2551 ภารกิจทางทหารของรัฐบาลพลเรือนใหม
สุรชาติ บํารุงสุข
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“ในที่ซึ่งความผูกพันของสาธารณชนตอสถาบันพลเรือนแข็งแรง การแทรกแซง
ของทหารในการเมืองจะออนแอ ... ในทํานองเดียวกันในที่ซึ่งความผูกพันของ
สาธารณชนตอสถาบันพลเรือนออนแอหรือไมมีเลยนั้น การแทรกแซงของ
ทหารในการเมืองจะมีขอบเขตอยางกวางขวางทัง้ ในรูปแบบและเนื้อหา”
Samuel E. Finer
The Man on Horseback (1962)
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หนึ่งในประเด็นสําคัญของรัฐบาลใหมที่เกิดจากการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2550
จะต องคิด อย า งมากก็ คือ การจั ด ความสั มพัน ธกับกองทัพ ซึ่งมี บ ทบาททางการเมื อ งมากขึ้น จากการ
รัฐประหารในป 2549 จนอาจกลายเปนปจจัยที่ครอบงําการเมืองในภาคพลเรือนไดไมยากนักในอนาคต
การเมืองในสภาพดังกลาวทําใหรฐั บาลพลเรือนจะตองคิดใหไดวา จะทําอยางไรที่กองทัพจะไม
กลายเปน “ปจจัยขัดขวาง” ตอการพัฒนาการเมือง ซึ่งก็คือการลดบทบาททางการเมืองของทหารลงนั่นเอง
แตการลดบทบาทเชนนี้ มิไดหมายความวาจะตองทําใหกองทัพมีความออนแอในทางการทหาร เปนแต
เพียงการทําใหความเปนเสรีในทางการเมืองของกองทัพลดลงจากสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการยึดอํานาจในป
2549 ตางหาก
ดังนั้นภารกิจสําคัญของรัฐบาลใหมหลังการเลือกตั้งในความสัมพันธกับกองทัพจึงไดแก
1) สรางกระบวนการทําใหเปนทหารอาชีพ
ไมวาจะมองในทางทฤษฎีหรือปฏิบัติก็ตาม กองทัพที่ตัดสินใจเขาแทรกแซงทางการเมืองดวยการ
รัฐประหารนั้น ไมอาจถูกเรียกวาเปนกองทัพของ “ทหารอาชีพ” ไดเลย แมจะมีขอถกเถียงในทางการเมือง
และในทางการทหารวา ทหารอาชีพคืออะไร แตทุกฝายดูเหมือนจะมีขอยุติในเชิงความหมายวา ทหาร
อาชีพคือ นายทหารที่อุทิศตนใหแกความรูและความรับผิดชอบในเรื่องทางทหาร หรืออีกดานหนึ่งก็คือ
การทําใหนายทหารในกองทัพมีความเปนผูเชี่ยวชาญในกิจการดานการทหาร และในขณะเดียวกันก็ดํารง
ความรับผิดชอบทางสังคมในกรอบของภารกิจทางทหารไว ซึ่งก็จะมีผลทําใหนายทหารเขามาเกี่ยวของ
กับเรื่องทางการเมืองนอยลง
กระบวนการเช น นี้ ย อ มไม ใ ช เ รื่ อ งที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ทางฝ า ยกองทั พ แต เ พี ย งด า นเดี ย ว เพราะ
กระบวนการดังกลาวจะเกิดขึ้นไดจริงก็ตอเมื่อ รัฐบาลพลเรือนที่เขามาบริหารประเทศจะตองมีความ
มุงมั่น พรอมทั้งความตั้งใจจริงที่จะผลักดันใหกระบวนการนี้เกิดขึ้นไดจริง ซึ่งความมุงมั่นเชนนี้ตองการ
ทั้งความรู และความสามารถในการบริหารจัดการความสัมพันธที่ซับซอนระหวางรัฐบาลกับกองทัพใหอยู
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ในกรอบของความเปนประชาธิปไตยได เพราะในทายที่สุดแลว การจะทําใหนายทหารเปนทหารอาชีพได
ก็คือ จะตองสรางใหเกิดความเชื่อในหลักการเรื่อง “ความเปนใหญของพลเรือน”
ความเชื่อเชนนี้เปนหลักประกันอยางสําคัญตอการแทรกแซงของทหารในการเมือง เพราะหาก
ปราศจากซึ่งความเชื่อในหลักการเชนนี้แลว การแทรกแซงของกองทัพหรือการขยายบทบาททางการเมือง
ของทหาร ยอมกลายเปนเรื่องปกติ
ปญหานี้อาจจะทําใหพรรคการเมืองทั้งหลายคิดวาเปนเรื่องในระยะยาวและเปนเรื่องที่มีความ
