆ และต้นทุนที่ต้องจ่ายในการรุกราน
มมีากกว่า ยทุธศาสตร์นีต้รงข้ามกับการยอมตาม (appeasement) ซึง่จะท�าให้ทรราชย์ได้ใจว่ายอมอ่อนข้อ 
ให้อย่างในกรณขีองการเกดิสงครามโลกครัง้ทีส่อง แต่ประเดน็ส�าคญัอยูท่ีว่่าจะใช้ยทุธศาสตร์การป้องปราม
เม่ือใด ถ้าใช้ในช่วงสถานการณ์ความเป็นปฏิปักษ์ก�าลังขยายวง การป้องปรามอาจถูกตีความให้กลาย
เป็นการเพิ่มความเป็นปฏิปักษ์มากขึ้น39

อย่างไรก็ตาม นักสัจนิยมเชิงรุก อาทิ เมียร์ไชเมอร4์0 ซ่ึงมีความคิดเห็นตรงข้ามกับสัจนิยมเชิง
ป้องกัน มองว่าไม่มีมหาอ�านาจใดพึงพอใจกับการเพียงอยู่รอดหรือการคงสถานเดิม แต่รัฐมหาอ�านาจ
ต้องการมีอิทธิพลเป็นใหญ่เหนือรัฐอื่นๆ ทั้งนี้ด้วยเหตุผลของปัญหาทางสองแพร่งด้านความมั่นคงดังที่ได้
กล่าวมาแล้ว โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับปมความยุ่งยากในเรื่องการค้นหาและตีความเจตนารมณ์ของรัฐ
อื่นๆ ซึ่งไม่มีทางที่จะทราบได้แน่ชัดว่ารัฐอื่นมีเจตนาอย่างไรแม้ในสถานการณ์ปัจจุบัน มิพักต้องกล่าวถึง
อนาคตซึ่งไม่มีทางทราบได้แน่นอนเลยว่ารัฐๆ หนึ่งจะตัดสินใจอย่างไร เพราะฉะนั้นเมื่อมองผ่านตรรกะ
ทางสองแพร่งด้านความมั่นคง รัฐซึ่งเป็นตัวแสดงที่มีเหตุผลก็ย่อมจะต้องแก้ปัญหาด้วยการคิดถึงภาพ 
จ�าลองของสถานการณ์ทีเ่ลวร้ายทีส่ดุ ซึง่ในทีส่ดุรฐักจ็ะตดัสนิใจว่าวธิกีารตอบสนองสภาวการณ์ทีด่ทีีส่ดุใน
สภาวะอนาธิปไตยที่ไม่มีใครสามารถรับประกันอนาคตได้ก็คือ การพึ่งตนเอง (self-help) ซึ่งหมายถึง
ความจ�าเป็นท่ีต้องสะสมอาวุธและแผ่ขยายอิทธิพล หรือหากจะกล่าวในภาษาของตรรกะทางสองแพร่งด้าน
ความม่ันคงก็คอืว่า เนือ่งจากความไม่นอนในทางเลอืกของการแก้ปัญหามสีองระดบัคอืในระดบัการตคีวาม
และระดับการตอบสนอง แต่เพราะระดับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการตีความมีมากกว่าจึงมีความสมเหตุ
สมผลทีร่ฐัจะมุ่งไปทีก่ารแก้ปัญหาความไม่แน่นอนในระดบัการตอบสนองซึง่รัฐสามารถควบคมุได้มากกว่า 
เมื่อรัฐพุ่งเป้าไปที่ระดับการตอบสนองก็ท�าให้รัฐต้องแสวงหาอ�านาจไว้ให้มากที่สุด

ความสัมพันธ์ของอาวุธกับความหวาดระแวงของรัฐ เป็นสิ่งที่ก�าหนดความสัมพันธ์ของรัฐโดย
เฉพาะอย่างยิง่ระหว่างรฐัมหาอ�านาจ โดยเฉพาะในทรรศนะของสจันยิมเชงิรุกเป็นอย่างย่ิง ทัง้นีเ้นือ่งมาจาก
เหตุผล 3 ประการ คือ 1) ความก�ากวมหรือไม่ชัดเจนของการมีอาวุธ 2) ความแตกต่างของการเข้าใจและ
การตอบโต้ด้วยความกลัวของอีกฝ่ายหนึ่ง 3) ความกดดันที่จะเพิ่มการคุกคามเมื่อเผชิญกับโครงสร้างที่
อันตราย อ�านาจของความกลัวที่อยู่ในบริบทที่มีการส�าแดงพลังทางอาวุธ ท�าให้เกิดปัญหาของปัญหาการ
มีอาวุธ คือรัฐอื่นจะแยกไม่ออกว่ารัฐนั้นมีอาวุธไว้เพื่อป้องกันหรือรุกราน41

 38 Waltz, op cit., p. 126.
 39 Booth and Wheeler. op. cit., pp. 48-49.
 40 John J. Mearsheimer. (2001). The Tragedy of Great Powers Politics. New York: W.W. Norton & Com-
pany, pp. 29-55. รายละเอียดอยู่ในบทที่ 2 ว่าด้วย Anarchy and the Struggle for Power, pp. 29-54.
 41 Ibid., p. 45.
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2-35รัฐและความมั่นคง

อย่างไรก็ตาม นักสัจนิยมไม่จ�าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับยุทธวิธีที่ “ก้าวร้าว” อย่างที่เข้าใจกันผิดๆ 
เพื่อเป็นการตอบสนองต่อสภาวการณ์โลกในปัจจุบันที่กล่าวกันว่าอยู่ในสภาวะของการจัดเรียงตัวของ
ระเบียบโลกใหม่ ใน ค.ศ. 2016 นักสัจนิยมอย่างจอห์น เมียร์ไชเมอร์และสตีเฟน วอลท์ จึงเสนอให้
สหรัฐอเมริกาก�าหนดยุทธศาสตร์โดยใช้การถ่วงดุลอ�านาจนอกฝั่ง (off-shore balancing) ต่อประเทศ
มหาอ�านาจทีก่�าลังทะยานอย่างจนี หรือในภูมิภาคอันเป็นจุดยุทธศาสตร์ใหญ่ 3 จุดตามล�าดบัความส�าคัญ 
คอื เอเชยีตะวนัออก อ่าวเปอร์เชีย และยโุรป และทัง้น้ีให้หลีกเลีย่งส่ิงทีเ่รียกว่าเป็น “การแผ่อทิธพิลครอบง�า
ของเสรีนิยม” (liberal hegemony) ซึ่งเป็นการส่งออกระบอบประชาธิปไตยด้วยการพยายามเปล่ียน
ระบอบการปกครองภายในประเทศของรัฐอื่น42

นอกจากนั้นในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การถ่วงดุลนอกฝั่ง การผลักภาระให้รัฐอื่น
จัดการ (buck-passing) กเ็ป็นนโยบายทีน่กัสจันยิมเชงิรุกชืน่ชอบ การผลกัภาระให้รฐัอืน่จดัการหมายถงึ
การปล่อยให้รฐัทีส่ามทีซ่ึง่มกัจะมพีรมแดนอยูต่ดิกบัรัฐเป้าหมาย จดัการกบัภยัคกุคามทีเ่กดิจากการขยาย
อทิธพิลของมหาอ�านาจทีต้่องการถ่วงดลุนัน้ กรณนีีม้ตีวัอย่างย้อนไปถงึช่วงสงครามโลกครัง้ที ่2 กล่าวคอื 
ในช่วงที่ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ (Adolf Hitler) ผู้น�าเยอรมนี เริ่มแผ่ขยายอิทธิพลรุกรานประเทศรอบข้างตน 
ซึง่เป็นการแสดงสญัญาณอนัตรายถงึการแผ่ขยายการครอบครองความเป็นใหญ่ แต่สหรฐัอเมรกิา องักฤษ 
และฝรั่งเศสพยายามหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับเยอรมนี โดยส่งต่อสภาวะดังกล่าวให้กับสหภาพโซเวียต
ด้วยการลงนามในข้อตกลงมิวนิคซึ่งส่งผลให้เกิดการผนวกดินแดนบางส่วนของเชโกสโลวาเกียเข้ามาเป็น
ส่วนหนึง่ของเยอรมนทีีเ่รยีกว่า Sudentenland ผลลพัธ์ของข้อตกลงมวินคิและปรากฏการณ์การหลกีเล่ียง
ไม่ให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างมหาอ�านาจตะวันตกกับเยอรมนีถูกตีความจากหลายแง่มุม ซึ่งส่วนใหญ่
มองว่าสาเหตุเพราะมหาอ�านาจตะวันตกด�าเนินนโยบายแบบยอมอ่อนข้อ (appeasement) ให้กับความ
ประสงค์ของชาติทรราชย์นี้เอง ที่ท�าให้สงครามโลกครั้งที่ 2 แผ่ขยายมากขึ้นและส่งผลกระทบอันร้ายกาจ
ต่อมนุษยชาติ แต่ในขณะเดียวกันเมื่อมองในภาพรวมแล้ว ก็จะเห็นว่าเหตุการณ์ที่สืบเนื่องตามมาก็คือ
สหรัฐอเมริกาสามารถชะลอการเข้าสู่สงครามกับเยอรมนี เพราะเยอรมนีได้หันไปรุกรานสหภาพโซเวียต
แทน ซึง่เท่ากบัว่าเป็นการผลกัภาระไปให้สหภาพโซเวยีต และเมือ่สหรฐัอเมรกิาจ�าเป็นต้องยกพลขึน้บกที่
หาดนอร์ม็องด ีเยอรมนกีอ่็อนล้าจากการทีต้่องเผชิญศกึกบัสหภาพโซเวยีตแล้ว43 การตัดสนิใจด�าเนนิการ
ดังกล่าวจึงถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การผลักภาระให้รัฐอื่นรับไปแทน

กรณขีองข้อตกลงมวินคิเป็นบทเรยีนทีก่ล่าวถงึเพือ่สนบัสนนุนโยบายการป้องปราม (deterrence) 
ก็จะเป็นการสะกัดกั้นไม่ให้ชาติที่ต้องการแผ่ขยายอ�านาจกระท�าการได้โดยง่ายหรือส่งผลให้ชาติดังกล่าว
ยุติการกระท�าการแผ่ขยายอิทธิพลของตน หลักคิดก็คือการสื่อสารให้เห็นว่ารัฐที่รุกรานจะต้องถูกตอบโต้
ในลักษณะที่ต้นทุนในการท�าสงครามสูงกว่าผลประโยชน์ที่ชาติที่จะได้รับหากท�าการรุกรานชาติอื่น การ
ป้องปรามอาจกระท�าได้ใน 2 ลักษณะ กล่าวคือเป็นการป้องปรามทางตรง ซึ่งมักจะเกิดกับรัฐที่ถูกรุกราน

