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ค�ำน�ำผู้แปล

แนวคดิเกี่ยวกบัการปฏริูปภาคความมั่นคง (Security Sector Reform—SSR) 

และการสร้างธรรมาภบิาลในส่วนที่เกี่ยวกบัภาคความมั่นคง (Security Sector  

Governance—SSG) ได้รับความสนใจจากนักวิชาการ ผู้ก�าหนดนโยบาย และ 

ผูป้ฏบิตัใินฐานะที่เป็นวาระส�าคญัทั้งในระดบัประเทศและระดบัระหว่างประเทศมาตั้งแต่

ปลายทศวรรษที่ 1990 อนัเป็นผลมาจากฉนัทามตใินกลุ่มประเทศที่พฒันาแล้วว่า หาก

ประเทศก�าลังพัฒนาทั้งหลายมีภาคความมั่นคงที่ไร้ประสิทธิภาพและขาดธรรมาภิบาล

แล้ว จะเป็นอุปสรรคส�าคญัอย่างยิ่งต่อกระบวนการพฒันาประชาธปิไตยและการพฒันา

ประเทศแบบยั่งยนื และจะส่งผลกระทบต่อเสถยีรภาพ และสนัตภิาพของประเทศและ

ต่อภูมิภาคด้วย อย่างไรก็ดี การศึกษาและงานวิจัยส่วนใหญ่ทั้งที่เป็นงานวิชาการและ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจะกระจุกตัวอยู ่ที่สถานการณ์ในอาฟริกา ยุโรป และ 

ละตนิอเมรกิา ขณะที่อาจกล่าวได้ว่า งานวจิยัและการศกึษาในเชงิเปรยีบเทยีบ ตลอดจน

การสรปุบทเรยีนจากประเทศเหล่านั้นเพื่อน�ามาประยกุต์ใช้ในเอเชยีตะวนัออก ในอาเซยีน 

และในประเทศไทยเพิ่งจะเริ่มขึ้นในช่วงไม่ถึงสิบปีที่ผ่านมา แม้ว่าในประเทศเหล่านี้ 

อาจจะมีการด�าเนินการปฏิรูปภาคความมั่นคงอยู ่แล้วภายใต้กระบวนการปฏิรูป 

เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย (Democratic Transition) หากมิได ้

ด�าเนนิการภายใต้กรอบความคดิ SSR และ SSG 1 

1 โปรดดูการประชุม Expert Workshop on Security Sector Reform (SSR): Lessons to be 

Learned from Northeast and Southeast Asia,  7-9 March 2007, Manila, Philippines,  

organized by Institute for Strategic and Development Studies (ISDS) and Friedrich 

Ebert Stiftung.
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หลังจากสงครามเย็นสิ้นสุดลง ผลจากการที่มีภัยคุกคามในรูปแบบใหม่เกิดขึ้นอย่าง

มากมาย ตลอดจนความพยายามจะท�าให้ประเด็นที่ไม่ใช่ประเด็นด้านความมั่นคง 

มาก่อนกลายเป็นประเดน็ด้านความมั่นคง (Securitization) ท�าให้แนวคดิด้านความมั่นคง 

มคีวามแตกต่างไปจากช่วงสงครามเยน็ นั่นคอื มกีารขยายค�าอธบิายและค�าจ�ากดัความ 

ของ “ความมั่นคง” ทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง และมีความพยายามเชื่อมแนวคิด 

ด้านความมั่นคงเข้ากับแนวคิดด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการพัฒนาไปสู่ความ 

เป็นประชาธปิไตยอย่างชดัเจน

ในช่วงสงครามเยน็ “ความมั่นคง” จะหมายถงึความมั่นคงของรฐั ซึ่งหมายถงึความมั่นคง

ในเชิงทหารเป็นส�าคัญ แม้ว่าแนวคิดดังกล่าวจะไม่จ�ากัดให้ความมั่นคงมีความหมาย

เฉพาะเรื่องการทหารก็ตาม แต่ความเข้าใจของนักวิชาการและผู้ใช้แนวคิดนี้ส่วนใหญ่ 

มักจะเข้าใจความมั่นคงแห่งชาติในเชิงทหารเท่านั้น ขณะที่ช่วงหลังสงครามเย็น  

ความหมายของความมั่นคงได้ถูกก�าหนดขึ้นมาใหม่ให้หมายรวมถึงภัยคุกคามอื่นๆ ที่ 

ไม่เน้นเฉพาะด้านการทหารหรือการรุกรานโดยใช้ก�าลังเท่านั้น โดยให้รวมถึง 

ด้านเศรษฐกจิและสงัคม ดงัที่ Kof i Annan อดตีเลขาธกิารสหประชาชาตไิด้กล่าวไว้ว่า

“เราไม่สามารถเข้าใจความมั่นคงเฉพาะที่เป็นประเด็นทางทหาร

เท่านั้น หากแต่จะต้องรวมเอาประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ความเป็นธรรมทางสงัคม การปกป้องสิ่งแวดล้อม กระบวนการ

ประชาธิปไตย การลดอาวุธ และการเคารพสิทธิมนุษยชนและ

หลกักฎหมายเข้าไว้ด้วย”2

แม้ว่าปัจจุบันนักวิชาการยังมีความเห็นไม่สอดคล้องกันว่า อะไรควรจะเป็นประเด็น 

ความมั่นคง แต่กเ็ริ่มมกีารยอมรบัในระดบัหนึ่งว่า แนวคดิหรอืเป้าหมายของความมั่นคง

ไม่ควรจ�ากัดอยู่เฉพาะความมั่นคงแห่งรัฐเท่านั้น หากแต่ต้องหมายรวมถึงความมั่นคง 

ภายใน อันได้แก่ ความมั่นคงของปัจเจกบุคคล ชุมชน หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ  

2 Kof3i Annan,”Peace and Development –One Struggle, Two Fronts”, Address of the 

United Nations Secretary-General to the World Bank Staff,  19 October, 1999, p.5
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ความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security) ด้วย3 แม้ว่าแนวคิดเรื่องความมั่นคง 

ของมนุษย์ยังคงสับสน คลุมเครือและมีปัญหามากมายในการให้ค�าจ�ากัดความที่เป็น

ที่ยอมรับ ในทางปฏิบัติความมั่นคงของมนุษย์ได้กลายเป็นประเด็นส�าคัญในส่วน 

ที่เกี่ยวกบัการสร้างสนัตภิาพภายในประเทศที่มคีวามขดัแย้งภายในอย่างรุนแรง และจงึ

เป็นประเดน็ที่น�าไปสู่การปฏริูปภาคความมั่นคงของรฐัทั้งที่ก�าลงัพฒันาและพฒันาแล้ว

นยิำมศพัท์ “ภำคควำมมั่นคง”

แม้ว่าในปัจจุบัน ค�าว่า ”ภาคความมั่นคง” (Security Sector) เริ่มมีการใช้กัน 

อย่างแพร่หลาย หากยังมีความเข้าใจที่แตกต่างกันไปทั้งในขอบเขต บริบท มุมมอง 

ตลอดจนบทบาทของผู้มสี่วนรบัผดิชอบ อย่างไรกด็ ีองค์ประกอบของภาคความมั่นคง

ที่เป็นที่ยอมรบัร่วมกนัจะหมายถงึ “โครงสร้าง สถาบนั และบุคลากร ที่รบัผดิชอบใน 

การจดัการ จดัหา ตลอดจนกำากบัดแูลและตรวจสอบความมั่นคงของรฐั” 4 และ “สถาบนั 

กลุ่ม องค์กร และปัจเจกชน ทั้งที่สังกัดรัฐและที่มิใช่รัฐ ที่มีส่วนได้เสียในการจัดหา 

และการอำานวยความยุติธรรมในประเด็นความมั่นคง”5 ภาคความมั่นคงของรัฐจึง 

ประกอบไปด้วย (1) ผู้ที่มีบทบาทเป็นแกนหลักในการรักษาความมั่นคง อันได้แก่ 

กองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทหาร หน่วยงานด้านข่าวกรอง หน่วยงานต�ารวจ  

หน่วยงานด้านศุลกากร หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลรักษาความปลอดภัย

บรเิวณชายแดน (ต�ารวจตระเวนชายแดน) ฯลฯ (2) ผู้มบีทบาทในการรกัษากฎหมาย

3 โปรดดูการอภิปรายประเด็นนี้ในภูมิภาคอาเซียนใน Pranee Thiparat, editor, The Quest 

for Human Security: The Next Phase for ASEAN ?, Institute for Security and 

International Studies (ISIS), Thailand, June 2001

4 United Nations General Assembly/Security Council. Securing Peace and  

Development: The Role of the United Nations in Supporting Security Sector Reform,  

Report of the Secretary-General, 23 January 2008,A/62/659-S/2008/39,para 14

5 Security Sector Reform and Governance –OECD Development Assistance  

Committee (DAC) Guidelines (2005)
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และอ�านวยความยุตธิรรม อนัได้แก่ กระบวนการตุลาการทั้งหมด ซึ่งรวมถงึระบบศาล

และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของศาล กระบวนการด�าเนินงานทาง

อาญา ผู้ตรวจการแผ่นดนิ คณะกรรมการสทิธมินุษยชน ฯลฯ (3) ผู้ที่มบีทบาทในการ

จดัการและก�ากบัดูแลและตรวจสอบ อนัได้แก่ หน่วยงานด้านนติบิญัญตั ิ ฝ่ายบรหิาร 

ฝ่ายนติบิญัญตั ิกระทรวงการคลงั และ ฯลฯ6

คู่มอืเรื่อง กำรก�ำกบัดแูลภำคควำมมั่นคงโดยรฐัสภำ: หลกักำร กลไก และแนวปฏบิตั ิ

ที่จัดท�าโดยสหภาพรัฐสภาระหว่างประเทศ (IPU) และ ศูนย์การควบคุมกองทัพใน

ระบบประชาธปิไตย ณ กรุงเจนวีา (DCAF) เป็นเอกสารส�าคญัที่เสนอแนวปฏบิตัแิละ

กลไกต่างๆ ที่ท�าให้รัฐสภาสามารถใช้เป็นแนวทางในการก�ากับดูแลและตรวจสอบภาค 

ความมั่นคงได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ผู้แปลได้พยายามรกัษาสาระของคู่มอืฉบบันี้ไว้และ

ได้เพิ่มเติมค�าอธิบายในเอกสารอ้างอิงท้ายบททั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริบทของไทย 

และในส่วนที่เป็นการขยายความในประเดน็เฉพาะ 

ผู้แปลขอขอบคุณ Professor Heiner H nggi และ Dr. Hans Born แห่งศูนย์การ

ควบคุมกองทพัในระบบประชาธปิไตย ณ กรุงเจนวีา (DCAF) ผู้มบีทบาทส�าคญัในการ 

ผลักดันประเด็นการปฏิรูปภาคความมั่นคงทั้งในภูมิภาคอาเซียนและในไทยโดย 

ค�านึงถึงความแตกต่างของบริบทในแต่ละประเทศ ที่สนับสนุนและไว้วางใจให้ผู้แปล

ถอดความคู่มอืฉบบันี้เป็นภาษาไทย ขอขอบพระคุณ พลอากาศเอก วรีวทิ คงศกัดิ์ และ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชาต ิบ�ารุงสุข ผู้มสี่วนร่วมอย่างแขง็ขนัในการส่งเสรมิแนวคดิ 

6 รายละเอียดบริบทของพัฒนาการในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเกี่ยวกับแนวคิดนี้ โปรดดู 

Heiner H nggi, “The Concept of Security Sector Governance”, paper presented 

at the Workshop on Challenges of Security Sector Governance in Southeast 

Asia, organized by the Friedrich Ebert Stiftung (FES), the Geneva Centre for the  

Democratic Control of Armed Forces (DCAF) and the Institute of Defence and 

Strategic Studies (IDSS), Singapore, 14-15 February, 2006; Heiner H nggi, ”Security 

Sector Reform-Concept and Context”, Transformation: A Security Sector Reform 

Reader, 2012 INCITEGov, Manila, the Philippines.
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และแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิรูปและธรรมาภิบาลด้านความมั่นคงที่กรุณาอ่าน ให้ 

ค�าแนะน�า และเขยีนค�านยิมให้ภายใต้เวลาอนัจ�ากดั ขอบคุณ คุณปรดีา ศรสีวสัดิ์ แห่ง 

Friedrich Ebert Stiftung (FES) ประเทศไทยที่กรุณาประสานงานการจัดท�าคู่มือ

ฉบบันี้และเปิดโอกาสให้ผู้แปลได้มสี่วนร่วมในการประชุม SSR ทั้งภายในและระหว่าง

ประเทศ ท้ายที่สุด ผลงานแปลนี้คงไม่สามารถออกมาเป็นรูปเล่มได้หากปราศจาก 

การให้การสนบัสนุนจาก DCAF และสถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจ�าประเทศไทย

ผู้แปลเชื่อมั่นว่า การท�าความเข้าใจบทบาทของรัฐสภาในการก�ากับดูแลและตรวจสอบ

ภาคความมั่นคง ผ่านคู่มือฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ไม่เฉพาะแต่สมาชิกรัฐสภาเท่านั้น 

หากจะส่งผลให้ “ผู้มีบทบาท” ในภาคความมั่นคงทุกภาคส่วน ดังที่ระบุไว้ข้างต้นมี 

ความเข้าใจมากขึ้นถึงความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันรัฐสภาและการเปลี่ยนผ่านไปสู่ 

ความเป็นประชาธิปไตย ตลอดจนบทเรียนอันเป็นผลจากการปฏิรูปที่เกิดขึ้นจริง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบ (Transparency and  

Accountability) ที่ภาคความมั่นคงพึงต้องสนองตอบต่อรัฐบาลตามแนวทาง

ประชาธปิไตย 

       

  ดร.ปราณ ีทพิย์รตัน์ 

มถิุนายน 2556
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ต่เดมินั้น ค�าว่า “การปฏริูปความมั่นคงแห่งชาต”ิ (National Security Reform)  

มกัจะมนียัโดยตรงถงึ “การปฏริูปกองทพั” หรอื “การปฏริูปทางทหาร” (Military 

Reform) ที่เป็นเช่นนี้กเ็พราะว่า กองทพัเป็นศูนย์กลางของงานความมั่นคงของประเทศ 

และศกัยภาพของกองทพัเป็นหลกัประกนัโดยตรงต่อขดีความสามารถในการสร้างความ

มั่นคงของรฐั ซึ่งมคีวามหมายถงึการปลอดจากภยัคุกคาม และภยัคุกคามกเ็ป็นเรื่องที่

ถูกตกีรอบอยู่กบัเรื่อง “ภยัคุกคามทางทหาร” (military threat)

แนวคิดเช่นนี้สอดคล้องกับยุคสมัยของสงครามเย็นเป็นอย่างยิ่ง เพราะนโยบายความ

มั่นคงแห่งชาตถิกูวางน�้าหนกัไว้กบัเรื่องการป้องกนัประเทศให้รอดพ้นจากภยัคุกคามทาง

ทหารของรฐัข้าศกึเป็นทศิทางหลกั การปฏริูปกองทพัจงึถอืเป็น “ปัญหาหวัใจ” ของงาน

ความมั่นคงของประเทศอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้

แต่ในยคุหลงัสงครามเยน็ การปฏริปูงานความมั่นคงที่วางอยู่บนรากฐานของการปฏริปู

ทหารเท่านั้น ดจูะเป็นแนวคดิที่ไม่เพยีงพอ ดงัจะเหน็ได้ว่ากระแสโลกาภวิตัน์ด้านความ

มั่นคงได้น�าพาเอาเรื่องของ “การปฏริูปภาคความมั่นคง” (Security Sector Reform)  

หรือที่มักจะเรียกกันในหมู ่ผู ้สนใจว่า “SSR” เข้าไปสู ่ประเทศต่างๆ นอกจากนี้ 

ประเทศที่พัฒนาแล้วได้ตีกรอบการให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศว่า จะให้แก ่

ประเทศผู้รบัที่มกีารท�า “SSR” แล้ว เป็นต้น

อกีทั้งหากพจิารณาในสาระกจ็ะพบอกีด้วยว่า แนวคดิเรื่อง “SSR” นั้น มกีรอบของส่วนงาน

ความมั่นคงที่จะต้องปฏิรูปมากกว่าเพียงการคิดถึงเฉพาะเรื่องของกองทัพเท่านั้น และ

ทิศทางของการปฏิรูปเช่นนี้ไม่แต่เพียงจะท�าให้องค์กรและระบบงานความมั่นคงของ

ประเทศเกิดความโปร่งใสเท่านั้น หากแต่ยังจะเป็นส่วนส�าคัญต่อการสร้างธรรมาภิบาล

และการพทิกัษ์สทิธมินุษยชนอกีด้วย
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อย่างไรก็ตามเรื่องราวเหล่านี้เป็น “เรื่องใหม่” ส�าหรับรัฐบาลและสังคมไทย ซึ่งอาจจะ

เป็นเพราะเรายงัไม่เคยผ่านขั้นตอนของการปฏริปูงานความมั่นคงอย่างจรงิจงัเท่าใดนกั...  

ไม่ว่าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกจะเปลี่ยนแปลงไปเพียงใดก็ตาม เราก็ดูจะ

เชื่อว่าระบบความมั่นคงเก่ายังสามารถให้บริการแก่รัฐและสังคมได้อย่างไม่จ�าเป็นต้อง

คดิถงึ “การปฏริปู” ใดๆ ทั้งสิ้น แต่ความคดิเช่นนี้ก�าลงัถูกท้าทายอย่างมากในปัจจบุนั !

ดังนั้นเมื่อ ผศ.ดร. ปราณี ทิพย์รัตน์ ได้ตัดสินใจแปลงานเรื่อง Parliamentary  

Oversight of the Security Sector เป็นภาษาไทย จงึถอืได้ว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์

อย่างยิ่ง โดยเฉพาะส�าหรบัเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคง ซึ่งยงัไม่คุ้นเคยกบัเรื่องของ 

“SSR” แล้ว หนงัสอืเลม่นี้จะเป็นเสมอืน “แนวทาง” หรอืเป็น “guidelines” ที่ดยีิ่ง ที่จะ

ช่วยให้เหน็ทศิทางของการปฏริปูภาคความมั่นคงที่เป็นส่วนหนึ่งของกระแสโลกในปัจจบุนั

อีกทั้งหนังสือเล่มนี้ยังจะเป็นประโยชน์อย่างมากทั้งแก่ฝ่ายบริหาร (รัฐบาล) และฝ่าย

นติบิญัญตั ิ (รฐัสภา) ที่ต้องท�าความเข้าใจกบัเรื่องของการปฏริูปภาคความมั่นคง และ

ที่ส�าคญักจ็ะเป็นประโยชนแ์กภ่าคประชาสงัคมเองในการเรยีนรูถ้งึทศิทางใหม่ในกระแส

โลกเช่นนี้อกีด้วย

สุดท้ายนี้กห็วงัว่า หนงัสอืเล่มนี้จะเป็นส่วนส�าคญัในการน�าเสนอทศิทางของการบรหิาร

จดัการงานความมั่นคงของประเทศในอนาคต ซึ่งนบัวนัประเดน็ปัญหาความมั่นคงไทย 

มแีต่จะซบัซ้อนมากขึ้น และยุง่ยากมากขึ้น จนท�าให้เราต้องคดิถงึเรื่องของการปฏริปูภาค 

ความมั่นคงมากขึ้นไปด้วย... เว้นเสียแต่เราจะเชื่อเอาเองว่า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เรา

ก็จะไม่ปฏิรูปใดๆ ทั้งสิ้น แต่ค�าถามก็คือ ประเทศไทยจะอยู่ในโลกความมั่นคง 

ที่เปลี่ยนแปลงเช่นปัจจุบนั โดยไม่ปฏริูปเลยหรอื !

รศ.ดร. สุรชาต ิบ�ารุงสุข 

ภาควชิาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ 

คณะรฐัศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
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บัตั้งแต่โลกผ่านยุคสงครามเย็นเป็นต้นมา ทุกประเทศได้ปฏิรูประบบงานความ

มั่นคงเพื่อให้ครอบคลมุ “ความท้าทาย” รปูแบบใหม่ที่เปลี่ยนจากภยัคกุคามด้วย 

การใช้ก�าลังที่เปิดเผย มาเป็นภัยคุกคามต่อพลังอ�านาจของชาติด้านต่างๆ ได้แก่  

การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม วทิยาศาสตร์เทคโนโลย ีพลงังาน สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ที่ซบัซ้อน 

จึงต้องมีการสร้างเสริมความมั่นคงของมนุษย์ให้กับประชาชนในฐานะที่เป็น “พลังอัน

แท้จริงของชาติ” โดยให้สิทธิในการมีส่วนร่วมบริหารประเทศในฐานะที่เป็น “พลเมือง” 

เจ้าของประเทศ และสามารถควบคุมการใช้อ�านาจรัฐของรัฐบาล เพื่อมิให้มีพฤติกรรม

ที่ละเมดิสทิธมินุษยชนและศกัดิ์ศรคีวามเป็นมนุษย์ของประชาชน 

แนวคดิในการปฏริปูระบบงานความมั่นคงให้ครอบคลมุมติใิหม่นี้ ได้น�าหลกัธรรมาภบิาล

ของการบรหิารกจิการบ้านเมอืงที่ด ี(Good Governance) มาใช้ในการบรหิารประเทศ 

และปรบัเปลี่ยนระบอบการปกครองให้เป็น “ประชาธปิไตยแบบมส่ีวนร่วม”  ที่เปิดโอกาส

ให้ประชาชนเสนอข้อคิดเห็นในการบริหารประเทศ และตัดสินใจในเรื่องที่ส�าคัญของ

ประเทศ โดยเฉพาะนโยบายที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของพลังอ�านาจของชาติและ

ความมั่นคงของประชาชนในฐานะปจัเจก รวมถงึมมีาตรการชว่ยเหลอืเยยีวยาประชาชน 

ที่ได้รบัผลกระทบจากนโยบายสาธารณะของรฐัด้วย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงระบบการบรหิาร 

การปกครองประเทศดงักล่าวนี้ จ�าเป็นต้องปรบัเปลี่ยนบทบาทและการปฏบิตัหิน้าที่ของ

สมาชกิรฐัสภาในฐานะผูแ้ทนปวงชน ด้วยการให้ความรูเ้พื่อปรบัเปลี่ยนกระบวนทศัน์ใหม่ 

ที่ต้องก�ากับดูแลการบริหารรัฐของฝ่ายบริหารให้อยู่ในกรอบของ “การปกป้องอธิปไตย

และสงัคม”
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ด้วยเหตนุี้ สหภาพรฐัสภาระหว่างประเทศและศนูย์ควบคมุกองทพัในระบบประชาธปิไตย 

ณ กรุงเจนีวา จึงได้ร่วมกันจัดท�าหนังสือเล่มนี้ขึ้น เพื่อก�าหนดหลักการ กลไก และ

แนวปฏิบัติของสมาชิกรัฐสภา ในการก�ากับดูแลภาคความมั่นคงในมิติใหม่ให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ ซึ่งได้ระบุหน้าที่และบทบาทของสมาชิกรัฐสภาในความมั่นคงมิติใหม ่

อย่างชดัเจน และมอบให้ ดร.ปราณ ี ทพิย์รตัน์ เป็นผู้ถอดความเป็นภาษาไทยเพื่อให้

ง่ายต่อการเรยีนรู้ ผมจงึมคีวามเชื่อมั่นว่า เอกสารทางวชิาการของสหภาพรฐัสภาฉบบันี้ 

มีคณุค่าสงูยิ่งส�าหรบัการพฒันาประชาธปิไตยในบ้านเมอืงของเรา และถ้าสมาชกิรฐัสภา 

ทุกคนช่วยกันน�าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังแล้ว ก็จะก่อให้เกิด “ประโยชน์สุข” แก่

ประชาชนตามพระราชปณธิานของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัอย่างยั่งยนื

พลอากาศเอก วรีวทิ คงศกัดิ์ 

สมาชกิวุฒสิภา สรรหาภาควชิาชพี 

(อดตีรองผู้บญัชาการทหารสูงสุด)
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Hans Born (Netherlands), Philipp Fluri (Switzerland) and Anders B. Johnsson (Sweden)

ผู้เขยีนน�ำ
Hans Born (Netherlands)

ผู้ร่วมให้ข้อมลู
Alexey Arbatov (Russia), Jean-Christophe Burkel (France), Eva Busza (USA), Marina Caparini 
(Canada), Umit Cizre (Turkey), David Darchiashvili (Georgia), Jonah Isawa Elaigwu (Nigeria), 
Hans-Peter Furrer (Switzerland), Denise Garcia (Brazil), Suzana Gavrilescu (Romania), Wilhelm  
Germann (Germany), Owen Greene (UK), Miroslav Hadzic (Serbia and Montenegro),  
Karl Haltiner (Switzerland), Heiner Hänggi (Switzerland), David Hobbs (UK), Jan Hoekema 
(Netherlands), Rogier Huizenga (Netherlands), Andrzej Karkoszka (Poland), Peter G. Kelly (USA), 
Simon Lunn (UK), Tom McDonald (UK), Dorijan Marsic (Slovenia), Gian Giacomo Migone (Italy), 
Michael F. Noone (USA), Aleksandr Pikayev (Russia), Christine Pintat (France), Andreas Prufert 
(Germany), Christopher Sabatini (USA), Liliane Serban (Romania), Ravinder Pal Singh (India), 
Anders C. Sjaastad (Norway), Bauke Snoep (Netherlands), Svitlana Svetova (Ukraine), Jan 
Trapans (Latvia), Matias Tuler (Argentina), Marlene Urscheler (Switzerland), Pentti Väänänen 
(Finland), Biljana Vankovska (Macedonia), Marie Vlachova (Czech Republic), Casper W. Vroom 
(Netherlands), Tamas Wachsler (Hungary), Donna Winslow (Canada), Herbert Wulf (Germany)

กองบรรณำธกิำร
Willem van Eekelen (Netherlands), Andreas Gross (Switzerland), Miroslav Filipovic (Serbia and 
Montenegro), Stepan Sulakshin (Russia), Dimitro Tabachnik (Ukraine), Ahmad Husni Hanadzlah 
(Malaysia), Adeseye Ogunlewe (Nigeria) and Elissavet Papadimitriou (Greece) – คณะกรรมการ
ของสหภาพรฐัสภาระหว่างประเทศว่าด้วยประเดน็ทางการเมือง ความมัน่คงระหว่างประเทศและการลดอาวธุ, 
Beth Mugo (Kenya) and Ricardo Vasquez (Argentina), คณะกรรมการของสหภาพรัฐสภาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน ตุลาการ และ ประเด็นเกี่ยวกับรัฐสภา
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ค�ำน�ำ
ดยเหตทุีค่วามมัน่คงเป็นหวัใจส�าคญัของความผาสกุของประชาชน จงึเป็นความจ�าเป็น 
อย่างยิ่งที่ความคิดเห็นของประชาชนจะต้องปรากฏในนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

ด้วย โดยนโยบายดังกล่าวจักต้องรวมเอาคุณค่าและหลักการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
ความมั่นคงที่รัฐมุ่งส่งเสริมและปกป้อง

ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้แทนของปวงชนที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาใน
รัฐสภาจะต้องท�างานร่วมกับรัฐบาลและภาคความมั่นคงอย่างใกล้ชิด และแม้ว่า 
ทั้งฝ่ายรัฐบาลและรัฐสภาจะมีเป้าหมายอันเดียวกัน หากแต่บทบาทพื้นฐานควรจะ
มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ รัฐสภามีความรับผิดชอบในการก�าหนดกรอบในทาง
กฎหมาย ก�าหนดงบประมาณ ตลอดจนก�ากับดูแลและตรวจสอบกิจกรรมท้ังหลายท่ี 
เกีย่วกบัความมัน่คงของรัฐ ซึง่รัฐสภาจะท�าหน้าทีดั่งกล่าวได้อย่างเตม็ทีก่ต่็อเมือ่สามารถ 
เข้าถงึข้อมูลได้อย่างกว้างขวาง มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญทางวชิาการท่ีจ�าเป็น ตลอดจน 
มอี�านาจและเจตนารมณ์อนัแน่วแน่ในการก�ากบัรฐับาลให้รบัผดิชอบในการด�าเนนิงาน
ของตน ซึ่งในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวจ�าเป็นต้องมีโครงข่ายทางสังคมอันเกิดจาก
ความไว้วางใจและการสนทนาสื่อสารระหว่างกันรองรับด้วย

ในประเทศชิลี ความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพและสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ที่ดีขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ในปัจจุบันประชาคมระหว่างประเทศจะพบว่าในชิลีนั้น
มีบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความร่วมมือและการเคารพซ่ึงกันและกันระหว่างกองทัพ
และสังคม ซึ่งเราหวังว่าสัมพันธภาพดังกล่าวจะมีความแนบแน่นมากยิ่งข้ึนในอนาคต 
เรามั่นใจว่าหนังสือคู่มือฉบับนี้จะช่วยท�าให้เกิดหลักประกันว่าผู้ที่มีบทบาทส�าคัญใน
ภาคความมั่นคงทุกคนจะร่วมกันผลักดันให้เกิดความร่วมมืออันจะน�าไปสู่ประโยชน์
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ค�ำปรำรภ

บัตั้งแต่ดึกด�าบรรพ์ อธิปไตยและความมั่นคงของรัฐถือว่ามีความส�าคัญ 

อย่างยิ่งในการคงความเป็นรฐั ในปัจจุบนั บทบาทของผู้รบัผดิชอบในการรกัษา

ความมั่นคงของรฐัได้มกีารเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ความขดัแย้งในรปูแบบใหม่ตลอดจน

ความสมัพนัธ์ระหวา่งรฐัที่เพิ่มมากขึ้นท�าให้เกดิแนวคดิใหม่ในการสนองตอบต่อประเดน็

ความมั่นคง รวมทั้งแนวคดิใหม่เกี่ยวกบักรอบความคดิในเรื่องความมั่นคงเองด้วย เหตกุารณ์ 

11 กันยายน ค.ศ. 2001 และผลที่ตามมาหลังจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญในครั้งนั้น

ตอกย�้าถึงความเปลี่ยนแปลงและความจ�าเป็นที่จะต้องมีแนวคิดใหม่ในเรื่องนี้ให้ชัดเจน

ยิ่งขึ้น

ด้วยเหตุนี้ การก�ากับดูแลและการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพโดยรัฐสภาจึงมีความ

ส�าคัญมากยิ่งขึ้นไปด้วย เพื่อเป็นหลักประกันว่าการรับมือ การสนองตอบต่อประเด็น

ความมั่นคงในรปูแบบใหม่เหล่านี้ได้ด�าเนนิการด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ

ได้ เพราะหากปราศจากการก�ากบัดแูลดงักล่าวแล้ว รฐัย่อมต้องเผชญิกบัอนัตรายอนัเกดิ

จากการที่ภาคความมั่นคงอาจตคีวามภารกจิของตนอย่างผดิพลาด และอาจน�าไปสู่การ

ที่ภาคส่วนดังกล่าวกระท�าตัวเสมือนเป็นรัฐซ้อนรัฐ หรือมิฉะนั้น ก็อาจจะใช้ทรัพยากร

ที่มีอยู่อย่างจ�ากัดโดยขาดความระมัดระวัง รวมตลอดถึงการที่ภาคความมั่นคงจะใช้

อทิธพิลทั้งทางเศรษฐกจิและการเมอืงเกนิความจ�าเป็น ผลกค็อื ภาคความมั่นคงจะเป็น

อุปสรรคต่อกระบวนการพฒันาไปสู่ความเป็นประชาธปิไตยเสยีเอง หรอืแม้กระทั่งเป็น

ตัวเพิ่มความขัดแย้งในรัฐให้มีสูงขึ้น ในขณะที่รัฐที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งภายในและ

สงครามกลางเมอืงต้องเผชญิกบัความเสี่ยงภยัเฉพาะด้านดงักล่าว รฐัประชาธปิไตยซึ่งถงึแม้

จะมีเสถียรภาพก็ยังคงต้องเผชิญกับประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือน – ทหาร 

โดยพยายามปฏิรูปและจัดการกับความสัมพันธ์ดังกล่าวในลักษณะที่ทันการกับความ

เปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นอย่างรวดเรว็ในระบบระหว่างประเทศด้วย
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ลักษณะเฉพาะและพลวัตรของภาคความมั่นคงที่ถือว่าเป็นความท้าทายอย่างแท้จริง 

ต่อการก�ากับดูแลและตรวจสอบโดยรัฐสภา ได้แก่ การที่ภาคความมั่นคงมักเกี่ยว

พันกับประเด็นที่ค่อนข้างจะเป็นปัญหาทางเทคนิค การมีองค์กรที่มีขนาดใหญ่โตและ 

การบรหิารงานบุคคลที่ค่อนข้างสลบัซบัซ้อน การมกีฎหมายที่มลีกัษณะเป็นกฎหมายที่

เกี่ยวกบัราชการลบั หรอืมกีฎเกณฑ์และแนวปฏบิตัทิี่ไม่เปิดเผยเหล่านี้ ส่งผลให้การก�ากบั

ดูแลอย่างมปีระสทิธภิาพโดยสมาชกิรฐัสภาเป็นไปด้วยความยากล�าบาก ยกเว้นในกรณทีี่

รฐัสภามคีวามช�านาญเฉพาะด้านและมหีน่วยงานที่ด�าเนนิการวจิยัที่เป็นอสิระอย่างแท้จรงิ

จากภูมิหลังดังกล่าวข้างต้น สหภาพรัฐสภาระหว่างประเทศ (Inter-Parliamentary 

Union) หรอื IPU และศูนย์การควบคุมกองทพัในระบบประชาธปิไตย ณ กรุงเจนวีา 

(Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces) หรอื DCAF 

มคีวามเหน็ร่วมกนัว่า จ�าเป็นที่จะต้องมแีนวทางการปฏบิตัทิี่มลีกัษณะกระชบัที่รวมเอา

แนวปฏิบัติและกลไกต่างๆ ในลักษณะที่ครอบคลุมและกว้างขวางเพียงพอที่จะท�าให้

รฐัสภาสามารถใช้ในการก�ากบัดแูลภาคความมั่นคงอย่างมปีระสทิธภิาพ และคูม่อืฉบบันี้ 

ก็คือผลพวงของแนวคิดดังกล่าว โดยในกระบวนการจัดท�าเนื้อหาของคู่มือฉบับนี้ 

กองบรรณาธิการของฝ่ายรัฐสภาได้มีส่วนในการตรวจสอบและดูแลสาระอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ เนื้อหาสาระของคู่มือฉบับนี้ยังได้รับการตรวจแก้ไขโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน

ต่างๆ อกีด้วย

คู่มือนี้เขียนขึ้นจากสมมุติฐานที่ว่า ไม่มีรูปแบบใดเพียงรูปแบบเดียวในการก�ากับดูแล

และตรวจสอบภาคความมั่นคงโดยรฐัสภาที่จะสามารถน�าไปปรบัใช้ได้ในทกุประเทศ ทั้งนี้

เพราะกฎกตกิาและแนวปฏบิตัทิี่ได้รบัการยอมรบัและมปีระสทิธภิาพในที่ใดที่หนึ่งอาจจะ

ไม่สามารถน�าไปใช้ได้เลยในอกีที่หนึ่ง นอกจากนี้ สมาชกิสภาผูแ้ทนในรฐัสภาของแต่ละ

ประเทศกม็อี�านาจที่แตกต่างกนัซึ่งกอ็าจท�าให้ ข้อเสนอแนะที่ปรากฏอยูใ่นคูม่อืฉบบันี้ ใน

หลายกรณอีาจจะดูเป็นอุดมคตเิกนิไปและยากแก่การน�าไปปฏบิตั ินอกจากนี้ ลกัษณะ

ของประเดน็ด้านความมั่นคงที่มคีวามซบัซ้อน ท�าให้เราไม่สามารถจะรวบรวมทกุประเดน็

ไว้ในคู่มือเพียงฉบับเดียว ฉะนั้น ผู้อ่านควรจะพิจารณาคู่มือฉบับนี้ในฐานะที่เป็นการ

ให้ค�าแนะน�าอย่างกว้างๆ เพื่อช่วยเสริมให้การท�างานของรัฐสภาในการก�ากับดูแลและ 

ตรวจสอบภาคความมั่นคงเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพยิ่งขึ้น โดยเราหวงัว่าคูม่อืนี้จะเป็น
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จดุเริ่มต้นที่กระตุน้ให้ผูอ่้านท�างานวจิยัในประเดน็นี้ต่อไป และท้ายที่สดุแล้วคู่มอืฉบบันี้ 

จะมีส่วนในการให้หลักประกันว่า นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงของรัฐจะ

สะท้อนถึงความคาดหวังและเจตนารมณ์อันแท้จริงของประชาชนที่ภาคความมั่นคงมุ่ง

ที่จะรบัใช้อย่างแท้จรงิ

แอนเดอร์ส บ ีจอห์นสนั เอกอคัรราชทูต ดร.ทโีอดอร์ เอช. วงิเคร์อ

(Anders B. Johnsson)  (Ambassador Dr. Theodor H. Winkler)

เลขาธกิาร  ผู้อ�านวยการ

สหภาพรฐัสภาระหว่างประเทศ ศูนย์การควบคุมกองทพัในระบบประชาธปิไตย 

 ณ กรุงเจนวีา
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สิ่งที่ท่ำนจะค้นพบในคู่มอืฉบบันี้

คู่มอืฉบบันี้แบ่งเป็น 8 ส่วน โดยแต่ละส่วนประกอบด้วยบทต่างๆ โดยท่านสามารถอ่าน

บทต่างๆ ได้สองวิธีด้วยกัน กล่าวคือ หากท่านอ่านทั้งฉบับก็จะท�าให้เกิดความเข้าใจ

อย่างกว้างขวางครอบคลมุในประเดน็ด้านความมั่นคงและบทบาทของการก�ากบัดแูลและ 

ตรวจสอบโดยรฐัสภา อย่างไรกด็ ีท่านอาจจะเลอืกอ่านเฉพาะบทที่ท่านสนใจเป็นพเิศษ 

ทั้งนี้ ได้มกีารจดัท�าดรรชนแีละการอ้างองิข้ามหน้าในบทต่างๆ เพื่อจดุประสงค์นี้โดยเฉพาะ

ในเนื้อหาของคู่มือฉบับนี้ ประเด็นที่มีความซับซ้อนที่ปรากฏในตัวบทหลักจะถูกน�ามา 

จัดเรียงไว้ในกรอบที่แยกออกมาต่างหาก เพื่อง่ายต่อการท�าความเข้าใจ โดยมีการ 

ยกตวัอย่างกฎหมายหรอืกฎเกณฑ์และข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนชี้ให้เหน็แนวปฏบิตัิ 

ในการก�ากบัดูแลภาคความมั่นคงโดยรฐัสภาในประเทศต่างๆ ในตอนท้ายของแต่ละบท 

จะมส่ีวนที่เรยีกว่า “ท่านสามารถจะท�าอะไรได้บ้างในฐานะสมาชกิรฐัสภา” ซึ่งจะประกอบ

ไปด้วยข้อเสนอแนะที่เป็นรปูธรรม อย่างไรกด็ ีดงัที่ได้กล่าวไว้ในค�าปรารภว่า ข้อเสนอแนะ 

เหล่านี้จะต้องพจิารณาในบรบิทของแต่ละประเทศประกอบไปพร้อมๆ กนัด้วย

ในสองภาคแรก ประกอบด้วยบทที่แสดงถงึกรอบทฤษฏแีละกรอบการวเิคราะห์บทบาท

ของรฐัสภาในการก�ากบัดแูลและตรวจสอบภาคความมั่นคง โดยในภาคแรก จะน�าเสนอ

วิวัฒนาการของแนวคิดเรื่องความมั่นคงและให้ภาพรวมของบทบาทของรัฐสภา และ

สถาบนัอื่นๆ ของรฐัในส่วนที่เกี่ยวกบัประเดน็ความมั่นคง ค�าถามหลกัในภาคแรกนี้ ได้แก่

 อะไรคอืพฒันาการล่าสุดในสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง?

 อะไรคอืภยัคุกคามในรูปแบบใหม่และการตอบโต้ภยัคุกคามดงักล่าวเป็นอย่างไร?

 เหตใุดการก�ากบัดแูลและการตรวจสอบภาคความมั่นคงโดยรฐัสภาจงึเป็นสิ่งจ�าเป็น?

 อะไรคอืหลกัการส�าคญัของการก�ากบัดแูลภาคความมั่นคงในระบอบประชาธปิไตย? 

 บทบาทของรฐัสภาต่อรฐับาลและต่อฝ่ายตุลาการเป็นอย่างไร?
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ในภาคที่ 2 จะน�าเสนอทกุขั้นตอนของกระบวนการในการจดัท�านโยบายความมั่นคงของ

รัฐ ตลอดจนกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านความมั่นคง ใน 2 

บทสุดท้ายของภาคนี้จะน�าเสนอบทบาทของภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน ตลอดจน 

มุมมองทางเพศสภาพต่อประเดน็ความมั่นคง ค�าถามหลกั ได้แก่

 บทบาทของรฐัสภาในส่วนที่เกี่ยวกบักระบวนการตดัสนิใจในนโยบายด้านความมั่นคง

เป็นอย่างไร?

 กฎหมายระหว่างประเทศมีส่วนในการจ�ากัดหรือส่งเสริมการมีนโยบายด้านความ

มั่นคงของประเทศอย่างไรบ้าง?

 ภาคประชาสงัคมและสื่อมวลชนมบีทบาทอย่างไรในส่วนที่เกี่ยวกบัภาคความมั่นคง? 

และรฐัสภาจะใช้ประโยชน์จากบทบาทของทั้งสองภาคส่วนนี้ได้อย่างไรบ้าง?

 จะท�าอย่างไรให้ประเดน็ความมั่นคงถูกถ่ายทอดให้ประชาชนมสี่วนรบัรู้?

 บทบาทของผู้หญงิในภาคความมั่นคงคอือะไร?

ในภาคที่ 3 น�าเสนอว่าใครบ้างมีส่วนเกี่ยวข้องกับภาคความมั่นคงซึ่งรวมถึงฝ่าย

ทหาร ต�ารวจ หน่วยงานข่าวกรอง และองค์กร/หน่วยงานอื่นๆ ที่ท�าหน้าที่คล้ายทหาร  

(Militarized organizations) รวมตลอดถงึบรษิทัรกัษาความปลอดภยัของเอกชนด้วย

 หน้าที่หลกัและหน้าที่เฉพาะของหน่วยงานความมั่นคงเหล่านี้คอือะไร?

 กลไกการตรวจสอบทางการเมอืงภายในประเทศแบบใดที่รฐัจ�าเป็นต้องม?ี

 รัฐสภาจะสามารถก�ากับดูแลและตรวจสอบหน่วยงานในภาคความมั่นคงเหล่านี้ได้

อย่างมปีระสทิธภิาพด้วยวธิกีารใดบ้าง?

ภาคที่ 4 พจิารณาเครื่องมอืและกลไกต่างๆ ที่รฐัสภาสามารถน�าไปใช้เพื่อก�ากบัดูแลและ

ตรวจสอบการท�างานของภาคความมั่นคง โดยน�าเสนอค�าตอบต่อค�าถาม เช่น

 รฐัสภาจะสามารถใช้กลไกใดบ้างในการก�ากบัดแูล/ตรวจสอบการท�างานของภาคความ

มั่นคง?

 เราจะสามารถปรับปรุงและพัฒนาความช�านาญเฉพาะทางของสมาชิกรัฐสภาใน

ประเดน็ความมั่นคงได้อย่างไรบ้าง?

 บทบาทของรฐัสภาในการสอบสวน การรบัฟังข้อมลูและการพจิารณาในประเดน็ความ

มั่นคงคอือะไร?
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 คณะกรรมาธกิารกลาโหมจะท�างานอย่างมปีระสทิธภิาพได้อย่างไร?

 บทบาทของผู้ตรวจการรฐัสภาหรอืผู้ตรวจการแผ่นดนิ (Ombudsman) คอือะไร?

 สถาบันผู้ตรวจการรัฐสภาที่รับผิดชอบในเรื่องการป้องกันประเทศมีวิธีการท�างาน

อย่างไร?

 เหตุใดสมาชิกรัฐสภาจึงควรที่จะเยี่ยมเยือนหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ให้บริการด้าน 

ความมั่นคง?

ภาคที่ 5 เป็นการพจิารณาสถานการณ์เฉพาะที่ก่อให้เกดิปัญหาต่อประเดน็ความมั่นคง

ของชาต ิอาท ิการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉนิ (States of Emergency) ภยัคุกคาม

ต่อความมั่นคงภายใน ปัญหาการก่อการร้าย และอาชญากรรมคอมพวิเตอร์ (Cyber-

crime) รวมทั้งน�าเสนอนยัยะของการมสี่วนร่วมในภารกจิสนบัสนุนการรกัษาสนัตภิาพ

ระหว่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่มกัจะเป็นการปฏบิตัภิารกจิในพื้นที่ที่ปราศจากเสถยีรภาพ

หรอืไม่กเ็ป็นพื้นที่ที่ปัญหาความมั่นคงมคีวามเปราะบางและอ่อนไหวเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่ง

ตอบค�าถามในประเดน็ต่างๆ อาทิ

 จะมีวิธีการอย่างไรในการรักษาดุลยภาพอันเปราะบางในช่วงระยะเวลาระหว่าง 

การประกาศสภาวการณ์ฉุกเฉนิกบัการรกัษาความมั่นคงภายในรฐั และการคงไว้ซึ่ง

การเคารพในสทิธมินุษยชน?

 อะไรคอืวตัถุประสงค์และข้อจ�ากดัของประกาศสภาวการณ์ฉุกเฉนิ?

 อะไรคือการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญในประเด็นด้านความมั่นคงหลังเหตุการณ์ 11 

กนัยายน 2001? เราจะจ�าแนกการก่อการร้ายออกจากการชมุนมุประท้วงอนัชอบธรรม

ในระบอบประชาธปิไตยได้อย่างไร และสถาบนัรฐัสภามบีทบาทอย่างไรในประเดน็นี้?

 รัฐสภามีบทบาทอย่างไรในกระบวนการตัดสินใจส่งกองก�าลังไปยังต่างประเทศ 

ในภารกจิสนบัสนุนการปฏบิตักิารรกัษาสนัตภิาพระหว่างประเทศ?

ภาคที่ 6, 7 และ 8 เสนอการวเิคราะห์ 3 รูปแบบในส่วนที่เกี่ยวกบัทรพัยากรที่เกี่ยวข้อง

กับงานในภาคความมั่นคง โดยในภาคที่ 6 เน้นการวิเคราะห์งบประมาณการป้องกัน

ประเทศ ซึ่งถูกควบคุมโดยรัฐสภาและโดยหน่วยงานผู้ตรวจสอบบัญชีของรัฐโดยมี

ค�าถามส�าคญั ได้แก่

 งบประมาณเป็นองค์ประกอบส�าคญัของความมั่นคงได้อย่างไร?
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 เราจะสามารถน�าเอาความโปร่งใสและความสามารถในการตรวจสอบและภาระรบัผดิชอบ 

มาใช้ในกระบวนการจดัท�างบประมาณด้านความมั่นคงได้อย่างไร?

 อะไรคอืเงื่อนไขในการก�ากบัดแูลและตรวจสอบการจดัท�างบประมาณด้านความมั่นคง

ที่เหมาะสม?

 เราจะสามารถตรวจสอบบญัชขีองภาคความมั่นคงได้อย่างไร? เหตใุดการมหีน่วยงาน 

ตรวจสอบบญัชทีี่เป็นอสิระจงึมคีวามส�าคญั และหน่วยงานดงักล่าวจะมวีธิกีารท�างาน

อย่างไร?

ภาคที่ 7 เป็นการพจิารณาบุคลากรในภาคความมั่นคงเพื่อช่วยสมาชกิรฐัสภาในการก�ากบั

ดูแล ออกกฎเกณฑ์ตั้งแต่ในกระบวนการรบัสมคัร สรรหา คดัเลอืก ฝึกอบรม จนถงึ

เกษยีณอาย ุโดยมปีระเดน็ที่ต้องพจิารณาคอื การจดัการเกี่ยวกบับ�านาญ การเกณฑ์ทหาร 

และการจดัหาทางเลอืกอื่นในการให้บรกิารด้านความมั่นคง

 เราจะสามารถปลูกฝังค่านิยมประชาธิปไตยให้แก่บุคลากรในภาคความมั่นคง 

ได้อย่างไร?

 เจ้าหน้าที่เหล่านั้นจะสามารถจดัตั้งสหภาพแรงงานทหารขึ้นได้หรอืไม่?

 คุณสมบตัเิฉพาะของบุคลากรในภาคส่วนนี้คอือะไร? 

 การเกณฑ์ทหารและการให้บริการด้านความมั่นคงที่เป็นทางเลือกในรูปแบบอื่นๆ  

มกีาร ด�าเนนิการอย่างไรในประเทศต่างๆ?

 มกีารก�าหนดระเบยีบวธิปีฏบิตั ิ(Code of Conduct) เป็นการเฉพาะส�าหรบัเจ้าหน้าที่

ด้านความมั่นคงหรือไม่? มีการน�าเอาแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากลมาใช้ปฏิบัต ิ

หรอืไม่?

 สมาชิกรัฐสภามีความเกี่ยวข้องอย่างใดบ้างในการบริหารจัดการบุคลากรในภาค 

ความมั่นคง?

ในภาคสุดท้าย คือภาคที่ 8 เป็นการน�าเสนอข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

ในภาคความมั่นคง (ควรจะซื้ออะไรและจากใคร) รวมถงึการจดัซื้อและการถ่ายโอนอาวธุ 

 อะไรคอืข้อจ�ากดัทางกฎหมาย?

 กระบวนการตดัสนิใจในส่วนการจดัหาอาวุธเป็นอย่างไร?

 มีสถานการณ์ใดบ้างที่ท�าให้กระบวนการจัดหาอาวุธโดยลับสามารถด�าเนินการได้ 

อย่างชอบธรรม?

 รฐัสภาจะสามารถประเมนิประเดน็เหล่านี้ได้อย่างไรบ้าง?
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กำรก�ำกบัดแูลและกำรตรวจสอบนโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ

บทที่ 4  กำรขบัเคลื่อนนโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำต ิ  37

บทที่ 5  นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำตแิละกฎกตกิำระหว่ำงประเทศ  45

บทที่ 6  บทบำทของภำคประชำสงัคมและสื่อมวลชน  51

บทที่ 7  มมุมองทำงเพศสภำพต่อนโยบำยด้ำนควำมมั่นคง  65
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ภาคที่ 3

องค์ประกอบหลกัของฝ่ำยปฏบิตักิำรในภำคควำมมั่นคง

บทที่ 8  ทหำร  77

บทที่ 9  องค์กรด้ำนทหำรอื่นๆ ของรฐั  85

บทที่ 10  โครงสร้ำงของหน่วยงำนต�ำรวจ  89

บทที่ 11  หน่วยงำนข่ำวกรองและหน่วยงำนรำชกำรลบั  94

บทที่ 12  บรษิทัเอกชนที่ท�ำงำนด้ำนกำรรกัษำ  104

   ควำมปลอดภยั กำรทหำร และควำมมั่นคง

ภาคที่ 4

นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำตภิำยใต้กำรก�ำกบัดแูลและตรวจสอบ

โดยรฐัสภำ : เงื่อนไขและกลไกในกำรด�ำเนนิงำน

บทที่ 13  เงื่อนไขที่น�ำไปสู่กำรก�ำกบัดแูลอย่ำงมปีระสทิธภิำพโดยรฐัสภำ  113

บทที่ 14  กลไกของรฐัสภำที่ใช้ในกำรก�ำกบัดแูลภำคควำมมั่นคง  122

บทที่ 15  คณะกรรมำธกิำรกลำโหมรฐัสภำหรอื  132

   คณะกรรมำธกิำรรฐัสภำด้ำนควำมมั่นคง

บทที่ 16  ผู้ตรวจกำรแผ่นดนิ (The Ombudsman)  138

บทที่ 17  กำรเยี่ยมเยอืนหน่วยงำนที่รบัผดิชอบงำนด้ำนควำมมั่นคง  145

ภาคที่ 5

กำรก�ำกบัดแูลกำรปฏบิตังิำนของหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง : 

สถำนกำรณ์พเิศษและกำรปฏบิตักิำรพเิศษ

บทที่ 18  สถำนกำรณ์ที่เป็นข้อยกเว้น  153

บทที่ 19  กำรรกัษำควำมมั่นคงภำยใน  159

บทที่ 20  กำรก่อกำรร้ำย  166

บทที่ 21  วทิยำกำรด้ำนข้อมลูข่ำวสำรและควำมมั่นคง :  182

   เครื่องมอืและควำมท้ำทำยใหม่ๆ

บทที่ 22  ภำรกจิในปฏบิตักิำรรกัษำสนัตภิำพระหว่ำงประเทศ  187
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ภาคที่ 6

ทรพัยำกรทำงกำรเงนิ : กำรควบคมุงบประมำณด้ำนควำมมั่นคง

อย่ำงมปีระสทิธภิำพ

บทที่ 23  ควำมมั่นคงและอ�ำนำจในกำรจดัสรรงบประมำณ  203

บทที่ 24  กำรตรวจสอบบญัชรีำยจ่ำยงบประมำณด้ำนควำมมั่นคง  223

ภาคที่ 7 

ทรพัยำกรมนษุย์ในภำคควำมมั่นคง : กำรสร้ำงหลกัประกนั

ในควำมเป็นมอือำชพีและกำรก�ำกบัดแูลตำมแนวทำงประชำธปิไตย

บทที่ 25  กำรส่งเสรมิค่ำนยิมประชำธปิไตยในภำคควำมมั่นคง  235

บทที่ 26  กำรจดักำรบรหิำรงำนบคุคลในภำคควำมมั่นคง  252

บทที่ 27  กำรเกณฑ์ทหำรและกำรคดัค้ำนกำรเกณฑ์ทหำร  256

   โดยอ้ำงหลกัมโนธรรม

ภาคที่ 8 

ทรพัยำกรทำงวตัถ ุ: กำรท�ำให้กำรก�ำกบัดแูลและตรวจสอบกำรจดัหำ

และกำรถ่ำยโอนอำวธุเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ

บทที่ 28  กำรจดัหำอำวธุและอปุกรณ์ทำงทหำร  269

บทที่ 29  กำรค้ำอำวธุและกำรถ่ำยโอนอำวธุ  278

อ้ำงองิท้ำยบท   295

สหภำพรฐัสภำระหว่ำงประเทศคอืใคร ?  307

ศนูย์กำรควบคมุกองทพัในระบบประชำธปิไตย ณ กรงุเจนวีำ  309

(The Geneva Centre for the Democratic Control 

of Armed Forces - DCAF)

เกี่ยวกบัผู้แปล   313

 = ปุ่มสำรบญั
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รำยกำรที่อยู่ในกรอบ

กรอบที่ 1  ภยัคุกคามความมั่นคงในรูปแบบอื่นๆ ในปัจจุบนั ไม่ว่าจะเป็นภยัที่แยก

พจิารณาเป็นเอกเทศหรอืร่วมกนั

กรอบที่ 2  รูปแบบต่างๆ ของความร่วมมอืด้านความมั่นคง

กรอบที่ 3 ภารกจิของสถาบนัหลกัของรฐัที่รบัผดิชอบในภาคความมั่นคง

กรอบที่ 4 หลกัธรรมาภบิาลในการปกครองเป็นคุณค่าส�าคญัในการก�ากบัดูแลและ 

ตรวจสอบภาคความมั่นคงในแนวทางประชาธปิไตย

กรอบที่ 5 การตั้งถามต่อนโยบายด้านความมั่นคงของประเทศ

กรอบที่ 6 ประชาธปิไตยโดยตรงและการให้สตัยาบนัสนธสิญัญาระหว่างประเทศและ

ความตกลงที่ส�าคญัอื่นๆ : กรณขีองสวติเซอร์แลนด์

กรอบที่ 7  ภาคประชาสงัคมในละตนิอเมรกิา : ตวัอย่างที่เป็นรูปธรรม  

ของบทบาทและความส�าคญัขององค์กรภาคประชาสงัคม

กรอบที่ 8 สงครามในรูปแบบใหม่ : ช่วงเวลาที่ยากล�าบากต่อเสรภีาพของสื่อมวลชน

กรอบที่ 9 เสรภีาพของสื่อมวลชนภายหลงัเหตุการณ์ 11 กนัยายน ค.ศ. 2001

กรอบที่ 10 เวบ็ไซต์ของรฐัสภา

กรอบที่ 11 รฐัสภาและสื่อมวลชน

กรอบที่ 12 เพศสภาพในกระบวนการสนัตภิาพ

กรอบที่ 13 มุมมองทางเพศสภาพต่อปฏบิตักิารและกระบวนการสนัตภิาพ

กรอบที่ 14 กองก�าลงัของบคุลากรทางทหารที่เป็นสตร ี: ตวัอย่างของประเทศสมาชกิเนโต

กรอบที่ 15 การมสี่วนร่วมของสตรใีนนโยบายด้านความมั่นคงในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง

ของกระแสความเสมอภาคทางเพศ

กรอบที่ 16 มติแิละข้อท้าทายใหม่ๆ จากการที่สตรมีสี่วนร่วมในภาคความมั่นคง

กรอบที่ 17 ประเทศที่ปราศจากหน่วยงานทางทหาร

กรอบที่ 18 การปฏริูปการป้องกนัประเทศ : เพื่อจุดประสงค์อะไร?

กรอบที่ 19 การใช้ทหารในการบงัคบัใช้กฎหมายของฝ่ายพลเรอืนในแอฟรกิาใต้

กรอบที่ 20 ตวัอย่างของหน่วยงานองค์กรทางทหารอื่นๆ ในบางประเทศ
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กรอบที่ 21  ลกัษณะส�าคญัของกจิการต�ารวจในวถิทีางประชาธปิไตย

กรอบที่ 22 การใช้อ�านาจอย่างบดิเบอืนและสถานการณ์ที่เป็นอนัตราย 

กรอบที่ 23 กจิการต�ารวจในเอรเิทรยี : กรณศีกึษา 

กรอบที่ 24 รฐัสภาและการจดัสรรงบประมาณพเิศษแก่หน่วยงานข่าวกรอง :  

กรณอีาร์เจนตนิา

กรอบที่ 25 แนวปฏบิตับิางประการของคณะกรรมาธกิารรฐัสภาในการจดัการเกี่ยวกบั 

เอกสารลบัต่างๆ

กรอบที่ 26 บริษัทรักษาความปลอดภัยเอกชน และบริษัทเอกชนที่รับผิดชอบ 

ด้านการทหาร และอนัตรายบางประการต่อระบอบประชาธปิไตย

กรอบที่ 27 เครื่องมือและกลไกต่างๆ ที่รัฐสภาอาจน�ามาใช้ในกระบวนการก�ากับดูแล

และตรวจสอบภาคความมั่นคงในวถิปีระชาธปิไตย

กรอบที่ 28 ยุทธศาสตร์เชิงรุกในการก�ากับดูแลและตรวจสอบภาคความมั่นคงโดย

รฐัสภา

กรอบที่ 29 กลไกและแนวปฏบิตัใินการส่งเสรมิรฐัสภาให้มคีวามเชี่ยวชาญในประเดน็

ด้านความมั่นคง : ข้อเสนอแนะบางประการ

กรอบที่ 30 กลไกและกระบวนการรฐัสภาในการก�ากบัดูแลและควบคุมฝ่ายบรหิาร

กรอบที่ 31 ข้อแนะน�าในการตั้งกระทู้อย่างมปีระสทิธภิาพ

กรอบที่ 32 ลกัษณะส�าคญัของคณะกรรมาธกิารไต่สวนของรฐัสภา 

กรอบที่ 33 คณะกรรมาธกิารสอบสวนกรณกีารส่งกองก�าลงัของแคนาดาไปประจ�าการ 

ในโซมาเลยี : ตวัอย่างของผลกระทบของรายงานของรฐัสภาต่อสาธารณชน

ในประเดน็ความมั่นคงของรฐัสภา

กรอบที่ 34 ภารกจิหลกัของคณะกรรมาธกิารกลาโหมหรอืคณะกรรมาธกิารความมั่นคง

กรอบที่ 35 การประชุมร่วมของคณะกรรมาธิการต่างประเทศและคณะกรรมาธิการ

กลาโหมของรฐัสภานอร์เวย์ (สภา Storting)

กรอบที่ 36 ผู้ตรวจการแผ่นดนิ

กรอบที่ 37 ผู้ตรวจการแผ่นดนิด้านงานกลาโหมในบางประเทศ

กรอบที่ 38 ผู้ตรวจการรฐัสภาประจ�ากองทพัเยอรมนั

กรอบที่ 39 กรณอีาร์เจนตนิา
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กรอบที่ 40  พธิสีารเพิ่มเตมิในอนุสญัญาต่อต้านการทรมาน เปิดโอกาสให้มี 

การเยี่ยมเยอืนพื้นที่ของหน่วยงานด้านความมั่นคง

กรอบที่ 41 สถานการณ์ฉุกเฉนิ : จุดประสงค์และหลกัการ

กรอบที่ 42 การรกัษาความมั่นคงและระบอบประชาธปิไตย

กรอบที่ 43 การใช้อ�านาจอนัมชิอบและผลลพัธ์อนัร้ายแรง

กรอบที่ 44 การตอบโต้เหตกุารณ์ 11 กนัยายน ค.ศ. 2001 ของคณะมนตรคีวามมั่นคง

แห่งสหประชาชาติ

กรอบที่ 45 การต่อสู้กบัการก่อการร้าย

กรอบที่ 46 อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองปัจเจกชนจากกระบวนการสืบค้นข้อมูล 

ส่วนบุคคลโดยอตัโนมตั ิ(ETS 108)

กรอบที่ 47 การท�าให้เกิดสันติภาพ (Peacemaking), การรักษาสันติภาพ (Peace-

keeping) การบงัคบัให้เกดิสนัตภิาพ (Peace Enforcement) และการ

สร้างสนัตภิาพ (Peace building) : ค�าจ�ากดัความของสหประชาชาติ

กรอบที่ 48 กระบวนการปฏบิตักิารรกัษาสนัตภิาพของสหประชาชาตอิย่างเป็นขั้นตอน

กรอบที่ 49 กฎเกณฑ์การใช้ก�าลงัของภารกจิรกัษาสนัตภิาพ

กรอบที่ 50 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รกัษาสนัตภิาพของสหประชาชาติ

กรอบที่ 51 งบประมาณ : เครื่องมอืส�าคญัของธรรมาภบิาลในระบอบประชาธปิไตย

กรอบที่ 52 เหตุใดรฐัสภาจงึต้องมบีทบาทอย่างแขง็ขนัในเรื่องงบประมาณ

กรอบที่ 53 สัดส่วนเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายในการป้องกันประเทศต่อผลิตภัณฑ ์

มวลรวม ในบรเิวณต่างๆ ทั่วโลก และในบางประเทศ

กรอบที่ 54 การวางแผน การจดัท�าโครงการ และระบบงบประมาณ (PPBS)

กรอบที่ 55 องค์ประกอบพื้นฐานของงบประมาณกลาโหม: งบประมาณกลาโหม 

ของสเปน ปี ค.ศ. 2002

กรอบที่ 56 อุปสรรคส�าคญัในการจดัท�างบประมาณด้านความมั่นคงอย่างโปร่งใส

กรอบที่ 57 การจ�าแนกประเภทข้อมูล 3 ระดบั ในงบประมาณด้านความมั่นคง

กรอบที่ 58 ปัญหาหลักที่มีผลกระทบต่อการควบคุมการจัดท�างบประมาณอย่างมี

ประสทิธภิาพในภาคความมั่นคง

กรอบที่ 59 แนวปฏิบัติในการจัดท�างบประมาณกลาโหมในบางประเทศในยุโรป 

ตะวนัออกเฉยีงใต้ (ณ ค.ศ. 2001)
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กรอบที่ 60 ผู้ตรวจเงนิแผ่นดนิ

กรอบที่ 61 บทบาทของส�านักงานตรวจเงินแผ่นดินของสหราชอาณาจักรในการก�ากับ

ดูแลภาคความมั่นคงโดยรฐัสภา

กรอบที่ 62 รฐัสภาของจอร์เจยีและการควบคุมงบประมาณ

กรอบที่ 63 ข้อเสนอแนะของสภาแห่งยโุรปต่อการมสีทิธใินการเป็นสมาชกิสมาคมหรอื

สหภาพของเจ้าหน้าที่ในกองทพั

กรอบที่ 64  ภาวะผู้น�าและการให้การศกึษาภาคพลเมอืงในกองทพัเยอรมนั : หลกัการ 

“Innere F hrung”

กรอบที่ 65 ประมวลจรยิธรรมส�าหรบัเจ้าหน้าที่ผู้บงัคบัใช้กฎหมาย

กรอบที่ 66 ลกัษณะส�าคญัของประมวลจรยิธรรมในด้านการเมอืง – การทหาร 

 ของภาคความมั่นคงของกลุ่มประเทศ OSCE (ค.ศ. 1994)

กรอบที่ 67 การจัดการบริหารงานบุคคล : ประเด็นส�าคัญที่สมาชิกรัฐสภาควรให้ 

ความสนใจ

กรอบที่ 68 การเกณฑ์ทหารทั่วโลก

กรอบที่ 69 การคุกคามทหารเกณฑ์

กรอบที่ 70 มติของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ที่ 1998/77:  

การคดัค้านการเข้ารบัการเกณฑ์ทหารโดยอ้างหลกัมโนธรรม

กรอบที่ 71 การรบัใช้ชาตโิดยการปฏบิตังิานในหน่วยงานทางเลอืก : กรณสีวติเซอร์แลนด์

กรอบที่ 72 เหตุใดสมาชกิรฐัสภาจงึควรให้ความสนใจกบัการจดัหาอาวุธ

กรอบที่ 73 นโยบายการจดัหาอาวธุที่คลมุเครอื หรอืกระบวนการจดัซื้ออาวธุที่ด�าเนนิการ 

อย่างลบัๆ อาจก่อให้เกดิ…

กรอบที่ 74 นโยบายของเนเธอร์แลนด์ในการจดัซื้ออาวธุ : มติขิองการก�ากบัดูแลโดย

รฐัสภา

กรอบที่ 75 การถ่ายโอนอาวุธ : ค�าจ�ากดัความ

กรอบที่ 76 ความตกลงส่วนภูมภิาคในเรื่องการถ่ายโอนอาวุธ

กรอบที่ 77 การท�าให้มาตรการลงโทษในการซื้อขายอาวธุมลีกัษณะที่ใช้บงัคบัอย่างได้ผล

มากยิ่งขึ้น : สิ่งที่สมาชกิรฐัสภาสามารถท�าได้

กรอบที่ 78 การค้าอาวุธที่เป็นส่วนเกนิ : ผลกระทบในทางลบของการลดอาวุธ

กรอบที่ 79 ประมาณการตวัเลขในการค้าอาวุธขนาดเลก็
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กรอบที่ 80 แผนปฏบิตักิารของสหประชาชาตใินการต่อต้านการค้าอาวธุขนาดเลก็และ

อาวุธเบาที่ผดิกฎหมาย : ประเดน็ส�าคญัที่สมาชกิรฐัสภาควรให้ความสนใจ

กรอบที่ 81 บทบาทของรัฐสภาในการควบคุมการส่งออกอาวุธ: ความโปร่งใสและ 

ความสามารถในการตรวจสอบได้ในประเทศสมาชกิสหภาพยุโรป



ภำคที่ 1

พฒันำกำรแนวควำมคดิด้ำนควำมมั่นคง 

และผู้มบีทบำทด้ำนควำมมั่นคง : 
ควำมท้ำทำยต่อรฐัสภำ
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บทที่ 1 

ควำมมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไป

ในโลกที่เปลี่ยนแปลง

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา สถานการณ์ด้านความมั่นคงของโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก 

ขณะที่ภยัคกุคามแบบเดมิๆ ค่อยๆ จางหายไป ข้อท้าทายในรปูแบบใหม่ซึ่งดจูะน่าหวาดกลวั

เสยียิ่งกว่ากเ็ข้ามาแทนที่ และจงึน�าไปสู่แนวความคดิใหม่ๆ ที่เกี่ยวกบัความมั่นคง ความ

ขดัแย้ง และสนัตภิาพ

สนัตภิำพและควำมมั่นคงในรฐัประชำธปิไตย

ความขัดแย้งมิได้เป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงเสมอไป ในทุกสังคม

ความคิดเห็นที่แตกต่างและขัดแย้งกันในประเด็นต่างๆ ปรากฏอยู่ทั่วไป ในประเทศ

ประชาธปิไตย การมเีสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็เปิดโอกาสให้ประชาชนถ่ายทอด

ความคดิเหน็เหล่านั้นผ่านผู้แทนที่มาจากการเลอืกตั้ง และผู้แทนปวงชนเหล่านั้นมภีาระ

หน้าที่จะต้องถกเถยีง อภปิราย และชั่งน�้าหนกัในประเดน็ปัญหาที่มคีวามส�าคญัผ่านการ

อภปิรายในเวทสีาธารณะ กระบวนการดงักล่าวส่งผลให้รฐัประชาธปิไตยสามารถสลายขั้ว 

ความขัดแย้งจนน�าไปสู่การประนีประนอมที่เป็นที่ยอมรับและได้รับการสนับสนุนจาก

ประชาชนส่วนใหญ่ ขณะที่ในสังคมที่ปราศจากกลไก/สถาบันประชาธิปไตยที่ท�าหน้าที่

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความขัดแย้งหรือความเห็นที่แตกต่างนั้นได้พัฒนาไปจนเกิน

การควบคุมได้ และกลายเป็นความขัดแย้งที่น�าไปสู่ความรุนแรงในที่สุด และจากการ

ที่มีกลไกภายในที่สามารถจัดการความขัดแย้งได้นี่เองที่ท�าให้ระบอบประชาธิปไตยถูก

มองว่ามคีวามเชื่อมโยงโดยธรรมชาตกิบัสนัตภิาพและความมั่นคง
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เหตุผลอีกประการหนึ่งที่ท�าให้ความเชื่อมโยงดังกล่าวมีความโดดเด่นก็คือ ในปัจจุบัน 

เป็นที่ยอมรบัอย่างกว้างขวางว่า ความมั่นคงนั้นมใิช่เป้าหมายในตวัของมนัเอง แต่ความ

มั่นคงควรจะสนองตอบต่อสวัสดิภาพและความผาสุกของประชาชนด้วย ด้วยเหตุนี้ 

ระบอบประชาธิปไตยที่มีรากฐานอันมั่นคงด้วยระบบรัฐสภาที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็น

แนวทางที่จะท�าให้แนวคดิเรื่องความมั่นคงในลกัษณะของการสนองตอบต่อความผาสุก

ของปวงชนมคีวามหมายในทางปฏบิตัอิย่างแท้จรงิ

“อธิปไตยของชุมชน ภูมิภาค ของชาติและของรัฐนั้นจะมี 

ความหมายอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่ออำานาจอธิปไตยดังกล่าวนั้น 

มาจากอำานาจอธปิไตยที่แท้จรงิ อนัได้แก่ จากอธปิไตยของมนุษย์

นั่นเอง” – วาคลาฟ ฮาเวล

ความมั่นคงแห่งชาตทิี่มุง่เน้นไปที่การคุม้ครองป้องกนัรฐัจงึ “กลายเป็น” ความมั่นคงของ

มนุษย์ ซึ่งมุ่งไปที่การปกป้องคุ้มครองปัจเจกชนและชุมชนเป็นเบื้องแรก ในทางปฏบิตัิ

แนวคิดนี้จึงส่งผลให้รัฐขยายขอบเขตการตอบโต้ต่อภัยคุกคามต่อความมั่นคงโดยรวม

เอานโยบายดงัต่อไปนี้ไว้ในนโยบายความมั่นคงของรฐัด้วย อนัได้แก่

 มำตรกำรเชิงป้องกัน (Preventive action) : หมายความถึงความคิดริเริ่มและ

มาตรการต่างๆ ในการป้องกนัมใิห้เกดิความขดัแย้ง อาท ิ การแก้ไขความขดัแย้ง

โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางและปฏบิตักิารสร้างสนัตภิาพต่างๆ 

 กำรแทรกแซง (Intervention) : การเข้าแทรกแซงในความขดัแย้งภายในประเทศ

เพื่อปกป้องประชาชนจากภยนัตรายที่ร้ายแรงยิ่งขึ้นในกรณทีี่การใช้มาตรการในรปูแบบ

อื่นประสบความล้มเหลว

 มำตรกำรตอบโต้ (Reactive action) : หมายถงึมาตรการบรรเทาทุกข์ต่างๆ ซึ่ง

มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งในช่วงระหว่างและหลังสงครามกลางเมือง โดยมีเป้าหมาย