เปราะบางอยางมาก ซึ่งอาจจะทําใหพรรคการเมืองไมคอยอยากเขามายุงเกี่ยวดวย เพราะไมใชประเด็นที่
จะทําใหพรรคการเมืองไดเสียงจากสาธารณชน หากแตอาจจะสงผลกระทบตอพรรคนั้น ๆ ไดงาย
ฉะนั้นปญหาการสรางความเปนทหารอาชีพจึงควรต องผลัก ดันใหเ ปนวาระแหงชาติในเวที
สาธารณะควบคูกับความตั้งใจ และความมุงมั่นของพรรคการเมืองที่จะตองทําใหประเด็นเชนนี้เปน
“วาระรวม” ของทุกพรรค เพราะหากกระบวนการดังกลาวเกิดขึ้นไมไดแลว โอกาสการหวนคืนของทหาร
ในการเมืองยอมเปนไปไดตลอดเวลา
2) ปฏิรูปกองทัพ
ในกระบวนการสรางทหารอาชีพนั้น รัฐบาลจะตองมุงมั่นในอีกสวนที่จะตองปฏิรูปกองทัพใหได
เพราะเปนไปไมไดเลยที่จะสรางกองทัพของทหารอาชีพใหเกิดขึ้นไดจริง โดยปราศจากการปฏิรูปกองทัพ
และยิ่งพิจารณาจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางยุทธศาสตรแลว ก็ยิ่งเห็นถึงความจําเปนใน
การปฏิรูปกองทัพ เพราะกองทัพไมไดอยูในสภาพแวดลอมเชนในอดีตเชนที่นายทหารทั้งหลายคุนเคย
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งจากการสิ้นสุดของสงครามเย็น (2532/33) และการกําเนิดของสงครามกอ
การราย (2544) ลวนแตทําใหเงื่อนไขของประเด็นความมั่นคงที่รัฐตองเผชิญเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก
ความคุนเคยและความเคยชินของโลกความมั่นคงในอดีตอาจจะไมชวยอะไรเลย
กองทัพในสภาพแวดลอมใหมจึงตองการการปฏิรูปตัวเองในเรื่องสําคัญไดแก
2.1 ระบบงบประมาณ ผูนํากองทัพอาจจะเชื่อมั่นวา อํานาจของกองทัพที่ไดรับความคุมครองจากการ
รัฐประหารนั้น ทําใหกองทัพทั้งในเชิงสถาบันและในเชิงตัวบุคคล (ผูนํากองทัพ) ไดผลประโยชนตอบ
แทนหลาย ๆ อยาง แตประเด็นเชนนี้มิใชสิ่งที่ดํารงอยูอยางถาวรในระบบบริหารกองทัพ
ดังนั้นประเด็นที่ตองการการคิดใหมก็คือ การบริหารจัดการระบบงบประมาณ ที่เอื้อใหเกิดการใช
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความเกี่ยวของกับประเด็นหลัก ๆ ใน 3 เรื่องคือ
2.1.1 การจัดสรรงบประมาณของเหลาทัพ
2.2.1 การจัดซื้อจัดหายุทโธปกรณ
2.1.3 การจัดทํางบประมาณเพื่อรองรับแผนเผชิญเหตุ
การจัดสรรงบประมาณของเหลาทัพเปนเรื่องที่ตองการการปฏิรูป มิใชการผูกติดอยูกับขนาดของ
กําลังพลในเหลาทัพแตเพียงอยางเดียว หากแตการใชงบประมาณตองมุงในประเด็นของการพัฒนากองทัพ
และตองวางน้ําหนักในเชิงนโยบายใหไดวาในแตละชวงเวลา กองทัพไทยมุงจะใชงบประมาณเพื่อการ
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พัฒนาอะไรเพื่อตอบสนองความตองการของยุทธศาสตรชาติ และยุทธศาสตรทหารของประเทศ ประเด็น
เชนนี้มีความเกี่ยวพันโดยตรงตอแนวคิดในการจัดซื้อจัดหายุทโธปกรณ ซึ่งก็คือการจัดซื้อจัดหาจะตองไม
เปนไปอยางไรทิศทาง หรืออีกดานหนึ่งก็จะตองไมเปนไปในแบบ “ตามใจนาย” หรือ “ตามธงนาย”
นอกจากนี้ตองมีระบบงบประมาณรองรับเพื่อกําลังพลที่ปฏิบัติหนาที่ในสนามอยางจริง ไมวาจะ
เปนเรื่องของสิทธิกําลังพลในทางงบประมาณ หรือในเรื่องที่เกี่ยวของกับสวัสดิการกําลังพลในสนาม เปน
ตน การปฏิรูปในประเด็นเชนนี้ก็เพื่อเปนหลักประกันวา กองทัพใหความใสใจตอความเปนอยูของกําลัง
พลในสนาม มิใชสนใจแตกําลังพลที่อยู “ใกลชิดนาย” เทานั้น
2.2 ระบบตอบแทนและการใหความดีความชอบ
การใหความดีความชอบในระบบราชการปรากฏชัดในรูปของการปรับเงินเดือน และการเลื่อนยศ
