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Abstract 
 Ontological security has had its origin in psychiatry then a famous sociological theorist 
reinterpreted and has been increasingly used in the areas of international relations, world politics, peace 
and security studies. It also related closely to human security, social policy and social welfare. In the 
1960s, R.D. Laing, Scottish psychiatrist influenced by Existentialists, such as Kierkegaard, Nietzsche, 
Heidegger, particularly, Jean Paul Sartre, led the famous movement called “anti-psychiatry”. The 
ontological security is one of the fundamental concept underpinning anti-psychiatry movement. The 
movement brought a new humanistic approach replacing traditional ways of treating people with mental 
health illness. In the 1980s, Anthony Giddens used the term ‘ontological security’ in his books. The term 
different from its origin and interpreted in according to his theory of structuration as well as the Third Way 
or the New Left for social welfare world. 

In the 2000s, Brent J. Steele and Jennifer Mitzen were the first two scholars who used ontological 
concept in the study of international relations, world politics, peace and security studies. The concept is 
also popular among scholars in the areas of human security, social work, social development, social 
policy, and social welfare. 
Keywords: Ontological Security, Anti-Psychiatry, Anthony Giddens, International Relations, Social Policy  
 

บทคัดย่อ 
แนวคิดความม่ันคงทางภววิทยาเกิดข้ึนครั้งแรกในวงการจิตเวช ต่อมานักทฤษฎีสังคมวิทยาน ามาตีความใหม่ และ

ข้ามไปสู่วงการการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเมืองระดับโลก สันติภาพและความม่ันคงศึกษา นอกจากน้ันยังพบ
แนวคิดน้ีในการศึกษาด้านความม่ันคงของมนุษย์ นโยบายสังคมและสวัสดิการสังคม ในทศวรรษท่ี 1960 อาร์ ดี แลง จิตแพทย์
ชาวสก๊อต เป็นผู้น าขบวนการเคล่ือนไหวต่อต้านจิตเวชศาสตร์แนวด้ังเดิม โดยใช้แนวคิดความม่ันคงทางภววิทยาท่ีได้รับ
อิทธิพลมาจากปรัชญาอัตถิภวนิยม โดยเฉพาะอย่างย่ิง จากนักปรัชญาฝรั่งเศสช่ือ ฌอง พอล ซาร์ต ขบวนการต่อต้านจิตเวช
แนวด้ังเดิมถือว่าได้เปล่ียนแปลงมุมมองท่ีมีต่อคนไข้สุขภาพจิตให้มีความเป็นมนุษย์มากย่ิงข้ึน ต่อมา ทศวรรษท่ี 1980 แอน
โทนี กิดเด้นส์ นักทฤษฎีสังคมวิทยาท่ีโดดเด่น ได้น าแนวคิดภววิทยามาตีความใหม่และน ามาประกอบในทฤษฎีการสร้าง
โครงสร้างของเขา ต่อมาในทศวรรษท่ี 2000 เบรนท์ เจ สตีล และเจนนิเฟอร์ มิทเซ่น น าแนวคิดความม่ันคงทางภววิทยามาใช้
ในการศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเมืองระดับโลก สันติภาพและความม่ันคงศึกษา ต่อมามีความนิยมเพิ่มเติม
ไปในหลายวงการ เช่น ความม่ันคงของมนุษย์ นโยบายสังคม การพัฒนาสังคม สังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการสังคม เป็นต้น 
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บทน า 

 แนวคิดความม่ันคงทางภววิทยา (Ontological Security) มีประวัติความเป็นมา เริ่มจากวงการจิตเวชโดยจิตแพทย์
ผู้ต่อต้านจิตเวชศาสตร์แบบด้ังเดิม ต่อมานักทฤษฎีสังคมวิทยาได้น ามาตีความใหม่ และยังข้ามมาแพร่หลายในวงการศึกษาด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเมืองโลก และความม่ันคงศึกษา ความม่ันคงทางภววิทยายังมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับ
ความม่ันคงของมนุษย์ ส่วนในบริบทของนโยบายสังคมและสวัสดิการสังคม แนวคิดความม่ันคงทางภววิทยาก็มีบทบาทท่ีส าคัญ
เช่นเดียวกัน บทความน้ีเป็นการค้นคว้าประวัติความเป็นมา จุดก าเนิด การก้าวข้ามมาสู่สังคมวิทยา และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ รวมถึงการประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยด้านนโยบายสังคมและสวัสดิการสังคม ท่ีก าลังนิยมกันอย่างกว้างขวาง 
 