เพื่อให้ความช่วยเหลอืพลเรอืนซึ่งได้รบัผลกระทบจากสงคราม อาท ิการสร้างค่าย

ส�าหรบัผูอ้พยพพลดัถิ่น การให้ที่ลี้ภยัแก่ผูอ้พยพลี้ภยัหรอืการจดัหาอปุกรณ์บรรเทา

สาธารณภยัต่างๆ
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จำกควำมมั่นคงทำงทหำรสู่ควำมมั่นคงแบบครอบคลมุ  
(Comprehensive security)

การเปลี่ยนจุดเน้นมายัง “ความมั่นคงของมนุษย์” เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการขยาย 

ขอบเขตของแนวความคิดเรื่องความมั่นคงให้มีความกว้างขวางครอบคลุมในประเด็น

ที่นอกเหนือไปจากประเด็นด้านการทหาร โดยมีความเห็นพ้องต้องกันว่า ประเด็น 

เรื่องความมั่นคงนั้นควรที่จะได้รบัการพจิารณาในลกัษณะที่กว้างขวางครอบคลมุโดยรวม

เอาปัจจยัที่มใิช่ปัจจยัทางทหารมาพจิารณาประกอบด้วย (โปรดดูกรอบที่ 1)

กรอบที่ 1

ภยัคกุคำมควำมมั่นคงในรปูแบบอื่นๆ ในปัจจบุนั  

ไม่ว่ำจะเป็นภยัที่แยกพจิำรณำเป็นเอกเทศหรอืร่วมกนั

 ภัยคุกคำมทำงกำรเมือง อาทิ ความไร้เสถียรภาพทางการเมืองภายใน รัฐล้มเหลว การ 

ก่อการร้ายและการละเมดิสทิธมินุษยชนต่างๆ

 ภัยคุกคำมทำงเศรษฐกิจ อาทิ ความยากจน ช่องว่างระหว่างประเทศที่ร�่ารวยและยากจน 

ภาวะเศรษฐกิจถดถอยระหว่างประเทศ ผลกระทบจากรัฐที่มีอ�านาจทางเศรษฐกิจสูง หรือ

จากประเทศเพื่อนบ้านที่ไร้เสถยีรภาพ และปัญหาโจรสลดั 

 ภัยคุกคำมด้ำนสิ่งแวดล้อม หรือ ภัยคุกคำมอันเกิดจำกน�้ำมือของมนุษย์ อาท ิ 

ภยัพบิตัทิางนวิเคลยีร์ การเปลี่ยนแปลงทางนเิวศน์วทิยาในระดบัโลก สภาวการณ์การสกึกร่อน

เสื่อมโทรมของดนิและน�้า การขาดแคลนอาหารและทรพัยากรอื่นๆ

 ภยัคกุคำมทำงสงัคม อาท ิความขดัแย้งระหว่างชนกลุ่มน้อยและคนส่วนใหญ่ การมจี�านวน

ประชากรมากเกนิไป องค์กรอาชญากรรมต่างๆ การค้ายาเสพตดิระหว่างประเทศ การค้าที่

ผิดกฎหมาย การอพยพโยกย้ายถิ่นฐานประชากรจ�านวนมหาศาลอย่างไร้การควบคุม และ

โรคตดิต่อหรอืโรคระบาดต่างๆ

ผลดขีองการขยายขอบเขตของแนวความคดิเรื่องความมั่นคงให้มคีวามกว้างขวางยิ่งขึ้น 

คือ ท�าให้เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามความมั่นคงในแง่มุมที่กว้างขวางขึ้นด้วย 

และสามารถเตรยีมการรบัมอืกบัภยัดงักล่าวได้ ข้อเสยีกค็อื หน่วยงานที่รบัผดิชอบใน
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เรื่องความมั่นคง ซึ่งหมายรวมถงึหน่วยงานต่างๆ ที่มอี�านาจโดยชอบธรรมในการใช้ก�าลงั 

ในการสั่งการการใช้ก�าลัง หรือในการขู่ว่าจะมีการใช้ก�าลังเพื่อปกป้องรัฐและประชาชน

นั้น อาจกลายสภาพเป็นหน่วยงานที่มีอ�านาจมากจนเกินไป หากหน่วยงานเหล่านั้นจะ

ต้องเข้ามามบีทบาทอย่างแขง็ขนัในกจิการที่มใิช่กจิการทหารด้วย ยิ่งไปกว่านั้นภาคความ

มั่นคงก็อาจไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่จ�าเป็นในการตอบสนองต่อภัยคุกคามใหม่ๆ 

เหล่านี้เช่นกนั

จำกควำมมั่นคงของรฐัมำสูค่วำมร่วมมอืด้ำนควำมมั่นคงระหว่ำงรฐั

แนวความคิดที่ว่ารัฐจะไม่สามารถมีความมั่นคงได้ด้วยการ “พึ่งตนเอง” (self-help)  

แต่เพยีงล�าพงั หากแต่จ�าเป็นต้องร่วมมอืกบัรฐัอื่นๆ นั้น มใิช่แนวความคดิใหม่แต่อย่างใด 

ดงัจะเหน็ได้ว่า ในช่วงศตวรรษที่ 20 องค์กรความมั่นคงร่วมเป็นที่แพร่หลายอย่างมาก 

ไม่ว่าจะเป็นองค์การสนันบิาตชาต ิ(League of Nations) และองค์กรที่สบืทอดต่อมา

คอื สหประชาชาต ิ (United Nations) หรอืแม้แต่องค์การป้องกนัร่วมกนัในลกัษณะ

พนัธมติร เช่น องค์การสนธสิญัญาร่วมป้องกนัแอตแลนตกิเหนอื หรอืเนโต้ เป็นต้น

อย่างไรก็ดี เมื่อสงครามเย็นสิ้นสุดลง ความขัดแย้งภายในรัฐกลับมีจ�านวนเพิ่มสูงขึ้น 

และเมื่อไม่นานมานี้ ภยัก่อการร้ายได้กลายเป็นปรากฏการณ์ที่พาดหวัข่าวอยูอ่ย่างต่อเนื่อง 

ขณะที่กระแสโลกาภวิฒันก์ย็ิ่งผลกัดนัให้รฐัต้องพึ่งพาอาศยักนัมากยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถงึการ

พึ่งพากนัในด้านความมั่นคงด้วย ดงัจะเหน็ได้ว่าในขณะนี้ ภยัคุกคามความมั่นคงในรฐั

หนึ่ง สามารถจะแผ่ขยายและส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาค

และต่อสนัตภิาพของโลกได้ สภาพความเป็นจรงิดงักล่าวควบคู่กบัการที่วาระด้านความ

มั่นคงมีขอบเขตที่ขยายวงกว้างขึ้นดังได้กล่าวข้างต้นจึงเป็นตัวเร่งให้ความร่วมมือด้าน

ความมั่นคงระหว่างประเทศมคีวามจ�าเป็นยิ่งขึ้นไปอกี
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กรอบที่ 2

รปูแบบต่ำงๆ ของควำมร่วมมอืด้ำนควำมมั่นคง

 ระบบกำรป้องกนัร่วมกนั (Collective Defence) หมายถงึการมสีนธสิญัญาที่คู่ภาคตีั้งแต่ 

สองรัฐขึ้นไปตกลงที่จะให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกรณีที่ถูกรุกรานจากภายนอก 

ตวัอย่างที่โดดเด่นที่สดุของความตกลงในรปูแบบนี้คอื องค์การเนโต้ (NATO)1 และองค์การ

รฐัอเมรกินั (Organization of American States)2 

 ระบบควำมมั่นคงร่วม (Collective Security) ภายใต้ระบบนี้ ประชาคมระหว่างประเทศ

ตกลงร่วมกันที่จะประนามการใช้ก�าลังและจะให้ความช่วยเหลือแก่รัฐสมาชิกในกรณีที่รัฐ

นั้นถูกรุกรานโดยรัฐอื่น ซึ่งถือว่าเป็น ระบบที่ประชาคมระหว่างประเทศมีปฏิกิริยาตอบโต้

อย่างแขง็ขนัต่อการละเมดิสนัตภิาพระหว่างประเทศ ระบบความมั่นคงร่วมนี้จะแตกต่างจาก

ระบบการป้องกันร่วมข้างต้นในลักษณะที่เป็นการมุ่งรับมือกับการรุกรานภายในประชาคม

นั้นเอง (มใิช่การรุกรานจากภายนอก) องค์การสหประชาชาตเิป็นตวัอย่างที่ชดัเจนของระบบ 

ดังกล่าว ดังปรากฏในมาตราที่ 41 และ 42 ของกฎบัตรสหประชาชาติที่ระบุว่าประชาคม

ระหว่างประเทศจักต้องกดดันผู้ที่ท�าลายสันติภาพไม่ว่าจะด้วยการบีบบังคับโดยไม่ใช้ก�าลัง

หรอืแม้แต่ด้วยการใช้ก�าลงัทหารกต็าม

แหล่งที่มา : SIMMA, Bruno: The Charter of the United Nations, 1995

 ระบบควำมมั่นคงโดยกำรร่วมมอืกนั (Cooperative Security)3 ในระบบความมั่นคงแบบนี้

ได้เชื่อมโยงความมั่นคงร่วมในแบบที่ 2 เข้ากบัแนวทางในการจดัการประเดน็ความมั่นคงใน

ลกัษณะที่กว้างขวางครอบคลุม ซึ่งได้มกีารให้ค�าจ�ากดัความวา่เปน็ “แนวทางอย่างกวา้งๆ ใน

การจดัการประเดน็ความมั่นคง ซึ่งเป็นประเดน็ที่มขีอบเขตครอบคลมุในหลายมติ ิมุง่เน้นการ

ให้หลกัประกนัด้านความมั่นคงมากกว่าแนวทางในการป้องปราม และเป็นแนวทางที่เปิดรบั

รฐัสมาชกิโดยไม่จ�ากดัจ�านวน สนบัสนุนความร่วมมอืแบบพหุภาคมีากกว่าทวภิาค ีไม่ได้ให้

ความส�าคญักบัการใช้แนวทางแก้ปัญหาด้วยการใช้ก�าลงัเหนอืแนวทางที่ไม่ใช้ก�าลงั ยงัคงให้

ความส�าคญักบัรฐัในฐานะตวัแสดงหลกัในระบบความมั่นคง หากแต่ยอมรบัด้วยว่าตวัแสดงที่

ไม่ใช่รฐักอ็าจจะมบีทบาทส�าคญัในประเดน็ความมั่นคงด้วยเช่นกนั ขณะที่กไ็ม่จ�าเป็นที่จะต้อง 

มีองค์กรหรือสถาบันความร่วมมือที่เป็นทางการ แต่ก็มิได้ปฏิเสธหรือคัดค้านการมีองค์กร 

ดงักล่าว และเหนอืสิ่งอื่นใด คอืการมุง่เน้นคณุค่าของการสร้าง “ความเคยชนิหรอืธรรมเนยีม

ปฏบิตัขิองการเจรจา” (Habits of Dialogue) บนพื้นฐานของการเจรจาในลกัษณะพหุภาค”ี

แหล่งที่มา : EVANS, Gareth: Cooperating for Peace, 1993
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ในปัจจุบัน การจัดการด้านความมั่นคงในรูปแบบของระบบการป้องกันร่วมกัน จัดว่า

เป็นรปูแบบของความรว่มมอืดา้นความมั่นคงที่โดดเด่นและมคีวามเข้มข้นที่สดุ ในขณะ

ที่ความร่วมมือในรูปแบบอื่นที่มีระดับความเข้มข้นน้อยกว่าก็มีปรากฏทั้งในลักษณะ 

ของเครือข่ายความร่วมมือแบบทวิภาคีและพหุภาคี โดยปราศจากรูปแบบขององค์การ

ทางทหารอย่างเป็นทางการ

การตดัสนิใจเข้าร่วมในองค์การความร่วมมอืด้านความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูป

แบบขององค์การป้องกนัร่วมนั้นย่อมส่งผลกระทบอย่างส�าคญัต่อสถานการณ์ด้านความ

มั่นคงของประเทศนั้นๆ โดยหลักการแล้ว ความร่วมมือในลักษณะดังกล่าวท�าให้รฐัมี

ความมั่นคงขึ้นเนื่องจากเป็นการสร้างหลกัประกนัว่าจะมแีนวร่วมในลกัษณะ “ก�าป้ันรวม”  

ในการต่อต้านภัยคุกคาม อย่างไรก็ตาม การเข้าเป็นสมาชิกขององค์การดังกล่าว 

ย่อมต้องมขี้อแลกเปลี่ยน อนัได้แก่ การที่รฐัสมาชกิมขี้อผูกพนัที่จะต้องปรบัตวัไปตาม

จดุประสงค์และข้อก�าหนดของระบบพนัธมติรด้วย ซึ่งเท่ากบัเป็นการจ�ากดัทางเลอืกของ

รัฐในการก�าหนดนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นอกจากนี้ ยังอาจส่งผลกระทบต่อการ

ท�าหน้าที่ของรฐัสภาในการก�ากบัดแูลภาคความมั่นคง เพราะกระบวนการในการตดัสนิใจ

เกี่ยวกับนโยบายด้านความมั่นคงนั้นบางส่วนได้เปลี่ยนจากกระบวนการในระดับรัฐไป

สู่ระดบันานาชาตไิปเสยีแล้ว
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บทที่ 2

ควำมส�ำคญัของกำรก�ำกบัดแูลโดยรฐัสภำ

เป็นความเชื่อโดยทั่วไปว่า นโยบายด้านความมั่นคงนั้นเป็นภารกจิ “โดยธรรมชาต”ิ ของ

ฝ่ายบริหาร ด้วยเหตุที่เป็นฝ่ายที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องและสามารถลงมือ

ด�าเนินการได้โดยทันที รัฐสภามักจะถูกมองว่าเป็นองค์กรที่มีความเหมาะสมน้อยกว่า

ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกบัประเดน็ความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเดน็เหล่านี้มกัจะ 

เกี่ยวพันกับกระบวนการขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก ทั้งยังเป็นสถาบันที่ขาด 

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและขาดข้อมลู อย่างไรกด็ ี รฐัสภามภีาระรบัผดิชอบที่จะต้อง

ตรวจสอบและก�ากับดูแลการท�างานของฝ่ายบริหารในเรื่องความมั่นคงเช่นเดยีวกบัการ

ตรวจสอบและก�ากบัดแูลนโยบายด้านอื่นๆ การก�ากบัดูแลภาคความมั่นคงโดยรัฐสภามี

ความส�าคญัอย่างยิ่งด้วยเหตุผล 4 ประการ

กำรก�ำกบัดแูลและตรวจสอบโดยรฐัสภำถอืเป็นหวัใจหลกัของระบอบ
ประชำธปิไตยในกำรป้องกนัมใิห้มกีำรใช้อ�ำนำจแบบเผดจ็กำร 

อดตีนายกรฐัมนตรขีองฝรั่งเศส จอร์จ เคลมองโซ (Georges Cléémenceau) เคยกล่าว

ไว้ว่า “สงครามนั้นเป็นเรื่องที่มคีวามส�าคญัเกนิกว่าที่จะมอบความไว้วางใจให้ทหารเป็น 

ผูด้แูล” แม้จะดเูหมอืนเป็นการพดูเล่น แต่ข้อความดงักล่าวเป็นการย�้าเตอืนว่า ในระบอบ 

ประชาธิปไตยนั้น ผู้แทนปวงชนมีอ�านาจสูงสุด และไม่ควรจะมีภาคส่วนใดในสังคมที่

ได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบและควบคุมจากผู้แทนเหล่านั้น รัฐที่ปราศจากการ

ควบคมุภาคความมั่นคงโดยรฐัสภา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การควบคมุฝ่ายทหารนั้น ควร

จะถอืว่าเป็นรฐัที่เป็นประชาธปิไตยไม่สมบรูณ์ หรอื เป็นรฐัที่ก�าลงัอยู่ในระยะเปลี่ยน

ผ่านไปสู่ความเป็นประชาธปิไตย (ตวัเน้นโดยผู้แปลและเรยีบเรยีง)
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นักวิชาการอเมริกันที่มีชื่อเสียง คือ โรเบิร์ต ดาห์ล (Robert A. Dahl) กล่าวไว้ว่า 

“ปัญหาพื้นฐานที่ส�าคัญที่สุดและคงอยู่มาอย่างต่อเนื่องในการเมืองก็คือ การที่จะ

ต้องหลีกเลี่ยงระบบการปกครองแบบเผด็จการ” ด้วยเหตุนี้ เมื่อภาคความมั่นคงมี

ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับภารกิจหลักของรัฐ ระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลจึงมี 

ความจ�าเป็นเพื่อเป็นการดุลอ�านาจของฝ่ายบริหาร การก�ากับดูแลภาคความมั่นคงโดย

รัฐสภา จึงเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญอย่างยิ่งที่สะท้อนถึงการจัดสรรอ�านาจในระดับรัฐ 

และหากด�าเนนิการอย่างมปีระสทิธภิาพ กจ็ะเป็นการจ�ากดัขอบเขตอ�านาจของฝ่ายบรหิาร

หรอืประธานาธบิดดี้วย

ไม่มกีำรเสยีภำษโีดยปรำศจำกตวัแทน  
(No taxation without representation) 

จนถงึขณะนี้ กลไกที่ส�าคญัที่สุดของรฐัสภาในการควบคุมฝ่ายบรหิารกค็อื งบประมาณ 

นับตั้งแต่ยุคแรกๆ ของการประชุมสภาในประเทศยุโรปตะวันตก รัฐสภาได้เรียกร้อง

ว่าจะต้องมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายมาโดยตลอด โดยอ้างว่า “จะไม่มีการเสีย

ภาษีหากปราศจากตัวแทน” ภาคความมั่นคงนั้นเป็นหน่วยงานที่ใช้งบประมาณจ�านวน

มหาศาล จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่สภาจักต้องติดตามและตรวจสอบควบคุมการใช้ 

งบประมาณอนัจ�ากดัของรฐัให้มปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลมากที่สุด

กำรก�ำกับดูแลภำคควำมมั่นคงโดยรัฐสภำเป็นกำรสร้ำงกรอบทำงกฎหมำย 
ในกำรพจิำรณำประเดน็ควำมมั่นคง

แม้ว่าในทางปฏิบัติฝ่ายบริหารจะเป็นผู้ร่างกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงทั้งหลาย แต่

สมาชกิรฐัสภากม็บีทบาทส�าคญัในการพจิารณาร่างกฎหมายเหล่านั้น กล่าวคอื รฐัสภา

สามารถเสนอให้มกีารแกไ้ขรา่งกฎหมายดงักลา่วเพื่อเป็นหลกัประกนัว่า กรอบกฎหมาย

เหล่านั้นสะท้อนถงึแนวคดิใหม่ๆ ที่เกี่ยวกบัประเดน็ด้านความมั่นคงเข้าไว้ด้วย นอกจากนี้

รฐัสภายงัมหีน้าที่ในการตดิตามมใิห้กฎหมายที่บญัญตัขิึ้นเป็นเพยีงตวัหนงัสอื หากแต่มี

การน�าไปใช้ปฏบิตัอิย่างจรงิจงั
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กำรก�ำกบัดแูลโดยรฐัสภำเป็นเสมอืนสะพำนเชื่อมสู่สำธำรณชน

ฝ่ายบริหารอาจมิได้ตระหนักถึงประเด็นความมั่นคงที่มีความส�าคัญล�าดับแรกๆ และ

มีผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนทั่วไป แต่สมาชิกรัฐสภาเป็นผู้ที่ติดต่อสื่อสารกับ

ประชาชนอยูต่ลอดเวลา และจงึเป็นผูท้ี่จะสะท้อนขอ้คดิเหน็ของประชาชนได้เป็นอย่างด ี

ฉะนั้นรัฐสภาจึงสามารถท�าหน้าที่สะท้อนปัญหาของประชาชนได้ และต้องน�าปัญหา 

เหล่านั้นบรรจุไว้ทั้งในนโยบายและกฎหมายด้านความมั่นคงด้วย

ข้อท้ำทำยในกำรก�ำกบัดแูลภำคควำมมั่นคงโดยรฐัสภำ

สิ่งที่เป็นข้อท้าทายต่อการท�าหน้าที่ของรฐัสภาในการก�ากบัดแูลภาคความมั่นคง 3 ประการ 

ได้แก่

 ประกำรแรก กฎหมายที่เกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการ (Secrecy 

Laws) อาจเป็นอุปสรรคต่อการตรวจสอบความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของภาค

ความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่อยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็น

ประชาธปิไตย หรอื ในประเทศที่มคีวามแตกแยกภายในอนัเกดิจากความขดัแย้ง

เป็นระยะเวลานาน กฎหมายที่เน้นการรักษาความลับของทางราชการอาจจ�ากัด

หรอืแม้แต่เป็นภยัอนัตรายต่อการก�ากบัดแูลภาคความมั่นคงได้ ซึ่งการคงกฎหมาย 

ในลักษณะดังกล่าวก็เป็นผลจากการปราศจากกฎหมายที่ให้หลักประกันในเรื่อง

เสรภีาพด้านข้อมูลข่าวสารนั่นเอง

 ประกำรที่สอง ภาคความมั่นคงเป็นภาคส่วนที่มีความสลับซับซ้อนเป็นอย่างยิ่ง 

รัฐสภาต้องท�าหน้าที่ก�ากับดูแลและตรวจสอบในประเด็น เช่น การจัดหาอาวุธ

ยุทโธปกรณ์ การควบคุมอาวุธ การเตรยีมความพร้อมของหน่วยงานทหาร สมาชกิ

รฐัสภาทกุคนใชว่า่จะมคีวามรอบรูแ้ละความช�านาญอย่างเพยีงพอที่จะประเมนิหรอื

ตรวจสอบ ก�ากบัดแูลในประเดน็เหล่านี้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ หรอือาจไม่มทีั้งเวลา

และโอกาสที่จะได้พฒันาองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญเหล่านั้น โดยเหตุที่สมาชกิ

รฐัสภาเองกถ็กูจ�ากดัด้วยวาระการด�ารงต�าแหน่ง ซึ่งกส่็งผลให้การเข้าถงึแหล่งข้อมูล 

องค์ความรู้ในประเดน็ต่างๆ ทั้งภายในและจากต่างประเทศมขี้อจ�ากดัไปด้วย
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 ประกำรที่สำม การมุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ ก็

อาจส่งผลกระทบต่อความโปร่งใสและความชอบธรรมในนโยบายด้านความมั่นคง 

ตามแนวทางประชาธปิไตยได้ด้วยเช่นกนั ในกรณทีี่ความร่วมมอืดงักล่าวอาจส่งผล 

ให้รัฐสภาถูกกีดกันออกจากกระบวนการก�าหนดนโยบายไปโดยอัตโนมัติ ฉะนั้น 

จงึเป็นความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่รฐัสภาจกัต้องสามารถท�าหน้าที่ในการให้ข้อมลู มส่ีวนร่วม 

ตลอดจนสามารถตดิตามและตรวจสอบประเดน็และความตกลงต่างๆ ในเวทรีะหว่าง

ประเทศด้วย
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บทที่ 3

  บทบำทและควำมรบัผดิชอบของรฐัสภำ

และสถำบนัอื่นๆ ของรฐั

ควำมรบัผดิชอบร่วมกนั

แม้ว่ารัฐสภาและรัฐบาลจะมีบทบาทที่แตกต่างกันในประเด็นความมั่นคง แต่สถาบัน

ทั้งสองมีความรับผิดชอบร่วมกันที่จะท�าให้ภาคความมั่นคงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ แนวความคดิเรื่องความรบัผดิชอบร่วมกนันี้ถกูน�ามาประยกุต์ใช้กบัความ

สัมพันธ์ระหว่างผู้น�าฝ่ายทหารและพลเรือนด้วยเช่นกัน ผู้น�าทั้งสองฝ่ายไม่ควรจะมอง

อีกฝ่ายว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามที่มีเป้าหมายที่ขัดแย้งกัน เพราะแท้ที่จริงแล้วทั้งสองฝ่าย

ต้องพึ่งพากันในการที่จะให้เกิดนโยบายด้านความมั่นคงที่ครอบคลุม มีประสิทธิภาพ

และมีประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้ การก�ากับดูแลตามแนวทาง

ประชาธิปไตยจึงหมายรวมถึง การมีการสนทนากันระหว่างผู้น�าทางการเมืองและผู้น�า

ทางทหารอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกนัและกนั และการมช่ีองทาง 

การสื่อสารที่เปิดถึงกันได้ตลอดเวลา ตลอดจนการรวมอีกฝ่ายหนึ่งไว้ในการพิจารณา

ประเดน็ด้านความมั่นคงด้วย การที่มกีารพดูคยุแลกเปลี่ยนระหว่างผูน้�าทั้งสองฝ่ายอย่าง

สม�่าเสมอมผีลดอีย่างยิ่งเพราะเท่ากบัเป็นการป้องกนัมใิห้ผูน้�าฝ่ายทหารและฝ่ายการเมอืง

แปลกแยกและมองอกีฝ่ายว่าเป็นศตัรู ซึ่งกเ็ท่ากบัเป็นการสร้างเสถยีรภาพทางการเมอืง

ภายในไปในตวันั่นเอง

กำรจดัแบ่งบทบำทและหน้ำที่

สถาบนัหลกัของรฐัทั้ง 3 สถาบนั อนัได้แก่ ฝ่ายบรหิาร นติบิญัญตั ิ และตุลาการ มี

บทบาทส�าคญัต่อนโยบายความมั่นคงของประเทศ กรอบที่ 3 แสดงให้เหน็ถงึบทบาท

ของแต่ละสถาบนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝ่ายบรหิารนั้นมผีู้ที่มบีทบาทส�าคญัถงึ 3 ส่วน
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ด้วยกันคือ ประมุขของรัฐ รัฐบาล และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตารางดังกล่าวเป็น

เพียงการเสนอภาพรวมของหน้าที่/ความรับผิดชอบของแต่ละสถาบันซึ่งอาจจะมีความ 

แตกต่างกนัไปตามระบบการเมอืงของแต่ละประเทศ ด้วยเหตุนี้ ตารางดงักล่าวจงึมไิด้

เป็นตวัแทนของบทบาทหรอืหน้าที่ของสถาบนัหลกัของทุกประเทศทั่วโลก

นอกเหนือจาก ฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการแล้ว ภาคประชาสังคมก็มี

บทบาทส�าคัญอย่างไม่เป็นทางการต่อการก�าหนดและการน�านโยบายด้านความมั่นคง 

ไปปฏบิตั ิขณะที่สื่อมวลชนกม็บีทบาทด้านการท�าหน้าที่รายงานให้สาธารณชนรบัทราบถงึ

เจตนารมณ์และการด�าเนนิงานของหน่วยงานของรฐัที่เกี่ยวข้อง (กรุณาดูบทที่ 6)

นอกจากนี้ ยังมีสถาบันอีก 2 แห่งที่ท�าหน้าที่ส�าคัญในการตรวจสอบและก�ากับดูแล

ให้การน�านโยบายความมั่นคงไปปฏิบัตินั้นสอดคล้องกับงบประมาณที่รัฐจัดสรรให้  

อนัได้แก่ ผูต้รวจการแผ่นดนิ (The Ombudsman) (ดบูทที่ 16) และผูต้รวจเงนิแผ่นดนิ 

(The Auditor General) (ดูบทที่ 24)

ควำมรบัผดิชอบทำงกำรเมอืง

หน่วยงานด้านความมั่นคงจะต้องรบัผดิชอบโดยขึ้นตรงต่อสถาบนัหลกัทั้ง 3 ดงันี้

 ฝ่ำยบรหิำร : มหีน้าที่ควบคุมโดยตรงจากส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค และในระดบั

ท้องถิ่นโดยเป็นผู้ก�าหนดงบประมาณ วางแนวนโยบายทั่วไป ตลอดจนเป็นผู้จดั

ล�าดบัความส�าคญัของภารกจิให้กบัหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งหมด

 ฝ่ำยนิติบัญญัติ : มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลหน่วยงานด้านความมั่นคงผ่านการ

ออกกฎหมายที่ก�าหนดและวางกฎเกณฑ์ในการปฏบิตังิาน และก�าหนดขอบเขต

อ�านาจหน้าที่ของหน่วยงานด้านความมั่นคง ตลอดจนเป็นผู้จดัสรรงบประมาณ 

การควบคุมโดยรัฐสภานั้นยังอาจหมายรวมถึงการตั้งผู้ตรวจการรัฐสภา หรือ

คณะกรรมาธกิารที่ท�าหน้าที่ในการสอบสวน/สบืสวนในกรณทีี่ประชาชนร้องเรยีน 

เกี่ยวกบัภาคความมั่นคงนี้ด้วย

 ฝ่ำยตลุำกำร : มหีน้าที่ในการตดิตามการปฏบิตังิาน ตลอดจนด�าเนนิคดฟ้ีองร้อง

เจ้าหน้าที่ที่กระท�าความผดิตามกระบวนการกฎหมายอาญา หรอืกระบวนการทาง

แพ่งแล้วแต่กรณี
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กรอบที่ 3

ภำรกจิของสถำบนัหลกัของรฐัที่รบัผดิชอบในภำคควำมมั่นคง

รฐัสภำ ฝ่ำยตลุำกำร ฝ่ำยบรหิำร

ประมขุของรฐั คณะรฐัมนตรี
หวัหน้ำคณะเจ้ำ
หน้ำที่รบัผดิชอบ

ผู้บญัชำกำร 

ทหำรสงูสดุ 

ในบางประเทศ 

รฐัสภาอาจมกีารถก

ประเดน็ต�าแหน่ง

ของผู้บญัชาการ

ทหารสูงสุดและ/

หรอืเป็นผู้แต่งตั้ง 

ผู้บญัชาการทหาร

สูงสุด

ศาลรฐัธรรมนูญ

เป็นผู้ตคีวาม 

เกี่ยวกบัความชอบ

ด้วยกฎหมายของ

ประธานาธบิดหีรอื

คณะรฐัมนตรใีน

ฐานะ 

ผู้บญัชาการสูงสุด

ในบางประเทศ 

ประมุขของรฐั

มหีน้าที่เฉพาะใน

ทางพธิกีารเท่านั้น 

ขณะที่บางประเทศ

ประมุขของรฐัมี

อ�านาจอย่างแท้จรงิ

ด้วย อาท ิเป็น 

ผู้บญัชาการ  

เหล่าทพัในยาม

สงคราม

รฐับาลถอืว่าเป็น 

ผู้บญัชาการสูงสุด

ในยามสงคราม

ในบางประเทศ 

ต�าแหน่ง 

ผู้บญัชาการสูงสุด

ทางทหารนั้นจะมี

เฉพาะในยาม

สงครามเท่านั้น 

ขณะที่บางประเทศ

เป็นต�าแหน่งถาวร

นโยบำยควำม

มั่นคงของประเทศ

ท�าหน้าที่ 

ถกประเดน็และ 

ให้ความเหน็ชอบ 

แนวความคดิ 

ด้านความมั่นคง

ตลอดจนออก

กฎหมายเกี่ยวกบั

ความมั่นคงทั้งมวล

-

ลงนามในกฎหมาย

ที่เกี่ยวกบั 

ความมั่นคง

เสนอนโยบายและ

เป็นผู้น�านโยบาย

ความมั่นคง 

ไปปฏบิตัิ

ให้ค�าปรกึษาแก่

รฐับาล และเป็นผู้

วางแผนสนบัสนุน

และน�านโยบาย

ความมั่นคง 

ไปปฏบิตัิ

งบประมำณ อนุมตังิบประมาณ
- -

เสนองบประมาณ ให้ค�าปรกึษา 

แก่รฐับาล

กฎหมำยเกี่ยวกบั

ควำมมั่นคง/กำร

ป้องกนัประเทศ

เป็นผู้ออกกฎหมาย ศาลรฐัธรรมนูญ

ตคีวามกฎหมาย 

ว่าขดัรฐัธรรมนูญ

หรอืไม่

ลงนามในประกาศ

ให้มกีารใช้กฎหมาย

เสนอกฎหมายและ

กฎหมายประกอบ

รฐัธรรมนูญ 

ทั้งหลาย

ให้ข้อเสนอแนะและ

ค�าปรกึษาแก่รฐับาล 

และเป็นผู้น�า

กฎหมายไปปฏบิตัิ

บคุลำกร ในบางประเทศ

รฐัสภามอี�านาจ 

ในการอนุมตักิาร

แต่งตั้งต�าแหน่งที่

ส�าคญัต่างๆ

ท�าหน้าที่พจิารณา

ตดัสนิว่าพฤตกิรรม

ของบุคลากร 

ชอบด้วยกฎหมาย

หรอืไม่

แต่งตั้งระดบั 

ผู้บงัคบับญัชา

ระดบัสูงและให้

ความเหน็ชอบ 

แผนงานบุคลากร

แต่งตั้งผู้บงัคบั

บญัชาระดบัสูง

ให้ค�าปรกึษา/ข้อ

เสนอแนะแผนงาน

บุคลากร การน�า

แผนไปปฏบิตัแิละ

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ 

ในระดบัต�่าลงมา
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รฐัสภำ ฝ่ำยตลุำกำร ฝ่ำยบรหิำร

ประมขุของรฐั คณะรฐัมนตรี
หวัหน้ำคณะเจ้ำ
หน้ำที่รบัผดิชอบ

กำรจดัหำอำวธุ พจิารณาตรวจสอบ 

และ/หรอือนุมตัิ

โครงการขนาดใหญ่

ในการจดัซื้ออาวุธ

ยุทโธปกรณ์

พจิารณาคดทีี่ 

เกี่ยวกบัการละเมดิ

กฎหมายเกี่ยวกบั

การตดิสนิบนและ

พฤตกิรรมฉ้อฉล

-

เสนอโครงการ 

จดัซื้ออาวุธ

ยุทโธปกรณ์

รเิริ่มและด�าเนนิการ

ซื้ออาวุธ

กำรส่งกองก�ำลงั 

ไปยงัต่ำงประเทศ/ 

กำรยอมให้ใช้พื้นที่

ภำยในรฐัเป็นที่ตั้ง

ฐำนทพัต่ำงชำติ

หาเหตุผลเพื่อการ

อนุมตัหิรอืแสดงให้

เหน็ถงึผลที่จะตามมา

หลงัจากอนุมตัิ 

ให้มกีารส่งก�าลงั

หรอื ไม่อนุมตัเิลย

พจิารณาว่าการ

กระท�าดงักล่าวขดั

กบัหลกักฎหมาย

หรอืไม่ -

เจรจาการเข้าม ี

ส่วนร่วมใน

กองก�าลงั

ระหว่างประเทศ

และเป็นผู้ก�าหนด

กฎการใช้ก�าลงั 

เป็นผู้บญัชาการ 

การรบ

สนธสิญัญำ 

ระหว่ำงประเทศ, 

กำรเข้ำร่วม 

ในระบบพนัธมติร

เป็นผู้มอี�านาจ 

ในการอนุมตัิ

-

ลงนามใน 

สนธสิญัญา 

ระหว่างประเทศ

รบัผดิชอบ 

ในการเจรจา

ระหว่างประเทศ

ให้ค�าแนะน�ารฐับาล

ดังที่ได้กล่าวในตอนต้นว่า บทบาทของแต่ละสถาบันนั้นอาจจะมีความแตกต่างกันไป

ในแต่ละประเทศ แต่สิ่งที่ส�าคญักค็อื ในทุกระบบการเมอืงจะต้องมกีารแบ่งสรรอ�านาจ

ระหว่างสถาบนัเหล่านี้ เพื่อที่การตรวจสอบและถ่วงดลุระหว่างกนัอนัเป็นการป้องกนัมใิห้

มีการใช้อ�านาจในทางการเมืองอย่างบิดเบือนของภาคความมั่นคงเกิดขึ้นได้ ในขณะที่ 

เป็นที่ตระหนักว่า ในหลายประเทศ ฝ่ายบริหารมักจะเป็นผู้มีบทบาทหลักในภาค 

ความมั่นคง จงึจ�าเป็นอย่างยิ่งที่รฐัสภาจะต้องมอี�านาจและทรพัยากรที่จะท�าให้สามารถ

ท�าหน้าที่ก�ากบัดูแลอย่างมปีระสทิธภิาพ
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หลักกำรของกำรก�ำกับดูแลโดยรัฐสภำ
ตำมแนวทำงประชำธิปไตย

โดยทั่วไปแล้ว ไม่ปรากฏหลักการสากลในการก�ากับดูแลโดยรัฐสภาตามแนวทาง

ประชาธิปไตยอันเป็นที่ยอมรับเป็นมาตรฐานสากล เนื่องจากประเด็นความมั่นคงและ

การป้องกนัประเทศนั้นถอืเป็นเรื่องภายในอธปิไตยของรฐั อย่างไรกด็ ี มาตรฐานสากล 

ในระดบัภมูภิาคพอมปีรากฏและเป็นที่ยอมรบัอยูบ้่าง ดงัเช่นในกรณขีองประมวลระเบยีบ

ปฏิบัติของ OSCE4 (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในกรอบที่ 66) อย่างไรก็ดี มีหลักเกณฑ์ 

บางประการที่เป็นข้อก�าหนดความสมัพนัธ์ระหว่างพลเรอืน-ทหารในระบอบประชาธปิไตย 

อนัได้แก่ 

 รฐัเป็นตวัแสดงเพยีงผู้เดยีวที่มอี�านาจอนัชอบธรรมในการใช้ก�าลงั และหน่วยงาน

ด้านความมั่นคงทั้งหลายต้องรบัผดิชอบต่อผู้ที่มอี�านาจอนัชอบธรรมนี้

 รัฐสภามีอ�านาจที่เป็นอิสระในการก�ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารรับผิดชอบต่อการ

พฒันา การทบทวน และการน�านโยบายด้านความมั่นคงและการป้องกนัประเทศ

ไปปฏบิตัิ

 รฐัสภามบีทบาทเฉพาะตามรฐัธรรมนญูในการอนุมตัแิละตรวจสอบอย่างละเอยีด

ในงบประมาณด้านการป้องกนัประเทศและงบประมาณด้านความมั่นคงทั้งหมด

 รฐัสภามบีทบาทส�าคญัในส่วนที่เกี่ยวกบัการประกาศใช้และการยกเลกิสภาวการณ์

ฉุกเฉนิหรอืสภาวะสงคราม (โปรดดู บทที่ 18)

 หลกัธรรมาภบิาลในการปกครอง (โปรดดกูรอบที่ 4) และหลกันติธิรรม เป็นหลกัการ 

ที่ใช้กบัหน่วยงานทั้งหลายของรฐับาล ซึ่งรวมถงึหน่วยงานในภาคความมั่นคงด้วย

 เจ้าหน้าที่/บคุลากร ในหน่วยงานด้านความมั่นคงแต่ละคนต้องเข้าสูก่ระบวนการ

ทางตุลาการ หากมีการละเมิดกฎหมายทั้งภายในประเทศและกฎหมายระหว่าง

ประเทศ ในกรณทีี่มพีฤตกิรรมไม่เหมาะสมทั้งในทางอาญาและทางแพ่ง

 หน่วยงานด้านความมั่นคงของรฐัต้องมคีวามเป็นกลางทางการเมอืง
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กรอบที่ 4

หลกัธรรมำภบิำลในกำรปกครองเป็นคณุค่ำส�ำคญัในกำรก�ำกบัดแูลและตรวจสอบ

ภำคควำมมั่นคงตำมแนวทำงประชำธปิไตย

“ธรรมาภบิาลในการปกครอง คอื องค์รวมของการมกีระบวนการจดัท�านโยบายที่โปร่งใส 

คาดการณ์ได้และได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน มีระบบราชการที่ประกอบด้วยบุคลากร 

ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพในทางวิชาชีพ และมีจรรยาบรรณ ซึ่งจะท�าหน้าที่เพื่อสนอง

ประโยชน์ของสาธารณชน การเคารพในกฎหมาย มีกระบวนการด�าเนินงานที่โปร่งใส 

ตลอดจน มีภาคประชาสังคมที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อ

ประชาชน ในทางตรงกันข้าม การขาดธรรมาภิบาลในการปกครองนั้น มีลักษณะของ

การมกีระบวนการก�าหนดนโยบายตามอ�าเภอใจ มรีะบบราชการซึ่งขาดความรบัผดิชอบ

และปราศจากกาตรวจสอบ มรีะบบกฎหมายที่ไม่สามารถบงัคบัใช้ได้ หรอืระบบกฎหมาย

ที่ปราศจากความเป็นธรรม ตลอดจนมีการใช้อ�านาจในทางบริหารอย่างบิดเบือน การ

ปราศจากภาคประชาสังคมที่มีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะทั้งมวล รวมถึงการมีการ 

ฉ้อราษฎร์บงัหลวง ตดิสนิบน อย่างแพร่หลาย”

ที่มา : World Bank. 1994. Governance: The World Bank’s Experience



ภำคที่ 2

กำรก�ำกบัดแูลและกำรตรวจสอบ

นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ
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บทที่ 4

กำรขบัเคลื่อนนโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ

องค์ประกอบของนโยบำยควำมมั่นคง

นโยบายด้านความมั่นคงของประเทศเป็นการก�าหนดกรอบและวธิกีารที่รฐับาลจะจดัการ

กบัปัญหาความมั่นคง ตลอดจนก�าหนดวธิกีารในการที่จะท�าให้เกดิความมั่นคงขึ้นภายใน

รัฐ นโยบายความมั่นคงของรัฐจึงเป็นการตัดสินใจที่ส�าคัญในส่วนที่เกี่ยวกับภาคความ

มั่นคงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทั้งภายในและภายนอกรัฐ นโยบายดังกล่าว 

มรีากฐานจากมมุมองเฉพาะต่อประเดน็ความมั่นคงซึ่งส่งผลต่อการก�าหนดหลกันยิมทาง

ทหาร (Military Doctrine) ตลอดจนเป็นนโยบายที่ได้รบัการพฒันาภายใต้กรอบของ 

กฎกตกิาในระดบัภมูภิาคและระดบันานาชาตทิี่รฐันั้นๆ เป็นคูภ่าค ีด้วยเหตนุี้ นโยบายความ

มั่นคงของประเทศจงึมไิด้มรีากฐานมาจากการรบัรูแ้ละการมองภยัคกุคาม ความจ�าเป็น 

ในด้านความมั่นคง หรือการจัดล�าดับความส�าคัญด้านความมั่นคงของประเทศเท่านั้น 

หากแต่เป็นผลพวงจากปัจจยัภายนอก รวมทั้งแรงกดดนัและพนัธกรณทีี่รฐันั้นมอียู่ด้วย 

อย่างไรก็ดี นโยบายความมั่นคงของรัฐควรที่จะต้องสนองตอบต่อคุณค่าและหลักการ 

ดงัที่ระบุไว้ในรฐัธรรมนูญของประเทศด้วย

กรอบที่ 5

กำรตั้งค�ำถำมต่อนโยบำยด้ำนควำมมั่นคงของประเทศ

ในการถกอภปิรายซึ่งน�าไปสูก่ารอนมุตัเิอกสารที่เกี่ยวกบันโยบายความมั่นคงของประเทศ หรอืใน

การถกอภปิรายการใช้นโยบายความมั่นคงแห่งชาตใินสถานการณ์เฉพาะนั้น ผู้แทนปวงชน ควรที่ 

จะต้องตั้งประเดน็ค�าถามดงัต่อไปนี้

 รัฐและสังคมต้องการการปกป้องจากภัยคุกคามประเภทใดบ้าง คุณค่าอะไรและ/หรือของ

กลุม่ใดควรได้รบัการปกป้อง? และจงึน�าไปสูค่�าถามที่ว่าเราต้องการความมั่นคงในรปูแบบใด?
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 นโยบายความมั่นคงของประเทศได้รวมเอาประเดน็หรอืภยัความมั่นคงในรูปแบบใหม่ไม่ว่า

จะเป็นภยัคุกคามจากการก่อการร้าย หรอืภยัจากองค์กรอาชญากรรมต่างๆ เข้าไว้ด้วยแล้ว

หรอืยงั?

 เราจะมีหลักประกันอะไรบ้างที่จะท�าให้นโยบายความมั่นคงของประเทศไม่ขัดกับหลักการ

ของการเคารพสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศ หรอื ต่อกฎหมายสทิธมินุษยชนทั้งปวง?

 ความมั่นคงขนาดไหนจงึจะเป็นความมั่นคงที่เพยีงพอ?

 วธิทีี่ดทีี่สดุในการบรรลถุงึความมั่นคงของชาตคิอือะไร? ด้วยการเข้าร่วมเป็นภาคกีบัองค์การ

พนัธมติรทั้งหลาย หรอืดวัยการรกัษาความเป็นกลาง

 กองก�าลงัรกัษาความมั่นคงของประเทศจะเข้าปฏบิตักิารในกรณเีช่นใดบ้าง? จะเข้าปฏบิตักิาร

เฉพาะกรณทีี่เป็นการปฏบิตักิารทางทหารเพื่อการป้องกนัประเทศ หรอืจะเข้าร่วมในปฏบิตัิ

การรกัษาสนัตภิาพระหว่างประเทศด้วย?

 เครื่องมือที่จ�าเป็นในการปฏิบัติการดังกล่าวมีอะไรบ้าง และภาคส่วนใดของสังคมที่จะต้อง

มสี่วนร่วมเพื่อให้เกดิระดบัความมั่นคงที่พงึปรารถนา? ต้องใช้ระยะเวลาเท่าใด และภายใต้

เงื่อนไขอะไรบ้าง?

 ควรจะมกีารทบทวนนโยบายความมั่นคงของประเทศบ่อยครั้งเพยีงใด?

 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสถานการณ์คลังของประเทศคืออะไร และประชาชนผู้เสียภาษี

พร้อมที่จะแบกรบัภาระดงักล่าวมากน้อยเพยีงใด? 

 นโยบายด้านความมั่นคงและการด�าเนนินโยบายดงักล่าวมผีลกระทบอย่างไรต่อความสมัพนัธ์

กบัต่างประเทศและต่อเสถยีรภาพในภูมภิาค?

 รัฐมีจุดยืนอย่างไรในปัจจุบันและในอนาคตต่อประเด็นอาวุธที่มีอ�านาจในการท�าลายล้าง

มหาศาล เช่น อาวุธนวิเคลยีร์? (Weapons of Mass Destruction-WMD)

ในหลักการนั้น การน�าเอานโยบายความมั่นคงแห่งชาติไปปฏิบัติต้องเกี่ยวพันกับ 

หน่วยงานรฐัหลากหลายหน่วยงาน และยงัเกี่ยวพนักบัเอกสารทางราชการที่เป็นเอกสาร

ด้านนโยบายอีกจ�านวนมาก ด้วยเหตุนี้ จึงมีความส�าคัญอย่างยิ่งที่รัฐจะต้องก�าหนด

ยทุธศาสตร์ด้านความมั่นคงอย่างครอบคลุม โดยรวมเอาผูท้ี่มบีทบาทที่เกี่ยวข้องทกุฝ่าย 

และความมั่นคงในทกุแง่มมุเข้าไว้ในยทุธศาสตร์นี้ การใช้ยทุธศาสตร์ที่ครอบคลมุดงักล่าว

จะท�าให้รฐับาลสามารถจดัการกบัปัญหาด้านความมั่นคงได้ในทกุมติอิย่างบรูณาการ ดงัจะ

เหน็ได้ว่า ปรากฏการณ์ที่ถอืว่าเป็นความมั่นคงในรปูแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็นการก่อการร้าย 
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หรอือาชญากรรมข้ามชาต ิท�าให้รฐัต้องมเีอกภาพในการรบัมอืกบัภยัคกุคามเหล่านี้ ซึ่งก็

หมายถงึการแสวงหาความร่วมมอืจากหน่วยงาน องค์กร และสถาบนัที่มคีวามหลากหลาย  

ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานทหาร กระทรวงการคลงั องค์กรต�ารวจ หน่วยลาดตระเวนบรเิวณ

ชายแดน และหน่วยงานข่าวกรอง ฯลฯ

ควำมส�ำคญัของกำรมสี่วนร่วมของรฐัสภำ

โดยที่ตระหนักว่าภารกิจของสมาชิกรัฐสภานั้นคือการเป็นตัวแทนของปวงชนและเป็น

ตวัแทนผลประโยชน์ของประชาชน จงึเป็นความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่สมาชกิรฐัสภาจะต้องม ี

ส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และมีบทบาทส�าคัญในการให้ 

ความเห็นชอบอนุมัติแผนดังกล่าวผ่านกระบวนการที่โปร่งใส เหตุผลที่สมาชิกรัฐสภา

ควรมบีทบาทดงักล่าว คอื

 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเป็นนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต ค่านิยม และ

สวสัดกิารของประชาชนทั้งหมด และจงึไม่ควรที่จะได้รบัการพจิารณาและขึ้นอยูก่บั

การตดัสนิใจของฝ่ายบรหิารหรอืกองทพัแต่เพยีงล�าพงั

 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติมีผลกระทบส�าคัญต่ออนาคตของสถาบันกองทัพ

ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ทั้งหญงิชายในหน่วยงานความมั่นคงเหล่านั้นด้วย

 นโยบายความมั่นคงแห่งชาตมิผีลกระทบอย่างส�าคญัต่อภาระทางการเงนิการคลงั

ของประเทศและจงึเกี่ยวข้องกบัภาษขีองประชาชนโดยตรง

 นอกเหนือไปจากภาระทางด้านการเงินการคลังแล้ว มาตรการด้านความมั่นคง

ต่างๆ ยงัส่งผลกระทบต่อการจ�ากดัอสิระและเสรภีาพของพลเมอืงด้วย และจงึม ี

ผลกระทบต่อระบอบประชาธิปไตย จึงเป็นความส�าคัญอย่างยิ่งยวดที่รัฐสภา

ต้องให้หลักประกันว่ามาตรการเหล่านั้นจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายสิทธิมนุษยชน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชน (Universal Declaration 

of Human Rights)5 และอนุสญัญาว่าด้วยสทิธทิางการเมอืงและสทิธพิลเมอืง 

(International Covenant on Civil and Political Rights) ซึ่งระบุว่าสทิธิ

บางประการไม่สามารถที่จะถูกละเมิดได้ไม่ว่าอยู่ภายใต้สถานการณ์ใดก็ตาม 

(โปรดดูบทที่ 18-20)
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บทบำทของรฐัสภำในขั้นตอนต่ำงๆ ของกระบวนกำร 
กำรก�ำหนดนโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ

ในส่วนของรัฐสภานั้น การถกอภิปรายเรื่องนโยบายความมั่นคงแห่งชาติมิใช่เป็น

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว หากแต่เป็นกระบวนการในการจัดท�านโยบายที่

ต้องผ่านขั้นตอน 4 ขั้นตอนด้วยกนั ได้แก่ ขั้นตอนการร่างนโยบายและการตดัสนิใจ 

การน�าไปปฏิบัติและการประเมินผล ขณะที่ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการร่างและ

น�านโยบายความมั่นคงไปปฏิบัติโดยปราศจากการแทรกแซง กระบวนการในการร่าง

และน�านโยบายไปปฏิบัตินี้ควรเป็นกระบวนการที่โปร่งใสและเปิดให้มีการมีส่วนร่วม

มากที่สุด เพื่อจะได้เกิดการถ่วงดุลที่เหมาะสมระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณี

ที่มกีารใช้อทิธพิลไม่ว่าจะเป็นโดยฝ่ายความมั่นคงเอง หรอืโดยกลุ่มอุตสาหกรรมทหาร 

(Military-Industrial Complex)

ในทุกขั้นตอนของการจดัท�านโยบาย สมาชกิรฐัสภาควรจะใช้กลไกต่างๆ ที่มอียู่เพื่อให้

ฝ่ายบริหารได้ตระหนักถึงประเด็นความกังวลด้านความมั่นคงและความคาดหวังของ

สาธารณชน กลไกที่มีอยู่ ได้แก่ การตั้งกระทู้สดโดยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร 

การเสนอญตัต ิการตั้งคณะกรรมาธกิารรบัฟัง/พจิารณาไต่สวน การจดัท�า ”สมดุปกขาว” 

(White Papers) การให้ผูแ้ทนของกระทรวง ทบวง กรมและ/หรอื หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มาชี้แจงข้อสงสยั ฯลฯ (โปรดดูบทที่ 14 ในส่วนที่เกี่ยวกบักลไกของรฐัสภาในการก�ากบั

ดูแลและตรวจสอบภาคความมั่นคง)

กำรร่ำงนโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำต ิ

ในระบบรฐัสภาทั่วโลก บทบาทของรฐัสภาในขั้นตอนแรกของการร่างและพฒันานโยบาย

ความมั่นคงแห่งชาตินั้นมีอยู่อย่างจ�ากัด เพราะขั้นตอนนี้เป็นภารกิจของหน่วยงาน 

กระทรวง ทบวงกรมของรฐับาลเป็นหลกั อย่างไรกด็ ีรฐัสภาและสมาชกิรฐัสภากย็งัคง

สามารถมบีทบาทที่ส�าคญัได้ในลกัษณะที่ท�าให้เกดิความมั่นใจว่านโยบายที่มอียู่นั้นสนองตอบ

ความต้องการและความคาดหวงัของประชาชนและสร้างหลกัประกนัว่านโยบายจะได้รบั

การทบทวนเมื่อมคีวามจ�าเป็น
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ในทางอดุมคตนิั้น บทบาทของรฐัสภาจงึไม่ควรจ�ากดัอยู่เพยีงการรบัร่างเอกสารที่เป็นตวั

นโยบายความมั่นคง ซึ่งสภาอาจจะเหน็ชอบหรอืปฏเิสธเอกสารดงักล่าวเท่านั้น หากแต่ 

คณะกรรมาธกิารที่มปีระสทิธภิาพและมคีวามเชี่ยวชาญควรได้รบัการปรกึษาหารอืตั้งแต่

ขั้นตอนแรกที่มีการร่างนโยบาย เพื่อที่จะได้เป็นผู้ให้ข้อมูลและความเห็นอันเป็นการ

สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ทางการเมืองที่หลากหลายดังที่ปรากฏอยู่ในรัฐสภา ให้ถูกบรรจุไว้

ในเอกสารที่ถูกตระเตรียมเพื่อน�าเสนอเป็นนโยบายด้านความมั่นคงต่อสภาด้วย ใน

กระบวนการดังกล่าวนี้เอง ที่รัฐสภาจะสามารถถ่ายทอดข้อกังวลห่วงใยของประชาชน 

ในส่วนที่เกี่ยวกบัความมั่นคงเข้าไปสู่กระบวนการก�าหนดนโยบายตั้งแต่ขั้นตอนแรก และ

ยงัท�าให้เกดิบรรยากาศที่ดต่ีอการถกอภปิรายในประเดน็ดงักล่าวในรฐัสภาอกีด้วย เมื่อมี

การน�าเสนอร่างนโยบายเข้าสูส่ภาเพื่อการอนมุตัเิหน็ชอบ ผลประโยชน์สงูสดุของประเทศ

ควรที่จะต้องอยูเ่หนอืความสมัพนัธ์เชงิอ�านาจระหว่างเสยีงข้างมากและฝ่ายค้านในรฐัสภา 

ขณะที่ผลประโยชน์สูงสุดของประเทศก็ไม่ควรที่จะเป็นอุปสรรคต่อการวิพากษ์วิจารณ์ 

และถกอภปิรายในเอกสารที่เป็นนโยบายด้านความมั่นคงของประเทศด้วยเช่นกนั และ

ด้วยความเข้าใจดังกล่าว รัฐสภาก็ควรที่จะมีบทบาทในการเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลง

ในสาระของนโยบายที่น�าเสนอสู่สภาได้ด้วย

กระบวนกำรตดัสนินโยบำย 

รัฐสภาสามารถท�าหน้าที่และมีบทบาทส�าคัญในขั้นตอนการตัดสินใจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เมื่อเอกสารเกี่ยวกับนโยบายความมั่นคงของชาติได้ถูกน�าเสนอต่อรัฐสภาแล้วก็ถือว่า 

เอกสารนั้น “ตกเป็นสมบัติของรัฐสภา” และรัฐสภาจึงต้องมีความรับผิดชอบโดยตรง 

ด้วยเหตุนี้ สภาจึงควรที่จะใช้เวลาอย่างเพียงพอในการศึกษาเอกสารอย่างถี่ถ้วน และ

ไม่ควรด�าเนนิการอย่างรบีเร่ง

รัฐสภาสามารถตัดสินใจที่จะให้ความเห็นชอบกับนโยบายและร่างกฎหมายใหม่ที่เสนอ

โดยฝ่ายรฐับาลหรอืสามารถคดัค้านร่างกฎหมายดงักล่าวและเสนอให้มกีารแก้ไขได้ และ

ในขั้นตอนนี้อกีเช่นกนัที่รฐัสภาควรจะมบีทบาทอย่างสร้างสรรค์และแขง็ขนั โดยการใช้

อ�านาจที่มอียูเ่สนอให้มกีารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหากยงัไม่พอใจกบัเอกสารที่ถกูน�าเสนอขึ้นมา 

ประเดน็ปัญหาหลกัที่สมาชกิรฐัสภาอาจหยบิยกขึ้นมาอภปิรายในสภาและหรอืหยบิยกขึ้น

มาในขั้นตอนการตดัสนิใจนี้ได้น�าเสนอไว้ในตอนแรกของบทนี้แล้ว
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ในขั้นตอนนี้ บทบาทที่ส�าคัญที่สุดของรัฐสภาก็คือ อ�านาจในการจัดสรรงบประมาณ 

(ส�าหรบัข้อมลูเพิ่มเตมิในประเดน็นี้โปรดดภูาคที่ 6 ในส่วนที่เกี่ยวกบัทรพัยากรทางการเงนิ) 

อ�านาจดังกล่าวสามารถถูกน�ามาใช้ได้อย่างทรงพลังยิ่งขึ้นเมื่อรัฐสภาสามารถด�าเนินการ 

ให้คณะกรรมาธิการจัดอภิปรายแยกคณะและลงมติในแต่ละประเด็นที่มีการจัดสรร 

งบประมาณ ตลอดจนมีการอภิปรายและลงมติในงบรวมทั้งหมดของงบภาคส่วนด้าน

ความมั่นคงด้วย ฉะนั้น นโยบายและแผนการป้องกนัประเทศจะต้องถูกก�าหนดขึ้นให้ 

ทันเวลาส�าหรับการตรวจสอบโดยรัฐสภา และจะต้องสอดคล้องกับการเสนอขอ 

งบประมาณในแต่ละรายการด้วย

นอกจากนี้ รัฐสภายังมีบทบาทส�าคัญในการหาแรงสนับสนุนจากประชาชนเพื่อเป็น 

หลกัประกนัว่า นโยบายที่ได้รบัอนุมตันิั้นมคีวามชอบธรรม ด้วยเหตุนี้ ความโปร่งใสใน

การด�าเนนิการอภปิรายในรฐัสภาในประเดน็ด้านความมั่นคงจงึมคีวามส�าคญัอย่างยิ่งยวด 

และจงึจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและสื่อมวลชนเข้ารบัฟัง การอภปิราย

และการไต่สวนในประเดน็เหล่านี้ด้วย

กำรน�ำนโยบำยไปปฏบิตั ิ

ความรบัผดิชอบของรฐัสภาในส่วนที่เกี่ยวกบันโยบายความมั่นคงแห่งชาตมิไิด้สิ้นสดุลง

หลังจากที่ได้ให้ความเห็นชอบในเอกสารนโยบายหรือแม้ภายหลังจากการอนุมัติจัดสรร 

งบประมาณไปแล้วเท่านั้น หากแต่รฐัสภายงัต้องท�าหน้าที่ก�ากบัดแูลและตรวจสอบการน�า

นโยบายไปปฏิบัติและตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างเคร่งครัดด้วย ในขั้นตอนของ

การน�านโยบายไปปฏิบัตินั้น รัฐสภาควรที่จะติดตามและตรวจสอบการด�าเนินงานของ

รฐับาลด้วยกลไกและเครื่องมอืทุกอย่างที่มอียู่ในมอื (โปรดดูบทที่ 14) และด้วยความ

ร่วมมอืจากหน่วยงานอื่นๆ ที่ท�าหนา้ที่ตดิตามการด�าเนนิงานของรฐับาล (อาท ิส�านกังาน

ตรวจเงินแผ่นดิน โปรดดูบทที่ 24) โดยรัฐสภาสามารถใช้อ�านาจตรวจสอบการใช ้

งบประมาณที่รฐัสภาได้อนมุตัไิปแล้ว ตลอดจนตรวจสอบความสามารถในการปฏบิตังิาน

ของผู้ตรวจสอบบัญชีว่าสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 

และมปีระสทิธภิาพหรอืไม่
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นอกจากนี้ รฐัสภายงัอาจเข้าแทรกแซงได้เป็นครั้งคราวในกรณเีกดิวกิฤตกิารณ์ หรอืการ

เปลี่ยนแปลงที่ส�าคญัอนัเป็นกรณทีี่รฐับาลต้องได้รบัความเหน็ชอบจากสภาเพื่อปฏบิตักิาร

ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตวัอย่างเช่น การส่งกองก�าลงัไปยงัต่างประเทศ (โปรดดูบทที่ 22) 

หรอืการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉนิ (โปรดดูบทที่ 18) เป็นต้น นอกจากนี้ รฐัสภากย็งั

สามารถเข้าแทรกแซงในกรณทีี่รฐับาลด�าเนนินโยบายผดิพลาดอย่างมหนัต์ ซึ่งหากเกดิ

กรณีดังกล่าวโดยปกติรัฐสภาก็มักจะตั้งกระทู้ถามในสภา หรือหากเป็นกรณีที่ร้ายแรง

อย่างยิ่งกอ็าจจะมคี�าสั่งให้ตั้งคณะกรรมาธกิารพเิศษเพื่อท�าการไต่สวนได้

กำรประเมนิผลและบทเรยีน

ในประเทศประชาธปิไตย รฐับาลมคีวามรบัผดิชอบที่จะต้องท�าการประเมนินโยบายด้าน

ความมั่นคงและน�าเสนอผลของการประเมินทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณต่อรัฐสภา

ในส่วนของรฐัสภาเองนั้น การประเมนิผลของนโยบายดงักล่าว หมายรวมถงึการตรวจสอบ

บัญชีทั้งในเชิงตัวเลขและประเมินการปฏิบัติงาน แม้ว่าการประเมินนโยบายและการใช้

งบประมาณที่รฐัสภาได้จดัสรรไปให้ อาจเป็นกระบวนการที่ล่าช้าไปบ้าง อย่างน้อยที่สุด การ

ท�าการประเมนิจะช่วยให้สภามข้ีอมลูว่าควรจะยงัคงยนืยนัและใช้นโยบายเดมิต่อไปหรอื

ควรจะมีการเสนอแนวนโยบายใหม่ขึ้นมา ในบรรยากาศที่ภาคประชาสังคมมีความเข้ม

แขง็ องค์การพฒันาเอกชนต่างๆ กม็กัจะท�าการประเมนิตวันโยบายและการน�านโยบาย

ไปปฏบิตัว่ิาสอดคล้องเหมาะสมกบังบประมาณที่ได้รบัการจดัสรรไปหรอืไม่ควบคูไ่ปด้วย 

ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างของการประเมินภารกิจด้านการรักษาสันติภาพ การประเมิน

โครงการจดัซื้ออาวุธที่มมีูลค่าสูง หรอืการประเมนิระบบบุคลากรของกระทรวงกลาโหม 

(โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการเกณฑ์ทหาร) นอกจากนี้ รฐัสภายงัสามารถว่าจ้างหรอืแต่งตั้ง 

คณะที่ปรกึษาที่จะท�าหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏบิตังิานเป็นกรณพีเิศษได้อกีด้วย
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ท่ำนสำมำรถท�ำอะไรได้บ้ำงในฐำนะสมำชกิรฐัสภำ

นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ
 ท�าให้เกดิหลกัประกนัว่ามคีวามเชื่อมโยงอย่างสมเหตสุมผลระหวา่งนโยบายความมั่นคง

แห่งชาต ิหลกันยิมในการปฏบิตักิาร แผนการป้องกนัประเทศ และงบประมาณ

 เมื่อพิจารณาเห็นควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการเปรียบเทียบนโยบายด้านความ

มั่นคงกับประเทศอื่นๆ ที่อยู ่ในสถานการณ์ท�านองเดียวกันแล้ว รัฐสภาก็ควรจะ 

ถกอภปิรายในประเดน็ความทนัสมยัของนโยบายด้านความมั่นคง ตลอดจนอภปิรายประเดน็ 

การปรับเปลี่ยนนโยบายความมั่นคงให้ทันเหตุการณ์และสอดคล้องกับพัฒนาการด้าน

ความมั่นคงที่มกีารเปลี่ยนแปลงไป : โปรดดู ภาคที่ 1 ในส่วนที่เกี่ยวกบัพฒันาการของ

นโยบายความมั่นคงของประเทศและผู้มบีทบาทในนโยบายด้านความมั่นคง

 รัฐสภาควรมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของนโยบายความมั่นคงของประเทศ ตั้งแต่

กระบวนการร่างนโยบาย การตดัสนิใจ การน�านโยบายไปปฏบิตั ิและการประเมนินโยบาย

และผลของการด�าเนนินโยบายซึ่งกจ็ะท�าให้รฐัสภามบีทบาทครบวงจรครอบคลมุทั้ง 4 ขั้นตอน

ของนโยบายด้านความมั่นคง

ประเดน็เพิ่มเตมิ
 ในกระบวนการก�าหนดนโยบายความมั่นคงแห่งชาตแิละการร่างนโยบายความมั่นคงใหม่

นั้น ต้องท�าให้เกิดหลักประกันว่าจะมีการน�าเอาประเด็นค�าถามที่ปรากฏอยู่ในกรอบที่ 

5 ในส่วนที่เกี่ยวกบั “การตั้งค�าถามเกี่ยวกบันโยบายความมั่นคงแห่งชาต”ิ มาถกอภปิราย

ในรฐัสภาด้วย
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บทที่ 5

นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ

และกฎกตกิำระหว่ำงประเทศ

หลกักำรระหว่ำงประเทศ

ในบางกรณีสนธิสัญญาระหว่างประเทศจะจ�ากัดหรือส่งเสริมให้รัฐมีทางเลือกในการ

ก�าหนดนโยบายด้านความมั่นคงของประเทศ ประเทศส่วนใหญ่เป็นสมาชกิขององค์การ

สหประชาชาต ิและจงึมพีนัธกรณทีี่ต้องยดึกฎบตัรสหประชาชาตเิป็นกรอบกตกิา มาตรา 

2.3 และ 2.4 ระบุไว้ว่า

“สมาชกิทั้งปวงจกัต้องระงบักรณพีพิาทระหว่างประเทศโดยสนัติ

วิธีในลักษณะที่ไม่เป็นอันตรายต่อสันติภาพและความมั่นคง

ระหว่างประเทศ และความยุตธิรรม”

“ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สมาชิกทั้งปวงจักต้องละเว้น

การคุกคามหรือการใช้กำาลังต่อบูรณภาพแห่งอาณาเขตหรือต่อ

เอกราชทางการเมอืงของรฐัใดๆ หรอืการกระทำาในลกัษณะอื่นใด

ที่ไม่สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของสหประชาชาต”ิ 6 

นอกจากนี้ หลกัจารตีประเพณรีะหว่างประเทศยงัเป็นกรอบที่ใช้ในการอ้างองิได้อกี อนัได้แก่ 

ค�าแถลงการณ์ที่ 2625 (Declaration 2625) ของสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาต ิเรื่องหลกัการ

ของกฎหมายระหว่างประเทศ ในส่วนที่เกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ฉนัท์มติรและความร่วมมอื 

ระหว่างรัฐ (1970) ซึ่งได้รับการรับรองว่าเป็นการตีความกฎบัตรสหประชาชาติอย่าง 

ถกูต้องและจงึมผีลผกูพนัต่อรฐัสมาชกิของสหประชาชาตทิั้งมวล ในแถลงการณ์ดงักล่าว 

ปรากฏหลกั 8 ประการ อนัเป็นหลกัการที่มคีวามส�าคญัอย่างเท่าเทยีมกนั อนัได้แก่ 7
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หลกักำรที่ 1 : การละเว้นจากการขู่ที่จะใช้ก�าลงั

หลกักำรที่ 2 : การจดัการกรณพีพิาทระหว่างประเทศโดยสนัตวิธิี

หลกักำรที่ 3 : การละเมดิมไิด้ของหลกัเขตแดนและบูรณาภาพแห่งดนิแดนของรฐั

หลกักำรที่ 4 : สิทธิในการก�าหนดใจตนเองของประชาชนและสิทธิของประชาชนที่

จะอยู่อย่างสันติในดินแดนของตนดังที่ระบุไว้และได้รับการรับรอง 

ตามกฎหมายระหว่างประเทศ

หลกักำรที่ 5 : ความเสมอภาคทางอธิปไตยของรัฐและการไม่แทรกแซงกิจการภายใน

ของกนัและกนั

หลกักำรที่ 6 : การเคารพในสทิธมินุษยชน

หลกักำรที่ 7 : ความร่วมมอืระหว่างรฐั

หลกักำรที่ 8 : การเคารพและปฏบิตัติามพนัธกรณรีะหว่างประเทศอย่างจรงิจงั

สนธสิญัญำพหภุำคดี้ำนควำมมั่นคงและกำรป้องกนัประเทศ

สนธิสัญญาพหุภาคีที่เกี่ยวกับความมั่นคงนั้นมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกัน โดยสามารถ

แบ่งเป็นประเภทหลกัๆ ดงัต่อไปนี้ (ตวัอย่างประกอบเป็นเพยีงตวัอย่างบางส่วนในแต่ละ

ประเภทเท่านั้น มใิช่สนธสิญัญาทั้งหมดที่มอียู่ในปัจจุบนั)

สนธสิญัญำที่ดแูลเกี่ยวกบัควำมมั่นคงของโลก : อาท ิกฎบตัรสหประชาชาติ

สนธสิญัญำระหว่ำงประเทศเกี่ยวกบักฎหมำยสทิธมินษุยชนระหว่ำงประเทศที่ก�ำกบัดแูล

ควำมขัดแย้งระหว่ำงประเทศทั้งที่เป็นควำมขัดแย้งที่มีกำรใช้ก�ำลังและที่ไม่ใช้ก�ำลัง : 

อาท ิอนุสญัญาเจนวีา ทั้ง 4 ฉบบั ในปี ค.ศ. 1949 และ พธิสีารเพิ่มเตมิอกี 2 ฉบบั 

ซึ่งลงนามในปี ค.ศ. 1977 8 

สนธิสัญญำระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวกับรูปแบบต่ำงๆ ของกำรจ�ำกัดอำวุธ : อาทิ สนธิ

สญัญาต่อต้านขปีนาวุธข้ามทวปี (Anti-Ballistic Missile Treaty-ABM) สนธสิญัญา

ลดก�าลังอาวุธทางยุทธศาสตร์ (Strategic Arms Reduction Treaty), อนุสัญญา 

ว่าด้วยกบัระเบดิ (Landmines Convention), Tlatelolco Treaty, ฯลฯ 9 
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สนธิสัญญำระหว่ำงประเทศเพื่อกำรจัดตั้งองค์กำรระหว่ำงประเทศส่วนภูมิภำคอันมี

ภำรกจิบำงส่วนที่เกี่ยวข้องกบัประเดน็ควำมมั่นคง : อาท ิกฎบตัรขององค์การรฐัอเมรกินั 

(OAS), สนธสิญัญาของสหภาพยุโรป, CSCE Final Act – CSCE/OSCE กฎบตัร

ของสหภาพอาฟรกินั 

ควำมตกลงส่วนภูมิภำคเพื่อควำมร่วมมือทำงทหำรและกำรให้ควำมช่วยเหลือในกำร

ป้องกันประเทศ : อาทิ องค์การสนธิสัญญาเนโต, ความตกลงหุ้นส่วนเพื่อสันติภาพ 

(Partnership for Peace Agreement), WEU Treaty, Inter-American Treaty 

of Reciprocal Assistance

เหตุผลที่รัฐให้สัตยาบันสนธิสัญญาความมั่นคงระหว่างประเทศเหล่านี้ก็เพื่อเป็นการ

ก�าหนดหลักการก�ากับพฤติกรรมของรัฐในเวทีระหว่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบ

ต่อเสถียรภาพทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ขณะเดียวกันสนธิสัญญาดังกล่าวก็

เป็นการส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างรฐัในระดบัพหุภาคแีละทวภิาคดี้วย โดยปกตแิล้ว 

ฝ่ายบรหิารจะเป็นผูด้�าเนนิการเจรจาในการท�าสนธสิญัญาผ่านกระทรวงการต่างประเทศ

ควำมตกลงทวภิำค ีหรอื สนธสิญัญำมติรภำพ ควำมร่วมมอื 
และกำรให้ควำมช่วยเหลอืทำงทหำร

ในการก�าหนดนโยบายความมั่นคงแห่งชาตนิั้น ความตกลงทวภิาคมีบีทบาทส�าคญัด้วย

เช่นกัน โดยเหตุที่สนธิสัญญาในลักษณะนี้มีภาคีเพียง 2 ประเทศ การเจรจาเพื่อให้

สาระของสนธสิญัญาสอดคล้องกบัคุณค่าเฉพาะและกบัสถานการณ์ ตลอดจนกบัความ

ต้องการของคู่ภาคีมากที่สุดจึงเกิดขึ้นได้ สนธิสัญญาลดอาวุธทางยุทธศาสตร์ หรือ 

START ระหว่างอดตีสหภาพโซเวยีตและสหรฐัอเมรกิาเป็นตวัอย่างที่ดขีองความตกลง

ในลกัษณะดงักล่าว

ความตกลงประเภทนี้ มไิด้มเีพยีงเฉพาะสนธสิญัญามติรภาพและการไม่คกุคามระหว่าง

กันเท่านั้น (เช่น กรณีสนธิสัญญามิตรภาพ ความร่วมมือและความช่วยเหลือระหว่าง

รัสเซียและอาร์มิเนียในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1977) หากแต่ยังเป็นความตกลงที่ใช้ 