 42 John J. Mearsheimer and Stephen M. Walt. “The Case for Offshore Balancing: A Superior U.S. Grand 
Strategies.” in Foreign Affairs. Vol 94, no. 4, (July/August 2016), pp. 70-83.
 43 โปรดดูรายละเอียด เรื่อง buck-passing ใน Mearsheimer, The Tragedy of Great Powers Politics, pp. 159-
162.
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โดยตรง กับการป้องปรามให้กับรัฐที่สามโดยพันธมิตร ทั้งน้ีในแง่หน่ึง เม่ือพิจารณาในภาพรวมนโยบาย
การป้องปรามโดยเฉพาะจากพันธมติรกอ็าจถอืเป็นเครือ่มมอืภายใต้ยทุธศาสตร์การพยายามถ่วงดลุอ�านาจ
ต่อชาติที่รุกราน อย่างไรก็ตาม โรเบิร์ต เจอร์วิส (Robert Jervis) ได้ตั้งข้อสังเกตว่าความส�าเร็จของ
นโยบายการป้องปรามขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ว่าทั้งสองฝ่ายต้องมีภาพการรับรู้ที่ตรงกัน ทั้งในแง่ของคุณค่าที่
ฝ่ายศัตรูนับว่าเป็นต้นทุนและความน่าเช่ือถือในการแสดงออกซึ่งเจตนาที่จะตอบโต้ มิฉะนั้นนโยบาย 
ดังกล่าวจะเกิดความล้มเหลว44

มีข้อพึงระวังกล่าวคือ มักจะมีผู้มองสัจนิยมโดยผิวเผินว่าเนื่องจากสัจนิยมเป็นแนวคิดที่มอง
การเมืองว่าเป็นเรื่องอ�านาจ นักสัจนิยมจึงสนับสนุนระบอบการปกครองที่ใช้อ�านาจเด็ดขาด หรือไม่ก็ต้อง
เป็นอนุรักษ์นิยมในทางการเมือง แต่ข้อเท็จจริงก็คือเนื่องจากนักสัจนิยมแยกพิจารณาการเมืองภายในรัฐ
ออกจากการเมืองระหว่างประเทศ นกัสจันยิมอาจจะมแีนวคดิทางการแบบเสรีนยิมส�าหรับการเมอืงภายใน
ประเทศก็ได้ เพียงแต่ไม่ต้องการส่งออกเสรีนิยมโดยการเข้าไปเปล่ียนระบอบการปกครองของอีกรัฐหน่ึง 
ท้ังนีเ้พราะส�าหรบันกัสจันยิมแล้ว การด�าเนนินโยบายต่างประเทศต้องอาศยัเหตผุลและความรอบคอบ ทัง้นี้
เพื่อผลประโยชน์ของรัฐตนเป็นหลัก ด้วยเหตุผลที่ว่าระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยู่บนรากฐาน
ของความเป็นรัฐนั่นเอง

กิจกรรม 2.2.2

จงอภิปรายความสัมพันธ์ของรัฐ สภาวะอนาธิปไตย และการจัดการกับปัญหาความม่ันคง ตาม
แนวคิดของส�านักสัจนิยม

แนวตอบกิจกรรม 2.2.2 

สภาวะอนาธิปไตยระหว่างประเทศ หมายถึง สภาวการณ์ที่รัฐเป็นตัวแสดงที่มีอ�านาจสูงสุดใน
การเมอืงระหว่างประเทศและไม่มอี�านาจทีเ่หนอืกว่ามาบงัคบัเจตจ�านงของรฐัได้ รฐัจงึต้องพึง่พาตนเองใน
การอยู่รอดและในการประกันความจ�าเป็นพื้นฐานให้กับประชาชนภายในรัฐ ทั้งน้ีโดยปราศจากทางเลือก
อืน่ ระเบยีบระหว่างประเทศจงึถกูมองว่าเป็นระบบระหว่างประเทศทีก่ารสร้างดลุอ�านาจก่อให้เกดิสนัตภิาพ
และความม่ันคง สจันยิมเชิงตัง้รบัมีแนวคดิว่าเนือ่งจากเป้าหมายสงูสดุของรฐัคอืการอยู่รอด จงึได้สนบัสนนุ
มาตรการรักษาดุลอ�านาจที่มีมาแต่เดิม โดยอาศัยการสร้างพันธมิตรและมาตรการการป้องปราม ในขณะ
ที่สัจนิยมเชิงรุกมองว่าในสภาวะที่ไม่มีอ�านาจเหนือกว่ารัฐและในสภาวะที่มีความไม่แน่นอนในเจตนารมณ์
ของรัฐอื่น รัฐจึงควรพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด และการพึ่งพาตนเองให้มากที่สุดก็คือการแสวงหาอ�านาจให้
ได้มากที่สุด

 44 โปรดดูรายละเอียดใน Robert Jervis. “Deterrence and Perception.” in International Security. Vol. 7, No. 3, 
(winter 1982/83), pp. 1-30. 
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2-37รัฐและความมั่นคง

เรื่องที่ 2.2.3

แนวทางการแก้ปัญหาที่เน้นการสร้างบรรทัดฐานความร่วมมือ

แม้ว่าจะยอมรับสภาวะอนาธิปไตยระหว่างประเทศว่าเป็นเงื่อนไขของการเมืองระหว่างประเทศ 
นักคิดในกลุ่มนี้ มองว่าสภาวะอนาธิปไตยยังมีอีกแง่มุมหนึ่งที่ยังไม่ได้ถูกพิจารณา กล่าวคือแม้รัฐจะด�ารง
อยู่ในสภาวะอนาธปิไตยระหว่างประเทศและแม้ว่าเราอาจจะไม่สามารถขจดัหรือก้าวข้ามสภาวะอนาธิปไตย
ได้ แต่กระนั้น ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่เราอาจใช้สภาวะอนาธิปไตยเป็นเงื่อนไขเพื่อสร้างความร่วมมือทาง
ด้านความม่ันคงของสังคมระหว่างประเทศได้ แนวคดิดงักล่าวนีป้รากฏในกลุม่ส�านกัคดิ อาท ิหนึ่ง ทฤษฎี
ระบอบ (regime theory) หรอืสถาบนันยิมโดยเฉพาะในกรณขีองสหรฐัอเมรกิา และ สอง ทฤษฎพีหนุยิม
และเอกภาพนิยมของส�านักอังกฤษ ในจุดนี้มีข้อพึงระวังคือ การจัดกลุ่มดังกล่าวมิได้เป็นการแบ่งอย่าง 
เด็ดขาดชัดเจน ทั้งนี้การจัดว่าใครสังกัดกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงข้ึนอยู่กับเกณฑ์และวัตถุประสงค์ของผู้จัด  
นอกจากนั้นนักคิดแต่ละคนอาจมีทฤษฎีที่ไม่สามารถจัดได้อย่างลงตัวกับวิธีคิด ประเภทใดประเภทหนึ่ง
กไ็ด้ อย่างไรก็ตามหวัเรือ่งนีจ้ะได้น�าเสนอวธิคีดิหรือตรรกะในภาพรวมของนกัคดิในกลุม่เหล่านีโ้ดยอาจตัง้
ข้อสังเกตเฉพาะกรณีที่มีความแตกต่างอย่างส�าคัญเท่านั้น

เหตุผลนิยมและการสร้างสถาบันระหว่างประเทศ
เรือ่งความสมัพนัธ์ระหว่างรฐั อ�านาจอธปิไตยของรฐั สภาวะอนาธปิไตย และบทบาทของสถาบนั

ระหว่างประเทศ มกีารถกเถยีงและมผีูห้าเหตผุลมาอธบิายเพือ่สนบัสนนุแนวคดิในการสร้างบรรทดัฐานและ
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อเป็นเงื่อนไขให้เกิดความมั่นคงและสันติภาพระหว่างประเทศนั้นมีมานับตั้งแต่
ในช่วงต้นของยุคใหม่ควบคูม่ากบัการเกดิขึน้ของรฐัอธปิไตยแบบเวสต์ฟาเลยี โดยมนีกัคดิทีส่�าคญัคอื ฮูโก 
โกรเชยีส เป็นต้นเค้าของแนวความคดิดงักล่าว แนวคดินีแ้ม้จะแตกต่างจากแนวคดิทีเ่น้นการพฒันาสังคม
โลกหรือจักรวาลทัศน์นิยมก็ตามแต่ ในบางครั้งก็ถูกมองเชื่อมโยงหรือแม้กระทั่งมองว่าเป็นแนวคิดในแบบ
เดียวกัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแนวคิดในแบบยูโทเปียหรืออุดมคตินิยม (Utopianism หรือ Ideal-
ism) เหมือนกันโดยเฉพาะจากการวพิากษ์ของนกัสจันยิมในช่วงสงครามโลกซึง่มกัมองว่าอดุมคตินยิมมกั
มีความเชื่อมโยงกับลัทธิเหตุผลนิยมและเสรีนิยมประชาธิปไตย ส่งผลให้เกิดแนวโน้มที่จะก�าหนดนโยบาย
แบบนามธรรม โดยไม่ค�านึงถึงการน�าไปปฏิบัติได้จริง45