ประวัติความเป็นมาของแนวคิดความม่ันคงทางภววิทยา 
 ความเป็นมาของแนวคิดความม่ันคงทางภววิทยา นับว่ามีความน่าสนใจท่ีเริ่มต้นจากการปฏิเสธจิตเวชศาสตร์แบบ
ด้ังเดิม แล้วก้าวข้ามมายังนักทฤษฎีสังคมวิทยายุคหลังทันสมัย และแพร่ความนิยมข้ามไปยังวงการความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ การเมืองโลกและความม่ันคงศึกษา ท้ังน้ี งานเขียนของนักวิชาการด้านความสัมพันธ์ต่างประเทศได้อ้างอิงจุดก าเนิด
รากฐานเดียวกันและสะท้อนเส้นทางของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเส้นทางเดียวกัน คือ เริ่มจากอาร์ ดี แลง (R.D. Laing) และ
ขบวนการต่อต้านจิตเวชแนวด้ังเดิม มาสู่การเป็นส่วนหน่ึงของทฤษฎีการสร้างโครงสร้าง (Structuration Theory) ของแอน
โทนี กิดเด้นส์ (Anthony Giddens) แล้วจึงแพร่ข้ามมาท่ีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations)  
 จุดก าเนิดจากอาร์ ดี แลง: จิตแพทย์ที่ต่อต้านจิตเวชศาสตร์ 
 บุคคลจ านวนมากท่ีมีชีวิตท่ีปราศจากประสบการณ์ปัญหาด้านจิตใจ ในขณะท่ีอีกหลายๆ คน ท่ีอาจจะอยู่ใน
สภาวะการณ์เดียวกันหรือสถานการณ์ท่ีคล้ายๆ กัน แต่กลับพบว่าตนต้องตกเป็นเหย่ือของภาวะจิตใจท่ีไม่แน่นอน ประเด็น
ปัญหาสุขภาพจิตท่ีเช่ือมโยงกับภาวะอัตวิสัย-ในสถานการณ์เดียวกันบางคนมีปัญหา แต่บางคนกลับไม่มีปัญหา ทัศนะด้ังเดิม
มักจะเช่ือกันว่า ท่ีเป็นเช่นน้ันก็เพราะบุคคลบางคนอาจจะเกิดมาพร้อมกับลักษณะทางพันธุกรรมท่ีก่อให้เกิดปัญหาด้านจิต
ประสาท หรือบางทัศนะก็มองไปท่ีการเล้ียงดูท่ีบกพร่องของพ่อแม่-ครอบครัวท่ีแตกแยกท าให้ส่งผลเสียหายทางจิตวิทยา 
(Porter 2002 cited in Ashman, & Gibson, 2010) 
 อย่างไรก็ตาม ทัศนะด้ังเดิมท่ีอธิบายด้วยพันธุกรรมและการเล้ียงดูท่ีไม่ดี – ไม่เป็นท่ียอมรับของกลุ่มนักคิดนักปรัชญา
แนวอัตถิภาวนิยม (existentialists) ซึ่งเช่ือในการด ารงอยู่ของความคิดอิสระในตัวมนุษย์ บุคคลทุกคนมีอิสระท่ีจะตัดสินใจ
เลือกกระท าการใดๆ โรนัลด์ เดวิด แลง (Ronald David Laing) (1927-1989) หรือ R.D. Laing เป็นนักจิตแพทย์ชาวสก๊อตท่ี
ใช้ปรัชญาอัตถิภาวนิยมเป็นพื้นฐานของการสร้างแนวคิดเรื่อง ความไม่ม่ันคงทางภววิทยา (Ontological Insecurity) ในการ
อธิบายว่า เหตุใดเราจึงพบความแตกต่างระหว่างบุคคลท่ีน าไปสู่ความเจ็บป่วยทางจิต 
 ฐานคิดความม่ันคงทางภววิทยา มาจากปรัชญาอัตถิภาวนิยม (Existentialism)  
 แลง (Laing) เป็นจิตแพทย์ท่ีช่ือเสียงโดดเด่นท่ีสุดในยุคทศวรรษ 1960s เขาได้รับอิทธิพลทางความคิดอย่างมากจาก
นักปรัชญาในกลุ่มอัตถิภาวนิยม ต้ังแต่ เซอเรน โอบึย เคียร์เคกอร์ด (Søren Aabye Kierkegaard: 1813–1855), ฟรีดริช 
วิลเฮล์ม นีทเช่ (Friedrich Wilhelm Nietzsche: 1844-1900), มาร์ทิน ไฮเดกเกอร์ (Martin Heidegger: 1889-1976) และ
โดยเฉพาะอย่างย่ิง ฌอง ปอล ซาร์ต (Jean Paul Sartre: 1945-1980) แลงได้ประยุกต์ใช้ปรัชญาอัตถิภาวะนิยมในการท า
ความเข้าใจกับโรคจิตเภท (Schizophrenia) หนังสือท่ีมีช่ือเสียงของแลง คือเรื่อง The Divided Self ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี ค.ศ.
1960 แลงโต้แย้งว่า จิตเวชศาสตร์ร่วมสมัยน้ันปฏิบัติต่อคนไข้เสมือนส่ิงมีชีวิตท่ีโดดเด่ียว (Isolated Organism) ท่ีเรียกว่าการ
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ดูแลรักษาคนไข้ แท้ท่ีจริงคือการพยายามจัดการกับพฤติกรรมของคนไข้ท่ีสังคมไม่พึงปรารถนา เป็นการจัดการกับบุคคลแค่ใน
ระดับส่ิงมีชีวิต (Organic level) (ไม่ใช่ระดับมนุษย์) โดยการใช้ทุกวิถีทางท่ีจ าเป็น ได้แก่ การใช้ยา การใช้ไฟฟ้าช๊อก หรือการ
ผ่าตัดสมอง แลงวิพากษ์ว่ามุมมองด้วยวิทยาศาสตร์ท่ีคับแคบเย่ียงน้ีส่งผลเป็นการละเลยทางเลือกท่ีเป็นไปได้อ่ืนๆ ท่ีน่าจะใช้
อธิบายความบ้า (Madness) ได้ดีกว่า (Ashman & Gibson, 2010)  
 สาธารณชนยกย่องแลงในฐานะจิตแพทย์ผู้ปฏิเสธจิตเวชศาสตร์แนวด้ังเดิม เขาท าให้ความบ้ากลายเป็นส่ิงปกติ
ธรรมดา (the Psychiatrist Who Wanted to Make Madness Normal) (Brocklehurst, 2017) แนวคิดเรื่องความม่ันคง
ทางภววิทยาและความไม่ม่ันคงทางภววิทยา ปรากฎข้ึนครั้งแรกในหนังสือ The Divided Self ของแลง เป็นการน าแนวคิด
ปรัชญาอัตถิภาวนิยมมาใช้อธิบายกับจิตวิเคราะห์ แลงมองว่า เน้ืองาน (Task) ของจิตวิเคราะห์ไม่ใช่การรักษาคนไข้ ท้ังน้ี การ
รักษาเป็นการผลักดันให้ชีวิตคนไข้เข้ากันได้กับกรอบกฎเกณฑ์ของค าว่าสุขภาพเท่าท่ีก าหนดกันในแบบด้ังเดิม แลงเรียกร้องให้
มีการรื้อสร้าง (Reconstruct) “หนทางท่ีน าคนไข้ไปสู่การเป็นตัวตนของเขาเอง-ในโลกของเขาเอง” (Laing, 2010, p.25 
cited in Rossdale, 2015, p.3) 
 แลงเป็นผู้น าขบวนการต่อต้านจิตเวชศาสตร์แนวดั้งเดิม 
 แลงเรียกร้องให้มีรูปแบบของจิตเวชศาสตร์ท่ีมุ่งให้จิตแพทย์แสวงหาการมองคนไข้ในฐานะบุคคลอย่างแท้จริง และต้ัง
ค าถามถึงพฤติกรรมการแสดงออกของคนไข้ในอย่างท่ีเป็นการด ารงอยู่อย่างแท้จริง แทนท่ีจะมองว่าพฤติกรรมน้ันเป็นเพียง
แค่สัญญะของโรคอย่างหน่ึง ทัศนะและการเรียกร้องของแลงท าให้เขากลายเป็นผู้น าของขบวนการเคล่ือนไหวท่ีปฏิเสธจิตเวช 
(Anti-Psychiatry Movement) เขายืนยันว่า ประสบการณ์ของคนๆ หน่ึงและคนอ่ืนๆ ในฐานะท่ีเป็นบุคคลเป็นพื้นฐานท่ีต้อง
พิจารณาก่อน แลงเสนอแนะแนวคิดความม่ันคงทางภววิทยาและความไม่ม่ันคงทางภววิทยา โดยมองว่าโรคจิตและโรคจิตเภท 
อาจอุบัติข้ึนเม่ือ-มีการขาดตกบกพร่องอย่างมากท่ีสุดหรือบางส่วนของการมีความม่ันใจท่ีเกิดข้ึนจากต าแหน่งท่ีบุคคลน้ันด ารง
อยู่ ซึ่งแลงเรียกว่า ความม่ันคงทางภววิทยา เม่ือมีการขาดตกบกพร่องดังกล่าว ความวิตกกังวลและการเป็นภัยอันตรายท่ี
ปรากฏข้ึน แลงเรียกว่า น่ันคือ ความไม่ม่ันคงทางภววิทยา (Laing, 2010, pp.41-42 cited in Rossdale, 2015, p.3) 
 แลงอธิบายเพิ่มเติมว่า ในความม่ันคงทางภววิทยาน้ัน บุคคลจะมีประสบการณ์ของตนเองท่ีเป็นจริง เป็นชีวิตจริง ใน
รูปองค์รวม และในฐานะท่ีแตกต่างออกไปจากคนอ่ืนในภาวะการณ์ปกติธรรมดาในโลกน้ี และเป็นท่ีชัดเจนว่า อัตลักษณ์ 
(Identity) และการมีอ านาจอิสระ (Autonomy) ของบุคคลคนน้ันไม่นับว่าเป็นปัญหา-เป็นข้อสงสัยใดๆ ท้ังในเชิงมิติของเวลา
ท่ีต่อเน่ือง ในเชิงของความแน่นอนสม่ าเสมอ ความเป็นแก่นสาร ความเป็นจริงแท้ และการมีคุณค่า ในเชิงของการมีสภาวะ
ด ารงอยู่ของเรือนร่าง ตลอดจนการมีจุดเริ่มต้น จุดก าเนิด การมีแนวโน้มดับสูญและการตายจากกัน บุคคลจึงมีแกนแก่นของ
ความม่ันคงทางภววิทยาในตัวตนของเรา (Laing, 2010, p.42 cited in Rossdale, 2015, p.3)  
 ส่วนความไม่ม่ันคงทางภววิทยา แลงอธิบายว่า บุคคลจะขาดคุณลักษณะหลายอย่าง บุคคลจะขาดความรู้สึกท่ีเสถียร
ต่อการด ารงชีวิตของตน เขาหรือเธออาจจะรู้สึกว่า อัตลักษณ์และการมีอ านาจอิสระของตนมักจะมีปัญหาหรือมีข้อสงสัย
เสมอๆ บุคคลอาจจะรู้สึกว่าตนขาดประสบการณ์ท่ีน่าจะเป็นความต่อเน่ืองของการด ารงชีวิตของตน เขาหรือเธออาจจะรู้สึก
สูญเสียความต่อเน่ืองสม่ าเสมอหรือขาดความยึดเหน่ียวในการด ารงชีวิต รู้สึกว่าชีวิตของตนไม่มีแก่นสาร ไม่สามารถจะเช่ือได้
ว่าส่ิงต่างๆ ท่ีตนสร้างข้ึนน้ันเป็นความจริงแท้ เป็นความดีงาม หรือเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าแต่อย่างใด (Laing, 2010, p.42 cited in 
Rossdale, 2015, p.3)  
 สภาวการณ์ดังกล่าว นับเป็นความไม่ม่ันคงทางภววิทยา ปัจเจกบุคคลท่ีตกอยู่ในประสบการณ์ท่ีมีสภาพเช่นน้ัน กล่าว
ได้ว่า โลกรอบตัวเขาหรือเธอทุกๆ วันก็จะมีสภาวะเป็นการคุกคามเป็นพิษภัยต่อการด ารงอยู่ บุคคลน้ันถือได้ว่าต้องเผชิญกับ
ความหวาดกลัวต่อการสูญเสียซึ่งตัวตน (Laing, 2010, p.49 cited in Rossdale, 2015, p.3) บุคคลอาจไม่สามารถท่ีจะ
จัดการเปล่ียนแปลงใดๆ ไม่สามารถท่ีจะท้าทายการกระท าใดๆ ท่ีเป็นการปรับตัวหรือตอบสนองท่ีดี บุคคลไม่อาจจะรับรู้ได้ถึง
การท่ีอ านาจอิสระในตนเองของเขาหรือเธอ บุคคลรู้สึกท่วมท้นไปด้วยความพ่ายแพ้ ความเส่ือมโทรมสูญสลาย หรือรู้สึกเสีย
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ขวัญเสียก าลังใจอย่างมาก บุคคลอาจจะไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้อ่ืนได้ ไม่มีพื้นท่ีท่ีม่ันคงพอท่ีจะท าให้กล้าพูดคุย
ทักทายคนอ่ืนๆ (Laing, 2010, p.52 cited in Rossdale, 2015, p.4) 
 กลยุทธ์ท่ีจะจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าว บ่อยครั้งท่ีกลายเป็นการซ้ าเติมปัญหาให้ย่ิงแย่ลง เน่ืองเพราะความไม่
ม่ันคงเชิงภววิทยาของบุคคลหลบซ่อนลึกลงไปในตัวตนของเขาหรือเธอ หรืออาจเป็นเพราะความพยายามในการลบล้างภัย
คุกคามท่ีด ารงอยู่ให้หมดไปด้วยวิธีท่ีท าให้คนไข้สูญเสียอัตลักษณ์ของตนเอง กลับส่งผลให้ปัญหารุนแรงข้ึน เม่ือการไร้ซึ่ง
ความรู้สึกม่ันคงเป็นไปตามความขัดแย้งอันรุนแรงในตัวตนของบุคคล จึงส่งผลให้บุคคลน้ันมีความเปราะบางอย่างลึกล้ า ท่ีมีผล
ให้ประสบกับภาวะของจิตเภทหรือโรคจิตต่างๆ (Laing, 2010, p.65 cited in Rossdale, 2015, p.4) 
 วิธีวิทยาของแลงคือปรากฏการณ์วิทยา 
 พิจารณาในมิติของวิธีวิทยา อาร์ ดี แลง นอกจากจะใช้ปรัชญาพื้นฐานจากอัตถิภาวนิยมแล้ว ยังสะท้อนวิธีวิทยา 
(Methodology) แบบปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) ในงานของเขาอย่างน้อยส่ีประการ 
 (1) แลงปฏิเสธทฤษฎีและแนวความคิดตามธรรมเนียมนิยมในยุคน้ัน ท่ีอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเขาสนใจศึกษาอย่างมี
ข้อสรุปล่วงหน้า 
 (2) แลงรวมศูนย์ความสนใจไปท่ีโครงสร้างและคุณสมบัติของวัตถุและสถานการณ์ ในฐานะท่ีเป็นประสบการณ์
เชิงอัตวิสัยของบุคคล 
 (3) แลงมองการด ารงอยู่ของความเป็นคน ในฐานะเป็นจุดก าเนิดของวัตถุวิสัย ท่ีปรากฏในรูปของความสัมพันธ์
ระหว่างตัวตน โลกและบุคคลอ่ืน และ 
 (4) แลงพยายามใช้ “ศาสตร์ว่าด้วยบุคคล” (Science of Persons) ของเขา ในการอธิบายการเติมเต็มในโลกของ
มนุษย์ แทนท่ีจะเป็นการลดความเป็นมนุษย์ (Woolley, 2007, p.178) 
 ความม่ันคงทางภววิทยาคือความม่ันคงของอัตตา 
 ความม่ันคงทางภววิทยาเป็นเหมือนความม่ันคงของตัวตนหรืออัตตา (Ontological Security as the Security of 
Self) (Mitzen, 2006, p.341; Shani, 2017, p.8) ความม่ันคงทางภววิทยาท าให้ปัจเจกบุคคลสามารถท่ีจะเผชิญหน้ากับภัย
อันตรายทุกอย่างในชีวิตได้ โดยใช้ความแข็งแกร่งท่ีอยู่ภายในแก่นแกนของอัตลักษณ์และความเป็นจริงของบุคคลน้ันหรือของ
ผู้อ่ืน หากปราศจากความม่ันคงทางภววิทยา บุคคลจะท่วมท้นไปด้วยความวิตกกังวล ท่ีมีผลล้ าลึกไปถึงรากเหง้าของการเป็นส่ิง
ท่ีมีชีวิตอันด ารงอยู่ในโลกน้ี (being in the world)  
 แลงจ าแนกรูปแบบของความวิตกกังวลท่ีมีผลเป็นภัยคุกคามต่อความม่ันคงทางภววิทยาออกเป็น สามรูปแบบ ได้แก่ 
(ก) ความวิตกกังวลอันท่วมท้น (engulfment) (ข) ความวิตกกังวลอันระเบิดอยู่ภายใน (Implosion) และ (ค) ความหวาดวิตก
ท่ีรุนแรงจนแทบไม่เป็นผู้เป็นคน (Petrification) (Laing, 2010, p.39 cited in Shani, 2017, p.8) 
 ความวิตกกังวลอันท่วมท้น (Engulfment) หมายถึงความรู้สึกกลัวว่า การท่ีมีความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน หรือส่ิงใดส่ิง
หน่ึง หรือแม้กระท่ังตัวของตนเอง จะน ามาซึ่งผลท่ีเป็นการสูญเสียอัตลักษณ์และอ านาจอิสระ วิธีการท่ีนับเป็นกลยุทธ์ในการ
ปกป้องรักษาอัตลักษณ์ของบุคคลท่ีนิยมกระท ากันได้แก่ การโดดเด่ียวตนเอง (Isolation) ออกจากบุคคลและสถานการณ์ท่ีท า
ให้ท่วมท้นไปด้วยความวิตกกังวลใจน้ัน (Laing, 2010, p.46 cited in Shani, 2017, p.9)  
 ความวิตกกังวลอันระเบิดอยู่ภายใน (Implosive) หมายถึง ความรู้สึกว่างเปล่า-สูญส้ินทุกส่ิง (Emptiness) และ
ความหวาดกลัวท่ีเกิดข้ึน เม่ือบุคคลได้สัมผัสกับความเป็นจริงจะมีผลท าให้ บุคคลรีบร้อนไปเติมเต็มความว่างเปล่าน้ัน -ย่ิง
กลายเป็นภัยคุกคามต่ออัตลักษณ์ตัวตนและอ านาจอิสระ ประหน่ึงก๊าซท่ีพุ่งเข้าชนและท าลายภาวะความเป็นสุญญากาศ 
ปัจเจกบุคคลรู้สึกว่าตนปราศจากการมีอัตลักษณ์ เหมือนเป็นความสูญสลายจนหมดส้ิน และโลกแห่งความจริงท่ีเขาหรือเธอ
สัมผัสได้น้ันเป็นเหมือนทุกข์ระทมท่ีระเบิดอยู่ภายใน (Laing, 2010, p.47 cited in Shani, 2017, p.9) 
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 รูปแบบประการสุดท้าย ความหวาดวิตกกังวลท่ีรุนแรงจนแทบไม่เป็นผู้เป็นคน (Petrification) หมายถึงความรู้สึกว่า
ตนเองกลายเป็นวัตถุส่ิงของ เป็นก้อนหิน หรือเป็นหุ่นยนต์ มากกว่าท่ีจะเป็นมนุษย์ เป็นผลของประสบการณ์ท่ีเป็นความ
หวาดกลัวอย่างรุนแรง จนท าให้บุคคลเกิดความหวาดกลัวอย่างสุดขีด ประหน่ึงไม่มีความเป็นส่วนตัวหลงเหลือ ส่ิงท่ีบุคคลมัก
น ามาใช้เป็นกลยุทธ์ในการเผชิญกับภัยคุกคามจากบุคคลอ่ืนท่ีท าให้เกิดความหวาดกลัวอย่างรุนแรงก็คือ การกลายเป็นคน
บุคลิกวิปลาส (Depersonalization) และบ่อยครั้งท่ีปฏิบัติต่อคนอ่ืนเหมือนไม่ใช่มนุษย์เช่นกัน (Laing, 2010, p.48 cited in 
Shani, 2017, p.9) 
 แลงประยุกต์ใช้การอธิบายเรื่องรูปแบบความวิตกกังวลกับบุคคลท่ีมีปัญหาโรคจิตอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างย่ิงกับ
คนไข้โรคจิตเภท (Schizophrenia) แลงอธิบายสาเหตุท่ีคนไข้จิตเภทมีพฤติกรรมท่ีดูเหมือนแปลกๆ เช่น ท าตัวแข็ง ก้าวร้าว 
มองคนอ่ืนเป็นวัตถุ และอ่ืนๆ น้ันล้วนมีความหมายและเป็นความพยายามท่ีชอบด้วยเหตุผลในการจัดการกับวิกฤตอัตลักษณ์
ของตน-น่ันเอง คนไข้โรคจิตรุนแรงบางทีดูเหมือนมีอาการท่ีห่างไกลจากประสบการณ์ของคนท่ัวไปในทุกๆ วัน (Ashman & 
Gibson, 2010, p.7) 
 อย่างไรก็ตาม ผู้ท่ีนิยมแนวคิดของแลง ในปัจจุบันก็ไม่ได้พิจารณาน าแนวคิดความไม่ม่ันคงทางภววิทยาไปใช้กับ
เฉพาะคนไข้โรคจิตเท่าน้ัน ทว่า ใช้อธิบายได้กับบุคคลทุกคน เราต่างมีประสบการณ์เกี่ยวกับวิกฤตอัตลักษณ์ และความไม่
ม่ันคงทางภววิทยาดังกล่าวไม่มากก็น้อย  
 ผู้อ านวยการของสถาบันแนวคิดแลงศึกษา (Director of the Society for Laingian Studies) ให้ความเห็นว่า 
“นิยามศัพท์ค าว่า จิตเภท (Schizoid) น้ันไม่ได้จ ากัดความที่หมายถึงแต่เพียงรูปแบบของโรคจิตที่รุนแรงอย่างที่สุดเท่าน้ัน ทั้งน้ี 
เป็นเพราะว่า ประสบการณ์ของผู้คนแทบทุกคน ล้วนมีอาการของจิตเภท–มากบ้าง น้อยบ้างแตกต่างกัน-ทั้งน้ันในช่วงชีวิตช่วง
ใดช่วงหน่ึง พฤติกรรมที่เราทั้งหลายส่วนใหญ่พอจะอยู่กับอาการเช่นน้ันอย่างเป็นปกติธรรมดาได้ในชีวิตประจ าวัน-ก็เรียกว่า มี
ความมั่นคงทางภววิทยา ปัจเจกบุคคลทุกคนมีอาการคล้ายกัน แตกต่างกันที่ดีกรี-ความมากน้อย ไม่ใช่เป็นประเภท–จากบุคคล
ที่ขาดความมั่นคงทางภววิทยา...” (Potter, 2001, cited in Ashman & Gibson, 2010, p.7) 
 บุคคลท่ีมีความม่ันคงทางภววิทยาจะสามารถกระท าการได้อย่างอัตโนมัติ เพราะว่า เขาหรือเธอน้ันมีความรู้สึกต่อ
ตนเองอย่างมีเสถียรภาพ และสามารถสร้างความต่อเน่ืองในการด ารงชีวิต ท าให้เขาหรือเธอสามารถกระท าการใดๆ ท่ีมีความ
แน่นอน สม่ าเสมอต่อความสัมพันธ์และประสบการณ์ในอนาคต แลงอธิบายความม่ันคงทางภววิทยาในฐานะท่ีเป็นส่ิงท่ีเกิด
ข้ึนมาจากประสบการณ์ของบุคคล ท่ีมีความต่อเน่ืองกินเวลา มีความสม่ าเสมอคงท่ี มีความจริงแท้ (Genuineness) และมี
คุณค่า เป็นส่ิงท่ีเช่ือมโยงกับเรือนร่าง และเริ่มต้นต้ังแต่บุคคลคนน้ันเกิด-ไปจนถึงการสูญส้ินตายจากกันไป (Laing, 2010, 
p.42; Woolley, 2007, p.181)  
 ดังน้ัน การท่ีบุคคลมีความม่ันคงทางภววิทยาก็คือการท่ีบุคคลน้ันรับรู้ได้ว่า เขาหรือเธอมีตัวตนท่ีมีความม่ันคง–ท่ี
สามารถเข้าใจตนเองในฐานะท่ีมีแก่นสารและมีความรู้สึกมี เสถียรภาพจากมโนภาพของตนเองในเชิงภววิทยา น่ันเอง 
(Woolley, 2007, p.181)  
 