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับความร่วมมือทางทหารด้วย อาท ิ 
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การอนุญาตให้กองทพัและการน�าอาวุธไปประจ�าการในเขตแดนต่างประเทศ เป็นต้น ใน

ช่วงทศวรรษที่ 1990 รสัเซยีได้ลงนามในสนธสิญัญาทวภิาคใีนลกัษณะนี้กบัประเทศต่างๆ 

ที่เคยเป็นรฐัที่อยู่ในดนิแดนของสหภาพโซเวยีตมาก่อน

นอกจากนี้ สนธิสัญญาทวิภาคียังอาจรวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางทหารในกรณี

จ�าเป็นด้วย ดงัเช่น กฎบตัรหุ้นส่วนประชาธปิไตยปี ค.ศ. 1994 (Charter on Demo-

cratic Partnership) ก็อาจจะถือได้ว่าเป็นสนธิสัญญาที่ต่อยอดมาจากความตกลง

ระหว่างสหรฐัอเมรกิาและคาซกัสถานในปี ค.ศ. 1992 อนัเป็นการเปิดทางให้มกีารพฒันา

ความสมัพนัธ์ความร่วมมอืทางทหารในระดบัทวภิาคตี่อไป 

โดยภาพรวมแล้ว สนธิสัญญาทวิภาคีจึงเป็นเสมือนเครื่องมือหนึ่งในการก�าหนดกรอบ

นโยบายความมั่นคงแห่งชาตด้ิวย ทั้งยงัเป็นกลไกในการส่งเสรมิความสมัพนัธ์ฉนัท์มติร

กบัประเทศอื่นๆ รวมทั้งเป็นเครื่องมอืในการแก้ปัญหาที่เกดิขึ้นจรงิด้วย และด้วยเหตุนี้ 

รัฐสภาจึงมักจะมีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจที่ชัดเจนแน่วแน่เมื่อต้องให้การอนุมัติ

เหน็ชอบสนธสิญัญาประเภทนี้ ตลอดจนมบีทบาทในการให้ข้อเสนอแนะ เปลี่ยนแปลง

แก้ไขในสาระของตัวสนธิสัญญา เพื่อที่ฝ่ายบริหารจะน�าไปประกอบในการเจรจาต่อไป 

อนัเป็นบทบาทที่ดูจะแขง็ขนักว่าบทบาทที่รฐัสภามตี่อความตกลงในลกัษณะพหุภาคี

ควำมส�ำคญัของกำรมสี่วนร่วมของรฐัสภำ 
และกำรมสี่วนร่วมของสำธำรณชน

ในบางประเทศที่การมีส่วนร่วมของสาธารณชนและรัฐสภาในกระบวนการให้สัตยาบัน

สนธิสัญญาระหว่างประเทศมิใช่เรื่องปกติที่ได้ปฏิบัติกันมา ก็ยังควรที่จะให้ทั้งรัฐสภา

และประชาชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าวอยู่ดี เพราะเท่ากับเป็นการผลักดัน

ให้สนธิสัญญานั้นได้รับแรงสนับสนุนจากประชาชนไปด้วยในตัว โดยหลักการแล้ว

ในประเทศประชาธิปไตย ฝ่ายบริหารไม่สามารถจะท�าสนธิสัญญาลับหรือสนธิสัญญา

ทวภิาคโีดยปราศจากการรบัรู้และ/หรอืการให้ความเหน็ชอบจากรฐัสภาได้ ความตกลง

ระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่ออธิปไตยของรัฐ บูรณภาพแห่งดินแดน ตลอดจน 

ต่อสถานะของรฐัในความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศควรที่จะต้องผ่านการอภปิรายและการให้ 

ความเหน็ชอบจากรฐัสภาอย่างแน่นอน
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ในบางประเทศ เช่น สวิสเซอร์แลนด์ สนธิสัญญาต่างๆ จะต้องผ่านการลงประชามติ

จากประชาชนด้วย และด้วยมาตรการดังกล่าวจึงเป็นหลักประกันว่าภาคประชาสังคม

จะมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญในนโยบายต่างประเทศ ฉะนั้น ในกรณีของ 

สวสิ การลงประชามตจิงึกระท�าก่อนที่จะมกีารให้สตัยาบนัสนธสิญัญา (โปรดดกูรอบที่ 6)

กรอบที่ 6

ประชำธปิไตยโดยตรงและกำรให้สตัยำบนัสนธสิญัญำระหว่ำงประเทศและควำม

ตกลงที่ส�ำคญัอื่นๆ : กรณสีวติเซอร์แลนด์

ในประเทศสวสิเซอร์แลนด์ รฐัสภา (Federal Parliament) รฐับาล (Federal Council) และ

ประชาชนจะมส่ีวนร่วมในกระบวนการให้สตัยาบนัความตกลง/สนธสิญัญาระหว่างประเทศ สนธสิญัญา

ที่มีความส�าคัญต่างๆ จะต้องผ่านการถกอภิปรายทั้งในรัฐสภาและในเวทีสาธารณะด้วยขณะที่  

ภาคประชาสังคมก็สามารถแสดงความคิดเห็นต่อสนธิสัญญาที่ยังอยู่ในระหว่างการเจรจานั้น

ผ่านกระบวนการท�าประชามติ (Referendum) ในการท�าประชามติ ประชาชนยังสามารถให ้

ความเหน็ชอบต่อรฐับาล ในการเริ่มหรอืยุตกิารเจรจาในความตกลงใดๆ ที่อาจจะมขีึ้นในอนาคตได้

ด้วย นอกจากนี้ หากรฐับาลต้องการที่จะเข้าเป็นภาคใีนองค์การร่วมมอื/องค์การสนธสิญัญาความ

มั่นคงร่วมต่างๆ หรอื เป็นภาคใีนองค์การเหนอืรฐั รฐับาลกจ็ะต้องท�าประชามตเิช่นกนั (มาตรา 

140.6 ของรฐัธรรมนูญของสหพนัธรฐัสวสิ)
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ท่ำนสำมำรถท�ำอะไรได้บ้ำงในฐำนะสมำชกิรฐัสภำ

กำรเจรจำสนธสิญัญำ
 ท�าให้เกดิหลกัประกนัว่า รฐัสภาและคณะกรรมาธกิารที่เกี่ยวข้อง

 มส่ีวนร่วมในกระบวนการเจรจา รวมทั้งการที่จะต้องมสีมาชกิรฐัสภาจากพรรคการเมอืง

ต่างขั้วเป็นส่วนหนึ่งในคณะผู้เจรจาด้วย

 ได้รับค�าแนะน�า/ข้อเสนอแนะจากภาคประชาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับข้อมูล

จากงานวจิยัที่เกี่ยวข้องและจากกลุ่มองค์กรที่ผลกัดนัสนธสิญัญานั้นๆ ในประเดน็ที่

เป็นปัญหา

 จะต้องสามารถน�าเสนอความเหน็ต่อรฐับาลอย่างเป็นทางการและทนัเวลา เพื่อให้เกดิ

ความแน่ใจว่า ข้อกงัวลห่วงใยและความคาดหวงัของประชาชนจะได้รบัการพจิารณา

ประกอบด้วย

กำรวเิครำะห์ผลกระทบของสนธสิญัญำ
 ท�าให้เกดิหลกัประกนัว่า รฐัสภาได้รบัข้อมูลที่วเิคราะห์ถงึผลกระทบที่อาจจะเกดิขึ้นจาก

ข้อตกลงดังกล่าว (ทั้งในระยะกลาง-ระยะยาว) ทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  

สิ่งแวดล้อและ/หรอืผลกระทบอื่นใดโดยละเอยีดและอย่างครบถ้วน

กำรให้สตัยำบนั

 ท�าให้เกดิหลกัประกนัว่า รฐัสภาจะได้รบัการน�าเสนอร่างสนธสิญัญาเพื่อการพจิารณาให้

สตัยาบนัในเวลาที่เหมาะสมและตามก�าหนด

 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีความสอดคล้องกันระหว่างตัวสนธิสัญญาที่ก�าลังจะมีการให้

สตัยาบนักบักฎหมายภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นโดยการแก้ไขประมวลกฎหมายภายใน

ที่มอียู่หากจ�าเป็นและกระท�าได้ หรอืโดยการขอสงวนค�าแปรญตัต ิหรอืโดยการก�าหนด

ให้มกีารตคีวามอย่างชดัเจนในส่วนที่เกี่ยวกบัความตกลงระหว่างประเทศ

กำรทบทวนข้อสงวนและกำรตคีวำม
 ท�าให้แน่ใจว่า ข้อสงวนสิทธิ์และข้อก�าหนดเกี่ยวกับการตีความที่ประเทศของท่านได้

ก�าหนดไว้นั้นจะยังคงมีผลตามกฎหมายและมีการทบทวนเป็นครั้งคราวในฐานะที่เป็น

ส่วนหนึ่งของการทบทวนนโยบายความมั่นคง
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บทที่ 6

บทบำทของภำคประชำสงัคม

และสื่อมวลชน

ภาคความมั่นคงนั้นนับวันจะมีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งกลายเป็นข้อ

ท้าทายต่อบทบาทของรฐัสภาด้วย เนื่องจากรฐัสภามกัจะขาดแคลนทรพัยากรและคณะ

ท�างานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อันเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะช่วยให้สมาชิกรัฐสภา

สามารถท�าหน้าที่ในการก�ากบัดแูลภาคความมั่นคงได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และจากขนาด

ที่ขยายใหญ่ขึ้นประกอบกบัความสลบัซบัซ้อนของภาคความมั่นคงนี่เอง จงึได้มกีารจดัตั้ง

หน่วยงานจ�านวนมากขึ้นเพื่อสนับสนุนบทบาทและการท�าหน้าที่ของสภา แม้ว่ารัฐสภา

เองยังคงเป็นผู้ที่รับผิดชอบสูงสุดในการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของรัฐบาลในด้านนี้ 

ภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนมีบทบาทส�าคัญในการสนับสนุนให้รัฐสภาสามารถท�า

หน้าที่ก�ากับดูแลภาคความมั่นคงภายใต้กรอบที่ก�าหนดโดยรัฐสภาได้อย่างเข้มแข็งและ

มปีระสทิธภิาพด้วยเช่นกนั

ภำคประชำสงัคม

“ประชาสงัคม” หมายถงึ องค์กรอสิระที่อยูร่ะหว่างหน่วยงานของรฐัและชุมชนอนัประกอบด้วย

ปัจเจกชนทั้งหลาย ซึ่งภาคประชาสงัคมนี้จะประกอบด้วย สมาคม องค์กรอาสาสมคัร 

ต่างๆ และขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม อาทิ องค์กรหรือกลุ ่มที่เป็นตัวแทน 

ผลประโยชน์ทางสงัคมที่แตกต่างหลากหลาย ซึ่งมลีกัษณะและกจิกรรมที่แตกต่างกนัไป 

ในส่วนต่อไปจะน�าเสนอว่าเหตุใดภาคประชาสังคมจึงควรมีบทบาทส�าคัญในการท�าให้

เกิดหลักประกันว่าภาคความมั่นคงจะต้องรับผิดชอบในการท�าหน้าที่ของตน บทบาท

ดังกล่าวคืออะไร และภาคประชาสังคมจะมีส่วนสนับสนุนรัฐสภาในการก�ากับดูแลภาค

ความมั่นคงได้อย่างไรบ้าง



การกำากับดูแลภาคความมั่นคงโดยรัฐสภา : หลักการ กลไก และแนวปฏิบัติ ค.ศ. 2003

52

ภำคประชำสงัคมและระบอบประชำธปิไตย

การมภีาคประชาสงัคมมคีวามส�าคญัต่อกระบวนการประชาธปิไตย ทั้งยงัเป็นภาคส่วนที่

มบีทบาทอนัแขง็ขนัและเพิ่มขึ้นทกุขณะ ในการที่ระบอบประชาธปิไตยจะขบัเคลื่อนไปได้

อย่างราบรื่น ภาคประชาสงัคมจะคอยท�าหน้าที่ย�้าเตอืนผู้น�าทางการเมอืงอย่างสม�่าเสมอ

ถึงข้อเรียกร้อง ความต้องการและผลประโยชน์ที่หลากหลายในสังคม อันเป็นสิ่งที่รัฐ

และผู้น�าพึงน�ามาพิจารณาทุกครั้งเมื่อมีการก�าหนดนโยบายและมีการตัดสินใจในการ

จดัสรรงบประมาณของชาต ิและนี่จงึเป็นเหตผุลส�าคญัว่าการมภีาคประชาสงัคมที่เข้มแขง็ 

และตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้เพราะ

ภาคประชาสังคมมีสมรรถนะที่จะถ่วงดุลอ�านาจของรัฐ และต่อต้านการใช้อ�านาจแบบ

เผด็จการได้ และจากความหลากหลายของกลุ่มต่างๆ ในภาคประชาสังคมนี่เอง ก็จะ

เป็นการสร้างหลกัประกนัว่ารฐัจะไม่เป็นเพยีงเครื่องมอืของกลุม่ผลประโยชน์เพยีงไม่กี่กลุม่

เท่านั้น

ภำคประชำสงัคมและภำคควำมมั่นคง

กลุ่มต่างๆ ในภาคประชาสังคมนั้น ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนา

เอกชนด้านสิทธิมนุษยชน สถาบันวิจัย และองค์กรพัฒนาเอกชนที่มุ่งศึกษานโยบาย 

เฉพาะเรื่อง ฯลฯ สามารถมบีทบาทกดดนัต่อกระบวนการตดัสนิใจและต่อนโยบายของ

ภาคความมั่นคงอย่างแขง็ขนั

ขณะที่รัฐบาลเองก็สามารถส่งเสริมให้องค์กรพัฒนาเอกชนเหล่านี้มีส่วนร่วมในการ

อภปิรายสาธารณะในประเดน็ที่เกี่ยวกบัความมั่นคงแห่งชาต ิบทบาทของกองทพั รวมถงึ

ประเดน็ต่างๆ ที่เกี่ยวกบัการด�าเนนิงานของต�ารวจและหน่วยงานข่าวกรอง ผลกค็อืการ

ถกอภิปรายในประเด็นเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในการด�าเนินนโยบาย

ของรฐับาลมากยิ่งขึ้นอกีด้วย
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บทบำทเฉพำะขององค์กรพฒันำเอกชน (NGOS) และสถำบนัวจิยัต่ำงๆ  
ในส่วนที่เกี่ยวกบัภำคควำมมั่นคง

องค์กรพฒันาเอกชนส่วนใหญ่เป็นองค์กรที่ไม่แสวงก�าไร มวีตัถุประสงค์ในการเป็นตวัแทน

ของกลุม่ผลประโยชน์ทางสงัคมที่มคีวามหลากหลายในประเดน็เฉพาะด้าน ขณะที่สถาบนัวจิยั

ต่างๆ อาจจะมีลักษณะเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่เป็นอิสระจากรัฐบาล หรือไม่ก็เป็น

สถาบนัที่มคีวามสมัพนัธ์กบัรฐับาลโดยผ่านการรบัการสนบัสนุนทางการเงนิ

ทั้งองค์กรพัฒนาเอกชน และสถาบันวิจัยสามารถมีบทบาทต่อการท�าหน้าที่ของรัฐสภา 

ในการก�ากบัดูแลภาคความมั่นคงในระบอบประชาธปิไตย โดย :

 การเผยแพร่และน�าเสนอข้อมลูและงานวจิยัที่เป็นอสิระที่เกี่ยวกบัภาคความมั่นคง 

กิจการทหารและประเด็นด้านการป้องกันประเทศ ต่อรัฐสภา สื่อมวลชนและ

ประชาชนทั่วไป

 ติดตามและกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามกรอบกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

ภายในภาคความมั่นคง

 น�าเสนอประเด็นด้านความมั่นคงที่มีความส�าคัญต่อสังคมโดยจัดเป็นวาระ 

ทางการเมอืง

 ส่งเสริมสมาชิกรัฐสภาให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในประเด็นความมั่นคง 

ด้วยการจดัหลกัสูตรฝึกอบรม และกจิกรรมสมัมนาทางวชิาการต่างๆ

 ให้ความเหน็ที่แตกต่างและเป็นทางเลอืกในฐานะผู้เชี่ยวชาญในประเดน็นโยบาย

ด้านความมั่นคงที่รฐับาลน�าเสนอ หรอืในประเดน็การจดัสรรงบประมาณในการ

ป้องกันประเทศ การจัดหาอาวุธและทรัพยากรที่จ�าเป็นอื่นๆ พร้อมกับส่งเสริม

ให้เกิดการถกอภิปรายในประเด็นเหล่านี้ ตลอดจนน�าเสนอนโยบายด้านความ

มั่นคงที่เป็นทางเลอืก

 น�าเสนอการประเมนิผลและวพิากษ์ นโยบายด้านความมั่นคงและวธิกีารที่นโยบาย

ดงักล่าวถูกน�าไปใช้ปฏบิตัิ

 ให้ความรู้และอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยจัดให้มีการถกอภิปรายที่

หลากหลายในเวทสีาธารณะ
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บทบาทของภาคประชาสงัคมในละตนิอเมรกิาเป็นตวัอย่างที่แสดงถงึบทบาทอนัหลากหลาย

ขององค์กรพฒันาเอกชน และหน่วยงานวจิยัต่างๆ ในการก�ากบัดแูลและตรวจสอบภาค

ความมั่นคง (โปรดดูกรอบที่ 7)

กรอบที่ 7

ภำคประชำสงัคมในละตนิอเมรกิำ : ตวัอย่ำงที่เป็นรปูธรรมของบทบำท 

และควำมส�ำคญัขององค์กรภำคประชำสงัคม

องค์กรภาคประชาสงัคมจ�านวนมากในละตนิอเมรกิาก่อตั้งขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่ 1980 และ 

1990 โดยมีเป้าหมายที่จะท�าให้กลไกการสนทนาและสื่อสารระหว่างฝ่ายพลเรือนและทหารมี

ประสทิธภิาพมากขึ้น ซึ่งกเ็ป็นช่วงเวลาเดยีวกนักบัที่รฐับาลพลเรอืนซึ่งเพิ่งได้รบัเลอืกตั้งเข้ามาก็

ก�าลังพยายามจะปฏิรูปโครงสร้างกองทัพ การมีการสนทนาหรือการสาส์นเสวนาดังกล่าวมีส่วน

ช่วยให้กองทัพไม่ถูกโดดเดี่ยว ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้มีกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้

ความเข้าใจระหว่างภาคประชาสงัคม เจ้าหน้าที่ของรฐัที่มาจากการเลอืกตั้งและผูบ้ญัชาการเหล่าทพั

ในระดบัสงูด้วย และจากช่วงเวลาดงักล่าวเป็นต้นมา กลุม่องค์กรเหล่านี้กม็บีทบาทที่ส�าคญัยิ่งขึ้น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นแหล่งความรู้ความเชี่ยวชาญทางพลเรือนที่ส�าคัญ ตลอดจน 

เป็นแหล่งของการใหค้วามรูท้างวชิาการในประเดน็ที่เกี่ยวกบัความมั่นคงและการป้องกนัประเทศ 

ซึ่งถอืได้ว่าเป็นความรบัผดิชอบที่ยิ่งใหญ่และมคีวามส�าคญัในการตรวจสอบนโยบายความมั่นคง

และงบประมาณทางทหาร

ตวัอย่ำง

ตัวอย่างที่โดดเด่นเช่นกรณีของกลุ่ม SER en 200010 ในอาร์เจนตินา โดยกลุ่มนี้จัดตั้งขึ้น 

หลังจากการพยายามก่อรัฐประหารในปี ค.ศ. 1990 โดยเริ่มต้นเป็นเพียงกลุ่มที่จัดให้มีในการ

สื่อสารสนทนา ระหว่างผูแ้ทนของภาคประชาสงัคม พรรคการเมอืงและฝ่ายทหาร การพบปะหารอื

ดงักล่าวได้กลายเป็นฐานรากอนัส�าคญัที่กลุ่ม SER en 2000 น�าเอาข้อมูลต่างๆ มาใช้ในการร่าง

กฎหมายที่เกี่ยวกบัการก�าหนดนโยบายในการป้องกนัประเทศในระยะเวลาต่อมา

ขณะที่ผูเ้ชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการป้องกนัประเทศที่เป็นพลเรอืนที่เป็นส่วนส�าคญัของกลุม่ 

FLACSO11 ในสาธารณรัฐโดมินิกันก็ได้ท�างานร่วมกับฝ่ายทหารในการร่างกฎหมายเพื่อปฏิรูป

ระบบต�ารวจ และมีบทบาทในการให้ค�าแนะน�าแก่ทั้งฝ่ายบริหารและรัฐสภาเมื่อมีการพิจารณา

ร่างกฎหมายดงักล่าวด้วย
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กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมหลายกลุ่มในละตินอเมริกาจะท�างานอย่างใกล้ชิดร่วมกับคณะ

กรรมาธกิารความมั่นคงและการป้องกนัประเทศในรฐัสภา ในการที่จะพฒันาความเชี่ยวชาญทาง

วิชาการและทรัพยากรมนุษย์ของบรรดาสมาชิกรัฐสภาทั้งหลายเพื่อให้สามารถท�าหน้าที่ในการ

ก�ากบัดูแลฝ่ายกองทพัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

องค์กร IDEPE (Instituto de Estudios Politicos y Estratégicos) ในเปรู มบีทบาทส�าคญั

ในงานด้านฝึกอบรมสมาชิกรัฐสภาทั้งหญิงและชาย ตลอดจนเจ้าหน้าที่คณะท�างานให้มีความรู้ 

ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการปฏบิตังิานในคณะกรรมาธกิารการป้องกนัประเทศทั้งใน

ส่วนที่เกี่ยวกบัการบรหิารและการจดังบประมาณทางทหาร

ขณะที่กลุ่ม FLACSO ในกัวเตมาลามีบทบาทในการสนับสนุนรัฐสภาทั้งในการวิเคราะห์และ

พจิารณากฎหมายหลายฉบบัที่เกี่ยวกบักองทพัไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกบัการปฏริปูหน่วยงาน

ด้านข่าวกรองหรอืหน่วยงานในกองทพั

กำรขำดควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนของฝ่ำยพลเรอืน

ในประเทศละตนิอเมรกิา ผูเ้ชี่ยวชาญฝ่ายพลเรอืนในงานด้านความมั่นคงและการป้องกนัประเทศ

ก็ยังคงมีไม่เพียงพอ และจึงส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของทั้งฝ่ายบริหารและองค์กรฝ่าย

นติบิญัญตัทิี่รบัผดิชอบในการก�ากบัดูแลกองทพั อย่างไรกด็ ีในระยะสั้นนั้น องค์กรภาคประชา

สังคมเหล่านี้ สามารถท�าหน้าที่ในการอุดช่องว่างดังกล่าวได้ด้วยการฝึกอบรมให้ความรู้แก่

ประชาชน ซึ่งก็เท่ากับเป็นการขยายเครือข่ายของประชาชนที่มีส่วนรับผิดชอบในการก�ากับดูแล

ภาคความมั่นคงให้กว้างขวางยิ่งขึ้นด้วย

กำรสร้ำงเครอืข่ำย

เพื่อบรรลเุป้าหมายข้างต้น กลุม่ SER en 2000 ได้จดัตั้งเครอืข่ายในระดบัภมูภิาคขึ้น อนัประกอบ

ไปด้วยกลุ่มองค์กรภาคประชาสงัคม และกลุ่มสถาบนัวจิยัที่ทุ่มเทให้กบังานด้านความมั่นคงและ

การป้องกนัประเทศ เครอืข่ายดงักล่าวซึ่งใช้ชื่อว่า RESDAL12 (www.ser2000.org.ar) ได้สร้าง

ระบบฐานข้อมูลของเอกสารและฐานข้อมูลของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับความมั่นคงและการ

ป้องกนัประเทศ รวมทั้งมโีครงการที่เปิดให้พลเรอืนเข้าร่วมท�าวจิยัและเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานนี้ด้วย

แหล่งที่มา : Chris Sabatini, National Endowment for Democracy, 

Washington DC, 2002.
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สื่อมวลชน

การมสีื่อมวลชนที่เป็นอสิระช่วยให้ประชาชนและผูแ้ทนปวงชนทั้งหลายสามารถตดัสนิใจ

ได้อย่างมเีหตผุลและมข้ีอมลูที่รอบด้าน สื่อมส่ีวนส�าคญัในการก�ากบัดูแลและตรวจสอบ

การด�าเนนิงานของรฐัในทั้ง 3 แขนง (นติบิญัญตั ิบรหิาร ตุลาการ) และยงัมอีทิธพิลต่อ

เนื้อหาสาระของประเดน็ที่สาธารณชนหยบิยกขึ้นมาและต่อคุณภาพของการถกอภปิราย

ในประเดน็เหล่านั้นด้วย ซึ่งกย็่อมส่งผลกระทบต่อรฐับาล ภาคธุรกจิ วชิาการและภาค

ประชาสังคม การมีสื่อเสรีจึงเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญอย่างยิ่งในระบอบประชาธิปไตย 

ในกรอบที่ 8 แสดงถงึปัญหาที่สื่อมวลชนจะต้องเผชญิในกรณทีี่สื่อเหล่านั้นท�าหน้าที่ใน

การวพิากษ์วจิารณ์รฐับาล ด้วยเหตนุี้ การให้หลกัประกนัในด้านความปลอดภยัแก่ผูท้�าสื่อ 

นกัข่าวและผู้รายงานข่าวทั้งหลายจงึถอืเป็นหวัใจส�าคญัของการมเีสรภีาพของสื่อนั่นเอง

กรอบที่ 8

สงครำมในรปูแบบใหม่ : ช่วงเวลำที่ยำกล�ำบำกต่อเสรภีำพของสื่อมวลชน

“ประชากรเกอืบหนึ่งในสามของโลกยงัคงอาศยัอยูใ่นประเทศที่ปราศจากเสรภีาพของสื่อมวลชน(..) 

เราต้องแยกแยะระหว่างผู้ที่เสียชีวิตในเขตสงครามโดยมิได้ปรากฏเป็นที่แจ้งชัดว่าเขาถูกฆ่า 

เพราะเป็นผูส้ื่อข่าวและผูท้ี่ถกูฆาตกรรมโดยจงใจอนัเนื่องมาจากการที่เขาเหล่านั้นตพีมิพ์บทความ 

หรอืก�าลงัรายงานการสบืสวนในประเดน็ที่มผีลกระทบต่อความมั่นคง หรอืเป็นผูส้ื่อข่าวที่รายงาน

และประณามพฤติกรรมการใช้อ�านาจตามอ�าเภอใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นกรณี

พฤติกรรมที่ปราศจากความเป็นธรรม การก่ออาชญากรรม พฤติกรรมฉ้อฉลและการยักยอก

ทรพัย์ สงครามในรูปแบบใหม่นั้นมใิช่สงครามระหว่างกองทพัในรูปแบบดั้งเดมิอกีต่อไป หากแต่ 

เป็นสงครามระหว่างกลุม่ชาตพินัธุ ์อดุมการณ์ ศาสนา หรอืระหว่างกลุม่ที่ก่ออาชญากรรมทั่วไป และ

สงครามในลกัษณะนี้เองที่ท�าให้การรายงานข่าวเตม็ไปด้วยอนัตรายยิ่งขึ้นทุกขณะ แต่ความตาย 

หรอืการบาดเจบ็ของผู้สื่อข่าวในสถานการณ์ความขดัแย้งเหล่านี้มใิช่เกดิขึ้นจากอุบตัเิหตุเสมอไป 

บางครั้ง ผูท้ี่ก�าลงัสูร้บกนัอยูแ่ม้จากฝ่ายกองทพัเองกจ็งใจที่จะพุง่เป้าโจมตไีปยงัพยานในเหตกุารณ์

ที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏบิตักิารของพวกเขาด้วย”

แหล่งที่มา : Annual report 2002, Reporters Without Borders
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ในประเทศที่สื่อมวลชนมิได้เป็นอิสระจากรัฐบาลนั้น มีความเป็นไปได้สูงที่ผู้ปกครอง

ประเทศจะใช้อ�านาจโดยมชิอบและใชส้ื่อเป็นเครื่องมอืในการโฆษณาชวนเชื่อ ฉะนั้น สื่อ

จงึไม่สามารถจะมบีทบาททั้งในการก�ากบัดูแล ตรวจสอบ และสร้างความโปร่งใสในการ

ปฏบิตังิานของภาคความมั่นคงได้

อย่างไรก็ดี ปรากฏการณ์ของการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ท�าให้ประชาชนมี

โอกาสเข้าถึงข้อมูลของทางราชการได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา 

นอกจากสาธารณชนสามารถเข้าถงึข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้มากขึ้นแล้ว ภาครฐั

ต้องปฏบิตังิานด้วยความโปร่งใสและรบัผดิชอบมากขึ้นตามไปด้วย ปรากฏการณ์ดงักล่าว

ควรได้รับการสนับสนุนมากขึ้น ทั้งนี้เพราะการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้

อย่างสะดวกท�าให้ประชาชนได้รบัข้อมลูที่รอบด้านและจงึเป็นประชากรที่มคุีณภาพยิ่งขึ้น 

อนัจะน�าไปสูก่ารถกอภปิรายอย่างมคีณุภาพในประเดน็ที่เกี่ยวกบันโยบายที่มคีวามส�าคญั 

ซึ่งกจ็ะน�าไปสู่การมธีรรมาภบิาลในการปกครองด้วย อย่างไรกด็ ีเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็

กส็ามารถก่อให้เกดิผลเสยีได้เช่นกนั กล่าวคอื อาจถูกน�าไปใช้โดยกลุ่มหวัรุนแรงต่างๆ 

เพื่อเผยแพร่ลทัธเิหยยีดผวิ หรอืแม้แต่การสร้างกระแสต่อต้านพวกยวิ เป็นต้น ในกรณี

ความขัดแย้งในบางพื้นที่นั้น ปรากฏว่าสื่อมวลชน เช่น สถานีวิทยุได้ถูกใช้โดยกลุ่ม 

หวัรนุแรงให้เป็นเวทใีนการสร้างบรรยากาศแห่งความเกลยีดชงัระหว่างกลุม่ต่างๆ ในสงัคม

กำรรวบรวมและกำรเผยแพร่ขอ้มลูขำ่วสำรในประเดน็ที่เกี่ยวกบัควำมมั่นคง

จากมุมมองของหลักธรรมาภิบาลในระบอบประชาธิปไตยนั้น สื่อมวลชนมีสิทธิที่จะ

รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในประเด็นด้านความมั่นคงที่อยู่ในความสนใจของ

สาธารณชน ขณะที่ต้องมีความรับผิดชอบในการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นความจริง

อย่างถูกต้องและเป็นธรรม

ด้วยเหตุนี้ สื่อมวลชนจึงมีบทบาทในการเป็นตัวช่วยรัฐบาลและรัฐสภาในการอธิบาย

นโยบายต่างๆ ต่อประชาชน ซึ่งมีสิทธิที่จะได้รับรู้และมีส่วนร่วมอย่างมีความรู้และ

ความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนทางการเมอืงเหล่านี้ด้วย ตวัอย่างเช่น สื่อมวลชน

สามารถมีส่วนสนับสนุนสิทธิของประชาชนในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้วยการน�าเสนอ

ข้อมลูเกี่ยวกบับคุคลต่างๆ ที่ด�ารงต�าแหน่งส�าคญัในหน่วยงานด้านความมั่นคง ตลอดจน 
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น�าเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐ การส่งกองก�าลังไปยัง

ต่างประเทศ หลกันยิมทางทหาร การท�าความตกลงจดัหาอาวุธ และสนธสิญัญาต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้อง น�าเสนอข้อมูลของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการดังกล่าว และประเด็น

ปัญหาที่เป็นข้อท้าทายหรือภัยด้านความมั่นคงในอนาคต อย่างไรก็ดี สื่อมวลชนก็อาจ

จะถูกสั่งห้ามมใิห้เผยแพร่เอกสารที่เป็นความลบัของทางราชการ หรอือาจจะตดัสนิใจที่

จะไม่เผยแพร่เอกสารที่เป็นความลบัดงักล่าวโดยความสมคัรใจ ด้วยเช่นกนั

กฎหมำยเกี่ยวกบัสื่อมวลชนและประเดน็ควำมมั่นคง

ทุกประเทศจะมกีฎหมายเกี่ยวกบัเสรภีาพของสื่อมวลชน หลกัการดงักล่าวปรากฏอยู่ใน

มาตรา 19 ของปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินุษยชนซึ่งระบุว่า :

“ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งความคิดเห็นและการแสดงออก 

ทั้งนี้สทิธนิี้รวมถงึอสิรภาพที่จะถอืเอาความเหน็โดยปราศจากการ

แทรกแซงและที่จะแสวงหา รับ ตลอดจนส่งข้อมูลข่าวสารและ

ข้อคดิผ่านสื่อใดๆ และโดยไม่คำานงึถงึพรมแดน” 13

ขณะที่ยงัไม่มแีนวทางที่เป็นที่ยอมรบัเป็นกตกิาระหว่างประเทศว่า การมเีสรภีาพดงักล่าว

จะได้มาและได้รบัการคุม้ครองปกป้องดว้ยวธิใีด เป็นที่น่าสงัเกตว่า หลกัการข้างต้นเป็น

หลักการสากลที่ถูกระบุไว้อย่างปราศจากข้อสงวนใดๆ รวมทั้งมิได้มีการอ้างอิงถึงข้อ 

จ�ากดัใดๆ ทั้งสิ้นในส่วนที่เกี่ยวกบัประเดน็ด้านความมั่นคง

กรอบที่ 9

เสรภีำพของสื่อมวลชนภำยหลงัเหตกุำรณ์ 11 กนัยำยน ค.ศ. 2001

วนัเสรภีาพสากลของสื่อคอืวนัที่ 3 พฤษภาคมของทกุปี ในการเฉลมิฉลองในปี ค.ศ. 2002 จดุเน้น 

อยู่ที่ผลกระทบต่อเสรีภาพของสื่อมวลชนจากมาตรการต่างๆ ที่รัฐน�ามาใช้เพื่อเสริมสร้าง 

ความมั่นคงทั้งในระดบัชาตแิละระดบัระหว่างประเทศ หลงัจากเหตกุารณ์การโจมตโีดยผู้ก่อการร้าย 

ในวนัที่ 11 กนัยายน ค.ศ. 2001.
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“มีความตึงเครียดอย่างแน่นอนระหว่างการแสดงออกถึงเสรีภาพขั้นพื้นฐานกับความต้องการ

ด้านความมั่นคงที่มีมากยิ่งขึ้นเพื่อรับมือกับภัยก่อการร้าย แต่หัวใจของการรณรงค์ต่อต้านการ

ก่อการร้ายใดๆ กค็อืการยนืหยดัในเรื่องเสรภีาพของเรานั่นเอง” นายโคอชิโิร มสัซอูรูะ ผู้อ�านวยการ

องค์การยูเนสโก

แหล่งที่มา : The World of Parliaments, Issue No 6, May 2002, IPU.

กำรสื่อสำรระหว่ำงรฐัสภำกบัสำธำรณชนในประเดน็ควำมมั่นคง

การก�ากบัดูแลและตรวจสอบตามแนวทางประชาธปิไตยจะมปีระสทิธภิาพในฐานะหลกัการ

ส�าคญัของธรรมาภบิาลในการปกครองกต่็อเมื่อประชาชนได้รบัทราบและมคีวามรูเ้กี่ยวกบั

ประเดน็ส�าคญัที่มกีารถกอภปิรายในรฐัสภา

ประสิทธิภาพในการสื่อสารต่อประชาชนในประเด็นด้านความมั่นคงนั้นขึ้นอยู่กับความ

พรั่งพร้อมและความถูกต้องของข้อมูลที่ถูกน�าเสนอต่อสาธารณชนทั้งโดยรัฐบาลและ

รัฐสภา รัฐสภาควรที่จะให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการที่ประชาชนจะต้องได้รับข้อมูล

ข่าวสารอย่างเป็นระบบและเพียงพอในระดับที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจในประเด็นความ

มั่นคงและในผลลพัธ์อนัเกดิจากกระบวนการตดัสนิใจในรฐัสภา

กำรท�ำให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถงึเอกสำรต่ำงๆ

วธิกีารหนึ่งที่จะเป็นหลกัประกนัว่าประชาชนจะสามารถเข้าถงึข่าวสารข้อมูลได้อย่างเตม็ที่ 

กค็อื การที่รฐัสภาจะโดยเอกเทศหรอืด้วยความร่วมมอืกบัรฐับาล จดัท�าเอกสารข้อมูลใน

ประเด็นด้านความมั่นคงต่างๆ ที่มีความหลากหลายและรอบด้านทั้งในรูปเอกสารหรือ

การน�าเสนอผ่านเวป็ไซต์ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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กรอบที่ 10

เวป็ไซต์ของรฐัสภำ

จนถงึขณะนี้ (พฤษภาคม ค.ศ. 2002) มรีะบบรฐัสภา 244 แห่งใน 180 ประเทศ (โดยรฐัสภา 

64 แห่งเป็นระบบ 2 สภา) สหภาพรฐัสภาระหว่างประเทศ (IPU) มขี้อมูลว่ามเีวป็ไซต์ของรฐัสภา

อยู่ถงึ 165 เวป็ ใน 128 ประเทศ(ในบางประเทศที่มรีะบบสองสภานั้น แต่ละสภาจะมเีวป็ไซต์

ของตนเอง) แนวทางในการจัดท�าเนื้อหาและโครงสร้างของเว็ปไซต์ของรัฐสภาที่ได้รับความเห็น

ชอบโดยสภาของสหภาพรฐัสภาระหว่างประเทศ เมื่อเดอืนพฤษภาคม ค.ศ. 2002 นั้น สามารถ

เข้าสบืค้นได้ในเวป็ไซต์ของ IPU ที่ http://www.ipu.org

ตัวอย่างของข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นด้านความมั่นคงที่สามารถให้สาธารณชนรับรู้และ 

เข้าถงึในรูปแบบที่ประชาชนจะอ่านได้โดยง่ายนั้น ได้แก่

 เอกสารที่มคีวามส�าคญัในทางยทุธศาสตร์ เชน่ นโยบายความมั่นคงของประเทศ

 งบประมาณการป้องกนัประเทศ (โดยไม่รวมงบประมาณลบัทางทหาร)

 เอกสารเผยแพร่ในประเดน็ที่เกี่ยวกบัการอภปิรายและการตดัสนินโยบายที่ส�าคญั

ทั้งหลาย ญตัตทิี่น�าเสนอในสภา กฎหมายและเอกสารอื่นใดที่แจกจ่ายในรฐัสภา

ที่เป็นประเดน็เกี่ยวข้องกบัภาคความมั่นคง

 รายงานการประชมุของคณะกรรมาธกิารรฐัสภา และรายงานการอภปิรายในสภา

ในประเดน็ความมั่นคงทั้งหมด (ยกเว้นกรณทีี่เป็นการประชุมลบั) ซึ่งหมายรวมถงึ 

รายงานเกี่ยวกบัขอบเขต และข้อก�าหนดและเงื่อนไขของการประชมุลบัดงักล่าวด้วย

 เอกสารสิ่งพมิพ์ทั้งหลายที่เกี่ยวกบัการไต่สวนของรฐัสภาในประเดน็ความมั่นคง

 รายงานประจ�าปีของรฐัสภาหรอืรายงานเกี่ยวกบัการด�าเนนิงานของหน่วยงานด้าน

ความมั่นคงทั้งหมด

 รายงานของผู้ตรวจการรัฐสภาหรือผู้ตรวจเงินแผ่นดินในส่วนที่เกี่ยวกับภาค

ความมั่นคง แม้ว่าผู้ตรวจการรัฐสภาอาจไม่ได้รับอนุญาตให้น�าเสนอรายงาน

การสืบสวนในบางประเด็นต่อสาธารณชน แต่ก็จะต้องรายงานการสืบสวน 

ดังกล่าวต่อคณะกรรมาธิการที่จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะ รัฐบาลจะต้องน�าเสนอ

มาตรการใดๆ กต็ามที่ไดด้�าเนนิการให้เป็นไปตามรายงานของผูต้รวจการรฐัสภา

และผู้ตรวจเงนิแผ่นดนิให้รฐัสภารบัทราบด้วย
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 ข้อมูลเกี่ยวกบัความตกลงระหว่างประเทศทั้งในระดบัทวภิาคแีละพหุภาค ี

 ข้อมูลเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกรัฐสภาแต่ละคน หรือ

ข้อมูลเกี่ยวกับการลงคะแนนของสมาชิกรัฐสภาในแต่ละฝ่ายในประเด็นด้าน 

ความมั่นคง เช่น เรื่องงบประมาณ การเข้าร่วมพันธมิตรระหว่างประเทศ การ

เกณฑ์ทหาร การจดัหาอาวุธ ฯลฯ

 กฎหมายเกี่ยวกับเสรีภาพของข้อมูลข่าวสาร (Freedom of Information  

Legislation) 

กำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้ประชำชนสำมำรถมสี่วนร่วมในงำนของรฐัสภำ

การน�าเสนอข้อมลูข่าวสารแต่เพยีงดา้นเดยีว อนัไดแ้ก่ ข้อมูลจากฝ่ายรฐัสภาหรอืรฐับาล

ไปยังประชาชนนั้น ไม่เป็นการเพียงพอ รัฐสภาควรที่จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชน

สามารถติดต่อสื่อสารมายังรัฐสภาในประเด็นความมั่นคงได้ด้วยเช่นกัน การสื่อสาร 

สองทางหรอืการสนทนาสองทางนั้นมคีวามส�าคญัอย่างยิ่งเนื่องจาก : 

 เป็นการให้หลักประกันว่าประชาชนจะมีส่วนร่วมและมีส่วนก�ากับดูแลได้อย่าง

แน่นอน

 ท�าให้ประชาชนมคีวามมั่นใจในการปฏบิตัหิน้าที่ของรฐัสภา

 เป็นการเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบการกระท�าที่อาจไม่โปร่งใสหรือผิดพลาด 

(ผ่านผู้ตรวจการรฐัสภา)

 เป็นการสร้างหลักประกันว่ากฎหมายที่ผ่านสภาและนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล

นั้นมคีวามชอบธรรมและได้รบัการสนบัสนุนจากประชาชน และจงึเป็นการสร้าง

เสถยีรภาพแก่ระบอบประชาธปิไตยไปในตวั

การสนับสนุนให้เกิดการสื่อสารสองทาง อาจท�าได้ด้วยการให้ข้อมูลข่าวสารโดยรัฐสภา 

การจดัให้มกีารรบัฟังความคดิเหน็ การตดิตามข่าวสารจากส�านกัข่าวต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

การจดัให้มกีารอภปิรายในสถานโีทรทศัน์ ตลอดจน จดัการสรปุรวบรวมข่าวสารที่เกี่ยวข้อง 

ส่งตรงไปยงัคณะกรรมาธกิารรฐัสภาชุดต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานวจิยัรฐัสภาเป็นต้น
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กรอบที่ 11

รฐัสภำและสื่อมวลชน

“11. สมัชชาแห่งสภาของยุโรปเชิญชวนให้รัฐสภาแห่งชาติทั้งหลายพิจารณามาตรการดังต่อไปนี้

โดยเร่งด่วน :

i. มาตรการที่สนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสในการท�างานของรัฐสภา อันได้แก่ การเปิดให้

ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมของคณะกรรมาธิการต่างๆ โดยประเด็นนี้มิใช่เป็นเพียงเรื่อง

ของนโยบายที่มุง่เนน้การสื่อสารกบัประชาชนเทา่นั้น หากแต่เป็นความส�าคญัทางการเมอืงใน

ระดบัต้นๆ ซึ่งจะมผีลกระทบโดยตรงต่อการที่ระบอบประชาธปิไตยจะเดนิหน้าได้อย่างเตม็ที่

ด้วย

ii. พยายามใช้ประโยชน์จากวธิกีารสื่อสารแบบดั้งเดมิควบคูไ่ปกบัเทคโนโลยใีนด้านข้อมลูข่าวสาร

ในรูปแบบใหม่ต่างๆ โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อ

a. ก่อให้เกิดบรรยากาศของการท�างานที่ดีที่สุดส�าหรับสื่อมวลชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

สื่อมวลชนที่ประจ�ารฐัสภา

b. เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอภิปรายในสภาเป็นไป

อย่างรวดเร็วและทันการณ์ จัดให้มีการตีพิมพ์วาระการประชุมและรายงานการประชุม

แบบค�าต่อค�าอย่างรวดเรว็ด้วยเช่นกนั

c. เพิ่มการให้บรกิารแบบ On-line เพื่อจะได้มกีารสื่อสารโดยตรงทางอเิลก็ทรอนกิส์ ทั้งกบั 

สาธารณชนและสื่อมวลชนได้อย่างรวดเรว็

d. ท�าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและเอกสารของรัฐสภาได้อย่างเต็มที่เพื่อที่ว่าการ 

ถกอภปิรายสาธารณะจะเกดิขึ้นก่อนที่จะมกีารลงคะแนนในร่างกฎหมายฉบบัใดฉบบัหนึ่ง

iii. ใช้ประโยชน์ จากค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร

iv. ด�าเนนิการให้เนื้อหา/เอกสาร/ที่เป็นข้อกฎหมายต่างๆ นั้น มลีกัษณะที่ผู้อ่านที่มใิช่ผู้เชี่ยวชาญ

สามารถมคีวามเข้าใจและเข้าถงึข้อมูลเหล่านั้นได้

v. ด�าเนินการอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้กระบวนการในการถกอภิปรายประเด็นต่างๆ เหล่านี้ 

เป็นไปอย่างกระชบั ให้เกดิความเข้าใจเพื่อให้กระบวนการตดัสนิใจด�าเนนิไปได้อย่างรวดเรว็

vi. ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานด้านสื่อสารและข้อมูลของรัฐสภารวบรวมข้อมูลที่จ�าเป็น 

ในการน�าเสนอร่างกฎหมาย และอธบิายลกัษณะเฉพาะของกฎหมายเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ

เพื่อเผยแพร่แก่สื่อมวลชนและผู้มสี่วนได้เสยีจากกฎหมายดงักล่าว
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vii. จัดให้มีการสัมมนาส�าหรับสื่อมวลชนเพื่อให้รับทราบการท�างานของรัฐสภาโดยมุ่งเน้นไปยัง

การสร้างความคุ้นเคยและความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมายและกระบวนการ

ด�าเนินงานของรัฐสภา ตลอดจนเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในส่วนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์

ระหว่างสมาชิกรัฐสภากับองค์การระหว่างประเทศต่างๆ ด้วย และควรให้ความสนใจเป็น

พเิศษแก่นกัข่าวจากหนงัสอืพมิพ์หรอืสื่อในท้องถิ่นและในภูมภิาค

viii. สร้างเครือข่ายการติดต่อสื่อสารผ่านทางอินเตอร์เน็ต และกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนให้

ประชาชนมีการติดต่อสื่อสารโดยตรงทั้งกับฝ่ายบริการข่าวสารข้อมูลของรัฐสภา และกับ

สมาชกิรฐัสภาเองด้วย

ix. หามาตรการในการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งช่องโทรทัศน์ที่เป็นอิสระที่ท�าหน้าที่เฉพาะการ 

น�าเสนอข่าวของรฐัสภาเท่านั้น ดงัปรากฏในประเทศยโุรปหลายประเทศรวมทั้งในสหรฐัอเมรกิา 

และแคนาดา

x. ให้การสนบัสนนุอย่างเตม็ที่ในทางการเงนิหรอืโดยวธิอีื่นๆ แก่สื่อมวลชนที่พยายามท�าหน้าที่

ในการน�าเสนอข่าวอย่างมคีณุภาพและเป็นอสิระ อนัเป็นสื่อที่อาจจะไม่สามารถยนืหยดัอยูไ่ด้

ภายใต้การแข่งขนัและพลงัของกลไกตลาดในปัจจุบนั

แหล่งที่มา : Resolution 1142 (1997) of the Parliamentary 

Assembly the Council of Europe

 

การมีส ่วนร ่วมของประชาชนมีความส�าคัญอย่างยิ่งต ่อเสถียรภาพของระบอบ

ประชาธิปไตยในระยะยาว ระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชนจะมีความแตกต่าง

กนัไปในแต่ละประเทศ ในบางแห่งรฐัสภาอนุญาตให้ประชาชนเข้ารบัฟังการประชุมของ

คณะกรรมาธกิารต่างๆ ได้ ซึ่งถอืว่ามคีวามส�าคญัมากส�าหรบัองค์กรพฒันาเอกชน หรอื

ส�าหรบัปัจเจกชนที่มคีวามสนใจในกระบวนการออกกฎหมาย แม้ว่าในการเข้าร่วมรบัฟัง

ในคณะกรรมาธกิารเหล่านั้นจะมไิด้เปิดโอกาสหรอืให้ประชาชนหรอืกลุม่องค์กรที่เข้ารบั

ฟังซกัถามได้ แต่การที่สามารถมสี่วนในการรบัฟังกถ็อืว่ามคีุณค่าอย่างยิ่งแล้ว
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ท่ำนสำมำรถท�ำอะไรได้บ้ำงในฐำนะสมำชกิรฐัสภำ

กำรน�ำเสนอข้อมลูในนโยบำยควำมมั่นคงโดยผู้แทนจำกภำคประชำสงัคม 
 ท�าให้เกดิหลกัประกนัว่ามกีลไกต่างๆ ที่จะส่งเสรมิให้รฐัสภาได้รบัประโยชน์จากข้อมูลที่

น�าเสนอโดยผู้แทนของภาคประชาสงัคมในประเดน็ที่เกี่ยวข้องกบัความมั่นคง

 และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น ควรสนับสนุนให้มีการออกกฎหมายอนุญาตให้

สถาบัน/องค์กรที่มีความรู้ความช�านาญต่างๆ รวมทั้งกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน และ

สื่อมวลชน มีส่วนสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการต่างๆ ของรัฐสภาที่ 

รบัผดิชอบในประเดน็ความมั่นคงและเนื้อหาที่เกี่ยวกบัความมั่นคงทั้งมวล

กำรเสรมิสร้ำงควำมรบัรู้ของประชำชน

 ท�าให้เกดิหลกัประกนัว่ารฐัสภามนีโยบายด้านการประชาสมัพนัธ์เชงิรุกในประเดน็ที่เกี่ยวกบั

การตดัสนิใจที่มผีลกระทบต่อความมั่นคง และในกระบวนการก�าหนดนโยบายต่างๆ

ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงควำมมั่นคงและเสรภีำพของสื่อ

 ท�าให้เกดิหลกัประกนัว่าเสรภีาพของสื่อไดร้บัการคุม้ครองทั้งในทางกฎหมายและในทาง

ปฏบิตัใินประเดน็ความมั่นคง และหากมกีารจ�ากดัขอบเขตของเสรภีาพดงักล่าวกจ็ะต้อง

กระท�าบนพื้นฐานของการไม่ละเมดิหลกัการสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศ

 ท�าให้เกิดหลักประกันว่ามีการบัญญัติกฎหมายที่เหมาะสมเกี่ยวกับเสรีภาพของข้อมูล

ข่าวสาร
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บทที่ 7

มมุมองทำงเพศสภำพ

ต่อนโยบำยด้ำนควำมมั่นคง

ความเสมอภาคทางเพศเป็นประเด็นที่ค่อนข้างใหม่ในสายตาของสาธารณชน หากแต่

ในปัจจุบันประเด็นนี้ถือว่ามีความส�าคัญโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องความมั่นคง 

ทั้งนี้ เพราะว่าผูท้ี่ได้รบัผลกระทบจากความขดัแย้งที่มกีารใช้อาวธุทั้งที่เป็นผูอ้พยพลี้ภยั

และผู้ที่พลัดถิ่นฐาน (Internally Displaced Persons) นั้น จะเป็นผู้หญิงและเด็ก

เสยีเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ ผูห้ญงิซึ่งปัจจบุนัเป็นประชากรกว่าครึ่งหนึ่งของโลก มสีทิธิ

เสมอเช่นเดยีวกบัผูช้ายและจงึมส่ีวนส�าคญัต่อการแก้ปัญหาด้านความมั่นคงของรฐัด้วย

เช่นกนัการน�าเอาความสามารถและความเหน็ของผูห้ญงิมาประกอบการพจิารณาจะช่วย

ให้การรบัมอืกบัความท้าทายใหม่ๆ ในประเดน็ความมั่นคงมลีกัษณะที่มุ่งเน้นประชาชน

เป็นศูนย์กลางมากขึ้น ทั้งยังสอดคล้องกับมิติในด้านความมั่นคงของมนุษย์ด้วย ซึ่งก็

จะท�าให้วิธีการในการรับมือกับประเด็นความมั่นคงเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพและมี

ความยั่งยืนยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ ในการพิจารณาเรื่องความเสมอภาคทางเพศในนโยบาย

ความมั่นคง จงึมคีวามส�าคญัอย่างยิ่งที่จะต้องน�าเอามุมมองที่แตกต่างกนั 2 มุมมองมา

ประกอบการพจิารณา อนัได้แก่ ประการแรก นโยบายด้านความมั่นคงจะต้องมุ่งเน้นและ

พิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเพศสภาพ อันเป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหว แนวทาง

ในการแก้ไขที่เป็นไปได้และเป็นที่ยอมรับจะต้องถูกน�าเสนอในลักษณะที่ท�าให้เกิด 

ความมั่นใจว่า ผลประโยชน์และสิทธิของสตรีจะต้องได้รับการเคารพและคุ้มครอง 

ประการที่สอง เป็นความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสนับสนุนให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในทุก

ขั้นตอนของกระบวนการก�าหนดนโยบายในทุกแขนงที่เกี่ยวพนักบันโยบายความมั่นคง
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ผู้หญงิกบักำรแก้ไขควำมขดัแย้ง

การแก้ไขความขดัแย้ง การรกัษาสนัตภิาพและการสร้างสนัตภิาพนั้นมไิด้เป็นเรื่องเฉพาะ

ของผูท้ี่เข้าร่วมในการท�าสงครามซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผูช้ายเท่านั้น อย่างไรกด็ ีการที่ผูห้ญงิ

เข้าร่วมในโต๊ะเจรจาสันติภาพก็ยังคงมีเป็นเพียงส่วนน้อยแม้ในสถานการณ์ที่ผู้หญิง 

จ�าต้องเปลี่ยนสถานะและบทบาทตามเพศสภาพดั้งเดมิของตนมารบัภาระและความรบัผดิชอบ 

เยี่ยงบุรุษในยามสงคราม หรือท่ามกลางความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธระหว่างกันก็ตาม 

อย่างไรกด็ ีในปัจจุบนัเริ่มเป็นที่ยอมรบัอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นว่า ผู้หญงิมบีทบาทส�าคญั 

ในฐานะผูท้ี่มคีวามช�านาญที่ส�าคญัเฉพาะทาง มมีมุมองและมคีวามเข้าใจอย่างลกึซึ้ง ในทาง 

ปฏบิตั ิการที่ผูห้ญงิมสีว่นร่วมโดยตรงในกระบวนการตดัสนิใจในการแก้ไขปัญหาความ

ขัดแย้งและในกิจกรรมที่ส่งเสริมสันติภาพนั้น ส่งผลให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงมุมมอง

แบบดั้งเดมิที่มตี่อบทบาททั้งของหญงิและชายในสงัคมและในสถานการณ์ความขดัแย้ง

ต่างๆ ที่เกดิขึ้นด้วย

กรอบที่ 12

เพศสภำพในกระบวนกำรสนัตภิำพ

“ในกระบวนการสันติภาพใดๆ ก็ตามที่ละเลยความต้องการและบทบาทของผู้หญิงนั้นถือเป็น 

กระบวนการที่ไม่เป็นธรรมชาต ิและจงึเป็นกระบวนการที่ขาดเสถยีรภาพโดยตวัของมนัเอง_ _”

…“ในระยะของการเปลี่ยนผ่านหลังวิกฤติการณ์ความขัดแย้ง การสร้างพลังในหมู่สตรีถือว่า

มีความส�าคัญอย่างยิ่งในการเริ่มโครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมครั้งใหม่ ผู้หญิงก ็

เช่นเดียวกับผู้ชายเป็นทั้งผู้กระท�าและผู้ถูกกระท�าในสงครามและความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธ

ประหัตประหารกัน หากแต่เป็นผู้รับเคราะห์และผู้กระท�าในรูปแบบและพื้นที่ที่มีความแตกต่าง

กนั ในระหว่างสงคราม ผูห้ญงิมส่ีวนร่วมในภารกจิใหม่ๆ และจงึมบีทบาทใหม่ๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ 

กม็กัจะเป็นการรบัผดิชอบในภารกจิบางประการเพิ่มขึ้น และแม้ว่าจะมกีารเปลี่ยนแปลงบทบาท

ข้างต้น ผูห้ญงิกย็งัคงตกอยู่ในสถานะที่มบีทบาทเพยีงชายขอบในช่วงสถานการณ์ภายหลงัสงคราม

สิ้นสดุลงและในระยะของการสรา้งสนัตภิาพ ไมว่่าจะเปน็บทบาทเพยีงส่วนน้อยในสงัคม ที่เพิ่งจะ

พ้นจากสภาพความขัดแย้งหมาดๆ หรือบทบาทในการก�าหนดยุทธศาสตร์ในการสร้างสันติภาพ 

หรอืแม้แต่การน�าเอายุทธศาสตร์ดงักล่าวไปปฏบิตั”ิ

Gendering Human Security: From Marginalisation to the Integration of Women 

in Peace-Building, 2001, Norwegian Institute of International Affairs 
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กรอบที่ 13 น�าเสนอสาระส�าคญัของมตขิองคณะมนตรคีวามมั่นคงแห่งสหประชาชาต ิที่ 

1325 (ค.ศ.2000) ที่เน้นคณุค่าของการเปลี่ยนมมุมองจากการมองสตรใีนฐานะที่เป็นเพยีง

เหยื่อ/ผูร้บัเคราะห์ในความขดัแยง้ (ซึ่งรวมถงึการเป็นผูเ้สยีหายอนัเกดิจากความรนุแรง

และการถูกข่มขนืในฐานะที่เป็นเครื่องมอืหนึ่งในการท�าสงคราม) มาเป็นการมองสตรใีน

ฐานะที่เป็น “ผูม้บีทบาท” (actors) ในกระบวนการแก้ไขความขดัแย้ง การสร้างและรกัษา

สนัตภิาพ โดยมบีทบาทและสถานะทดัเทยีมกบัผู้ชาย การเปลี่ยนแปลงมมุมองดงักล่าว

ท�าให้เราต้องพจิารณาภารกจิและบทบาทของกบัผูห้ญงิและผูช้ายทั้งในช่วงก่อน ระหว่าง

และหลงัสงครามและความขดัแย้งที่มกีารใช้อาวธุด้วย ซึ่งกห็มายความว่าความเสมอภาค

ทางเพศและประเด็นเรื่องเพศสภาพนั้นควรถูกน�ามาพิจารณาตั้งแต่ใช่วงแรกของการ

ก�าหนดนโยบายทั้งในระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศ และส่งผลต่อการออก

กฎหมายในประเดน็เหล่านั้นด้วย

กรอบที่ 13

มมุมองทำงเพศสภำพต่อปฏบิตักิำรและกระบวนกำรสนัตภิำพ

คณะมนตรคีวามมั่นคงแห่งสหประชาชาต(ิ....)

7. กระตุน้ให้รฐัสมาชกิทั้งหลายเพิ่มการสนบัสนนุทางการเงนิ ทางวชิาการและการส่งก�าลงับ�ารงุ

ในการฝึกอบรมประเดน็ที่เชื่อมโยงและอ่อนไหวกบัเรื่องเพศสภาพ ซึ่งรวมถงึโครงการต่างๆ ที่

ได้รบัการสนบัสนนุทางการเงนิจากสหประชาชาตด้ิวย อาท ิกองทนุสหประชาชาตสิ�าหรบัสตร ี

(United Nations Fund for Women) และกองทุนสหประชาชาตเิพื่อเดก็ และกองทุนจาก

ส�านกังานข้าหลวงใหญ่ส�าหรบัผู้ลี้ภยัของสหประชาชาต ิ(United Nations High Commis-

sioner for Refugees) และหน่วยงานหรอืองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

8. เรียกร้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดให้ค�านึงถึงมุมมองทางเพศสภาพเพื่อประกอบในการ

เจรจาและในการน�าข้อตกลงสนัตภิาพต่างๆ ไปปฏบิตั ิอนัได้แก่ (a) การค�านงึถงึความต้องการ

ของผู้หญิงและเด็กหญิงในช่วงระยะของการส่งกลับถิ่นฐานเดิม และการตั้งถิ่นฐานใหม่  

รวมตลอดถงึการฟ้ืนฟสูภาพ การกลบัสูช่มุชน และการฟ้ืนฟปูระเทศหลงัจากความขดัแย้ง; (b)  

มาตรการต่างๆ ที่จะให้การสนบัสนนุความคดิรเิริ่มของสตรใีนท้องที่ในกระบวนการสนัตภิาพ 

และมาตรการต่างๆ ที่ให้สตรีที่เป็นคนในท้องที่ หรือคนพื้นเมืองมีส่วนร่วมในกระบวนการ

แก้ไขความขดัแย้ง และในการน�าเอากลไกต่างๆ อนัเป็นองค์ประกอบในข้อตกลงสนัตภิาพ
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ไปใช้ปฏิบัติ; (c) มาตรการที่ให้หลักประกันในการให้การคุ้มครองป้องกันและเคารพต่อ 

สิทธิมนุษยชนของสตรีและเด็กหญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวโยงกับรัฐธรรมนูญ 

ระบบการเลอืกตั้ง ต�ารวจ และกระบวนการตุลาการ(...)

15. แสดงออกถึงความเต็มใจเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า คณะผู้ปฏิบัติงานของคณะมนตร ี

ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะต้องน�าเอาประเด็นเรื่องเพศสภาพและสิทธิของสตรีมา

ประกอบการพจิารณาด้วยการหารอืกบักลุม่สตรทีั้งในระดบัท้องถิ่นและระดบัระหว่างประเทศ

ตดัตอนจาก United Nations Security Council Resolution 1325 (2000), 

มตวินัที่ 31 ตุลาคม ค.ศ. 2000

เพื่อให้สอดคล้องกบัมต ิ 1325 (ค.ศ. 2000) เลขาธกิารสหประชาชาตไิด้เสนอรายงาน

เรื่อง “สตร ีสนัตภิาพและความมั่นคง” ในวนัที่ 16 ตุลาคม ค.ศ. 2002 โดยในรายงาน

ดงักล่าวน�าเสนอผลกระทบของความขดัแย้งที่มกีารใช้อาวธุต่อสตรแีละเดก็ผูห้ญงิ กรอบ

กฎหมายระหว่างประเทศ บทบาทของสตรีในกระบวนการสันติภาพ ปฏิบัติการรักษา

สนัตภิาพ ปฏบิตักิารด้านมนษุยธรรม และในกระบวนการฟ้ืนฟบูรูณะ การลดอาวธุ การ

ปลดประจ�าการและการกลบัสูช่มุชนอกีครั้งหนึ่ง เงื่อนไขบางประการที่ปรากฏในรายงาน

ฉบบัดงักล่าวได้ถูกน�าเสนอไว้ในข้อเสนอแนะท้ายบทนี้ด้วย

สตรใีนคณะกรรมำธกิำรกลำโหมรฐัสภำ

จากการส�ารวจเรื่องบทบาทสตรีในการเมืองของสหภาพรัฐสภาระหว่างประเทศ (IPU) 

ในรอบ 25 ปี ที่ผ่านมา แสดงให้เหน็ว่า ผู้หญงิยงัคงมตีวัแทนในจ�านวนน้อยมากหรอื

เกือบไม่มีเลยในคณะกรรมาธิการกลาโหมของรัฐสภา จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจที่ผู้หญิง 

จงึเกอืบจะไม่เคยมบีทบาทในฐานะ ประธาน หรอื รองประธาน หรอืแม้แต่ผูร้ายงานพเิศษ

ของคณะกรรมาธกิารเหล่านั้น จากการส�ารวจในปี ค.ศ. 1997 (Men and Women in 

Politics: Democracy Still in Making) ปรากฏว่า จากรฐัสภา 97 แห่ง ที่ให้ข้อมูล 

เกี่ยวกบัการมส่ีวนร่วมของสตรใีนคณะกรรมาธกิารต่างๆ ของรฐัสภานั้น มผีูห้ญงิที่ท�าหน้าที่ 

ประธานคณะกรรมาธกิารกลาโหมอยูเ่พยีง 3% เท่านั้น และโดยทั่วไปแล้ว มผีูห้ญงิเพยีง 

18.6% ที่ท�าหน้าที่ประธานในคณะกรรมาธกิารต่างๆ ของรฐัสภา สภาพการณ์ดงักล่าว 
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อาจสามารถอธบิายได้ด้วยปัจจยัส�าคญั 2 ประการ คอื ประการแรก ทั่วโลกนั้นยงัคงม ี

สมาชิกรัฐสภาที่เป็นสตรีในสัดส่วนที่น้อยมาก คือมีเพียง 14.3% จากสถิติล่าสุด 

เดอืนพฤษภาคม ค.ศ. 2002 ประการที่สอง ทศันะที่ว่า สงคราม สนัตภิาพ และประเดน็

ความมั่นคงนั้น มใิช่เรื่องของผู้หญงิยงัคงฝังรากลกึในความคดิของคนส่วนใหญ่ในโลก 

ซึ่งมมุมองดงักล่าวเป็นมมุมองที่มปัีญหาอย่างแน่นอน ทั้งนี้เพราะสงครามนั้นส่งผลกระทบ

ต่อประชากรทั้งหมดของรัฐ และบ่อยครั้งผู้หญิงก็มักจะตกเป็นผู้รับเคราะห์/เหยื่อของ

สงครามมากกว่าผู้ชายด้วยซ�้าไป

สตรใีนกองทพั

ในระดับของหน่วยงานบริหาร การส่งก�าลังบ�ารุงและการสนับสนุนนั้น การมีส่วนร่วม

ของผู้หญงิในกองทพัถอืเป็นเรื่องปกตแิละมมีาแต่ดั้งเดมิในหลายประเทศ การมสีตรทีี่

มบีทบาทในฐานะกองหนุน ถอืว่ามคีวามส�าคญัไม่เฉพาะในยามสงบเท่านั้น แต่มคีวาม

ส�าคญัมากขึ้นในช่วงสงครามหรอืในกรณทีี่มกีารปะทะกนัทางอาวธุด้วย ในทางตรงกนัข้าม 

การที่ผู้หญิงมีส่วนร่วมในระดับปฏิบัติการและในการสู้รบถือเป็นปรากฏการณ์ค่อนข้าง

ใหม่ในระดบัระหว่างประเทศและเกอืบจะไมป่รากฏขอ้มูลเกี่ยวกบับทบาทของผูห้ญงิใน

สนามรบหรอืในกองทพัที่จะสามารถน�ามาเปรยีบเทยีบได้เลย กรอบที่ 14 แสดงถงึการ

มสี่วนร่วมของผู้หญงิในกองทพัรฐัสมาชกิเนโต

กรอบที่ 14 

กองก�ำลงัของบคุลำกรทำงทหำรที่เป็นสตร ี: ตวัอย่ำงของประเทศสมำชกิเนโต

ประเทศ จ�ำนวน % ของกองก�ำลงัทั้งหมด

เบลเยยีม 3,202 7.6%

แคนาดา 6,558 11.4%

สาธารณรฐัเชค็ 1,991 3.7%

เดนมาร์ค 863 5.0%

ฝรั่งเศส 27,516 8.5%
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ประเทศ จ�ำนวน % ของกองก�ำลงัทั้งหมด

เยอรมนี 5,263 2.8%

กรซี 6,155 3.8%

ฮงัการี 3,017 9.6%

อติาลี 438 0.1%

ลกัซ์เซมเบริ์ก 47 0.6%

เนเธอร์แลนด์ 4,170 8.0%

นอร์เวย์ 1,152 3.2%

โปแลนด์ 277 0.1%

โปรตุเกส 2,875 6.6%

สเปน 6,462 5.8%

ตุรกี 917 0.1%

สหราชอาณาจกัร 16,623 8.1%

สหรฐัอเมรกิา 198,452 14.0%

แหล่งที่มา : NATO Review Summer 2001

อาจกล่าวได้ว่า การมีส่วนร่วมของสตรีในหน่วยงานทหารทั้งในฐานะทหารอาชีพ หรือ

ในฐานะทหารเกณฑ์นั้นกระท�าได้ด้วยนโยบายของผู้น�าทางการเมอืงเป็นส�าคญั หรือไม่

ก็เป็นผลมาจากพัฒนาการภายในภาคความมั่นคงเอง ซึ่งก็อาจเป็นผลมาจากปัจจัย 2 

ประการ ที่อาจเกดิขึ้นต่างกรรมต่างวาระ อนัได้แก่

 ความจ�าเป็นที่จะต้องระดมประชากรทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมทั้งในการป้องกัน

และสนบัสนุนความมั่นคงของประเทศ

 การพฒันากองทพัให้ทนัสมยั ซึ่งสะท้อนถงึการเปลี่ยนแปลงและพฒันาการทาง

สังคมภายในประเทศที่ให้ความส�าคัญและ/หรือเริ่มมีความอ่อนไหวต่อแนวคิด

ในเรื่องความเสมอภาคทางเพศมากยิ่งขึ้น
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กรอบที่ 15

กำรมสี่วนร่วมของสตรใีนนโยบำยด้ำนควำมมั่นคงในฐำนะที่เป็นส่วนหนึ่งของ

กระแสควำมเสมอภำคทำงเพศ (Gender Mainstreaming)

การประเมนินโยบายด้านความมั่นคงของรฐับาลนั้นอาจจะกระท�าจากมมุมองของการท�าให้ประเดน็

เพศสภาพอยูใ่นกระแสหลกัด้วย ในการประชมุสหประชาชาตว่ิาด้วยบทบาทสตรคีรั้งที่ 4 ณ กรงุปักกิ่ง 

มกีารระบุให้ ‘Gender Mainstreaming’ เป็นยุทธศาสตร์ระดบัโลกในการส่งเสรมิความเสมอ

ภาคทางเพศสภาพ โดยสหประชาชาติให้ค�าจ�ากัดความ ‘Gender Mainstreaming’ ว่าเป็น 

“...กระบวนการประเมินผลกระทบของปฏิบัติการหรือแผนงานใดๆ ที่มีต่อทั้งหญิงและชาย ซึ่ง

หมายรวมถึงการออกกฎหมายต่างๆ นโยบายหรือโครงการในทุกระดับและในทุกพื้นที่ เป็น

ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นว่า ประเด็นที่มีผลกระทบหรือเป็นข้อห่วงใยตลอดจนประสบการณ์ของทั้ง

หญิงและชายนั้นเป็นมิติที่ต้องน�ามาพิจารณาประกอบในการวางแผน การน�าไปใช้ปฏิบัติ การ 

ตดิตาม และการประเมนินโยบายและโครงการต่างๆ ทั้งในมติทิางการเมอืง เศรษฐกจิและสงัคม เพื่อ

ที่วา่ทั้งหญงิและชายจะไดร้บัประโยชนจ์ากโครงการและนโยบายเหล่านั้นโดยเสมอภาคกนั อนัจะ 

เป็นการท�าให้ความไม่เสมอภาคไม่ขยายขอบเขตและคงอยู่อีกต่อไป และเป้าหมายสุดท้ายก็คือ

การมคีวามเท่าเทยีมกนัทางด้านเพศสภาพนั่นเอง”

แหล่งที่มา : UN ECOSOC Agreed Conclusions 1997/2

นอกจากนี้ การที่ผู้หญิงมีส่วนร่วมมากขึ้นในกองทัพก็อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง 

แนวการป้องกนัประเทศแบบดั้งเดมิมาสูก่ารเนน้เรื่องความมั่นคงของมนุษย์ด้วยเช่นกนั

ดังจะเห็นได้ว่า มีการให้ความส�าคัญกับงานวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศ (ซึ่งรวมถึง 

การธนาคาร) ตลอดจนงานด้านข่าวกรองมากขึ้น เพิ่มเตมิจากวธิปีฏบิตัทิี่เน้นการใช้ก�าลงั

และการฝึกฝนทางกายภาพเป็นหลัก แนวโน้มดังกล่าวจึงเป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้

ผู้หญิง โดยเฉพาะในประเทศที่ทั้งชายและหญิงสามารถเข้าถึงทั้งการศึกษาและการ 

ฝึกอบรมได้อย่างเท่าเทยีมกนัอยู่แล้ว
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กรอบที่ 16

มติแิละข้อท้ำทำยใหม่ๆ จำกกำรที่สตรมีสี่วนร่วมในภำคควำมมั่นคง

การที่สตรมีส่ีวนร่วมมากขึ้นในภาคความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกองทพัและในแวดวงต�ารวจ

นั้น จึงเกิดค�าถามว่า การฝึก (โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกภาคสนาม) และระเบียบวินัยที่ใช้กับ 

ผู้หญงินั้นควรจะเหมอืนกบัผู้ชายหรอืไม่

นอกจากนี้ การที่ผู้หญงิมสี่วนร่วมในภาคความมั่นคงมากขึ้น ยงัส่งผลให้มคีวามจ�าเป็นที่จะต้อง

ออกกฎเกณฑ์ในมิติที่เกี่ยวกับเรื่องเพศซึ่งแต่เดิมนั้นมิได้ถูกน�ามาพิจารณาประกอบด้วย ไม่ว่า

จะเป็นในหน่วยงานกองทัพ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับความมั่นคงอื่นๆ หรือแม้แต่ในหน่วยงาน 

ต�ารวจ ดงัเช่นความจ�าเป็นและผลประโยชน์ของผูท้ี่สมรสหรอืผูท้ี่มไิด้สมรสที่อยูภ่ายในหน่วยงาน

เดยีวกนั หรอืต่างหน่วยงานกนั หรอืประเดน็ที่เกี่ยวกบัสภาวะการเป็นพ่อแม่กจ็�าเป็นจะต้องน�ามา

ประกอบการพจิารณาด้วยเช่นกนั

ยิ่งไปกว่านั้น ประเดน็เรื่องเสื้อผ้า เครื่องแบบ ที่เกี่ยวข้องกบัความงาม และแม้แต่ในส่วนที่อาจ

จะก่อให้เกดิความดงึดูดทางเพศกต็้องน�ามาพจิารณาด้วย อาท ิเครื่องแบบทั้งส�าหรบัผู้หญงิและ

ผูช้ายควรเป็นแบบเดยีวกนัหรอืไม่? หรอืควรที่จะออกแบบเสื้อผ้าที่มกีารตดัเยบ็เป็นแบบชายแท้

เพยีงอย่างเดยีวในทุกสถานการณ์? ฯลฯ 

ประเดน็ดงักล่าวข้างต้นจ�าต้องมวีธิคีดิแบบใหม่ และด้วยเหตนุี้ จงึมคีวามจ�าเป็นต้องออกกฎหมาย 

กฎระเบยีบ ในระดบัชาต ิระดบักองทพั และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถงึระเบยีบของฝ่ายต�ารวจ

ที่ทนัสมยัและสอดคล้องกบัความเปลี่ยนแปลงและความเป็นจรงิที่เกดิขึ้นใหม่นี้ด้วย

ผู้หญงิในปฏบิตักิำรรกัษำสนัตภิำพและในกระทรวงกลำโหม

จากข้อมูลที่น�าเสนอโดยองค์กรเนโตในการประมวลภาพรวมของผู้หญิงในปี ค.ศ. 