 45 Edward H. Carr. (1964). The Twenty Years’ Crisis 1919-1939. New York: Harper&Row Publisher, pp. 
5-9. อย่างไรก็ตาม แม้ส่วนใหญ่จัดเอ็ดเวิร์ด เอช คาร์ไว้ในส�านักสัจนิยม แต่ทิม ดัน (Tim Dunne) ได้นับคาร์ไว้ในกลุ่มส�านัก
อังกฤษ ซึ่งซูงานามิไม่เห็นด้วย แม้ว่าในหนังสือเล่มนี้ คาร์จะพูดถึงประชาคมระหว่างประเทศ เนื่องจากเป็นแนวคิดที่คล้ายกับของ
แมมนิง่ (Manning) คาร์จึงอาจเพียงขอยมืมาหรือได้รับอิทธพิลจากแมนนิง่กเ็ปน็ได ้Andrew Linklater and Hideki Suganami. 
(2006). The English School of International Relations: A Comtemparary Reassessment. Cambridge: Cambridge 
University Press, p. 37.
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จริงอยู่ ทั้งทฤษฏีระบอบและทฤษฎีของส�านักอังกฤษมีความเช่ือมโยงกับลัทธิเหตุผลนิยม เน่ือง
มาจากความเชื่อมั่นว่าเหตุผลซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์สามารถน�าพามนุษย์จะก้าวข้ามความไร้ระเบียบ
หรอือย่างน้อยแสวงหาเครือ่งมอืในการบรหิารจดัการโดยมีเป้าหมายเป็นตวัตัง้ได้ การเชือ่มโยงเหตผุลนยิม
เข้ากบัส�านกัองักฤษและย้อนกลบัไปในประวัตศิาสตร์ในช่วงต้นยคุใหม่ ท�าให้มองเหน็ความเชือ่มโยงระหว่าง
นักทฤษฎีกลุ่มน้ีกับกลุ่มสัญญาประชาคมในช่วงต้นยุคใหม่อีกด้วย เน่ืองจากในทฤษฎีสัญญาประชาคม
นัน่เองท่ีเหตผุลสามารถน�าพามนษุย์ออกมาจากสภาวะอนาธิปไตยภายใต้สภาวะธรรมชาตไิด้ นอกจากนัน้
ยังมีการตั้งข้อสังเกตอีกว่าเหตุผลนิยมในลักษณะนี้มีความแตกต่างจากเหตุผลนิยมในความหมายของ
สัจนยิมทีเ่น้นว่ารฐัเป็นตวัแสดงทีม่เีหตผุลต้องการแสวงหาอรรถประโยชน์สงูสดุในการเมอืงระหว่างประเทศ 
เหตุผลในลักษณะหลังนี้เป็นเหตุผล (instrumental reason) เชิงวิธีการไม่ใช่เหตุผลในเชิงเป้าหมาย (te-
leological reason)46

ฮูโก โกรเชียสได้เขียนงานหลายชิ้นเป็นภาษาลาติน ที่ส�าคัญ ได้แก่ De Jure Belli Ac Pacis 
หรือ “ว่าด้วยกฎหมายแห่งสงครามและสันติภาพ” ซึ่งแนวคิดที่ส�าคัญในหนังสือเล่มนั้นคือ แนวคิดที่ว่า
กฎหมายเป็นการแสดงออกของเหตุผลที่น�ามาใช้หาข้อยุติให้กับความขัดแย้งและจัดระเบียบสังคม เพราะ
ฉะนัน้กฎหมายบ้านเมอืงโดยทัว่ไปจ�าเป็นต้องวางอยูบ่นหลกัของเหตผุลและสอดคล้องเป็นส่วนหนึง่กบักฎ
ธรรมชาต ิด้วยวธิคีดิเช่นนีโ้กรเชียสจงึถกูจดัให้อยูใ่นกลุม่ของเหตผุลนยิม47 ในงานชิน้ดงักล่าวโกรเชยีสยงั
ได้อภิปรายเรื่องสงครามที่ชอบธรรมไว้อีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นต้นเค้าของแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายระหว่าง
ประเทศ แต่การอภปิรายเรือ่งสงครามทีช่อบธรรมของโกรเชยีสกไ็ม่ใช่เป็นการอธบิายในแนวทางตามหลกั
ธรรมศาสตร์วิทยา (jurisprudence) ของกฎหมายระหว่างประเทศในลักษณะที่เรารู้จักกันอย่างในทุกวัน
นี้ ในการอภิปรายดังกล่าวมีจุดท่ีน่าสนใจคือ โกรเชียสได้แยกแยะระหว่าง jus inter gentes และ jus 
gentium หรอืกฎหมายทีก่�าหนดความสมัพันธ์ระหว่างประชาชาต ิ(รัฐ) กบักฎหมายของมนษุยชนไว้ ท�าให้
เราสังเกตเห็นต้นเค้าของแนวคิดทีแ่ตกต่างกนัระหว่างการมองมนษุย์ในฐานะประชาชาตแิละการมองมนษุย์
ในฐานะมวลมนษุยชาต ิทัง้นีไ้ด้มีนกัวิชาการท่ีศึกษาแนวคดิของโกรเชยีสตัง้ข้อสงัเกตในประเดน็ท่ีเกีย่วข้อง
กับพัฒนาการที่เชื่อมโยงกับทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไว้ดังนี้48

ประการแรก โกรเชียสไม่ได้กล่าวถึงที่มาของกฎหมายในลักษณะทั่วๆไป โดยแยกระหว่างกฎ
ธรรมชาต ิ(natural law) ทีบ่งัคบัใช้โดยอตัโนมตักิบัมนษุย์ทกุคน และกฎหมายธรรมชาตทิีต้่องอาศยัหลกั
เหตุผลมาท�าให้เกดิการบงัคับใช้ นอกจากนัน้ยงัแบ่งกฎหมายตามวธิกีารบญัญตัอิอกเป็นกฎหมายทีบ่ญัญตัิ
โดยพระเจ้ากับกฎหมายที่บัญญัติโดยมนุษย์ ซ่ึงกฎหมายในประการหลังแบ่งออกแบ่งเป็นกฎหมายแพ่ง 
(jus civile) ส�าหรับใช้ภายในรัฐและกฎหมายส�าหรับมวลมนุษยชาติ (jus gentium) ส�าหรับใช้ระหว่าง
รัฐ ซึ่งต่างก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายธรรมชาติที่อาศัยหลักเหตุผลในการบัญญัติและบังคับใช้

 46 Ibid., pp. 29-30.
 47 ดังที่ได้อธิบายแล้วเหตุผลนิยมในที่นี้ต่างจากแนวคิดที่เน้นว่ารัฐเป็นผู้ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเพราะเหตุผลประการหลัง
เป็นเหตุผลในเชิงเครื่องมือในการตัดสินใจเลือก
 48 Benedict Kingsbury. (1996). “Grotius, Law and Moral Skecticism: Theory and Practice in the Thought 
of Hedley Bull.” in Classical Theory of Internatinal Relations. Ian Clark and Iver B. Neumann. (eds.). London: 
Macmillan Press, Ltd., pp. 47-48.
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2-39รัฐและความมั่นคง

ประการที่สอง แม้ว่าจะปรากฏถ้อยค�าที่อาจสื่อเทียบเคียงได้กับแนวคิด “รัฐ” สมัยใหม่ในงาน
เขยีนของโกรเชยีส อาทิ civitas, republica, populous, regnum แต่แนวคดิของโกรเชยีสมบีรบิทเฉพาะ
ที่ไม่เหมือนกับแนวคิดของรัฐสมัยใหม่เสียทีเดียว

ประการท่ีสาม โกรเชียสไม่ได้ระบุหน่วยที่ถูกบังคับให้ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศไว้
ชัดเจน โดยกล่าวรวมๆ เพียงว่ากฎหมายสามารถใช้บังคับกับทั้งหน่วยที่เป็นองค์อธิปัตย์และไม่ใช่องค ์
อธิปัตย์ได้

ประการที่ส่ี แม้ว่าโกรเชยีสจะกล่าวถงึอธปิไตย แต่องค์อธปัิตย์ส�าหรบัโกรเชยีสมไิด้แยกออกจาก
ผู้ถืออ�านาจอธิปไตยหรือผู้ปกครองในขณะนั้น อ�านาจอธิปไตยจึงไม่ใช่เป็นของ “รัฐ” ในลักษณะที่รัฐมี
สถานะเป็นนามธรรมที่ระบุถึงการด�ารงอยู่ของหน่วยการเมืองที่ก้าวพ้นการผูกติดกับบุคคลหรือผู้ปกครอง

ประการที่ห้า ส�าหรบัโกรเชยีส แต่ละหน่วยการเมอืงทีถ่อือ�านาจอธปิไตยนัน้ มไิด้มคีวามสัมพนัธ์
ทีเ่ท่าเทียมกันในความหมายของรฐัในกฎหมายระหว่างประเทศสมยัใหม่ เนือ่งจากหน่วยการเมืองเหล่านัน้
ด�ารงอยูใ่นสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศทีม่บีริบทต่างจากรัฐภายใต้การก�าเนดิของสนธสิญัญาเวสต์ฟาเลีย

แนวคิดของโกรเชียสมคีวามส�าคัญต่อทฤษฎคีวามสมัพนัธ์ระหว่างประเทศในสกลุทีต้่องการท้าทาย
แนวความคิดท่ีว่า การเมอืงเรือ่งอ�านาจ (power politics) โดยเฉพาะทีป่รากฏในงานเขียนของแมคเคยีเวลลี 
ความส�าคญัของโกรเชยีสจึงอยู่ที ่1) แทนทีจ่ะมองกฎธรรมชาต ิ(jus) ว่าเป็นกฎที่บงัคับมนษุย์เสมือนเป็น
เครื่องจักรกล แต่มองว่ากฎธรรมชาติว่าคือสิทธิตามธรรมชาติที่ติดตัวมากับมนุษย์ตั้งแต่ก�าเนิด 2) สิทธิ
เหล่านั้นเป็นสิ่งที่ย้อนมาก�าหนดความสัมพันธ์หรือการกระท�าของมนุษย์ 3) โกรเชียสจึงสนับสนุน
รัฐธรรมนูญนิยม แม้จะไม่อาจกล่าวได้ว่าโกรเชียสเป็นนักทฤษฎีเสรีนิยมก็ตาม 4) โกรเชียสเน้นการยุติ
ความขัดแย้งหรือข้อพิพาทด้วยกระบวนการยุติธรรม กฎหมายจึงมีความส�าคัญในฐานะที่เป็นบรรทัดฐาน 
กระบวนวธิ ีและการส่ือสาร ส�าหรบัการจัดระเบยีบสังคม49 แนวคดิในภายหลงั โดยเฉพาะทีเ่น้นว่าประชาคม
ระหว่างประเทศประกอบไปด้วยหน่วยการเมืองต่างๆ ซ่ึงด�ารงอยู่อย่างมีระเบียบแบบแผนภายใต้ 
กรอบบรรทดัฐานต่างๆ นัน้ เป็นแนวคดิทีม่ต้ีนเค้ามาจากโกรเชียส ซึง่นกัทฤษฎสี�านกัองักฤษคนอ่ืนๆ มกั
จะเรียกว่าระเบียบแบบแผนนี้ว่า สังคมระหว่างประเทศ (international society)

สกุลพหุนิยมในส�านักอังกฤษกับการมองสังคมระหว่างประเทศในสภาวะอนาธิปไตย
ในงาน The Anachical Society เฮดลีย์ บูลมองว่าการเมืองระหว่างประเทศมีลักษณะเฉพาะที่