แนวคิดความม่ันคงทางภววิทยาของกิดเดนส์ (Giddens’ Ontological Security) 
 แอนโทนี กิดเดนส์ (Anthony Giddens: 1938–Present) น าแนวคิดความม่ันคงทางภววิทยาของแลงมาตีความ
ใหม่ในเชิงสังคมวิทยา ตามทัศนะของกิดเดนส์ ความม่ันคงทางภววิทยาหมายถึง ความรู้สึกพื้นฐานของบุคคลท่ีรู้สึกว่ามีความ
ปลอดภัยในโลกและรวมไปถึงความรู้สึกท่ีไว้วางใจต่อบุคคลอ่ืนๆ การได้มาซึ่งความไว้วางใจเช่นน้ันกลายเป็นส่ิงจ าเป็นของ
บุคคล ท่ีจะรักษาความเป็นอยู่ท่ีดีทางจิตวิทยาและหลีกเล่ียงความวิตกกังวลท่ีด ารงอยู่ (Giddens, 1991 , p.38 cited in 
Shani, 2017, p.2) 
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 ท้ังน้ี กิดเดนส์มองว่า ความม่ันคงทางภววิทยาข้ึนอยู่กับความสามารถของตัวเราเองในการมีศรัทธา (Faith) ต่อชุด
เรื่องเล่าทางสังคม (Social Narratives) และการมีกิจวัตรประจ าวัน (Routines) ท่ีฝังแนบแน่นอยู่กับตัวเรา และข้ึนอยู่กับอัต
ลักษณ์ของตัวตน (Self-Identity) ท่ีประกอบสร้างข้ึนมา เป็นผลให้เราไม่ถูกครอบง า-ไม่ผูกติดตอกย้ าอยู่กับความเปราะบาง
หรือความผันผวนท่ีมาอยู่รอบตัวเรา ในขณะท่ี เราสามารถสะท้อนเรื่องเล่า (ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าเชิงกฎหมาย เชิงวัฒนธรรม 
หรือ เชิงการด ารงอยู่จริง) ได้ เราก็อาจจะไม่ได้ทันฉุกคิด หรือตระหนักรู้ในความม่ันคงทางภววิทยาของเรา การท่ีเรามองข้าม
ความม่ันคงทางภววิทยาของเราไปอาจเป็นเพราะกลไกของการเป็นผู้กระท าการ (Sense of Agency) หรือกลไกของอัตลักษณ์
ท่ีผูกติดเราไว้กับสังคม (Giddens, 1991, p.52). 
 ในการท าความเข้าใจอัตลักษณ์ตัวตนในฐานะท่ีเป็นส่ิงท่ีถูกผลิตซ้ าอย่างต่อเน่ือง กิดเด้นส์เช่ือว่าเราไม่ได้ผลิตซ้ า     
อัตลักษณ์ของเราจากการยอมรับความเป็นจริง ทว่า เราได้ผลิตสร้างอัตลักษณ์ข้ึนมาจากการอ้างอิงการด ารงตนท่ีเกิดข้ึนจริงๆ 
ในฐานะท่ีเป็นส่วนประกอบของส่ิงท่ีด าเนินไปในบริบทแห่งชีวิตประจ าวันของเรา (Giddens, 1991, p.48) น่ีเป็นเหตุผลว่า 
ท าไม ความม่ันคงทางภววิทยาของบุคคลบางคนจึงไม่ได้ด ารงอยู่อย่างเสถียร -อย่างคงท่ี เพราะว่าตัวตนของเราถูกผลิตสร้าง
และถูกจัดวางไว้อยู่ในการปฏิบัติการจนกลายเป็นชีวิตประจ าวัน 
 ความม่ันคงทางภววิทยาเป็นเหมือนความต้องการจ าเป็นข้ันพื้นฐานส าหรับความต่อเน่ืองของการด ารงชีวิตและการ
คาดการณ์ต่อกฎเกณฑ์ทางสังคม ความม่ันคงทางภววิทยาด ารงอยู่ได้โดยเป็นไปตามการด ารงชีวิตประจ าวัน (Routinisation) 
ของบุคคล (Actors) ความม่ันคงทางภววิทยาเสมือนเป็นการท่ีบุคคลสร้างเกราะก าบังตัวอ่อน (Protective Cocoon) และกั้น
วงเล็บ (Bracket Out) ให้ปลอดภัยจากความวิตกกังวลต่างๆ (Giddens, 1991, p.44; Ejdus, 2018, p.3) ความม่ันคงทาง  
ภววิทยาจะถูกส่ันคลอนขัดขวางโดยสถานการณ์วิกฤตต่างๆ ท่ีกิดเด้นส์ ให้ความหมายว่า สถานการณ์วิกฤตก็คือสภาพการณ์ท่ี
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามได้ท าลาย (Disrupt) ชีวิตประจ าวันท่ีบุคคลได้ปฏิบัติอยู่อย่างเคยชินมาเป็นเวลานาน 
 ปัจเจกบุคคลท่ีมีความม่ันคงทางภววิทยาน้ัน จะมีความสามารถในการด าเนินการเป็นผู้กระท าการ (Exercise 
Agency) เน่ืองเพราะ มีการด ารงอยู่ของเกราะก าบัง (Protective Cocoon) ท่ีเป็นโล่กางกั้นบุคคลให้พ้นจากภัยคุกคาม
นานาประการท้ังต่อร่างกายและจิตใจ กิดเด้นส์ยืนยันว่า พื้นฐานความไว้เน้ือเช่ือใจ (Basic Trust) เป็นเกราะก าบังท่ีบุคคล
ท่ัวไปจะพกพาติดตัวเขาหรือเธอไป เสมือนเป็นวิถีทางท่ีท าให้บุคคลน้ันได้ประสบความส าเร็จกับการด าเนินการต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวันของตน เกราะก าบังดังกล่าวน้ีมีลักษณะเป็นเง่ือนไขส าหรับ “การสร้างสรรค์” อันหมายถึง ความสามารถกระท า
การหรือคิดแสวงหาหนทางใหม่ๆ ในเชิงนวัตกรรม ท่ีจะน าไปสู่แบบแผนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อบุคคลต่อไ ป (Giddens, 
1991, p.54 cited in Shani, 2017, p.8) 
 การท่ีบุคคลแสวงหาความม่ันคงทางภววิทยาก็คือการพยายามลดความไม่แน่นอนให้เหลือน้อยลงท่ีสุด โดยการ
จัดการให้เกิดกฎเกณฑ์บางประการในสภาวะแวดล้อม ผู้กระท าการแสวงหาความม่ันคงทางภววิทยาโดยการสร้างเกราะก าบัง 
(Cocoon) ท่ีช่วยกางกั้น ไม่ให้ภัยคุกคามเข้ามาท าร้ายคุณค่าความดีงามของเรือนร่างหรือคุณค่าทางจิตใจของผู้กระท าการ 
(Gidden, 1991, pp.39-40; Mitzen, 2006, p.346) ท้ังน้ี เกราะก าบังน้ีช่วยให้ผู้กระท าการไว้วางใจ (Trust) ได้ว่า โลกท่ีเขา
หรือเธอรับรู้น้ันจะผลิตซ้ าซึ่งระบบความไว้วางใจพื้นฐาน (Basic Trust System)  
 เน่ืองเพราะผู้กระท าการไม่สามารถตอบสนองต่อภัยอันตรายทุกๆ ประการได้โดยทันที ความสามารถของผู้กระท า
การข้ึนอยู่กับระบบความไว้วางใจพื้นฐานน้ี กลไกในการผลิตสร้างความไว้วางใจพื้นฐานก็คือการท าให้เป็นกิจวัตรประจ าวัน 
(Routinization) ซึ่งเป็นการท าให้ชีวิตทางสังคมเป็นระบบระเบียบ (Regularizes Social Life) และสร้างตัวตนให้เป็นท่ีรับรู้
ได้ กิจวัตรประจ าวันคือการก าหนดแบบแผนการตอบสนองเชิงพฤติกรรมและเชิงความคิดต่อข้อมูลข่าวสารหรือส่ิงเร้าของ
ผู้กระท าการ ส าหรับบางคนกิจวัตรประจ าวันเป็นเรื่องเฉพาะตนมากๆ ทว่า ความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นแหล่งส าคัญของการท า
ให้เป็นกิจวัตรประจ าวัน ท้ังน้ี ผู้กระท าการเม่ือมีการตอบสนองต่อส่ิงเร้าอย่างอัตโนมัติ กิจวัตรประจ าวันจะช่วยสร้างสภาวะ
แวดล้อมท่ีรับรู้ได้ว่าสงบน่ิง และช่วยท าให้ผู้กระท าการสามารถเลือกกระท าการอย่างสุขุมรอบคอบ กิจวัตรประจ าวันจึงช่วยให้
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บุคคลมีบรรลุการหน้าท่ีของกระบวนการทางความคิด มีวิธีท่ีจะรู้จักโลกรอบตัวและรู้วิธีท่ีจะกระท าการใดๆ ตลอดจน รู้สึก
แน่นอนม่ันคงในการเลือกตามเป้าหมาย ย่ิงไปกว่าน้ัน กิจวัตรประจ าวันยังช่วยให้บุคคลบรรลุการหน้าท่ีทางอารมณ์ เหมือนได้
ฉีดวัคซีนป้องกันการเจ็บป่วยหรือป้องกันความกลัวสุดๆ ต่อความสับสนวุ่นวายในชีวิต (Mitzen, 2006, p.347) 
 ความม่ันคงทางภววิทยา ส าหรับกิดเด้นส์ น้ันเป็นพื้นท่ีท่ีมีค าตอบต่อชุดค าถามมูลฐานในเชิงปรัชญาอัตถิภาวนิยม ซึ่ง
ชีวิตมนุษย์ทุกคนจ าเป็นต้องตอบ ชุดค าถามดังกล่าวน้ันเป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานในชีวิตมนุษย์ ดังต่อไปน้ี 
 (ก) การด ารงอยู่และการมีชีวิตอยู่: ธรรมชาติของการด ารงอยู่ อัตลักษณ์ของวัตถุและเหตุการณ์  
 (ข) ภาวะท่ีต้องส้ินสุด (Finitude) และชีวิตมนุษย์: ความขัดแย้งเชิงอัตถิภาวะ โดยธรรมชาติของมนุษย์ยังอาจ
แบ่งแยกความเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีมีความรู้สึกนึกคิดออกจากส่ิงมีชีวิตท่ีรู้สะท้อนย้อนกลับ 
 (ค) ประสบการณ์ของคนอ่ืน: ปัจเจกบุคคลตีความลักษณะนิสัยและการกระท าของบุคคลอ่ืนๆ อย่างไร 
 (ง) ความต่อเน่ืองของอัตลักษณ์ตัวตน: ความรู้สึกเป็นบุคคลในตัวตนและเรือนร่างท่ีมีความคงอยู่ถาวร  
 (Giddens, 1991, p.55 cited in Shani, 2017, p.9) 
  
ความม่ันคงทางภววิทยาในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเมืองระดับโลก และความม่ันคงศึกษา 
 แรกเริ่มเดิมทีของแนวคิดความม่ันคงทางภววิทยาน้ันก าเนิดมาจากจิตแพทย์กลุ่มท่ีรับเอาปรัชญาอัตถิภาวนิยมมาใช้
เคล่ือนไหวเพื่อต่อต้านจิตเวชศาสตร์แนวด้ังเดิม โดยมีผู้น าคนส าคัญอย่าง อาร์ ดี แลง (R.D. Laing) แล้วต่อมาแอนโทนี กิด
เดนส์ (Anthony Giddens) นักสังคมวิทยาคนส าคัญแห่งยุคหลังทันสมัย ก็ได้ตีความหมายของความม่ันคงทางภววิทยา ท่ี
สะท้อนออกมาจากมุมมองทางสังคมวิทยาได้อย่างแหลมคม ถือกันว่า ความม่ันคงทางภววิทยาเป็นส่วนหน่ึงของทฤษฎีการ
สร้างโครงสร้าง (Structuration Theory) ของเขา น่ันเอง อย่างไรก็ตาม แนวคิดเรื่องความม่ันคงทางภววิทยาไม่ได้หยุดอยู่แค่
น้ี ในวงการศึกษาเรื่องความม่ันคงศึกษา (Security Studies) การเมืองระดับโลก (World Politics) และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ (International Relations) ก็ได้มีความนิยมในการใช้แนวคิดความม่ันคงทางภววิทยาเข้ามาเป็นชุดแนวคิดใน
การศึกษาวิเคราะห์กันอย่างขนานใหญ่  
 เม่ือครั้งท่ีกิดเด้นส์น าแนวคิดความม่ันคงทางภววิทยาเข้ามาในแวดวงสังคมศาสตร์ ในทศวรรษท่ี 1980s น้ัน แนวคิด
ความม่ันคงทางภววิทยาของกิดเด้นส์ยังไม่ได้เกาะกุมความสนใจของนักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (IR) เท่าใด
นัก จนกระท่ัง เบรนท์ เจ สตีล (Brent J. Steele) และเจนนิเฟอร์ มิทเซ่น (Jennifer Mitzen) ท่ีมีผลงาน (แต่ต่างผลิตงาน
เป็นเอกเทศ) ด้านการเช่ือมโยงแนวคิดความม่ันคงทางภววิทยาเข้ากับอัตลักษณ์ของรัฐชาติและปัญหาความยากล าบากในการ
ตัดสินใจด้านความม่ันคง (Security Dilemma) (Flockhart, 2016, p.803) 
 เบรนท์ เจ สตีล (Steele, 2005, pp.519-540) กล่าวอย่างชัดเจนว่า เขาใช้แนวคิดความม่ันคงทางภววิทยาในการ
ตีความกระบวนการตัดสินใจของอังกฤษท่ีพยายามด ารงรักษาความเป็นกลาง (Neutrality) เม่ือครั้งท่ีสหรัฐอเมริกาเกิด
สงครามกลางเมือง (Civil War) ระหว่างฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้ ช่วงปี ค.ศ.1861-1865 สตีลน าแนวคิดความม่ันคงทางภววิทยา
มาวิเคราะห์ได้อย่างแยบยล สะท้อนให้เห็นการตัดสินใจท่ีไม่ยอมเข้าแทรกแซงสภาวะสงครามกลางเมืองในสหรัฐของอังกฤษ
ด้วยการรักษาอัตลักษณ์ความเป็นรัฐชาติของอังกฤษเอง สตีลให้ความเห็นว่า ความม่ันคงเชิงภววิทยาของรัฐชาติน้ันเป็น
รูปแบบความม่ันคงของรัฐอย่างหน่ึง ทว่าถูกมองข้ามไปอย่างน่าเสียดาย รัฐต้องการท่ีจะด ารงตัวตนท่ีมีความแน่นอนคงท่ี 
อย่างไรก็ตาม ตัวตนท่ีคงท่ีก็ยังต้องถูกบ่อนท าลายไปโดยการกระท าของรัฐท่ีผันไปตามเหตุการณ์ท่ีวิกฤติ ถ้าหากการกระท าน้ัน
เป็นการกระท าท่ีขัดแย้งกับค่านิยมและบรรทัดฐานท่ีเป็นรากฐานอัตลักษณ์ของรัฐชาติน้ัน สตีลเสนอแนะประเด็นส าคัญย่ิงว่า 
การกระท าของรัฐชาติท่ีไม่สอดคล้องกับค่านิยมและหลักการของรัฐชาติน้ัน จะน ามาซึ่งผลท่ีน่าอับอาย ซึ่งผลเสียหายน่า      
อับอายน้ีจะน าให้เกิดการย้อนกลับไปทบทวนอัตลักษณ์ของรัฐชาติน้ัน ตรงจุดน้ี สตีลแสดงให้เห็นความจ าเป็นของการเช่ือมโยง
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อย่างแนบแน่นระหว่างอัตลักษณ์ เรื่องเล่า (Narrative) และการกระท าท่ีรัฐชาติด าเนินการ รวมไปถึงความส าคัญของ
เหตุการณ์วิกฤติท่ีส่งผลเป็นการผลักไสให้ความม่ันคงทางภววิทยาหลุดหายไป (Flockhart, 2016, p.803)    
 ใน บ ทค วาม ท่ี โดด เ ด่น ของสตีล เรื่ อ ง  Ontological Security and the Power of Self-Identity: British 
Neutrality and the American Civil War (Steele, 2005, pp.519-540) เขาได้เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่าง
แนวคิดความม่ันคงแบบด้ังเดิมและแนวคิดความม่ันคงทางภววิทยา (โปรดดู ตารางท่ี 1) 
 