2001 ปรากฏว่าจ�านวนของบุคลากรสตรีที่มีส่วนร่วมในปฏิบัติการสันติภาพตั้งแต่หลัง

สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมานั้นยงัคงมเีป็นส่วนน้อยมาก ยกเว้นในบางประเทศ เช่น 

แคนาดา ฮงัการ ี ฝรั่งเศส เนเธอแลนด์และโปรตุเกส ที่มอีตัราส่วนของบุคลากรหญงิ

ในคณะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิตักิารรกัษาสนัตภิาพถงึ 5% กระนั้นกด็ ีจากประสบการณ์ของ

สหประชาชาตพิบว่า การมผีูห้ญงิในปฏบิตักิารสนัตภิาพนั้นได้รบัการตอบรบัเป็นอย่างด ี
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จากประชาชน ทั้งยังส่งผลในทางบวกต่อผลของปฏิบัติการต่างๆ ของสหประชาชาติ

ด้วย ตัวอย่างเช่น การให้ความสนใจมากขึ้นต่อประเด็นเรื่องเพศสภาพและเรื่อง 

ความรุนแรง ฯลฯ

อย่างไรก็ดี การแต่งตั้งให้ผู้หญิงขึ้นด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีกลาโหมยังคง

เกอืบจะไม่ปรากฏ จากผลการส�ารวจของสหภาพรฐัสภาระหว่างประเทศ (IPU) ในเดอืน

มนีาคม ค.ศ. 2002 พบว่า มผีูห้ญงิเพยีง 1.3% เท่านั้นที่มบีทบาทในกระทรวงที่รบัผดิชอบ

ด้านความมั่นคงและการป้องกนัประเทศ และมผีูห้ญงิเพยีง 3.9% ที่ขึ้นถงึระดบัรฐัมนตรี

ช่วยหรือต�าแหน่งเทียบเท่าในกระทรวงอื่นๆ ซึ่งหมายรวมถึงต�าแหน่งเลขาธิการรัฐสภา

เองด้วย (โปรดดูแผนที่โลกที่น�าเสนอโดย IPU และองค์การสหประชาชาติในหัวข้อ 

Women in Politics, 2000)

ท่ำนสำมำรถท�ำอะไรได้บ้ำงในฐำนะสมำชกิรฐัสภำ

ข้อมลู

 คณุสามารถขอข้อมลูเกี่ยวกบัอตัราส่วนของผูห้ญงิในหน่วยงานต่างๆ ทางทหารและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกบัความมั่นคง องค์กรต�ารวจ หน่วยงานข่าวกรองและศูนย์ฝึกอบรมต่างๆ ได้ 

นอกจากนี้ คณุยงัสามารถขอข้อมลูเกี่ยวกบัสดัส่วนของผู้หญงิที่ด�ารงต�าแหน่งในระดบัสงู

และในหน่วยงานด้านการตัดสินใจ/นโยบายต่างๆ ได้เช่นกัน รวมทั้งการเรียกร้องให้มี 

ผู้หญงิเป็นส่วนหนึ่งของคณะผู้แทนของประเทศในการเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาต ิ

เข้าร่วมในองค์การเนโต้หรือองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้าน

ความมั่นคง

เพศสภำพกบักำรแก้ไขควำมขดัแย้งและกำรฟื้นฟปูระเทศ*
 ท�าให้เกิดหลักประกันว่าในคณะผู้เจรจานั้นจะต้องมีองค์ประกอบของทั้งหญิงชายที่ได้

สดัส่วนอย่างสมดุล

 ท�าให้เกิดหลักประกันว่า ข้อตกลงสันติภาพทั้งหลายต้องมีองค์ประกอบของผลกระทบ

ของความขดัแย้ง/สงครามต่อสตรอีย่างชดัเจนและเป็นระบบ มกีารระบถุงึการมส่ีวนร่วม

ของสตรใีนกระบวนการสนัตภิาพ ตลอดจนความต้องการและการให้ความส�าคญักบัสตรี

ในบรบิทภายหลงัความขดัแย้งสิ้นสุดลงด้วย
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 สร้างหลกัประกนัว่า ทั้งองค์ความรู้ ประสบการณ์และทรพัยากรต่างๆ ที่ผู้หญงิได้สั่งสม

และพฒันาขึ้นมาในช่วงความขดัแย้งนั้น ได้ถกูน�ามาใช้อย่างจรงิจงัในช่วงการฟ้ืนฟบูรูณะ

ประเทศด้วย

เพศสภำพและภำระกจิกำรรกัษำสนัตภิำพ*
 ส ่ ง เสริมให ้สตรีมีส ่ วนร ่วมในปฏิบัติการรักษาสันติภาพและในภารกิจการ 

ฟื้นฟูบูรณะประเทศภายหลงัจากสงคราม

 ท�าให้เกดิหลกัประกนัว่า  เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่ท�าหน้าที่ในการรกัษาสนัตภิาพได้รบั

การฝึกฝนให้มีความรู้ความเข้าใจ  และอ่อนไหวต่อวัฒนธรรมและประเด็นเพศสภาพ 

ซึ่งอาจจะกระท�าโดยการออกเป็นกฎหมาย

 ตดิตามให้มกีารลงโทษเจ้าหนา้ที่/บคุลากรที่ท�าหนา้ที่ในการรกัษาสนัตภิาพและเจา้หน้าที่

ในหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นๆ ในกรณทีี่มกีารละเมดิสทิธมินุษยชนของผู้หญงิ

รฐับำล

 ท�าให้เกดิหลกัประกนัว่า ความรบัผดิชอบที่ได้รบัมอบหมายทั้งของหญงิและชายในหน่วย

งานกลาโหมในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา เป็นไปอย่างสมดลุ ท�าให้เป็นที่ปรากฏชดัว่าผูห้ญงิ 

ได้รับโอกาสให้เข้าสู่ต�าแหน่งในระดับสูงขึ้น ตลอดจนได้รับโอกาสที่จะได้ต�าแหน่ง 

ในส่วนที่เกี่ยวกับการตัดสินนโยบายอย่างเท่าเทียมกับผู้ชาย ทั้งในตัวบทกฎหมายและ

ในทางปฏบิตัคิ้วย

รฐัสภำ

 ตรวจสอบว่าองค์ประกอบของคณะกรรมาธิการด้านความมั่นคงต่างๆ ทั้งในกระทรวง

กลาโหมและหน่วยงานอื่นๆ และในรัฐสภามีผู้หญิงอยู่ด้วยจริงทั้งในอดีตและปัจจุบัน 

รวมตลอดถึงความรับผิดชอบที่มอบหมายให้ผู้หญิงในคณะกรรมาธิการเหล่านั้นว่าอยู่

ในระดบัที่มคีวามส�าคญัอย่างแท้จรงิด้วย

 ตรวจสอบด้วยว่าคณะกรรมาธกิารต่างๆ เหล่านั้นได้ให้ความใส่ใจในประเดน็เพศสภาพ

อย่างจริงจังหรือไม่ หากจ�าเป็นก็ควรที่จะเร่งรัดให้มีการเพิ่มสมดุลในส่วนที่เกี่ยวกับ

สดัส่วนของสตรแีละให้คณะกรรมาธกิารเหล่านั้นค�านงึถงึประเดน็เพศสภาพมากยิ่งขึ้น

*เป็นข้อเสนอแนะจากรายงานของเลขาธกิารสหประชาชาตเิรื่อง 

Women, Peace and Security, October 16, 2002



ภำคที่ 3

องค์ประกอบหลกัของฝ่ำยปฏบิตักิำร

ในภำคควำมมั่นคง

* แม้ว่าประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรม-ทหาร (Military-Industrial Complex) จะ 

มคีวามส�าคญัอย่างยิ่งในการท�าความเข้าใจภาคความมั่นคง เราจะไม่พจิารณาประเดน็ดงักล่าวใน

คู่มอืฉบบันี้ เนื่องจากเราไม่ถอืว่าองค์กรดงักล่าวเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงของรฐั
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บทที่ 8

ทหำร

กองทพัมบีทบาทตลอดมาในประวตัศิาสตร์และถกูมองว่าเป็นเกราะคุม้กนัที่คอยปกป้องรฐั

กรอบที่ 17 แสดงให้เหน็ว่าในช่วงกลางปี ค.ศ. 2002 นั้น มเีพยีงไม่กี่ประเทศในโลกที่

ปราศจากกองทพั

กรอบที่ 17

ประเทศที่ปรำศจำกหน่วยงำนทำงทหำร

ในบางประเทศที่ปราศจากกองทพั ได้แก่ รฐัที่มขีนาดเลก็ทั้งหลายในมหาสมทุรทางใต้ เช่น เนาอรุุ 

มลัดฟี ครีบีาต ีซามวัร์ หมู่เกาะโซโลมอน ทูวาลู พาเลา และวานูอาตู และรฐัในทะเลแครบิเบยีน 

เช่น เซนต์วนิเซนต์ และเกรนาดนีส์ เซนต์ลูเซยี โดมนิกีา เกรนาดา ส่วนประเทศอื่นๆ ที่ไม่ม ี

กองก�าลงัเช่นกนั ได้แก่ คอสตารกิา ไอซ์แลนด์ มอรเิซยีส ปานามา โซมาเลยี (ซึ่งก�าลงัอยู่ใน

ระหวา่งกระบวนการสรา้งกองทพับก) แอนดอรา่ ซานมารโินและไฮต ิประเทศเหล่านี้ส่วนใหญ่จะ

มกีองก�าลงักึ่งทหาร (Paramilitary Units) เช่น หน่วยรกัษาดนิแดน (National Guards) และ

หน่วยรกัษาชายแดน (Border Guards) เป็นต้น

หน้ำที่ของทหำร

พัฒนาการด้านความมั่นคงหลังจากสงครามเย็นสิ้นสุดลงนั้นมีผลกระทบอย่างมหาศาล

ต่อบทบาทของทหารในทั่วทุกมุมโลก ทหารได้รับมอบหมายภารกิจใหม่ๆ ขณะที่ยัง

คงต้องปฏบิตัหิน้าที่เดมิๆ แต่ในรูปแบบที่แตกต่างไป ณ วนันี้ทหารทั่วทุกมุมโลกจะมี 

หน้าที่ 5 ประการดงันี้
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 การปกป้องเอกราช อธิปไตยและบูรณาภาพแห่งดินแดนของประเทศหรือการ

ปกป้องพลเมอืงของตนนั่นเอง

 ปฏิบัติภารกิจในการรักษาสันติภาพ หรือ ภารกิจในการบังคับให้เกิดสันติภาพ 

(Peace Enforcement)

 บรรเทาสาธารณภยั

 ภารกิจในเรื่องความมั่นคงภายใน (เช่น การให้ความช่วยเหลือ/สนับสนุนแก ่

เจ้าหน้าที่ของรฐัในการบงัคบัใช้กฎหมายพลเรอืนต่างๆ เพื่อรกัษาความสงบเรยีบร้อย 

ของรฐัเฉพาะในกรณทีี่เป็นข้อยกเว้นอนัได้แก่ การที่การรกัษากฎหมายถูกละเมดิ)

 มสี่วนร่วมในกระบวนการสร้างชาต ิ(เป็นบทบาททางสงัคม)

การที่ทหารจะปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นในระดับใดนั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศโดย

ขึ้นอยูก่บักรอบกฎหมายของแต่ละรฐั และมมุมองต่อสถานการณ์ด้านความมั่นคงรฐันั้นๆ 

กำรปกป้องอธปิไตยและสงัคม

แม้ว่าจะมีพัฒนาการด้านความมั่นคงและภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ ภารกิจดั้งเดิมของ

ทหารส่วนใหญ่ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ส�าคัญที่สุดก็ยังคงเป็นเรื่องของการป้องกันประเทศ

หรอืประเทศพนัธมติรจากการถูกคุกคามหรอืโจมตดี้วยก�าลงัทหารจากภายนอก หน้าที่

ดังกล่าวมิได้หมายเฉพาะการปกป้องเขตแดนของรัฐและอธิปไตยทางการเมืองของรัฐ

เท่านั้น แต่ยงัหมายถงึการปกป้องสงัคมโดยรวมด้วย

นับตั้งแต่สงครามเย็นสิ้นสุดลง ผู้น�าทางการเมืองและกองทัพเริ่มตระหนักมากขึ้น

ว่าภัยคุกคามต่ออธิปไตยของชาตินั้นมิได้จ�ากัดเพียงแต่การคุกคามโดยกองก�าลัง

ต่างชาติเท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงภัยคุกคามที่มิได้มาจากทหาร เช่น ภัยก่อการร้าย 

สงครามกลางเมอืง องค์กรอาชญากรรม อาชญากรรมทางคอมพวิเตอร์และการคอร์รปัชั่น 

(โปรดดูกรอบที่ 1) และ ณ วนันี้ กองทพัเกอืบทุกแห่งในโลกอยู่ในระหว่างขั้นตอนของ

การปฏริูป กรอบที่ 18 แสดงให้เหน็ถงึกระบวนการปฏริูปที่ส�าคญั 3 ประการ 
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กรอบที่ 18

กำรปฏริปูกำรป้องกนัประเทศ : เพื่อจดุประสงค์อะไร?

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 เป็นต้นมา กองทพัส่วนใหญ่มกีารปฏริูปอย่างมโหฬาร โดยการปฏริูปเหล่านี้

เกดิขึ้นด้วยเหตุผลที่แตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ อย่างไรกด็ ีกล่าวได้ว่า จุดประสงค์ของการ

ปฏริูปกองทพัม ี3 ประการหลกัๆ ด้วยกนัคอื

 กระบวนกำรประชำธปิไตย (Democratization)
ในประเทศที่เคยมรีะบอบปกครองแบบคอมมวินสิต์หรอืระบอบเผดจ็การและในประเทศที่เคยมี

ความขดัแย้งนั้น จุดประสงค์ของการปฏริูปกค็อืการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธปิไตยนั่นเอง 

โดยการ

 ท�าให้ฝ่ายทหารต้องรับผิดชอบต่อผู้น�าทางการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งภายใต้ระบอบ

ประชาธปิไตย เพราะมฉิะนั้นแล้วฝ่ายทหารกจ็ะเป็นภยัคุกคามต่อระบอบประชาธปิไตย

 สร้างความสมดุลในการใช้ทรัพยากรที่จ�าเป็นส�าหรับกองทัพและส�าหรับภาคส่วนอื่นๆ  

ในสงัคม

 กำรปรบัตวัให้เข้ำกบัสภำพแวดล้อมใหม่ในด้ำนควำมมั่นคงด้วยกำร
 ปรบัขนาดและงบประมาณของกองทพัให้สอดคล้องกบัภยัคกุคามความมั่นคงในรปูแบบใหม่

 เตรยีมความพร้อมให้กองทพัส�าหรบัภารกจิใหม่ เช่น การรกัษาสนัตภิาพ

 กำรท�ำให้ภำระหน้ำที่ของกองทพัสูค่วำมเป็นสำกล (Internationalization)
กองทพัมไิด้มภีารกจิเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น หากแต่ต้องมภีารกจิในการปฏบิตักิารร่วมกบั

ประเทศอื่นเพิ่มมากขึ้นด้วย ความรว่มมอืระหว่างประเทศดงักลา่วอาจจะเกดิขึ้นเปน็การชั่วคราว 

ดงัเช่นในกรณกีารปฏบิตักิารสนัตภิาพร่วมกบัสหประชาชาต ิหรอือาจเป็นภารกจิในระยะยาวและ

อยูบ่นพื้นฐานของความร่วมมอืในรปูสถาบนั (เช่น กรณขีององค์การเนโต) หรอืไม่กอ็ยูบ่นพื้นฐาน

ของความร่วมมอืทั้งในแบบทวภิาคแีละพหุภาคี

 การวางแผนให้กองก�าลัง (บางส่วน) อยู่ภายใต้การบัญชาการระหว่างประเทศและอยู่ 

ภายใต้โครงสร้างการจดัองค์กรระหว่างประเทศ

 เพิ่มพนูสมรรถนะของกองทพัในการปฏบิตักิารร่วมกบักองก�าลงัของประเทศอื่นทั้งในแง่

ของเครื่องมอือุปกรณ์ การฝึกฝน ภาษา ข้อมูล การบงัคบับญัชาและระบบการควบคุม

สั่งการ



การกำากับดูแลภาคความมั่นคงโดยรัฐสภา : หลักการ กลไก และแนวปฏิบัติ ค.ศ. 2003

80

ตวัอย่างของหน่วยงานทหารระหว่างประเทศที่ประจ�าการ ได้แก่

 หน่วยทหารเยอรมนั-เนเธอแลนด์ หน่วยที่ 1

 กองพนับอลตกิ (ประกอบด้วย ลทิวัเนยี เอสโทเนยี และแลทเวยี)

 หน่วยทหารโปแลนด์-เยอรมนั-เดนมาร์ค

 กองพนัด้านวศิวกรนานาชาตริะหว่างสโลวาเกยี ฮงัการ ีโรมาเนยี และยูเครน (กองพนั 

“TISA”)

กำรส่งเสรมิสนัตภิำพระหว่ำงประเทศ

กองทัพมีส่วนร่วมในภารกิจรักษาสันติภาพด้วยเหตุผลอย่างน้อยสองประการด้วยกัน

คอื ประการแรก เพื่อป้องกนัมใิห้เกดิความขดัแย้งและเพื่อหลกีเลี่ยงผลกระทบที่อาจจะ

ถาโถมเข้ามากระทบรฐัของตน (Spill-over effects) อาท ิการเกดิสภาวะไร้เสถยีรภาพใน

ภมูภิาค การท�าลายระบบเศรษฐกจิและการหลั่งไหลเข้ามาของคลื่นผูอ้พยพลี้ภยัที่มอิาจ

ควบคุมได้ ประการที่สอง เพื่อเป็นเครื่องมอืในการส่งเสรมิความมั่นคงของมนุษย์และ

การปกป้องคุ้มครองประชากรที่เป็นพลเรอืนในบรเิวณที่มคีวามขดัแย้ง การได้รบัความ

คุม้ครองด้านสทิธมินษุยชนถอืเป็นเป้าหมายในนโยบายที่มคีวามส�าคญัยิ่งของประชาคม

ระหว่างประเทศ ทั้งนี้เพราะความขดัแย้งที่เกดิขึ้นในระยะหลงันั้นมกัจะทวคีวามรุนแรง

ขึ้นเรื่อยๆ และส่งผลกระทบต่อประชากรที่เป็นพลเรือนเป็นอย่างมาก ผลข้างเคียง

ของการเข้าร่วมในปฏิบัติการรักษาสันติภาพ ก็คือเป็นการเปิดโอกาสให้กองก�าลังได้มี 

การฝึกฝนและได้มปีระสบการณ์จากสถานการณ์ที่เกดิขึ้นจรงินั่นเอง

กำรบรรเทำสำธำรณภยั

ทุกประเทศอาจได้รับหรือเคยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือภัยพิบัติที่

มนษุย์เป็นผูก่้อขึ้นได้ด้วยกนัทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดนิไหว อทุกภยั เพลงิไหม้ขนาดใหญ่ 

เครื่องบินตกในเขตเมือง เป็นต้น ในสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว กองทัพมักจะถูก

ร้องขอโดยผูม้อี�านาจฝ่ายพลเรอืนให้เข้าช่วยเหลอื ตลอดจนให้เป็นผูใ้ห้ความช่วยเหลอื

ในด้านการบรรเทาสาธารณภัย โดยฝ่ายกองทัพจะท�าหน้าที่ในการรักษากฎหมายและ

ความสงบเรียบร้อย จัดหาอาหารและยา ทรัพยากรหรือสิ่งที่จ�าเป็นอื่นๆ รวมทั้งการ

คงไว้ซึ่งการติดต่อสื่อสารและระบบการคมนาคมขนส่งทั้งมวล ผลข้างเคียงของการใช้
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ก�าลงัทหารส�าหรบัปฏบิตักิารบรรเทาสาธารณภยักค็อื ท�าให้บทบาทของกองทพัปรากฏสู่

สายตาสาธารณชนในด้านบวก และจงึท�าให้ได้รบัการสนบัสนุนจากประชาชนเพิ่มขึ้นด้วย

กำรให้กำรสนบัสนนุหน่วยงำนที่รบัผดิชอบในกำรบงัคบัใช้กฎหมำย

ภารกิจอีกประการหนึ่งที่กองทัพในบางประเทศได้ด�าเนินการด้วยก็คือ การให้การ

สนบัสนุนผู้มอี�านาจในการบังคับใช้กฎหมายฝ่ายพลเรอืน อย่างไรกด็ ี การที่ให้ทหารมี

บทบาทในภารกจิดงักล่าวยงัคงเป็นประเดน็ที่ยงัมข้ีอถกเถยีงกนัอยู ่แม้ว่าสงัคมโดยรวม

อาจจะก�าลงัตกอยู่ในอนัตรายจากภยัคุกคามที่ร้ายแรงเกนิกว่าที่ผู้มอี�านาจฝ่ายพลเรอืน

และฝ่ายต�ารวจจะรบัมอืได้โดยล�าพงั และจงึมคีวามจ�าเป็นที่จะต้องรบัการสนบัสนนุจาก

ฝ่ายกองทพั เช่น กรณภียัจากการก่อการร้าย องค์กรอาชญากรรม หรอืการลกัลอบค้า

ยาเสพตดิ แต่กย็งัคงมคีวามกงัวลถงึอนัตรายอนัอาจเกดิจากการดงึเอากองทพัเข้ามามี

บทบาทในการบงัคบัใช้กฎหมายเกี่ยวกบัพลเรอืนด้วยเช่นกนั อนัได้แก่ :

 การที่กองทพัอาจกลายเป็นภยัต่อการควบคุมของฝ่ายพลเรอืนเสยีเองและท�าให้

ฝ่ายพลเรอืนไม่สามารถก�ากบัดูแลและตรวจสอบกองทพัได้

 การที่ทหารจะเข้ามามสี่วนพวัพนัในทางการเมอืงอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้ 

 กองทัพนั้นจะสามารถบังคับใช้กฎหมายและรักษาความสงบเรียบร้อยได้เพียง

ชั่วคราวเท่านั้นแต่ไม่สามารถจะขจัดรากเหง้าของปัญหาซึ่งเป็นประเด็นทาง

เศรษฐกจิ สงัคมและการเมอืง อนัเป็นสาเหตทุี่แท้จรงิของความขดัแย้งและความ

ไม่สงบที่เกดิขึ้น

 กองทัพได้รับการฝึกฝนเพื่อการสู้รบโดยเฉพาะและจึงมิได้รับการฝึกฝนให้ท�า

หน้าที่แบบต�ารวจหรอืท�าหน้าที่เกี่ยวข้องกบัพลเรอืนภายในประเทศ

 ก่อให้เกดิความเสี่ยงสูงที่จะเกดิการแข่งขนักนัในการปฏบิตัภิารกจิระหว่างก�าลงั

ต�ารวจและกองทพั
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กรอบที่ 19

กำรใช้ทหำรในกำรบงัคบัใช้กฎหมำยของฝ่ำยพลเรอืนในแอฟรกิำใต้

(...) ปฏิบัติการของกองก�าลังป้องกันประเทศของแอฟริกาใต้ จะเกิดขึ้นเฉพาะในสถานการณ์ที่

เป็นกรณีพิเศษเท่านั้น อาทิ การที่ความสงบเรียบร้อยภายในรัฐถูกท�าลายลงจนเกินกว่าที่ก�าลัง

ต�ารวจหรอืกองก�าลงัของแต่ละรัฐจะสามารถรบัมอืได้(…) การใช้กองทพัในสถานการณ์ดงักล่าว

จะต้องอยูภ่ายใต้การควบคมุของรฐัสภาและเป็นไปตามบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนญูในส่วนของการ

ให้ความคุ้มครองสทิธขิั้นพื้นฐาน และกระท�าได้กโ็ดยการผ่านกระบวนการทางนติบิญัญตัเิท่านั้น

แหล่งที่มา : “Defence in a Democracy”  

White Paper on National Defence for the Republic of South Africa, May 1996

บทบำททำงสงัคม

เป็นที่ยอมรบักนัโดยทั่วไปวา่ กองทพัโดยเฉพาะอยา่งยิ่งกองทพัที่มทีหารเกณฑ์ด้วยนั้น

มสี่วนส�าคญัในการสร้างชาตดิ้วย ทั้งนี้เพราะคนหนุ่มสาวทั้งหลาย (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

คนหนุม่) จากทกุภาคส่วนของสงัคม จากกลุม่คนที่มพีื้นเพ ภูมหิลงั และชาตพินัธุท์ี่แตกต่าง 

กนัสามารถมาท�างานร่วมกนัได้ ในสงัคมที่ประกอบไปด้วยชาตพินัธุท์ี่หลากหลายหรอืใน

สงัคมที่ประกอบไปด้วยผู้อพยพซึ่งมวีฒันธรรมแตกต่างกนั กองทพัจะท�าหน้าที่เสมอืน

เป็นเบ้าหลอมคนเหล่านี้ให้อยูร่่วมกนัได้ ภาระทางสงัคมอกีประการหนึ่งของกองทพักค็อื 

การให้โอกาสประชาชนในด้านการศึกษา ประชาชนที่มีข้อจ�ากัดในการท�างานหรือไร้ซึ่ง

แนวคดิและมมุมองในเรื่องการใช้แรงงานสามารถได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมในกองทพั 

นอกจากนี้ บทบาททางสงัคมของกองทพัอกีประการหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่จะปรากฏในประเทศ

ก�าลังพัฒนา ก็คือการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน การบริหารกิจการฝ่ายพลเรือน

ในพื้นที่ที่ห่างไกล ด้วยการใช้ทหารผ่านศึกในการให้การศึกษา ดูแลด้านสาธารณสุข 

เชงิป้องกนั รวมทั้งการช่วยป้องกนัมใิห้มกีารท�าลายหรอืท�าให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมด้วย

บทบาททางสังคมดังกล่าวข้างต้นเป็นตัวอย่างของการที่กองทัพจะสามารถมีส่วนสร้าง

ประโยชน์ให้แก่สงัคมได้ อย่างไรกด็ี ในบางประเทศ เรากเ็คยพบว่ากองทพัได้เข้าไปมี

บทบาทในทางลบด้วยเช่นกนั อนัได้แก่ การเข้าแทรกแซงทั้งในทางการเมอืงและเศรษฐกจิ 
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เช่น กองทพัได้เข้าแทรกแซงทางการเมอืงและคกุคามรฐับาล ขณะที่ในบางกรณ ีกองทพั

ก็มีส่วนพัวพันในการท�าธุรกิจเชิงพาณิชย์ซึ่งส่งผลให้กองทัพมีรายได้พิเศษที่นอกเหนือ

ไปจากงบประมาณจากภาครฐั และเป็นการประกอบธุรกจิที่ปราศจากทั้งการก�ากบัดูแล 

ตรวจสอบและควบคุมตามวถิทีางประชาธปิไตย

ท่ำนสำมำรถท�ำอะไรได้บ้ำงในฐำนะสมำชกิรฐัสภำ

หน้ำที่ของกองทพั

 ท�าให้เกดิหลกัประกนัว่าบทบาทของกองทพันั้น

 ถูกก�าหนดไว้อย่างชดัเจนในกฎหมายและกฎระเบยีบต่างๆ ทางทหาร

 สอดคล้องกบัแนวคดิและนโยบายความมั่นคงของประเทศ

 ตอบสนองต่อความต้องการและความจ�าเป็นในเรื่องความมั่นคงของสังคม 

อย่างแท้จรงิ

 การท�าหน้าที่ที่มิใช่เป็นภารกิจทางทหารจะต้องไม่ส่งผลต่อความเตรียมพร้อมของ 

กองทัพที่จะท�าหน้าที่หลักของตน อันได้แก่ การปกป้องอธิปไตยของรัฐและการ 

มสี่วนในการรกัษากฎกตกิาระหว่างประเทศ

กำรปฏริปูกำรป้องกนัประเทศ

 ท�าให้เกิดหลักประกันว่าคณะกรรมาธิการรัฐสภาที่มีความรู้ความสามารถได้รับรายงาน

เกี่ยวกับการปฏิรูปกองทัพ อันเป็นรายงานที่มีการวิเคราะห์ผลกระทบของการปฏิรูป 

ดงักล่าวด้วย และคณะกรรมาธกิารจะต้องสามารถสอบถาม/ไต่สวนในประเดน็เหล่านั้น

ด้วยการจดัให้มกีารรบัฟังและไต่สวนขึ้น

กำรใช้ทหำรในกำรบงัคบัใช้กฎหมำยพลเรอืน

 โดยหลกัการแล้ว การให้ทหารมส่ีวนในกระบวนการบงัคบัใช้กฎหมายพลเรอืนนั้นไม่เป็น

ที่พงึปรารถนา แต่ในกรณทีี่มคีวามจ�าเป็นและไม่มทีางออกอื่นใด รฐัสภาควรจะต้อง :

 ท�าให้เกิดหลักประกันว่าต้องมีการก�าหนดขอบเขตของการมีบทบาทของกองทัพในการ

บงัคบัใช้กฎหมายของพลเรอืนอย่างชดัเจน และมกีฎหมายรองรบัในประเดน็ต่อไปนี้ :

 สถานการณ์ที่ทหารจะเข้าไปมบีทบาทดงักล่าว

 ลกัษณะและขอบเขตของการเข้าไปมบีทบาท

 ก�าหนดระยะเวลาอย่างชดัเจน
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 ระบุหน่วยงานที่จะเข้าไปมบีทบาทในแต่ละกรณี

 ต้องมหีน่วยงานที่สามารถท�าหน้าที่ตดัสนิใจในการที่จะให้กองทพัเข้าไปมบีทบาทหรอื

ยุตกิารมบีทบาท และต้องมกีารกระท�าอย่างเป็นระบบ

 ต้องมีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจศาลอย่างชัดเจนในกรณีที่มีการละเมิดกฎหมาย 

หรอืมกีารละเมดิสทิธมินุษยชนในสถานการณ์เหล่านั้น ฯลฯ

 มกีารออกกฎหมายที่ระบุอย่างแจ้งชดัว่า การอนุมตัหิรอืการออกหมายจะกระท�าได้โดย

ผู้มอี�านาจตามกฎหมายเท่านั้น และจะต้องกระท�าก่อนที่จะลงมอืในการเข้าค้นบ้าน เข้า

จบักุม หรอืก่อนจะเป็นฝ่ายเปิดการยงิ

 ท�าให้เกดิหลกัประกนัว่า จะต้องมกีลไกไม่ว่าจะเป็นกลไกของรฐัสภาหรอืกลไกอื่นใดที่จะ

ประกนัวา่ การที่กองทพัเขา้ท�าหนา้ที่ในการบงัคบัใช้กฎหมายของฝ่ายพลเรอืนนั้นจะต้อง

สอดคล้องกบัหลกัการด้านมนษุยธรรมระหว่าง ประเทศและกฎหมายว่าด้วยสทิธมินษุยชน

ต่างๆ ด้วย 
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บทที่ 9

องค์กรด้ำนทหำรอื่นๆ ของรฐั

ค�าว่า “องค์กรด้านการทหารอื่นๆ ของรฐั” (Other State Militarised Organizations) 

ซึ่งต่อจากนี้ไปจะใช้เป็นค�าย่อว่า OSMOs นั้น มคีวามหมายที่แตกต่างกนัไปในบรบิท

และในแต่ละพื้นที่ อย่างไรก็ตาม OSMOs มีความแตกต่างจากองค์กรทหารที่เป็น

เอกชนอย่างชดัเจน จากมุมมองของสถาบนัศกึษายุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ (IISS) ณ  

กรุงลอนดอน นั้น แนวความคดิในเรื่อง OSMOs ซึ่งบางครั้งกเ็รยีกว่าเป็นองค์กรแบบ

กึ่งทหาร หมายรวมถงึ องคก์รทหารที่ท�าหนา้ที่คล้ายต�ารวจ (Gendarmerie) หน่วยงาน

ศุลกากร และยามลาดตระเวนบรเิวณชายแดนด้วยหากหน่วยงานเหล่านั้นได้รบัการฝึก

ยุทธวิธีแบบทหาร และมีอุปกรณ์ครบครันที่ท�าให้ปฏิบัติการในลักษณะกองก�าลังทหาร

ได้ รวมทั้งสามารถปฏบิตักิารภายใต้การบงัคบับญัชาของฝ่ายกองทพัในช่วงสงคราม

เกอืบทุกประเทศในโลกมหีน่วยงานในลกัษณะ OSMOs นี้ ควบคู่ไปกบักองทพั โดย

องค์กรเหล่านี้มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับกองทัพ และในบางกรณีกองทัพยังเป็น 

ผู้จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ การฝึกรบ การอนุญาตให้ใช้ฐานทัพทางทหาร ตลอดจนให้

ความช่วยเหลอือื่นๆ แก่ OSMOs ด้วย

ในหลายกรณี หน่วยงาน OSMOs ได้ใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติการรักษา

ความสงบเรียบร้อยให้กับฝ่ายพลเรือน และบางครั้งถึงขั้นมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ขั้นร้ายแรง การใช้องค์กรด้านทหารอื่นๆ เหล่านี้ จงึท�าให้เส้นแบ่งระหว่างการควบคมุดแูล

โดยฝ่ายต�ารวจและการใช้ก�าลังทหารดูจะขาดความชัดเจน ฉะนั้น การก�าหนดบทบาท

และจดุยนืที่ชดัเจนของ OSMOs จงึมคีวามส�าคญัอย่างยิ่ง โดยปกตแิล้วไม่ควรที่จะให้

องค์กรในลกัษณะ OSMOs มส่ีวนร่วมในปฏบิตักิารเกี่ยวกบัความมั่นคงภายใน รฐัสภา

ควรจะต้องออกกฎหมายที่ก่อให้เกดิผลดงักล่าวและคอยก�ากบัดูแลให้รฐับาลด�าเนนิการ

ให้เป็นไปตามกฎหมายด้วย ประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีจะต้องอนุญาตให้สภา 
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ท�าหน้าที่ในการก�ากบัดแูลและควบคมุการด�าเนนิงานของ OSMOs ซึ่งมใิช่เป็นเพยีงด้วย

เหตผุลที่ว่าตามกฎหมายแล้วหน่วยงานใดๆ กต็ามที่ได้รบัการจดัสรรงบประมาณโดยรฐั

จะต้องถกูตรวจสอบและก�ากบัดแูลโดยรฐัสภาเท่านั้น แต่ด้วยเหตผุลที่ว่า การใช้อ�านาจ

อันกว้างขวางขององค์กรเหล่านี้โดยปราศจากการควบคุมดูแลและตรวจสอบจะส่งผลที่

เป็นอนัตรายอย่างใหญ่หลวงนั่นเอง

กรอบที่ 20

ตวัอย่ำงของหน่วยงำนองค์กรทำงทหำรอื่นๆ ในบำงประเทศ

ประเทศ
บคุลำกร 

ประจ�ำกำรทั้งหมด
ในกองทพั

บคุลำกร 
ในหน่วยงำนทำง

ทหำรอื่นๆ

ประเภทของ
หน่วยงำน

ทำงทหำรอื่นๆ

ฟินแลนด์ 31,700 3,400 กองลาดตระเวน 

ตามพรมแดน

สหรฐัอเมรกิา 1,365,800 53,000 หน่วยงานลาดตระเวน

พลเรอืนทางอากาศ

สหพนัธรฐัรสัเซยี 1,004,100 423,000 กองลาดตระเวนตาม 

พรมแดน กองก�าลงั

ของกระทรวง

มหาดไทย กองก�าลงั

ป้องกนัสหพนัธรฐั

รสัเซยี หน่วยงาน 

ด้านความมั่นคง 

ของรฐับาลกลาง  

ส�านกังานข่าวสารและ

การสื่อสารของรฐับาล

กลาง กองก�าลงัรถไฟ 

ฯลฯ

โมรอกโค 198,500 42,000 Gendarmerie ฯลฯ
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ประเทศ
บคุลำกร 

ประจ�ำกำรทั้งหมด
ในกองทพั

บคุลำกร 
ในหน่วยงำนทำง

ทหำรอื่นๆ

ประเภทของ
หน่วยงำน

ทำงทหำรอื่นๆ

ฝรั่งเศส 294,430 94,950 Gendarmerie

อติาลี 250,600 252,500 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

กลุ่ม “Carabinieri” 

และหน่วยรกัษา 

ความปลอดภยัแห่ง

กระทรวงมหาดไทย 

ตุรกี 609,700 220,200 Gendarmerie/ 

ยามชายฝั่ง 

National Guard

เบอร์กนิา ฟาโซ 10,000 4,450 Gendarmerie 

บรษิทัรกัษา 

ความปลอดภยั

ชลิี 87,000 29,500 ‘Carabineros’

สาธารณรฐัเกาหลี 683,000 3,500,000 หน่วยงานป้องกนั 

ฝ่ายพลเรอืน และ

หน่วยต�ารวจน�้า

อนิโดนเีซยี 297,000 195,000 ได้แก่ ต�ารวจ 

ต�ารวจน�้า และ

กองก�าลงัทหาร 

ในท้องที่อื่นๆ

แหล่งที่มา : IISS, The Military Balance 2000-2001, London
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ภำรกจิขององค์กรทำงทหำรอื่นๆ

OSMOs มภีารกจิที่มขีอบเขตค่อนข้างกว้างขวาง ภารกจิที่พบเหน็บ่อยครั้งในประเทศ

ต่างๆ ได้แก่

 การควบคมุบรเิวณพรมแดน ซึ่งรวมถงึการตดิตามการค้าที่ผดิกฎหมายและการ

ลกัลอบเข้าเมอืง การค้ามนุษย์

 การควบคุมการจลาจล

 รักษาความสงบเรียบร้อยและรักษากฎหมายในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 

ดูแลความปลอดภยัของประมุขของรฐั และสถานที่ราชการที่ส�าคญั เช่น โรงงาน

นวิเคลยีร์ ฯลฯ

ท่ำนสำมำรถท�ำอะไรได้บ้ำงในฐำนะสมำชกิรฐัสภำ

โปรดดูบทก่อนหน้านี้และบทต่อๆ ไป ในส่วนที่เกี่ยวกบับทบาทของสมาชกิรฐัสภา
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บทที่ 10

โครงสร้ำงของหน่วยงำนต�ำรวจ

เจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจในระบอบประชำธปิไตย

เจ้าหน้าที่ต�ารวจจักต้องปฏิบัติหน้าที่โดยอยู่ภายใต้กฎหมาย เพราะเจ้าหน้าที่ต�ารวจก็

ต้องเคารพกฎหมายชนิดเดียวกับที่ตนเป็นผู้บังคับใช้และปฏิบัติการให้เป็นไปตามนั้น 

นอกจากนี้ บทบาทของเจ้าหน้าที่ต�ารวจควรจะมลีกัษณะที่แตกต่างไปจากหน่วยงานอื่นๆ 

ในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาทั้งมวล ไมว่่าจะเป็นส�านกังานอยัการ ผูพ้พิากษา หรอื

ระบบการลงโทษ (Correctional System) จากมมุมองของ ธรรมาภบิาลในการปกครอง

นั้น ทุกประเทศควรจะต้องให้ความคุ้มครองความปลอดภัยให้กับประชาชนโดยรวม 

ในขณะที่ก็ให้ความเคารพต่อเสรีภาพส่วนบุคคลและสิทธิมนุษยชนควบคู่กันไปด้วย 

พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ต�ารวจอย่าง

เที่ยงธรรม การปฏบิตัตินของเจ้าหน้าที่ต�ารวจต่อประชาชนอาจถอืเป็นตวัชี้วดัส�าคญัของ

คุณภาพของระบอบประชาธปิไตยในประเทศนั้นๆ ด้วย

กรอบที่ 21

ลกัษณะส�ำคญัของกจิกำรต�ำรวจในวถิทีำงประชำธปิไตย

 หน่วยงานต�ารวจจะต้องเคารพกฎหมายและปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลจริยธรรมทางวิชาชีพ

ที่ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครดั

 การดูแลความสงบเรยีบร้อยโดยเจ้าหน้าที่ต�ารวจในระบอบประชาธปิไตยนั้น มจีุดประสงค์

เพื่อก่อให้เกดิความปลอดภยัแก่สาธารณชนควบคู่ไปกบัการเคารพในสทิธมินุษยชน

 การแสดงความรบัผดิชอบของเจ้าหน้าที่ต�ารวจจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

และต้องมกีลไกในการก�ากบัดูแลและควบคุมหน่วยงานนี้ทั้งจากภายในและภายนอก
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 กิจการต�ารวจในระบอบประชาธิปไตยนั้นเป็นกระบวนการจากล่าง-ขึ้น-บน อันและเป็น 

การสนองตอบต่อความต้องการและข้อกังวลต่างๆ ของพลเมืองแต่ละรายและของชุมชน 

ตลอดจนเป็นการสรา้งความไว้เนื้อเชื่อใจ แสวงหาการยอมรบัและสนบัสนนุจากสาธารณชน

ไปพร้อมๆ กนัด้วย ด้วยเหตุนี้ กระบวนการดงักล่าวจงึต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและอาศยั

การพูดคุยสนทนาระหว่างกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายข้างต้น ในหลายประเทศจึงเป็น 

กระบวนการที่มีลักษณะกระจายอ�านาจเพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนใน 

ท้องที่ได้อย่างรวดเรว็และอย่างมปีระสทิธภิาพ

ควำมจ�ำเป็นที่จะต้องมกีำรสร้ำงแนวป้องกนัเป็นกรณพีเิศษ

หน่วยงานต�ารวจนั้นเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารและเป็นหน่วยงานเดียวที่ผูกขาดการ

ใช้อ�านาจในการใช้ก�าลงัภายในสงัคมอย่างชอบธรรม และด้วยอ�านาจดงักล่าวนี้เองจงึมี

ความเป็นไปได้สูงที่องค์กรต�ารวจจะถูกใช้เป็นเครื่องมอืของรฐั ในการขู่บงัคบั คุกคาม 

ใช้ความรนุแรง ปราบปราม ละเมดิสทิธมินษุยชน และรวมทั้งในการคอรปัชั่น ด้วยเหตนุี้ 

จงึจ�าเป็นที่จะต้องมกีารสร้างแนวการป้องกนัเป็นพเิศษส�าหรบัหน่วยงานต�ารวจในระบอบ

ประชาธปิไตย เพื่อเป็นหลกัประกนัวา่หน่วยงานนี้ได้ท�าหน้าที่เพื่อประโยชน์ของสงัคมซึ่ง

เป็นภาระรับผิดชอบโดยตรงที่ตนจะต้องให้การปกป้องคุ้มครองอย่างแท้จริง และมิได้

ใช้อ�านาจเพื่อสนองผลประโยชน์ของนักการเมือง ข้าราชการหรือเพื่อสถาบันต�ารวจเอง 

ฉะนั้น การจดัโครงสร้างของหน่วยงานต�ารวจจะต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบระมดัระวงั 

และจะต้องสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างเป็นอิสระ ขณะที่ก็จะต้องยึดหลักความ 

เสมอภาคเป็นกลาง ในการเคารพกฎหมายและปฏบิตัหิน้าที่อย่างมอือาชพี เจ้าหน้าที่ต�ารวจ 

พึงตระหนักถึงและยึดมั่นในมาตรฐานวิชาชีพทางจริยธรรม ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร

และที่เป็นประเพณีปฏิบัติสืบทอดกันมา ซึ่งส่วนหนึ่งของประมวลจริยธรรมในวิชาชีพ 

กค็อื การให้ความเคารพต่อสทิธขิองประชาชนทุกผู้ในการมชีวีติ ในการยดึมั่นในพนัธะ

สัญญาว่า การใช้ก�าลังนั้นจะกระท�าก็ต่อเมื่อมีความจ�าเป็นอย่างแท้จริง คือเป็นไปเพื่อ

ให้บรรลุเป้าหมายอันชอบธรรม และจะไม่มีการใช้ก�าลังเกินกว่าที่จ�าเป็น หรือเกินกว่า

ขอบเขตที่กฎหมายได้ก�าหนดไว้ ในการใช้ก�าลังเข้าปราบปรามของเจ้าหน้าที่ต�ารวจจะ

ต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสัดส่วนที่เหมาะสม นอกเหนือจากโครงสร้างภายนอก 

อนัเป็นโครงสร้างทางการเมอืงและทางอ�านาจศาลแล้ว (ดูบทที่ 3) ควรจะมกีารก�าหนด
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ความรับผิดชอบในโครงสร้างภายในหน่วยงานต�ารวจเองควบคู่กันไปด้วย ซึ่งหมายถึง

การมกีลไกตรวจสอบภายในเกี่ยวกบัพฤตกิรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ต�ารวจที่ถูก

กล่าวหา และกระบวนการรบัค�าร้องเรยีนจากสาธารณชนในหน่วยงานต�ารวจที่รบัผดิชอบ

ในการดูแลความสงบเรยีบร้อยอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง

กรอบที่ 22

กำรใช้อ�ำนำจอย่ำงบดิเบอืนและสถำนกำรณ์ที่เป็นอนัตรำย

“การบริหารจัดการกองก�าลังความมั่นคงโดยขาดธรรมาภิบาลในระบอบประชาธิปไตยสามารถ 

ส่งผลกระทบให้เกดิการบดิเบอืนในการจดัล�าดบัความส�าคญัทางด้านความมั่นคงได้ ในหลายประเทศ  

การที่รัฐบาลมีอคติต่อหน่วยงานกองทัพส่งผลให้รัฐบาลหันมาใช้ก�าลังต�ารวจในการท�าหน้าที่ของ

ทหาร (ซึ่งกย็ิ่งท�าให้เส้นแบ่งระหว่างทหารและต�ารวจลางเลอืนมากยิ่งขึ้น) หรอืในบางกรณ ีการ

ที่รัฐบาลไม่จัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอให้กองก�าลังด้านความมั่นคงส่งผลต่อสมรรถนะ

ของกองก�าลังเหล่านั้นในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของประเทศด้วย 

ในประเทศที่มรีายได้ค่อนข้างต�่านั้น เจ้าหน้าที่ต�ารวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงต่างๆ ได้รบั

เงนิเดอืน/ค่าจ้างเกอืบจะไม่เพยีงพอที่จะด�ารงชวีติ มกีารฝึกกองก�าลงัที่ค่อนข้างจ�ากดั หรอืไม่มี

การฝึกเลย มกีารบรหิารจดัการที่ไร้ประสทิธภิาพ และระดบัการไม่รู้หนงัสอืมสีูงมาก”

.... “ผู้น�าที่มาจากการเลอืกตั้งในประเทศที่ขาดประสบการณ์ในระบอบประชาธปิไตยมกัจะพึ่งพา

กองก�าลงัด้านความมั่นคงซึ่งรวมถงึกองทพัในการรกัษาที่นั่งของตนไว้ เนื่องจากกองก�าลงัดงักล่าว

เป็นองค์กรที่มอี�านาจสงูสดุในสงัคม และด้วยเหตนุี้เอง ผูน้�าเหล่านั้นจงึมกัจะต่อต้านการเปิดกว้าง

ให้มกีารก�ากบัดแูล ตรวจสอบหน่วยงานด้านความมั่นคงอย่างโปร่งใสและกว้างขวางยิ่งขึ้น เพราะ

ผู้น�าเหล่านี้ต้องพึ่งพาอ�านาจของกองทพัเพื่อรกัษาอ�านาจของตนไว้นั่นเอง”

Human Development Report, 2002
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ควำมรเิริ่มจำกรำกหญ้ำ

การก�ากับดูแลหน่วยงานต�ารวจในระบอบประชาธิปไตยนั้น อาจกระท�าได้ด้วยการ 

ส่งเสริม สนับสนุนให้กลไกอย่างไม่เป็นทางการในระดับล่าง เช่น องค์กรด้าน 

สิทธิมนุษยชนจากระดับรากหญ้าในชุมชนต่างๆ มีบทบาทในการสร้างความเชื่อมั่นว่า

องค์กรต�ารวจจะได้รบัความเชื่อมั่นจากประชาชน ขณะเดียวกัน องค์กรฝ่ายพลเรือนที่

ท�าหน้าที่ก�ากบัดแูลหน่วยงานต�ารวจ อาท ิผูต้รวจการแผ่นดนิ (ombudsman) ซึ่งท�าหน้าที่ 

รบัค�าร้องเรยีนเกี่ยวกบัพฤตกิรรมของต�ารวจกส็ามารถท�าหน้าที่เป็นผูต้รวจสอบภายนอก

เพื่อก�ากบัดูแลให้หน่วยงานต�ารวจมคีวามรบัผดิชอบต่อชุมชนอย่างแท้จรงิ ในบางกรณ ี

การจัดตั้งสภาความมั่นคงท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วยกลุ่มองค์กรจากภาคประชาสังคม 

และผู้น�าในท้องถิ่นนั้นส่งผลดีต่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจใน

ระดับท้องถิ่นด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ จึงควรจะต้องมีกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองแก่

องค์กรภาคประชาสงัคมที่ท�าหน้าที่เฝ้าระวงั และเป็นผู้ชี้เบาะแสเกี่ยวกบัพฤตกิรรมที่ไม่ 

เหมาะสมของต�ารวจเพื่อองค์กรเหล่านี้จะได้รอดพ้นจากการคุกคามทั้งจากฝ่ายต�ารวจ 

หน่วยงานข่าวกรอง และกองทพั

กรอบที่ 23

กจิกำรต�ำรวจในเอรเิทรยี : กรณศีกึษำ

ความสมัพนัธ์ระหว่างองค์กรต�ารวจและบรบิทที่องค์กรนั้นด�ารงอยูม่กัจะมลีกัษณะที่ค่อนข้างหลากหลาย 

วธิทีี่ดทีี่สดุในการอธบิายความสมัพนัธ์ระหว่างองค์กรต�ารวจกบัสงัคม กค็อื การพจิารณาว่าต�ารวจ

นั้นจดัการกบัภารกจิหลกั 2 ประการ ในการรกัษาความสงบเรยีบร้อยอย่างไร อนัได้แก่ การใช้

ก�าลงัในการรกัษากฎหมาย และการให้บรกิารแก่ประชาชนโดยทั่วไป การปฏบิตัภิารกจิ 2 ประการ

ข้างต้นซึ่งในบางครั้งเป็นภารกิจที่มีความขัดแย้งกันในตัวปรากฏชัดเจนในประเทศก�าลังพัฒนา

อย่างเอรเิทรยี กล่าวคอื เอรเิทรยีผ่านประสบการณ์ของการท�าสงครามอนัยดืเยื้อยาวนานถงึ 30 ปี  

เพื่อให้หลุดพ้นจากเอธิโอเปีย และดูเหมือนว่าการต่อสู้เพื่อเอกราชดังกล่าวก็ยังไม่สิ้นสุดเสีย 

ทเีดยีว เพราะการสูร้บเริ่มขึ้นอกีในปี ค.ศ. 1998 และ 1999 ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1990 หน่วยงาน

ต�ารวจซึ่งมเีจ้าหน้าที่ราว 5,000 คน นั้น ประกอบด้วย ผู้ที่เคยเป็นทหารในกองทพัปลดแอกของ

ประเทศ เหตผุลง่ายๆ กค็อื รฐับาลจ�าต้องดแูลทหารผ่านศกึเหล่านี้ ในขณะที่ผูน้�าประเทศบางคน

ก็มีพื้นเพจากการเป็นเจ้าหน้าที่ต�ารวจมาก่อน เช่นเคยด�ารงต�าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งใน

เอธโิอเปียและเอรเิทรยีนั่นเอง
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แม้ว่าจะมีการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการอย่างหลากหลายจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ ไม่ว่าจะ

เป็นการสร้างสถาบันการศึกษาต�ารวจ การจัดตั้งโครงการโรงเรียนต่างๆ ตลอดจนการให้ความ

ช่วยเหลือทางวิชาการเกี่ยวกับวิธีการในการสืบสวนคดีอาญา แต่สิ่งที่มีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง 

กค็อืการเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมบางประการ ทั้งในส่วนของผู้ให้ความช่วยเหลอืและในส่วนของ

กลุ่มชนชั้นน�าภายในเอรเิทรยีเอง ประชาชนซึ่งเคยท�าหน้าที่เป็นทหารจะมมีุมมองเกี่ยวกบัการใช้

ก�าลงัที่แตกต่างไปจากต�ารวจในระบบองักฤษ ด้วยเหตนุี้ โครงการเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมภายใน 

กรมต�ารวจของเอรเิทรยีโดยการสนบัสนนุจากรฐับาลเนเธอแลนด์จงึมุง่ไปยงัการเสรมิสร้างกจิการ

ต�ารวจตามแนวทางประชาธปิไตย ซึ่งมลีกัษณะส�าคญัคอืการรกัษากฎหมายและการรกัษาระเบยีบ

ด้วยการใช้ก�าลงัน้อยที่สุดนั่นเอง

แหล่งที่มา : Casper W. Vroom, University of Maastricht, The Netherlands, เป็นผู้มี

ส่วนร่วมในโครงการเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมของกรมตำารวจเอรเิทรยีในปี ค.ศ. 2002

ท่ำนสำมำรถท�ำอะไรได้บ้ำงในฐำนะสมำชกิรฐัสภำ

กรอบกำรท�ำงำนในระบอบประชำธปิไตย
 ท�าให้เกดิหลกัประกนัว่าเจ้าหน้าที่ต�ารวจปฏบิตัหิน้าที่โดยอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย

 ท�าให้เกดิหลกัประกนัว่าเจ้าหน้าที่ต�ารวจปฏบิตัหิน้าที่ตามข้อบงัคบัของประมวลจรยิธรรม

ในลกัษณะที่พลเมอืงทกุคนต้องได้รบัการปฏบิตัต่ิอด้วยความเป็นธรรม นอกจากนี้ ท�าให้

เกดิหลกัประกนัว่าประเทศของท่านนั้นได้ยดึถอืประมวลจรยิธรรมที่ว่าด้วยการบงัคบัใช้

กฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ของรฐั ปี ค.ศ. 1979 (โปรดดู กรอบที่ 65)

กำรฝึกอบรม
 ท�าให้เกิดหลักประกันว่าการให้การศึกษาและการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ต�ารวจเป็นไป

ในลักษณะที่มุ่งให้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นปฏิบัติหน้าที่ในการรักษากฎหมายและความสงบ

เรยีบร้อยของประชาชนด้วยการใช้ก�าลงัน้อยที่สดุ และในกระบวนการศกึษาจงึต้องบรรจุ

เนื้อหาหลกัสตูรในส่วนที่เกี่ยวกบัคณุค่าประชาธปิไตยและคณุค่าทางจรยิธรรม ประเดน็

เรื่องสทิธมินุษยชน การค�านงึถงึเพศสภาพในการฝึกอบรมด้วย โปรดดูบทที่ 7 

โปรดดูข้อเสนอแนะในภาคที่ 6, 7, 8  

ในส่วนที่เกี่ยวกบัทรพัยากรทางการเงนิ ทรพัยากรมนุษย์ และทรพัยากรทางวตัถุ ประกอบ
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บทที่ 11

หน่วยงำนข่ำวกรอง

และหน่วยงำนรำชกำรลบั

ส�านักงานข่าวกรอง (ซึ่งบางครั้งก็เรียกว่าเป็น “หน่วยงานด้านความมั่นคง”) เป็น 

องค์ประกอบส�าคัญของประเทศในฐานะที่เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลอันเกี่ยวเนื่องกับความ

มั่นคงแห่งรฐัและสงัคมและเพื่อปกป้องผลประโยชน์แห่งชาตทิี่ส�าคญั และแม้ว่าหน่วยงาน

ดงักล่าวจะขึ้นตรงต่อฝ่ายบรหิาร แต่รฐัสภากม็บีทบาทส�าคญัในการก�ากบัดูแลกจิกรรม

ต่างๆ ของหน่วยงานด้านข่าวกรองนี้ด้วย

ภัยคุกคามใหม่ต่อความมั่นคงภายในอันเป็นผลมาจาก การก่อการร้ายสากล การค้า 

ยาเสพตดิ การลกัลอบเข้าเมอืงโดยผดิกฎหมาย การค้าของเถื่อน และองค์กรอาชญากรรม 

ต่างๆ ส่งผลให้ต้องมกีารปรบัหน่วยงานข่าวกรองให้มคีวามเข้มแขง็ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

หลงัจากเหตุการณ์ 11 กนัยายน ค.ศ. 2001 การมขี่าวกรองที่ดเีป็นสิ่งที่มคีวามส�าคญั

อย่างมาก ดงัจะเหน็ได้ว่า ในช่วงเวลาหลงัจากการโจมตใีนวนัที่ 11 กนัยายน นั้น รฐับาล

ในหลายประเทศได้ให้อ�านาจแก่หน่วยงานข่าวกรองเพิ่มมากขึ้น อาท ิ การตดิตั้งเครื่อง

ตดิตามทางอนิเตอร์เนต็ ตดิเครื่องดกัฟังโทรศพัท์ โทรสาร และการตดิตามการสื่อสาร

ในรูปแบบอื่นๆ (โปรดดูบทที่ 20 ในเรื่องการก่อการร้าย)

วทิยาการใหม่กเ็ป็นสิ่งที่ช่วยเสรมิประสทิธภิาพของหน่วยงานข่าวกรองด้วยเช่นกนั ไม่ว่า

จะเป็นวทิยาการที่ทนัสมยัในเรื่องการตดิตาม (Surveillance) การตรวจค้น (Detection) 

ตลอดจนการเข้าจบักมุผูต้้องสงสยั ควบคูไ่ปกบัความร่วมมอืระหว่างหน่วยข่าวกรองทั้ง

ภายในและภายนอกที่มกีารประสานงานกนัมากยิ่งขึ้นด้วย ฉะนั้น รฐัสภาจงึมหีน้าที่ที่จะ

ต้องท�าให้เกดิหลกัประกนัว่าอ�านาจของฝ่ายข่าวกรองที่เพิ่มขึ้นนี้จะต้องไม่มลีกัษณะที่ขดั

กบักฎหมายและหลกัการด้านมนษุยธรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งกฎหมายสทิธมินษุยชน
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ธรรมชำตขิองหน่วยงำนด้ำนข่ำวกรอง

ธรรมชาตขิองหน่วยงานด้านข่าวกรองกค็อื การรวบรวมและการวเิคราะห์ข้อมูล ภารกจิ 

ดงักล่าว จ�าเป็นต้องมชีั้นความลบัในระดบัสงู ขณะที่ข้อมลูข่าวสารที่รวบรวมมานั้นอาจจะ

ถกูน�าไปใช้ในทางที่ผดิหรอืบดิเบอืนในบรบิทของการเมอืงภายในประเทศได้ ซึ่งกจ็ะเป็น

อนัตรายอย่างยิ่ง เพราะนั่นหมายถงึการที่หน่วยงานด้านข่าวกรองจะกลายเป็นภยัคกุคาม

ต่อความมั่นคงทั้งของสังคมและระบบการเมืองที่ตนมีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องเสียเอง  

ด้วยเหตนุี้ จงึมคีวามจ�าเป็นที่จะต้องมกีารก�ากบัดแูลและตรวจสอบหน่วยงานด้านข่าวกรอง

โดยรฐัสภาตามแนวทางประชาธปิไตยอย่างชดัเจนนอกเหนอืไปจากการควบคมุโดยฝ่าย

บรหิาร และด้วยระบบการตรวจสอบและถ่วงดลุนี้เท่านั้นที่จะป้องกนัมใิห้ฝ่ายบรหิารหรอื

ฝ่ายรฐัสภาใช้ข้อมูลข่าวกรองอย่างบดิเบอืนเพื่อผลประโยชน์ทางการเมอืงของตนเอง

ในระบอบประชาธิปไตย หน่วยงานข่าวกรองควรเป็นองค์กรที่ท�าหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด มีความเป็นกลางทางการเมือง (ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด) ยึดมั่นใน

มาตรฐานจรยิธรรมในวชิาชพี ตลอดจนปฏบิตังิานตามอ�านาจที่ได้รบัมอบหมายภายใต้

กรอบกฎหมายและโดยสอดคล้องกับบรรทัดฐานที่ก�าหนดไว้ในกรอบรัฐธรรมนูญและ 

แนวปฏบิตัติามกระบวนการประชาธปิไตยของรฐั

การก�ากับดูแลหน่วยงานข่าวกรองตามแนวทางประชาธิปไตยนั้น ควรจะเริ่มจากการมี

กรอบทางกฎหมายที่ชดัเจน ก�าหนดการจดัตั้งองค์กรข่าวกรองไว้ภายใต้ธรรมนูญแห่งรฐั 

โดยได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากรัฐสภา ในตัวบทกฎหมายควรที่จะต้องระบุขอบเขต

อ�านาจของหน่วยงานอย่างชดัแจ้ง พร้อมก�าหนดวธิกีารในการด�าเนนิงาน และแนวปฏบิตัิ

ที่หน่วยงานดงักล่าวต้องแสดงความรบัผดิชอบและพร้อมรบัการตรวจสอบด้วย
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กรอบที่ 24

รฐัสภำและกำรจดัสรรงบประมำณพเิศษ แก่หน่วยงำนข่ำวกรอง : กรณอีำร์เจนตนิำ 
“กฎหมายที่ 25.520 เรื่องข่าวกรองแห่งชาติ ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 2001 มาตราที่ 

37: ระบุว่า “คณะกรรมาธกิารของรฐัสภาแห่งชาต ิสามารถก�ากบัดูแลและควบคุม ‘การจดัสรร

งบประมาณ’ ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในส�านักงานข่าวกรองแห่งชาติ และด้วยจุดประสงค์ 

ดังกล่าว คณะกรรมาธิการของรัฐสภาสามารถออกกฎหมายใดๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกบัประเดน็ดงัต่อไปนี้

1. การมีส่วนร่วมและเข้าแทรกแซงในการอภิปรายกฎหมายงบประมาณที่ฝ่ายบริหารส่งมายัง

รัฐสภา เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ฝ่ายบริหารจะต้องจัดส่งเอกสารทั้งหมด  

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง a) ภาคผนวกในส่วนที่เกี่ยวกบังบประมาณรายจ่ายที่อยูใ่นขอบเขตอ�านาจ

ไม่ว่าจะเป็นงบราชการลบัหรอืงบประมาณเพื่อใช้ส�าหรบักองหนุน b) ภาคผนวกที่อธบิายถงึ

วตัถุประสงค์ของโครงการต่างๆ ที่ต้องใช้งบประมาณเหล่านั้น

2. ออกกฎหมายให้รฐัสภาสามารถขอให้หน่วยงานข่าวกรองทั้งหลายต้องให้ข้อมลูข่าวสาร ภมูหิลงั 

และรายงานที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานของหน่วยงานเหล่านั้น และในกรณีที่มีความจ�าเป็นก็

สามารถสั่งให้หน่วยงานข่าวกรองส่งเอกสารและข้อมลูดงัที่ระบไุว้ในมาตรา 39 ของกฎหมาย

ฉบบันี้ได้ด้วย

3. ตรวจสอบและติดตามให้การใช้งบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังที่ระบุไว้เมื่อเสนอขอ

งบประมาณ

4. หน่วยงานข่าวกรองต้องท�ารายงานประจ�าปีเสนอต่อรฐัสภาและประธานาธบิด ี ซึ่งในรายงาน

ดงักล่าวจกัต้องประกอบดว้ย a) การวเิคราะหแ์ละการประเมนิการใช้งบประมาณที่ได้รบัการ

จดัสรรในหน่วยงานข่าวกรอง b) การอธบิายถงึกจิกรรมที่คณะกรรมาธกิารรฐัสภาได้ด�าเนนิการ

ในการก�ากบัดูแล ตรวจสอบและควบคุมการปฏบิตังิานของหน่วยงานข่าวกรองควบคู่ไปกบั

ข้อเสนอแนะที่ต้องการน�าเสนอ”

แหล่งที่มา: Law No 25.520 on National Intelligence of Argentina, 

27 November 2001

ประเทศส่วนใหญ่จะมีมาตรการในการก�ากับดูแลอย่างเป็นทางการในระดับหนึ่งซึ่ง 

โดยปกติก็มักจะเป็นในรูปของคณะกรรมาธิการรัฐสภาที่ท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแลและ

ตรวจสอบ ในบางกรณอี�านาจในการ ก�ากบัดูแลโดยคณะกรรมาธกิารรฐัสภาที่มอียู่เดมิ 

เช่น คณะกรรมาธกิารรฐัสภาด้านการทหารและการป้องกนัประเทศกอ็าจขยายขอบเขต
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ครอบคลุมประเด็นงานด้านข่าวกรองด้วย ขณะที่ในบางประเทศ รัฐสภาอาจจัดตั้ง 

คณะกรรมาธิการหรืออนุกรรมาธิการชุดใหม่ขึ้นเพื่อก�ากับดูแลหน่วยงานข่าวกรองและ

หน่วยงานราชการลบัต่างๆ เป็นการเฉพาะ

คณะกรรมาธกิารรฐัสภาควรได้รบัหลกัประกนัว่าจะสามารถเข้าถงึข้อมลูได้ และมบีทบาท

ในการแต่งตั้งหวัหน้าหน่วยงานข่าวกรองต่างๆ รวมทั้งสามารถตรวจสอบและก�ากบัดแูล

งบประมาณของหน่วยงานดงักล่าว (โปรดดูกรอบที่ 24 ในส่วนที่เกี่ยวกบังบประมาณ

พเิศษต่างๆ)

ในกรณีที่บางประเทศไม่มีคณะกรรมาธิการรัฐสภาที่มีประสิทธิภาพ ก็อาจจัดตั้งคณะ

กรรมาธกิารก�ากบัดแูลและตดิตามตรวจสอบงานด้านข่าวกรองอย่างเป็นทางการนอกกรอบ

ของคณะรฐัมนตรหีรอืฝ่ายบรหิารได้ด้วยเช่นกนั ทั้งนี้เพราะหน่วยงานฝ่ายบรหิารที่ท�าหน้าที่

ก�ากับดูแลในระดับคณะรัฐมนตรีนั้น โดยปกติก็จะท�าหน้าที่เน้นไปในด้านการบริหาร

จดัการและมลีกัษณะที่ไมค่อ่ยเป็นอสิระจากโครงสร้างการบรหิารที่ตนมภีารกจิที่จะต้อง

ท�าหน้าที่ตรวจสอบเท่าใดนกั ขณะที่หากเป็นคณะกรรมาธกิารที่มาจากรฐัสภาที่มผีู้แทน

มาจากหลากหลายฝ่ายในทางการเมอืงจะมคีวามเป็นอสิระมากกว่า

กรอบที่ 25

แนวปฏบิตับิำงประกำรของคณะกรรมำธกิำรรฐัสภำในกำรจดักำรกบั 

เอกสำรลบัต่ำงๆ

 ในกรณจี�าเป็น คณะกรรมาธกิารควรจดัประชุมลบั

 คณะกรรมาธิการจะรายงานโดยตรงต่อองค์ประชุมของรัฐสภาทั้งหมด และหลังจากนั้น 

จงึเปิดให้มกีารอภปิรายสาธารณะ ในกรณทีี่มใิช่เป็นเรื่องลบั

 คณะกรรมาธิการมีอ�านาจที่จะเรียก/ขอเอกสารและข้อมูลทุกชนิด โดยจะต้องไม่เปิดเผย

ข้อมลูที่เกี่ยวกบัปฏบิตักิารที่ก�าลงัด�าเนนิอยู ่ หรอืจะต้องไม่เปิดเผยชื่อของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

ข่าวกรองเหล่านั้น

 คณะกรรมาธกิารอาจจะเปิดเผยข้อมลูได้ หลงัจากได้มกีารพจิารณา (โดยการลงมตเิสยีงข้างมาก

ปกต)ิ แล้วว่า การเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน
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 นอกเหนอืไปจากข้อมูลที่คณะกรรมาธกิารเรยีกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านข่าวกรองแล้ว 

คณะกรรมาธิการก็อาจจะเป็นผู้ริเริ่มขอให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบงานด้านข่าวกรองทั้งหลาย 

ส่งข้อมูลให้แก่คณะกรรมาธิการ หากได้พิจารณาแล้วว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่

สาธารณชนในการท�าให้เกดิความเข้าใจที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ปัจจยัที่ก�ำหนดกำรก�ำกบัดแูลหน่วยงำนด้ำนข่ำวกรอง 
ในระบอบประชำธปิไตย

ลักษณะเฉพาะของการก�ากับดูแลหน่วยงานด้านข่าวกรองและหน่วยสืบราชการลับ

นั้นถูกก�าหนดโดยปัจจัยทางประวัติศาสตร์ ระบบการเมือง ตลอดจนประเพณีปฏิบัต ิ

ทางกฎหมายของแต่ละประเทศ ตวัอย่างเช่น ประเทศที่ได้รบัอทิธพิลจากระบบกฎหมาย

จารีตประเพณีแบบอังกฤษ มักจะให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลด้านกระบวนการ

ยุตธิรรม ขณะที่ประเทศในภาคพื้นทวปียุโรปบางประเทศและประเทศที่มปีระสบการณ์

ในบางช่วงจากการใช้อ�านาจปราบปรามโดยฝ่ายต�ารวจ ก็มักจะให้ความส�าคัญกับการ

ก�ากบัดแูลและตรวจสอบทางนติบิญัญตัมิากกว่า สหรฐัอเมรกิามกีลไกในการก�ากบัดูแล 

และตรวจสอบทั้งในฝ่ายนติบิญัญตั ิ บรหิารและตุลาการ ขณะที่ประเทศประชาธปิไตย

บางประเทศจดัตั้งสถาบนัผู้ตรวจการรฐัสภาหรอืผู้ตรวจการแผ่นดนิขึ้น (Ombudsman) 

โดยมขีอบเขตอ�านาจในการสอบสวน/สบืสวนการละเมดิสทิธมินุษยชนโดยฝ่ายข่าวกรอง 

และมหีน้าที่ที่จะต้องรายงานผลของการสบืสวนสอบสวนให้สาธารณชนรบัทราบ (ในประเดน็ 

ผู้ตรวจการรฐัสภา โปรดดูบทที่ 16)