ไม่อาจเทียบเคียงกับการเมืองภายในประเทศได้ เนื่องจากในการเมืองระหว่างประเทศตัวแสดงหลักคือรัฐ 
ซึ่งแม้ว่ารัฐจะด�ารงอยู่ในสภาวะอนาธิปไตยก็ตาม แต่เราก็จะสังเกตเห็นว่าในกระบวนการวิวัฒนาการของ
รฐันัน้ รฐัได้สร้างความสมัพนัธ์ระหว่างกนั ซึง่น�าไปสูก่ารก�าเนดิของสถาบันทางสงัคมของรฐั ตวัอย่างของ
สถาบนัเหล่านี ้ได้แก่ การทตู กฎหมายระหว่างประเทศ การถ่วงดลุอ�านาจ การรวมกลุม่กนัก�าหนดระเบียบ
โลกของมหาอ�านาจ (concert of great powers) หรือแม้กระทั่งการท�าสงครามต่อกันระหว่างรัฐ ก็ยัง
ถือว่าเป็นสถาบันทางสังคมประเภทหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ50

 49 Ibid., pp. 50-51.
 50 Hedley Bull. (2002). The Anarchical society. New York: Columbia University Press, pp. 63-71.
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2-40 ความคิดทางการเมืองและสังคม

แม้ในบางครั้ง บูลจะเรียกสภาวะซึ่งมีแบบแผนดังกล่าวว่า “ระบบระหว่างประเทศ” (interna-
tional system) ซึ่งอาจท�าให้เข้าใจผิดว่าบูลเป็นนักคิดในส�านักสัจนิยมก็ตาม แต่ในรายละเอียดแล้ว บูล
ก�าลังชี้ให้เห็นว่าความสัมพันธ์ทางทูตของรัฐต่างๆ นั้นมีกฎเกณฑ์รองรับอยู่ ซึ่งท�าให้รัฐสามารถด�ารงอยู่
ร่วมกันได้ กฎเกณฑ์เหล่านีเ้องทีบ่ลูช้ีให้เหน็ว่าเป็นการก�าหนดความสมัพนัธ์ของสงัคมรัฐหรือสงัคมระหว่าง
ประเทศ การมองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศว่าเป็นสังคมระหว่างประเทศน้ีท�าให้บูลกลายเป็นผู้ที่ริเร่ิม
ในการแยกแยะแนวคดิระหว่างพหนุยิม (pluralism) และเอกภาพนยิม (solidarism) แนวคิดของบลูส่วนหนึง่
เป็นผลสืบเนือ่งมาจากการอ่านและตคีวามงานของโกรเชียส และโอเพนไฮม์ (Openheim) โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในเรื่องของบทบาทของกฎหมายระหว่างประเทศที่มีต่อระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในขณะที่
โกรเชียสมองว่าธรรมชาติมนุษย์ถูกก�าหนดโดยกฎหมายธรรมชาติซึ่งมีความเป็นสากลและบังคับใช้กับ
มนุษย์ทุกรูปทุกนาม แต่บูล แม้จะยอมรับความเป็นสากลของกฎหมาย แต่ทว่าความเป็นสากลนี้มิได้มี
รากฐานมาจากกฎหมายธรรมชาตแิต่มาจากความตกลงระหว่างรัฐ ในแง่นี ้การอธบิายบ่อเกดิของกฎหมาย
ระหว่างประเทศของบูลกลับสอดคล้องกับแนวคิดของส�านักกฎหมายบ้านเมือง51

อนึง่ การทีบ่ลูยอมรบักฎหมายระหว่างประเทศเกดิจากความตกลงระหว่างรัฐนัน้กลายเป็นข้อจ�ากัด
ท�าให้แนวคดิของบลูไม่อาจพัฒนาไปสู่แนวคดิทีส่นบัสนนุความเป็นประชาคมโลกอนักอปรด้วยมนษุยชาติ
ทั้งมวลอย่างเป็นสากลได้ เนื่องจากในทรรศนะของบูล กฎแห่งความจ�าเป็นในการด�ารงอยู่ร่วมกันของรัฐ
ต่างๆ ท�าให้รัฐต้องยอมรับการมีบรรทัดฐาน และกฎเกณฑ์แห่งความร่วมมือกันท�าให้รัฐไม่เพียงสัมพันธ์
กันทางการเมืองหรือทางยุทธศาสตร์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย52  
การศึกษาสังคมระหว่างประเทศในแนวทางนี้จึงมีลักษณะของหน้าที่นิยม

โดยท่ัวไปบูลมองว่าในขณะที่เป้าหมายหลักของสังคมใดก็ตามมักจะจ�ากัดอยู่ที่ความม่ันคง
ปลอดภัยจากความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ การเคารพสัญญาและข้อตกลง และการมีเสถียรภาพของระบบ
ทรพัย์สนิทัง้ของรฐัและเอกชน แต่เมือ่กล่าวโดยเฉพาะในบริบทของสงัคมระหว่างประเทศ เป้าหมายเหล่านี ้
จะถูกแปลงเป็นเป้าหมายหกประการด้วยกัน ได้แก่ 1) การธ�ารงรักษาระบบและสังคมแห่งรัฐให้พ้นจาก
จักรวรรดินิยมสากล หรือไม่ก็รัฐที่เหนือกว่า และตัวแสดงภายในรัฐหรือข้ามรัฐที่มุ่งบ่อนท�าลายอธิปไตย  
2) การมุ่งธ�ารงไว้ซึ่งเอกราชและอธิปไตยของตน 3) การธ�ารงรักษาสันติภาพโดยเฉพาะหมายถึงการมุ่ง
ป้องกันไม่ให้เกิดสภาวะสงคราม เว้นไว้แต่ในกรณีพิเศษเท่านั้น 4) การมุ่งจ�ากัดความรุนแรงระหว่างรัฐ  
5) การเคารพความตกลงระหว่างประเทศที่ได้กระท�าไว้ต่อกัน 6) การธ�ารงรักษาเสถียรภาพภายใต้เขต
อธิปไตยของรัฐแต่ละรัฐ53

ระเบยีบความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศจงึถกูสร้างขึน้จากเป้าหมายทีเ่ป็นองค์ประกอบพืน้ฐานร่วมกนั 
ในแง่นี้ แม้ว่าสังคมระหว่างประเทศจะด�ารงอยู่ในสภาวะอนาธิปไตย แต่รัฐก็สามารถก�าหนดกฎเกณฑ์ขึ้น
มาใช้บังคับร่วมกันได้ แม้ว่าสภาวะอนาธิปไตยจะยังคงอยู่แต่รัฐก็สามารถบรรเทาผลกระทบในเชิงลบจาก
สภาวะอนาธิปไตยได้ โดยอาศัยความชอบธรรมของสถาบันและการพยายามธ�ารงรักษากฎระเบียบต่างๆ 

 51  Ibid., pp. 121-130.
 52 Ibid., pp. 60-70.
 53 Ibid., pp. 5-19.
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รวมถึงการสร้างความคุ้นเคยและความไว้วางใจด้วยการติดต่อสื่อสาร บทบาทของรัฐในแง่นี้จึงต่างจาก
แนวคิดของสัจนิยม ตรงที่สัจนิยมเน้นการพึ่งพาตนเองของรัฐ ซึ่งหมายถึงการสร้างความมั่นคงโดยพึ่งพา
ก�าลังทางทหารนั่นเอง ในขณะที่ส�านักอังกฤษสกุลพหุนิยมเน้นการอาศัยสถาบันและกฎหมายเป็นสิ่งที่
ป้องกันผลกระทบจากสภาวะอนาธิปไตย

แนวคดิของบลูเป็นพืน้ฐานของแนวคดิในส�านกัองักฤษทีม่องว่าสภาวะอนาธปิไตยระหว่างรฐัทีถ่อื
อธปิไตยท�าให้เกดิสงัคมระหว่างประเทศ แต่มข้ีอพงึระวงัในความเข้าใจเกีย่วกบับลูกค็อื บลูพยายามหลีกเล่ียง
ไม่สนับสนุนสิ่งที่เรียกว่าจักรวรรดินิยมสากล ซึ่งผู้ที่สนับสนุนแนวคิดจักรวาลทัศน์นิยมบางส่วนต้องการ 
ส่งเสรมิความเป็นหนึง่เดยีวของมนษุยชาติมแีนวโน้มทีจ่ะสนบัสนนุให้มนษุย์อยูภ่ายใต้แบบแผนเดยีวกนัที่
เป็นสากล แนวคดิของบลูมคีวามส�าคญัต่อส�านกัองักฤษในเวลาต่อมา โดยเฉพาะอย่างยิง่ต่อส�านกัองักฤษ
ในสกุลพหุนิยม

อย่างไรก็ตาม มีข้อวิจารณ์จากกลุ่มที่เน้นศึกษาความมั่นคงใหม่ว่า วิธีคิดแบบบูลเป็นวิธีคิดแบบ
รักษาสถานภาพเดิม นอกจากนั้นเป้าหมายของความมั่นคงในแบบบูลและพหุนิยมยังคงเป็นเป้าหมายที่มี
ลักษณะในเชิงนามธรรมจนเกินไป เพราะกลุ่มที่สนับสนุนการศึกษาความมั่นคงใหม่มักจะมองความมั่นคง
ในแบบรูปธรรม และตั้งค�าถามที่ข้ามพ้นกรอบท่ีมีรัฐเป็นตัวแสดง อาทิ ใครเป็นผู้ได้รับการประกันความ
มั่นคง? ความรุนแรงชนิดใดที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้น? หรือถ้าหากกฎหมายเกิดจากความตกลง เน้ือหาใน
ความตกลงหรือสัญญานั้นคืออะไร? ใครจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการมีเสถียรภาพชองรัฐหรือสังคม? 
ค�าถามเหลา่นี้เปน็ค�าถามที่ท�าให้วิธีคิดแบบบูลและพหุนยิมเกดิความสั่นคลอนได้ง่าย54 ทีเ่ป็นเช่นนี้เพราะ 
การก�าหนดเป้าหมายที่บูลก�าหนดเป็นเป้าหมายที่ผูกติดกับรัฐที่เป็นนามธรรมนั่นเอง

ความไม่ยั่งยืนของระบอบความมั่นคงท่ามกลางสภาวะอนาธิปไตย: ข้อวิจารณ์จากนักคิด

ส�านักสัจนิยม
นอกจากส�านักอังกฤษแล้ว อาจกล่าวได้ว่าทฤษฎีระบอบ (regime theory) ซึ่งมีต้นก�าเนิดใน