ซึ่งในสวนของกองทัพยังผูกโยงอยูกับเรื่องสําคัญก็คือ ความรับผิดชอบในตําแหนงหนาที่การงานหลัก อัน
ไดแก การมีตําแหนงเปนผูบัญชาหนวยกําลังรบ หรือการมีตําแหนงในฝายอํานวยการสําคัญ ๆ เปนตน
ทําอยางไรที่การแตงตั้งโยกยายจะเกิดขึ้นอยางมีแนวทางรองรับ เชน การใชแนวทางในการรับ
ราชการเป น ป จ จั ย กํ า หนด หรือ การแต งตั้ ง ผูช ว ยทูต ทหารประจํา ในประเทศที่น ายทหารผู นั้ น ได รั บ
การศึกษามา มิใชการเลือกนายทหารที่ไมมีภูมิหลังเกี่ยวของกับประเทศที่ตนเองตองไปเปนทูต หรือการ
แตงตั้งจะตองใช “ระบบคุณธรรม” (merit system) และในดานหนึ่งก็เพื่อเปนหลักประกันวา ในความเปน
กองทัพอาชีพนั้น นายทหารทุกคนถูกคัดเลือกจากความสามารถในวิชาชีพทหาร มิใชจากในความเปน
“ลูกผูใหญ” หรือเปน “เด็กนาย” มิเชนนั้นแลว นายทหารอยางนโปเลียนยอมเกิดขึ้นไมได เพราะเขามิใช
ลูก ขุ น นางที่ มี ตํ า แหน ง สู ง ในกองทัพ หากแต เ ป น เพราะเขาเป น นายทหารปน ใหญ ที่มี ค วามสามารถ
ตางหาก
ดังนั้นการปฏิรูปกองทัพจะตองทําใหเกิดระบบคุณธรรมในการเลื่อนยศปลดยายใหได อยางนอย
นายทหารทุกคนมีหลักประกันวา พวกเขาจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันและเปนธรรมในฐานะแหง
ความเปนนายทหารของชาติที่เปน “ทหารอาชีพ”
2.3 ระบบสวัสดิการ
ในบริบททางประวัติศาสตรกําลังพลเมื่อเขามาบรรจุประจําการในกองทัพ จึงทําใหความเปน
กองทัพสมัยใหมเกิดขึ้น ซึ่งกองทัพในสภาวะเชนนี้มีความแตกตางโดยตรงจากกองทัพยุคเกา เพราะกอง
ทหารสมัยใหมเปน “กองทัพประจําการ” ที่มีระบบการจายคาตอบแทน และระบบสวัสดิการรองรับ แทน
ระบบทหารรับจางเชนในอดีต ซึ่งความผูกพันเกิดขึ้นจากผูวาจางไมใชในความหมายของการรับราชการ
ทหารใหแกรัฐ
ในเงื่อนไขเชนนี้ จึงมิใชวารัฐจะดูแลเฉพาะในเรื่องเงินเดือนเทานั้น แตยังรวมถึงการที่กองทัพซึ่ง
ไดรับงบประมาณจากรัฐ จะตองดูแลความเปนอยูของชีวิตกําลังพลในกองทัพอีกดวย เพราะกําลังพล
จะตองมีหลักประกันวา การสูญเสียที่เกิดขึ้นในสงครามนั้น รัฐและกองทัพจะเปนผูดูแลครอบครัวที่ยัง
เหลืออยูของพวกเขา หรือในยามสันติ พวกเขาก็ควรมีหลักประกันในการไดรับสวัสดิการตอบแทนจาก
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กองทัพ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ผลประโยชนในกองทัพจะตองไมใชสิ่งที่ถูกแบงปนเฉพาะกลุมนายทหาร
ระดับสูงในกองทัพเทานั้น
อนาคต
ประเด็นที่กลาวแลวในขางตนเปนเรื่องที่รัฐบาลใหมตองคิด แนนอนวา บางสวนของปญหาที่
นําเสนออาจจะเปนเรื่องระยะยาว แตก็คงปฏิเสธไมไดวาการจัดความสัมพันธระหวางรัฐบาลที่มาจากการ
เลือกตั้งกับกองทัพ เปนประเด็นสําคัญที่ตองดําเนินการใหไดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และความสําเร็จ
ก็คือ การทําใหกองทัพถอนตัวออกจากการเมืองไดอยางเปนจริง โดยไมตองกังวลถึงการหวนคืนของการ
แทรกแซงของทหารไมวาระบบการเมืองจะตองเผชิญกับวิกฤตหรือไมก็ตาม
ในทายที่สุดเรื่องราวเหลานี้ใหคําตอบอยางสําคัญแตเพียงประการเดียวก็คือ จะตองเริ่มตนปฏิรูป
กองทัพคูขนานกับการปฏิรูปการเมืองไทยใหไดในป 2551 !
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ที่มา : มติชนสุดสัปดาห ฉบับประจําวันที่ 4-10 มกราคม พ.ศ. 2551 ฉบับที่ 1429
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