ขอบเขต

การก�ากับดูแลและตรวจสอบหน่วยงานข่าวกรองมักจะมีขอบเขตที่ถูกจ�ากัด ซึ่งการ

ก�าหนดขอบเขตของการก�ากบัดแูลนั้นขึ้นอยูก่บัลกัษณะหรอืประเภทของกจิกรรม (ข่าวกรอง

ภายในประเทศหรอืการสบืราชการลบัในต่างประเทศ) หรอืขึ้นอยู่กบัประเดน็ที่เป็นข้อกงัวล

ของแต่ละรฐั (อาท ิวธิกีารในการปฏบิตักิาร และการปฏบิตัริาชการลบั ฯลฯ)
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กำรอภปิรำยลบัหรอืเปิดเผยในรฐัสภำ

โดยทั่วไปแล้ว การก�ากับดูแลและตรวจสอบหน่วยงานข่าวกรองและหน่วยงานสืบ

ราชการลับในประเทศประชาธิปไตยนั้นยังคงมีพัฒนาการที่น้อยกว่าและมีลักษณะที่

เปิดเผยไม่มากนกัโดยเปรยีบเทยีบกบัการก�ากบัดแูลกจิการของรฐัในเรื่องอื่นๆ เช่น การ

พจิารณาและการถกอภปิรายของคณะกรรมาธกิารรฐัสภาที่ก�ากบัดูแลงานด้านข่าวกรอง

นั้นเกือบจะไม่เคยมีการเปิดให้สาธารณชนรับฟังอย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ สมาชิก

ในคณะกรรมาธิการดังกล่าวอาจต้องให้ค�าสัตย์ปฏิญาณว่าจะยึดมั่นต่อหลักเกณฑ์ใน

เรื่องความลับของข้อมูลที่ตนได้รับทราบด้วย อย่างไรก็ดี ไม่ว่ารูปแบบของการก�ากับ

ดแูลจะเป็นแบบใดกต็าม ในประเทศประชาธปิไตยกไ็ด้พยายามที่จะคงไว้ซึ่งความสมดุล 

ระหว่างการให้หลักประกันว่าหน่วยงานด้านข่าวกรองและหน่วยงานราชการลับทั้งหลาย

ต้องมีความรับผิดชอบในการด�าเนินงาน อยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย และปฏิบัติหน้าที่ 

อย่างเหมาะสม ขณะที่ก็พยายามที่จะรักษาความลับของทางราชการและคงไว้ซึ่ง

ประสทิธภิาพในการปกป้องความมั่นคงแห่งชาตไิปพร้อมๆ กนัด้วย

กำรจดัแบ่งหน้ำที่ 

วธิกีารในการควบคมุหน่วยงานข่าวกรองในทางโครงสร้าง กค็อื การหลกีเลี่ยงมใิห้หน่วยงาน

ใดหน่วยงานเดียวผูกขาดการท�าหน้าที่นี้แต่เพียงล�าพัง การสร้างหน่วยงานและงานสืบ

ราชการลบัที่หลากหลาย โดยให้สอดคล้องกบัโครงสร้างของหน่วยงานแต่ละแห่ง ไม่ว่า

จะเป็นกองทพั กรมต�ารวจ หน่วยงานข่าวกรองภายในและต่างประเทศ แม้จะดเูสมอืนว่า

จะมีประสิทธิภาพที่น้อยกว่าและก่อให้เกิดการแข่งขันกันเองในระบบราชการ แต่ถือว่า

เป็นการจัดองค์กรที่ดูจะสอดคล้องกับการควบคุมตรวจสอบตามวิถีทางประชาธิปไตย

มากกว่า และด้วยเหตุนี้เอง ในหลายประเทศจึงมักจะจัดตั้งหน่วยงานด้านข่าวกรอง 

แยกจากกัน คือมีทั้งหน่วยงานข่าวกรองของกองทัพและหน่วยงานข่าวกรองภายใน

ประเทศ ซึ่งการจัดแบ่งดังกล่าวถือว่าเป็นผลดีและสอดคล้องกับมุมมองของการก�ากับ

ดแูลในระบบประชาธปิไตย อย่างไรกด็ ีการมหีน่วยงานข่าวกรองที่กระจดักระจายและมี

การวเิคราะห์ที่หลากหลายกก็ลบักลายเป็นปัญหาเช่นกนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลงัจากการ

โจมตโีดยผู้ก่อการร้ายในสหรฐัอเมรกิาในปี ค.ศ. 2001 เป็นต้นมา
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กำรฝึกเจ้ำหน้ำที่ด้ำนข่ำวกรอง

การฝึกอบรมและการสร้างคณะผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมืออาชีพในงานด้านข่าวกรองถือเป็น

หวัใจส�าคญัของการก�ากบัดูแลและตรวจสอบ การปลูกฝังความเป็นวชิาชพี การยดึมั่น

ในบรรทัดฐานแบบประชาธิปไตยและในหลักการสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการปลูกฝัง

ความรูส้กึรบัผดิชอบในฐานะพลเมอืงเป็นลกัษณะส�าคญัของการฝึกอบรมและให้ความรู้

แก่บุคลากรในสายงานด้านข่าวกรอง ในระบบประชาธิปไตยนั้น มีความพยายามที่จะ

ฝึกฝนและว่าจ้างพลเรอืนให้ปฏบิตัหิน้าที่ในหน่วยงานด้านข่าวกรองต่างๆ ด้วย โดยไม่

ต้องการให้งานทางด้านนี้ผูกขาดโดยทหารแต่เพยีงฝ่ายเดยีว

กำรยกเลกิชั้นควำมลบัของเอกสำร 

ปัจจยัด้านโครงสร้างอกีประการหนึ่งที่อาจช่วยในการควบคุมและก่อให้เกดิความรบัผดิชอบ

มากขึ้นก็คือการที่ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของหน่วยงานราชการลับและหน่วยงานด้าน

ข่าวกรองทั้งหลายจะสามารถน�ามาเปิดเผยสู่สาธารณชนได้หลังจากผ่านช่วงระยะเวลา

หนึ่ง ซึ่งก็สามารถกระท�าได้ด้วยการออกกฎหมายที่เกี่ยวกับเสรีภาพในข้อมูลข่าวสาร

และการออกกฎข้อบังคับให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของทางราชการหลังจาก

ก�าหนดเวลาช่วงระยะหนึ่งได้ผ่านไป แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นส่วนหนึ่งของการ

สร้างความโปร่งใสจะกระท�าล่าช้าไปบ้าง ซึ่งท�าให้ประชาชนตรวจสอบได้ล่าช้าไปแต่ก็

ถือว่าเป็นการช่วยให้เกิดการควบคุมภายใต้กระบวนการประชาธิปไตยได้ในระดับหนึ่ง 

(โปรดดู บทที่ 21)
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ท่ำนสำมำรถท�ำอะไรได้บ้ำงในฐำนะสมำชกิรฐัสภำ

กลไกในกำรก�ำกบัดแูลของรฐัสภำ
 ท�าให้เกิดหลักประกันว ่า รัฐสภาของท่านได้จัดตั้งคณะกรรมาธิการหรือคณะ 

อนกุรรมาธกิารที่ท�าหน้าที่ในการก�ากบัดแูลหน่วยงานด้านข่าวกรองทั้งหลาย (โปรดดกูาร

เปรยีบเทยีบคณะกรรมาธกิารต่างๆ ของรฐัสภาในบทที่ 15)

 ท�าให้เกิดหลักประกันว่า มีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจของคณะกรรมาธิการข้างต้น 

อย่างชัดเจนและมีข้อจ�ากัดน้อยที่สุดที่จะเป็นไปได้ และสมาชิกในคณะกรรมาธิการ 

ทุกคนจะต้องสามารถเข้าถงึข้อมูลที่จ�าเป็นและองค์ความรู้เฉพาะทั้งหลายได้

 ท�าให้เกิดหลักประกันว่า คณะกรรมาธิการรัฐสภาลงมือปฏิบัติงานและน�าเสนอรายงาน

เป็นระยะอย่างต่อเนื่องพร้อมด้วยข้อสรุปและข้อเสนอแนะ

กรอบกฎหมำยในระบอบประชำธปิไตย
 ท�าให้แน่ใจว่ากฎหมายที่ว่าด้วยหน่วยงานข่าวกรองได้ก�าหนดกฎเกณฑ์ในประเดน็ต่อไปนี้ 

อนัได้แก่ ก�าหนดสถานะ ขอบเขตอ�านาจ การปฏบิตังิาน การให้ความร่วมมอื ภาระหน้าที่ 

การท�ารายงานในภารกจิที่ได้รบัมอบหมาย และการก�ากบัดูแลและตรวจสอบหน่วยงาน

ด้านข่าวกรอง นอกจากนี้ ควรจะได้มกีารก�าหนดการใช้วธิกีารพเิศษบางประการในการ

ให้ได้มาซึ่งข้อมลูขา่วสาร และการเกบ็รกัษาขอ้มลู โดยเฉพาะข้อมลูเกี่ยวกบัรายละเอยีด

ส่วนบคุคลต่างๆ รวมถงึสถานะของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานข่าวกรองไว้ในกรอบกฎหมาย

อย่างชดัเจนด้วย

 ตดิตาม ตรวจสอบว่าหน่วยงานด้านข่าวกรองมคีวามเป็นกลางทางการเมอืงหรอืไม่ และ

ได้ปฏบิตัหิน้าที่ให้เป็นไปตามหลกัจรยิธรรมทางวชิาชพีหรอืไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยดึมั่น

ในบรรทดัฐานประชาธปิไตย และการแสดงความรบัผดิชอบในฐานะพลเมอืง 

 ท�าให้เกดิความมั่นใจว่า คณะกรรมาธกิารก�ากบัดแูลหน่วยงานข่าวกรองรฐัสภานั้น ได้ท�า

หน้าที่เพื่อให้เกิดหลักประกันว่าบุคลากรในหน่วยงานข่าวกรองได้รับการศึกษาเกี่ยวกับ 

หลกัการประชาธปิไตยและมคีวามรู้ในเรื่องกฎหมายสทิธมินุษยชน

 รฐัสภาควรจะบญัญตักิฎหมายให้หน่วยงานของรฐัทั้ง 3 สาขา มบีทบาท และปฏบิตังิาน

ในลกัษณะที่ส่งเสรมิซึ่งกนัและกนั อนัได้แก่

 ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบในขั้นสุดท้ายในการก�าหนดภารกิจและจัดล�าดับ 

ความส�าคญัของหน่วยงานด้านข่าวกรอง
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 ฝ่ายนติบิญัญตัริบัผดิชอบในการออกกฎหมาย ก�ากบัดแูลงบประมาณและก�ากบัดแูล

และตรวจสอบบทบาทของรฐับาลและการท�างานของหน่วยงานข่าวกรอง รฐัสภาไม่ควร

แทรกแซงในการปฏบิตักิารในภาคสนามของหน่วยงานข่าวกรอง

 ฝ่ายตลุาการเป็นผูอ้อกหมายศาลในกรณทีี่หน่วยงานข่าวกรองต้องการเข้าไปตรวจสอบ

ในทรัพย์สินส่วนบุคคลและ/หรือเข้าไปด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับการคมนาคม

สื่อสาร ตลอดจนมบีทบาทในการก�ากบัดแูลให้หน่วยงานข่าวกรองปฏบิตังิานภายใน

กรอบของกฎหมาย

ควำมโปร่งใสและควำมรบัผดิชอบ

 ท�าให้เกิดหลักประกันว่าคณะกรรมาธิการก�ากับดูแลหน่วยงานด้านข่าวกรองของรัฐสภา

ได้รับการปรึกษาหารือและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายด้านข่าวกรองที่ก�าหนดโดย

ฝ่ายบรหิาร

 ท�าให้แน่ใจวา่คณะกรรมาธกิารก�ากบัดแูลหนว่ยงานด้านข่าวกรองของรฐัสภาได้ท�าหน้าที่

เพื่อให้เกดิหลกัประกนัว่า หน่วยงานข่าวกรองปฏบิตังิานในลกัษณะที่มคีวามรบัผดิชอบ

อย่างเหมาะสมและอยูภ่ายใต้กรอบกฎหมาย ขณะที่ยงัคงไว้ซึ่งประสทิธภิาพและการรกัษา

ความลบัที่จ�าเป็น ซึ่งหมายรวมถงึการมข้ีอกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกบัการอนญุาตให้มกีาร

ตดิตั้งเครื่องดกัฟังด้วย

 และเพื่อให้การด�าเนินการข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องท�าให้แน่ใจว่าคณะ

กรรมาธกิารได้รบัข้อมูลที่ครอบคลุมในส่วนที่เกี่ยวกบักจิกรรมต่างๆ ของฝ่ายข่าวกรอง 

ตลอดจนมบีทบาทในการแต่งตั้งหวัหน้าหน่วยงานข่าวกรองและหน่วยสบืราชการลบัต่างๆ 

ด้วย

ประเดน็ที่เกี่ยวข้องกบัควำมลบัของทำงรำชกำร

 ท�าให้เกดิหลกัประกนัว่า กฎหมายเกี่ยวกบัเสรภีาพของข้อมลูข่าวสารเป็นเครื่องมอืส�าคญั

ในการก�ากับดูแลและการหาผู้รับผิดชอบของหน่วยงานด้านข่าวกรองทั้งในทางตรงและ

ทางอ้อม

 ควรมีการตรวจสอบบัญชีเป็นกรณีพิเศษในกรณีที่มีการจัดสรรงบประมาณลับของ

ทางราชการเพื่อเป็นการรักษาความสมดุลระหว่างการรักษาความลับทางราชการและ 

ข้อก�าหนดในการแสดงความรบัผดิชอบ
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 ท�าให้เกิดหลักประกันว่ามีการก�าหนดเงื่อนไขอย่างชัดเจนไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับการ 

เปิดเผยหรือการชะลอการเปิดเผยเอกสารที่เป็นความลับของทางราชการ นอกจากนี้ 

รายงานที่สามารถเผยแพร่สู่สาธารณชนได้ตามกฎหมายเสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสารนั้น 

ควรมกีารน�าเสนอสู่สาธารณชนเป็นระยะๆ ด้วย

โปรดดูบทที่ 20 เรื่องการก่อการร้าย และภาคที่ 6 เรื่องทรพัยากรทางการเงนิ
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บทที่ 12

บรษิทัเอกชนที่ท�ำงำนด้ำนกำรรกัษำ

ควำมปลอดภยั กำรทหำร และควำมมั่นคง

รัฐเป็นองค์กรเดียวที่มีอ�านาจอันชอบธรรมในการใช้ก�าลังและเป็นผู้ท�าหน้าที่ในการ

รักษาความมั่นคงโดยรับผิดชอบในการรักษาความมั่นคงภายในและการป้องกันการ

คุกคามจากภายนอก อย่างไรกด็ ีการที่ความขดัแย้งภายในประเทศเพิ่มจ�านวนมากขึ้น

ในช่วงระยะหลงัสงครามเยน็จงึก่อให้เกดิปรากฏการณ์ใหม่ที่รู้จกักนัในลกัษณะของการ

จัดการให้หน้าที่ในด้านการรักษาความมั่นคงนั้นมิได้ถูกผูกขาดโดยรัฐแต่เพียงผู้เดียว 

อกีต่อไป ดงัจะเหน็ได้ว่า ตวัแสดงที่มใิช่รฐัได้กลบัเข้ามามบีทบาทอกีครั้งหนึ่ง และตวัแสดง 

เหล่านี้เองที่กลายเป็นประเด็นที่เป็นความท้าทายต่อรูปแบบดั้งเดิมของการควบคุม 

ภาคความมั่นคงตามแนวทางประชาธปิไตย

นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1990 เป็นต้นมา บริษัทเอกชนที่รับผิดชอบงานด้านความมั่นคง

และด้านทหารเริ่มแพร่ขยายขึ้นเป็นล�าดบั บรษิทัเหล่านี้อาจจดัแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลกั 

คอื กลุ่มทหารรบัจ้าง บรษิทัเอกชนที่ท�าหน้าที่ด้านการทหาร (private military com-

panies) และบรษิทัเอกชนที่ท�าหน้าที่ด้านการรกัษาความปลอดภยั (private security 

companies) ด้วยเหตุนี้ จึงมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรและกิจกรรมของกลุ่ม

ต่างๆ เหล่านี้จะต้องถูกควบคุมโดยกลไกของรฐัด้วย

บทบำทและอนัตรำยของบรษิทัเอกชนที่ท�ำหน้ำที่ด้ำนกำรรกัษำควำมปลอดภยั
และบรษิทัเอกชนที่ท�ำหน้ำที่ด้ำนกำรทหำร

โดยปกตแิล้ว รฐัที่ล้มเหลวหรอืรฐัที่อยูภ่ายใต้สถานการณ์ภายหลงัความขดัแย้งมกัจะเป็น

รัฐที่จะเรียกใช้บริการของบริษัทเอกชนดังกล่าว ด้วยเหตุที่รัฐเหล่านั้นมักจะปราศจาก

กองทัพที่มีการฝึกฝนอย่างเพียงพอและ/หรือปราศจากกองก�าลังด้านความมั่นคง 
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ที่เข้มแขง็ และจงึไม่สามารถรกัษาความปลอดภยัและให้ความคุม้ครองแก่พลเมอืงของตน

และกลุ่มต่างๆ ในสงัคมได้ หรอืมฉิะนั้นกเ็ป็นรฐัที่ไม่เตม็ใจที่จะคงไว้ซึ่งการผูกขาดการ

ใช้ก�าลงัอนัชอบธรรมแต่เพยีงผูเ้ดยีวภายในรฐัเนื่องจากไม่สามารถก�าหนดมาตรการก�ากบั

ดูแลและควบคุมภาคความมั่นคงของตนเองตามแนวทางประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริง 

หรอืเป็นรฐัที่ก�าลงัเผชญิกบัความขดัแย้ง หรอืสงครามภายในรฐันั่นเอง

ในสถานการณ์ดงักล่าว การเรยีกใช้บรกิารของบรษิทัเอกชนที่ท�าหน้าที่ด้านการทหารและ

การรักษาความปลอดภัยดูจะส่งผลดีในระยะสั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เป็นการ

ฝึกฝนหน่วยงานรฐัให้มคีวามช�านาญ มสีมรรถนะด้านการฝึกรบ มคีวามเป็นมอือาชพี

รวมถงึเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กบัรฐัไปในตวัด้วย อย่างไรกต็าม ผลกระทบในทาง

ลบต่อกระบวนการประชาธปิไตยอาจจะมมีากกว่าผลด ีดงัปรากฏในกรอบที่ 26

สาธารณชน และสถาบันที่มาจากการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย และโดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง รฐัสภาของรฐั “ผู้รบับรกิาร” จ�าเป็นต้องมกีลไกที่เพยีงพอและมปีระสทิธภิาพ

ในการท�าหน้าที่ก�ากบัดแูลและควบคมุ ตลอดจนตรวจสอบโครงสร้างของหน่วยงานความ

มั่นคงทั้งของรฐัและบรษิทัเอกชนที่รฐัว่าจ้างเข้ามารบัผดิชอบงานด้านนี้ด้วย

กรอบที่ 26

บรษิทัรกัษำควำมปลอดภยัเอกชนและบรษิทัเอกชนที่รบัผดิชอบด้ำนกำรทหำร : 
อนัตรำยบำงประกำรต่อระบอบประชำธปิไตย

 ตวัแสดงที่เป็นบรษิทัเอกชนที่ท�าหน้าที่รกัษาความปลอดภยันั้น อาจจะน�ามาซึ่งเสถยีรภาพใน

ความมั่นคงทั้งทางทหารและของรฐัไดใ้นระดบัหนึ่ง แต่ในระยะยาวแล้ว รฐับาลบางประเทศ 

อาจจะมองว่าการพึ่งพาการใช้ก�าลงัทางทหารเป็นวธิกีารหลกัในการแก้ปัญหาภายในประเทศ

ไปโดยปรยิาย

 การว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศก่อให้เกิดค�าถามมากมาย อาทิ ภารกิจของบริษัท

รกัษาความมั่นคงเหล่านั้นคอือะไร ประเดน็ด้านงบประมาณ ฯลฯ จากมุมมองของระบอบ

ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลในการปกครองนั้น ค�าถามในลักษณะนี้ควรจะได้มีการ 

ถกอภปิรายในเวทสีาธารณะและในรฐัสภา

 ในหลายกรณ ีตวัแสดงที่เป็นบรษิทัรบัจ้างทางทหารเหล่านี้ได้ท�าหน้าที่เป็นคนกลางในการค้า

อาวุธโดยแอบแฝงอยู่ในรูปของการปฏบิตัภิารกจิที่มคีวามชอบธรรมเป็นฉากบงัหน้า
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ทหำรรบัจ้ำง

ทหารรับจ้างเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ที่มีมาอย่างยาวนาน จากปรากฏการณ์ 

ความขดัแย้งที่เกดิขึ้นในระยะหลงั แสดงให้เหน็ว่า ทหารรบัจ้างยงัคงปรากฏอยูใ่นบรเิวณ

ต่างๆ ของโลกอกีเป็นจ�านวนมากทเีดยีว

ค�าจ�ากดัความของทหารรบัจ้างได้ถกูก�าหนดไว้ในมาตรา 1 ของอนสุญัญาระหว่างประเทศ

ที่ต่อต้านการเกณฑ์ การใช้ การให้เงนิสนบัสนุน และการฝึกทหารรบัจ้างปี ค.ศ. 1989 

(International Convention against the Recruitment, Use, Financing and 

Training of Mercenaries) ซึ่งที่ประชุมใหญ่สมชัชาสหประชาชาตไิด้ออกมตริบัรอง

อนุสัญญานี้ตามมติที่ 44/34 ลงวันที่ 4 ธันวาคม ค.ศ. 1989 อนุสัญญาดังกล่าวมี 

ผลบงัคบัในวนัที่ 20 ตุลาคม ค.ศ. 2001 แต่จนถงึขณะนี้ (2003) มเีพยีงไม่กี่ประเทศ

ที่ได้ให้สัตยาบัน14 โดยอนุสัญญาฉบับนี้ได้ขยายค�าจ�ากัดความที่ระบุไว้ในมาตราที่ 47 

ในพธิสีารเพิ่มเตมิที่ 1 ในอนุสญัญาเจนวีาปี ค.ศ. 1949 (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่

เกี่ยวกบับุคคลที่ถกูเกณฑ์ให้เข้าร่วมในการใช้ความรนุแรงโดยมเีป้าหมายเพื่อมุง่โค่นล้ม

รฐับาลหรอืเพื่อบ่อนท�าลายความสงบเรยีบร้อยของรฐัภายใต้รฐัธรรมนญูหรอืบ่อนท�าลาย

บูรณภาพแห่งดนิแดนของรฐัด้วยวธิใีดวธิหีนึ่ง) :

“มาตรา 1 - เพื่อจุดประสงค์ของอนุสญัญาฉบบันี้

1. ทหารรบัจ้างหมายถงึบุคคลใดกต็ามที่ (a) ถูกเกณฑ์มาโดยเฉพาะทั้งจากในพื้นที่

หรอืจากต่างแดน เพื่อท�าการสูร้บในสงครามที่มกีารใช้อาวธุ (b) ถกูชกัชวนให้เข้าร่วม

ในความขดัแย้งโดยมจีุดประสงค์เพื่อให้ได้รบัประโยชน์เป็นการส่วนตวั และเป็น

บคุคลที่ได้รบัค�ามั่นสญัญา โดยคูก่รณใีนความขดัแย้งหรอืในนามของคู่ขดัแย้งว่า

จะได้รบัค่าตอบแทนที่เป็นรปูธรรมเป็นจ�านวนสงูกว่าที่กองก�าลงัทหารหรอืผูท้ี่ท�าการ

สู้รบในต�าแหน่งเดยีวกนัในกองทพัปกตจิะได้รบั (c) เป็นผู้ที่มไิด้มสีญัชาตขิองคู่

ความขดัแย้งหรอืมไิด้มถีิ่นพ�านกัอยู่ในเขตแดนของคู่ความขดัแย้ง (d) มไิด้เป็น

เจ้าหน้าที่สงักดักองทพัของคู่กรณใีนสงคราม และ (e) มไิด้ถูกส่งมาโดยรฐัที่มไิด้

เป็นคูก่รณใีนความขดัแย้งให้ปฏบิตัหิน้าที่อย่างเป็นทางการในฐานะเจ้าหน้าที่ประจ�า

กองทพัของรฐันั้นๆ 
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2. ทหารรับจ้างยังหมายถึงบุคคลใดก็ตามที่ในสถานการณ์อื่นๆ นั้น (a) ได้รับการ

ถกูกะเกณฑ์ในท้องถิ่นหรอืจากต่างแดนเพื่อให้เข้าร่วมในการใช้ก�าลงัความรนุแรง

อย่างเป็นระบบโดยมวีตัถปุระสงค์ที่จะ (i) ล้มล้างรฐับาลหรอืบ่อนท�าลายความสงบ

เรยีบร้อยของรฐั หรอื (ii) บ่อนท�าลายบูรณภาพแห่งดนิแดนของรฐั (b) ได้รบั

การจูงใจให้เข้าร่วมในภารกิจดังกล่าวเพื่อผลตอบแทนมหาศาลเป็นการส่วนตัว 

และโดยได้รบัค�ามั่นสญัญาว่าจะได้รบัค่าตอบแทน (c) มไิด้เป็นบุคคลที่มสีญัชาติ

หรอืมถีิ่นพ�านกัอยูใ่นรฐัที่ตนมุง่จะโค่นล้ม (d) มไิด้ถูกส่งมาโดยรฐัเพื่อให้มาปฏบิตัิ

ราชการและ (e) มไิด้เป็นสมาชกิในกองทพัของรฐัที่ตนมุ่งจะโจมต”ี15

เพื่อให้เป็นไปตามเจตจ�านงของอนสุญัญาระหว่างประเทศข้างต้น บคุคลใดกต็ามที่ว่าจ้าง 

กะเกณฑ์ ให้การสนับสนุนทางการเงิน หรือท�าการฝึกทหารรับจ้าง หรือพยายามที่จะ

กระท�าการดังกล่าวข้างต้นหรือเป็นผู้ร่วม/มีส่วนรู้เห็น สมคบคิดในการกระท�าดังกล่าว 

ถอืเป็นการละเมดิกฎหมายอย่างร้ายแรง อย่างไรกด็ ีมหีลายกรณทีี่รฐับาลเป็นผู้ว่าจ้าง

ผู้เชี่ยวชาญทางทหารต่างชาตเิพื่อปฏบิตัภิารกจิเฉพาะด้าน เช่น นกับนิเครื่องบนิไอพ่น 

หรอืผู้เชี่ยวชาญในปฏบิตักิารต่อต้านการก่อการร้าย เป็นต้น

ผูร้ายงานพเิศษในเรื่องทหารรบัจ้างของคณะกรรมาธกิารสทิธมินษุยชนแห่งสหประชาชาต ิ

ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ในรายงานของเขาว่า “สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติควรย�้าเตือน 

ค�าเชญิชวนให้รฐัทั้งหลายที่ยงัมไิด้เป็นภาคใีนอนสุญัญานี้ให้เข้าร่วมเป็นภาค ีหรอืผูท้ี่เป็น

ภาคแีล้วกใ็ห้สตัยาบนัในอนสุญัญาดงักล่าว ขณะเดยีวกนักค็วรจะเชญิชวนให้รฐัสมาชกิ

ทบทวนและแก้ไขกฎหมายภายในของตนให้สอดคล้องกบัอนุสญัญานี้ด้วย (ย่อหน้าที่ 70)

บรษิทัเอกชนที่รบัจ้ำงงำนด้ำนกำรทหำร

บริษัทเอกชนที่รับจ้างท�ากิจกรรมด้านการทหารนั้นก็คือรูปแบบใหม่ของทหารรับจ้าง

นั่นเอง กล่าวคือ เป็นบริษัทที่รับงานเพื่อผลตอบแทน เช่น การฝึกทหารและการให้

บรกิารด้านการทหารต่างๆ หรอืเฉพาะเจาะจงลงไปคอืรบัจ้างรบนั่นเอง และในบางกรณี

กร็บัจ้างในบทบาทอื่นๆ ที่มใิช่การรบด้วย จากแง่มุมทางกฎหมาย บรษิทัเหล่านี้ยงัคง

มไิด้อยูใ่นความหมายของกองก�าลงัทหารรบัจา้งที่ก�าหนดไว้อย่างแคบ ทั้งนี้เพราะบรษิทั

เอกชนเหล่านี้มกัจะประกอบด้วยบคุลากรทางทหารที่ปลดเกษยีณแล้ว และมไิด้มบีทบาท
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ในกองก�าลังรักษาความมั่นคงอีกต่อไป โดยบริษัทเหล่านี้จะให้บริการอย่างกว้างขวาง 

ในหลายรูปแบบ ตั้งแต่การรบจนถงึการสนบัสนุนการปฏบิตักิาร หรอืการให้ค�าแนะน�า

การฝึกรบ จนถงึการจดัหาอาวุธ การรวบรวมข่าวกรอง การช่วยตวัประกนั เป็นต้น แต่

ไม่ว่าบรษิทัดงักล่าวจะให้บรกิารในรปูแบบใดกต็าม ลกัษณะร่วมประการหนึ่งกค็อื จะรบั

งานเฉพาะที่ได้รบัการร้องขอจากรฐับาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่มคีวามขดัแย้ง 

หรอืในสถานการณ์หลงัความขดัแย้งในช่วงฟื้นฟูประเทศ

ตวัอย่างของบรษิทัเอกชนด้านการทหารกเ็ช่น บรษิทั MPRI ของสหรฐัอเมรกิาซึ่งเป็น

บริษัทที่ให้บริการอย่างมืออาชีพในส่วนที่เกี่ยวกับการท�าสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวกับความ

มั่นคง โดยเน้นที่การให้การสนบัสนนุและช่วยเหลอืในประเดน็ที่เกี่ยวกบัความมั่นคงและ

การป้องกันประเทศ อาทิ การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมายและการ

พฒันาศกัยภาพของผูน้�า โดยบรษิทันี้ก่อตั้งขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ทหารอาวโุสในปี ค.ศ. 1988 

และก็ยังคงเป็นบริษัทที่ด�าเนินงานอยู่ในปัจจุบันโดยอดีตเจ้าหน้าที่ทหารที่เกษียณอายุ

ราชการ16

บรษิทัรกัษำควำมปลอดภยัเอกชน

บริษัทรักษาความปลอดภัยเอกชนให้บริการที่มุ่งให้การปกป้องธุรกิจและทรัพย์สินและ

จงึเป็นการช่วยป้องกนัอาชญากรรมในระดบัหนึ่ง ด้วยเหตนุี้ บรษิทัรกัษาความปลอดภยั

เอกชนจงึมอียูท่ั่วไปทกุหนทกุแห่ง แต่การให้บรกิารของบรษิทัเหล่านี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภมูภิาคที่เตม็ไปด้วยความขดัแย้ง อนัเป็น 

พื้นที่ที่ภาคธุรกิจเห็นความจ�าเป็นที่จะได้รับการคุ้มครองเกินกว่าที่รัฐจะสามารถจัดให้

ได้ โดยบริษัทธุรกิจเอกชนเหล่านี้มีความกังวลต่อการปกป้องทรัพย์สินและบุคลากร

ในธุรกจิของตนมากกว่าที่จะห่วงใยในประเดน็ความมั่นคงในมุมมองแบบทหาร ในทาง

ปฏิบัติ บ่อยครั้งบริษัทรักษาความปลอดภัยมักจะให้บริการทั้งในเรื่องผู้เชี่ยวชาญทาง

ทหารและการรกัษาความปลอดภยั เนื่องจากเหน็ว่า ความเชี่ยวชาญทั้งสองอย่างนั้นมคีวาม

ส�าคัญและมีความจ�าเป็นไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันและจึงท�าให้เส้นแบ่งระหว่างบริษัทรักษา

ความปลอดภัยและบริษัทเอกชนที่ให้บริการด้านการจัดก�าลังทหารไม่มีความชัดเจนอีก

ต่อไป
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การที่มีตัวแสดงที่เป็นภาคเอกชนที่ท�าหน้าที่ในด้านการรักษาความปลอดภัยและการ

จดักองก�าลงัมคีวามแพร่หลายและมคีวามส�าคญัมากขึ้นนั้น ส่งผลให้สถาบนัต่างๆ ใน

ระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันรัฐสภายิ่งต้องสร้างหลักประกันว่าจะ

ต้องก�าหนดมาตรฐานขั้นต�่าในการก�ากบัดแูลและตรวจสอบ ตลอดจนควบคุมตวัแสดง

ใหม่ๆ เหล่านี้ด้วย มฉิะนั้นแล้วการด�าเนนิงานของบรษิทัเอกชนดงักล่าวกจ็ะเป็นภยัต่อ

หลกัการพื้นฐานในระบอบประชาธปิไตยอย่างแน่นอน

ท่ำนสำมำรถท�ำอะไรได้บ้ำงในฐำนะสมำชกิรฐัสภำ

ในทำงนติบิญัญตัิ

 ท�าให้แน่ใจว่าประเทศของท่านเป็นภาคีในอนุสัญญาระหว่างประเทศปี ค.ศ. 1989 ที่

ต่อต้านการเกณฑ์ การใช้ การให้การสนบัสนุนทางการเงนิ และการฝึกฝนทหารรบัจ้าง 

ตลอดจนออกกฎหมายภายในที่สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าว 

อย่างเป็นที่น่าพอใจ

 ตรวจสอบให้แน่ชดัว่า ได้มกีารวางกรอบทางกฎหมายส�าหรบัการก�ากบัดแูลและควบคมุ

บริษัทรักษาความปลอดภัยและบริษัทเอกชนที่ให้บริการในเรื่องกองก�าลังไว้ และมีการ

บงัคบัใช้ได้อย่างแท้จรงิ

เคำรพในแบบแผนของกฎหมำยและกฎกตกิำเกี่ยวกบักำรห้ำมค้ำอำวธุ

 โดยเหตุที่บริษัทรักษาความปลอดภัยและบริษัทเอกชนที่รับงานด้านการทหารเหล่านี้

ด�าเนินการอยู่ในต่างประเทศในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง ฉะนั้น ต้องกระตุ้นให้รัฐสภา

ของท่านคอยตรวจสอบว่ากิจการของบริษัทดังกล่าวที่มีฐานอยู่ในประเทศของท่านนั้น

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติและนโยบายต่างประเทศหรือไม่ และ

จะต้องไม่ขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศ ตลอดจนบรรทัดฐานและมติต่างๆ ของ

สหประชาชาตดิ้วย

 ออกกฎหมายที่ก�าหนดว่า บรษิทัรกัษาความปลอดภยัและบรษิทัเอกชนที่ให้บรกิารด้าน

ทหารเหล่านี้ ไม่ควรได้รบัอนุญาตให้ปฏบิตักิารในภูมภิาค หรอืในประเทศที่ถูกสั่งห้าม

มใิห้มกีารค้าอาวุธ
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ควำมโปร่งใส
 ท�าให้เกิดความแน่ใจว่า จะไม่มีบริษัทเอกชนต่างชาติไม่ว ่าจะเป็นบริษัทรักษา 

ความปลอดภยัหรอืบรษิทัที่ท�าหน้าที่คล้ายทหารได้รบัอนุญาตให้ปฏบิตักิารในอาณาเขต

ของรฐัโดยมไิด้รบัการอนมุตัเิหน็ชอบจากรฐัสภาก่อน แม้จะเป็นในกรณทีี่เป็นการร้องขอ

จากรฐับาล หรอืด้วยความเหน็ชอบจากรฐับาลเองกต็าม

 ท�าให้แน่ใจว่า งบประมาณของรฐับาลที่จดัสรรให้บรษิทัเอกชนเหล่านั้น รวมทั้งกจิกรรม

ของบรษิทัได้รบัการตรวจสอบ ก�ากบัดูแล และควบคุมโดยรฐัสภา

ควำมรบัผดิชอบ

 ท�าให้เกิดหลักประกันว่า รัฐสภาต้องให้รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบต่อการกระท�าของ

บริษัทเอกชนที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยและบริษัทที่ท�าหน้าที่ด้านการทหารทั้งในทาง

กฎหมายและในทางปฏบิตัทิั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ



ภำคที่ 4

นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำตภิำยใต้

กำรก�ำกบัดแูลและตรวจสอบ

โดยรฐัสภำ :

เงื่อนไขและกลไกในกำรด�ำเนนิงำน
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บทที่ 13

เงื่อนไขที่น�ำไปสู่กำรก�ำกบัดแูล

อย่ำงมปีระสทิธภิำพโดยรฐัสภำ

การก�ากับดูแลภาคความมั่นคงโดยรัฐสภานั้นขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์เชิงอ�านาจระหว่าง

รัฐสภากับรัฐบาลและหน่วยงานด้านความมั่นคง อ�านาจในกรณีนี้หมายถึงการม ี

ความสามารถในการผลักดันและ/หรือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและนโยบายของรัฐบาล

ในลักษณะที่ส่งผลให้พฤติกรรมและนโยบายเหล่านั้นสะท้อนถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริง

ของประชาชนผ่านรัฐสภา นอกจากนี้ ยังหมายรวมถึงความสามารถของรัฐสภาในการ

ก�ากบัดูแลและตรวจสอบนโยบาย กฎหมาย การตดัสนิใจใดๆ ตลอดจน งบประมาณ 

ที่รฐัสภาได้ให้ความอนุมตัเิหน็ชอบไปแล้วด้วย อ�านาจดงักล่าวมทีี่มาทั้งจากบทบญัญตัิ

ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายต่างๆ รวมทั้งข้อบังคับต่างๆ ในกระบวนการรัฐสภาและ

แนวปฏบิตัทิี่สบืทอดยดึถอืมาแต่ดั้งเดมิ

เงื่อนไขที่จะน�าไปสู่การก�ากบัดูแลภาคความมั่นคงอย่างมปีระสทิธภิาพจงึประกอบด้วย

 อ�านาจตามกฎหมายที่ก�าหนดไว้อย่างชดัเจนในรฐัธรรมนูญ

 ประเพณหีรอืแนวปฏบิตัทิี่สบืทอดกนัมาแต่ดั้งเดมิ

 ทรพัยากรและความเชี่ยวชาญ

 เจตนารมณ์ทางการเมอืง

อ�ำนำจตำมกฎหมำยที่ก�ำหนดไว้ในรฐัธรรมนญู

บทบญัญตัใินรฐัธรรมนญู (หรอืกฎหมายในลกัษณะเดยีวกนั) เป็นรากฐานทางกฎหมาย

ที่ส�าคญัที่สดุในการก�ากบัดแูลภาคความมั่นคงโดยรฐัสภา ขณะที่บทบญัญตัริฐัธรรมนูญ

นั้นอาจจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ขึ้นอยู่กับภูมิหลังในทางการเมือง 
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วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้นๆ แต่รัฐธรรมนูญส่วนใหญ่ก็จะม ี

ข้อก�าหนดไว้ว่า

 ฝ่ายบรหิาร (ซึ่งอาจจะเป็นประธานาธบิด ีนายกรฐัมนตรหีรอื รฐัมนตรกีลาโหม) 

เป็นผู้รบัผดิชอบในหน่วยงานด้านความมั่นคง

 ฝ่ายบรหิารต้องรบัผดิชอบต่อรฐัสภา

และโดยเหตุที่บทบญัญตัใินรฐัธรรมนูญนั้นถอืว่ามสีถานะสูงสุดในทางกฎหมาย จงึควร

จะต้องก�าหนดอ�านาจของรฐัสภาในส่วนที่เกี่ยวกบัภาคความมั่นคงไว้ภายใต้รฐัธรรมนญู

นี้ด้วย และรัฐธรรมนูญไม่ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยง่ายดาย และหากจะมีการ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงกค็วรจะต้องก�าหนดว่าให้มกีารใช้เสยีงข้างมากในรฐัสภาจงึจะสามารถ

กระท�าได้ ด้วยเหตนุี้ รฐัธรรมนญูจงึเป็นเครื่องมอืที่มปีระสทิธภิาพในการปกป้องอ�านาจ

ของรฐัสภาในประเดน็ที่มคีวามอ่อนไหว และอ�านาจดงักล่าวกอ็าจจะได้รบัการเสรมิให้มี

ความเข้มแข็งยิ่งขึ้นด้วยการออกกฎหมายเฉพาะและด้วยกฎระเบียบในการด�าเนินงาน

ของรฐัสภาเอง นอกจากนี้ เมื่อเวลาผ่านไป บรรทดัฐานและแนวปฏบิตัทิางสงัคมอื่นๆ 

ในส่วนที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบและการก�ากับดูแลโดยรัฐสภาก็จะมีการพัฒนาขึ้นไป

เป็นล�าดบัด้วย

กรอบที่ 27 แสดงถึงอ�านาจอันกว้างขวางที่รัฐสภาสามารถน�ามาใช้เพื่อการก�ากับดูแล

และตรวจสอบภาคความมั่นคง อ�านาจเหล่านี้จะได้รบัการพจิารณาในบทต่อๆ ไปด้วย

กรอบที่ 27
เครื่องมอืและกลไกต่ำงๆ ที่รฐัสภำอำจน�ำมำใช้ในกระบวนกำรก�ำกบัดแูลและ

ตรวจสอบภำคควำมมั่นคงในวถิปีระชำธปิไตย

1. อ�ำนำจทั่วไป

a. อ�านาจในการรเิริ่มร่างกฎหมาย

b. อ�านาจในการแก้ไขหรอืเปลี่ยนแปลงกฎหมายู

c. อ�านาจในการสอบถามคณะรฐัมนตร/ีฝ่ายบรหิาร
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d. อ�านาจในการออกหมายเรียกให้สมาชิกในฝ่ายบริหารมาให้ปากค�าต่อคณะกรรมาธิการ

รฐัสภา

e. อ�านาจในการออกหมายเรียกให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารและพลเรือนมาให้ปากค�าต่อคณะ

กรรมาธกิารรฐัสภา

f. อ�านาจในการออกหมายเรยีกให้ผูเ้ชี่ยวชาญฝ่ายพลเรอืนมาให้ปากค�าต่อคณะกรรมาธกิาร

รฐัสภา

g. อ�านาจในการได้รบัเอกสารต่างๆ จากฝ่ายบรหิาร

h. อ�านาจในการด�าเนนิการไต่สวนโดยรฐัสภา

i. อ�านาจในการจดัให้มกีารพจิารณาสอบสวนในประเดน็ที่เกี่ยวข้อง

2. กำรควบคมุด้ำนงบประมำณ

a. มอี�านาจที่จะเข้าถงึเอกสารงบประมาณทั้งหมด

b. มีสิทธิที่จะทบทวนและแก้ไขงบประมาณด้านความมั่นคงและงบประมาณการป้องกัน

ประเทศ

c. การควบคมุงบประมาณสามารถกระท�าได้ด้วยการตรวจสอบในระดบัโครงการ ตลอดจน

รายละเอยีดของแต่ละโครงการ (Line-items)

d. มีสิทธิที่จะให้การอนุมัติ หรือคัดค้านข้อเสนอเพิ่มงบประมาณด้านความมั่นคงและการ

ป้องกนัประเทศ

3. ปฏบิตักิำรสนัตภิำพในต่ำงประเทศ : รฐัสภำมสีทิธทิี่จะอนมุตัิ 

หรอืคดัค้ำนในประเดน็ต่อไปนี้

a. การมสี่วนร่วมในกระบวนการตดัสนิใจก่อนที่จะมกีารส่งกองก�าลงัไปต่างประเทศ

b. การก�าหนดขอบเขตของภารกิจโดยการท�าให้แน่ใจว่าเป็นปฏิบัติการภายใต้อาณัติของ

สหประชาชาติ

c. งบประมาณในการปฏบิตัภิารกจิดงักล่าว

d. ความเสี่ยงภยัที่เจ้าหน้าที่ทหารจะต้องเผชญิ

e. กฎเกณฑ์ในการสู้รบ (Rules of Engagement)

f. การจดัสายการบงัคบับญัชาและการควบคุม

g. ก�าหนดระยะเวลาในการปฏบิตักิาร

h. มสีทิธทิี่จะเยี่ยมเยอืนกองทพัที่ก�าลงัปฏบิตัภิารกจิอยู่



การกำากับดูแลภาคความมั่นคงโดยรัฐสภา : หลักการ กลไก และแนวปฏิบัติ ค.ศ. 2003

116

4. กำรจดัซื้อจดัจ้ำง

a. ฝ่ายบริหารมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งให้รัฐสภาทราบถึงการตัดสินใจในการจัดซื้อจัดจ้าง 

อย่างครบถ้วน

b. มสีทิธใินการอนุมตัหิรอืคดัค้านการท�าสญัญาทั้งหลาย

c. ทบทวนและตรวจสอบขั้นตอนต่างๆ ในการด�าเนนิการจดัซื้อจดัจ้าง ได้แก่

i. ความจ�าเป็นในการจดัหาอาวุธ/อุปกรณ์ใหม่

ii. เปรยีบเทยีบและคดัเลอืกบรษิทัผู้ผลติ

iii. ประเมนิข้อเสนอสิ่งชดเชยต่างๆ

5. นโยบำยด้ำนควำมมั่นคงและกำรป้องกนัประเทศ :  

รฐัสภำมสีทิธทิี่จะอนมุตัหิรอืคดัค้ำนในประเดน็ต่อไปนี้

a. แนวคดิในนโยบายด้านความมั่นคง

b. แนวคดิเกี่ยวกบัการจดัการวกิฤตกิารณ์

c. โครงสร้างก�าลงัพล

d. ยุทธศาสตร์และหลกัคดิทางทหาร 

6. บคุลำกรด้ำนควำมมั่นคงและกำรป้องกนัประเทศ

a. มสีทิธทิี่จะอนุมตัหิรอืคดัค้านแผนการจดักองก�าลงั

b. มสีทิธทิี่จะก�าหนดเพดานสูงสุดของอตัราก�าลงั

c. มีสิทธิที่จะอนุมัติหรือคัดค้าน และมีสิทธิที่จะได้รับการปรึกษาหารือในการแต่งตั้ง

ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ทหารในระดบัสูง (เช่นผู้บญัชาการทหารสูงสุด) 

ประเพณปีฏบิตัทิี่ยดึถอืมำแต่ดั้งเดมิ 

พฤตกิรรมตลอดจนปฏสิมัพนัธ์ระหว่างรฐัสภาและภาคความมั่นคงนั้นมใิช่ว่าจะสามารถ

ก�าหนดไว้ในกรอบกฎหมายได้ในทุกกรณี ฉะนั้น จึงมีความส�าคัญอย่างยิ่งที่จะต้อง

สร้างแนวปฏิบัติในเรื่องการก�ากับดูแลโดยรัฐสภาที่มีรากฐานจากบรรทัดฐานทางสังคม  

อนัได้แก่ การเคารพและการมคีวามไว้วางใจซึ่งกนัและกนัควบคูไ่ปด้วย อาท ิการยดึแนว

ปฏบิตัใินเรื่องการให้ข้อมูลแก่สมาชกิรฐัสภาอย่างรอบด้านครบถ้วน และการให้สมาชกิ
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รฐัสภามส่ีวนร่วมรบัรู้เกี่ยวกบัพฒันาการใหม่ๆ ในด้านความมั่นคงในเวลาที่เหมาะสมนั้น

มิใช่เป็นเรื่องของการสร้างความโปร่งใสและการแสดงความรับผิดชอบในทางกฎหมาย

เท่านั้น หากแต่ยงัเป็นการแสดงถงึการมกีารสื่อสารระหว่างประชาชนอย่างสม�่าเสมอด้วย

ทรพัยำกรและควำมเชี่ยวชำญ

โดยทั่วไปแล้วประสิทธิภาพของรัฐสภาในการก�ากับดูแลภาคความมั่นคงนั้นขึ้นอยู่กับ

ปัจจยัในเรื่องเงื่อนเวลา ระดบัของความรูค้วามช�านาญ และข้อมูลที่สมาชกิรฐัสภาได้รบัรู้

ปัจจยัเรื่องเงื่อนเวลำ 

การที่รัฐสภาจะได้รับข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับเจตนารมณ์และการตัดสินใจของรัฐบาล

ในประเด็นด้านความมั่นคงและในส่วนที่เกี่ยวกับภาคความมั่นคงอย่างทันการ ถือว่ามี

ความส�าคญัอย่างยิ่งยวด รฐัสภาจะไม่มบีทบาทที่แขง็ขนัและมปีระสทิธภิาพหากรฐับาล

ให้ข้อมูลหรือแจ้งให้รัฐสภาทราบภายหลังจากที่ได้ด�าเนินการตัดสินใจในขั้นสุดท้าย 

ไปแล้ว ซึ่งในสถานการณ์ดงักล่าว เท่ากบัว่ารฐัสภาต้องเผชญิกบัสถานการณ์ “ที่ท�าส�าเรจ็

ไปแล้ว” และไม่มทีางเลอืกอื่นใดนอกเสยีจากว่าจะต้องให้ความเหน็ชอบหรอืคดัค้านการ

ตดัสนิใจของรฐับาล

ในช่วงเวลาวกิฤตหิรอืสถานการณ์ฉุกเฉนิ รฐับาลจ�าต้องด�าเนนิการอย่างรวดเรว็และมกั

จะแจ้งให้รฐัสภารบัทราบหลงัจากเหตุการณ์ได้ผ่านพ้นไปแล้ว อย่างไรกด็ ีสถานการณ์

ดงักล่าวมไิด้ท�าให้รฐับาลใช้เป็นข้ออ้างในการที่จะด�าเนนิการภายใต้กรอบที่รฐัสภาได้ให้

ความเหน็ชอบไปแล้วด้วยเช่นกนั

ในกรณทีี่เป็นเรื่องนโยบายระยะยาวหรอืเป็นสถานการณ์ปกตนิั้น รฐัสภาควรจะมรีะยะ

เวลาอย่างเพียงพอในการวิเคราะห์และถกอภิปรายในประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญ เช่น  

งบประมาณการป้องกันประเทศ การตัดสินใจในการจัดซื้อจัดหาอาวุธยุทธภัณฑ์ หรือ

การทบทวนและประเมนิประเดน็ความมั่นคงโดยทั่วไป
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วิธีหนึ่งที่จะช่วยให้สมาชิกรัฐสภารับมือกับแรงกดดันในเรื่องเงื่อนเวลาในการท�าหน้าที่

ก�ากบัดูแลภาคความมั่นคงกค็อื การก�าหนดยุทธศาสตร์ในเชงิรุก กรอบที่ 28 แสดงถงึ 

องค์ประกอบบางประการของยุทธศาสตร์เชิงรุกในการก�ากับดูแลและตรวจสอบภาค

ความมั่นคง

กรอบที่ 28

ยทุธศำสตร์เชงิรกุในกำรก�ำกบัดแูลและตรวจสอบภำคควำมมั่นคงโดยรฐัสภำ

การปฏบิตังิานของรฐัสภานั้นมกัจะถกูก�าหนดโดยกระแสข่าวรายวนั นอกจากนี้ วาระในทางการเมอืง

ของรฐัสภาส่วนใหญ่กย็งัถกูก�าหนดโดยรฐับาลเสยีอกี ด้วยเหตนุี้ มาตรการที่มปีระสทิธภิาพในการ

รบัมอืกบัข้อจ�ากดัในเรื่องเวลากค็อื การพฒันายทุธศาสตร์เชงิรุก ในการก�ากบัดแูลและตรวจสอบ

ภาคความมั่นคงนั้น ยุทธศาสตร์ดงักล่าวควรจะรวมประเดน็ต่อไปนี้ :

กำรก�ำหนดวำระ : สมาชกิรฐัสภาควรจะท�าให้เจตนารมณ์และความต้องการของประชาชนปรากฏ

อยู่ในวาระทางการเมอืงอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง

พัฒนำกำรล่ำสุด : รัฐสภาจ�าเป็นจะต้องติดตามข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการด้านความมั่นคงและ

การทหารทั้งในระดับชาติและระดับระหว่างประเทศอย่างทันการ ซึ่งสามารถกระท�าได้ไม่เฉพาะ

ผ่านช่องทางฝ่ายรัฐบาลเท่านั้น แต่ควรจะใช้ช่องทางอื่นๆ ที่มิใช่หน่วยงานของรัฐด้วย ไม่ว่า 

จะเป็นการตดิตามข้อมูลที่ทนัสมยัจากสถาบนัวชิาการหรอืสถาบนัวจิยัต่างๆ เป็นต้น

กำรเรยีนรู้จำกบทเรยีนในอดตี : รฐัสภาจ�าเป็นที่จะต้องเรยีนรู้จากปฏบิตักิารในอดตีที่ฝ่ายความ

มั่นคงได้ด�าเนนิการมา โดยการตรวจสอบโครงสร้างและประเมนิการปฏบิตัภิารกจิอย่างสม�่าเสมอ

และต่อเนื่อง

กำรติดตำมและประเมินกำรปฏิบัติงำนอย่ำงสม�่ำเสมอ : รัฐสภาต้องก�าหนดให้รัฐบาลรายงาน 

จุดประสงค์ พฒันาการล่าสุด ตลอดจนสรุปบทเรยีนจากปฏบิตักิารที่ผ่านมาแก่รฐัสภาเมื่อมกีาร 

น�าเสนอนโยบายด้านความมั่นคงอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง
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ข้อมลู ควำมเชี่ยวชำญและเจ้ำหน้ำที่รฐัสภำ

การที่รัฐสภาจะท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแลและตรวจสอบภาคความมั่นคงได้อย่าง 

มปีระสทิธภิาพนั้น จ�าเป็นที่จะต้องมทีั้งความเชี่ยวชาญและทรพัยากรที่สามารถน�ามาใช้ได้ 

อย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตาม ความเชี่ยวชาญที่ปรากฏอยู่ในรัฐสภานั้นก็ไม่อาจเทียบ

ได้กับความเชี่ยวชาญของฝ่ายรัฐบาลและหน่วยงานด้านความมั่นคง ในกรณีส่วนใหญ่

นั้น รฐัสภา มกัจะมคีณะท�างานด้านการวจิยัที่เลก็มาก ขณะที่รฐับาลจะมเีจ้าหน้าที่ของ

กระทรวงกลาโหมและกระทรวงอื่นๆ ที่รับผิดชอบในภาคความมั่นคงโดยตรง รัฐสภา

บางแห่ง เช่น สภาคองเกรสของอาร์เจนตนิา จะมหีน่วยงานประสานงานของฝ่ายทหาร

ประจ�าอยู่ที่รัฐสภาซึ่งท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษาแก่สมาชิกรัฐสภา และเจ้าหน้าที่รัฐสภา 

ได้อย่างทนัท ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการให้ข้อแนะน�าต่อคณะกรรมาธกิารการทหารหรอื

คณะกรรมาธิการด้านความมั่นคง ทั้งนี้เพราะ สมาชิกรัฐสภานั้นจะได้รับการเลือกตั้ง

เพื่อเข้ามาด�ารงต�าแหน่งในระยะเวลาที่จ�ากัด ขณะที่ข้าราชการ และบุคลากรทางทหาร

ใช้เวลาเกอืบทั้งชวีติในการท�างานของตนในกระทรวงกลาโหม จงึมคีวามเชี่ยวชาญและ

มคีวามต่อเนื่องมากกว่า อย่างไรกต็าม ปัญหาหลกักค็อื รฐัสภามกัจะพึ่งพาข้อมูลที่รบั

มาจากรฐับาลและฝ่ายทหาร ซึ่งเป็นสถาบนัที่รฐัสภาต้องท�าหน้าที่ก�ากบัดแูลและควบคมุ 

ผลกค็อื สมาชกิรฐัสภาจงึตกอยูใ่นสถานะที่เสยีเปรยีบทั้งต่อฝ่ายรฐับาลและกองทพั ซึ่ง

สภาพการณ์ดงักล่าวยิ่งเลวร้ายขึ้นเมื่อธรรมชาตขิองภาคความมั่นคงนั้นเป็นภาคส่วนที่ไม่

เปิดเผยต่อสาธารณ อนัเป็นผลมาจากวฒันธรรมองค์กรซึ่งจ�าเป็นต้องมชีั้นความลบัและ

มคีวามเกี่ยวพนักบักฎหมายราชการลบัต่างๆ นั่นเอง

ในกรอบที่ 29 ได้น�าเสนอค�าแนะน�าบางประการในการส่งเสรมิให้เกดิความเชี่ยวชาญใน

หมู่สมาชกิรฐัสภาในประเดน็ที่เกี่ยวกบัภาคความมั่นคง
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กรอบที่ 29

กลไกและแนวปฏบิตัใินกำรส่งเสรมิรฐัสภำให้มคีวำมเชี่ยวชำญ

ในประเดน็ด้ำนควำมมั่นคง: ข้อเสนอแนะบำงประกำร

 ในกรณีที่ยังไม่มีหน่วยงานที่แยกเป็นอิสระ ให้จัดตั้งคณะกรรมาธิการรัฐสภาด้านการ

ป้องกนัประเทศและความมั่นคงที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในประเดน็ 

ความมั่นคงแก่สมาชกิรฐัสภา โดยรฐัสภาอาจพจิารณาจดัตั้งคณะกรรมาธกิารแยกเป็นคณะ

อนุกรรมาธกิารต่างๆ เช่น อนุกรรมาธกิารด้านการจดัซื้อจดัจ้าง บุคลากร งบประมาณ และ

ภารกจิปฏบิตักิารสนัตภิาพ เป็นต้น

 เข้าร่วมประชุม สัมมนา ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดูงานและเยี่ยมเยือนฐานทัพ 

หรอืพื้นที่ที่ท�าหน้าที่ให้บรกิารด้านความมั่นคงทั้งหลาย (โปรดดูบทที่ 11 ในส่วนที่เกี่ยวกบั

หน่วยงานข่าวกรองและหน่วยงานสืบราชการลับ) ตลอดจนเข้ารับการฝึกอบรมที่จัดส�าหรับ

สมาชิกรัฐสภาในประเด็นเหล่านี้ ซึ่งอาจหมายรวมถึงการรับฟังรายงานสรุปก่อนที่สมาชิก

รฐัสภาจะเดนิทางไปยงัประเทศที่รฐับาลได้ส่งกองทพัเข้าร่วมในภารกจิรกัษาสนัตภิาพ

 แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏบิตัริะหว่างสมาชกิรฐัสภาจากประเทศต่างๆ อาท ิในช่วง

การเข้าร่วมประชุมรฐัสภาระหว่างประเทศ

 จัดให้มีคณะท�างาน/เจ้าหน้าที่รัฐสภาที่มีความรู้ มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญที่เป็น

มอือาชพีจ�านวนมาก

 จัดให้มีการเข้าถึงห้องสมุดและศูนย์การวิจัย ศูนย์เอกสาร ที่ทันสมัย ตลอดจนการเข้าถึง

ข้อมูล/ฐานข้อมูล อเิลก็โทรนคิด้วย

 แสวงหาค�าแนะน�าจากผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ทั้งจากองค์กรที่มใิช่รฐั (เช่น มหาวทิยาลยั 

สถาบนัวจิยัต่างๆ) หรอืจากเจ้าหน้าที่ทหารที่เกษยีณราชการแล้ว (โปรดดูบทที่ 6 ในส่วนที่

เกี่ยวกบับทบาทของภาคประชาสงัคม)

 จัดหาสนธิสัญญาด้านความมั่นคงที่เกี่ยวกับความมั่นคงทั้งในระดับภูมิภาคและระดับ

นานาชาติให้แก่สมาชิกรัฐสภาในภาษาประจ�าชาติ โดยมีการแสดงถึงสถานะของการให้

สตัยาบนัของประเทศและเอกสารที่เกี่ยวข้องกบัสนธสิญัญาเหล่านั้นด้วย

 ในแต่ละปี ก�าหนดประเด็น 2-3 ประเด็นในภาคส่วนด้านความมั่นคงที่รัฐสภาจะท�าการ 

ตรวจสอบอย่างละเอยีด โดยการจดัตั้งอนุกรรมาธกิารเพื่อท�าการตรวจสอบ ฯลฯ

 จัดตั้งกลุ่มของสมาชิกรัฐสภาที่ประกอบด้วยสมาชิกจากทุกพรรคการเมือง (ในกรณีที่มี 2 

สภากใ็ช้สูตรนี้เช่นกนั) เพื่อตดิตามประเดน็ด้านความมั่นคงและการทหาร ซึ่งกลุ่มดงักล่าว

อาจท�าหน้าที่คล้ายหน่วยงานคลงัสมองอย่างไม่เป็นทางการของรฐัสภาไปพร้อมกนัด้วย
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เจตนำรมณ์ทำงกำรเมอืง

ถึงแม้ว่ากรอบทางกฎหมายส�าหรับการก�ากับดูแลโดยรัฐสภาจะไม่มีข้อบกพร่องและ

รัฐสภามีทั้งทรัพยากรและความเชี่ยวชาญ/องค์ความรู้อย่างเพียงพอในการจัดการกับ

ประเด็นด้านความมั่นคงดังกล่าวข้างต้น เราก็ยังคงไม่สามารถวางใจได้ว่า การก�ากับ

ดูแลและตรวจสอบภาคความมั่นคงโดยรฐัสภาอย่างมปีระสทิธภิาพจะเกดิขึ้นอย่างแท้จรงิ  

องค์ประกอบสุดท้ายที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งที่จะท�าให้รัฐสภาสามารถท�าหน้าที่ในการ

ตรวจสอบภาคความมั่นคงอย่างมปีระสทิธภิาพกค็อื การที่สมาชกิรฐัสภาทั้งหลายจกัต้อง

มเีจตนารมณ์ทางการเมอืงที่จะใช้เครื่องมอืและกลไกที่มอียู่นี้อย่างจรงิจงัด้วย การขาด

เจตนารมณ์ทางการเมืองในการก�ากับดูแลหน่วยงานด้านความมั่นคงอาจเกิดจากปัจจัย

ต่างๆ ดงัต่อไปนี้

 วนิยัของพรรคการเมอืง : เนื่องจากสมาชกิรฐัสภาที่สงักดัพรรคที่เป็นรฐับาลนั้น

คงต้องการรกัษาฝ่ายบรหิารที่มาจากพรรคตนให้อยู่ในอ�านาจต่อไป สมาชกิเหล่านี้ 

จงึมคีวามโน้มเอยีงที่จะไม่วพิากษ์วจิารณ์การท�างานของฝ่ายบรหิาร

 ผลประโยชน์ในเขตเลือกตั้ง หรือ การขาดความสนใจ : ในหลายประเทศ 

ประชาชนโดยทั่วไปมกัจะไม่ให้ความสนใจในประเดน็ความมั่นคง ฉะนั้น สมาชกิ

รฐัสภาส่วนใหญ่จงึคดิว่า การให้เวลามากเกนิไปกบัประเดน็เหล่านี้มไิด้ส่งผลให้

ตนได้รบัการเลอืกตั้งกลบัเข้ามาในสภา

 ข้อพิจารณาด้านความมั่นคง ส่งผลให้สมาชิกรัฐสภาที่เป็นสมาชิกในคณะ

กรรมาธิการต่างๆ เช่น คณะกรรมาธิการข่าวกรอง ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูล 

ที่ตนได้ตรวจสอบมาได้

ผลจากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น จึงท�าให้สมาชิกรัฐสภาใช้กลไกและเครื่องมือของ

รฐัสภาที่มอียูไ่ปในเชงิรบัในการก�ากบัดแูลและตรวจสอบนโยบายและการด�าเนนิงานของฝ่าย

บรหิาร ยกเว้นในกรณทีี่เป็นสถานการณ์ร้ายแรง เช่น เรื่องอื้อฉาว หรอืสถานการณ์ฉกุเฉนิ

ที่เป็นปัจจยักดดนัให้สมาชกิรฐัสภาต้องท�าหน้าที่ในลกัษณะที่แตกต่างออกไป อย่างไรกด็ ี

ถือว่าเป็นหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและเป็นภารกิจที่ส�าคัญที่สมาชิกรัฐสภาจักต้องท�าการ

ตรวจสอบเจตนาและการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิารอย่างละเอยีดรอบคอบและแขง็ขนั
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บทที่ 14

กลไกของรฐัสภำที่ใช้ใน

กำรก�ำกบัดแูลภำคควำมมั่นคง

ระบบกฎหมายท�าให้รัฐสภามีเครื่องมือที่หลากหลายในการแสวงหาข้อมูลเพื่อใช้ในการ

ควบคุมนโยบาย ก�ากบัดูแล และตรวจสอบฝ่ายบรหิาร ให้ความคุ้มครองปัจเจกชนหรอื

เปิดเผยการใช้อ�านาจในทางที่ผดิ เปิดเผยความอยตุธิรรม รวมทั้งก�าจดัความไม่เป็นธรรม

เหล่านั้นด้วย ขณะเดยีวกนั รฐัสภากส็ามารถสร้างแบบแผนการปฏบิตัทิี่ดแีละใช้วิธีการ 

อย่างไม่เป็นทางการเป็นตัวเสริมกลไกและเครื่องมือต่างๆ ที่ก�าหนดไว้ภายใต้กรอบ

กฎหมายและกรอบรฐัธรรมนูญได้ด้วยเช่นกนั

วิธีการภายใต้กรอบกฎหมายที่รัฐสภาสามารถน�ามาใช้เพื่อแสวงหาข้อมูลจากรัฐบาลที่ 

ใช้กนัโดยปกต ิ3 วธิ ีได้แก่

 การถกอภปิรายในรฐัสภา

 การตั้งกระทู้ถามโดยรฐัสภาและการเปิดอภปิรายทั่วไป

 การไต่สวนโดยรฐัสภา 

กำรถกอภปิรำยในรฐัสภำในประเดน็ควำมมั่นคง

การถกอภปิรายในรฐัสภาในประเดน็ความมั่นคงเป็นการเปิดโอกาสให้มกีารแลกเปลี่ยน

ความคดิเหน็และการรวบรวมขอ้มลูที่ส�าคญัที่เป็นขอ้เทจ็จรงิและเจตนาของรฐับาล โดย

ทั่วไปแล้ว การถกอภปิรายในรฐัสภาในส่วนที่เกี่ยวกบันโยบายและประเดน็ความมั่นคงนั้น 

กระท�าโดยรูปแบบ 5 ประการดงันี้
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 การเปิดอภิปรายภายหลังจากที่ฝ่ายบริหารได้น�าเสนองบประมาณประจ�าปีด้าน

ความมั่นคง

 การเปิดอภิปรายหลังจากที่รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อาทิ รัฐมนตรีกลาโหม หรือ 

รฐัมนตรตี่างประเทศได้ออกแถลงการณ์ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

 การเปิดอภิปรายเมื่อมีการน�าเสนอการประมวลและประเมินแผนการป้องกัน

ประเทศ หรอืการน�าเสนอสมุดปกขาวของกระทรวงกลาโหม หรอืเอกสารส�าคญั

อื่นใดที่เกี่ยวกบัความมั่นคงของชาติ

 การเปิดอภปิรายในส่วนที่เกี่ยวกบัโครงการต่างๆ ของรฐับาล ซึ่งน�าเสนอภายหลงั

จากการเลอืกตั้ง

 เปิดอภิปรายในประเด็นเฉพาะที่รัฐสภาเห็นควรให้มีการอภิปราย เช่น กรณ ี

ข่าวอื้อฉาว ประเดน็ความห่วงใยในเรื่องความมั่นคงเฉพาะด้าน หรอืภยัพบิตัิ

กรอบที่ 30

กลไกและกระบวนกำรรฐัสภำในกำรก�ำกบัดแูลและควบคมุฝ่ำยบรหิำร

กำรอภปิรำยทั่วไป
“ในบางประเทศ บทบญัญตัริฐัธรรมนญูได้ก�าหนดให้ฝ่ายบรหิารต้องรายงานการด�าเนนิงานของตน

ต่อรฐัสภาเป็นระยะๆ (...) ในประเทศส่วนใหญ่ ประเดน็ที่เป็นนโยบายทั่วไปมกัจะมไิด้ถกูตรวจสอบ

เป็นครั้งคราวและโดยอตัโนมตั ิโดยปกตปิระเดน็เหล่านี้ จะถกูน�าเสนอในการอภปิรายทั่วไปกต่็อ

เมื่อมสีมาชกิรฐัสภาได้น�าเสนอประเดน็เข้ามา เป็นการเฉพาะ(...)

 กำรเปิดอภปิรำยทั่วไป (Interpellation)

“(...)การเปิดอภปิรายทั่วไปเป็นกระบวนการที่มอียูเ่พื่อใช้ในการเข้าถงึข้อมลูและในการควบคมุภายใต้

ระบบรฐัสภาแบบดั้งเดมิ การเปิดอภปิรายทั่วไปนั้นกระท�าโดยสมาชกิรฐัสภา โดยการเปิดอภปิราย

ต่อรฐัมนตรผีูห้นึ่งผูใ้ดเพื่อให้รฐัมนตรผีูน้ั้นชี้แจงสิ่งที่กระทรวงที่รบัผดิชอบได้ด�าเนนิการไป หรอื

เป็นการเปิดอภปิรายหวัหน้ารฐับาลในส่วนที่เกี่ยวกบันโยบายทั่วไป ลกัษณะส�าคญั 2 ประการของ

การอภปิรายคอื ประการแรก เป็นการเปิดช่องให้มกีารอภปิรายทั่วไป และประการที่สองเป็นการ

แสดงถงึความเหน็ชอบหรอืไม่เหน็ชอบทางการเมอืง ทั้งนี้เพราะการเปิดอภปิรายทั่วไปนั้นจะสิ้นสดุลง

ด้วยการลงมตใินญตัตทิี่รฐัสภาจะแสดงความพอใจ หรอืไม่พอใจต่อค�าชี้แจงที่รฐับาลได้แถลงไว้

ในสภา การเปิดอภปิรายทั่วไปเป็นกระบวนการที่มปีระสทิธภิาพที่สดุ เพราะรฐัมนตรทีี่รบัผดิชอบ
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ถูกเรียกมาให้ค�าอธิบายโดยตรงและจึงมิใช่เป็นเพียงเครื่องมือที่รัฐสภาใช้เพื่อให้ได้ข้อมูลเท่านั้น 

หากเป็นรูปแบบของการควบคุมฝ่ายบรหิารโดยตรงเลยทเีดยีว(...)”

 ญตัตใิห้เลื่อนกำรประชมุ (Adjournment Motion)

“ในระบบของอังกฤษ กระบวนการของการเปิดอภิปรายทั่วไปไม่ปรากฏแต่ “ญัตติให้เลื่อน 

การประชุม” ก็มีลักษณะที่ไม่แตกต่างกัน กล่าวคือ ญัตติดังกล่าวซึ่งจะน�าเสนอทันทีก่อนที่จะ

มีการปิดสมัยประชุมนั้น เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกรัฐสภาสามารถตั้งกระทู้ถามรัฐบาลได้ใน 

หลากหลายเรื่อง โดยไม่มกีารลงคะแนนออกเสยีงลงมตแิต่อย่างใด(...)”