สหรฐัอเมรกิาในช่วง 1970 กเ็ป็นความพยายามในการลดผลกระทบจากสภาวะอนาธปิไตยในความสมัพนัธ์
ระหว่างรฐัโดยอาศยัความร่วมมอืระหว่างประเทศและการสร้างบรรทดัฐานในลักษณะของระบอบความม่ันคง 
คล้ายๆ กับส�านกัองักฤษด้วยเช่นกนั แต่มข้ีอแตกต่างตรงทีท่ฤษฎรีะบอบมฐีานคิดอยูท่ีก่ารมองรฐัในฐานะ
ท่ีเป็นตวัแสดงกอปรด้วยอัตตาอนัมเีหตผุล (rational egoist) หรือกล่าวง่ายๆ กค็อื รัฐเป็นตวัแสดงทีเ่หน็
แก่ตวัอย่างชาญฉลาด เพราะรัฐย่อมเล็งเหน็ถงึผลประโยชน์ระยะยาวมากกว่าผลประโยชน์ระยะสัน้ เพราะ
ฉะนัน้ส�าหรบักลุม่ทฤษฎีระบอบจงึเป็นไปได้ทีค่วามร่วมมืออันเกิดจากความเห็นแก่ตวัอย่างมเีหตผุลนี ้ไม่ใช่
เป็นความร่วมมือเฉพาะกิจที่เกิดขึ้นเพียงชั่วครู่ชั่วยาม แต่สามารถพัฒนาไปเป็นความร่วมมือที่ก่อให้เกิด
พันธสัญญาต่อกันในระยะยาวได้

อย่างไรก็ตาม การพยายามแก้ปัญหาที่เกิดจากสภาวะอนาธิปไตยระหว่างประเทศโดยการสร้าง
บรรทดัฐาน สถาบนั และระบอบความร่วมมอืระหว่างประเทศนัน้ ถูกวจิารณ์มากในแง่ของความยัง่ยืนและ 
 
 54 Linklater and Suganami. op cit., p. 58.
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2-42 ความคิดทางการเมืองและสังคม

ในแง่ของการมองข้ามธรรมชาตทิีแ่ท้จรงิของปัญหา โดยเฉพาะข้อวิจารณ์ดังกล่าว มกัจะมาจากนกัทฤษฎี
สัจนิยม โรเบิร์ต เจอร์วิส ซึ่งเป็นนักทฤษฎีสัจนิยมที่มองว่าระบอบความมั่นคงตามหลักการของทฤษฎี
ระบอบ หมายถงึ หลกัการ กฎเกณฑ์หรอืบรรทัดฐาน ซึง่ท�าให้ชาตต่ิางๆ เกดิความยับยัง้ชัง่ใจในพฤตกิรรม
ด้วยความเชือ่ทีว่่าชาตอ่ืินๆ ก็จะกระท�าตอบในแบบเดยีวกนั ระบอบจงึเป็นการให้ความร่วมมือ ทีต่่างคาดว่า 
จะได้รับประโยชน์ตอบแทนในระยะยาวท่ีมากไปกว่าเพียงการกระท�าตามผลประโยชน์ส่วนตนในระยะส้ัน
อันเป็นการเฉพาะหน้า55 การมองระบอบความมั่นคงในลักษณะดังกล่าววางอยู่บนทฤษฎีเกมล่ากวางป่า 
(Stag Hunt) ของ ฌ็อง ฌาคส์ รุสโซ (Jean Jacques Rousseau) ซึ่งเป็นพื้นฐานของการอธิบายความ
ขัดแย้งและความร่วมมือเช่นเดียวกับทางสองแพร่งของนักโทษ (prisoner’s dilemma) ทั้งนี้ทฤษฎีเกม
ล่ากวางป่าได้สร้างสถานการณ์สมมติ โดยก�าหนดให้ นายพราน ก. และ นายพราน ข. ต้องร่วมมือกันล่า
กวาง โดยที่แต่ละฝ่ายจะต้องอยู่ประจ�า ณ ฐานที่มั่นของตนเอง เพื่อรอจังหวะให้กวางเข้ามาติดกับแล้วจึง
ลงมือร่วมกัน แต่หากมีสถานการณ์ที่มีสัตว์เล็กอย่างเช่นกระต่ายผ่านมาในจุดของตน พรานแต่ละคนจะ
ยับยั้งชั่งใจไม่ละเมิดข้อตกลงและหันไปจับกระต่ายแทนหรือไม่ โดยทั่วไปทฤษฎีเกมมีข้อสรุปว่า โอกาสที่
ทัง้คูจ่ะร่วมมอืกนัจะเพ่ิมขึน้ 1) ถ้าหากว่ามเีง่ือนไขทีเ่ป็นแรงจงูใจเพ่ิมข้ึน จากการเห็นว่าผลประโยชน์ร่วมกนั
จะมีมากข้ึน ถ้าร่วมมอืกนัให้มากขึน้ หรอืหากเป็นกรณผีลประโยชน์เท่าเดมิ แต่ถ้ามต้ีนทนุลดลง ไม่ว่าคน
อื่นจะร่วมมือหรือไม่ 2) ถ้าหากว่ามีเง่ือนไขที่ลดแรงจูงใจในการไม่ปฏิบัติตาม โดยการลดผลประโยชน์ที่
พึงได้รับจากการเอาเปรียบคนอื่น หรือท�าให้ต้นทุนทุกฝ่ายเพิ่มข้ึนหากไม่มีการร่วมมือกัน และ 3) ถ้า
หากว่ามีเงื่อนไขที่ทุกฝ่ายสามารถพึ่งพากับคาดหวังในอนาคตได้มากขึ้นถ้าทุกคนให้ความร่วมมือ56

อาศยัวธิกีารคิดในแบบทฤษฎีเกม โรเบร์ิต เจอร์วสิระบเุงือ่นไขของการเตบิโตและคงอยู่ของระบอบ
ความม่ันคงระหว่างประเทศ ดังนี้57 ประการแรก มหาอ�านาจในช่วงเวลาน้ันจะต้องสมัครใจในการจัดตั้ง
ระบอบ ซึ่งหมายความว่าในเบื้องต้นมหาอ�านาจจะต้องพอใจในระดับหนึ่งกับสถานะที่เป็นอยู่ โดยที่การ
เปลี่ยนแปลงใดถ้าหากจะมีขึ้น จะต้องเกิดจากความร่วมมือดังกล่าว และจะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ได้
ประโยชน์เพิ่มเติม ประการที่สอง รัฐที่เข้าร่วมในระบอบน้ันจะต้องเช่ือว่ารัฐอื่นให้คุณค่ากับความร่วมมือ
ดังกล่าวเหมือนตน เพราะหากเกิดกรณีเผชิญกับภัยคุกคาม หากมีรัฐเชื่อว่าตนจะได้ผลประโยชน์ รัฐนั้นก็
จะไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน ซ่ึงก็จะท�าให้เกิดการหวนกลับสู่สภาวะ“ถ้าไม่ได้ก็ต้องเสียทั้งหมด” 
(zero-sum game) ซึ่งเป็นสภาวะที่นักคิดส�านักสัจนิยมเชิงรุก (offensive) เป็นพื้นฐานของเงื่อนไขใน
ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ ประการที่สาม ความร่วมมอืด้านความมัน่คงหรอืระบอบความมัน่คงจะเป็น
ไปได้ยากหากรัฐเชื่อว่าตนเองจะมีความมั่นคงได้เมื่อรัฐอื่นขาดความมั่นคง ประการสุดท้าย สงครามหรือ
การกระท�าฝ่ายเดียวเพื่อให้เกิดความมั่นคงมีต้นทุนสูงเกินไป และถ้าหากผู้น�ารัฐให้คุณค่ากับสงครามใน
ฐานะเป็นเครื่องมือของการปกครองรัฐ ก็เป็นไปไม่ได้ที่ระบอบความมั่นคงจะเกิดขึ้น

 55 Jervis (1982: 357), quoted in Booth and Wheeler, op.cit., p. 87.
 56 Jervis. (1978). “Coopearation under Security Dilemma.” in World Politics. Vol. 30, Issue 2, (January),  
p. 171.
 57 Booth and Wheeler, op cit., p. 88.
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2-43รัฐและความมั่นคง

เจอร์วิสยังตั้งข้อสังเกตอีกว่า ในกรณีท่ีการรุกรานและการตั้งรับไม่อาจแยกขาดจากกันได้ หรือ
กรณีที่เทคโนโลยีท�าให้การรุกรานกลายเป็นจุดเด่น ในกรณีดังกล่าวแม้แต่มหาอ�านาจที่สามารถจะด�ารง
สถานะเดิมไว้ได้ ก็ยังรู้สึกล�าบากในการจัดตั้งระบอบความร่วมมือ เพราะว่าความกลัวเกี่ยวกับต้นทุนหาก
มกีรณีการไม่ปฏบัิตติามข้อตกลงมีสงูเกนิไป ระบอบความมัน่คงจะเป็นไปได้ต่อเมือ่อาวธุทีใ่ช้ในการรุกราน
มีความแตกต่างจากอาวุธส�าหรับป้องกัน และอาวุธส�าหรับป้องกันมีแพร่หลายกว่า กระนั้นก็ตาม ความ
จ�าเป็นในการสร้างระบอบความมั่นคงก็ยังมีไม่เพียงพอ เพราะรัฐจะรู้สึกว่าเป็นไปได้ยากที่จะเพิ่มความ
มั่นคงร่วมกัน เพราะเหตุในความก�ากวมของอาวุธระหว่างการมีไว้เพื่อป้องกันกับเพื่อรุกราน ท�าให้แม้แต่
การป้องกันตนเองโดยไม่ไปท�าให้รัฐอื่นรู้สึกไม่มั่นคงก็ยังยากที่จะเป็นไปได5้8

กล่าวโดยสรุป ในทรรศนะของนักสัจนิยม โดยเฉพาะสัจนิยมเชิงตั้งรับ แม้จะมองรัฐจากมุมของ
ความต้องการในการรักษาสถานภาพเดิมและมองว่ามีความเป็นไปได้ที่รัฐจะร่วมมือกันสร้างระบอบความ
มั่นคง แต่เนื่องจากระบอบความมั่นคงต้องอาศัยเงื่อนไขหลายประการ ความร่วมมือระหว่างประเทศใน
ลักษณะดงักล่าวจงึมคีวามเปราะบางและเป็นการชัว่คราว ทฤษฎรีะบอบนีต่้างจากส�านกัองักฤษตรงทีส่�านกั
องักฤษ สกุลพหุนยิมทีม่องกฎหมายระหว่างประเทศเป็นข้อตกลงท่ีรัฐก�าหนดขึน้ ด้วยหลกัเหตผุลเกีย่วกบั
องค์ประกอบพื้นฐานที่เป็นผลประโยชน์ที่รัฐทุกรัฐย่อมปรารถนา ในขณะที่ทฤษฎีระบอบเองมีฐานคิด 
ยดึโยงอยูกั่บปัญหาทางสองแพร่งด้านความมัน่คงมากกว่า ค�าตอบทีไ่ด้จงึสะท้อนถงึสภาวการณ์ความร่วมมอื
ระหว่างประเทศที่เปราะบางกว่า ในจุดนี้นักคิดในสกุลคอนสตรัคติวิสต์ จึงวิจารณ์แนวคิดของสัจนิยมว่าที่
เป็นเช่นนีเ้พราะสัจนยิมมฐีานคตว่ิารฐัมธีรรมชาตพิืน้ฐานทีท่�าให้อตัลกัษณ์ของรัฐไม่เปลีย่น แม้ว่ารัฐจะเข้า
มามีความสัมพันธ์กันในสังคมระหว่างประเทศก็ตาม รัฐส�าหรับนักสัจนิยมจึงยังคงเป็นตัวแสดงที่มีเหตุผล
ในแบบของการใช้เหตผุลเป็นเครือ่งมอืในการก�าหนดท่าทแีละพฤตกิรรม ไม่ว่าจะเป็นไปเพือ่แสวงหาอ�านาจ
สูงสุดหรือเพื่อความอยู่รอดก็ตาม