ตารางท่ี 1 

เปรียบเทยีบความมั่นคงแบบด้ังเดิมและความมั่นคงทางภววิทยา 
ประเด็น ความม่ันคงแบบดั้งเดิม 

(Traditional security) 
ความม่ันคงทางภววิทยา 
(Ontological security) 

ความม่ันคงในฐานะเป็น (Security as…) ความอยู่รอด (Survival) การด ารงอยู่ (Being) 

ผู้กระท าการอยู่ภายใต้โครงสร้างของ (Agent 
'structured' by) 

การกระจายอ านาจ (Distribution of 
power) 

กิจวัตรประจ าวันและอัตลักษณ์ตัวตน
(Routines and self-identity) 

ความท้าทาย/แหล่งความไม่ม่ันคง
(Challenge/Source of insecurity)  

ความกลัวท่ีต้องเผชิญกับภัยคุกคาม 
(Fear-in face of threat) 

ความวิตกกังวล-ความไม่สบายใจท่ีต้องตัด
ขาดจากตัวตน (Anxiety-uncomfortable 
disconnect with self) 

ผลลัพธ์ของการตัดสินใจท่ีผิดพลาด เม่ือต้องเผชิญ
กับความท้าทาย (Outcome of incorrect 
decision in face of challenge)  

เป็นอันตรายต่อร่างกาย (Physical 
harm) 

ความอับอาย (Shame) 

การวัดผลลัพธ์ (Measurement of outcome) การเปลี่ยนแปลงในความสามารถ การ
ตาย การช ารุดเสียหาย (Change in 
material capabilities; deaths; 
damage)  

ความแตกต่างระหว่างเรื่องเล่าเชิงชีวประวัติ
กับพฤติกรรมท่ีแท้จริง ความส านึกผิดเสียใจ 
(Difference between biographical 
narrative and actual behaviour; 
discursive remorse)   

การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง (Structural 
change) 

การเปลี่ยนแปลงการกระจายอ านาจ 
(Change in distribution of power)  

สถานการณ์วิกฤติกลายเป็นชีวิตประจ าวัน – 
การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ตัวตน – การ
เปลี่ยนแปลงชีวิตประจ าวันของผู้กระท าการ 
(Routinized critical situations – change 
in self-identity – change in agent 
routine)   