 กำรตั้งกระทู้ในรฐัสภำ (Question)

“จดุประสงค์ของการมกีระบวนการในการตั้งกระทูถ้ามในรฐัสภา (...) กเ็พื่อให้ได้มาซึ่งข้อมลูที่เป็น

รปูธรรมชดัเจนจากฝ่ายบรหิาร เพื่อเรยีกร้องให้รฐับาลเข้าแทรกแซง และในกรณทีี่จ�าเป็น เพื่อเปิดเผย 

การใช้อ�านาจในทางที่ผิดและเสนอให้ยุติการกระท�าดังกล่าว นอกจากนี้ การตั้งกระทู้ในรัฐสภา 

ยงัถูกน�ามาใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเทจ็จรงิโดยละเอยีด ซึ่งจะช่วยให้สมาชกิรฐัสภามคีวามเข้าใจใน

ร่างกฎหมายที่อาจมคีวามสลบัซบัซ้อน และเข้าใจถงึเครื่องมอืกลไกทางนติบิญัญตัทิี่อยูใ่นขอบข่าย

อ�านาจของรฐัสภาด้วย(...) นอกจากนี้ การตั้งกระทูถ้ามในรฐัสภายงัเป็นการเปิดโอกาสให้ฝ่ายค้าน

ใช้เป็นเครื่องมอืในการขดุคุย้จดุอ่อนของรฐับาล และโดยเหตทุี่การตั้งกระทูด้งักล่าวจะเป็นการน�าเสนอ

ประเด็นสู่สาธารณะก็ย่อมจะส่งผลบวกต่อฝ่ายรัฐบาลด้วยเช่นกัน(...) กระบวนการตั้งกระทู้ใน

รฐัสภาเป็นที่นยิมอย่างมาก ทั้งนี้เพราะในการที่สมาชกิรฐัสภาใช้สทิธใินการตั้งกระทูถ้ามกเ็ท่ากบัว่า

สมาชกิผู้นั้นเป็นตวัแทนปวงชนที่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างอสิระอย่างแท้จรงิ (…)”

กำรไต่สวนโดยคณะกรรมำธกิำร : (โปรดดกูรอบที่ 32) 

แหล่งที่มา Parliaments, โดย Michel Ameller, Inter-Parliamentary Union, 1966

กำรตั้งกระทู้ถำมในรฐัสภำและกำรเปิดอภปิรำยทั่วไป 
ในประเดน็ด้ำนควำมมั่นคง 

การตั้งกระทู ้ไม่ว่าจะเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืโดยวาจาถอืเป็นส่วนหนึ่งในการท�าหน้าที่

ไต่สวนของรฐัสภา และเป็นวธิกีารที่นยิมใช้กนัอย่างแพร่หลายที่สดุในการก�ากบัดูแลและ

ตรวจสอบการด�าเนนิงานของรฐับาล
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การตั้งกระทู้ในรฐัสภาสามารถช่วยให้การก�ากบัดแูลและตรวจสอบภาคความมั่นคงเป็นไป

อย่างมปีระสทิธภิาพ หากรฐัสภาได้ท�าหน้าที่ที่ส�าคญันี้อย่างเตม็ความสามารถในประเดน็

ความมั่นคงนั้น การตั้งกระทู้ในรฐัสภาท�าให้เกดิ :

 เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกรัฐสภาได้รับทราบข้อมูลที่ทันสมัยและอย่างทัน

เหตุการณ์ เกี่ยวกบันโยบายด้านความมั่นคงและการป้องกนัประเทศของรฐับาล 

ตลอดจนนโยบายด้านความมั่นคงอื่นๆ ด้วย

 ช่วยให้รัฐสภาสามารถควบคุมการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับความมั่นคงที่

รฐัสภาบญัญตัไิว้

 ช่วยให้สาธารณชนให้ความสนใจในประเด็นด้านความมั่นคงและการป้องกัน

ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการตั้งกระทู้ถามสด และการตอบกระทู้ได้มี

การเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์หรือถ่ายทอดสดผ่านวิทยุกระจายเสีย และ/หรือ

เมื่อมีการเผยแพร่สาระของการอภิปรายในรัฐสภาผ่านเอกสาร/สิ่งพิมพ์ที่เป็น

ทางการในระดบัชาต ิ (ทั้งนี้เพราะเป็นที่ประจกัษ์อย่างแจ้งชดัว่า บทบาทในด้าน

การให้ข้อมูลอันเป็นผลมาจากการตั้งกระทู้ถามในรัฐสภานั้นมิได้จ�ากัดขอบเขต

เฉพาะในพื้นที่ของรัฐสภาเท่านั้น การตั้งกระทู้ยังมีเป้าหมายเพื่อการสื่อข้อมูล

ไปยงักลุ่มผู้ฟังที่กว้างขวางกว่า อนัได้แก่ สื่อมวลชน องค์กรพฒันาเอกชน และ

ภาคประชาสงัคมโดยรวมด้วย)

 สามารถเป็นเครื่องมือที่มีอิทธิพลต่อการปรับวาระทางการเมืองของรัฐบาลใน

ประเดน็ด้านความมั่นคง

 เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกฝ่ายค้านในรัฐสภาได้ตั้งค�าถามในประเด็นที่เป็น 

ข้อกังวลในเรื่องความมั่นคง หรือประเด็นที่สมาชิกไม่อาจรับทราบข้อมูลที่เป็น

ที่น่าพอใจ

 โดยส่วนใหญ่นั้น กระทู้ถามในรัฐสภาในส่วนที่เกี่ยวกับภาคความมั่นคงมักจะ

เป็นเรื่องที่ค่อนข้างอ่อนไหว ซึ่งกส่็งผลให้รฐัมนตรทีี่รบัผดิชอบในการตอบกระทู้

มกัจะไม่ค่อยเตม็ใจที่จะตอบค�าถาม ซึ่งความล�าบากใจและ/หรอืความไม่เตม็ใจ

ที่จะตอบค�าถามกเ็ป็นผลมาจากลกัษณะเฉพาะที่เป็นความลบัของกจิกรรมต่างๆ 

ในภาคความมั่นคงนั่นเอง และบ่อยครั้งที่เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับความมั่นคง

ของชาติมักจะเป็นเอกสารลับและจึงไม่เป็นที่เปิดเผยทั้งต่อสมาชิกรัฐสภาหรือ

ประชาชนโดยทั่วไป
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กรอบที่ 31

ข้อแนะน�ำในกำรตั้งกระทู้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ

 กำรเตรยีมกำรอย่ำงละเอยีดรอบคอบ : ในการตั้งกระทู้ถามในเรื่องความมั่นคงนั้นไม่อาจ

กระท�าโดยทันทีโดยปราศจากการเตรียมการเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นค�าถาม 

ทางเทคนคิต่างๆ การตดิตอ่กบัเจ้าหน้าที่ทหารอย่างไม่เป็นทางการ (หรอืตดิต่อกบัเจา้หน้าที่

ทหารที่ท�าหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารล่วงหน้า หรือกับบุคลากรที่มีภูมิหลังด้านทหาร) จะเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่ง

 กำรใช้ภำษำที่คลมุเครอื : การขาดความชดัเจนในการตั้งประเดน็ซึ่งอาจน�าไปสูค่วามเข้าใจผดิ 

อาจท�าให้ได้รบัค�าตอบที่ขาดความชดัเจนและครบถ้วนจากรฐัมนตรดี้วยเช่นกนั

 ช่วงเวลำ : ช่วงเวลาในการตั้งกระทู้ก็มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิผลและผลกระทบ

ของกระทู้นั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลต่อการสื่อสารต่อสาธารณชน 

อย่างไรกต็าม อ�านาจของฝ่ายบรหิารที่จะก�าหนดชั้นความลบัของเอกสารกถ็ูกจ�ากดัโดย

กฎหมายด้วยเช่นกนั นอกจากนี้ กระบวนการ ขั้นตอนในการจดัแยกเอกสารว่าเอกสารใดเป็น

ความลบัหรอืไม่นั้น กต้็องเป็นกระบวนการที่มคีวามโปร่งใส เพื่อจะได้เป็นที่รบัทราบกนั

ทั่วไปว่าผูใ้ดเป็นผูร้บัผดิชอบในการตดัสนิใจ เอกสารใดบ้างที่จะถกูก�าหนดว่าจะคดัแยก

เป็นเอกสารลบั ก�าหนดระยะเวลาที่จะมกีารเปิดเผยเอกสารอย่างชดัเจน รวมทั้งเงื่อนไข/ 

ข้อก�าหนดในการจดัเอกสารและเปิดเผยเอกสารลบัของทางราชการเหล่านั้น

ในส่วนที่เกี่ยวกบักรอบของสถาบนันั้น ปัจจยัดงัต่อไปนี้จะมส่ีวนช่วยให้การตั้งกระทูถ้าม

ในรฐัสภามปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น

 เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชกิรฐัสภาถามค�าถามเสรมิหากไม่พอใจกบัค�าตอบที่ได้

รบัหรอืต้องการความชดัเจนในค�าตอบมากขึ้น

 โอกาสที่สมาชิกรัฐสภาจะริเริ่มการเปิดอภิปรายทั่วไปในประเด็นที่ได้ตั้งกระทู้ไว้

ในช่วงเวลานั้น

 เป็นการแสดงเจตจ�านงของสมาชิกรัฐสภาที่จะสร้างกระบวนการที่จะให้มีการ 

ตั้งกระทู้ถามในสภา
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 โอกาสที่สาธารณชนจะเข้าร่วมรบัฟังการถามตอบกระทูห้รอืตดิตามการถามตอบ

กระทู้ที่ถ่ายทอดผ่านวทิยุหรอืโทรทศัน์

 การเผยแพร่/ประชาสมัพนัธ์ประเดน็ที่มกีารอภปิรายในเวลาต่อมา และการเผยแพร่

ทั้งกระทู้และการตอบกระทูท้ี่จะถกูบนัทกึไว้เป็นเอกสารที่ประชาชนสามารถเข้าถงึได้

กำรไต่สวนเป็นกรณพีเิศษในประเดน็ควำมมั่นคง

นอกเหนือไปจากบทบาทในกระบวนการทางนิติบัญญัติแล้ว คณะกรรมาธิการรัฐสภา

ยงัมบีทบาทในการก�ากบัดูแล ตรวจสอบนโยบายของรฐับาลด้วย การตดิตามกจิกรรม

ของรัฐบาลนั้นกระท�าได้ด้วยการมอบหมายงานด้านข้อมูลข่าวสารให้คณะกรรมาธกิาร

ต่างๆ ท�าหน้าที่ดงักล่าวเป็นครั้งคราวไป ซึ่งผลของการตดิตามการปฏบิตังิานของรฐับาลจะ

ปรากฏในรูปของการจดัพมิพ์เอกสารเผยแพร่ในลกัษณะของรายงาน คณะกรรมาธกิาร

ไต่สวนเป็นกรณพีเิศษของรฐัสภาควรจะต้องมอี�านาจในการออกหมายเรยีกเช่นเดยีวกบั

ฝ่ายตุลาการด้วย

ข้อดแีละคณุลกัษณะของคณะกรรมำธกิำรไต่สวน

 ในประเดน็ที่เกี่ยวกบัความมั่นคงและการป้องกนัประเทศนั้น คณะกรรมาธกิาร

ไต่สวนเฉพาะกจิ (Ad hoc Committees of Inquiry) มคีวามส�าคญัเป็นพเิศษ

และมขี้อดดีงันี้

 จากมุมมองของสาธารณชน การจัดตั้งคณะกรรมาธิการเฉพาะกิจดังกล่าวเป็น

สญัญาณที่ดทีางการเมอืง

 คณะกรรมาธกิารพิเศษเหล่านี้อาจเป็นกลไกที่เพยีงพอในการตรวจสอบประเดน็

ที่มคีวามอ่อนไหวทางการเมอืงในภาคความมั่นคงได้อย่างถี่ถ้วน

 คณะกรรมาธิการดังกล่าวอาจท�าการประเมินนโยบายของรัฐบาลในประเด็น

ด้านความมั่นคงอย่างชัดเจนและเที่ยงตรง และเมื่อพิจารณาเห็นควรก็จะเสนอ

แนวทางในการแก้ไข หรอืปรบัเปลี่ยนนโยบายดงักล่าวในลกัษณะที่เป็นที่ยอมรบั

ได้ทั้งจากรฐัสภาและจากฝ่ายบรหิาร
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กรอบที่ 32

ลกัษณะส�ำคญัของคณะกรรมำธกิำรไต่สวนของรฐัสภำ 

“(...) คณะกรรมาธิการไต่สวนนั้น ตั้งขึ้นเพื่อศึกษาประเด็นเฉพาะเรื่อง และเพื่อจุดประสงค ์

ดงักล่าว รฐัสภากจ็ะมอบหมายให้สมาชกิรฐัสภาจ�านวนหนึ่งรวบรวมข้อมูลเพื่อที่สภาจะสามารถ

ใช้อ�านาจในการควบคุมได้อย่างเหมาะสม และเพื่อท�ารายงานเสนอต่อสภาเมื่อสภาเห็นควรให้มี

การเปิดอภปิรายทั่วไปเป็นการเฉพาะเรื่อง

สทิธใินการไต่สวนนั้น ถอืเป็นผลที่ตามมาโดยธรรมชาตขิองหลกัการที่ว่ารฐัสภาจะต้องได้รบัการ

สื่อสารข้อมูลในทุกประเดน็ที่ฝ่ายบรหิารได้ด�าเนนิการไป(...)

ในบางประเทศ เป็นการยากที่คณะกรรมาธกิารไต่สวนจะด�าเนนิการได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ทั้งนี้

เพราะคณะกรรมาธกิารเหล่านั้นปราศจากอ�านาจที่จะบงัคบัให้ปัจเจกชนมาให้การ ยกเว้นจะผ่าน

ขั้นตอนกระบวนการปกตใินศาล ซึ่งกน็�ามาซึ่งการแทรกแซงโดยฝ่ายบรหิารและท�าให้กระบวนการ

ไต่สวนล่าช้าลง และจงึส่งผลต่อการท�าให้การไต่สวนไร้ประโยชน์(...) อย่างไรกด็ ีวธิทีี่จะท�าให้การ

ท�างานของรฐัสภาในเรื่องการสอบสวนมปีระสทิธภิาพที่สดุกค็อื ด้วยการที่ให้พยานทั้งหลายให้การ

ด้วยการสาบานตนว่า จะให้การตามความเป็นจรงิ(...)

พยานบุคคลที่ฝ่ายข้าราชการประจ�าน�ามาให้การในคณะกรรมาธิการไต่สวนนั้น ก็ก่อให้เกิด

ปัญหาเฉพาะขึ้นด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เพราะข้าราชการ/เจ้าหน้าที่เหล่านั้นเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา

ของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหน่วยงานของตน ค�าถามคือ รัฐบาลอาจสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าว 

ไม่ตอบค�าถามที่สมาชกิรฐัสภาซกัถามไดเ้ชน่กนัใชห่รอืไม(่...)ในบางประเทศ มกีารระบไุวด้้วยวา่ 

การให้การของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องได้รับการยินยอมจากหน่วยงานนั้นๆ ด้วย อย่างไร

ก็ดี เจ้าหน้าที่ก็จะต้องไม่ปกปิดหลักฐานหรือละเว้นการให้การ ยกเว้นในกรณีที่ค�าให้การ

หรือข้อมูลเหล่านั้นอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความปลอดภัยของสาธารณชน หรือ

เป็นอันตราย หรือท�าให้การให้บริการแก่ประชาชนโดยทั่วไปเป็นไปด้วยความยากล�าบาก(...)

เป็นที่น่าสงัเกตว่า ไม่ว่าจะเป็นระบบการปกครองในรูปแบบใด คณะกรรมาธกิารที่จดัตั้งขึ้นเพื่อ

การไต่สวนนั้นกม็กัจะเป็นเพยีงหน่วยงานที่ท�าหน้าที่รวบรวมข้อเทจ็จรงิและท�าการสอบสวนเท่านั้น 

และมหีน้าที่เพยีงอย่างเดยีว คอืรายงานผลการสอบสวนไปยงัสภาผูแ้ทนราษฎรที่เป็นผูจ้ดัตั้งคณะ

กรรมาธกิารชุดนั้นๆ ขึ้นมา และจงึขึ้นอยู่กบัรฐัสภาเองว่าจะใช้ประโยชน์จากรายงานและข้อมูลที่

ได้รบัมาจากคณะกรรมาธกิารไต่สวนนั้นอย่างไร (...)”

แหล่งที่มา : Parliaments, by Michel Ameller, Inter-Parliamentary Union, 1966
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ลักษณะส�าคัญอีกประการหนึ่งของคณะกรรมาธิการไต่สวนก็คือ องค์ประกอบของตัว

คณะกรรมาธกิารเอง การมสีมาชกิของพรรคฝ่ายค้านอยู่ในสดัส่วนที่เหมาะสมเป็นปัจจยั

ส�าคญัต่อผลการสอบสวนนั้นด้วย

อ�านาจในการไต่สวนของคณะกรรมาธกิาร มคีวามแตกต่างกนัไปในสภาแต่ละแห่ง และ

ในคณะกรรมาธกิารแต่ละชุด อ�านาจหลกัๆ ของคณะกรรมาธกิารสอบสวนได้แก่

 อ�านาจในการเลอืกหวัข้อและขอบเขตของการไต่สวน

 อ�านาจในการเข้าเยี่ยมชมฐานทัพทางทหารและเขตพื้นที่ที่ให้บริการด้านความ

มั่นคง (โปรดดูบทที่ 17)

 อ�านาจในการรวบรวมขอ้มลูที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งรวมถงึเอกสารที่เป็นความลบัของทาง

ราชการไม่ว่าจะเป็นเอกสารปกปิดหรือเอกสารลับสุดยอดด้วย ซึ่งการรวบรวม

ข้อมูลดงักล่าวสามารถท�าได้ทั้งจากฝ่ายบรหิาร คอืรฐับาล ผู้น�า (ประธานาธบิด ี

หรอืนายกรฐัมนตร)ี หรอืจากคณะท�างานหรอืเจ้าหน้าที่ด้วย

 อ�านาจในการให้พยานบุคคลขึ้นให้การโดยการสาบานตน ไม่ว่าจะเป็นพยาน

บุคคลจากฝ่ายรฐับาล ผู้น�าประเทศ (ประธานาธบิด ี หรอืนายกรฐัมนตร)ี จาก

ฝ่ายกองทพั หรอืแม้แต่ภาคประชาสงัคม

 อ�านาจในการจัดให้มีการพิจารณาไต่สวนสาธารณะหรือการพิจารณาไต่สวนใน

ทางลบั

การสอบสวนของรฐับาลแคนาดาในกรณกีารจดัก�าลงัทหารของแคนาดาเข้าไปในโซมาเลยี 

เป็นตวัอย่างที่ดขีองการท�างานของคณะกรรมาธกิารไต่สวนรฐัสภา (โปรดดูกรอบที่ 33)
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กรอบที่ 33

คณะกรรมำธิกำรสอบสวนกรณีกำรส่งกองก�ำลังของแคนำดำไปประจ�ำกำร 

ในโซมำเลีย : ตัวอย่ำงของผลกระทบของรำยงำนของรัฐสภำต่อสำธำรณชน 

ในประเดน็ด้ำนควำมมั่นคง

ในช่วงที่กองทัพแคนาดาประจ�าการอยู่ในโซมาเลียในปี ค.ศ. 1993 ได้เกิดเหตุการณ์ที่ท�าให้ 

ชาวแคนาดาส่วนใหญ่ต้องตกตะลงึ นั่นกค็อื การยงิผูบ้กุรกุชาวโซมาเลยี ณ ที่ตั้งกองก�าลงัของแคนาดา  

ณ เมอืงเบเลท็ ฮวน การท�าร้ายร่างกายวยัรุ่นคนหนึ่งจนถงึแก่ความตายขณะที่อยู่ในการควบคุม

ของทหารแคนาดา 2 คน สงักดัหน่วยจูโ่จมทางอากาศของรฐับาลแคนาดา และการพยายามฆ่าตวัตาย 

ของทหารแคนาดา 1 ใน 2 คน ดังกล่าว และหลังจากภารกิจเสร็จสิ้นลงมีข้อกล่าวหาอย่าง 

ต่อเนื่องของการปิดบงัข้อมลู หรอืมกีารเปลี่ยนแปลงข้อมลูที่ส�าคญั นอกจากนี้ ยงัปรากฏว่ามเีทป

บนัทกึภาพของการกระท�าต่างๆ ที่น่าสะอดิสะเอยีนของสมาชกิของหน่วยจูโ่จมทางอากาศดงักล่าว

ข้างต้น ขณะเดยีวกนั คณะกรรมการสอบสวนทางทหารที่จดัตั้งขึ้นเพื่อสอบสวนเหตุการณ์ครั้งนี้

กด็จูะไร้ประสทิธภิาพและไม่ได้มาตรฐานตามที่รฐับาลแคนาดาก�าหนดไว้ในเรื่องของการหาความ

รบัผดิชอบ ด้วยเหตุนี้ รฐัสภาแคนาดาภายใต้กฎหมายว่าด้วยการสอบสวน (Inquiries Act) จงึ

จดัให้มกีารไต่สวนสาธารณะขึ้น

ขอบเขตและอ�ำนำจ : กฎหมายว่าด้วยการสอบสวนให้อ�านาจในการออกหมายเรยีกพยานในการ

ไต่สวนคดี จ้างที่ปรึกษาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและว่าจ้างที่ปรึกษาทั่วไป ตลอดจนมีอ�านาจในการ 

ประเมินหลักฐานทั้งมวล อ�านาจในการบังคับให้มีการเบิกความเป็นกลไกส�าคัญที่จะบ่งบอกว่า 

เกิดอะไรขึ้นในโซมาเลียและที่ศูนย์บัญชาการกลาโหมแห่งชาติ มีพยานถึง 116 คน ที่ขึ้นให้

ปากค�าในการไต่สวนที่เปิดเผยสู่สาธารณชนและมีการเผยแพร่ผ่านโทรทัศน์ทั่วทั้งแคนาดา โดย

การก�าหนดขอบเขตมไิด้จ�ากดัอยู่ เฉพาะเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นในโซมาเลยีเท่านั้น หากแต่พจิารณา

บริบทที่เป็นองค์ประกอบต่างๆ ซึ่งน�าไปสู่เหตุการณ์ดังกล่าว เช่น ระบบสายการบังคับบัญชา 

ระเบยีบวนิยั การปฏบิตังิานของกองก�าลงัแคนาดา รวมตลอดถงึปฏบิตักิารและการตดัสนิในของ

กระทรวงกลาโหมด้วย ในส่วนที่สองที่เป็นกรอบในการพจิารณานั้น ก�าหนดให้คณะกรรมาธกิาร

พจิารณาประเดน็เฉพาะ เช่น ประเดน็ก่อนการส่งก�าลงัเข้าประจ�าการ ประเดน็ในสนามรบ และ

ช่วงระยะหลงัจากการปะทะในปฏบิตักิารโซมาเลยี

กำรไต่สวนมิใช่กำรพิจำรณำคดี : การไต่สวนมิได้มีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นการพิจารณาคดีความ 

แม้ว่าในการรบัฟังพยานต่างๆ นั้น จะได้รวมเอาการสอบสวนในส่วนที่เกี่ยวกบัปัจจยัด้านองค์กร

ที่น�าไปสูก่รณดีงักล่าว และการตอบโต้ต่อเหตกุารณ์ดงักล่าวอนัเป็นที่มาของการตั้งข้อกล่าวหา และ
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การพิจารณาคดีบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยก็ตาม จุดเน้นหลักของการสอบสวนคือ มุ่งไปที่ประเด็น

ของระบบและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการจัดองค์กรและการจัดการของกองก�าลังของแคนาดา 

และกระทรวงกลาโหม มากกว่าที่จะมุ่งเน้นไปที่ปัจเจกบุคคลที่ได้รับการว่าจ้างจากองค์กร 

เหล่านี้ อย่างไรกต็าม การมุ่งความสนใจดงักล่าวกไ็ม่อาจหลกีเลี่ยงการสอบสวนพฤตกิรรมของ

ปัจเจกบุคคลที่อยู่ภายใต้สายการบังคับบัญชา ตลอดจน วิธีการที่ปัจเจกบุคคลเหล่านั้นกระท�า

ในฐานะที่เป็นผู้บงัคบับญัชาไปได้

ผลกำรสอบสวน : ผลของการสอบสวนเป็นระยะเวลา 2 ปี ก็คือรายงานที่มีความยาวมาก 

ซึ่งครอบคลมุประเดน็ต่างๆ อนัได้แก่ โครงสร้างและการจดัองค์กรของกองก�าลงัแคนาดาและของ

กระทรวงกลาโหมในช่วงที่มปีฏบิตักิารในโซมาเลยี ความส�าคญัของสายการบงัคบับญัชาในกองทพั

แคนาดา การอภิปรายเรื่องวัฒนธรรมและจริยธรรมของกองทัพ ความสัมพันธ์พลเรือน-ทหาร 

ในแคนาดา ฯลฯ โดยรายงานดังกล่าวจบลงด้วยข้อเสนอแนะหลายประการเพื่อให้มีการ

เปลี่ยนแปลงทั้งในนโยบายและการปฏบิตังิานทั้งของรฐับาลและกองทพัแคนาดา และข้อเสนอแนะ

ดงักล่าวกไ็ด้ถูกน�ามาใช้ปฏบิตัอิยู่ในขณะนี้

ที่มา : Prof. Dr. Donna Winslow  

Technical Adviser to the Canadian Parliamentary Inquiry, 1996
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บทที่ 15

คณะกรรมำธกิำรกลำโหมรฐัสภำหรอื

คณะกรรมำธกิำรรฐัสภำด้ำนควำมมั่นคง

โดยเหตทุี่ภาคความมั่นคงมคีวามสลบัซบัซ้อน การมโีครงสร้างของคณะกรรมาธกิารที่มี

พัฒนาการอย่างเป็นระบบจึงเป็นหัวใจส�าคัญหากรัฐสภาต้องการมีบทบาทและอิทธิพล

อย่างแท้จริงต่อฝ่ายบริหาร การก�ากับดูแลภาคความมั่นคงโดยรัฐสภาจึงมิได้เกี่ยวข้อง

กับคณะกรรมาธิการเพียงคณะเดียวเท่านั้น หากแต่ต้องเชื่อมโยงกับคณะกรรมาธิการ 

หลายคณะซึ่งอาจมชีื่อเรยีกที่แตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ (และในบางกรณคีณะกรรมาธกิาร

เหล่านี้กอ็าจจะรวมขอบเขตอ�านาจไว้ด้วยกนั)

โดยทั่วไปแล้วคณะกรรมาธกิารรฐัสภาจะประกอบด้วย

 คณะกรรมำธกิำรกลำโหม (บางกรณกีม็ชีื่อเรยีกว่าเป็นคณะกรรมาธกิารการทหาร 

หรอืคณะกรรมาธกิารการป้องกนัประเทศและความมั่นคง หรอืคณะกรรมาธกิาร

ความมั่นคงและกจิการภายนอก) ซึ่งจะรบัผดิชอบในประเดน็ที่เกี่ยวขอ้งกบัภาค

ความมั่นคงทั้งหมด อนัได้แก่ การปฏบิตัภิารกจิทางทหาร การจดัองค์กร บคุลากร 

การปฏบิตักิารและการจดังบประมาณของกองทพั ตลอดจน การเกณฑ์ทหารและ

การจดัหาอาวุธ

 คณะกรรมำธกิำรต่ำงประเทศ ซึ่งรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการตดัสนิใจในการเข้าร่วม

ในปฏิบัติการรักษาสันติภาพ หรือการรับกองก�าลังรักษาสันติภาพในเขตแดน 

ของประเทศ การดูแลด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ

ทั้งในส่วนภูมภิาคและระดบัโลก สนธสิญัญาและความตกลงต่างๆ

 คณะกรรมำธกิำรงบประมำณหรอืคณะกรรมำธกิำรกำรคลงั ซึ่งจะเป็นผู้ตดัสนิ

ท้ายสุดในเรื่องงบประมาณขององค์กร/หน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งหมด และ
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อาจจะมีคณะกรรมาธิการตรวจสอบบัญชีที่จะท�าหน้าที่ในการตรวจสอบรายงาน

การตรวจสอบบัญชีของงบประมาณแผ่นดินทั้งหมด ซึ่งรวมถึงงบประมาณ

กลาโหมด้วย

 คณะกรรมำธิกำร (หรืออนุกรรมาธิการ) ข่ำวกรอง รับผิดชอบก�ากับดูแลงาน

ด้านข่าวกรองและการสืบราชการลับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภารกิจที่จะต้องปฏิบัติ 

ในที่ประชุมลบั

 คณะกรรมำธกิำรอตุสำหกรรมและกำรค้ำ ซึ่งจะท�าหน้าที่ก�ากบัดแูลเรื่องการจดัหา

อาวุธและการค้าอาวุธ (ตลอดจนการชดเชยและการเปรยีบเทยีบราคา)

 คณะกรรมำธกิำรวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ีก�ากบัดูแลงานวจิยัและงานพฒันา

ทางทหาร

 คณะกรรมำธกิำรมหำดไทย (หรือกิจกำรภำยใน) ก�ากับดูแลกรมต�ารวจ  

หน่วยงานรักษาเขตแดน และในหลายกรณีก�ากับดูแลองค์กรกึ่งทหารทั้งหลาย

ด้วย (Paramilitary Organizations)

อ�ำนำจและเครื่องมอื

อ�านาจของคณะกรรมาธิการรัฐสภาในการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานต่างๆ จากแหล่ง

ภายนอกนั้นมีความแตกต่างกันไปอย่างมาก คณะกรรมาธิการรัฐสภาบางคณะ อาท ิ

คณะกรรมาธกิารประจ�าของสภาสามญั (สภาล่าง) ขององักฤษนั้นไม่มอี�านาจที่จะรวบรวม

หลักฐานได้เอง ขณะที่คณะกรรมาธิการอื่นๆ เช่น คณะกรรมาธิการในสภาคองเกรส 

ของสหรฐัฯ มอี�านาจเกอืบจะไม่จ�ากดัในการรวบรวมหลกัฐานจากแหล่งภายนอก (ซึ่งจะ

ต้องมกีารสาบานตนก่อนให้ปากค�า)

คณะกรรมาธิการรัฐสภาบางคณะมีอ�านาจในทางนิติบัญญัติด้วย อันได้แก่ การออก

กฎหมายหรอืการร่างกฎหมายใหม่ หรอืเสนอให้มกีารแก้ไขกฎหมายที่มอียู่แล้ว ขณะที่

คณะกรรมาธิการชุดอื่นๆ มีอ�านาจเพียงตรวจสอบการด�าเนินงานของฝ่ายบริหารอย่าง

ละเอยีด และมอี�านาจในการจดัสรรงบประมาณเท่านั้นโดยปราศจากอ�านาจในการออก

กฎหมาย
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ระดบัของความเชี่ยวชาญและเครื่องมอืที่คณะกรรมาธกิารแต่ละชุดมอียู่นั้น เป็นปัจจยั 

ส�าคัญที่จะส่งผลต่อการด�าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หรอืไม่ด้วย เช่น จ�านวนของผูเ้ชี่ยวชาญ ระดบัความสามารถและความมั่นคงของเจ้าหน้าที่ 

ที่ท�างานในคณะกรรมาธกิาร ความสามารถในงานวจิยัและธรรมชาตขิองงานวจิยั (เป็น

งานวจิยัเฉพาะด้าน หรอืวจิยัทั่วไป เป็นหน่วยงานวจิยัที่แยกมาต่างหากหรอืเป็นเพยีงหน่วย

งานส่วนหนึ่งของกองงานวจิยัที่มอียู่เดมิในรฐัสภา) การเข้าถงึข้อมูลและการมหีน่วยงาน

เอกสารสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง (ความสามารถในการเข้าถึงเอกสารเหล่านั้นและสามารถ

น�ามาเผยแพร่/ผลติซ�้าได้) ความสามารถในการเรยีกผู้เชี่ยวชาญมาให้ปากค�า อ�านาจใน

การไต่สวน ตลอดจนการตั้งกรรมการสอบสวน (โปรดดูรายละเอยีดเพิ่มเตมิในบทที่ 14 

เกี่ยวกบักลไกและเครื่องมอืของรฐัสภา)

กรอบที่ 34

ภำรกจิหลกัของคณะกรรมำธกิำรกลำโหมหรอืคณะกรรมำธกิำรควำมมั่นคง

นโยบำยควำมมั่นคง

 มหีน้าที่ในการตรวจสอบและรายงานนโยบายที่ส�าคญัที่แถลงโดยกระทรวงกลาโหม

 มหีน้าที่ในการตรวจสอบรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหมในส่วนที่เกี่ยวกบัความรบัผดิชอบ

ในนโยบายที่ได้แถลงหรอืน�าเสนอเป็นระยะ

 มหีน้าที่ในการตรวจสอบให้กระทรวงกลาโหมปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยเสรภีาพในการเข้าถงึ 

ข้อมูลข่าวสารอย่างแท้จริง ตลอดจนก�ากับให้กระทรวงกลาโหมน�าเสนอข้อมูลสู่รัฐสภา 

อย่างมคีุณภาพไม่ว่าจะด�าเนนิการด้วยวธิใีดกต็าม

 มีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อร้องเรียนและหนังสือร้องทุกข์ต่างๆ ทั้งจากบุคลากรฝ่ายทหาร

และฝ่ายพลเรอืนที่เกี่ยวกบัภาคความมั่นคง

กำรบญัญตักิฎหมำย

 พิจารณาและเสนอรายงานเกี่ยวกับร่างกฎหมายใดๆ ที่น�าเสนอโดยฝ่ายรัฐบาลและที่อ้างอิง

โดยรฐัสภา

 พจิารณาสนธสิญัญาและความตกลงระหว่างประเทศในระดบัภมูภิาคและระดบัโลกที่อยูภ่ายใต้

ความรบัผดิชอบของกระทรวงกลาโหม
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 เป็นผู้รเิริ่มกฎหมายใหม่โดยการเรยีกร้องให้กระทรวงกลาโหมเสนอร่างกฎหมายใหม่หรอืไม่

กเ็ป็นผู้ร่างกฎหมายใหม่นั้นเสยีเองเมื่อเหน็ว่ามคีวามเหมาะสม

งบประมำณ

 ตรวจสอบและเสนอรายงานเกี่ยวกบัประมาณการรายจ่ายและรายจ่ายประจ�าปีของกระทรวง

กลาโหม

 พจิารณาประมาณการรายจ่ายเพิ่มเตมิที่น�าเสนอโดยกระทรวงกลาโหมและรายงานต่อรฐัสภา

เมื่อจ�าเป็นจะต้องมกีารพจิาณาเพิ่มเตมิ

 ในกรณทีี่จ�าเป็น ใหส้ั่งการใหห้นว่ยงานที่มคีวามรูค้วามเชี่ยวชาญด้านงบประมาณด�าเนนิการ

ตรวจสอบบญัชี

กำรจดักำรและกำรบรหิำร

 พิจารณา และในกรณีที่เห็นควร ให้รวบรวมหลักฐานและน�าเสนอรายงานเกี่ยวกับการ 

แต่งตั้งต�าแหน่งที่ส�าคัญต่างๆ ซึ่งกระท�าโดยผู้มีอ�านาจที่รับผิดชอบในฝ่ายบริหาร อาท ิ

ต�าแหน่งผู้บญัชาการเหล่าทพั ข้าราชการพลเรอืนระดบัสูง ฯลฯ

 พจิารณาการจดัองค์กรของภาคความมั่นคงโดยหน่วยงานจากภายนอกที่มคีวามเชื่อมโยงกบั

รฐัสภา (เช่น ผู้ตรวจการรฐัสภา) และท�าให้รฐัสภาตระหนกัถงึความเป็นไปได้ที่หน่วยงาน/

องค์กรในภาคความมั่นคงนั้นอาจปฏบิตังิานได้ไม่เตม็ที่ หรอืมคีวามบกพร่องในหน้าที่ 

ที่มา : จากรายงานของ Hansard Society Commission on Parliamentary Scrutiny, 

United Kingdom, 2001

ในกรอบที่ 35 เป็นตวัอย่างของวธิกีารด�าเนนิงานของรฐัสภานอร์เวย์

กรอบที่ 35

กำรประชมุร่วมของคณะกรรมำธกิำรต่ำงประเทศ 

และคณะกรรมำธกิำรกลำโหมของรฐัสภำนอร์เวย์ (สภำ Storting)17 

“ภารกจิของคณะกรรมาธกิารต่างประเทศที่ขยายขอบเขตขึ้นนั้นกเ็พื่อพจิารณาประเดน็ต่างๆ ใน

นโยบายต่างประเทศ นโยบายการค้าและนโยบายความมั่นคงที่ส�าคญัร่วมกบัรฐับาล การอภปิราย

ดงักล่าวควรมขีึ้นก่อนการตดัสนิใจในนโยบายส�าคญัต่างๆ และในกรณพีเิศษ คณะกรรมาธกิาร

ชุดใหญ่ดงักล่าวกอ็าจน�าเสนอความเหน็และข้อเสนอแนะไปยงัรฐัสภาโดยรวมด้วย 
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คณะกรรมาธิการชุดใหญ่นี้ (Enlarged Committee) ประกอบด้วยสมาชิกสามัญจากคณะ

กรรมาธกิารประจ�าด้านการต่างประเทศของรฐัสภา ประธานและรองประธานของสภา Storting 

(ในกรณีที่มิได้เป็นกรรมาธิการอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้อยู่แล้ว) ประธานของคณะกรรมาธิการ

ประจ�าด้านกลาโหมและสมาชิกอีกไม่เกิน 11 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมาธิการ 

การเลอืกตั้ง ในการแต่งตั้งสมาชกิดงักล่าว จะต้องพจิารณาถงึอตัราส่วนที่เหมาะสมของจ�านวน

สมาชกิฝ่ายค้านในการมสี่วนร่วมในคณะกรรมาธกิารชุดใหญ่นี้ด้วย

และโดยการใช้หลักเกณฑ์เดียวกันนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะแต่งตั้งรองประธานซึ่งเป็นผู้

เข้าประชุมในกรณทีี่มกีารลาหรอืไม่อาจเข้าร่วมการประชุมได้ 

การจัดประชุมของคณะกรรมาธิการจะมีขึ้นเมื่อประธานเห็นควรว่ามีความจ�าเป็น หรือเป็นการ

เรียกประชุมตามค�าขอของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือค�าขอ

ของสมาชกิในคณะกรรมาธกิารจ�านวน 1 ใน 3 

สาระของการประชุมในคณะกรรมาธิการชุดใหญ่นี้จะถูกเก็บเป็นความลับ เว้นแต่จะมีการแสดง

เจตจ�านงเป็นอย่างอื่น ซึ่งหลักเกณฑ์เดียวกันนี้ก็จะถูกน�ามาใช้ในการประชุมร่วมระหว่างคณะ

กรรมาธกิารชุดนี้และกรรมาธกิารคณะอื่นๆ ด้วยเช่นกนั และประธานคณะกรรมาธกิารอาจเป็น

ผู้ก�าหนดด้วยว่า ในการเรยีกประชุมคณะกรรมาธกิารกใ็ห้ถอืเป็นความลบัด้วย

ในการก�าหนดวาระการประชุมของคณะกรรมาธิการต่างประเทศชุดใหญ่นี้ จะถูกน�าเสนอเข้าสู่

สภา Storting เมื่อมสีมาชกิของคณะกรรมาธกิารอย่างน้อย 6 คน ร้องขอ โดยคณะกรรมาธกิาร 

ชุดใหญ่จะเป็นผู้พิจารณาว่ามีเงื่อนไขเพียงพอที่จะให้สภา Storting น�าเรื่องขึ้นสู่การพิจารณา 

หรอืไม่ และหากเหน็ว่ามเีงื่อนไขเพยีงพอกจ็ะแจ้งให้ประมุขของสภารบัทราบ โดยสภา Storting 

กจ็ะตดัสนิใจโดยทางลบัว่า จะจดัให้มกีารประชมุสภาโดยเปิดเผยให้สาธารณชนรบัรูห้รอืจะประชมุ

เป็นความลบั ในการพจิารณาดงักล่าวของสภา จะเริ่มด้วยค�าแถลงของสมาชกิฝ่ายรฐับาล และการ

อภปิรายในสภากจ็ะเริ่มขึ้นโดยทนัทภีายหลงัจากค�าแถลงของรฐับาล หรอือาจจะท�าในระหว่างการ

ประชมุสภา หรอืจดัให้มกีารประชมุในภายหลงั ซึ่งกข็ึ้นอยูก่บัการตดัสนิใจของสภา Storting เอง 

ซึ่งในการอภปิรายดงักล่าวจะไม่มกีารเสนอญตัตอิื่นใดเพื่อเข้าสูก่ารพจิารณาโดยคณะกรรมาธกิาร”

ที่มา : มาตรา 13 ของข้อบงัคบัของรฐัสภานอร์เวย์ (Storting : http:/www.stortinget.no/g)
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ท่ำนสำมำรถท�ำอะไรได้บ้ำงในฐำนะสมำชกิรฐัสภำ

คณะกรรมำธกิำรที่รบัผดิชอบในประเดน็ด้ำนควำมมั่นคงและกำรทหำร

ในแต่ละสภำสำมำรถพจิำรณำประเดน็ดงัต่อไปนี้
 พจิารณาทบทวนขอบเขตอ�านาจของคณะกรรมาธกิารและคณะอนกุรรมาธกิารต่างๆ เพื่อ

ให้เกดิหลกัประกนัว่า

 มกีารก�าหนดขอบเขตอ�านาจอย่างชดัเจน

 เอื้อต่อการที่คณะกรรมาธกิารจะสามารถครอบคลุมประเดน็ต่างๆ ได้ในเชงิลกึ

 สอดคล้องกับนโยบายความมั่นคงของประเทศและนโยบายของกระทรวงอื่นๆ ที่

มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นนโยบายต่างประเทศ นโยบายด้าน

ความมั่นคงทางทะเลและทางอากาศ นโยบายด้านอุตสาหกรรม การจดัหาพลงังาน 

ฯลฯ

กำรมคีณะกรรมำธกิำรรฐัสภำที่มปีระสทิธภิำพ
 ท�าให้แน่ใจวา่คณะกรรมาธกิารและอนกุรรมาธกิารทั้งหลายในสภาของท่านมกีลไกทั้งใน

ทางกฎหมายและในทางปฏบิตัทิี่จะช่วยให้สามารถปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพดงัที่

ระบุไว้ในกรอบที่ 34

 พิจารณาให้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมาธิการเฉพาะของงานกลาโหม เพื่อดูแลเรื่อง 

งบประมาณ การจดัหาอาวธุ การดแูลงานด้านบคุลากร และการปฏบิตักิารรกัษาสนัตภิาพ

 รเิริ่มให้มกีารออกกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกบันโยบายด้านข้อมลูของภาคความมั่นคง และ

ก�าหนดให้มกีระบวนการตรวจสอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกบัค่าใช้จ่ายในด้าน

การป้องกนัประเทศ และ

 ท�าให้เกดิหลกัประกนัว่า คณะกรรมาธกิารมทีรพัยากรที่เพยีงพอในการปฏบิตังิาน รวมทั้ง 

การเข้าถงึซึ่งข้อแนะน�าจากผู้เชี่ยวชาญต่างๆ

 พิจารณาและทบทวนแนวปฏิบัติที่ดีที่ใช้ในระดับระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับ 

การก�ากบัดูแลภาคความมั่นคงโดยรฐัสภา
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บทที่ 16

ผู้ตรวจกำรแผ่นดนิ 
(The Ombudsman)

ในบรรดาองค์กรอสิระที่มบีทบาทในการตดิตามและก�ากบัดูแลภาคความมั่นคง ผูต้รวจการ

แผ่นดินมีสถานะค่อนข้างพิเศษ มีหลายประเทศที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีบทบาทอย่าง

กว้างขวางในการจัดการกับปัญหาทุกอย่างอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่อันบกพร่องหรือ

ผิดพลาดของฝ่ายบริหาร ในขณะที่ในหลายประเทศก็จะมีหน่วยงานเฉพาะต่างหาก 

ที่ท�าหน้าที่ในลกัษณะเดยีวกนันี้ เช่น คณะกรรมการรบัเรื่องราวร้องทุกข์ (กรณไีนจเีรยี) 

เป็นต้น ขณะที่ในบางประเทศ มีการจัดตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเฉพาะเพื่อท�าหน้าที่

ตดิตามการปฏบิตังิานของกองทพั

กรอบที่ 36
ผู้ตรวจกำรแผ่นดนิ18

“(...) ผู้ตรวจการแผ่นดินท�าหน้าที่ในการรับค�าร้องจากประชาชนในส่วนที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ 

การปฏิบัติหน้าที่ หรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว

จะได้รบัการเลอืกตั้งจากรฐัสภา หรอืได้รบัการแต่งตั้งโดยประมุขของรฐัหรอืโดยรฐับาลภายหลงั

การหารอืกบัรฐัสภา ภารกจิของผูต้รวจการแผ่นดนิคอืการให้ความคุม้ครองประชาชนจากการถกู

ละเมดิสทิธ ิการใช้อ�านาจอย่างเกนิขอบเขต การละเลย/ละเว้น การปฏบิตัหิน้าที่ การตดัสนิใจที่

ไม่เป็นธรรม ตลอดจนการบรหิารงานหรอืการปฏบิตัหินา้ที่โดยมชิอบหรอืบกพร่อง โดยมุง่หมาย

ให้การปฏบิตังิานของรฐัมปีระสทิธภิาพยิ่งขึ้น และเพื่อให้การด�าเนนิงานของรฐับาลมคีวามโปร่งใส

เปิดเผยมากยิ่งขึ้น รวมทั้งท�าให้รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรับผิดชอบต่อสาธารณชน 

มากยิ่งขึ้นด้วย องค์กรของผู้ตรวจการแผ่นดนินี้อาจถูกก�าหนดไว้ในบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญ

ของประเทศและมกีารออกกฎหมายรองรบั หรอือาจได้รบัการจดัตั้งขึ้นโดยการออกเป็นกฎหมาย

โดยตรงกไ็ด้เช่นกนั (...)
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ในการให้ความคุ้มครองปกป้องสทิธขิองประชาชนนั้น ผู้ตรวจการแผ่นดนิมอี�านาจต่างๆ ดงันี้

1. การสอบสวนว่าการบรหิารงานของรฐับาลได้ด�าเนนิไปในลกัษณะที่ขดัต่อกฎหมายหรอืไม่และ

อย่างไม่ยุตธิรรมหรอืไม่

2. หากในการสอบสวนที่ด�าเนนิการโดยเที่ยงธรรมนั้น ได้เปิดเผยถงึการบรหิารงานที่ไม่เหมาะสม 

ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ�านาจในการให้ข้อเสนอแนะให้รัฐบาลยุติพฤติกรรมทางการบริหารที่

ไม่เหมาะสมนั้นเสยี และให้

3. รายงานผลการด�าเนนิงานเฉพาะกรณเีหล่านั้นไปยงัรฐับาลและรายงานต่อผูร้้องเรยีน และใน

กรณทีี่ข้อเสนอแนะโดยผู้ตรวจการแผ่นดนิในกรณเีฉพาะต่างๆ ดงักล่าวมไิด้รบัการยอมรบั

และปฏิบัติการแก้ไขโดยรัฐบาล ก็ให้น�าเสนอรายงานต่อไปยังรัฐสภา ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

ส่วนใหญ่จะท�ารายงานประจ�าปีแสดงถงึผลการปฏบิตังิานของตนต่อรฐัสภาและต่อสาธารณชน

โดยทั่วไปด้วย

โดยปกต ิผู้ตรวจการแผ่นดนิจะไม่มอี�านาจในการตดัสนิใจที่ผูกพนัรฐับาล หากแต่จะมบีทบาท

ในการน�าเสนอ ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกดิการเปลี่ยนแปลง(…) โดยทั่วไปแล้ว ผู้ตรวจการแผ่นดนิ

มีขอบเขตอ�านาจอันกว้างขวาง ครอบคลุมหน่วยงานรัฐบาลจ�านวนมาก ในบางกรณี ขอบเขต

อ�านาจดงักล่าวอาจครอบคลุมทั้งฝ่ายตุลาการ ต�ารวจ และกองทพั ขณะที่ในบางประเทศ อาจไม่ 

ครอบคลุมหน่วยงานข้างต้นทั้งหมด

แหล่งที่มา : The International Ombudsman Institute Information Booklet on 

http://www.law.ualberta.ca/centres/ioi/ 

โปรดดูเพิ่มเตมิ : Off ice of the United Nations High Commissioner  

for Human Rights, Fact Sheet No 19, National Institutions  

for the Promotion and Protection

ผู้ตรวจกำรแผ่นดนิด้ำนงำนกลำโหม

ผู้ตรวจการแผ่นดินที่ท�าหน้าที่ในการติดตามการปฏิบัติงานของกระทรวงกลาโหมที่เป็น

องค์กรที่แยกออกมาต่างหากนั้น ปรากฏอยู่ในฝ่ายนิติบัญญัติของหลากหลายประเทศ 

และภายใต้ชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป อาทิ ผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามการด�าเนินงาน

ด้านกลาโหมของประเทศฟินแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกสและเยอรมนั หรอืในชื่อ คณะ

กรรมาธิการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของฝ่ายกองทัพในอิสราเอล หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน
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ประจ�ากระทรวงกลาโหมและประจ�ากองทัพแคนาดา และผู้ตรวจการแผ่นดินประจ�า

กระทรวงกลาโหมแห่งออสเตรเลยี เป็นต้น

กรอบที่ 37

ผู้ตรวจกำรแผ่นดนิด้ำนงำนกลำโหมในบำงประเทศ

ประเทศ ที่มำ อ�ำนำจหน้ำที่
รำยงำนต่อและจดุยนืต่อ

อ�ำนำจทำงกำรเมอืง

ออสเตรเลยี ‘Defence Force  

Ombudsman’ แต่งตั้ง

โดยผู้มีอ�านาจในระดับ

รฐัมนตรวี่าการ

การปฏบิตัหิน้าที่

บกพร่องและอนัมชิอบ 

ของเจ้าหน้าที่ในกองทพั 

ของกระทรวงกลาโหม

 เสนอรายงานประจ�าปีต่อ

รัฐมนตรีประจ�ากระทรวง

เพื่อที่รัฐมนตรีน�าเสนอต่อ

รฐัสภาต่อไป

แคนำดำ ‘Defence Ombuds-

man’ ได้รบัการแต่งตั้ง

โดย ผูม้อี�านาจในระดบั

รฐัมนตรวี่าการ

ปกป้องให้ความ

คุม้ครองสทิธมินษุยชน 

ของเจ้าหน้าที่ ใน

กระทรวงกลาโหม

และเจ้าหน้าที่ประจ�า

กองทพัแคนาดา

 เสนอรายงานต่อกระทรวง

กลาโหม หรือกองทัพ

แคนาดาเป็นรายกรณ ีและ

เสนอรายงานประจ�าปีใน

ส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรม

และการด�าเนนิงานของตน

แก่รฐัมนตรเีจ้ากระทรวง

 มีคว าม เป ็ นกลางทาง 

การเมืองและเป็นอิสระ

จากการบริหารจัดการของ

รฐัมนตรกีลาโหม

นอร์เวย์ ‘The Ombudsman 

for Defence’ ภายใต้

กรอบการท�างานของ

รฐัสภานอร์เวย์

ดู แลสวั สดิ ก า รของ

ทหาร มบีทบาทหลกัใน

การแก้ไขความขัดแย้ง

และคงไว้ซึ่งบรรยากาศ

ของความไว้เนื้อเชื่อใจ

แล ะคว าม โป ร ่ ง ใ ส

ภายในภาคส่วนต่างๆ 

ของกระทรวงกลาโหม

เสนอแนะ ประเมนิ วพิากษ์

วจิารณ์ ว่าหน่วยงานภาครฐั 

ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานใดบ้าง 

ได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

ของผู้ตรวจการแผ่นดินโดย

สมคัรใจ
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ผู้ตรวจการแผ่นดนิถอืเป็นกลไกอกีอนัหนึ่งในการตดิตาม ตรวจสอบ กองทพั ในฐานะ

ตัวแทนของประชาชนและหรือในนามของรัฐสภา ภารกิจหลักของผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประจ�ากองทพักค็อื การสอบสวนกรณทีี่มกีารตั้งข้อกล่าวหาว่ามกีารตดัสนิใจโดยพลการ 

หรอืมกีารกระท�าผดิทางอาญาที่ไม่ร้ายแรงของหน่วยงานความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

หน่วยงานกองทพัภายใต้รฐัมนตรทีี่รบัผดิชอบกระทรวงนั้นๆ 

กรอบสถาบันอันเป็นตัวก�าหนดที่มาของผู้ตรวจการแผ่นดินประจ�ากองทัพจะมีความ 

แตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ ดงัจะเหน็ได้ว่าผู้ตรวจการแผ่นดนิด้านกลาโหม รฐัสภา

เป็นผูแ้ต่งตั้งและต้องรายงานตรงต่อรฐัสภา ดงักรณขีองเยอรมนัและสวเีดน หรอืในกรณี

ของอสิราเอลและแคนาดานั้น รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหมเป็นผูแ้ต่งตั้ง ผูต้รวจการ

แผ่นดนิในบางประเทศจะมสี�านกังานอยูใ่นอาณาบรเิวณเดยีวกบัรฐัสภา (ดงัเช่นในกรณี

ของผูต้รวจการแผ่นดนิประจ�ากองทพัเยอรมนั (โปรดดกูรอบที่ 38) หรอือาจมสี�านกังาน

อยู่ภายนอกสภา ดงัเช่นกรณขีองสวเีดน

พลเรือนหรือบุคลากรทางทหารที่ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม สามารถร้องต่อ 

ผู้ตรวจการแผ่นดินให้เริ่มการสอบสวน นอกจากนี้ สมาชิกรัฐสภาเองก็สามารถขอให้ 

ผูต้รวจการฯ ท�าการสอบสวนในกรณทีี่มข้ีอร้องเรยีนและข้อกล่าวหาในเรื่องการใช้อ�านาจ

อย่างมิชอบได้ด้วยเช่นกัน กรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินด�าเนินการสอบสวนส่วนใหญ่ 

มักจะเป็นกรณีของการได้รับการยกเว้นหรือการขอเลื่อนระยะเวลาในการเข้ารับการ

เกณฑ์ทหาร การโยกย้ายและการปรบัเปลี่ยนต�าแหน่งในช่วงที่ประจ�าการ การถูกปลด

ประจ�าการ การลาราชการ โภชนาการ ความผดิทางวนิยั และความผดิที่สมควรได้รบั

การลงโทษ ในกรณทีี่ผูต้รวจการแผ่นดนิด�าเนนิการสอบสวนแล้วพบว่า ข้อกล่าวหามมีลู 

กส็ามารถเสนอค�าแนะน�า ตลอดจนเรยีกร้องไปยงัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เปลี่ยนแปลง

ค�าสั่ง หรอืทบทวนค�าสั่งนั้นอกีครั้งหนึ่ง

ผู้ตรวจกำรแผ่นดนิและกำรเกบ็รกัษำควำมลบั

โดยธรรมชาตขิองงานในภาคความมั่นคงนั้น ท�าให้ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลบางอย่างสู่

สาธารณชนได้ด้วยเหตุผลในเรื่องความมั่นคงแห่งชาติ ในหลายประเทศมีการก�าหนด

บทบัญญัติเป็นการเฉพาะในกฎหมายที่ระบุถึงวิธีการที่ผู้ตรวจการแผ่นดินควรยึดถือ
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ปฏิบัติในประเด็นที่เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาต ิโดยปกติแล้ว แม้ในกรณีที่มีการใช้

กฎระเบยีบในเรื่องการรกัษาความลบัทางราชการ ผู้ตรวจการแผ่นดนิกย็งัคงด�าเนนิการ

สอบสวน/สบืสวนได้หากมคีวามจ�าเป็น และยงัสามารถเข้าถงึเอกสารทกุประเภท ตลอดจน 

เข้าไปในบริเวณฐานทัพได้ อย่างไรก็ดี ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่สามารถที่จะเปิดเผย 

ผลของการสบืสวนต่อสาธารณชน

กรอบที่ 38

ผู้ตรวจกำรรฐัสภำประจ�ำกองทพัเยอรมนั

ในการสร้างกองทพัขึ้นมาใหม่ในทศวรรษที่ 1950 นั้น ประเทศเยอรมนัได้ให้ความส�าคญัเป็นการเฉพาะ

ต่อการควบคมุกองทพัโดยรฐัสภา และเพื่อเปน็หลกัประกนัวา่คณุค่าที่ก�าหนดไวใ้นรฐัธรรมนญูที่

มุง่เน้นความส�าคญัของปัจเจกบคุคลในฐานะมนษุย์นั้นได้ถูกน�ามาใช้ในกองทพัด้วย มาตราที่ 456 

จงึถูกเพิ่มเตมิเข้าไปในรฐัธรรมนูญของสหพนัธรฐัเยอรมนั ซึ่งระบุว่า

“...ให้มีการแต่งตั้งผู้ตรวจการรัฐสภาเพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของสมาชิกในกองทัพ 

และเพื่อให้ความช่วยเหลอืสภา Bundestag ในการท�าหน้าที่ควบคมุกองทพั” รายละเอยีดทั้งหมด

เกี่ยวกบัการน�าเอามาตรานี้ไปปฏบิตัไิด้ถูกก�าหนดไว้ใน “กฎหมายว่าด้วยผูต้รวจการรฐัสภาประจ�า

กองทพั” แล้ว

ผู้ตรวจการรัฐสภา (Parliamentary Commissioner) เป็นองค์กรในสังกัดของรัฐสภา (สภา 

Bundestag) และจงึเป็นสมาชกิของฝ่ายนติบิญัญตั ิผูต้รวจการรฐัสภาดงักล่าวสามารถด�าเนนิการ

สอบสวนกรณเีฉพาะตา่งๆ โดยค�าสั่งจากรฐัสภา หรอืโดยค�าสั่งการของคณะกรรมาธกิารกลาโหม 

หรอืสามารถเป็นผู้รเิริ่มหรอืก�าหนดสอบสวนเองในกรณทีี่พจิารณาเหน็ควร

เพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัการแบ่งแยกอ�านาจ ผู้ตรวจการรฐัสภามอี�านาจในการควบคุมรฐัมนตรี

กลาโหม และจงึสามารถเรยีกข้อมูลและเข้าถงึบนัทกึต่างๆ จากรฐัมนตร ี และผู้ใต้บงัคบับญัชา 

ตลอดจนหน่วยงานในสงักดัทั้งหมดของรฐัมนตรไีด้ และอาจเข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน กองบญัชาการ 

ส�านกังาน ฐานทพัและองค์กรทั้งหลายของกองทพัได้โดยไม่จ�าเป็นต้องบอกล่วงหน้า ผู้ตรวจการ

รฐัสภาอาจเป็นผูร้เิริ่มการสบืสวนสอบสวนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมข้ีอร้องเรยีนเกี่ยวกบับคุลากร

ในกองทัพ ไม่ว่าจะอยู่ในต�าแหน่งและยศใดก็ตาม บุคลากรในกองทัพมีสิทธิที่จะน�าคดีขึ้นสู่ 

ผู้ตรวจการรัฐสภาได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านช่องทางของราชการตามสายชั้นบังคับบัญชา 

ตามปกต ิอนัจะเป็นการเสี่ยงต่อการถกูลงโทษทางวนิยัหรอืถกูเลอืกปฏบิตัอินัเป็นผลมาจากการ

ท�าหนงัสอืร้องเรยีนได้ (เน้นโดยผู้แปล)

แหล่งที่มา : http://www.bundestag.de/
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ผู้ตรวจกำรแผ่นดนิ :  
แหล่งที่มำของกำรเสรมิสร้ำงควำมไว้วำงใจในกองทพั

 จากประวัติของผู้ตรวจการแผ่นดินประจ�ากองทัพ อาทิ กรณีของผู้ตรวจการ

แผ่นดนิประจ�ากองทพัสวเีดนซึ่งตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1915 นั้น แสดงให้เหน็ว่า องค์กรนี้ 

ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการส่งเสริมให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในภาค 

ความมั่นคงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผูต้รวจการแผ่นดนิยงัท�าหน้าที่ในการให้ความคุม้ครอง

ที่ส�าคญัต่อบคุลากรทางทหารทั้งหญงิและชายจากการถูกปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรมภายใน

กองทัพ จึงอาจกล่าวได้ว่า ความส�าเร็จอันยิ่งใหญ่ของการมีผู้ตรวจการแผ่นดินเฉพาะ

ส�าหรับภาคความมั่นคงนั้น ก็คือ การช่วยเสริมพลังความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ 

ในส่วนของกองทพั ด้วยการสร้างความโปร่งใสในกระบวนการบรหิารงานทั้งหมดนั่นเอง 

โดยที่มไิด้แตะต้องในเรื่องสายการบงัคบับญัชาทางทหารหรอืไม่ไปลดความเตรยีมพร้อม

ทางทหารของกองทพัแต่อย่างใด
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ท่ำนสำมำรถท�ำอะไรได้บ้ำงในฐำนะสมำชกิรฐัสภำ

สถำบนัผู้ตรวจกำรแผ่นดนิ
 ในกรณทีี่ในประเทศของท่านยงัไม่มผีู้ตรวจการแผ่นดนิ คดิหาแนวทางในการสนบัสนุน

ให้มกีารจดัตั้งสถาบนัดงักล่าวขึ้น

 และเพื่อให้เกิดปรากฎการณ์ข้างต้น ให้พิจารณาแนวทาง ข้อมูล เอกสารอ้างอิง 

ตลอดจนบทเรียนจากผู ้ตรวจการแผ ่นดินในประเทศต ่างๆ โดยสืบค ้นจาก  

http://www.ombudsmaninternational.com

ผู้ตรวจกำรแผ่นดนิด้ำนกลำโหมหรอืผู้ตรวจกำรแผ่นดนิ 

ในภำคควำมมั่นคง
 ในกรณทีี่ในประเทศของท่านยงัไม่มสีถาบนัดงักล่าวนี้ ให้พจิารณาแนวทางในการส่งเสรมิ

ให้มกีารจดัตั้งสถาบนันี้ขึ้น

 แสวงหาข้อมูลเกี่ยวกบับทเรยีนที่ได้จากประสบการณ์ของประเทศต่างๆ ที่มผีู้ตรวจการ

แผ่นดนิด้านกลาโหม

 ในกรณทีี่ประเทศของท่านได้มกีารจดัตั้งผูต้รวจการแผ่นดนิด้านกลาโหมมาสกัระยะหนึ่ง

แล้ว เรียกร้องให้มีการประเมินและทบทวนหลักเกณฑ์ เงื่อนไข กรอบการปฏิบัติงาน  

หน้าที่ กระบวนการและขั้นตอนในการด�าเนินงาน อันได้แก่ การท�ารายงานเสนอต่อ 

รฐัสภา ผลกระทบ ทรพัยากรและงบประมาณ โดยเปรยีบเทยีบกบัสถาบนัผู้ตรวจการ

แผ่นดินด้านกลาโหมในประเทศอื่นๆ ที่มีสถานการณ์ด้านความมั่นคงในลักษณะที่

คล้ายคลงึกนั
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บทที่ 17

กำรเยี่ยมเยอืนหน่วยงำนที่รบัผดิชอบ

งำนด้ำนควำมมั่นคง

เหตผุล

การท�าความคุน้เคยกบัภาคความมั่นคงมคีวามส�าคญัต่อสมาชกิรฐัสภาทกุคน ความรูใ้น

เชงิทฤษฎจีะมปีระโยชน์กต่็อเมื่อมปีระสบการณ์ภาคสนามและประสบการณ์ในภาคปฏบิตัิ

มาช่วยเสรมิให้สมาชกิมคีวามเข้าใจในความต้องการของหน่วยงานด้านความมั่นคงได้ดยีิ่งขึ้น

และจากมมุมองดงักล่าวนี้เอง การที่สมาชกิรฐัสภาเข้าเยี่ยมชมที่ท�าการของหน่วยงานด้าน

ความมั่นคง จงึเป็นวธิกีารที่จะพฒันาการสื่อสารและการสร้างความเชื่อมั่น การสร้างความ

ไว้เนื้อเชื่อใจ ตลอดจนการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้น�าทางทหารและผู้น�าทางการเมอืง

ไปในตัวด้วย การเยี่ยมเยือนสถานที่ตั้งของหน่วยงานด้านความมั่นคงจะท�าให้สมาชิก

รัฐสภาตระหนักถึงปัญหาที่ฝ่ายกองทัพต้องเผชิญในแต่ละวัน ขณะเดียวกันก็เป็นการ

แสดงให้กองทพัเหน็ว่า ฝ่ายการเมอืงมคีวามสนใจและมพีนัธกรณทีี่จะต้องเอาใจใส่ดแูล

สวสัดกิาร ตลอดจนภารกจิต่างๆ ของกองทพัด้วย

กรอบที่ 39

กรณอีำร์เจนตนิำ

นกัการเมอืงเข้าเยี่ยมเยอืนฐานทพัทางทหารและที่ตั้งกองบญัชาการต่างๆ โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อ

แลกเปลี่ยนทัศนะกับบุคลากรในกองทัพ โดยในการเยี่ยมเยือนดังกล่าวผู้บังคับบัญชากองทัพ

จะได้รบัการแจ้งล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยคลายความไม่ไว้วางใจและอคตริะหว่างสถาบนัทั้งสองนี้ด้วย 

ผลที่ตามมาของการติดต่อระหว่างสมาชิกรัฐสภาและกองทัพก็คือ การมีความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น 

ในปัญหาของกองทพั ทั้งนี้เพราะ กฎระเบยีบและประเดน็เรื่องเวลานั้นมคีวามแตกต่างอย่างยิ่ง 
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เมื่อพจิารณาประเดน็ ในภาคความมั่นคง ด้วยเหตุนี้ การเยอืนสถานที่ท�าการของกองทพัจงึช่วย

ให้นกัการเมอืงมคีวามเข้าใจในประเดน็เหล่านี้ได้ดยีิ่งขึ้น

แหล่งที่มา : Pablo Carlos Martinez, “The restructuring of the armed forces and 

the role of the parliament: the Argentine experience”, http:www.pdgs.org

ในศูนย์กักกันและในห้องขังนั้น ผู้ต้องขังอยู่ในความรับผิดชอบและการควบคุมของเจ้าหน้าที่ด้าน

ความมั่นคงอย่างสิ้นเชิง ซึ่งผลก็คือ ผู้ต้องขังเหล่านั้นอาจเผชิญกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ใน

ทุกรูปแบบ กรณกีารปฏบิตัติ่อผู้ต้องขงัอย่างมชิอบ ทั้งการกระท�าทารุณกรรมและการทรมานทั้งใน

ห้องขงัและค่ายกกักนัจงึเกดิขึ้นอย่างแพร่หลาย และด้วยเหตุนี้ หน่วยงานเหล่านั้นควรที่จะต้องได้

รับการตรวจสอบเป็นพิเศษ และควรมีกลไกควบคุมเป็นการเฉพาะ กลไกหนึ่งที่จะท�าได้ก็คือการ

ที่สมาชิกรัฐสภาเข้าเยี่ยมเยือนศูนย์กักกันและห้องขังพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อจะได้ตรวจสอบว่าม ี

การกระท�าที่เข้าข่ายการทารณุดงักล่าวหรอืไม่ และเพื่อเป็นการป้องกนัมใิห้เกดิกรณเีช่นว่านี้ขึ้นในอนาคต

กรอบที่ 40 แสดงถงึกลไกต่างๆ ที่สามารถน�ามาใช้ในการเข้าเยี่ยมชมศนูย์กกักนัต่างๆ ดงัที่ปรากฏใน

พธิสีารต่อท้ายในอนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการต่อต้านการทรมานและการปฏบิตัหิรอืการลงโทษ

ที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรอืย�่ายศีกัดิ์ศร ี(UN Convention Against Torture)19

กรอบที่ 40

พิธีสำรเพิ่มเติมในอนุสัญญำว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทรมำนเปิดโอกำสให้มีกำร

เยี่ยมเยอืนพื้นที่ของหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง

ในเดอืนธนัวาคม ค.ศ. 2002 สมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาตไิด้ให้ความเหน็ชอบอนมุตั ิ“Optional 

Protocol to the UN Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment” พิธีสารดังกล่าวมีผลผูกพันให้รัฐต้องเปิดค่าย

กกักนัให้แก่ผู้เชี่ยวชาญอสิระทั้งในระดบัชาตแิละระดบันานาชาตเิข้าเยี่ยมชมได้ โดยผู้เชี่ยวชาญ

เหล่านี้ได้รับมอบหมายให้ท�าข้อเสนอแนะเพื่อลดความเสี่ยงของการปฏิบัติต่อผู้ถูกคุมขังโดย 

ผดิกฎหมายให้หมดไป
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เงื่อนไขที่จะน�ำมำสู่ควำมส�ำเรจ็ในกำรเข้ำเยี่ยมเยอืน 
พื้นที่ด้ำนควำมมั่นคง

การเข้าเยี่ยมชมสถานที่ตั้งและที่ท�าการของหน่วยงานด้านความมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นการ

เยือนกองทัพ หรือการเยี่ยมชมฐานทัพ ควรจะต้องมีการประสานงานกับหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม เป็นต้น ทั้งนี้เพราะการเยี่ยมเยอืนโดยปราศจากการ

ประสานงานหรอืบอกกล่าวล่วงหน้า อาจส่งผลเสยีอย่างร้ายแรง เพราะอาจจะถูกมองว่า

ฝ่ายการเมอืงขาดความไวว้างใจต่อฝ่ายกองทพั และยงัเป็นการข้ามขั้นตอนตามสายงาน

บงัคบับญัชา อนัอาจส่งผลต่อการปฏบิตัภิารกจิตามปกตขิองกองทพัได้ นอกจากนี้ ในการ

เยี่ยมชมสถานที่เหล่านี้ ควรจะมผู้ีแทนของพรรคการเมอืงที่หลากหลายเข้าร่วม และควร

จะมกีารเตรยีมการที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนทศันะในประเดน็ที่เป็นสาระด้วย

ข้อจ�ากัดของการเข้าเยี่ยมชมสถานที่ดังกล่าวก็คือ คณะกรรมาธิการรัฐสภาจะได้เห็น

เฉพาะในสิ่งที่ผู้บัญชาการหน่วยงานแต่ละแห่งต้องการจะให้เห็นเท่านั้น และจึงไม่ได้

เป็นการเผยธรรมชาตทิี่แท้จรงิของปัญหาแต่ประการใด และจงึเป็นเพยีงการเปิดโอกาส

ให้ฝ่ายกองทัพจัดฉากสร้างสถานการณ์จากมุมมองของกองทัพเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในประเดน็การตั้งงบประมาณ ซึ่งจุดอ่อนดงักล่าวนี้อาจได้รบัการแก้ไขด้วยการท�าความ

ตกลงว่าจะมกีารเยี่ยมเยอืนใน 3 รูปแบบ ได้แก่ การเยี่ยมเยอืนโดยการเสนอแนะจาก

ฝ่ายกองทัพ การเยี่ยมเยือนโดยการเสนอแนะจากรัฐสภาและมีการแจ้งล่วงหน้า และ

การเยี่ยมเยือนโดยการเสนอแนะจากรัฐสภาโดยมีการแจ้งล่วงหน้าในระยะเวลาอันสั้น 

(เช่น แจ้งล่วงหน้าเพยีง 1 วนั ก่อนการเยี่ยมเยอืน เป็นต้น)
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ท่ำนสำมำรถท�ำอะไรได้บ้ำงในฐำนะสมำชกิรฐัสภำ

กำรออกกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกบักำรเยี่ยมชมสถำนที่/

หน่วยงำนที่รบัผดิชอบด้ำนควำมมั่นคง

 ผลกัดนัให้การที่สมาชกิรฐัสภาจะเข้าเยี่ยมเยอืนสถานที่/หน่วยงานด้านความมั่นคง (ซึ่งรวมถงึ 

การเยี่ยมเยอืนกองก�าลงัที่ไปประจ�าการในต่างประเทศ) เป็นบทบญัญตัใินกฎหมาย

 ในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายที่ว่าด้วยการเยี่ยมเยือนสถานที่ตั้งของหน่วยงานด้านความมั่นคง 

ท�าการตรวจสอบให้ชัดเจนว่าสมาชิกรัฐสภาสามารถเข้าเยี่ยมเยือนสถานที่ตั้งของหน่วยงาน

ด้านความมั่นคงดังกล่าวได้หรือไม่ มีเงื่อนไขและกระบวนการในการด�าเนินการเข้าเยี่ยมชม

อย่างไรบ้าง และมเีงื่อนไขประการใดบ้างเกี่ยวกบัการคดัเลอืกสมาชกิรฐัสภาที่จะเข้าเยี่ยมชม 

ฯลฯ

 ท�าให้เกดิหลกัประกนัว่ามกีฎเกณฑ์ที่ระบุในเรื่องดงัต่อไปนี้อย่างชดัเจน:

 สถานที่ตั้งของหน่วยงานด้านความมั่นคงใดบ้างที่จะเข้าเยี่ยมชมได้

 มเีงื่อนไขและภายใต้สถานการณ์ใดบ้างที่จะท�าให้การเข้าเยี่ยมชมเกดิขึ้นได้ เช่น จะเข้าเยี่ยม

สถานที่เหล่านั้นได้ตลอดเวลาหรอืไม่

 แนวปฏบิตัแิละความถี่ของการเข้าเยี่ยมชมสถานที่ตั้งของกองทพัและฐานทพัแห่งชาตโิดย

สมาชกิรฐัสภา

 ท�าให้เกิดหลักประกันว่ารายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างละเอียดของการเข้าเยี่ยมเยือน

สถานที่เหล่านั้นได้ถูกน�าเสนอต่อรฐัสภา หรอืต่อคณะกรรมาธกิารที่เกี่ยวข้อง และเป็นหวัข้อ

ที่ถูกน�าขึ้นอภปิรายในสภา

 ประเมนิผลของการเยี่ยมเยอืนที่ได้เกดิขึ้นแล้ว

 ตรวจสอบว่าประเทศของท่านได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ

ทารุณกรรมและ พธิสีารต่อท้าย (เพิ่มเตมิ) แล้วหรอืยงั
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องค์คณะของผู้เข้ำเยี่ยมชมสถำนที่ตั้งของหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง

 ท�าให้แน่ใจว่า คณะผู้แทนของรัฐสภาที่จะเข้าเยี่ยมชมสถานที่ตั้งดังกล่าวมีความเป็นกลาง 

ประกอบด้วยตัวแทนในสัดส่วนที่เหมาะสมของสมาชิกรัฐสภาทั้งจากฝ่ายเสียงข้างมากและ

ฝ่ายค้านในรฐัสภา

 พยายามตรวจสอบให้คณะผูแ้ทนรฐัสภาดงักล่าวประกอบไปด้วยผูแ้ทนทั้งชายหญงิในสดัส่วน

ที่สมดุลที่สุดเท่าที่จะกระท�าได้

กำรเตรยีมกำรเยี่ยมเยอืน

 เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงผลกระทบในทางลบ สร้างหลักประกันว่า ได้มีการประสานงานกับ

กระทรวงกลาโหมเป็นการล่วงหน้า

กำรรำยงำนต่อรฐัสภำ

 ท�าให้แน่ใจว่า รายงานโดยละเอียดถูกน�าเสนอต่อรัฐสภา และได้มีการอภิปรายโดยรัฐสภา

หรอืโดยคณะกรรมาธกิารที่เกี่ยวข้อง

 ท�าให้แน่ใจว่า ผูม้อี�านาจระดบัสงูและ/หรอืผูบ้งัคบับญัชาหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง

ได้รบัรายงานดงักล่าวด้วย และมรีะยะเวลาที่เพยีงพอที่จะทบทวนและตั้งข้อสงัเกตในรายงาน

ดงักล่าว

ผลกระทบและกำรเผยแพร่รำยงำน

 ท�าให้แน่ใจว่า รายงานและข้อเสนอแนะของคณะผูแ้ทนของรฐัสภา ตลอดจนการตดัสนิใจของ

รฐัสภาที่เกี่ยวข้องกบัเนื้อหารายงานดงักล่าว ได้ถกูน�าไปปฏบิตั/ิด�าเนนิการและมกีารตกลงที่

จะเผยแพร่ต่อสาธารณชนในเวลาที่เหมาะสมด้วย





ภำคที่ 5

กำรก�ำกบัดแูลกำรปฏบิตังิำน

ของหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง : 

สถำนกำรณ์พเิศษ

และกำรปฏบิตักิำรพเิศษ
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บทที่ 18

สถำนกำรณ์ที่เป็นข้อยกเว้น

มสีถานการณ์เฉพาะบางประการ เช่น สถานการณ์สงคราม ความขดัแย้งภายในประเทศ 

หรอื สถานการณ์ฉุกเฉนิในรูปแบบอื่นๆ ที่ท�าให้รฐัต้องใช้อ�านาจพเิศษและกระบวนการ

เฉพาะในการแก้ไขวกิฤตกิารณ์ ในการแก้ไขปัญหาที่เป็นเหตกุารณ์เฉพาะดงักล่าวนั้น รฐั

ไม่ควรที่จะกระท�าการใดๆ ในลกัษณะที่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการปกครองในระบอบ

ประชาธปิไตย

สงครามและสถานการณ์ฉกุเฉนิในรปูแบบต่างๆ จ�าเป็นที่จะต้องได้รบัการตอบสนองด้วยการ 

ใช้ก�าลงัทหารหรอืการประกาศกฎอยัการศกึ อย่างไรกต็าม ในสถานการณ์ดงักล่าว ทั้งฝ่าย 

กองทพัและภาคความมั่นคงทั้งหลายกย็งัคงต้องปฏบิตักิารภายใต้กฎเกณฑ์และหลกัการ

ของกฎหมายระหว่างประเทศอยู่ด ีอาท ิกฎเกณฑ์ภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง

ประเทศ (Rules of International Humanitarian Law) และยงัคงจะต้องอยู่ภายใต้ 

การควบคมุในระบอบประชาธปิไตย รฐัจะต้องยดึหลกัการให้ความเคารพในสทิธมินุษยชน 

ให้มากที่สุดเท่าที่จะกระท�าได้ การด�าเนินการใดๆ ที่พิจารณาว่าเป็นการกระท�าที่ท�าให ้

เกดิความเสยีหายจะต้องถกูก�าจดัให้สิ้น ดงัที่ระบไุวอ้ย่างชดัเจนในข้อคดิเหน็ที่ 29 ของ

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2001 ต่อ

มาตรา 4 ของอนุสญัญาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธทิางการเมอืงและสทิธพิลเมอืง

สภำวะสงครำม

มาตรา 2.4 ของกฎบตัรสหประชาชาตริะบุไว้ว่า :

“สมาชกิขององค์การจกัละเว้นจากการใช้การขู่คุกคามหรอืการใช้

กำาลงัในความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ(...)
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ด้วยเหตนุี้ การใช้ก�าลงัต่อรฐัอื่นจงึถกูจ�ากดัอย่างเข้มงวดและจรงิจงั บทบาทประการหนึ่ง

ของรฐัสภา กค็อื การตดิตาม ตรวจสอบวา่ฝ่ายบรหิารนั้นได้ปฏบิตัติามข้อจ�ากดัต่างๆ ที่

เกี่ยวกบัการใช้ก�าลงัหรอืการขูว่่าจะใช้ก�าลงัเกนิกว่าอ�านาจของตนในยามสงครามหรอืใน

สถานการณ์ความขัดแย้งตามที่กฎหมายระหว่างประเทศได้ก�าหนดไว้หรือไม่ ประเทศ

ที่ประกาศตนเป็นกลาง เช่น สวสิเซอร์แลนด์ได้ ประณามการใช้สงครามเป็นเครื่องมอื 

ในการแก้ไขความขัดแย้งในความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างชัดเจน ในขณะที่ญี่ปุ่น 

มรีฐัธรรมนญู (ปี ค.ศ. 1946) ที่ระบอุยา่งชดัเจนวา่ห้ามการมกีองทพั ประเทศอื่นๆ เช่น 

ฮังการีก็ประกาศอย่างชัดเจนว่าจะไม่ใช้สงครามเป็นเครื่องมือในการแก้ไขความขัดแย้ง 

ระหว่างประเทศ

ในช่วงเวลาสงครามนั้น รฐัสภาสามารถมส่ีวนร่วมในกระบวนการตดัสนิใจได้ด้วยวธิกีาร

ที่แตกต่างกัน 3 วิธี (ตามล�าดับความส�าคัญที่ลดหลั่นลงไป) ขึ้นอยู่กับข้อก�าหนดใน

รฐัธรรมนูญของแต่ละประเทศ กล่าวคอื 

(1) รฐัธรรมนญูอำจก�ำหนดให้รฐัสภำเป็นผูป้ระกำศสงครำมและสนัตภิำพ ในทางปฏบิตัิ

หลักการดังกล่าวเป็นเพียงหลักการในทางทฤษฎีเท่านั้น เนื่องจากในปัจจุบันสงคราม 

มกัจะเริ่มขึ้นโดยปราศจากการเตอืนล่วงหน้า และสถานการณ์กอ็าจจะพฒันาอย่างรวดเรว็

จนท�าให้รฐัสภามอิาจท�าหน้าที่ในการตดัสนิใจที่จะประกาศสงครามได้ก่อน

(2) รัฐธรรมนูญอำจก�ำหนดให้ฝ่ำยบริหำรต้องได้รับกำรอนุมัติจำกรัฐสภำก่อนที่จะ 

เข้ำร่วมในกำรท�ำสงครำมหรอืในกระบวนกำรสนัตภิำพ ข้อก�าหนดดงักล่าวเปิดโอกาส

ให้รัฐสภาสามารถถกอภิปรายประเด็นนี้ก่อนที่ประเทศจะเข้าร่วมในการท�าสงครามใดๆ 

ตลอดจนเปิดให้มกีารอภปิรายก่อนที่รฐัจะส่งกองก�าลงัเข้าไปแทรกแซงในต่างประเทศด้วย

(3) รัฐธรรมนูญอำจก�ำหนดให้ฝ่ำยบริหำรแจ้งให้รัฐสภำรับทรำบถึงกำรตัดสินใจที่จะ 

เข้ำร่วมในสงครำม โดยไม่จ�าเป็นที่ฝ่ายบรหิารจะต้องได้รบัการอนมุตัเิหน็ชอบจากรฐัสภา

ก่อน ซึ่งรฐัธรรมนญูส่วนใหญ่ในประเทศต่างๆ มกัจะก�าหนดว่ารฐัสภาต้องได้รบัการแจ้ง

จากฝ่ายบรหิารในกรณดีงักล่าว
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สถำนกำรณ์ฉกุเฉนิ

สถานการณ์ฉุกเฉนิ หรอืวกิฤติ์ของชาตอิาจเกดิขึ้นได้ในหลากหลายรูปแบบ ดงัจะเหน็

ได้ว่ารัฐธรรมนูญและกฎหมายในหลายประเทศได้คาดคะเนเหตุการณ์ที่ท�าให้รัฐจ�าเป็น

ต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไว้ในหลายลักษณะ อันได้แก่ การใช้ก�าลังอาวุธที่เป็น

ภยัต่อความสงบเรยีบร้อยของประเทศ หรอืต่อแบบแผนภายใต้รฐัธรรมนญู การเกดิภยั

พบิตัติามธรรมชาต ิการแพร่ของโรคระบาด วกิฤตกิารณ์ทางเศรษฐกจิหรอืวกิฤตกิารณ์

ทางการเงนิการคลงั เป็นต้น

การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉนิจะกระท�าได้ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นข้อยกเว้นและเป็น

กรณพีเิศษจรงิๆ เท่านั้น และควรที่จะด�าเนนิการตามหลกัการส�าคญัในลกัษณะที่ไม่เป็น

อนัตรายต่อหลกัการประชาธปิไตย (โปรดดูกรอบที่ 41) ค�าจ�ากดัความของสถานการณ์

เฉพาะที่เป็นข้อยกเว้นหรือสถานการณ์พิเศษนี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายรัฐธรรมนูญและ

ประมวลกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ โดยตวับทบญัญตัริฐัธรรมนญูและกฎหมาย

ต่างๆ นั้น ควรที่จะป้องกนัมใิห้ฝ่ายบรหิารประกาศสภาวการณ์ฉกุเฉนิเพื่อประโยชน์ของ

พรรคการเมอืงพรรคใดพรรคหนึ่ง นอกจากนี้ บทบญัญตัริฐัธรรมนูญและกฎหมายต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องควรระบไุว้ด้วยว่า การท�ารฐัประหารโดยกองทพันั้น เป็นการขดัต่อรฐัธรรมนูญ

กรอบที่ 41

สถำนกำรณ์ฉกุเฉนิ : จดุประสงค์และหลกักำร

“ในระบบกฎหมายต่างๆ จะก�าหนดมาตรการพเิศษเพื่อรบัมอืกบัสถานการณ์ฉกุเฉนิไว้ อย่างไรกด็ ี

การระงับสิทธิหรือการละเว้นจากการให้สิทธิซึ่งเป็นความจ�าเป็นในสภาวะวิกฤติ์นั้น จะสามารถ

กระท�าได้เป็นการชั่วคราวเท่านั้น และจะกระท�ากโ็ดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อการกลบัคนืสูส่ภาวะปกติ

และการกลบัสู่การคงไว้ซึ่งสทิธขิั้นพื้นฐานโดยเรว็เท่านั้น...(...)