กิจกรรม 2.2.3

จงอธิบายแนวคดิในการแก้ปัญหาทางสองแพร่งด้านความมัน่คงโดยการสร้างบรรทดัฐานความมอื
ระหว่างประเทศ

แนวตอบกิจกรรม 2.2.3

แม้ว่าจะยอมรับสภาวะอนาธิปไตยระหว่างประเทศว่าเป็นเงื่อนไขของการเมืองระหว่างประเทศ 
แต่กระนั้น ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่เราอาจใช้สภาวะอนาธิปไตยเป็นเงื่อนไขเพ่ือสร้างความร่วมมือทาง 
ด้านความมั่นคงของสังคมระหว่างประเทศได้ แนวคิดดังกล่าวนี้ปรากฏในกลุ่มส�านักคิด อาทิ 1) ทฤษฎี
ระบอบหรอืสถาบันนิยมโดยเฉพาะในกรณีของสหรฐัอเมริกา ซึ่งมีฐานคตวิ่ารัฐเป็นตัวแสดงที่มีเหตุผลและ
เห็นแก่ตัวอย่างชาญฉลาด โดยการเทียบเคียงกับทฤษฎีเกม เราสามารถเข้าใจเง่ือนไขส�าหรับการพัฒนา 
 

 58 Ibid., pp. 88-89.
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ความร่วมมือระหว่างประเทศได้ และ 2) ทฤษฎีพหุนิยมของส�านักอังกฤษ ซึ่งมองว่าเหตุผลท�าให้เรามอง
เหน็ว่ารฐัทุกรฐัมีเป้าหมายนามธรรมขัน้ต�า่ร่วมกนั ซึง่เป็นพืน้ฐานในการก�าหนดกฎเกณฑ์และสร้างสถาบนั
ระหว่างประเทศร่วมกัน

เรื่องที่ 2.2.4

แนวทางการแก้ปัญหาที่เน้นการก้าวข้ามสภาวะอนาธิปไตย

ไปสู่ความเป็นสังคมโลก

อาจกล่าวได้ว่าแนวทางการมุง่ก้าวพ้นสภาวะอนาธปิไตยของความสมัพนัธ์ระหว่างรฐัม ี2 แนวทาง
หลักด้วยกัน คือ แนวทางมาร์กซิสต์และแนวทางสันติประชาธิปไตย แนวทางมาร์กซิสต์เป็นที่แนวทางที่
ปรากฏแพร่หลายในช่วงสงครามเยน็และในยุคเริม่ต้นของการปลดปล่อยอาณานคิม ทัง้นีเ้นือ่งจากแนวทาง 
มาร์กซิสต์คาดหวังว่าในที่สุดแล้วรัฐชาติจะถูกก้าวข้ามโดยชนชั้นกรรมาชีพจับมือกันขึ้นท�าการปฏิวัติและ
เปลี่ยนระบบการปกครองในชั้นแรกแม้ยังอาจมีกลไกของรัฐอยู่ แต่ก็ถูกปกครองโดยชนชั้นกรรมาชีพซึ่ง
เป็นคนส่วนใหญ่ แต่ในระยะสดุท้ายโครงสร้างการปกครองจะปราศจากรัฐดงัทีเ่รารู้จกักนั เป็นคอมมวินสิต์
สากล ผลก็คือแนวทางนี้ ได้พยายามส่งออกการปฏิวัติในนามชนช้ันกรรมาชีพไปทั่วโลก โดยเฉพาะใน 
ยุคของสงครามเย็น

อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายสงครามเย็นก็ได้เกิดมีแนวทางใหม่ซ่ึงพยายามเอาชนะสภาวะ
อนาธิปไตยท่ีเกิดจากความสมัพนัธ์ของรฐัเช่นกนั ซึง่มกัเรียกกนัในปัจจบุนัว่า “ทฤษฎสีนัตปิระชาธิปไตย” 
(democratic peace) ซึ่งมองว่าในมีหลักฐานเชิงประจักษ์ปรากฏว่ารัฐที่มีลักษณะเป็นเสรีประชาธิปไตย
ไม่เคยท�าสงครามต่อกันเลย แต่กลับสามารถก้าวข้ามความหวาดระแวงหรือความกลัวดังที่เป็นปมปัญหา
หลักปรากฏในทางสองแพร่งด้านความมั่นคงได้ และก�าลังพัฒนาไปสู่ความเป็นชุมชนด้าน/ที่มั่นคงโดยที่
มีเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์และค่านิยมร่วมกัน ซึ่งก็คือเสรีประชาธิปไตย เพื่อการเปลี่ยนแปลงและ
วิวัฒนาการของระเบียบโลกดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามผลลัพธ์ของวิธีคิดในลักษณะดังกล่าวได้ปรากฏเป็น
มาตรการเชิงนโยบายของมหาอ�านาจ อาทิ สหรัฐอเมริกาในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21 ที่เรียกว่า “นโยบาย
เปลี่ยนระบอบ” (regime change policy) ในการแทรกแซงรัฐท่ีถูกมองว่าประสบปัญหาวิกฤตด้าน
มนุษยธรรมและเป็นภยัคกุคามต่อเสถยีรภาพระหว่างประเทศ ควบคู่ไปกบัความพยายามของการรวมกลุม่
ของภูมิภาคต่างๆ ไปสู่การเป็นชุมชนความมั่นคง (security community) ที่เน้นอัตลักษณ์และค่านิยม
ร่วมกัน
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2-45รัฐและความมั่นคง

เนื่องจากทฤษฎีสันติประชาธิปไตยมีต้นก�าเนิดมาจากการตีความงานของอิมมานูเอล ค้านท์ นัก
ปรัชญาชาวเยอรมัน เรื่อง “สันติภาพอันสถาพร” (Zum ewigen Frieden) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงาน 
ของไมเคิล ดอยล์ (Michael Doyle) และคนอื่นๆ เช่น เดวิด ฟอร์ซีธ (David Forsythe) และฟรานซิส 
ฟกูยูามา (Francis Fukuyama) นกัคดิในกลุม่นีไ้ด้ถกเถยีงเรือ่งรฐัเสรนียิมกบัสันติภาพของโลกไว้ในงาน
ต่างๆ แต่ในภาพรวมเป็นการมองว่าการรวมกลุม่ของรฐัเสรีนยิมจะเป็นการปูทางให้กบัพฒันาการของโลก
ท่ีในทีส่ดุจะสามารถก้าวข้ามความขัดแย้งไปสูโ่ลกทีมี่สนัตภิาพและกอปรด้วยค่านยิมแบบจกัรวาลทศัน์นยิม
ได้59 แนวทางการตีความค้านท์ในลักษณะดังกล่าวเป็นแนวทางที่มีอิทธิพลต่อนักรัฐศาสตร์ส่วนใหญ่ที่น�า
เอาแนวคิดของค้านท์มาสนับสนุนทฤษฎีสันติประชาธิปไตย

อิมมานูเอล ค้านท์และแนวทางสู่สันติภาพอันสถาพร
ส�านักอังกฤษมกัจดังานเขยีนของอมิมานเูอล ค้านท์ (Immanuel Kant) เรือ่งสนัตภิาพอนัสถาพร

ไว้เป็นแนวคิดท่ีบ่อเกิดของความคิดทางการเมืองระหว่างประเทศที่มุ่งก้าวข้ามสภาวะอนาธิปไตยผ่าน
แนวคิดสันติประชาธิปไตย (democratic peace) หรือแม้กระทั่งจัดแนวคิดในแบบค้านท์ว่าเป็นแนวคิด
แบบปฏิวัตินิยม (revolutionism)60 ในแง่หนึ่งมีผู้ตีความว่า “สันติภาพอันสถาพร” มีลักษณะเป็นการ
ค่อยๆ เปลีย่นแปลงเป็นขัน้เป็นตอน จากสภาวะการมีอยูข่องรัฐชาตไิปสู่สภาวะความยตุธิรรมสากลทีม่นษุย์
ปฏบิตัต่ิอกนัในฐานะมนษุย์ ซึง่ความยตุธิรรมสากลและทรรศนะจกัรวาลทศัน์นยิมนี ้ในทีส่ดุจะมคีวามส�าคญั
เหนอืกระบวนการปกครองของรฐัชาต ิมากกว่าจะเป็นการปฏวิตัล้ิมล้างรฐัโดยพลงัสงัคม (ชนชัน้กรรมาชพี) 
ในแบบมาร์กซสิต์ แต่ในอีกแง่หน่ึงก็มผู้ีมองว่า มาตราจ�าเพาะ 3 ประการ (Definitive Articles I, II, III) 
ท่ีค้านท์เสนอส�าหรับการสร้างสันติภาพอันสถาพร เป็นเพียงองค์ประกอบที่มีคุณลักษณะเฉพาะในแต่ละ
อาณาบริเวณของระบบสันติภาพ แม้จะเกี่ยวเนื่องกัน แต่ทว่าแต่ละมาตราก็มีลักษณะจ�าเพาะของตนเอง 
มไิด้มีลักษณะเป็นขัน้ตอนไปสูก่ารปฏวัิตเิหมือนทฤษฎวีภิาษวธิขีองมาร์กซ์ เมือ่พจิารณาในแง่นี ้จงึมผีูเ้หน็
ว่า “สันตภิาพอันสถาพร” มลีกัษณะเป็น (สงัคม) ระหว่างประเทศมากกว่า (โลกแห่ง) จักรวาลทศัน์นยิม61 
ซึ่งหากเราจะกล่าวในกรอบของตรรกะทางสองแพร่งด้านความม่ันคงก็คือรัฐยังด�ารงอยู่ต่อไปแต่สามารถ
ก้าวข้ามสภาวะอนาธิปไตยได้

ในมาตราจ�าเพาะที่หนึ่ง รัฐต้องเป็นสาธารณรัฐเสียก่อน ค้านท์เห็นว่าระบอบการปกครอง ต้อง
อยู่ภายใต้ธรรมนูญของสาธารณรฐัทีมี่การเลอืกตัง้ ทีส่ะท้อนความเป็นตวัแทนของประชาชน เมือ่ประชาชน
เป็นผู้ออกกฎหมาย และรัฐบาลเป็นผู้บังคับใช้ตามภายใต้ขอบเขตดังกล่าว ย่อมท�าให้การปกครองเกิด
สันตภิาพและเป็นเงือ่นไขให้เกดิ “สภาวะของความสว่างไสวทางปัญญา” (enlightenment) การเชือ่มโยง
ระบอบการปกครองแบบสาธารณรฐัเข้ากบัสนัตภิาพ เกดิมาจากฐานคตว่ิาสงครามท�าให้ประชาชนทกุข์ยาก  
 
 59 John Macmillan. (2006). “Immanuel Kant and Democratic Peace.” in Classical Theory in International 
Relations. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 53-58.
 60 Howard William and Ken Booth. (1996). “Kant: Theorist beyond Limits.” in Classical Theories of  
International Relations. Ian Clark and Iver B. Neumann. (eds.). London: Macmillan Press, p. 71.
 61 Macmillan, op cit., pp. 67-69.