ท่ีมา: Brent J. Steele, 2005, p.527 

 
 ส าหรับ เจนนิเฟอร์ มิทเซ่น (Jennifer Mitzen) ได้แสดงให้เห็นว่า ความม่ันคงทางภววิทยาไม่จ าเป็นต้องเช่ือมโยง
กับการกระท าท่ีผู้คนมักมองว่าเป็นส่ิงท่ีดี เช่น การสร้างความสัมพันธ์เชิงสันติภาพ เท่าน้ัน อันท่ีจริง รัฐชาติอาจพอใจท่ีจะมี
การกระท าเชิงการผูกพันอย่างต่อเน่ืองไปเรื่อยๆ กับการปฏิบัติท่ีน าไปสู่ความขัดแย้ง เน่ืองเพราะการด าเนินการเย่ียงน้ันมีผล
เป็นการเสริมแรงของ “ตัวตน” (Self) ของรัฐชาติน้ันๆ และเน่ืองเพราะการปฏิบัติจนเป็นกิจวัตรประจ าวัน (Rountinised 
Practices) ก็มีลักษณะเป็นคุณค่าภายในท่ีน าไปสู่ส่ิงแวดล้อมท่ีมีความเสถียรของรัฐ (Mitzen, 2006, p.346) 
 มิทเซ่นวิเคราะห์ว่า หากรัฐชาติแสวงหาความม่ันคงทางภววิทยา รัฐน้ันควรจะพัฒนาแบบแผนท่ีเป็นกิจวัตรประจ า 
(Routines) กับรัฐชาติอ่ืนๆ และพยายามเช่ือมโยงกับรัฐชาติท้ังหลาย ถ้าหากมีแบบแผนสองชุด–แบบแผนของความไว้วางใจ
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พื้นฐาน (Basic Trust) และแบบแผนท่ีเป็นกิจวัตรประจ าวัน ผลกระทบของแบบแผนท้ังสองชุดจะมีความผันแปรอย่างเป็น
ระบบ กิจวัตรประจ าท่ีมีลักษณะตายตัว (Rigid Routines) จะเช่ือมโยงกับการไร้ความสามารถในการเรียนรู้ เราไม่ควรมองว่า
รัฐชาติแสวงหาหนทางในการท่ีจะหลุดจากความขัดแย้ง หรือผูกพันกับการโต้แย้งกับรัฐชาติอ่ืน ในขณะเดียวกัน กิจวัตรประจ า
ระหว่างรัฐชาติท่ีมีความยืดหยุ่น (Flexible Interstate Routines) จะเปิดโอกาสให้กับการสะท้อน และขณะเดียวกันมักจะ
เช่ือมโยงกับการเรียนรู้และการเปล่ียนแปลงเชิงการเปล่ียนผ่าน (Transformative Change) ได้ดี รัฐชาติท่ีมีแบบแผนกิจวัตร
ประจ าท่ียืดหยุ่นมักแสวงหาหนทางในการหลุดจากความขัดแย้งได้ดี และพยายามท่ีจะมีปฏิสัมพันธ์กับรัฐชาติอ่ืนในเชิง
ประนีประนอม โดยมีเป้าหมายการแสวงหาความม่ันคงร่วมกัน (Mitzen, 2006, p.364) 
 มิทเซ่นเห็นว่า การแสวงหาความม่ันคงเชิงภววิทยาควรจะได้น ามาประยุกต์ใช้ในเชิงพลวัตรอย่างกว้างขวาง 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงกับประเด็นปัญหาความยากล าบากในเรื่องความม่ันคง (Security Dilemma) (Mitzen, 2006, p.365) 
 แนวคิดเรื่องความม่ันคงทางภววิทยาได้เข้ามามีความส าคัญต่อวงการศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง นักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเช่ือว่า แนวคิดความม่ันคงทางภววิทยาจะช่วยให้มีทางเลือก
ของการอธิบายต่อพลังต่างๆ ท่ีฝังรากลึกอยู่ในปัญหาความยากล าบากในการตัดสินใจด้านความม่ันคง (Security Dilemmas) 
และปัญหาความขัดแย้งในการเมืองระดับโลก (Browning & Joenniemi, 2017, p.31) แนวคิดความม่ันคงทางภววิทยามี
ศักยภาพในการให้ทางเลือกในการอธิบายปรากฏการณ์ท่ีหลากหลาย ต้ังแต่การผลิตซ้ าซึ่งปัญหาความม่ันคงท่ียากจะหาทาง
ออก (Mitzen, 2006; Rumelili, 2015) ไปจนถึงการเปล่ียนแปลงปัจเจกบุคคลอย่างขุดรากถอนโคนในยุคการก่อการร้ายท่ี
ระบาดไปท่ัวโลก (Croft, 2012) 
 อย่างไรก็ตาม การประยุกต์ใช้แนวคิดความม่ันคงทางภววิทยาในวงการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นท่ีถกเถียง
กันอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงการท่ีนักวิชาการด้านการต่างประเทศไปเน้นทิศทางของการเช่ือมโยงอัตลักษณ์เข้ากับการมี
เสถียรภาพมากเกินไป ด้วยว่า ย่ิงมีการเน้นความส าคัญของการรักษาเสถียรภาพและปกป้องอัตลักษณ์ไปพร้อมๆ กัน การ
เปล่ียนแปลงใดๆ กลายเป็นส่ิงท่ีอยู่ในการรับรู้ว่าเป็นภัยคุกคามหรือเป็นเรื่องท่ีน่าร าคาญล าบากใจ การประยุกต์ใช้แนวคิด
ความม่ันคงทางภววิทยาจึงกลายเป็นการสร้างหลักการท่ีไปมีผลเป็นการจ ากัดความหมายของความม่ันคงทางภววิทยาให้แคบ
ลงไป กลายเป็นเพียงการต้ังค าถามกับการอนุรักษ์อัตลักษณ์บางประการ ท้ังยังมีผลกระทบไปถึงการรับรู้ ว่า จ าเป็นต้องมีการ
สร้างความม่ันคงให้กับอัตลักษณ์ เสมือนหน่ึงเป็นแรงขับตัวหน่ึงให้รัฐเข้ามามีบทบาทต่อการปฏิบัติการท่ีขัดแย้งเป็นการเฉพาะ 
(Browning & Joenniemi, 2017, p.32) 
 
ความม่ันคงของมนุษย์และความม่ันคงทางภววิทยา 
 แนวคิดความม่ันคงของมนุษย์ปรากฏเป็นแนวคิดด้านวิธีการบริหารจัดการและประเด็นทางนโยบายอย่างชัดเจนมาก
ข้ึน ในช่วงปี ค.ศ.1994 ดังท่ีปรากฏในรายงานการพัฒนามนุษย์ ขององค์การสหประชาชาติเม่ือปี ค.ศ.1994 หลังจากน้ัน เม่ือ
เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจการเงินในภูมิภาคเอเซียตะวันออกและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เม่ือ ปี ค.ศ.1997 แนวคิดความม่ันคง
ของมนุษย์ย่ิงได้รับความสนใจเพิ่มมากข้ึนในประเทศไทย พอดีกับมีการปฏิรูปการบริหารจัดการหน่วยงานราชการท่ีท าหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้อง ท าให้มีการผลักดันให้ความม่ันคงของมนุษย์ เป็นช่ือของกระทรวงหลักท่ีท าหน้าท่ีด้านสวัสดิการสังคม สวัสดิการ
ครอบครัวกระทรวงหน่ึงในประเทศไทย ในปี พ.ศ.2545 เรียกช่ือกระทรวงว่า “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์” ซึ่งถือเป็นกระทรวงเดียวในโลก ท่ีมีค าว่า “ความม่ันคงของมนุษย์” เป็นช่ือของกระทรวง (กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, 
2555ข) 
 ความม่ันคงของมนุษย์น้ันมีจุดก าเนิดมาจากรายงานการพัฒนามนุษย์ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ปี ค.ศ.
1994 เรื่อง ความม่ันคงของมนุษย์ (the 1994 Human Development Report on Human Security) ซึ่งเรียบเรียงโดย 
ดร.มาห์บับ อุล ฮัก (Dr. Mahbub ul Haq) เจตนารมย์ของการก าเนิดค าว่า ความม่ันคงของมนุษย์ ก็เพื่อการเช่ือมโยงระหว่าง 
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(ก) “การปลอดพ้นจากความกลัว” (Freedom from Fear) ซึ่งบ่งช้ีให้เห็นความปลอดพ้นจากความรุนแรงท้ังปวง และ (ข) 
“การปลอดพ้นจากความต้องการ” (Freedom from Want) ซึ่งหมายถึง การปลอดพ้นจากความยากจน (Freedom from 
Poverty) ท้ังสองประการเป็นส่ิงท่ีองค์การสหประชาชาติถือว่ามีความส าคัญอย่างท่ีสุด (กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ , 2555ข; 
Shanti, 2017, p.3) 
 ในขณะท่ี ความม่ันคงทางภววิทยา ท่ีกล่าวให้เข้าใจง่ายๆ หมายถึงความม่ันคงในเชิงจิตวิทยาของตัวตน ดังน้ัน สิทธิ
ของประชาชนท่ีจะมีชีวิตอยู่กับอิสระเสรีภาพและศักด์ิศรีน้ันเป็นส่ิงท่ีต้องมีพื้นฐานจากตัวตนท่ีมีเสถียรภาพ ซึ่งสามารถสร้าง
ความผูกพันและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ถ้าหากบุคคลขาดแคลนความม่ันคงทางภววิทยา บุคคลน้ันก็จะไม่สามารถท่ีจะสร้าง
ความสัมพันธ์ของความไว้วางใจพื้นฐาน และผลกระทบท่ีตามมา ได้แก่ การมีแนวโน้มท่ีไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่อย่างมีเสรีภาพ
และมีศักด์ิศรี ไม่อาจปลอดพ้นจากความกลัวและความต้องการ ดังน้ัน ความม่ันคงของมนุษย์จึงเป็นส่ิงท่ีต้องมาก่อนความ
ม่ันคงทางภววิทยา อย่างไรก็ตาม ในทางกลับกัน ความม่ันคงทางภววิทยาไม่จ าเป็นต้องน ามาซึ่งความม่ันคงของมนุษย์เสมอไป 
บุคคลหน่ึงอาจจะพบกับความม่ันคงทางภาววิทยาจากการท่ีเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน ท่ีปฏิเสธสิทธิและศักด์ิศรีของบุคคลอ่ืน ใน
เรื่องอิสระเสรีภาพและศักด์ิศรี ไม่ว่าในเชิงวัฒนธรรม เพศสภาพ เพศวิถี เช้ือชาติ หรือ ศาสนา (Shanti, 2017, p.3) 
 บางที เราอาจจะพบความม่ันคงทางภววิทยาด ารงอยู่ในการเสริมแรงหรือการสร้างเสริมความเข้มแข็งระหว่างตัวตน
และบุคคลอ่ืน หรือระหว่างความเป็นมิตรกับความเป็นศัตรู ความม่ันคงของมนุษย์จึงเป็นความพยายามในการก้าวข้ามขอบเขต
ท่ีจ ากัดดังกล่าวด้วยการพิจารณา “มนุษย์” ในฐานะท่ีเป็นสากล ท้ังน้ี ความเป็นสากลของ “มนุษย์” จึงครอบคลุมท้ัง “ความ
เป็นตัวตน” และ “ความเป็นคนอ่ืน” ในฐานะท่ีเป็นส่ิงอ้างอิงหลักของความม่ันคง ดังน้ัน ความม่ันคงของมนุษย์จึงเป็นความ
พยายามในการสร้างหลักประกันความม่ันคงให้กับบุคคล โดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยการจ าแนกแยกข้ัวระหว่าง “ความเป็นมิตร-
ความเป็นศัตรู” (Shanti, 2017, p.3) 
 นักวิชาการด้านความม่ันคงศึกษาต้ังค าถามต่อการอุบัติข้ึนมาของแนวคิดความม่ันคงของมนุษย์ ท่ีพิจารณาได้ว่าเป็น
การตอบสนองต่อกระแสโลกาภิวัตน์ของแนวคิดเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่ (Globalization of Neoliberalism) กระแสโลกาภิวัตน์ 
ของเสรีนิยมใหม่สร้างความสับสนวุ่นวายให้กับประชากรในโลก น าไปสู่การอพยพถอนรากถอนโคนของพลเมืองท่ีอาศัยอยู่ใน
ส่วนต่างๆ ของโลก นับเป็นความวิตกกังวลของรัฐชาติต่างๆ ภายใต้สภาวการณ์ของความวิตกกังวลท่ีด ารงอยู่ดังกล่าว การ
แสวงหาอัตลักษณ์และความเป็นชุมชนกลายเป็นส่ิงส าคัญย่ิง อย่างไรก็ตาม แนวความคิดด้านความม่ันคงของมนุษย์แบบ
หลวมๆ ท่ีมีนัยเพียงแค่ “การปลอดพ้นจากความกลัวและความต้องการ” นับเป็นความล้มเหลวท่ีไม่สามารถไปสู่ความม่ันคง
ทางภววิทยาได้ อันท่ีจริง ความม่ันคงของมนุษย์ควรจะรวมศูนย์ไปท่ีการคุ้มครองและการสร้างเสริมพลังอ านาจ การท าความ
เข้าใจความม่ันคงของมนุษย์จึงจ าเป็นต้องมีพื้นฐานการตระหนักรู้ในความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีฝังรากลึกอยู่ใน 
“มนุษย์” และ “ความม่ันคง” จะต้องสามารถเช่ือมโยงผูกติดกับความม่ันคงทางภววิทยาได้อย่างสร้างสรรค์ (Shanti, 2017, 
p.4) 
 