หลกักำรสำกล

“หลักการอันเป็นสากลซึ่งปรากฏในประเด็นเกี่ยวกับการประกาศสภาวะฉุกเฉินสามารถสรุปได้

ดงัต่อไปนี้
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หลักกำรของกฎหมำย (The Principle of Legality) ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสอดคล้องกัน

ระหว่างการประกาศสภาวการณ์ฉุกเฉินและมาตรการที่ใช้ในช่วงประกาศสถานการณ์ดังกล่าวใน

ด้านหนึ่ง และระหว่างการประกาศสภาวการณ์ฉกุเฉนิและกฎหมายภายในประเทศในอกีด้านหนึ่ง 

โดยหลักการนี้มุ่งที่จะให้หลักประกัน ว่ากฎหมายภายในประเทศนั้นจะต้องไม่ขัดกับกฎหมาย

ระหว่างประเทศ

หลกักำรของกำรประกำศให้ทรำบ (Principle of Proclamation) หมายถงึความจ�าเป็นที่รฐั 

จะต้องประกาศสภาวการณ์ฉุกเฉนิให้สาธารชนรบัทราบโดยทั่วกนั 

หลักกำรในกำรสื่อสำร (Principle of Communication) หมายถึงการที่รัฐนั้นๆ มีหน้าที่ที่

จะต้องแจ้งให้รัฐอื่นๆ ที่เป็นคู่ภาคีในสนธิสัญญาและแจ้งให้ผู้ท�าหน้าที่รายงานพิเศษแก่องค์การ

สหประชาชาตไิด้รบัทราบถงึสถานการณ์ด้านสทิธมินษุยชนในระหว่างที่มกีารประกาศสถานการณ์

ฉุกเฉนิด้วย

หลักกำรของสถำนะชั่วครำว (Principle of Temporality) หมายถึงลักษณะเฉพาะของการ

ประกาศสถานการณ์ฉกุเฉนิ และความจ�าเป็นของการที่จะต้องมกีารก�าหนดช่วงระยะเวลาเป็นการ

ชั่วคราวที่แน่นอน

หลักกำรของภัยคุกคำมร้ำยแรง (Principle of Exceptional Threat) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า

วิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น ได้ก่อให้เกิดอันตรายอย่างทันท่วงที หรือแสดงถึงอันตรายที่ก�าลังจะ

เกดิขึ้นต่อประชาคมนั้นๆ

หลักกำรของกำรก�ำหนดสัดส่วนที่เหมำะสม (Principle of Proportionality) หมายถึง 

ความจ�าเป็นที่จะต้องก�าหนดมาตรการในการรับมือในสัดส่วนที่เหมาะสมกับความร้ายแรงของ 

วกิฤตกิารณ์ที่เกดิขึ้น

หลกักำรของกำรที่จะไม่แตะต้องในประเดน็ต่ำงๆ (Principle of Intangibility) ซึ่งเกี่ยวข้อง

กบัสทิธขิั้นพื้นฐานเฉพาะบางประการที่มอิาจละเลยได้แม้ในระยะเวลาที่มกีารประกาศสภาวการณ์

ฉุกเฉนิ

“เป็นความส�าคญัอย่างยิ่งที่รฐัสภาซึ่งเป็นผูพ้ทิกัษ์สทิธมินษุยชนนั้นไม่ควรจะตกเป็นเหยื่อรายแรก

ของการประกาศสภาวการณ์ฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเป็นด้วยการถูกยุบสภาหรือการระงับการท�าหน้าที่

ของรัฐสภาก็ตาม หรือการลดอ�านาจอย่างเฉียบพลันในการออกกฎหมายของรัฐสภา ตลอดจน

อ�านาจในการก�ากับดูแลและตรวจสอบฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ ยังเป็นความจ�าเป็นอย่างยิ่งยวด

ที่รัฐสภาจะต้องสามารถแสดงบทบาททั้งในเรื่องการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและการยกเลิก

ประกาศดงักล่าว(...)
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ลกัษณะทำงกฎหมำยของกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉกุเฉนิ

“(...) ลกัษณะทางกฎหมายของสถานการณ์ฉกุเฉนินั้นก�าหนดให้กฎหมายใดๆ ที่ออกมาเพื่อการนี้ 

(ไม่ว่าจะเป็นประกาศสภาวการณ์ฉุกเฉนิ การให้สตัยาบนั และ ฯลฯ) ตลอดจนมาตรการต่างๆ ที่

น�ามาใช้ปฏบิตัใินช่วงเวลาดงักล่าว (เช่น การระงบัและการจ�ากดัการใช้สทิธบิางประการนั้น ฯลฯ) 

จะต้องอยูภ่ายใต้กรอบแห่งหลกัการของกฎหมายและจะต้องอยูภ่ายใต้การควบคมุด้วยเช่นกนั (...)

กำรปฏบิตัหิน้ำที่ของรฐัสภำ

“เป็นที่ยอมรับว่า หลักการของความเป็นอิสระและหลักการถ่วงดุลอ�านาจระหว่างสถาบันต่างๆ 

ภายในรัฐนั้น(...) เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมาย และนั่นจึงเป็นเหตุผลที่อธิบายว่า ระบบกฎหมาย

ส่วนใหญ่ในโลกนี้จงึก�าหนดให้รฐัสภามบีทบาทอย่างส�าคญัทั้งในส่วนของการประกาศสถานการณ์

ฉุกเฉิน หรือในส่วนของการให้การรับรองสถานการณ์ดังกล่าวหลังจากที่ฝ่ายบริหารได้ประกาศ

สถานการณ์ฉกุเฉนิไปแลว้ โดยมจีดุประสงคเ์พื่อการปอ้งกนัมใิห้ฝ่ายบรหิารใช้อ�านาจในการออก

มาตรการที่มคีวามร้ายแรงทั้งหลายโดยล�าพงั (...)

สถำนะของบทบญัญตัทิำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกบัสถำนกำรณ์ฉกุเฉนิ

“จากประสบการณ์ชี้ให้เห็นว่า การท�าให้บทบัญญัติต่างๆ ที่ออกมาภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินมี

สถานะเทียบเท่ามาตรการตามรัฐธรรมนูญนั้นเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาเป็นอย่างยิ่ง และโดยทั่วไป

แล้วสภานติบิญัญตัสิ่วนใหญ่กไ็ด้ก�าหนดสถานะที่ว่านี้ไว้อย่างชดัเจน แม้จะมบี้างในบางประเทศ

ที่จะก�าหนดไว้อย่างอ้อมๆ โดยระบุว่า “จะไม่มีผู้ใดที่มีอ�านาจในการออกกฎหมายโดยอ้างหลัก

ของการมอียู่ซึ่งสภาวการณ์ฉุกเฉนิ” (...)

ตดัตอนจากรายงานของผู้รายงานพเิศษด้านสทิธมินุษยชนและสถานการณ์พเิศษของสหประชาชาต ิ

Mr. L. Despouy, ต่อที่ประชุม IPU, ในเรื่อง Parliament, Guardian of Human Rights, 

Budapest, 1993

กำรคงอยู่ของสถำนกำรณ์ฉกุเฉนิในทำงปฏบิตั ิ
และเป็นระยะเวลำอนัยำวนำน

การที่สภาวะสถานการณ์ฉกุเฉนิคงอยูเ่ป็นระยะเวลานาน โดยได้รบัการต่ออายจุากรฐัสภา

เป็นระยะๆ และในบางกรณคีงสภาพถงึหลายสบิปีนั้น สามารถส่งผลกระทบต่อหลกัการ

ในส่วนที่เกี่ยวกบัการควบคมุภาคความมั่นคงโดยพลเรอืนได้ และยงัอาจท�าให้องค์การ/

หน่วยงานในภาคความมั่นคงเหล่านั้นรู้สึกได้ว่าตนไม่ต้องได้รับการลงโทษ อันจะเป็น
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อันตรายอย่างยิ่งต่อระบอบประชาธิปไตย ทั้งยังส่งผลให้รัฐสภาอยู่ในสถานะที่อ่อนแอ

และเปราะบาง สภาวการณ์ฉุกเฉินหรือสถานการณ์พิเศษอันร้ายแรงในทางปฏิบัติดังที่

ปรากฏอยู่ในหลายประเทศนั้นเป็นอันตรายโดยตรงต่อการท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแล/

ตรวจสอบภาคความมั่นคงโดยรัฐสภา และจึงส่งผลให้ภาคความมั่นคงมีอิสระในการ

ด�าเนนิกจิกรรมทั้งหลายโดยปราศจากการควบคุมอย่างสิ้นเชงิด้วย

ท่ำนสำมำรถท�ำอะไรได้บ้ำงในฐำนะสมำชกิรฐัสภำ

กำรออกกฎหมำยในเรื่อง “สถำนกำรณ์พเิศษ”
 ท�าให้แน่ใจว่าได้มีการก�าหนดลักษณะและประเภทต่างๆ ของสถานการณ์พิเศษไว้ใน

รฐัธรรมนูญหรอืในกฎหมาย

 สถานการณ์พเิศษดงักล่าวควรมรีะยะเวลาระหว่าง 3-6 เดอืน เท่านั้น เว้นแต่จะได้รบั

การต่ออายุโดยรฐัสภาหลงัจากมกีารอภปิรายและมกีารลงมตใิห้มกีารต่ออายุได้ 

 ผลกัดนัให้หลกัการต่างๆ อนัได้แก่ หลกักฎหมายระหว่างประเทศ หลกัการในเรื่องการ

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หลักการเรื่องการสื่อสาร หลักการในเรื่องสถานะชั่วคราว 

หลักการเรื่องภัยคุกคามร้ายแรง หลักการในเรื่องสัดส่วนที่เหมาะสมและหลักของการ

ละเมิดมิได้ในสิทธิขั้นพื้นฐานบางประการให้ถูกบรรจุไว้ในกฎหมายภายในประเทศ 

ว่าด้วยเรื่องสถานการณ์ฉุกเฉนิ

 ท�าให้แน่ใจว่า กฎหมายมนุษยธรรม (Humanitarian Law) การให้หลกัประกนัโดย

รัฐธรรมนูญ และการบังคับใช้หลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนได้รับการปฏิบัติในช่วงของ

การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉนิ

 ท�าให้แน่ใจว่า ได้มกีารก�าหนดอย่างชดัเจนในรฐัธรรมนญู หรอืในกฎหมายถงึผูท้ี่รบัผดิชอบ

ในการประกาศและยกเลกิสภาวการณ์ฉุกเฉนิทั้งในฝ่ายบรหิารและรฐัสภา

สถำบนัรฐัสภำในช่วงของกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉกุเฉนิ
 ท�าให้แน่ใจวา่การคงอยูข่องสถานการณฉ์กุเฉนิหรอืสถานการณ์พเิศษนี้ ไม่ส่งผลต่อการ

หยุดยั้งการใช้อ�านาจของรัฐสภาในการก�ากับดูแลและตรวจสอบการด�าเนินงานของฝ่าย

บริหารในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงและการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอันเป็น

สทิธทิี่ไม่อาจพรากโอนได้20 
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บทที่ 19

กำรรกัษำควำมมั่นคงภำยใน

ความมั่นคงภายในประเทศและการรกัษาความสงบเรยีบร้อยภายในรฐัเป็นผลประโยชน์

ที่ส�าคญัของสาธารณชน ความมั่นคงและความสงบเรยีบร้อยภายในประเทศมจีดุมุง่หมายเพื่อ

ประโยชน์ของประชาชนโดยทั่วไป โดยไม่มกีารเลอืกปฏบิตั ิซึ่งหมายรวมถงึเพื่อประโยชน์

ของผูอ้พยพและชาวต่างชาตทิี่อยูใ่นดนิแดนของรฐัด้วย ในการรกัษาความสงบเรยีบร้อย 

ของรฐัดงักล่าว ไม่ควรกระท�าเพื่อสนองผลประโยชน์เฉพาะหน้าของนกัการเมอืงผูใ้ดผูห้นึ่ง 

หรือเพื่อผลประโยชน์ของฝ่ายใด หรือเพื่อประโยชน์ของภาคความมั่นคงเอง เพราะ 

ภารกจิหลกัโดยเฉพาะของภาคความมั่นคงคอืการเป็นกลไกของรฐัในการรกัษาความสงบ

เรยีบร้อยและความมั่นคงภายในรฐั

เหตผุลและลกัษณะของกฎหมำยควำมมั่นคงภำยใน

ในระบบกฎหมายทุกประเภท จะมรีูปแบบของกฎหมายที่มไีว้เพื่อรบัมอืกบัสถานการณ์

ที่ไม่ถึงขั้นที่จะต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หากแต่เป็นเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิด

ภยัคุกคามหรอืเป็นอนัตรายต่อความมั่นคงภายในและความสงบเรยีบร้อยภายในรฐัได้

กฎหมายดงักล่าวจะบญัญตัใิห้มกีารให้อ�านาจพเิศษแก่ฝ่ายบรหิาร ตลอดจนมบีทบญัญตัิ

ให้จ�ากัด ยุติ หรือยกเลิกสิทธิบางประการเป็นการชั่วคราวเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ 

ขั้นพื้นฐานอื่นๆ ที่มีความส�าคัญกว่าซึ่งอาจตกอยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายจนถึงขั้นที่มี

ความจ�าเป็นต้องมกีารก�าหนดค�าจ�ากดัความสทิธดิงักล่าวไว้อย่างชดัเจนโดยบทบญัญตัิ

แห่งกฎหมาย

โดยทั่วไปสทิธทิี่มกัจะถูกจ�ากดัหรอืถูกยกเลกิไปเป็นการชั่วคราว ได้แก่ สทิธทิี่จะได้มา

ซึ่งข้อมูลข่าวสารอย่างเสรี สิทธิในการแสดงออกทางการเมืองโดยการเดินขบวน สิทธิ
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ในการมเีสรภีาพ และสทิธใินการลี้ภยั อย่างไรกด็ ีกฎหมายระหว่างประเทศได้ก�าหนด

ไว้อย่างชัดเจน มิให้มีการยกเลิกสิทธิขั้นพื้นฐานอันเป็นสิทธิที่มิอาจพรากโอนกันได้ 

(inalienablerights) อาท ิสทิธทิี่จะมชีวีติและสทิธทิี่จะไม่ได้รบัการทรมาน หรอื รบัการ

ลงโทษทางกายไม่ว่าในรูปแบบใด หรอืได้รบัการปฏบิตัต่ิออย่างไร้มนษุยธรรม ผูซ้ึ่งมกัจะ

ถูกพจิารณาอย่างเข้มงวดในสถานการณ์พเิศษ ได้แก่ ผู้อพยพย้ายถิ่น นกัหนงัสอืพมิพ์ 

นกัเคลื่อนไหวทางการเมอืง ผูพ้ทิกัษ์สทิธมินษุยชน21 ผูล้ี้ภยัและผูแ้สวงหาที่ลี้ภยั รวมทั้ง

ชนกลุ่มน้อยทางชาตพินัธุ์และชนกลุ่มน้อยทางศาสนาต่างๆ

ควำมเสี่ยงอนัเป็นผลที่ตำมมำจำกกำรออกกฎหมำย 
เพื่อรกัษำควำมมั่นคงภำยใน

อนัตรายอนัเกดิจากการออกกฎหมายเพื่อวตัถปุระสงค์ในการคงไว้ซึ่งความมั่นคงภายในรฐั

และเพื่อการรกัษาความสงบเรยีบร้อยภายใน ได้แก่

 การก�าหนดค�าจ�ากดัความเกี่ยวกบัลกัษณะของภยัคกุคามไว้อย่างหลวมๆ เป็นการ

เปิดโอกาสให้มกีารตคีวามตามความต้องการของฝ่ายบรหิาร

 ท�าให้ฝ่ายบริหารและหน่วยงานทั้งหลายในภาคความมั่นคงมีอ�านาจมากจนเกิน

ความจ�าเป็น และมีอ�านาจยาวนานโดยปราศจากการตรวจสอบและการถ่วงดุล

อย่างจริงจัง และโดยปราศจากการให้ความเห็นชอบที่เหมาะควรทั้งจากฝ่าย

บรหิารและฝ่ายตุลาการ

 ในบางกรณ ีการรกัษาความมั่นคงภายในและการรกัษาความสงบเรยีบร้อยภายในรฐั

ถูกน�าไปใช้อย่างบดิเบอืนเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม หรอืบางภาค

ส่วนของประชาชนเป็นการเฉพาะ และ/หรือ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้น�า 

ทางการเมือง หรือของภาคความมั่นคงเอง และในบางครั้งก็ใช้เป็นเครื่องมือ 

ในการจ�ากดัสทิธแิละควบคุมการเคลื่อนไหวของสาธารณชนทั่วไปด้วย

 การท�าให้กองก�าลังฝ่ายต�ารวจซึ่งมีหน้าที่ในการรักษากฎหมายและความสงบ

เรียบร้อยให้มีสถานะคล้ายกองทัพ ส่งผลให้ความแตกต่างระหว่างต�ารวจและ

กองทัพซึ่งมีหน้าที่ในการปกป้องภัยคุกคามจากภายนอกเลือนรางไป และสิ่งนี้

ถอืเป็นอนัตรายอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อกองก�าลงัดงักล่าวมงีบประมาณไม่เพยีงพอ 
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และจึงมีความโน้มเอียงที่จะใช้สถานการณ์ด้านความมั่นคงเป็นข้ออ้างในการ 

ฉ้อราษฎร์บงัหลวง โดยที่ไม่ต้องได้รบัการลงโทษด้วย อนัตรายอกีประการหนึ่ง 

ในการที่ท�าให้ต�ารวจท�าหน้าที่คล้ายกองทพักค็อื ส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในอ�านาจอาจใช้ 

หน่วยงานต�ารวจ (และในบางกรณีหน่วยงานด้านข่าวกรองและหน่วยงานด้าน

ความมั่นคงอื่นๆ) เป็นเครื่องมอืในการควบคุมและคุกคามฝ่ายตรงข้ามมากกว่า

ที่จะท�าหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาระเบียบ หรือให้ความ

คุม้ครองประชาชน นอกจากนี้ การใช้กองก�าลงัของกองทพับ่อยครั้งจนเกนิไปใน

การเข้าควบคุมและรักษาความสงบเรียบร้อยก็อาจจะน�าไปสู่การน�ากองทัพมามี

บทบาททางการเมอืงได้ในที่สุด (Politicisation of the Military)

 เป็นการขดัขวางการปฏบิตังิานของรฐัสภาและฝ่ายตลุาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ

สถาบนัทั้งสองนี้ไม่อยูใ่นสถานะที่จะท้าทายหรอืคดัค้านอ�านาจของฝ่ายบรหิารได้

ด้วยเหตุนี้ มาตรการต่างๆ ที่มีขึ้นเพื่อรับมือกับความจ�าเป็นในการรักษาความสงบ

เรยีบร้อยภายในรฐัจงึอาจน�าไปสูก่ารละเมดิสทิธมินษุยชนโดยเจ้าหน้าที่ในกองก�าลงัความ

มั่นคงเหล่านั้นได้ และในบางสถานการณ์ เจ้าหน้าที่เหล่านั้นยงัอาจได้ประโยชน์จากการที่ไม่

ต้องรบัโทษจากการกระท�าอนัเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย สิทธิที่มกัจะถูกละเมิด

ภายใต้สถานการณ์ที่ว่านี้ ได้แก่ สทิธใินการมชีวีติ สทิธทิี่จะไม่ถูกทรมานหรอืได้รบัการ

ปฏบิตัต่ิออย่างไร้มนษุยธรรมและไรศ้กัดิ์ศร ีเสรภีาพจากการถูกจบักุมโดยพลการ สทิธิ

ที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างยุติธรรมโดยคณะตุลาการอิสระที่ตั้งขึ้นโดยบทบัญญัติ

ของกฎหมาย เสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ ในการแสดงออกและในการชุมนุม
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กรอบที่ 42

กำรรกัษำควำมมั่นคงและระบอบประชำธปิไตย

ในประวัติศาสตร์และในประเทศก�าลังพัฒนาทั้งหลายในปัจจุบัน รัฐบาลเผด็จการมักจะต่อต้าน

หรอืขดัขวางกระบวนการเคลื่อนไหวไปสูก่ารเป็นประชาธปิไตย โดยมกัอ้างว่าระบอบประชาธปิไตย

ไม่สอดคล้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและการให้ความคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัย

ส่วนบคุคล แต่ในความเปน็จรงิปรากฏในทางตรงกนัขา้ม กล่าวคอื ระบอบประชาธปิไตยที่มฝ่ีาย

พลเรอืนเป็นผู้ควบคุมกองก�าลงัด้านความมั่นคงของรฐันั้น กลบัมคีวามส�าคญัอย่างยิ่งต่อความ

มั่นคงและปลอดภยัของปัจเจกชน และหากปราศจากการควบคมุด้วยกระบวนการประชาธปิไตย 

ดงักล่าวแล้ว ผูท้ี่จะต้องท�าหน้าที่ให้หลกัประกนัด้านความปลอดภยัแก่ปัจเจกบคุคลนั้น อาจกลายเป็น

ผู้ที่เป็นภยัคุกคามร้ายแรงที่สุดเสยีเอง

แหล่งที่มา : UN Human Development Report, 2002 (p 87)

ในบางประเทศ ได้มีการออกกฎหมายเป็นการเฉพาะเพื่อปกป้องระบอบประชาธิปไตย 

เช่น ในกรณีของอาร์เจนตินา กฎหมายที่ 23.077 ค.ศ. 1984 เรื่อง “การปกป้อง

ประชาธปิไตย” เป็นบทบญัญตัแิก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายอาญา ด้วยการมข้ีอก�าหนด

เกี่ยวกบัความผดิทางอาญาต่อระบบประชาธปิไตยไว้ อาท ิการให้มกีารลงโทษการกระท�า

ใดๆ ที่มชิอบที่เป็นภยัต่อระบอบประชาธปิไตย หรอืขดัต่อกฎหมายรฐัธรรมนูญ

กำรควบคมุตวับคุคลด้วยข้อหำภยัคกุคำมต่อควำมมั่นคงภำยใน
และควำมสงบเรยีบร้อยของประเทศ

กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกบัการรกัษาความมั่นคงภายในและการรกัษาความสงบเรยีบร้อย

ของประเทศนั้น จะมีบทบัญญัติว่าด้วยการควบคุมตัวผู้ที่ต้องสงสัยว่าเป็นภัยคุกคาม

ความมั่นคงดังกล่าวทั้งสิ้น และในประเด็นนี้มีกฎหมายอย่างน้อย 2 ประเภทที่ใช้กัน

โดยทั่วไป ได้แก่

 กฎหมายที่บัญญัติให้ควบคุมตัวบุคคลใดก็ตามที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของ

ประเทศ โดยการคมุขงัดงักลา่วซึ่งโดยปกตจิะต้องเป็นค�าสั่งของฝ่ายตลุาการนั้น 

ในกรณเีฉพาะนี้กอ็าจจะเป็นค�าสั่งมาจากฝ่ายบรหิารแต่เพยีงล�าพงั



การกำากับดูแลภาคความมั่นคงโดยรัฐสภา : หลักการ กลไก และแนวปฏิบัติ ค.ศ. 2003

163

 กฎหมายที่บญัญตัใิห้ควบคมุตวับคุคลใดกต็ามที่ฝ่ายบรหิารพจิารณาว่าอาจเป็น

ภัยคุกคามความมั่นคงของรัฐ เช่น กฎหมายพิเศษที่ให้อ�านาจฝ่ายบริหารเพื่อ

ควบคุม หรือป้องกันมิให้เกิดสถานการณ์ที่ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วเห็นว่าจะมี

ผลท�าให้ความมั่นคงของประเทศตกอยู่ในอนัตราย

ประเทศในเครอืจกัรภพขององักฤษส่วนใหญ่ มกัจะมกีฎหมายในประเภทที่สอง ซึ่งภายใต้ 

กฎหมายดังกล่าวส่งผลให้ฝ่ายบริหารสามารถใช้อ�านาจอย่างกว้างขวางในการระงับการ

ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ โดยไม่จ�าเป็นต้องได้รับความเห็นชอบหรือการอนุมัติทั้งจาก

ฝ่ายนิติบัญญัติหรือตุลาการก่อน ประเด็นส�าคัญคือ การที่ฝ่ายบริหารจะต้องสามารถ

สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทั้งในระดบักระทรวงและระดบัอื่นๆ ควบคุมตวับุคคลที่ตนเหน็ว่าจะ

เป็นภัยคุกคามความมั่นคงของประเทศได้ โดยบุคคลที่ต้องสงสัยเหล่านั้นจะถูกคุมขัง

ในระยะเวลาตามที่ฝ่ายบรหิารเป็นผู้ก�าหนด และสามารถต่ออายุระยะเวลาในการกกัขงั

ไปเรื่อยๆ หรอื โดยไม่มกี�าหนด ในบางกรณ ีกฎหมายกจ็ะระบุให้มอีงค์กรที่ท�าหน้าที่

ประเมนิหรอืทบทวน ซึ่งอาจจะเป็นหน่วยงานที่มลีกัษณะของการให้ค�าปรกึษา หรอืใน

บางกรณกีเ็ป็นองค์กรที่อาจมอี�านาจในการสั่งการให้ฝ่ายบรหิารปล่อยผูถู้กคุมขงัเหล่านั้น

ด้วย โดยองค์ประกอบขององค์กรดังกล่าวจะมีความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารในระดับที่

แตกต่างกนัไปแล้วแต่กรณี

ในหลายประเทศ กฎหมายในลักษณะข้างต้นซึ่งเป็นผลพวงจากยุคสมัยอาณานิคมนั้น

ก�าลังได้รับการถกอภิปราย หรือในบางกรณี ก็ถูกท้าทาย อันเป็นผลจากการที่ฝ่าย

บริหารและหน่วยงานในภาคความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานต�ารวจมีอ�านาจ 

อย่างล้นหลาม ซึ่งบ่อยครั้งได้ส่งผลกระทบในทางลบต่อสิทธิทางการเมืองและสิทธิ

พลเมอืงของประชาชน
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กรอบที่ 43

กำรใช้อ�ำนำจอนัมชิอบและผลลพัธ์อนัร้ำยแรง

เมื่อรัฐบาลต้องพึ่งพาหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อเป็นฐานอ�านาจของตน บ่อยครั้งหน่วยงาน

เหล่านั้นก็กลับกลายเป็นต้นเหตุของความไม่มั่นคงปลอดภัยของพลเมืองของรัฐและต่อประเทศ

เพื่อนบ้านเสียเอง(…) เมื่อกองก�าลังของกระทรวงมหาดไทย องค์กรต�ารวจที่ท�าหน้าที่คล้าย

ทหาร และหน่วยงานข่าวกรองถกูลากเข้ามาพวัพนักบัการต่อสูท้างการเมอืงภายในประเทศ ความ

พยายามในการปรับปรุงการควบคุมให้เป็นประชาธิปไตยโดยฝ่ายพลเรือนนั้นก็มักจะตกอยู่ใน

อนัตรายด้วยเช่นกนั

UN Human Development Report, 2002 (pp 87 และ 92)
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ท่ำนสำมำรถท�ำอะไรได้บ้ำงในฐำนะสมำชกิรฐัสภำ

กำรออกกฎหมำยเพื่อคงไว้ซึ่งควำมมั่นคงภำยใน

และกำรรกัษำควำมสงบเรยีบร้อย

 พึงระลึกเสมอว่าความมั่นคงปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยภายในรัฐนั้นมีไว้ส�าหรับ

ประชาชน และไม่ควรถูกใช้เป็นข้ออ้างหรือเป็นเครื่องมือในการกดขี่ประชาชน หรือในการ

บรรลุเป้าหมายทางการเมืองของพรรคการเมืองต่างๆ ท�าให้เกิดหลักประกันว่าจะต้องไม่ให้

เกดิหรอืต้องหลกีเลี่ยงการใช้ก�าลงัและการปราบปรามด้วยก�าลงัเกนิกว่าความจ�าเป็น

 ท�าให้ฝ่ายบรหิารต้องแสดงความรบัผดิชอบต่อรฐัสภา ตลอดจนก�าหนดกรอบกฎหมายที่จ�ากดั

การใช้อ�านาจของฝ่ายบรหิารอย่างชดัเจน

 ก�าหนดให้ภาคความมั่นคงต้องรบัผดิชอบต่อฝ่ายบรหิารและฝ่ายตลุาการตามความเหมาะสม 

ในกรณทีี่มกีารใช้อ�านาจหรอืมกีารใช้ก�าลงัเกนิความจ�าเป็น

 วเิคราะห์ความเหมาะสมของการน�าเอากฎหมายที่บญัญตัใิห้มกีารปกป้องระบอบประชาธปิไตย

ไปใช้ปฏบิตัิ

กำรก�ำกบัดแูลและตรวจสอบโดยรฐัสภำ

 ท�าให้เกดิหลกัประกนัว่า รฐัสภามกีารเปิดอภปิรายในประเดน็ที่เกี่ยวข้องกบัความมั่นคงภายใน

และการรกัษาความสงบเรยีบร้อยอย่างสม�่าเสมอ ตลอดจนคอยตรวจสอบกฎหมายที่มอียูใ่น

เรื่องนี้ว่ายงัคงมคีวามเหมาะสม น�ามาใช้ได้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปหรอืไม่

 ท�าให้แน่ใจว่าคณะกรรมาธิการรัฐสภาที่เกี่ยวข้องได้ใช้เครื่องมือและทรัพยากรที่มีอยู ่

ทุกประการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ทนัสมยั ตลอดจนได้ใช้อ�านาจอย่างมปีระสทิธภิาพในการ

ก�ากับดูแลและตรวจสอบประเด็นที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

ภายในรฐั และในกรณจี�าเป็น ได้ด�าเนนิการเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของการได้มาซึ่งเครื่องมอื 

และทรพัยากรที่จ�าเป็น อาท ิการมผีู้เชี่ยวชาญประจ�าคณะกรรมาธกิารที่รบัผดิชอบด้วย

 เมื่อมคีวามจ�าเป็นและสามารถกระท�าได้ สนบัสนนุ/ส่งเสรมิให้มกีารพจิารณาไต่สวนประเดน็นี้ 

ให้สาธารณชนรบัทราบ

 สร้างระบบการสื่อสาร การพูดคุยสนทนาทั้งในทางส่วนตัวและระหว่างสถาบันกับองค์กร

พฒันาเอกชนที่ตดิตามประเดน็การรกัษาความสงบเรยีบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ 

ซึ่งผลของการแลกเปลี่ยนสนทนากบัองค์กรพฒันาเอกชนเหล่านั้นควรน�าไปสู่การด�าเนนิงาน

ในลกัษณะที่ท�าให้ประชาชนสามารถมเีสรภีาพขั้นพื้นฐานและการคงไว้ซึ่งสทิธมินุษยชนด้วย
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บทที่ 20

กำรก่อกำรร้ำย

“การก่อการร้ายเป็นภัยคุมคามต่อรัฐ ที่รัฐพึงต้องปกป้องและ

ให้ความคุ้มครองพลเมืองของตน รัฐไม่เพียงแต่มีสิทธิ หากแต่

มีหน้าที่ในการปกป้องพลเมืองดังกล่าว แต่รัฐก็จักต้องใช้ความ

ระมัดระวังอย่างที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่า มาตรการในการต่อต้าน 

การก่อการร้ายต่างๆ จะต้องไม่กลายรูปเป็นมาตรการที่ใช้บดบงั

หรอืสร้างความชอบธรรมให้กบัการละเมดิสทิธมินุษยชน”

“ภายในประเทศนั้น อนัตรายจงึอยูท่ี่ว่า ในการได้มาซึ่งความมั่นคง 

เรามกัจะต้องเสยีสละเสรภีาพที่สำาคญับางประการ ซึ่งในที่สดุกส่็งผล

ให้ความมั่นคงโดยรวมอ่อนแอลง แทนที่จะมีเสถียรภาพหรือมี

ความแขง็แกร่งยิ่งขึ้น – และจงึเป็นการกดัเซาะและบ่อนทำาลาย

สิ่งที่เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงรฐับาลประชาธปิไตยจากภายในรฐัเอง”

Kofif i Annan, United Nations Secretary-General, 21 November 2001

การก่อการร้ายเป็นภยัคกุคามที่รา้ยแรงที่สดุประการหนึ่งต่อเสถยีรภาพและความมั่นคง

ทั้งภายในรฐั ภูมภิาคและระหว่างประเทศ การตอบโต้ภยัก่อการร้ายเป็นเรื่องที่ซบัซ้อน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการก่อการร้ายมักจะเชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรมต่างๆ 

มาตรการตอบโต้การก่อการร้ายมีตั้งแต่ ปฏิบัติการของต�ารวจ ปฏิบัติการลาดตระเวน

บรเิวณพรมแดน จนถงึการสบืราชการลบัและการหาข่าวกรอง มาตรการในเรื่องการเงนิ

การคลงัจนถงึมาตรการในด้านกฎหมายอาญาและเทคโนโลยสีารสนเทศ



การกำากับดูแลภาคความมั่นคงโดยรัฐสภา : หลักการ กลไก และแนวปฏิบัติ ค.ศ. 2003

167

นบัตั้งแต่เหตกุารณ์ในวนัที่ 11 กนัยายน ค.ศ. 2001 เป็นต้นมา หลายประเทศรูส้กึถงึ 

ความจ�าเป็นในการบงัคบัใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกบัมาตรการดงักล่าวข้างต้นให้มคีวาม

เข้มข้นมากยิ่งขึ้น ในขณะเดยีวกนัมกีารกระชบัความร่วมมอืระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้น

ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการแบ่งปันข้อมูล ข่าวกรองและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และแน่นอนมาตรการต่างๆ เหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของพลเมือง

อย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้

ในแง่ของความร่วมมือระหว่างประเทศในการควบคุมการก่อการร้ายนั้น มติของคณะ

มนตรคีวามมั่นคงแห่งสหประชาชาตทิี่ 1373 (วนัที่ 28 กนัยายน ค.ศ. 2001 โปรด

ดูกรอบที่ 44) ได้ให้ความส�าคญัเป็นพเิศษในประเดน็การควบคุมสนิทรพัย์ทางการเงนิ 

นอกจากนี้ มตดิงักล่าวยงัให้ความส�าคญักบัการควบคุมบรเิวณพรมแดน การควบคุม

บัตรประชาชนและเอกสารการเดินทาง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันมิให้ผู้ก่อการร้าย

และกลุม่ก่อการร้ายต่างๆ เคลื่อนไหวข้ามพรมแดนได้ มตทิี่ 1373 ยงัได้เสนอมาตรการ

ต่างๆ ที่เป็นแนวทางในการป้องกันมิให้มีการกะเกณฑ์คนเข้าร่วมในกลุ่มก่อการร้าย  

ตลอดจนการหยดุยั้ง ปราบปราม ป้องกนัมใิห้มกีารจดัหาอาวธุและวตัถทุี่เป็นอนัตรายให้แก่ 

ผู้ก่อการร้าย รวมถึงการพยายามหาทางป้องกันด้วยการกระชับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศมากยิ่งขึ้น โดยเรยีกร้องให้ผูท้ี่มส่ีวนร่วมในปฏบิตักิารของผูก่้อการร้าย ไม่ว่าจะ

เป็นด้วยการมสี่วนร่วมในการวางแผน การเตรยีมการ การให้การสนบัสนุนทางการเงนิ 

ถูกน�าตวัขึ้นสู่การพจิารณาคดแีละให้ถอืว่าการกระท�าใดๆ ที่เกี่ยวกบัการก่อการร้ายเป็น

ความผดิทางอาญาภายใต้กฎหมายภายในประเทศและจงึต้องถกูลงโทษให้เป็นไปตามนั้น 

มติดังกล่าวยังเรียกร้องให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามหลักกฎหมาย 

ทั้งภายในและกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งให้มีความร่วมมือทั้งในแง่การบริหาร

และในทางตลุาการเพื่อป้องกนัมใิห้เกดิการกระท�าอนัเป็นการก่อการร้ายดงักล่าว และใน 

ท้ายที่สดุมตทิี่ 1373 ยงัได้ก�าหนดให้มกีารจดัตั้งคณะกรรมาธกิารขึ้นในคณะมนตรคีวาม

มั่นคงแห่งสหประชาชาต ิซึ่งประกอบด้วยสมาชกิของคณะมนตรคีวามมั่นคงทั้งหมด เพื่อ

ท�าหน้าที่ในการตดิตามการน�ามตไิปปฏบิตัด้ิวยความช่วยเหลอืจากผูเ้ชี่ยวชาญที่เหมาะสม
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กรอบที่ 44

กำรตอบโต้เหตกุำรณ์ 11 กนัยำยน ค.ศ. 2001  

ของคณะมนตรคีวำมมั่นคงแห่งสหประชำชำติ

คณะมนตรคีวามมั่นคงแห่งสหประชาชาต(ิ...)

3. เรยีกร้องให้รฐัทั้งหลาย

(a) หาวิธีการในการเร่งกระชับการแลกเปลี่ยนข้อมูลในระดับปฏิบัติการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ในส่วนที่เกี่ยวกับปฏิบัติการหรือความเคลื่อนไหวของผู้ก่อการร้ายหรือเครือข่ายก่อการร้าย

ต่างๆ เอกสารการเดนิทางที่ปลอมแปลงหรอืมคีวามผดิปกติ การค้าอาวุธหรอืวสัดุต้องห้ามหรอื

วตัถุระเบดิต่างๆ การใช้เทคโนโลยใีนการสื่อสารโดยกลุ่มผู้ก่อการร้าย รวมตลอดถงึภยัคุกคาม 

อนัเกดิจากการที่กลุม่ก่อการร้ายมอีาวธุที่มอี�านาจในการท�าลายล้างอย่างมหาศาล (อาวธุนวิเคลยีร์)

ไว้ในครอบครอง

(b) แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยยึดหลักกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศและ 

ร่วมมอืกนัในประเดน็ด้านบรหิารและตลุาการในการป้องกนัมใิห้เกดิการกระท�าอนัเป็นการก่อการร้าย

(c) ร่วมมือกันผ่านความตกลงหรือสนธิสัญญาในระดับทวิภาคีและพหุภาคีในการป้องกันและ

ปราบปรามการโจมตีโดยผู้ก่อการร้าย ตลอดจนร่วมมือกันในการด�าเนินการตอบโต้ผู้ที่ลงมือ

กระท�าความผดิดงักล่าวด้วย 

(d) เข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาและสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายโดยเร็ว

ที่สุดเท่าที่จะกระท�าได้ ซึ่งร่วมถงึอนุสญัญาระหว่างประเทศว่าด้วยการระงบัการให้การสนบัสนุน

ทางการเงนิแก่การก่อการร้ายลงวนัที่ 9 ธนัวาคม ค.ศ. 1999 

(e) เพิ่มความร่วมมือและบังคับใช้อนุสัญญาและสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย 

อย่างเต็มที่ ซึ่งรวมถึงมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1269 (ค.ศ. 1999) 

และ 1368 (ค.ศ. 2001)

(f)  ด�าเนนิมาตรการที่เหมาะสมและซึ่งสอดคล้องกบับทบญัญตัขิองกฎหมายภายในและกฎหมาย

ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่ขัดต่อมาตรฐานระหว่างประเทศในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

ก่อนที่จะอนุมัติสถานะผู้ลี้ภัยให้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใด ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่า ผู้ที่

ต้องการที่ลี้ภยัเหล่านั้นมไิด้วางแผน อ�านวยความสะดวก ตลอดจนมส่ีวนร่วมในการกระท�าอนัเป็นการ

ก่อการร้ายนั้นด้วย
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g) ท�าให้แน่ใจและโดยสอดคล้องกบัหลกักฎหมายระหว่างประเทศว่า สถานะของผู้ลี้ภยันั้นมไิด้

ถกูบดิเบอืนโดยผูท้ี่กระท�าผดิ หรอืโดยองค์กรและผูท้ี่มส่ีวนอ�านวยความสะดวกให้เกดิการกระท�า

อนัเป็นการก่อการร้าย และท�าให้แน่ใจด้วยว่าการอ้างมลูเหตจุงูใจทางการเมอืงไม่ถอืเป็นเหตผุลที่

จะปฏเิสธการส่งตวัผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายข้ามพรมแดน; (...)

แหล่งที่มา : UN Security Council, Resolution 1373, S/RES/1373, 

28 กนัยายน 2001 http://www.un.org/Docs/scres/2001/sc2001.htm

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการระงับการเงินของการก่อการร้าย (International 

Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism) ซึ่งออกโดย 

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ค.ศ. 1999 ระบุให้รัฐที่เป็น 

คูภ่าคต้ีองด�าเนนิการส่งตวัผูท้ี่มส่ีวนในการสนบัสนนุทางการเงนิในกจิกรรมของผูก่้อการร้าย 

ข้ามแดนและต้องด�าเนินการสืบสวนธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัยด้วย ณ วันที่ 2 

เมษายน ค.ศ. 2002 ม ี132 ประเทศ ที่ลงนามในอนุสญัญาดงักล่าว และม ี26 ประเทศ

ที่ได้ให้สตัยาบนัต่ออนุสญัญานี้และถอืเป็นคู่ภาคใีนสญัญาแล้ว อนุสญัญานี้มผีลบงัคบั

ใช้ในปี ค.ศ. 200222 

ผลกระทบของเหตกุำรณ์ 11 กนัยำยน 2001 (9/11)

ส�าหรับสมาชิกรัฐสภาแล้ว มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก�ากับดูแลให้รัฐบาลใช้

แนวทางในการตอบโต้กับการก่อการร้ายอย่างสมดุล อันได้แก่ แนวทางที่ก่อให้เกิด

ความมั่นคงปลอดภัยขณะที่ก็ปกป้องสิทธิมนุษยชนควบคู่กันไปด้วย จากมุมมอง

ของสมาชิกรัฐสภานั้น ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายก็คือการออกกฎหมาย 

การมีแนวทางใหม่ในเรื่องความมั่นคงและในการต่อต้านการก่อการร้ายในลักษณะที่ 

กว้างขวางครอบคลุม เพื่อให้เกดิความสมดลุระหว่างความมั่นคงและเสรภีาพอนัเป็นการ

ให้หลักประกันว่าจะต้องมีการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศด้านมนุษยธรรมและ

กฎหมายสทิธมินุษยชนอย่างเตม็ที่
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กำรให้ค�ำจ�ำกดัควำมกำรก่อกำรร้ำยในทำงกฎหมำย

จนถงึขณะนี้ยงัไม่มคี�าจ�ากดัความของการก่อการร้ายที่เป็นที่ยอมรบัร่วมกนัในประชาคม

ระหว่างประเทศ และตราบเท่าที่ประชาคมระหว่างประเทศยงัไม่สามารถตกลงกนัได้ถงึ

ค�าจ�ากัดความที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันแล้ว การก่อการร้ายก็จะถูกตีความและก�าหนด 

ค�าจ�ากัดความในสิ่งที่มิใช้การก่อการร้ายต่อไป ในทางกฎหมายระหว่างประเทศนั้น 

การต่อสู้เพื่อเอกราชและอิสรภาพของประเทศจากการยึดครองโดยต่างชาติถือเป็นสิทธ ิ

โดยชอบธรรมและจงึไม่ถอืว่าเป็นการกระท�าอนัเป็นการก่อการร้าย นอกจากนี้ ประชาคม

ระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงสหภาพรัฐสภาระหว่างประเทศด้วย ก็เน้นย�้าถึงข้อเท็จจริง 

ที่ว่า การก่อการร้ายไม่สามารถกระท�าโดยอ้างเรื่องศาสนา เชื้อชาต ิหรอือารยธรรมใดๆ 

เพื่อกระท�าการก่อการร้ายทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้ วธิทีี่ประชาคมระหว่างประเทศให้ค�าจ�ากดั

ความการก่อการร้ายกค็อื ดว้ยการบรรยายถงึรปูแบบของการโจมตทีี่ผูก่้อการร้ายมกัจะ

ใช้ อนัเป็นรูปแบบที่ประชาคมระหว่างประเทศประณามอยู่แล้วเป็นปกต ิอนัได้แก่ การ

โจมตีโดยใช้ความรุนแรงโดยไม่มีการแบ่งแยกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

จู่โจมโจมตีพลเรือนผู้บริสุทธิ์ หรือการใช้ความรุนแรงโดยไม่มีการแบ่งแยก ซึ่งกระท�า

โดยกลุ่มเชื้อชาต ิหรอื องค์กรลบัต่างๆ

การโจมตีโดยผู้ก่อการร้าย จึงมีลักษณะของการมุ่งใช้ความรุนแรงต่อพลเรือนโดย

ปราศจากการแยกแยะ และโดยไม่คำานึงถึงหลักมนุษยธรรม ตลอดจนความกระหาย

ที่จะได้รบัการเผยแพร่ให้สาธารณชนรบัทราบถงึการโจมตด้ีวยความรนุแรงดงักล่าว วธิกีาร

ที่มักจะใช้โดยผู้ก่อการร้ายก็คือ การวางระเบิดรถยนต์ การปล้น ระเบิดพลีชีพ การ

ฆาตกรรมและการสงัหารหมู่ การคงไว้ซึ่งความหวาดกลวัเป็นระยะเวลายาวอย่างต่อเนื่อง

จ�าเป็นต้องมเีงนิทุนสนบัสนุน มอีาวุธยุทโธปกรณ์อย่างไม่ขาดมอื ตลอดจนมเีครอืข่าย

องค์กรระหว่างประเทศที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง บ่อยครั้งที่ประเทศที่สามจะให้

ความช่วยเหลอืแก่ผู้ก่อการร้ายตลอดจนให้ที่พกัพงิหลบซ่อนตวั กรอบที่ 45 แสดงถงึ 

ประเดน็ส�าคญัในการสรา้งแนวทางในการรบัมอืกบัการก่อการร้ายอย่างสมดุล โดยเน้น

ความจ�าเป็นที่จะต้องให้ความคุ้มครองต่อสิทธิอันชอบธรรมในการประท้วง ควบคู่ 

ไปกบัความจ�าเป็นในการมมีาตรการในการต่อต้านการก่อการร้าย ประเดน็ที่ 37 ในกรอบที่ 

45 เผยให้เหน็ถงึความจ�าเป็นที่มาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการก่อการร้ายนั้น มิใช่มุ่ง
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เพียงแต่การต่อสู้กับการก่อการร้ายเท่านั้น หากแต่จะต้องให้ความส�าคัญกับการพัฒนา

ทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองในประเทศที่จะเป็นแหล่งเพาะเชื้อของผู้ก่อการร้าย

รุ่นใหม่ควบคู่กนัไปด้วย

กรอบที่ 45
กำรต่อสู้กบักำรก่อกำรร้ำย

34. (...) ที่ประชุมเน้นว่า การต่อสู้เพื่ออิสรภาพและความเป็นเอกราชของประเทศจากการ 

ยึดครองของต่างชาตินั้นเป็นสิทธิอันชอบธรรม ดังที่ได้ระบุไว้ในข้อมติต่างๆ และเป้าประสงค ์

ดังกล่าวนี้โดยตัวของมันเองแล้วจึงไม่ถือว่าเป็นการกระท�าของการก่อการร้าย อย่างไรก็ดี ที่

ประชุมคงย�้าว่าไม่มกีารต่อสู้ใดๆ ที่จะท�าให้การโจมตโีดยไม่มกีารแยกแยะต่อพลเรอืนผู้บรสิุทธิ์

มีความชอบธรรมได้ หรือไม่มีการต่อสู้ใดๆ ที่จะท�าให้การก่อการร้ายโดยรัฐไม่ว่าจะเป็นไป 

รูปแบบใดกต็ามมคีวามชอบธรรม

37. ที่ประชมุปรารถนาที่จะย�้าเตอืนถงึความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่มาตรการด้านความมั่นคงในการ

ต่อต้านการก่อการ้ายต่างๆ จะต้องได้รบัการสนบัสนนุด้วยมาตรการในเชงิโครงสร้างที่มุง่ส่งเสรมิ

การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมให้มีความแข็งแกร่งขึ้นด้วย ตลอดจนเป็นมาตรการที่ท�าให้

ระบอบประชาธปิไตยแบบตวัแทนมคีวามเข้มแขง็ขึ้นด้วยเช่นกนั 

แหล่งที่มา: Final Document of the Third IPU  

Conference on Security and Cooperation  

in the Mediterranean, Valetta, Malta, November 1995

กฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายต่างๆ อาท ิกฎหมายของออสเตรยี (ร่างย่อหน้าที่ 278b 

ของประมวลกฎหมายอาญา) กฎหมายของเยอรมัน (ย่อหน้าที่ 129a ของประมวล

กฎหมายอาญา) และของแคนาดา (ข้อบญัญตัทิี่ c-36) จะมลีกัษณะดงัต่อไปนี้

 รายการการเคลื่อนไหวและกจิกรรมต่างๆ ที่ถอืว่าเป็นการกระท�าที่เป็นการก่อการร้าย

ในขอบเขตที่จ�ากดั ได้แก่ การกระท�า การละเว้น หรอืการข่มขู่คุกคามที่ถอืว่า

เป็นความผิด เช่น การฆาตกรรม การจับเป็นตัวประกนั การเข้ายึดเครื่องบิน

โดยผดิกฎหมาย ซึ่งรายการที่เป็นความผดิส่วนใหญ่นั้นเป็นการกระท�าซึ่งถอืว่า

ผิดกฎหมายอยู่แล้วภายใต้ระบบกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ทั้งในกฎหมาย 

ต่อต้านการก่อการร้ายของเยอรมนั ออสเตรยี และแคนาดา)
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 การเป็นผู้น�าองค์กรหรือให้การสนับสนุนองค์กรก่อการร้าย (ไม่ว่าจะเป็นการ

สนบัสนุนทางการเงนิหรอืสนบัสนุนในทางอื่น) ถอืว่าเป็นความผดิตามกฎหมาย

เช่นกนั (ทั้งในเยอรมนั แคนาดา และออสเตรยี)

 สาเหตุของการก่อการร้าย ซึ่งอาจจะเป็นมูลเหตุในทางการเมอืง อุดมการณ์หรอื

ศาสนา (แคนาดา)

 เจตนารมณ์ของการปฏิบัติการก่อการร้ายคือ เพื่อข่มขู่ คุกคาม หรือการท�าให้

สาธารณชนหวาดกลัว หรือบีบบังคับให้สาธารณชน หรือรัฐบาลกระท�าการ 

ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งหรอืยบัยั้งจากการด�าเนนิการอย่างใดอย่างหนึ่ง (กรณี

แคนาดา)

 วตัถุประสงค์ของการก่อการรา้ย กค็อื กอ่ให้เกดิอนัตรายต่อประชาชนหรอืท�าให้

ประชาชนถึงแก่ชีวิตด้วยการใช้ความรุนแรง ท�าให้ชีวิตของประชาชนตกอยู่ใน

อันตราย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการบริการสาธารณะที่ส�าคัญ หรือท�าให้

ระบบการให้บรกิารสาธารณะเหล่านั้นเป็นอมัพาต (ดงัในกรณขีองแคนาดา)

 การยกเลิกกิจกรรมต่างๆ อันเป็นกิจกรรมที่น�าไปสู ่การเสริมสร้างระบอบ

ประชาธปิไตยและการเคารพกฎหมาย ตลอดจนการยกเลกิกฎหมายมนุษยธรรม

ที่ให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั้งหลาย (ดังเช่นในกรณีออสเตรีย) การมี

บทบัญญัติทางกฎหมายดังกล่าวก็เพื่อป้องกันมิให้การประท้วงและการต่อสู้ 

ที่ชอบธรรมกลายเป็นความผดิทางอาญาได้

หากพจิารณาจากลกัษณะต่างๆ ข้างต้นของกฎหมายต่อต้านการก่อการร้าย จะเหน็ไดว่้า 

ข้อบ่งชี้ร่วมกนัของการก่อการร้ายกค็อื ความเกี่ยวโยงกบัการใช้ความรุนแรงและการท�า 

ความเสยีหายต่อปัจเจกบุคคลหรอืสถาบนั นอกจากนี้ กฎหมายยงัมรีายการที่จ�ากดัวง

ของการกระท�าที่ถือว่าเป็นการก่อการร้ายให้แคบลงด้วย นั่นก็คือ ไม่เพียงแต่เป็นการ 

ผดิกฎหมายที่จะเป็นผู้ลงมอืกระท�ากจิกรรมที่เป็นการก่อการร้ายดงัที่ระบุไว้เท่านั้น แต่

การเข้าร่วมสมาคมกบักลุ่มก่อการร้าย (ไม่ว่าจะเป็นสมาชกิ เป็นผู้ให้การสนบัสนุน หรอื

เป็นผู้น�า) กถ็อืว่าเป็นการกระท�าที่เป็นการก่อการร้ายด้วยเช่นกนั
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จากมุมมองในการก�ากบัดูแลโดยรฐัสภานั้น เป็นความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่รฐัสภาต้องท�าให้

เกดิหลกัประกนัว่าการตคีวามความหมายของการก่อการร้ายอย่างถกูต้องเหมาะสมจะถกู

น�ามาใช้ในกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายฉบบัใหม่นี้ด้วย โดยต้องตระหนกัว่า แนวทาง

ในการตคีวามนั้นไม่ควรที่จะแคบจนเกนิไปจนท�าให้ละเลยการกระท�าที่ลงมอืโดยสมาคม

หรอืผูม้ส่ีวนในการก่อการร้ายไปได้ ในขณะที่การตคีวามการก่อการร้ายกไ็ม่ควรที่จะมกีาร 

ให้ค�าจ�ากดัความที่กว้างจนเกนิไปจนถงึขั้นที่เป็นภยัคกุคามต่อการประท้วงอนัชอบธรรม 

และถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ระบอบประชาธปิไตย และท�าให้การประท้วงโดยสุจรติ

กลายเป็นความผดิทางอาญา ประเดน็ส�าคญัอย่างแรกคอื ขอบเขตการใช้ความรุนแรง

ที่ถือว่าชอบธรรมในสังคมประชาธิปไตยนั้นอยู่ที่ตรงไหน ซึ่งผู้ออกกฎหมายในแต่ละ

ประเทศกจ็ะตอบค�าถามนี้ในลกัษณะที่แตกต่างกนัไป เนื่องจากในแต่ละสงัคมมแีนวคดิ

เกี่ยวกับประเด็นเรื่องความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรงที่แตกต่างกันไปนั่นเอง ใน

ขณะที่พิจารณาประเด็นดังกล่าว ผู้เกี่ยวข้องจึงต้องตระหนักถึงความชอบธรรมของ 

เป้าหมายในการใช้ความรุนแรงด้วย กล่าวคอื การใช้ความรุนแรงจะมคีวามชอบธรรมก็

ต่อเมื่อเป็นการใช้ความรุนแรงในสดัส่วนที่เหมาะสมกบัความรุนแรงของภยัคุกคามและ

เป้าหมายของภยัคุกคามนั้นนั่นเอง

ประเด็นที่สองก็คือ มาตรการในการตอบโต้การก่อการร้ายก็ควรมีสัดส่วนที่เหมาะสม

กับภัยคุกคามก่อการร้ายด้วยเช่นกัน ผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักดีถึงวัตถุประสงค์ของการ

ที่กฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายนั้นมีขึ้นเพื่อช่วยให้หน่วยงานต�ารวจและหน่วยงาน

ด้านความมั่นคงอื่นๆ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการต่อต้านการก่อการร้ายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ มาตรการเหล่านี้จึงไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อ หรือไม่ควรถูกน�ามาใช้เพื่อ 

จ�ากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในการชุมนุม หรือไม่ควรถูกใช้ไป

เพื่อจดัการกบัฝ่ายตรงข้ามทางการเมอืงที่ด�าเนนิการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
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แนวทำง 3 ประกำรในกำรต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย

หน่วยงานด้านความมั่นคงสามารถมแีนวทางในการปกป้องสงัคมและสถาบนัของรฐัจากการ

ถูกโจมตโีดยผู้ก่อการร้ายได้ 3 ประการด้วยกนั คอื

 มำตรกำรต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย (Anti-Terrorist measures): โดยการท�าให้

ทั้งประชาชน สถานที่ราชการ สาธารณูปโภคพื้นฐานมคีวามเสี่ยงน้อยลง

 มำตรกำรในกำรตอบโต้กำรก่อกำรร้ำย (Counter-Terrorist Measures): โดย

การป้องกนัมใิห้ผู้ก่อการร้ายเข้าโจมตด้ีวยการหาทางระบตุวัผูก่้อการร้ายและหยดุยั้ง

บุคคลเหล่านั้น

 กำรจดักำรสภำวะวกิฤต (Crisis management): แก้ไขและท�าให้สถานการณ์อยู่

ภายใต้สภาวะที่มเีสถยีรภาพ เช่น กรณภียัพบิตั ิสถานการณ์ฉกุเฉนิต่างๆ หลงัจาก 

ถูกโจมตโีดยผู้ก่อการร้าย

จากรายงานการวิเคราะห์พบว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการต่อต้านการก่อการร้ายนั้นจะ

เกี่ยวข้องกับ (1) การออกกฎหมายในระดับชาติ การประสานงานและการจัดสรร 

งบประมาณ (2) ความมั่นคงภายใน (3) คนต่างด้าว (4) การควบคุมพรมแดนและการ

ควบคุมการเดนิทาง (5) การเงนิ (6) ความร่วมมอืระหว่างประเทศ และ (7) ภยัคุกคาม

จากอาวุธนวิเคลยีร์ อาวธุเคมแีละอาวธุชวีภาพ (ABC Threats - - atomic, biological 

and chemical) ประเดน็ต่อไปนี้ ควรได้รบัการพจิารณาในฐานะของมาตรการต่างๆ ที่

สามารถน�ามาใช้ในการต่อต้านการก่อการร้าย

การออกกฎหมายในระดบัชาต ิการประสานงาน และงบประมาณ

 การออกกฎหมายพเิศษในการต่อต้านการก่อการร้าย หรอืดดัแปลงจากกฎหมาย

ที่มอียู่แล้ว

 จดัสรรงบประมาณเพิ่มเตมิให้แก่หน่วยงานต่างๆ (อาท ิ ต�ารวจ หน่วยควบคุม

ชายแดน สายการบนิแห่งชาต ิหน่วยงานสาธารณสุขแห่งชาต ิกรมไปรษณยี์และ

กองทพั)

 เพิ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานความมั่นคงภายในรฐั
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 จัดตั้งศูนย์ประสานงานและศูนย์บุคลากรระยะยาวที่รับผิดชอบในการประสาน

นโยบายของหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งหลายทั้งในระดบัท้องถิ่นและระดบัชาต ิ

(เช่น หน่วยงานต�ารวจ กองทพั หน่วยงานข่าวกรอง ตระเวนชายแดน) 

 เปิดให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานข่าวกรองและผู้รักษากฎหมายเข้าถึงบันทึกข้อมูล

ส่วนบุคคลทั้งในหน่วยศุลกากรและกรมสรรพากร

ความมั่นคงภายใน

 ดกัฟังโทรศพัท์ การตดิต่อสื่อสารผ่านเครื่องโทรสาร เครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ (โดย

ไม่ต้องแจ้งให้องค์กร/สถาบนัที่ก�ากบัดูแลหน่วยงานเหล่านั้น เช่น ศาลรบัทราบ)

 เรยีกร้องให้องค์กร/หน่วยงานที่เป็นผูด้แูลการสื่อสารโทรคมนาคมเกบ็รกัษาข้อมลู

ต่างๆ ของลกูค้า (เช่น อย่างน้อยเป็นระยะเวลา 1 ปี) ไว้ และผลกัดนัให้หน่วยงาน 

ที่บงัคบัใช้กฎหมายสามารถเข้าถงึข้อมูลการตดิต่อสื่อสารเหล่านั้นได้

 การให้ได้มาซึ่งบันทึกข้อมูลการเงินและการเปลี่ยนแปลงทางการเงินของ

ปัจเจกบุคคลจากธนาคาร จากผู้ให้บริการทางอินเตอร์เน็ต และสถาบันให้ 

สนิเชื่อต่างๆ (Credit Bureau) โดยไม่จ�าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ต้องสงสยัรบัทราบ

 น�าเอาวธิกีารค้นหาข้อมูลทางคอมพวิเตอร์ที่มปีระสทิธภิาพสูงมาใช้งาน โดยการ

ใช้ฐานข้อมูลจากหลายแหล่งร่วมกบัข้อมูลของพลเมอืง

 อนุญาตให้มีการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลในระบบฐานข้อมูลของกรมต�ารวจ

โดยบุคคลที่มใิช่เจ้าหน้าที่ต�ารวจ

 เพิ่มระยะเวลาในการกกัขงับุคคลผู้ต้องสงสยัเพื่อจะได้สอบสวนหาข้อมลูเพิ่มเตมิ

 จัดตั้งระบบการติดตามข้อมูลในระดับประเทศ เช่น การใช้บัตรประจ�าตัว

ประชาชน

คนต่างด้าว (ผู้อพยพ ผู้อพยพลี้ภยั และคนต่างชาต)ิ

 อนุญาตให้หน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าถึงฐานข้อมูลของคนต่างชาติและ 

คนต่างด้าว

 พุ่งเป้าหมายไปที่ปัจเจกบุคคลที่เป็นคนเชื้อชาติใดเชื้อชาติหนึ่ง (การจัดกลุ่ม 

ตามเชื้อชาต)ิ
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 ยกเลิกกระบวนการที่ให้ฝ่ายตุลาการด�าเนินการพิจารณาในกรณีที่ผู้ที่ต้องการ 

ลี้ภยัดงักล่าว ถูกสงสยัว่ามสี่วนร่วมในกจิกรรมก่อการร้าย

 เร่งผลักดันให้มีการคัดค้านการให้ที่ลี้ภัย หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น 

รฐัมนตร)ี ยนืยนัว่า บุคคลดงักล่าวเป็นภยัคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ