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

2-46 ความคิดทางการเมืองและสังคม

หากปกครองโดยสาธารณรัฐ ซ่ึงประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจประชาชนจะตัดสินใจไม่เข้าสู่สภาวะสงคราม 
อย่างไรก็ตามในข้อเท็จจริง ไม่มีหลักฐานที่เชื่อมโยงความเป็นสาธารณรัฐกับสันติภาพ เว้นเสียแต่ในกรณี
ของกลุม่ประเทศสาธารณรฐัท่ีปกครองโดยเสรปีระชาธปิไตย ทีพ่อจะมหีลักฐานปรากฏว่าในรอบห้าสบิปีที่
ผ่านมาไม่เคยปรากฏว่ากระท�าสงครามต่อกัน62

ในมาตราจ�าเพาะที่สอง ในความสมัพนัธ์ระหว่างรฐั รฐัควรสร้างสหภาพเพือ่สนัตภิาพโดยรวมตวั
กันในลักษณะของสหพันธ์ กรณีนี้หากพิจารณาร่วมกับมาตราที่หนึ่งก็จะเห็นว่ามีความสมเหตุสมผล 
อย่างยิง่โดยเฉพาะหาสาธารณรฐัทีม่ารวมตวักันเป็นสหพนัธ์เป็นสาธารณรฐัทีเ่ป็นเสรปีระชาธปิไตย อย่างไร
ก็ตามมีผู้เห็นว่า อันที่จริงแล้ว ค้านท์ไม่ได้แยกอย่างชัดเจนระหว่างสาธารณรัฐที่เป็นเสรีประชาธิปไตยกับ
ที่มิใช่เสรีประชาธิปไตย แต่สิ่งที่ค้านท์เน้นก็คือสันติภาพระหว่างประเทศเกิดจากการรวมเป็นสหพันธ์ ซึ่ง
จะเป็นการสร้างสถาบันเชิงกฎหมายและปทัสถานระหว่างรัฐ แนวทางนี้น�าไปสู่ความเชื่อมั่นว่ารัฐสามารถ
สร้าง “ชุมชนความมั่นคง” (community security) ของคาร์ล ด๊อยทช์ (Karl Deutsch) ซ่ึงต่างจาก 
แนวคดิความร่วมมอืด้านความมัน่คง (security opeartion) ทีว่างอยูบ่นสภาวะอนาธปิไตยระหว่างรัฐตาม
ที่เจอร์วิสเสนอ อย่างไรก็ตามมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าค้านท์มิได้ก�าลังเสนอให้มีรัฐบาลโลก63

ในมาตราจ�าเพาะที่สาม เป็นการขยายการใช้หลกัความเอ้ืออาทรต่อกนัของมวลมนษุยชาต ิ(prin-
ciple of hospitality) วางอยู่บนหลักคิดที่มองว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาต่างอาศัยอยู่ในโลกด้วยกันทั้งสิ้น 
ในฐานะพลโลก ตราบเท่าที่ต้องอาศัยบนผืนโลกร่วมกันก็ควรมีความเอื้ออาทรต่อกัน อย่างไรก็ตามมีผู้ตั้ง
ข้อสังเกตว่าหลักความเอื้ออาทรมิได้หมายถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่กระท�าโดยอัตโนมัติต่อผู้ใดก็ใด เพียง
แต่ค้านท์หมายถึงไมตรีจิตซึ่งปราศจากการมุ่งร้ายต่อคนแปลกหน้า กุญแจส�าคัญจึงอยู่ที่การสื่อสารและ 
การค้าที่จะท�าให้เกิดความเป็นพลเมืองโลก และพัฒนาความเอื้ออาทรต่อกันระหว่างมนุษย์64

ปัญหาของการตีความค้านท์ในแบบสันติประชาธิปไตยและการก้าวข้ามสภาวะอนาธิปไตย

ระหว่างรัฐไปสู่สังคมโลก
มีข้อสงัเกตและข้อวจิารณ์จากนกัวชิาการบางกลุม่เกีย่วกบัการตคีวามงานเขยีนเรือ่งสนัตภิาพอนั

สถาพรของค้านท์โดยกลุ่มสันติประชาธิปไตย ซึ่งมองว่าการตีความดังกล่าวในภาพรวมเป็นการสรุป 
เกินกว่าที่ค้านท์มุ่งอธิบายและไม่ได้ค�านึงถึงบริบทของคริสต์ศตวรรษท่ี 18 การตีความคานท์โดยนัก 
สันติประชาธิปไตยโดยทั่วมีปัญหาดังต่อไปนี6้5

ประการแรก กลุม่นกัวิชาการสนัตปิระชาธปิไตยตคีวามค้านท์โดยเน้นความเป็นคู่ตรงข้ามระหว่าง
การปกครองแบบเสรีนิยมกับไม่ใช่เสรีนิยม ทั้งๆ ที่ค้านท์กล่าวถึงเพียงการแยกแยะระหว่างระบอบการ 
 
 62 William and Booth, op. cit., p. 89.
 63  Ibid., p. 90.
 64  Ibid., p. 91.
 65 แม้จะอ้างอิงข้อสรุปจาก Macmillan และ Franceshet แต่ในบางจุดผู้เขียนจะอธิบายในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป 
ดูรายละเอียดประกอบใน Macmillan, “Immanuel Kant and the Democratic Peace.” op. cit., pp. 54-55. และ Antonio 
Franceshet, “On Powerful and Enlightened Nation: Kant and a Quest for a Global Rule of Law.” op. cit., pp. 54-58.
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2-47รัฐและความมั่นคง

ปกครองที่เป็นสาธารณรัฐและระบอบที่ไม่ใช่สาธารณรัฐ ในบริบทที่ประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปขณะน้ันเป็น
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ การเปลี่ยนแปลงเป็นสาธารณรัฐด�าเนินภายใต้กระแสการปฏิวัติฝร่ังเศสและ
อุดมการณ์ความสว่างไสวทางปัญญา สาธารณรัฐจึงหมายถึงระบอบการปกครองที่มีการแบ่งแยกอ�านาจ 
ซึง่เป็นการป้องกันไม่ให้อ�านาจ (อธปิไตย) ถกูใช้โดยองค์กรเดยีวซึง่กค็อืกษตัริย์ซึง่ในขณะนัน้ด�ารงอยูภ่ายใต้
ระบอบสมบรูณาญาสิทธริาชย์ทีม่ฐีานคตว่ิา “รัฐคือข้า ข้าคอืรัฐ” สาธารณรัฐของค้านท์จงึไม่ได้มีความหมาย
เฉพาะเจาะจงไปถึงเสรีนิยมในคริสต์ศตวรรษที่ 20 แต่อย่างใด

ประการที่สอง ปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมืองถูกตีความว่าเกิดจากรัฐที่ไม่ใช่
เสรีนิยม โดยกลุ่มนักวิชาการสันติประชาธิปไตยมักจะยกเอาหลักฐานเชิงประจักษ์ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 
มาสนบัสนนุ โดยชีใ้ห้เหน็ว่ารฐัเสรนียิมในครสิต์ศตวรรษที ่ 20 ไม่เคยรบกนัเองเลย กระนัน้กต็าม แม้หลักฐาน
ดงักล่าวจะเป็นจริง แต่นัน่กม็ไิด้หมายความว่า “รฐัเสร”ี ส�าหรบัค้านท์ หมายถงึ รฐัเสรนียิมในความหมาย
ของครสิต์ศตวรรษที ่20 มผีูต้ัง้ข้อสงัเกตว่า “รฐัเสร”ี ส�าหรบัค้านท์มคีวามความหมายจ�ากดั โดยหมายถงึ
รฐัท่ีมีอิสระปกครองตนเองหรอืรฐัทีเ่กดิจากเจตจ�านงของประชาชนภายใต้หน่วยการเมอืงหนึง่ทีจ่ะปกครอง
กันเอง66 เนื่องจากในสมัยนั้นค้านท์ถือว่าในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหน่วยการเมืองมีหลายลักษณะ 
แต่หน่วยท่ีจะสามารถเข้ามาผูกพันและรับผิดชอบในทางกฎหมายระหว่างประเทศได้จ�าต้องเป็นหน่วยที่
เป็นอิสระ หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งคือเป็นเอกราชและมีอธิปไตย