การประยุกต์แนวคิดความม่ันคงทางภววิทยาในนโยบายสังคมและสวัสดิการสังคม 
 การประยุกต์ใช้แนวคิดความม่ันคงทางภววิทยาในวงการนโยบายสังคมและสวัสดิการสังคมเป็นไปอย่างแพร่หลาย 
งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจ านวนมาก ใช้แนวคิดความม่ันคงทางภววิทยาเป็นกรอบแนวคิด
หรือเป็นแนวคิดทฤษฎีส าคัญในการวิจัย ในท่ีน้ียกตัวอย่างมาแสดงเป็นการสังเขป 
 การศึกษาวิจัยเรื่องความม่ันคงทางภววิทยาในผู้สูงอายุ 
 จูเลียน่า แมนเวลท์ แมรี่  เบรเฮนีย์ และคริสทีน สตีเฟ่นส์ (Juliana Mansvelt, Mary Breheny & Christine 
Stephens, 2014) ได้ศึกษาความเข้าใจเรื่องความม่ันคงทางภววิทยาของผู้สูงอายุชาวนิวซีแลนด์ ท่ีมีอายุระหว่าง 63–93 ปี 
จ านวน 145 คน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการเข้าถึง
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ทรัพยากรด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุมีอิทธิพลต่อสภาพการด ารงชีวิตด้านวัตถุของผู้สูงอายุ เช่นเดียวกันกับการมีอิสระเสรีภาพ
และความสามารถในการบรรลุการครองชีพอย่างท่ีผู้สูงอายุให้คุณค่า ความม่ันคงทางภววิทยาท าให้ผู้สูงอายุมีชีวิตท่ีเป็น
ระเบียบแบบแผน ความม่ันคงทางภววิทยาจ าเป็นต้องอยู่ในการรับรู้ในรูปของการมีประสบการณ์ชีวิตและสภาพการณ์
ด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ 
 ระดับความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรด้านเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกัน เช่ือมโยงไปถึงความสามารถท่ีแตกต่างกัน ใน
การจัดการกับชีวิตประจ าวันท่ีไม่ได้คาดคิดมาก่อนของผู้สูงอายุท่ีมีส่วนร่วมในการวิจัย ในกลุ่มผู้สูงอายุท่ีมีความม่ังค่ังร่ ารวย 
พบว่าความม่ันคงเช่ือมโยงอย่างแนบแน่นกับอิสระในการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรทางการเงินอย่างกว้างขวาง ซึ่งตรงกันข้ามกับ 
กลุ่มผู้สูงอายุท่ีมีฐานะอยู่ข้างล่างต่ าสุดในระดับทรัพยากรด้านเศรษฐกิจ แสดงให้เห็นว่าไม่มีระดับความม่ันคงท่ีสูง ทว่าความ
ม่ันคงของกลุ่มผู้สูงอายุท่ีล่างสุดข้ึนอยู่กับประสบการณ์ชีวิตในการจัดการและกระท าการเท่าท่ีพอจะท าได้ในการผลิตสร้าง
ความม่ันคงของตน ส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุท่ีสัมพันธ์กับแหล่งทรัพยากรเศรษฐกิจในระดับปานกลาง กลับแสดงให้เห็นความรู้สึก
ไม่ม่ันคงมากท่ีสุด รวมไปถึงการมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสภาวะการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ และกังวลต่อความสามารถ
ของตนในการจัดการกับแหล่งทรัพยากรด้านเศรษฐกิจท่ีอาจจะลดลง นัยยะส าคัญของการวิจัยน้ี คือการท าให้เห็นความจ าเป็น
ของการเข้าถึงทรัพยากรด้านเศรษฐกิจท่ีเช่ือมโยงกับสภาพการด ารงชีวิต ประสบการณ์ในอดีตและความคาดหวังในอนาคต ท่ี
ควรจะจัดการให้โอกาสกับผู้สูงอายุทุกคนอย่างถ้วนหน้าให้สามารถสร้างความม่ันคงในการด าเนินชีวิตท่ีดีต่อไป (Mansvelt, 
Breheny & Stephens, 2014) 
 การศึกษาเรื่องความม่ันคงทางภววิทยาในผู้ป่วยสุขภาพจิตไร้บ้าน 
 วิกฤติปัญหาคนไร้บ้านในสหรัฐอเมริกาผ่านมาถึงสามทศวรรษแล้ว คนไร้บ้านหลายคนได้รับผลกระทบรุนแรงจนถึง
ข้ันเจ็บป่วยทางสุขภาพจิต แม้ว่าหลักฐานเม่ือไม่นานมาน้ีพบว่า มีการให้ความส าคัญกับแนวคิดท่ีเน้นเรื่องการหาบ้านให้คนไร้
บ้านอยู่ก่อน (Housing First Approach) ทว่าแนวคิดท่ียังครอบง าอยู่เป็นการเน้นการบ าบัดรักษา (Treatment First 
Approach) ให้กับคนไร้บ้านก่อน โดยเช่ือว่าบุคคลต้องปีนป่ายบันไดข้ันแรกก่อน ก่อนท่ีจะไปสู่ข้ันของการขอรับความ
ช่วยเหลือให้มีอพาร์ทเม้นต์ท่ีเป็นของตนเอง เดบอร่า เค แพกเก็ต (Deborah K. Padgett, 2007) ใช้แนวคิดความม่ันคงทาง
ภววิทยา ในการวิจัยเชิงคุณภาพเรื่อง “ความหมายเชิงอัตวิสัยของบ้าน” ของคนไร้บ้านจ านวน 39 คนในโครงการทดลองใน
ชุมชนเมืองของนครนิวยอร์ก (New York City) ท่ีจัดให้คนไร้บ้านท่ีป่วยทางสุขภาพจิต สามารถเข้าถึงท่ีอยู่อาศัยท่ีเป็นอิสระได้
ในปลายทศวรรษท่ี 1990s การศึกษาวิจัยของแพกเก็ต ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจากกลุ่มทดลอง (กลุ่มท่ีเน้นใน
โครงการให้มีบ้านก่อน) จ านวน 21 คน และกลุ่มควบคุม (กลุ่มท่ีเน้นให้การบ าบัดรักษาก่อน) และใช้การสัมภาษณ์แนววิจัย
ประวัติชีวิต (Life History Interview) สองครั้งต่อผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยแต่ละคน 
 การวิจัยครั้งน้ี ก าหนดเครื่องบ่งช้ีความม่ันคงทางภววิทยา ได้แก่ ความแน่นอนสม่ าเสมอ (Constancy) กิจวัตร
ประจ าวัน (Daily Routines) ความเป็นส่วนตัว (Privacy) และการมีฐานความม่ันคงเพื่อการสร้างอัตลักษณ์เป็นชุดแนวคิดท่ี
จัดวางเป็นกรอบการวิเคราะห์แบบทฤษฎีติดดิน (Grounded Theory Analysis) ผลการศึกษาวิจัยพบว่า มีหลักฐานชัดเจนท่ี
เครื่องบ่งช้ีเหล่าน้ีมีอยู่กับกลุ่มผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยท่ีมีอพาร์ทเม้นต์ของตนเอง ผลการวิจัยยังขยายการยืนยันของการวิจัยท่ีมี
มาก่อนว่า บุคคลท่ีเป็นคนไร้บ้านและป่วยทางจิตมีความสามารถท่ีจะอยู่อย่างอิสระในชุมชนได้ดี ประเด็นเกี่ยวกับความไม่
แน่นอนท่ีพบช้ีให้เห็นว่า ในอนาคตมีความจ าเป็นท่ีจะต้องจัดการกับปัญหาการประทับมลทิน (Stigma) และปัญหาการถูกกีด
กันออกจากสังคม (Social Exclusion) ท่ีแตกขยายนอกเหนือไปจากการบรรุลผลส าเร็จเล็กๆ ในการมีบ้านอยู่สักหลังหน่ึงของ
คนกลุ่มน้ี (Padgett, 2007) 
 การใช้แนวคิดความม่ันคงทางภววิทยาในวิจัยเรื่องเยาวชนที่แสวงหาท่ีล้ีภัยในสหราชอาณาจักร  
 เอเลน เชส (Elaine Chase, 2013) ศึกษาเด็กและเยาวชนท่ีล้ีภัยมาอยู่ในสหราชอาณาจักรโดยล าพัง ไม่มีพ่อแม่
ผู้ปกครองมาอยู่ด้วย โดยใช้แนวคิดความม่ันคงทางภววิทยา (จ าแนกเป็นความเข้าใจในกฎเกณฑ์ การมีเสถียรภาพ  กิจวัตร
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ประจ าวัน และการคาดเดาชีวิตในอนาคต) เช่ือมโยงกับแนวคิดเรื่องความเป็นอยู่ท่ีดี (Well-Being) เชสใช้วิธีวิทยาทฤษฎีติด
ดิน (Grounded Theory) ใช้การสัมภาษณ์แบบวิจัยเชิงคุณภาพในเด็กและเยาวชนจ านวน 54 คน ท่ีไม่มีพ่อแม่ผู้ปกครองล้ีภัย
มาด้วยกัน เยาวชนเหล่าน้ีมาจาก 18 ประเทศ อาทิ อัฟกานิสถาน เอธิโอเปีย เอริเทรีย คองโก ไนจีเรีย โซมาเลีย ระวันดา กีนี 
และจีน การวิจัยด าเนินการระหว่าง มกราคมถึงกรกฎาคม ค.ศ.2007 เด็กเยาวชนอายุระหว่าง 11-23 ปีเป็นหญิง 29 คน และ
เป็นชาย 25 คน เยาวชนเหล่าน้ีได้รับการกระตุ้นให้พูดได้อย่างเปิดเผยเต็มท่ี เกี่ยวกับชีวิตของตนและการมีชีวิตความเป็นอยู่
โดยรวมท่ีดี พูดถึงเหตุการณ์ในชีวิต และสภาพการณ์ท่ีเยาวชนเห็นว่าสอดคล้องกับความเป็นอยู่ท่ีดีท่ีสุด 
 เยาวชนจะถูกถามค าถามหลักๆ สองค าถาม ได้แก่  (1) ส่ิงท่ีท าให้พวกเขารู้ สึกมีความสุข นับต้ังแต่มาอยู่ ท่ี       
สหราชอาณาจักร และ (2) ส่ิงท่ีท าให้พวกเขารู้สึกเสียใจ หรือสร้างความยากล าบากให้กับพวกเขา ผลการศึกษาพบว่า เด็ก
เยาวชนเหล่าน้ี มีบาดแผลทางใจ (Trauma) ท่ีส่งผลกระทบเป็นการท าลายเสถียรภาพของตัวตน บางคนได้พบเห็นแม่และ
พี่สาวถูกฆ่าตาย เด็กและเยาวชนอยู่ในสภาพไร้ส้ินสถานภาพสูญเสียอัตลักษณ์ หลายคนฝันร้ายบ่อยๆ คิดฆ่าตัวตายซ้ าๆ เด็ก
เยาวชนเรียนรู้กฎเกณฑ์ (Order) ด้วยการพยายามเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าไปเรียนในโรงเรียน หรือวิทยาลัยให้ได้ น่ันเป็น
การพยายามสร้างอัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity) ของพวกเขา การได้ไปโรงเรียนเหมือนเป็นชีวิตประจ าวันของพวกเขา 
(Day to Day Routinisation) (Giddens 1984) เยาวชนมีโอกาสท่ีจะสร้างความไว้วางใจ (Trust) ต่อวิชาชีพและต่อคนอ่ืนๆ 
ท่ีพวกเขาติดต่อสัมพันธ์ด้วย การท่ีเยาวชนสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับความไว้วางใจพื้นฐานนับเป็นส่ิงท่ีส าคัญย่ิงต่อ
ความม่ันคงทางภววิทยาของพวกเขา อย่างไรก็ตาม เด็กและเยาวชนหลายคนเกิดภาวะความไม่ม่ันคงอุบัติการณ์ซ้ า          
(Re-Emergence of Insecurity) บางคนกลัวว่าตนจะถูกส่งตัวกลับประเทศบ้านเกิดท่ีหนีมา (Chase, 2013, pp.861-864) 
 เชส (Chase, 2013, p.868) เสนอแนะว่าในการพิจารณาตัวก าหนดส าคัญของการมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี ควรท่ีจะ
ผนวกรวมเอาความม่ันคงทางภววิทยาเข้าเป็นทฤษฎีหลักท่ีใช้ค้ ายันการศึกษาวิจัยด้วย การจัดให้มีชุดการดูแลและการ
สนับสนุนท่ีสามารถน าไปสู่การสร้างความสม่ าเสมอ การพยากรณ์คาดเดาได้ และการสัมผัสรู้ได้ถึงความม่ันคง เป็นส่ิงจ าเป็นท่ี
จะช่วยให้ฟื้นคืนหายจากบาดแผลทางใจและความสับสนวุ่นวายซึ่งข้อค้นพบจากการวิจัยน้ีนับเป็นหลักฐานท่ีเห็นได้ชัดเจน 
อย่างไรก็ตาม เชสเห็นว่า ความท้าทายอย่างย่ิง ก็คือการน าแนวคิดความม่ันคงทางภววิทยาไปสู่การปฏิบัติการของวาท
กรรมสิทธิมนุษยชน (Discourses of Human Rights) อย่างเต็มรูปแบบย่ิงข้ึน โดยเฉพาะอย่างย่ิงส าหรับกรณีผู้ล้ีภัยและ
นโยบายตรวจคนเข้าเมือง 
 