ประการที่สาม เนื่องจากค้านท์สนับสนุนการจัดตั้งสหพันธ์แห่งรัฐเพื่อปูทางไปสู่สันติภาพ นัก
ทฤษฎสัีนตปิระชาธปิไตยตคีวามว่าสหพันธ์หรอืสมาพนัธ์ดงักล่าวจ�ากดัเฉพาะเสรีนยิมเท่านัน้ ทัง้น้ีเนือ่งจาก
การรวมเป็นสหพันธ์กับหน่วยการเมืองท่ีมีธรรมชาติโดยพ้ืนฐานแตกต่างกันจะเป็นอุปสรรคมิให้สันติภาพ
เกดิขึน้จรงิ นกัวชิาการจ�านวนหนึง่จงึเหน็ว่าแนวคิดในการรวมกนัเป็นสหพนัธ์แห่งรัฐนีส้อดคล้องกบัแนวคดิ
เร่ืองชุมชนความมัน่คง โดยเฉพาะเมือ่มองจากมมุมองคอนสตรัคตวิสิต์ทีม่องว่าสังคมของรัฐจะท�าให้รัฐเกดิ
การเปลี่ยนแปลงในอัตลักษณ์ ซึ่งการเปลี่ยนของอัตลักษณ์ก็จะท�าให้ระเบียบเปลี่ยน ทั้งโครงสร้างและตัว
แสดงจึงเป็นเหตเุป็นผลของกนัและกนั ด�าเนนิไปท่ามกลางวิวฒันาการของการเปลีย่นแปลงในระเบยีบโลก 
อย่างไรกต็าม มข้ีอแตกต่างระหว่างการสร้างชุมชนความมัน่คงทีว่างอยูบ่นคอนสตรคัตวิสิต์และโดยนกัสนัติ
ประชาธปิไตย โดยนกัทฤษฎสีนัตปิระชาธปิไตยมองว่าระบบอต้องเปลีย่นเสยีก่อนทีจ่ะยอมให้รฐัเข้ามาอยู่
ในสหพันธ์แห่ง “รัฐเสร”ี ในขณะทีน่กัทฤษฎีคอนสตรัคตวิสิต์มองว่า แม้ว่ากระเบยีบโลกอาจจะถูกก�าหนด
โดยส�านึกมนุษย์ทีม่รัีฐเป็นจดุอ้างองิ แต่ในขณะเดยีวกนัตวัตนของรัฐกเ็ปลีย่นแปลงได้ เมือ่ต้องมาสมัพนัธ์
กับรัฐอื่นในระเบียบโลก ความแตกต่างจึงอยู่ที่นักทฤษฎีสันติประชาธิปไตยกลับนิยมใช้มาตรการบังคับให้
เกิดการเปล่ียนระบอบเพื่อเป็นการเปลี่ยนอัตลักษณ์ของรัฐก่อนการยอมให้รัฐเข้ามาร่วมสมาคม ในแง่นี้ 
แนวทางการปฏบิติัของนกัทฤษฎีสนัตปิระชาธปิไตยจงึอาจไม่ใคร่สอดคล้องกบัแนวคดิของค้านท์เท่าใดนกั 
โดยเฉพาะภายใต้ข้อพิจารณาท่ีว่า ส�าหรับค้านท์แล้ว ค่านิยมแบบจักรวาลทัศน์จะเกิดได้ก็โดยอาศัยจาก
การค้าและการติดต่อสื่อสาร มิใช่มาตรการการแทรกแซงภายในรัฐ

 66 Ibid., p. 62.
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2-48 ความคิดทางการเมืองและสังคม

แม้ว่าภาพแห่งจักรวาลทัศน์นิยมในมาตราจ�าเพาะที่สามของสันติภาพอันสถาพรจะสอดคล้องกับ
พฒันาการในปัจจบุนัซึง่กค็อืการส่งเสรมิสนบัสนนุสทิธมินษุยชนในฐานะค่านยิมสากลและบรรทดัฐานของ
โลก ซึง่ในแง่หน่ึงกเ็ป็นการก้าวข้ามรฐัและสภาวะอนาธปิไตยระหว่างประเทศทีเ่กดิจากรัฐไปสูห่ลกันติธิรรม
แห่งโลกที่มีมนุษย์เป็นหน่วยอ้างอิงของความมั่นคง แต่การตีความว่าสันติภาพจะเกิดอย่างแท้จริงเฉพาะ
ระหว่างหน่วยการเมอืงแบบเสรนียิมเท่านัน้ ท�าให้เกดิการแยกสนัตภิาพออกมาให้จ�ากดัเฉพาะกลุม่ ท�าให้
เกิดการแบ่งแยกออกเป็นรัฐเสรีที่รักสันติภาพและรัฐอันธพาลที่ส่งออกความรุนแรง ซึ่งผลตามมาก็คือการ
บังคับให้เสรี ซึ่งหมายถึงการใช้มาตรการทางทหารเข้าแทรกแซงรัฐ การตีความดังกล่าวนี้ย้อนแย้งกับ
สนัติภาพอันสถาพรของค้านท์ท่ีเกดิจากการค้าและการสือ่สาร ในแง่หนึง่ส�าหรับค้านท์ รัฐสามารถก้าวข้าม
สภาวะอนาธิปไตยและความหวาดระแวงต่อกันได้โดยการเข้าเป็นสหพันธ์ที่มีหลักความเอื้ออาทร (prin-
ciple of hospitality) บรรทัดฐานสากล แนวคิดของค้านท์จึงอาจสอดรับกับแนวทางพหุนิยมในทาง 
การเมืองระหว่างประเทศมากกว่าจะยกเลิกรัฐหรือใช้มาตรการกดบังคับเพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่าง
ที่ถูกตีความโดยนักทฤษฎีสันติประชาธิปไตย

จะเหน็ว่าทั้งกรณขีองลทัธมิาร์กซิสตแ์ละทฤษฎีสนัตปิระชาธปิไตยแมต้า่งอ้างว่ามีรากฐานมาจาก
วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ (วัตถุนิยมวิภาษวิธีในกรณีมาร์กซิสต์) และมีหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุน (ใน
กรณีของสันติประชาธิปไตย) แต่ทั้งสองแนวทางก็ไม่พ้นที่จะมีลักษณะอุดมคตินิยม อี เอช คาร์ (E. H. 
Carr) ได้วจิารณ์อดุมคตนิยิมไว้ในทศวรรษก่อนสงครามโลกคร้ังที ่2 ว่า “สิง่ทีเ่ราเผชญิในการเมอืงระหว่าง
ประเทศทุกวันน้ีก็คือภาวะล้มละลายของแนวคิดศีลธรรมท่ีได้ครอบง�าความคิดทางการเมืองและเศรษฐกิจ
มากว่าร้อยห้าสิบปี ในทางระหว่างประเทศจะไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่เราจะหาคุณธรรมอาศัยเพียงการ
ใคร่ครวญด้วยเหตุผล เพราะเป็นไปไม่ได้จริงที่จะเช่ือว่า รัฐหากจะมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ให้กับทั้งโลก
แล้วจะแสวงหาผลประโยชน์ให้กับประชาชนของตนเอง และในทางกลับกนักต็าม” ในบริบทของสงครามโลก 
คาร์ได้เตือนเราถึงความไม่ลงตัวของผลประโยชน์แห่งชาติและผลประโยชน์ของมวลประชาชาติ สิ่งท่ีคาร์
ก�าลังกล่าวถึง โดยเฉพาะเกี่ยวกับความเข้ากันไม่ได้ระหว่างผลประโยชน์แห่งชาติและผลประโยชน์ของ
ประชาชาต ิท�าให้เราต้องใคร่ครวญด้วยหรอืไม่ว่า ผลประโยชน์ของปัจเจกชนในฐานะคนของรัฐกบัในฐานะ
มนษุยชาตอิย่างทีจ่กัรวาลทศัน์นิยมคาดหวังอาจต้องด�าเนนิต่อไปในแบบเส้นขนานทีไ่ม่วนับรรจบกนัหรือไม่

กิจกรรม 2.2.4

จงอธิบายแนวทางการมุ่งก้าวพ้นสภาวะอนาธิปไตยของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ

แนวตอบกิจกรรม 2.2.4 

แนวทางการมุง่ก้าวพ้นสภาวะอนาธปิไตยของความสมัพนัธ์ระหว่างรัฐมี 2 แนวทางหลักคือ แนวทาง 
มาร์กซิสต์และแนวทางสันติประชาธิปไตย แนวทางมาร์กซิสต์เป็นที่แนวทางที่ปรากฏแพร่หลายในช่วง
สงครามเย็นและในยคุเริม่ต้นของการปลดปล่อยอาณานคิม ทัง้นีเ้นือ่งจากแนวทางมาร์กซสิต์คาดหวงัว่าใน
ท่ีสดุแล้วรฐัชาตจิะถกูก้าวข้ามโดยชนช้ันกรรมาชีพจบัมอืกนัขึน้ท�าการปฏวิตัแิละเปลีย่นระบบการปกครอง 
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2-49รัฐและความมั่นคง

ในชัน้แรกแม้ยังอาจมกีลไกของรฐัอยู ่แต่กถู็กปกครองโดยชนชัน้กรรมาชพีซึง่เป็นคนส่วนใหญ่ แต่ในระยะ
สุดท้ายโครงสร้างการปกครองจะปราศจากรัฐดังที่เรารู้จักกัน เป็นคอมมิวนิสต์สากล ผลก็คือแนวทางนี้ได้
พยายามส่งออกการปฏวัิตใินนามชนช้ันกรรมาชีพไปทัว่โลก โดยเฉพาะในยคุของสงครามเยน็ ในช่วงปลาย
สงครามเย็นก็ได้เกิดมีแนวทางใหม่ซึ่งพยายามเอาชนะสภาวะอนาธิปไตยที่เกิดจากความสัมพันธ์ของรัฐ
เช่นกัน ซึ่งมักเรียกกันในปัจจุบันว่าทฤษฎีสันติประชาธิปไตย โดยมองว่ารัฐที่มีลักษณะเป็นเสรี
ประชาธิปไตยไม่เคยท�าสงครามต่อกันเลย แต่กลับสามารถก้าวข้ามความหวาดระแวงหรือความกลัวดังที่
เป็นปมปัญหาหลักปรากฏในทางสองแพร่งด้านความมั่นคงได้ และก�าลังพัฒนาไปสู่ความเป็นชุมชนด้าน/
ท่ีมัน่คงโดยทีม่เีอกลกัษณ์หรอือตัลกัษณ์และค่านยิมร่วมกนั ซึง่กค็อืเสรปีระชาธปิไตย เพือ่การเปลีย่นแปลง
และววิฒันาการของระเบยีบโลกดงักล่าว ผลลพัธ์ของวธิคีดิในลกัษณะดงักล่าวได้ปรากฏเป็นมาตรการเชงิ
นโยบายของมหาอ�านาจ อาทิ สหรฐัอเมรกิาในต้นครสิต์ศตวรรษที ่21 ทีเ่รียกว่านโยบายเปลีย่นระบอบ ใน
การแทรกแซงรฐัทีถ่กูมองว่าประสบปัญหาวิกฤตด้านมนษุยธรรมและเป็นภยัคกุคามต่อเสถยีรภาพระหว่าง
ประเทศ ควบคู่ไปกับความพยายามของการรวมกลุ่มของภูมิภาคต่างๆ ไปสู่การเป็นชุมชนความมั่นคงที่
เน้นอัตลักษณและค่านิยมร่วมกัน
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2-50 ความคิดทางการเมืองและสังคม
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