พลวัตการประยุกต์ใช้แนวคิดความม่ันคงทางภววิทยา 
 ปัจจุบันแนวคิดความม่ันคงทางภววิทยาก าลังเป็นท่ีนิยมในวงการศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเมือง
โลก และความม่ันคงศึกษา รวมท้ังในแวดวงของนโยบายสังคมและสวัสดิการสังคม ส่วนในทางจิตเวชศาสตร์ความนิยมน่าจะ
ลดลงไป ข้อท่ีน่าสังเกตประการหน่ึงคือ เม่ือสืบค้นบทความ ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับความม่ันคงทางภววิทยาใน
วงการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จะพบการอธิบายถึงความเป็นมาคล้ายๆ กัน คือ การอธิบายจุดก าเนิดของแนวคิดท่ีมา
จาก อาร์ ดี แลง จิตแพทย์ชาวสก๊อตท่ีต่อต้านจิตเวชศาสตร์แนวด้ังเดิม และการอธิบายของแอนโทนี กิดเด้นส์ นักทฤษฎีทาง
สังคมวิทยาท่ีเป็นท่ีรู้ จักไปท่ัวโลก แล้วจึงข้ามมากล่าวถึงการประยุกต์ใช้แนวคิดความม่ันคงทางภววิทยาในความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 
 อันท่ีจริง วงการวิชาการด้านนโยบายสังคมและสวัสดิการสังคม ก็ได้ใช้แนวคิดความม่ันคงทางภววิทยากันอย่าง
แพร่หลาย โดยถือว่าแนวคิดความม่ันคงทางภววิทยาเป็นส่วนหน่ึงของทฤษฎีการสร้างโครงสร้าง (Structuration Theory) 
ของแอนโทนี กิดเด้นส์ ซึ่งจุดยืนด้านนโยบายสังคมและสวัสดิการสังคมของกิดเด้นส์คือ การเคล่ือนท่ีไปในทิศทางท่ีเป็นขวา
กลาง แต่กิดเด้นส์เรียกทฤษฎีของเขาท่ีน ามาใช้ในนโยบายของพรรคแรงงานยุคนายโทนี แบลร์ (Tony Blair) ว่าซ้ายใหม่ (the 
New Left) เราจะเห็นว่า การอธิบายตามทิศทางของแนวคิดความม่ันคงทางภววิทยา ท าให้รัฐบาลมีความชอบธรรมมากข้ึนใน
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จุดยืนท่ีไม่ต้องจัดการให้รัฐสวัสดิการเป็นไปในยุคคลาสิก ท่ีเน้นการเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้ามากนัก เพราะแนวคิดความม่ันคง
ทางภววิทยามองว่า บุคคลสามารถก าหนดสร้างชีวิตประจ าวันของตนเอง ท่ีท าให้เกิดความไว้วางใจ และท าให้ความสัมพันธ์
ของบุคคลท่ีมีต่อสังคมรอบข้าง น ามาสู่การมีเกราะก าบัง (Protective Cocoon) ของตนเอง รัฐไม่จ าเป็นต้องผูกพันกับการ
คุ้มครองทางสังคมให้กับประชาชนตามแนวทางของปรัชญาสังคมประชาธิปไตยแบบเข้มข้น หรือรัฐสวัสดิการแบบสมบูรณ์แบบ
อีกต่อไป เพราะพลเมืองต้องท าหน้าท่ีเป็นผู้กระท าการด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม รัฐก็ต้องมีกลไกหรือนโยบายท่ีท าให้บุคคล
สามารถด าเนินชีวิตประจ าวันได้ด้วยความม่ันคงปลอดภัย 
 การน าแนวคิดความม่ันคงทางภววิทยามาใช้อธิบายได้ถึงสามหรือส่ีพื้นท่ี จิตเวชศาสตร์ สังคมวิทยา นโยบายสังคม
และสวัสดิการ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สะท้อนให้เห็นพลังของแนวคิดน้ี และหากจะสืบค้นไปถึงปรัชญารากฐานท่ี 
อาร์ ดี แลง น ามาจากปรัชญาอัตถิภาวนิยม (Existentialism) เราก็พอจะเห็นอิทธิพลของการน ามาประยุกต์ใช้ในแวดวงของ
นโยบายสังคมและสวัสดิการสังคม ท่ีจะเป็นการท าความเข้าใจประชาชนท่ีเป็นผู้มีส่วนได้เสียในนโยบายสังคมและสวัสดิการ
สังคม อย่างท่ีเป็นแนวทางเลือก หรือแนวทางใหม่ๆ ท่ีมีพลังการขับเค่ียวกับแนวคิดทฤษฎีกระแสหลักอ่ืนๆ พลังของแนวคิด
ความม่ันคงทางภววิทยามีส่วนให้อาร์ ดี แลงน าไปเคล่ือนไหวขับเคล่ือนขบวนการต่อต้านจิตเวชศาสตร์ (แนว ด้ังเดิม) เป็น
นัยส าคัญ ท่ีวงการนโยบายสังคมและสวัสดิการสังคม สามารถน าแนวคิดความม่ันคงทางภววิทยามาแสวงหาหนทาง รูปแบบ
และวิธีการบริหารจัดการ ตลอดจนการบริการทางสังคมท่ีเป็นเลือกใหม่ๆ ให้กับประชาชนท่ีเกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี 
 

สรุป 
 บทความน้ีกล่าวถึงจุดก าเนิดและการประยุกต์ใช้แนวคิดความม่ันคงทางภววิทยาท่ีพบความน่าสนใจอย่างย่ิง ในพลัง
ของการน าไปใช้ท่ีข้ามสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ การเริ่มท่ีจุดเริ่มต้นของวงการจิตเวช โดย อาร์ ดี แลง ผู้น าคนส าคัญของ
ขบวนการต่อต้านจิตเวชศาสตร์แนวด้ังเดิม ข้ามมาสู่แอนโทนี กิดเด้นส์ นักทฤษฎีสังคมวิทยาท่ีโดดเด่นท่ีสุดคนหน่ึงในปัจจุบัน 
และก้าวไปสู่การศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเมืองโลก ความม่ันคงศึกษา รวมไปถึงวงการวิชาการและวิจัย
ด้านนโยบายสังคมและสวัสดิการสังคมในประเทศไทย ประเด็นด้านปัญหาสังคม นโยบายสังคม สวัสดิการสังคม รวมไปถึงการ
พัฒนาสังคมหลายๆ ประเด็น มีความคาบเกี่ยวและมีสาระส าคัญท่ีสามารถน าแนวคิดความม่ันคงทางภววิทยาไปประยุกต์ใช้
เป็นกรอบแนวคิด หรือเป็นองค์ประกอบของตัวช้ีวัด เป็นแนวทางการออกแบบการวิจัยและอ่ืนๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งอาจจะ
ยังผลให้สังคมไทยมีหนทางท่ีเป็นทางเลือกของนโยบายสังคมและสวัสดิการสังคมได้ดีย่ิงข้ึน 
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