 เกบ็รกัษา (เป็นระยะเวลา 10 ปี) ลายนิ้วมอืที่ตรวจสอบ ณ สถานที่ตรวจคนเข้าเมอืง 

และกรณผีู้แสวงหาที่ลี้ภยัต่างๆ

 กักขังผู้ที่เป็นภัยคุกคามในการก่อการร้าย ในกรณีที่ไม่สามารถส่งออกนอก

ประเทศได้

 เพิ่มกระบวนการขั้นตอนในการตรวจสอบเอกลกัษณ์ในกระบวนการขอวซ่ีา เพิ่ม

การตรวจสอบภูมหิลงัของผู้ยื่นขอวซี่าและผู้ที่ต้องการลี้ภยั

การควบคุมเขตพรมแดนและการเดนิทาง

 กวดขนัการควบคุมบรเิวณพรมแดนอย่างเข้มงวด

 ตดิอาวุธให้กบับรรดาลูกเรอืของสายการบนิพลเรอืน

 ตดิตั้งประตูกั้นห้องนกับนิโดยใช้วสัดุกนักระสุน

 ตดิตั้งเครื่องตรวจสอบสมัภาระทุกชนดิที่สนามบนิที่สามารถใช้การได้ 100%

 เพิ่มข้อก�าหนดทางชวีวทิยาในบตัรประจ�าตวัประชาชนหรอืหนงัสอืเดนิทาง

 สนบัสนนุให้มกีารตรวจสอบอย่างละเอยีดและบ่อยครั้งขึ้น ณ จดุที่มคีวามล่อแหลม 

เช่น ท่าเรอื อุโมงค์ และสนามบนิ

 ตรวจประวตับิุคคล ณ จุดเข้าประเทศจุดต่างๆ

การเงนิ

 ตดิตามการเคลื่อนไหวทางการเงนิ

 เพิ่มการตรวจสอบและตดิตามธนาคารและสถาบนัการเงนิทั้งหลาย เพื่อป้องกนั

มใิห้เกดิการฟอกเงนิ การปลอมแปลงเอกสาร รวมทั้งระงบัการเบกิจ่ายของบญัชี

ธนาคารที่ถูกกล่าวหาว่ามสี่วนพวัพนักบักจิกรรม
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 ก�าหนดให้ธนาคารส่งข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับบัญชีธนาคารและหลักทรัพย ์

ทุกชนดิไปยงัฐานข้อมูลของธนาคารกลาง (ศูนย์การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางบญัชี

ของธนาคาร) และก�าหนดให้การที่ธนาคารไม่รายงานการท�าธุรกรรมทางการเงนิ

เมื่อรับทราบหรือสงสัยว่าธุรกรรมดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับการก่อการร้าย 

ถอืเป็นความผดิทางอาญา

 จัดตั้ง หรือท�าให้หน่วยงานด้านข่าวกรองทางการเงินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

(โดยจดัตั้งขึ้นที่กระทรวงการคลงั)

ความร่วมมอืระหว่างประเทศ

 เพิ่มความร่วมมอืระหว่างประเทศ เช่น การออกหมายจบัแบบยโุรป หรอื การส่งตวั

ผู้ร้ายข้ามแดนที่มคีวามรวดเรว็ยิ่งขึ้น

 เสนอให้น�าเอาความตกลงระหว่างประเทศในเรื่องการต่อต้านการก่อการร้ายเข้า

สู่ที่ประชุมรฐัสภาแห่งชาติ

 จัดกองก�าลังให้เป็นส่วนหนึ่งของกองก�าลังในการช่วยเหลือด้านความมั่นคง

ระหว่างประเทศ (International Security Assistance Force ISAF) ดงัเช่น

ในกรณอีาฟกานสิถาน

 ลงนามและให้สตัยาบนั อนุสญัญาสหประชาชาตวิ่าด้วยการก่อการร้าย

 แบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงใน

ลกัษณะเดยีวกนักบันานาประเทศ

 จดัการต้นตอของปัญหาการก่อการร้าย อนัได้แก่ การให้ความช่วยเหลอืด้านการ

พฒันาแก่ประเทศที่เป็นแหล่งพกัพงิ หรอืแหล่งบ่มเพาะการก่อการร้าย

ภยัคุกคามของอาวุธนวิเคลยีร์ อาวุธชวีภาพ และอาวุธเคมี

 จดัตั้ง หรอืท�าให้ศูนย์ปฏบิตักิารสงครามนวิเคลยีร์และสงครามเคมชีวีภาพ และ

ศูนย์สงครามกมัมนัตภาพรงัสทีี่มอียู่มปีระสทิธภิาพยิ่งขึ้น ร่วมมอืกบัหน่วยงาน

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในแขนงนี้ รวมถงึการผลติและการเกบ็รกัษาวคัซนีชนดิต่างๆ 

ไว้ในคลงัวคัซนีด้วย เช่น วคัซนีป้องกนัไข้ทรพษิ เป็นต้น
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 เพิ่มการเตรียมความพร้อมในหน่วยงานด้านสาธารณสุข และท�าให้แน่ใจว่ามี

เวชภณัฑ์และยาอย่างเพยีงพอ

 ปรับปรุงประสิทธิภาพในการป้องกันสถานที่ตั้งอาวุธนิวเคลียร์ อาทิ การติดตั้ง

อุปกรณ์เรดาร์เพื่อตรวจจบัเครื่องบนิขนาดเลก็ที่มเีพดานบนิต�่าได้

ดลุยภำพที่เหมำะสมระหว่ำงสทิธมินษุยชนและควำมมั่นคง

ประการแรก มาตรการต่างๆ ข้างต้นอันเป็นมาตรการที่ใช้อยู่ในหลายประเทศนั้นมิใช่

เป็นเพยีงมาตรการชั่วคราว หากแต่เป็นมาตรการที่ใช้ได้ผลในระยะยาวด้วย ด้วยเหตุนี้ 

มาตรการในการต่อต้านการก่อการร้ายจงึมใิช่มาตรการพเิศษ หากแต่เป็นองค์ประกอบ

ของการใช้ชวีติประจ�าวนัในสงัคม และประเดน็นี้จงึมคีวามส�าคญัอย่างยิ่ง เพราะมาตรการ

เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสทิธพิลเมอืงด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ 

เสรีภาพในการสมาคมและสิทธิส่วนบุคคลต่างๆ และโดยเหตุที่มาตรการต่อต้านการ

ก่อการร้ายมีคุณลักษณะที่คงอยู่ยืนยาวนี่เอง การประกาศสภาวการณ์ฉุกเฉินหรือ

สถานการณ์พเิศษจงึไม่มคีวามเหมาะสม 

ประการที่สอง มาตรการต่อต้านการก่อการร้ายยงัท�าให้เส้นแบ่งระหว่างการแบ่งภาระงาน

แบบดั้งเดมิระหว่างฝ่ายข่าวกรองและผูร้กัษากฎหมายเลอืนลางไปด้วย กล่าวคอื โดยปกต ิ

หน่วยงานด้านการรกัษากฎหมายและบงัคบัใช้กฎหมาย เช่น หน่วยงานต�ารวจ และฝ่าย

ข่าวกรองนั้นจะมเีป้าหมายที่แตกต่างกนั หน่วยข่าวกรองท�าหน้าที่ในการรวบรวมข้อมลูเกี่ยวกบั 

ภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้น ขณะที่ต�ารวจมีหน้าที่ในการรักษากฎหมายและความสงบ

เรียบร้อย และโดยปกติแล้วฝ่ายข่าวกรองจะไม่ท�าหน้าที่ในการหยุดยั้งหรือเข้าจับกุม 

ผู้ต้องสงสัย ขณะที่ต�ารวจก็จะไม่ท�าหน้าที่ในการสืบข่าวในเชิงป้องกัน (Preventive 

intelligence Work) จนกว่าจะมีหลักฐานเป็นที่แน่ชัดว่าได้มีการกระท�าอันเป็นการ

ละเมดิกฎหมายแล้ว และจากแง่มุมของธรรมาภบิาลในระบอบประชาธปิไตยนั้น หน่วย

ข่าวกรองก็ไม่ควรเข้าไปพัวพันกับการ ”สอดแนม” พลเมืองภายในรัฐเช่นกัน แต่การ 

ขดีเส้นแบ่งในภาระงานข้างต้นดจูะมคีวามยากล�าบากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะแรงกดดนัในการ

ต่อสูก้บัการก่อการร้ายในประเทศต่างๆ ท�าให้การใช้วธิกีารสบืราชการลบัและงานข่าวกรอง 

การสบืสวน (โดยเฉพาะที่ใช้ในต่างประเทศ) ถูกน�ามาใช้กบัการสบืสวนคดอีาญาภายใน

ประเทศมากขึ้นด้วย
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ประการที่สาม หน่วยงานด้านความมั่นคงนั้นได้รับอนุญาตให้สอดแนมพลเมืองของรัฐ

โดยไม่มกีารแจ้งให้หน่วยงาน/สถาบนัที่ท�าหน้าที่ก�ากบัดูแลรบัทราบ อาท ิไม่ได้แจ้งศาล 

ซึ่งอาจน�าไปสู่การละเมดิสทิธพิลเมอืงขั้นพื้นฐานซึ่งถอืว่าเป็นอนัตรายอย่างยิ่ง และจงึมี

ความยากล�าบากมากขึ้นที่ประชาชน ผู้ตรวจการแผ่นดนิและองค์กรพฒันาเอกชนต่างๆ 

ที่จะท�าให้รฐับาลและหนว่ยงานของรฐัแสดงความรบัผดิชอบในการกระท�าดงักล่าว ทั้งนี้

เพราะทั้งภาคประชาชน หนว่ยงานก�ากบัดแูล กม็ไิดร้บัการบอกกล่าวให้ทราบว่าได้มกีาร

ปฏบิตักิารสอดแนมเกดิขึ้นนั่นเอง

ประการที่สี่ ผู้อพยพ ผู้ลี้ภยั และชาวต่างชาตมิกัจะตกเป็นเป้าหมายของมาตรการที่ใช้

ในการต่อต้านการก่อการร้าย อนัตรายจงึอยูท่ี่มาตรการดงักล่าวอาจท�าให้ความตงึเครยีด

ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในสังคมทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งผลกระทบต่อ

บรรทัดฐานทางกฎหมายที่ระบุว่าทุกคนควรจะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคภายใต้

กฎหมาย

แม้ว่าการใช้มาตรการทั้งหลายดังกล่าวข้างต้นอาจมีความจ�าเป็นในการรับมือกับการ

ก่อการร้ายอย่างมปีระสทิธภิาพ รฐัสภากค็วรที่จะให้หลกัประกนัว่า มาตรการเหล่านี้จะ

ต้องสอดคล้องกบัหลกัการและกฎหมายด้านสทิธมินษุยชนและกฎหมายระหว่างประเทศ

ด้านมนษุยธรรมด้วย กล่าวอกีนยัหนึ่งกค็อื การพยายามที่จะให้ได้มาซึ่งความมั่นคงอย่าง

สมบูรณ์นั้นไม่เพยีงแต่ไม่สอดคล้องกบัความเป็นจรงิเท่านั้น แต่ยงัอาจจะเป็นอนัตราย

ต่อพันธกรณีของรัฐที่มีต่อทั้งกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งก็จะเข้า

ข่ายเดยีวกบัการพยายามจะให้ได้มาซึ่งอ�านาจโดยเดด็ขาด ซึ่งมคีวามขดัแย้งต่อแนวคดิ

ของระบอบประชาธปิไตยโดยสิ้นเชงิ และนี่จงึเป็นเหตุผลที่ระบบกฎหมายทั้งมวลจงึได้

ก�าหนดขอบเขตการใช้อ�านาจพเิศษโดยฝ่ายบรหิารไว้นั่นเอง และในบรรยากาศของการ

ต่อต้านการก่อการร้ายในปัจจุบัน ความตึงเครียดระหว่างเสรีภาพและความมั่นคงอาจ

ท�าให้รัฐสภาต้องเผชิญกับข้อท้าทายที่หนักหนาสาหัส กระนั้นก็ดี การก่อให้เกิดความ

สมดุลระหว่างการคงไว้ซึ่งเสรีภาพ และการรักษาความมั่นคงนั้นก็ไม่ควรตกเป็นความ

รับผิดชอบของฝ่ายบริหารแต่เพียงล�าพัง เพราะรัฐสภาในฐานะที่เป็นผู้แทนปวงชนและ

เป็นผูใ้ห้หลกัประกนัสทิธขิองประชาชน กค็วรจะต้องท�าหน้าที่ในการก�ากบัดูแลและตรวจสอบ

การรกัษาดุลยภาพดงักล่าวอย่างใกล้ชดิด้วย
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ท่ำนสำมำรถท�ำอะไรได้บ้ำงในฐำนะสมำชกิรฐัสภำ

กำรต่อสู้กบักำรก่อกำรร้ำย

 ด�าเนินการตามแนวทางอย่างกว้างๆ ในการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายโดยไม่เพียงแต่มุ่งให้

ความคุม้ครองและการสร้างความมั่นคงปลอดภยัแก่ประชาชนเท่านั้น แต่จะต้องจดัการที่

ต้นตอของปัญหาการก่อการร้ายนั้นด้วย อนัได้แก่ ปัญหาความขดัแย้งภายในรฐั เป็นต้น 

และควรระลกึเสมอว่าการแก้ไขความขดัแย้งระหว่างภมูภิาคต่างๆ โดยสนัตวิธิ ีการส่งเสรมิ

ให้เกดิการเจรจาและการสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนที่มวีฒันธรรมต่างกนัเป็นหวัใจ

ส�าคญัของการป้องกนัมใิห้เกดิการก่อการร้ายด้วย

 รากเหง้าของปัญหาความขดัแย้งในภูมภิาคต่างๆ ส่วนใหญ่มาจากความขดัแย้งระหว่าง

ชนกลุ่มใหญ่กับชนกลุ่มน้อยที่มีเชื้อชาติหรือศาสนาที่แตกต่างกัน หากแต่ถูกกระจาย

อยู่ตามภูมภิาคต่างๆ ในกรณดีงักล่าว การใช้กองทพัเข้าจดัการอาจก่อให้เกดิปัญหาได้ 

สมาชิกรัฐสภาจากพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยต่างๆ ควรจะมีส่วนร่วมในคณะกรรมาธิการ

กลาโหม คณะกรรมาธิการข่าวกรองและคณะกรรมาธิการยุติธรรมด้วย นอกจากนี้ 

รฐัสภาควรจะจดัตั้งคณะกรรมาธกิารพเิศษและศาลพเิศษ เพื่อปกป้องคุม้ครองชนกลุม่น้อย 

เหล่านี้เป็นการเฉพาะ

 ท�าให้แน่ใจว่ารัฐของท่านเป็นคู่ภาคีในอนุสัญญาระหว่างประเทศและพิธีสารต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย อันได้แก่ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการระงับการ

ให้การสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย ลงวนัที่ 9 ธนัวาคม ค.ศ. 1999 และเมื่อ

เหน็ควร รบีด�าเนนิการให้มกีารให้สตัยาบนัหรอืการเข้าร่วมเป็นภาคใีนตราสารและกลไก

ต่างๆ เหล่านี้ ตลอดจนผลกัดนัให้มกีารก�าหนดนโยบายและออกกฎหมายที่สอดรบักบั

สนธสิญัญาระหว่างประเทศดงักล่าวด้วย

 เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดมาตรการต่างๆ ที่มุ ่งไปสู ่การออกข้อมติของสมัชชาใหญ่

สหประชาชาตว่ิาด้วยการปราบปรามการกระท�าอนัเป็นการก่อการร้ายทางนวิเคลยีร์ และ

ข้อมตทิี่เกี่ยวกบัอนุสญัญาที่ครอบคลุมในเรื่องการขจดัการก่อการร้ายให้หมดสิ้น

 ด�าเนินการให้มีการออกมาตรการทางนิติบัญญัติที่ก�าหนดการชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ 

ตกเป็นเหยื่อของการก่อการร้าย อนัเป็นการแสดงออกถงึความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั

ของประเทศ
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 ท�าให้เกิดหลักประกันว่า กฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายทั้งหลายจะคงรักษาดุลยภาพ

ระหว่างความจ�าเป็นในเรื่องความมั่นคงและการคงไว้ซึ่งสิทธิทางการเมืองและสิทธิ

พลเมืองของประชาชน ตลอดจนค�านึงถึงผลกระทบที่อาจตามมาของกฎหมายดังกล่าว

ต่อผูท้ี่เกี่ยวข้องทกุฝ่าย รวมทั้งค�านงึถงึค่าใช้จ่ายที่จะเกดิขึ้นจากการน�ากฎหมายดงักล่าว

ไปใช้ปฏบิตัดิ้วย

โปรดดูข้อเสนอแนะในกรอบต่างๆ ที่เกี่ยวกบัประเดน็นี้ในบทที่ 8 เรื่องสถานการณ์ที่เป็นกรณี

ยกเว้น และในบทที่ 19 เรื่องการคงไว้ซึ่งความมั่นคงภายในและการรกัษาความสงบเรยีบร้อย
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บทที่ 21

วทิยำกำรด้ำนข้อมลูข่ำวสำร

และควำมมั่นคง :

เครื่องมอืและควำมท้ำทำยใหม่ๆ

การเกดิวทิยาการใหม่ๆ ในด้านข้อมลูข่าวสารมส่ีวนช่วยในงานด้านการรกัษาความมั่นคง 

ขณะที่กก็่อให้เกดิภยัคุกคามใหม่ๆ ที่มคีวามร้ายแรงควบคู่ไปด้วย มตขิองคณะมนตรี

ความมั่นคงแห่งสหประชาชาตทิี่ 1373 (ค.ศ. 2001) (โปรดดูกรอบที่ 44) ซึ่งได้กล่าวถงึ

ไปในบทก่อนหน้านี้ แสดงให้เห็นถึงการที่ประชาคมระหว่างประเทศตระหนักดีถึงผลดี

และผลเสียของความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านข่าวสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบ

ต่อปัญหาการก่อการร้ายระหว่างประเทศและอันตรายอันอาจเกิดขึ้นต่อสันติภาพและ

ความมั่นคงระหว่างประเทศ

ในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา องค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ได้ท�างานอย่างแขง็ขนัในอนัที่

จะหาวธิปี้องกนัมใิห้มกีารใช้วทิยาการด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อสนบัสนุนอาชญากรรมและ

ปฏบิตักิารต่างๆ อนัเป็นภยัคกุคามต่อความมั่นคงระหว่างประเทศ และในขณะเดยีวกนั

กพ็ยายามหาแนวทางเพื่อป้องกนัมใิห้รฐัต่างๆ ใช้เทคโนโลยด้ีานข้อมลูข่าวสารเหล่านั้นไป

ในวถิทีางที่จะเป็นภยัต่อเสรภีาพและสทิธมินุษยชนด้วย

สมาชกิรฐัสภาควรให้ความสนใจกบัประเดน็ต่างๆ ที่จะกล่าวถงึต่อไปนี้เพื่อเป็นแนวทาง

ในการผลกัดนัและพฒันากฎหมายที่จะรบัมอืกบัข้อท้าทายข้างต้น
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อำชญำกรรมทำงอนิเตอร์เนต็ 

ในขณะที่ยังไม่มีค�าจ�ากัดความที่แน่ชัดว่า อะไรคือองค์ประกอบของอาชญากรรมทาง

อนิเตอร์เนต็ แต่กเ็ป็นที่รบัรูก้นัโดยทั่วไปว่า อาชญากรรมทางอนิเตอร์เนต็นั้นครอบคลมุ

ถงึอาชญากรรมต่างๆ และการใช้เทคโนโลยขี้อมูลข่าวสารในทางที่ผดิ โดยอาชญากรรม

ที่เป็นที่แพร่หลายและรูจ้กักนัดทีี่สดุกค็อืการเจาะฐานข้อมูลคอมพวิเตอร์และการปล่อย

ไวรสัลงคอมพิวเตอร์นั่นเอง และแม้ว่าในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีที่แล้ว จะเริ่มมีการให้

ความสนใจต่อประเดน็นี้มากขึ้น แต่ปัญหาของอาชญากรรมทางคอมพวิเตอร์นี้กม็ใิช่เรื่อง

ใหม่แต่ประการใด จนอาจกล่าวได้ว่าเหตุการณ์การเจาะฐานข้อมูลและการแพร่เชื้อไวรสั

ผ่านเครอืข่ายคอมพวิเตอร์นั้นมมีาตั้งแต่ในยคุแรกๆ ของการเริ่มใช้คอมพวิเตอร์เลยทเีดยีว

ข้อแตกต่างในปัจจุบนักค็อื ผู้เจาะฐานข้อมูลในระบบคอมพวิเตอร์มโีอกาสมากยิ่งขึ้นใน

การกระท�าดังกล่าวอันเป็นผลจากความแพร่หลายของระบบอินเตอร์เน็ต ประโยชน์ที่

ผู้คนได้รบัจากการใช้อนิเตอร์เนต็ ตลอดจนความแพร่หลายของเครอืข่ายเวป็ไซต์ต่างๆ 

ยิ่งท�าให้สาธารณชนทั่วไปใช้อนิเตอร์เนต็มากยิ่งขึ้น ซึ่งผลที่ตามมาอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้ 

กค็อืการเกดิอาชญากรรมทางคอมพวิเตอร์ในรูปแบบต่างๆ ไม่เว้นแต่ละวนัเลยทเีดยีว

ในวนัที่ 23 พฤศจกิายน ค.ศ. 2001 สภาแห่งยุโป (Council of Europe)23 ได้ออก

กฎหมาย เรื่องอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Convention on Cybercrime) ซึ่ง

ขณะนี้เปิดให้มีการให้สัตยาบันและจะมีผลใช้บังคับทันทีที่มีผู ้ให้สัตยาบันครบ 5 

ประเทศ ซึ่งจะต้องประกอบด้วยรัฐที่เป็นสมาชิกของสภายุโรปอย่างน้อย 3 ประเทศ  

(ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2002 มีรัฐที่ลงนามในอนุสัญญาดังกล่าวที่เป็นสมาชิกของ

สภายุโรปแล้ว 29 ประเทศ และรฐัที่มใิช่สมาชกิอกี 4 ประเทศ) โดยอนุสญัญานี้มทีี่มา

จากความจ�าเป็นของการที่จะต้องมนีโยบายร่วมกนัในการปกป้องสงัคมจากอาชญากรรม

ดงักล่าว ด้วยการออกกฎหมายที่เหมาะสมที่สามารถน�ามาบงัคบัใช้ร่วมกนัและด้วยการ

ส่งเสรมิให้มคีวามร่วมมอืระหว่างประเทศมากขึ้น24 
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กำรรกัษำควำมปลอดภยัของระบบข้อมลู

การเตบิโตอย่างรวดเรว็ของการใช้ระบบข้อมลูในทุกสาขาและเพื่อวตัถปุระสงค์ในทกุด้าน 

ส่งผลให้องค์การระหว่างประเทศมคีวามกงัวลห่วงใยต่อผลกระทบในทางลบที่อาจจะเกดิขึ้น

ตามมา และจงึส่งผลให้สภาขององค์การเพื่อความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและการพฒันา 

(Council of the Organization for Economic Cooperation Development 

OECD)25 ได้ก�าหนดแนวทางอย่างละเอียดในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของระบบ

ข้อมูล โดยมเีจตนาเพื่อ:

 สร้างความตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงภัยต่อระบบข้อมูลและวิธีป้องกันต่างๆ ที่จะ

รบัมอืกบัภยัดงักล่าว

 เป็นการสร้างแนวทางอย่างกว้างๆ ส�าหรับผู ้รับผิดชอบทั้งในภาครัฐและ 

ภาคเอกชนในการพัฒนาและบังคับใช้มาตรการ แนวปฏิบัติ และกระบวนการ 

ในการรกัษาความปลอดภยัให้ระบบข้อมลูอย่างเป็นระบบและมคีวามเชื่อมโยงกนั

 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาและการน�าเอา

มาตรการ แนวปฏบิตั ิและกระบวนการขั้นตอนข้างต้นมาใช้

 เสรมิสร้างให้เกดิความมั่นใจในระบบข้อมลู และในวธิกีารของการได้มาซึ่งข้อมูล 

และการที่ข้อมูลดงักล่าวถูกน�ามาใช้

 ส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างประเทศในการสร้างระบบการรกัษาความปลอดภยั

ให้กบัระบบข้อมูลต่างๆ

ในการรบัเอาแนวทางข้างต้นมาใช้นั้น สภา OECD ระบุด้วยว่า “แนวทางดงักล่าวมไิด้ 

ส่งผลกระทบต่อสทิธอินัเป็นอ�านาจอธปิไตยของรฐับาลของแต่ละประเทศในส่วนที่เกี่ยวกบั 

การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงแห่งรัฐ และจักต้องไม่ขัดกับกฎหมาย

ภายในของรฐันั้นๆ”
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บนัทกึข้อมลูส่วนบคุคลทำงคอมพวิเตอร์

ในเดอืนธนัวำคม ค.ศ. 1990 สมชัชำสหประชำชำตไิด้ออกแนวทำงเกี่ยวกบัแฟ้มข้อมลู

ส่วนบคุคลทำงคอมพวิเตอร์ ซึ่งในช่วงเวลาก่อนหน้านั้นคอืในเดอืนกนัยายน ค.ศ. 1980 

OECD ก็ได้น�าเอาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อก�าหนดในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลและ

การส่งผ่านข้อมลูส่วนบคุคลข้ามเขตแดนมาใช้ปฏบิตัิ นอกจากนี้ สภาแห่งยโุรปได้มกีาร

ออกอนุสัญญาว่าด้วยการให้การคุ้มครองปัจเจกบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับการด�าเนินการ

สบืค้นข้อมูลส่วนบุคคลโดยอตัโนมตัขิึ้นในปี ค.ศ. 1981 โปรดดูกรอบที่ 46 

กรอบที่ 46

อนสุญัญำว่ำด้วยกำรคุ้มครองปัจเจกชนจำกกระบวนกำรสบืค้นข้อมลู

ส่วนบคุคลโดยอตัโนมตัิ

(Convention for the Protection of Individuals with regard 

to Automatic Processing of Personal Data - - ETS No. 108)

“อนุสัญญาฉบับนี้เป็นตราสารระหว่างประเทศฉบับแรก ที่ให้ความคุ้มครองแก่ปัจเจกบุคคล 

จากการใช้อ�านาจในทางที่ผิด อันอาจเป็นผลมาจากการรวบรวมและกระบวนการสืบค้นข้อมูล 

ส่วนบุคคล และจากการพยายามหาแนวทางในการควบคุมการส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้ามเขตแดน นอกเหนอืไปจากการให้หลกัประกนัในส่วนที่เกี่ยวกบัการรวบรวมและกระบวนการ

สบืค้นข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว อนุสญัญาฉบบันี้ก�าหนดว่า การด�าเนนิการสบืค้นข้อมูลส่วนบุคคล 

ที่ม ี“ความอ่อนไหว” ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาต ิศาสนา สุขภาพ การเมอืง เรื่องเพศสมัพนัธ์ 

หรือประวัติอาชญากรรม ฯลฯ โดยปราศจากการให้ความคุ้มครองทางกฎหมายที่เหมาะสมนั้น 

ถือเป็นการกระท�าที่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ อนุสัญญาฉบับนี้ยังถือว่าสิทธิของปัจเจกชนที่จะ

รบัรู้ว่ามกีารเกบ็ข้อมูลของตนไว้นั้นเป็นสทิธอินัละเมดิมไิด้ และหากจ�าเป็นบุคคลดงักล่าวมสีทิธิ

ขอแก้ไขข้อมลูที่ถกูบนัทกึไว้ด้วย การจ�ากดัสทิธดิงัที่ระบไุว้ในอนสุญัญานี้จะกระท�าได้กต่็อเมื่อมี

ผลประโยชน์ที่เหนอืกว่า (เช่น ความมั่นคงแห่งรฐั การป้องกนัประเทศ ฯลฯ) ตกอยู่ในอนัตราย 

อนสุญัญานี้ยงัได้ก�าหนดข้อจ�ากดับางประการของการส่งผ่านข้อมลูส่วนบคุคลข้ามพรมแดนไปยงั

รฐัที่มไิด้มกีฎหมายรองรบัในเรื่องการให้ความคุ้มครองในระดบัเดยีวกนันี้ไว้ด้วย”

แหล่งที่มา : Council of Europe, website http://conventions.coe.int
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ท่ำนสำมำรถท�ำอะไรได้บ้ำงในฐำนะสมำชกิรฐัสภำ

กำรออกกฎหมำยเกี่ยวกบัเทคโนโลยสีำรสนเทศ

 ท�าให้แน่ใจว่ามกีฎหมายที่เกี่ยวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ อาชญากรรมทางคอมพวิเตอร์

และมีการทบทวนกฎหมายดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้มีความทันสมัยและสามารถ

ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ของเทคโนโลยเีหล่านั้นได้

 ท�าให้แน่ใจว่ารัฐของท่านเป็นคู่ภาคีในอนุสัญญาทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ

ที่เกี่ยวข้องกบัประเดน็นี้ ตลอดจนท�าให้แน่ใจว่าได้มกีารปรบัปรุงนโยบายและกฎหมาย

ภายในให้สอดคล้องกบัสนธสิญัญา/พธิสีารระหว่างประเทศเหล่านั้นด้วย

 ติดตามและตรวจสอบดูแลให้ทั้งนโยบายและกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ต่างๆ มีความละเอียด

รอบคอบและถูกน�าไปบังคับใช้โดยค�านึงถึงความส�าคัญของการคงไว้ซึ่งสิทธิมนุษยชน

และการเคารพเสรภีาพขั้นพื้นฐานต่างๆ ด้วย

 เมื่อเหน็ควรและเหมาะสม ให้ด�าเนนิการต่างๆ เช่น การเปิดอภปิราย หรอืการตั้งกระทู้

ในสภาต่อรฐับาลในประเดน็เหล่านี้ หรอืการขอให้มกีารไต่สวน รบัฟังการพจิารณาเพื่อ

หาแนวทางในการแก้ไขและเยยีวยาสถานการณ์อนัไม่พงึประสงค์ต่างๆ

เครื่องมอืและทรพัยำกรของรฐัสภำ
 ท�าให้แน่ใจว่าคณะกรรมาธกิารหรอือนกุรรมาธกิารรฐัสภาได้ด�าเนนิการตดิตามพฒันาการ

และประเดน็ต่างๆ ที่เกี่ยวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ และน�าเอาเทคโนโลยดีงักล่าวไปใช้

อย่างต่อเนื่องและเป็นการถาวร

 หากมีความจ�าเป็น ให้ด�าเนินการจัดตั้งคณะกรรมาธิการหรืออนุกรรมาธิการดังกล่าว

ขึ้น หรือให้มีการรวมเอาประเด็นเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ให้อยู่ในอ�านาจของคณะ

กรรมาธกิารประจ�าของรฐัสภาที่มอียู่แล้วด้วย

 ท�าให้แน่ใจว่า คณะกรรมาธิการรัฐสภาที่รับผิดชอบในประเด็นดังกล่าวมีทั้งทรัพยากร

และผู้เชี่ยวชาญอย่างเพยีงพอที่จะท�าให้ภารกจิที่ได้รบัมอบหมายด�าเนนิลุล่วงไปได้

 เมื่อเห็นควรและเหมาะสม ริเริ่มให้มีการจัดตั้งกลุ่มย่อยอย่างไม่เป็นทางการในรัฐสภา 

เพื่อตดิตามความเคลื่อนไหว ความก้าวหน้าของวทิยาการดงักล่าวและผลกัดนัให้มกีาร

อภปิราย ตลอดจนการลงมอืด�าเนนิการในรฐัสภาในประเดน็นี้ โดยที่กลุ่มทางการเมอืง

ดงักล่าวนี้ ควรจะมลีกัษณะที่ไม่โอนเอยีงไปองิพรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหนึ่ง และ

ในกรณทีี่เป็นระบบ 2 สภา กค็วรที่จะจดัตั้งกลุ่มย่อยทั้งสองสภาด้วย
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บทที่ 22

ภำรกจิในปฏบิตักิำรรกัษำสนัตภิำพ

ระหว่ำงประเทศ

ในบริบทของสถานการณ์ระหว่างประเทศปัจจุบัน มีความพยายามมากขึ้นในการแก้ไข

ความขัดแย้งระหว่างประเทศด้วยมาตรการดังที่ก�าหนดไว้ในบทบัญญัติของกฎบัตร

สหประชาชาตหิมวดที่ VI (การจดัการความขดัแย้งโดยสนัตวิธิ)ี หรอืหมวดที่ VII (การ 

กระท�าใดๆ ที่เป็นภยัคุกคามต่อสนัตภิาพ ละเมดิสนัตภิาพ และการกระท�าอนัเป็นการ

รกุราน) จากข้อก�าหนดดงักล่าว องค์การสหประชาชาตไิด้พฒันาทั้งแนวความคดิและวธิี

ปฏบิตัใินหลากหลายรูปแบบ (โปรดดูค�าจ�ากดัความของววิฒันาการเหล่านี้ได้ในกรอบที่ 

47) รวมถงึการสร้างกระบวนการในการจดัองค์กรและการปฏบิตัภิารกจิต่างๆ เหล่านั้นด้วย 

(โปรดดูกรอบที่ 48 เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติการรักษาสันติภาพอย่างเป็นขั้นตอน 

ของสหประชาชาต ิและกรอบที่ 50 เกี่ยวกบัการฝึกผูท้�าหน้าที่รกัษาสนัตภิาพ) และหากมี

สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงระหว่างประเทศ รฐัทั้งหลายกอ็าจจะถูกร้องขอ

ให้มสี่วนร่วมในภารกจิต่างๆ เหล่านั้นด้วย

กำรมสี่วนสนบัสนนุปฏบิตักิำรรกัษำสนัตภิำพในต่ำงประเทศ

การรักษาสันติภาพ (Peacekeeping) การท�าให้เกิดสันติภาพ (Peace Enforce-

ment) หรอืปฏบิตักิารสร้างสนัตภิาพนั้นขึ้นอยู่กบัการมสี่วนร่วมของรฐัภาคสีมาชกิของ

สหประชาชาติโดยค�าสั่งของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ในปัจจุบันรัฐ

ต่างๆ ส่งกองก�าลังไปประจ�าการในต่างประเทศโดยมีจุดประสงค์เพื่อน�าสันติภาพและ

ความมั่นคงให้คนืสู่ภูมภิาคที่ไร้เสถยีรภาพ ประเดน็ส�าคญัคอื ในการส่งกองก�าลงัเข้าไป 

ประจ�าการยังพื้นที่ต่างๆ นั้น จะต้องเป็นไปในลักษณะที่สอดคล้องกับ กฎเกณฑ์และ 

หลกัการระหว่างประเทศ ซึ่งหลกัการที่ส�าคญัที่สุดนั้นได้กล่าวถงึไปแล้วในบทที่ 5 ที่ว่าด้วย

นโยบายความมั่นคงแห่งชาตแิละกฎกตกิาระหว่างประเทศ
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จากมุมมองของธรรมาภิบาลในการปกครองนั้น จึงเป็นความเหมาะควรและเป็น 

ข้อเสนอแนะว่า ภายใต้ระบบของการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างฝ่ายบริหารและ

นติบิญัญตั ิรฐัสภาควรที่จะมโีอกาสที่จะมส่ีวนร่วมในกระบวนการตดัสนิใจส่งกองก�าลงั

ไปประจ�าการยงัต่างประเทศด้วย

กรอบที่ 47

กำรท�ำให้เกดิสนัตภิำพ กำรรกัษำสนัตภิำพ กำรบงัคบัให้เกดิสนัตภิำพ 
กำรสร้ำงสนัตภิำพ : ค�ำจ�ำกดัควำมของสหประชำชำติ

กำรท�ำให้เกดิสนัตภิำพ (Peacemaking)

การท�าให้เกิดสันติภาพ หมายถึงการใช้มาตรการ/เครื่องมือทางการทูตเพื่อโน้มน้าวให้คู่กรณีใน

ความขัดแย้งยุติความเป็นศัตรูกันและหันเข้าสู่การเจรจาเพื่อจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 

สหประชาชาติจะสามารถมีบทบาทได้ก็ต่อเมื่อคู ่กรณีในความขัดแย้งยอมรับบทบาทของ

สหประชาชาตเิท่านั้น ซึ่งกเ็ป็นกรณเีดยีวกบัปฏบิตักิารที่เป็นเชงิป้องกนัอื่นๆ และด้วยเหตุนี้ การ

ใช้ก�าลังต่อคู่กรณีความขัดแย้งฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเพื่อบีบบังคับให้ยุติความเป็นศัตรูระหว่างกัน จึง

มไิด้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการท�าให้เกดิสนัตภิาพ

กำรรกัษำสนัตภิำพ (Peacekeeping)

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1948 เป็นต้นมา มปีฏบิตักิารรกัษาสนัตภิาพของสหประชาชาตถิงึ 54 ครั้ง ใน

จ�านวนนี้ คณะมนตรคีวามมั่นคงมบีญัชาให้ตั้งปฏบิตักิารรกัษาสนัตภิาพถงึ 41 ครั้ง ในรอบ 12 

ปีที่ผ่านมา และปัจจุบนัมปีฏบิตักิารรกัษาสนัตภิาพที่ยงัคงด�าเนนิอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ถงึ 15 คณะ

แรกเริ่มนั้น ปฏิบัติการรักษาสันติภาพนั้นเริ่มขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการกับปัญหาความ

ขดัแย้งระหว่างประเทศและใช้บคุลากรทางทหารจากหลากหลายประเทศมาประจ�าการภายใต้การ

บญัชาการของสหประชาชาต ิโดยมเีป้าหมายเพื่อช่วยควบคมุและแก้ไขความขดัแย้งที่มกีารใช้อาวธุ

ขึ้นต่อสู้กนั แต่ในปัจจุบนั ปฏบิตักิารรกัษาสนัตภิาพได้ถูกน�าไปใช้กบัสถานการณ์ภายในรฐัและ

สงครามกลางเมอืงมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งท�าให้หน้าที่ของผูป้ฏบิตักิารรกัษาสนัตภิาพของสหประชาชาต ิ

ไม่ว่าจะเป็นทหาร เจ้าหนา้ที่ต�ารวจที่เปน็พลเรอืน และพลเรอืนอกีเป็นจ�านวนมาก มภีารกจิตั้งแต่

การพยายามแยกคู่กรณีที่มีความขัดแย้งและเป็นศัตรูออกจากกันอย่างสันติ จนถึงสนับสนุนให ้

คู่กรณสีามารถท�างานร่วมกนัได้โดยสนัตดิ้วย
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การปฏบิตักิารรกัษาสนัตภิาพจงึหมายรวมถงึ การช่วยให้มกีารน�าเอาสญัญา/ความตกลงสนัตภิาพ

ไปปฏิบัติ การติดตามตรวจสอบการหยุดยิง การสร้างเขตกันชนและการจัดตั้งสถาบันทาง 

การเมอืงต่างๆ การท�างานรว่มกบัรฐับาล องคก์รที่มใิชร่ฐับาลและพลเรอืนในพื้นที่เพื่อด�าเนนิการ 

ให้ความช่วยเหลอื บรรเทาสาธารณภยัในยามฉุกเฉนิ การปลดประจ�าการผู้ที่เคยจบัอาวุธขึ้ต่อสู้

และน�าคนเหล่านี้กลบัคนืสู่สงัคม การกู้กบัระเบดิ ตลอดจนจดัให้มกีารเลอืกตั้งและส่งเสรมิการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน รัฐสมาชิกของสหประชาชาติอาสาที่จะจัดกองก�าลังและเครื่องมือต่างๆ เอง

ทั้งนี้เพราะสหประชาชาติมิได้มีกองทัพหรือเจ้าหน้าที่ต�ารวจของตนเอง ผู้สังเกตการณ์เลือกตั้ง 

ผู้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนและพลเรือนจ�านวนมากจะท�างานร่วมกับ

บคุลากรในเครื่องแบบ สิ่งที่ถอืว่าเปน็ “อาวธุ” ที่แขง็แกรง่ที่สดุของกองก�าลงัรกัษาสนัตภิาพ กค็อื 

ความเป็นกลางในขณะปฏบิตัภิารกจิ อย่างไรกด็ ีปฏบิตักิารรกัษาสนัตภิาพถอืเป็นงานที่เสี่ยงอนัตราย 

ดังจะเห็นได้ว่า นับจากปี ค.ศ. 1948 เป็นต้นมา มีเจ้าหน้าที่ที่ท�าหน้าที่ในการรักษาสันติภาพ

ของสหประชาชาตทิั้งที่เป็นทหารและพลเรอืนเสยีชวีติในขณะปฏบิตัหิน้าที่ไปแล้วถงึ 1,650 ราย

กำรบงัคบัให้เกดิสนัตภิำพ :  

กำรบงัคบัให้เกดิสนัตภิำพเป็นสิ่งเดยีวกบักำรรกัษำสนัตภิำพหรอืไม่?

ในกรณขีองการบงัคบัใหเ้กดิสนัตภิาพนั้น คณะมนตรคีวามมั่นคงแห่งสหประชาชาตใิห้อ�านาจแก่

รฐัสมาชกิที่จะใช้มาตรการต่างๆ ที่จ�าเป็นเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ และในกรณนีี้จงึ

ไม่จ�าเป็นที่จะต้องได้รับความยินยอมจากคู่กรณีในความขัดแย้งแต่ประการใด การใช้มาตรการ

บงัคบันี้ได้ถูกน�ามาใช้ในหลายกรณ ีดงัเช่นในกรณขีองสงครามอ่าว กรณโีซมาเลยี รวนัดา ไฮติ 

บอสเนยีและเฮอร์เซโกวนีา อลับาเนยี ตมิอร์ตะวนัออก ปฏบิตักิารการใช้ก�าลงัเพื่อให้เกดิสนัตภิาพ

ดังกล่าวมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของสหประชาชาติ หากแต่เป็นปฏิบัติการที่ด�าเนินการโดย

ประเทศหนึ่งประเทศใดเพียงประเทศเดียวหรือโดยกลุ่มประเทศ ดังเช่น ออสเตรเลีย ในกรณี

ของตมิอร์ตะวนัออก (ปี ค.ศ. 1999) เนโตในบอสเนยีและเฮอร์เซโกวนีา (ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995) 

และในโคโซโว (ค.ศ. 1999) อนัเป็นกรณทีี่เนโตเป็นผู้น�ากองก�าลงัและสหประชาชาตเิป็นหวัหน้า

คณะผู้บรหิารชั่วคราว

บทบญัญตัใินกฎบตัรสหประชาชาตใินเรื่องการคงไว้ซึ่งสนัตภิาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ

เป็นรากฐานส�าคญัของทั้งปฏบิตักิารสร้างสนัตภิาพและปฏบิตักิารบงัคบัให้เกดิสนัตภิาพข้างต้น

กำรสร้ำงสนัตภิำพ (Peace-building)

กำรสร้ำงสนัตภิำพ หมายถงึกจิกรรมต่างๆ ที่มุ่งในการให้ความช่วยเหลอืแก่ประเทศในการสร้าง

สันติภาพภายหลังจากวิกฤติ์ความขัดแย้ง ซึ่งปฏิบัติการสร้างสันติภาพนี้จึงมีขอบเขตอ�านาจที่ 

ค่อนข้างกว้างขวางอย่างมากเพราะมส่ีวนสมัพนัธ์โดยตรงกบัภารกจิการสร้างและฟ้ืนฟบูรูณะประเทศ
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ภำรกจิในด้ำนมนษุยธรรม

เป็นภารกจิที่มเีป้าหมายในการบรรเทาทกุขด์า้นมนษุยธรรมต่างๆ ในกรณขีองสงครามกลางเมอืง 

ความอดอยาก และภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ– ไม่ว่าจะเป็นการเกดิอุทกภยั ความแห้งแล้ง พายุ 

หรือแผ่นดินไหว ผู้ที่มีส่วนร่วมในภารกิจนี้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชน 

หรือหน่วยงานต่างๆ ของสหประชาชาติ มุ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินในลักษณะนี้

ไปพร้อมๆ กนั ทั้งนี้เพราะในสภาวการณ์ฉุกเฉนิดงักล่าว บางครั้งมคีวามจ�าเป็นต้องใช้กองก�าลงั

ของกองทัพเข้าช่วยในการล�าเลียงความช่วยเหลือ เนื่องจากเป็นหนทางเดียวที่จะสามารถส่ง 

ความช่วยเหลอืในด้านการบรรเทาสาธารณภยัต่างๆ ได้อย่างเตม็ที่

แหล่งที่มา : จากบางส่วนของเวป็ไซต์ขององค์การสหประชาชาต ิhttp://www.un.org

อาจกล่าวได้ว่า ทั้งรฐับาลและประชาชนควรให้ความสนใจที่จะให้รฐัสภามส่ีวนร่วมอย่างมาก

ที่สุดเท่าที่จะกระท�าได้ในกระบวนการของการส่งกองก�าลงัไปยงัต่างประเทศ ทั้งนี้เพราะ

การถกอภปิรายในสภา ตลอดจนการลงคะแนนเสยีงในสภาเป็นการสร้างความชอบธรรมใน

ระบอบประชาธปิไตยในภารกจิเกี่ยวกบัสนัตภิาพข้างต้น พร้อมกบัการสร้างแรงสนบัสนนุ

จากประชาชนควบคู่กนัไปด้วย

กำรมสี่วนร่วมของรฐัสภำในกระบวนกำรตดัสนิใจ 
ในกำรส่งกองก�ำลงัไปยงัต่ำงประเทศ

ถึงแม้ว่าการส่งกองก�าลังไปประจ�ายังต่างประเทศจะมีความส�าคัญมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ใน

บรบิทของการรบัมอืกบัภยัคกุคามในรปูแบบใหม่และการมโีอกาสที่จะแก้ไขวกิฤตกิารณ์

ทางความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศให้ลุล่วงไปได้กต็าม รฐัสภากย็งัคงมบีทบาทที่ค่อนข้าง

จ�ากดัอยูด่ ีหรอืในบางกรณกีเ็กอืบไม่มบีทบาทเลยในส่วนที่เกี่ยวกบัการให้ความเหน็ชอบหรอื

อนุมตักิารเข้ามสี่วนร่วมในภารกจิรกัษาสนัตภิาพของประเทศ ซึ่งท่าทดีงักล่าวควรที่จะ

มีการเปลี่ยนแปลง อย่างน้อยที่สุดก็ให้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นบางส่วนเพื่อก่อให้เกิด 

หลกัประกนัว่า ยงัพอมกีารก�ากบัดแูลและตรวจสอบประเดน็ด้านความมั่นคงในกระบวนการ 

ประชาธปิไตยอยู่บ้าง
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มสีถานการณ์ที่แตกต่างกนั 3 รูปแบบที่รฐัสภาจะมบีทบาทและเข้ามสี่วนร่วมได้ดยีิ่งขึ้น

เพื่อให้เกดิธรรมาภบิาลในการปกครอง

บทบำทของรฐัสภำทั้งในช่วงก่อนและหลงักำรส่งกองก�ำลงั 
ไปประจ�ำกำรยงัต่ำงประเทศ (มบีทบำทที่เข้มแขง็)

หากมีการก�าหนดว่าจะต้องได้รับการอนุมัติก่อน การจัดส่งกองก�าลังไปประจ�าการ 

ยังต่างประเทศจะกระท�าได้ก็ต่อเมื่อผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้วเท่านั้น อย่างไร

กต็าม จะมคีวามแตกต่างเลก็น้อยระหว่างสถานการณ์ที่รฐัสภามอี�านาจในการอภปิราย

และจงึมกีารลงคะแนน (ในกรณขีองสหรฐัอเมรกิา) และสถานการณ์ที่มกีารก�าหนดว่าจะ

ต้องมกีารออกกฎหมายเป็นการเฉพาะเพื่อก�าหนดเหตผุลและขอบเขตอ�านาจของภารกจิ

ดังกล่าว (ดังเช่นกรณีของสวีเดน) ในทั้งสองกรณีเป็นการสร้างความชอบธรรมภายใต้

กระบวนการประชาธปิไตยในการปฏบิตักิารเข้าแทรกแซงเพื่อมนุษยธรรมและการปฏบิตัิ

ภารกจิในการรกัษาสนัตภิาพ 

เนื่องจาก เวลา ถอืว่ามคีวามส�าคญัอย่างยิ่งในประเดน็ด้านความมั่นคง แต่กระบวนการ

ขั้นตอนทางรัฐสภาโดยปกติก็มักจะไม่สามารถด�าเนินการให้แล้วเสร็จได้อย่างรวดเร็ว 

ด้วยเหตุนี้ เงื่อนไขของการให้มีการอนุมัติหรือการให้ความยินยอมโดยรัฐสภาก่อน

การส่งกองก�าลังไปยังต่างประเทศจึงมิใช่เรื่องที่จะกระท�าได้โดยง่ายในทางปฏิบัติ และ 

ด้วยเหตุนี้เอง ในกรณีส่วนใหญ่จึงมักจะเป็นสถานการณ์ที่รัฐสภาจะเข้ามามีบทบาทใน

ประเดน็นี้ กใ็นภายหลงัเท่านั้น ดงักรณ ีกฎหมายเรื่องอ�านาจในการสงคราม (War Powers 

Resolution)26 ของสหรฐัอเมรกิา ที่ระบุว่าสภาคองเกรสควรจะต้องตกลงว่าการส่งกอง

ก�าลงัไปประจ�าการยงัต่างประเทศไดม้ากกวา่ 90 วนั ซึ่งกเ็ป็นผลมาจากการที่ได้มกีารส่ง

กองก�าลังไปประจ�าการยังต่างประเทศก่อนที่จะได้รับการอนุมัติจากสภานั่นเอง ขณะที่ 

ในกรณขีองเนเธอร์แลนด์นั้น มาตราที่ 100 ของรฐัธรรมนูญก�าหนดให้มกีารร่วมมอืกนั

ระหว่างฝ่ายรฐับาลและรฐัสภาตั้งแต่แรกในประเดน็การส่งกองก�าลงัไปประจ�าการยงัต่างแดน 

โดยก�าหนดให้สภาต้องได้รับการแจ้งล่วงหน้าถึงข้อมูลทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการ 

ประจ�าการหรอืการจดัวางก�าลงัของกองทพัและในส่วนที่เกี่ยวกบัการบงัคบัใช้หรอืการส่งเสรมิ/ 

สนบัสนนุกฎหมายหรอืการจดัระเบยีบระหว่างประเทศ ซึ่งหมายรวมถงึการให้ความช่วยเหลอื

ด้านมนุษยธรรมในกรณทีี่มกีารจบัอาวุธขึ้นต่อสู้กนัด้วย
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บทบำทของรัฐสภำที่จ�ำกัดเฉพำะในกำรอภิปรำยในประเด็นกำรส่งกองก�ำลัง
ไปประจ�ำยงัต่ำงประเทศ (บทบำทอนัจ�ำกดั)

บทบญัญตัริฐัธรรมนูญหรอืกฎหมายภายในประเทศได้จ�ากดับทบาทของรฐัสภาไว้ โดย

สภาสามารถเปิดอภปิรายในประเดน็การส่งกองก�าลงัไปยงัต่างแดนที่ได้เกดิขึ้นแล้ว แต่ไม่

สามารถเปลี่ยนแปลงการตดัสนิใจของฝ่ายบรหิารได้ ยิ่งไปกว่านั้น รฐัสภากไ็ม่มอี�านาจ

ที่จะลงคะแนนเสยีงในประเดน็ดงักลา่วดว้ย ฉะนั้น ในกรณนีี้ รฐับาลจงึเพยีงแต่แจ้งให้ 

รฐัสภารบัทราบหลงัจากได้ส่งกองก�าลงัไปแล้วเท่านั้น และแม้ว่ารฐัสภาจะไม่สามารถลงมติ 

ในการตัดสินใจที่ฝ่ายบริหารได้ด�าเนินไปแล้วก็ตาม อย่างน้อยที่สุดกระบวนการเปิด

อภิปรายในสภาก็ช่วยก่อให้เกิดความชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตยในการส่งทหาร

ไปประจ�ายงัต่างประเทศ

ในกรณทีี่รฐัสภามบีทบาทอนัจ�ากดัดงักล่าว รฐัสภาจงึไม่อาจมส่ีวนร่วมอย่างเป็นทางการ

ในกระบวนการของการส่งกองก�าลังไปประจ�าการยังต่างประเทศได้ อย่างไรก็ดี ใน

ประเพณปีฏบิตั ิอาจระบใุห้ทั้งรฐัสภาและรฐับาลมกีารถกอภปิรายในประเดน็ของการส่ง

ทหารไปประจ�าอย่างต่างแดน หรอือาจถงึขั้นที่ให้มกีารลงมตดิ้วยในบางประเทศ

บทบำทของรฐัสภำถกูกดีกนัออกจำกกระบวนกำรในกำรตดัสนิใจ  
(ไม่มบีทบำทใดๆ ทั้งสิ้น)

เป็นกรณทีี่รฐัสภาไม่สามารถแม้แต่จะเปิดอภปิรายในประเดน็การส่งกองก�าลงัไปประจ�าการ 

ยังต่างแดนได้เลยและการอนุมัติย้อนหลังหลังจากที่รัฐบาลได้ด�าเนินการไปแล้วก็ไม่มี

ความจ�าเป็น ทั้งนี้เพราะการส่งกองก�าลังไปยังต่างประเทศถือเป็นการตัดสินใจด้าน

นโยบายต่างประเทศ ซึ่งเป็นอ�านาจอย่างเบด็เสรจ็ของฝ่ายบรหิาร และการที่รฐัสภาไม่ได้ 

มส่ีวนร่วมใดๆ เลยในกระบวนการตดัสนิใจจงึเท่ากบัเป็นการจ�ากดัอ�านาจของสภาในการ

ก�ากบัดูแลและตรวจสอบภารกจิด้านสนัตภิาพดงักล่าวด้วย
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เครื่องมอือื่นๆ ที่รฐัสภำสำมำรถน�ำมำใช้ในภำรกจิด้ำนสนัตภิำพ
ในต่ำงประเทศ

แม้ในกรณีที่รัฐสภาถูกกีดกันออกจากกระบวนการตัดสินใจ หรือมีบทบาทได้ค่อนข้าง

จ�ากดั รฐัสภากย็งัคงใช้แรงกดดนัโดยทางอ้อมต่อรฐับาลให้ด�าเนนิการต่างๆ อย่างน้อย

ใน 4 วธิกีาร กล่าวคอื

 รัฐสภาสามารถบังคับให้ฝ่ายบริหารอธิบายความรับผิดชอบในการส่งกองก�าลัง

ไปยงัต่างแดนของตนต่อรฐัสภา อย่างไรกด็ ีหากรฐัสภามไิด้รบัรู้/รบัทราบข้อมูล

อย่างครบถ้วนเกี่ยวกับความตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่รัฐบาลได้ลงนามไว้ 

รฐัสภากไ็ม่สามารถตรวจสอบการตดัสนิใจของรฐับาลในเรื่องเหล่านี้ได้

 รฐัสภาสามารถคดัค้านฝ่ายบรหิารเมื่อรฐับาลเสนองบประมาณที่มกีารแก้ไขเพิ่มเตมิ

เข้าสู่สภา ในกรณีที่มีภารกิจด้านสันติภาพที่มิได้คาดการณ์หรือมีการวางแผน

ไว้ล่วงหน้า รัฐสภาต้องอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมที่มิได้เป็นงบที่อยู่ในกรอบ 

งบประมาณปัจจุบนั รฐัสภาจงึมโีอกาสที่จะแสดงความคดิเหน็ผ่านอ�านาจในการ

อนุมตังิบประมาณได้ (ดงัเช่นในกรณขีองฝรั่งเศส)

 การมส่ีวนร่วมของรฐัสภามไิด้มคีวามส�าคญัแต่เฉพาะในช่วงของการถกอภปิราย

และการลงคะแนนเพื่อตดัสนิใจส่งกองก�าลงัไปยงัต่างแดนเท่านั้น แม้แต่ในช่วง

ที่มีการปฏิบัติภารกิจด้านสันติภาพแล้วก็ตาม สมาชิกรัฐสภาก็สามารถตั้งกระทู้

ถามหรอืใช้ช่วงระยะเวลาช่วงใดกไ็ด้ที่จะสอบถามไปยงัรฐับาลเกี่ยวกบัประเดน็นี้ 

นอกจากนี้ สมาชกิรฐัสภายงัสามารถเยี่ยมเยอืนกองก�าลงัที่ประจ�ายงัต่างประเทศ

ได้ด้วย (โปรดดูบทที่ 17)

 จากแง่มุมของการตรวจสอบในเรื่องความรบัผดิชอบของรฐับาลนั้น รฐัสภากย็งั 

สามารถไต่สวนหรือตั้งค�าถามไปยังรัฐบาลเพื่อให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ

ภารกจิดงักล่าวภายหลงัจากที่ปฏบิตักิารรกัษาสนัตภิาพได้เสรจ็สิ้นลงแล้วด้วย
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ตำรำงที่ 48

กระบวนกำรปฏบิตักิำรรกัษำสนัตภิำพของสหประชำชำตอิย่ำงเป็นขั้นตอน

องค์การสหประชาชาติไม่มีกองทัพเป็นของตนเอง การปฏิบัติการรักษาสันติภาพในแต่ละกรณี 

ต้องมกีารก�าหนดให้สนองตอบต่อความต้องการของแต่ละสถานการณ์ ในแต่ละกรณ ีคณะมนตรี

ความมั่นคงแห่งสหประชาชาตกิจ็ะขอให้มกีารจดัตั้งชดุปฏบิตักิารขึ้นใหม่ ด้วยเหตนุี้ องค์ประกอบ

ของชุดปฏบิตักิารรกัษาสนัตภิาพแต่ละชุดจงึเริ่มต้นจากศูนย์ทุกครั้งไป 

สมาชิกคณะมนตรีความมั่นคง 15 ประเทศ เป็นผู้มีอ�านาจในการจัดตั้งกองก�าลังเพื่อปฏิบัติ

การในการรักษาสันติภาพ และเป็นผู้ก�าหนดขอบเขตภารกิจ ซึ่งในการลงมตินั้นต้องได้คะแนน

เสยีงสนบัสนุนอย่างน้อย 9 เสยีง และต้องไม่ได้รบัการคดัค้านจากสมาชกิถาวร (อนัได้แก่ จนี 

ฝรั่งเศส สหพนัธรฐัรสัเซยี สหราชอาณาจกัร และสหรฐัอเมรกิา) เลขาธกิารสหประชาชาตจิะเป็น

ผู้ให้ข้อเสนอแนะถงึระยะเวลาและวธิกีารที่จะเริ่มและด�าเนนิการปฏบิตักิารดงักล่าว และจะต้อง

เป็นผูร้ายงานถงึความคบืหนา้ของภารกจิในการรกัษาสนัตภิาพ ขณะที่หน่วยงานปฏบิตักิารรกัษา

สนัตภิาพ (Department of Peacekeeping Operations) หรอื DPKO จะเป็นผู้รบัผดิชอบ

ในการปฏบิตักิารตามค�าสั่งในพื้นที่ และเป็นผูจ้ดัการในด้านการสนบัสนนุทางเสบยีงแก่ชุดปฏบิตัิ

การรกัษาสนัตภิาพของสหประชาชาตทิั่วโลก

เลขาธิการสหประชาชาติเป็นผู้เลือกผู้บัญชาการกองก�าลังและขอให้สมาชิกส่งกองก�าลังทหาร 

ต�ารวจ พลเรอืน หรอืบุคลากรด้านต่างๆ เข้าร่วมในกองก�าลงัดงักล่าว ขณะที่ การสนบัสนุนทาง

เสบยีงและการส่งก�าลงับ�ารุงและอุปกรณ์ทั้งหลายจะต้องได้รบัจากรฐัสมาชกิสหประชาชาต ิ หรอื

จากคู่สัญญาที่เป็นเอกชน ส่วนคณะท�างานที่เป็นพลเรือน เจ้าหน้าที่พลเรือนฝ่ายสนับสนุนซึ่ง 

มาจากบุคลากรภายในระบบสหประชาชาติ รัฐสมาชิกจะให้ยืมตัวมาชั่วคราวและมีปัจเจกบุคคล

ที่คดัเลอืกทั้งจากในท้องที่หรอืในระดบันานาชาตเิพื่อท�าหน้าที่ในต�าแหน่งเฉพาะบางต�าแหน่ง

ระยะเวลาล่วงหน้าในการที่จะส่งกองก�าลงัไปประจ�าการในพื้นที่จะมคีวามแตกต่างกนัไป ซึ่งโดย

หลกัการแล้วจะขึ้นอยูก่บัความเตม็ใจของรฐัสมาชกิที่จะส่งกองทพัเข้าร่วมในแต่ละปฏบิตักิารนั่นเอง 

ขณะที่แหล่งเงนิทนุที่สามารถจดัหาได้อย่างทนัท่วงทแีละความสามารถในการส่งก�าลงัพลเข้าพื้นที่

ก็มีผลต่อช่วงระยะเวลาในการส่งกองก�าลังรักษาสันติภาพเข้าไปประจ�าในพื้นที่ด้วยเช่นกัน อาท ิ 

ในปี ค.ศ. 1973 บางส่วนของกองก�าลงัฉกุเฉนิของสหประชาชาต ิ(UN Emergency Force - - 

UNEF II) หน่วยที่ 2 สามารถเข้าประจ�าการในตะวันออกกลางได้ภายในระยะเวลาเพียง 24 

ชั่วโมง อย่างไรก็ดี ในบางกรณีที่มีความซับซ้อนทั้งในเรื่องขอบเขตอ�านาจของปฏิบัติการและ

ความยากล�าบากในการส่งก�าลังบ�ารุง หรือกรณีที่กองก�าลังรักษาสันติภาพต้องเผชิญความเสี่ยง
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อย่างสูงนั้น อาจจะใช้ระยะเวลาหลายเดือนกว่าที่จะมีการรวบรวมและจัดส่งกองก�าลังไปปฏิบัติ

การในพื้นที่ได้

แหล่งที่มา : United Nations Web site http://www.un.org 

ตำรำงที่ 49

กฎเกณฑ์กำรใช้ก�ำลงัของภำรกจิรกัษำสนัตภิำพ

เมื่อรฐัสภาอนมุตัใิห้มกีารส่งกองทพัไปประจ�าการ ณ ต่างประเทศนั้น รฐัสภากอ็าจจะก�าหนดระดบั

ของการใช้ก�าลังที่กองทัพจะสามารถใช้ได้ ตลอดจนระบุสถานการณ์ที่กองทัพจะใช้ก�าลังไว้ด้วย 

นั่นกค็อื กฎกตกิาในการใช้ก�าลงั (Rules of Engagement หรอื ROE) นั่นเอง ROE หมายถงึ 

ข้อก�าหนดของการใช้ก�าลงัที่มอีนัตรายอย่างสงูในการปะทะอย่างไม่แยกแยะในปฏบิตักิารเฉพาะกจิ  

ซึ่งการตดัสนิใจในปฏบิตักิารดงักล่าวเป็นเรื่องเฉพาะบคุคล โดยพยายามจ�ากดัการใช้ก�าลงัอย่างมาก 

ที่สุดเท่าที่จะท�าได้ ขณะที่เปิดโอกาสให้ทหารมีโอกาสเพียงพอในการป้องกันตนเองด้วย ฉะนั้น 

หลกัการพื้นฐานของการป้องกนัตนเองจะต้องถูกด�ารงไว้ ROE จงึหมายถงึทั้งปัจจยัในด้านการ

สนบัสนุนแก่ทหาร/กองก�าลงั และปัจจยัทั้งในทางยุทธวธิแีละการปฏบิตักิารทางทหาร จงึจ�าเป็น

ต้องมกีารวางแผนและก�าหนดให้สอดคล้องทั้งในทางยทุธวธิแีละเป้าหมายทางการเมอืง ตลอดจน

ต้องไม่ขดักบักฎกตกิาระหว่างประเทศ เช่น มตขิองคณะมนตรคีวามมั่นคงแห่งสหประชาชาตด้ิวย

ROE จะต้องรวมเอาเงื่อนไขต่างๆ ของการใช้ก�าลัง ดังที่ได้ระบุไว้ซึ่งจะต้องเป็นการใช้ก�าลัง 

จากน้อยไปหามาก เพื่อให้เกดิความสมดุลในการปลดชนวน ยกระดบั หรอืแม้แต่การแก้ไขการ

เผชญิหน้าระหว่างกนั การก�าหนดความหมายของ ROE ให้ครอบคุลมระดบัของการใช้ก�าลงัใน

การตอบโต้แบบค่อยเป็นค่อยไป (จากน้อยไปหามาก) นั้นส่งผลให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้

ก�าลงัเท่าที่จ�าเป็นในการรบัมอืกบัระดบัความรุนแรงที่มคีวามแตกต่างกนั ขณะที่กจ็ะสามารถลด

ความเสยีหายอนัเกดิจากการใช้ความรุนแรงดงักล่าวลงไปได้ด้วย และด้วยเหตุนี้ ROE จงึควร

จะมกีารก�าหนดระดบัของการใช้ก�าลงั (จากน้อยไปหามาก) ไว้ ดงัต่อไปนี้

 ใช้ก�าลงักเ็พื่อป้องกนักองทพัเท่านั้น

 ใช้ก�าลงัในการป้องกนักองทพัและป้องกนัชวีติของพลเรอืน

 ใช้ก�าลังในการป้องกันกองทัพ ชีวิตพลเรือน และป้องกันเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้ (เช่น  

โรงพยาบาล สะพาน ฯลฯ)
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 การใช้มาตรการที่จ�าเป็นทั้งหลายเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ของปฏบิตักิาร

ในขณะเดยีวกนั ROE กค็วรระบปุระเภทของอาวธุที่จะใช้ในแต่ละปฏบิตักิารสนัตภิาพไว้ด้วย ซึ่ง

กอ็าจจ�าแนกได้ตั้งแต่การไม่ใช้อาวธุเลยจนถงึการอนญุาตให้มกีารใช้อาวธุหนกัทกุชนดิ ซึ่งรวมถงึ

เรอืรบ เครื่องบนิ และเทคโนโลยดี้านขปีนาวุธต่างๆ

กำรฝึกทหำรเพื่อภำรกจิรกัษำสนัตภิำพ

การเข้าร่วมในปฏบิตักิารรกัษาสนัตภิาพเป็นภารกจิที่ต้องทุ่มเทอย่างมากส�าหรบักองทพั

และต้องมกีารฝึกฝนเพิ่มเตมิ ตลอดจนมกีารเรยีนรูท้ี่มากกว่าปฏบิตักิารเตรยีมความพร้อม

ของกองทพัในยามปกติ

ประเดน็ข้างต้นจะปรากฏอย่างชดัเจนในระดบัปฏบิตักิาร ซึ่งท�าให้กองทพัมคีวามจ�าเป็น

ที่ต้องมีความรู้เฉพาะด้าน อาทิ การก�าจัดกับระเบิด หรือการมีความสามารถในการ

ตดิต่อและมปีฏสิมัพนัธ์กบัพลเรอืน ซึ่งหมายรวมถงึการมคีวามสามารถพเิศษในการเป็น

ตวักลางในการไกล่เกลี่ย และในการเจรจาด้วย (ซึ่งในบางกรณกีต็้องมคีวามรู้ในภาษา

ท้องถิ่น) ต้องมคีวามรู้เกี่ยวกบัขนบธรรมเนยีมและประเพณขีองท้องถิ่น มคีวามเข้าใจ 

เป็นอยา่งดเีกี่ยวกบัมนุษยแ์ละกฎหมายมนุษยธรรม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งองคค์วามรู้ 

ที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ในการใช้ก�าลัง (ROE) ในภารกิจพิเศษต่างๆ และในประเด็น 

หลังสุดนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าในภารกิจรักษาสันติภาพนั้น โดยปกติแล้วจะมีการจ�ากัด

การใช้ก�าลังอย่างมาก และในบางกรณีกองก�าลังทางทหารที่เข้าไปประจ�าการนั้นจะไม่มี

การตดิอาวุธเลย

ความจ�าเป็นที่จะต้องมีการฝึกฝนเป็นพิเศษนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับขั้นตอนในการ

วางแผน อันเป็นกรณีที่กองทัพที่ถูกส่งไปปฏิบัติการรักษาสันติภาพ มักจะถูกส่งไป

ประจ�าในบรเิวณที่ห่างไกลจากประเทศของตนและอาจจะเป็นสถานที่ที่ไม่เคยคาดว่าจะส่ง 

กองก�าลงัไปประจ�าการมาก่อน ในสถานการณ์ดงักล่าว การจดัการขนส่ง การล�าเลยีงเสบยีง 

และการส่งก�าลังบ�ารุงจึงกลายเป็นเรื่องที่มีความยากล�าบาก และในบางกรณีอาจอยู่ 

นอกเหนอืความสามารถของบางประเทศในการที่จะจดัหาวสัดุอุปกรณ์ด้วย
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ในประการสุดท้าย การเตรียมการและการฝึกที่เพิ่มขึ้นเป็นความจ�าเป็นในระดับการ 

สั่งการและการส่งก�าลังบ�ารุงด้วย ทั้งนี้เพราะกองทัพของประเทศต่างๆ นั้น ส่วนใหญ่ 

จะปฏบิตักิารอยูใ่นพื้นที่เดยีวและภายใต้การบงัคบับญัชาเพยีงหนึ่งเดยีว แต่ในปฏบิตักิาร 

รกัษาสนัตภิาพนั้น สายการบงัคบับญัชาซึ่งแต่เดมิขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหมเพยีงอย่างเดยีว

นั้นก็ถูกเปลี่ยนแปลงไป การประสานงานระหว่างกองทัพของประเทศต่างๆ ที่มีความ

แตกต่างกนั และการประสานงานกบัองค์การระหว่างประเทศ อย่างเช่น คณะกรรมการ 

กาชาดสากลจงึมคีวามส�าคญัและจ�าเป็นอย่างยิ่ง

ในกรณีที่ปฏิบัติการรักษาสันติภาพด�าเนินการโดยสหประชาชาติ การบังคับบัญชา

กองทัพจะถูกควบคุมทั้งโดยมติของคณะมนตรีความมั่นคงและโดยกฎเกณฑ์ในการใช้

ก�าลัง กฎเกณฑ์ในการปฏิบัติการทางทหารของสหประชาชาติ ประมวลจริยธรรมของ

สหประชาชาติ ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการจัดการบริหารในส่วนที่เกี่ยวกับกองก�าลัง

นานาชาตขิองสหประชาชาติ

ตำรำงที่ 50

กำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่รกัษำสนัตภิำพของสหประชำชำติ

หน่วยงานฝึกอบรมซึ่งถกูจดัตั้งขึ้นในฝ่ายงานปฏบิตักิารรกัษาสนัตภิาพของสหประชาชาตมิหีน้าที่ 

ในการให้แนวทาง ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ และข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิกสหประชาชาต ิ

ในส่วนที่เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติการรักษาสันติภาพ โดยในหน่วยงานนี้ได้มีการพัฒนารูปแบบ 

ในการฝึก และมเีอกสารต่างๆ โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรูท้ี่สั่งสมกนัมา ตลอดจน 

องค์ความรู้ที่เกี่ยวกบัระเบยีบปฏบิตัมิาตรฐาน (Standard Operating Procedure - - SOP) 

ที่สั่งสมมาจากประสบการณ์ในภารกจิรกัษาสนัตภิาพตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา หน่วยงาน

นี้จะท�างานร่วมกับวิทยาลัยการทหารต่างๆ กับสถาบันฝึกอบรมทั้งในระดับประเทศและระดับ

ภูมิภาคในหลากหลายประเทศ และกับคณะผู้ปฏิบัติงานรักษาสันติภาพคณะต่างๆ ด้วย มีการ

จัดตั้งคณะผู้ช่วยในการฝึกอบรมของสหประชาชาติ และสร้างหลักสูตรในการ “ฝึกผู้ฝึกอบรม” 

(Train the Trainers) ขึ้นเพื่อช่วยให้รฐัสมาชกิพฒันาหลกัสูตรและโครงการฝึกอบรมในภารกจิ

รักษาสันติภาพ และน�าโครงการไปใช้ปฏิบัติอย่างได้ผล นอกจากนี้ ก็มีการรวบรวมประมวล

ระเบยีบปฏบิตัแิละคูม่อืต่างๆ เพื่อช่วยให้ภารกจิในการรกัษาสนัตภิาพมมีาตรฐานเดยีวกนัทั่วโลก

แหล่งที่มา : United Nations Web site http:www.un.org
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เกณฑ์ในกำรส่งกองก�ำลงัเพื่อปฏบิตัภิำรกจิด้ำนมนษุยธรรม 
ในต่ำงประเทศ

ทั้งรัฐสภาและรัฐบาลสามารถก�าหนดเกณฑ์ในการส่งกองก�าลังไปประจ�ายังต่างประเทศ

ได้ การก�าหนดเงื่อนไขอย่างชัดเจนเป็นการสร้างความโปร่งใสในกระบวนการตัดสินใจ

ซึ่งก็อาจน�าไปสู่การได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในปฏิบัติการรักษาสันติภาพด้วย 

เกณฑ์ดงักล่าวม ี 2 ประเภทด้วยกนั (โปรดดูกรอบข้างล่าง) เกณฑ์แรกคอื เงื่อนไขที่

เกี่ยวกบับรบิททางการเมอืงและรปูแบบของปฏบิตักิารทางทหาร ส่วนเงื่อนไขชดุที่สองนั้น 

มุ่งเน้นไปที่ตัวภารกิจในปฏิบัติการรักษาสันติภาพเอง อันได้แก่ ขอบเขตอ�านาจการ 

บงัคบับญัชา ระยะเวลา และรูปแบบของกองก�าลงั

ท่ำนสำมำรถท�ำอะไรได้บ้ำงในฐำนะสมำชกิรฐัสภำ

เกณฑ์ทั่วไปในส่วนที่เกี่ยวกับบริบทและประเภทของภำรกิจรักษำ
สนัตภิำพ

 ท�าให้แน่ใจว่ารฐัสภาและคณะกรรมาธกิารที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบในประเดน็ดงัต่อไปนี้

 พนัธกรณรีะหว่างประเทศของรฐั

 ความเหมาะสมของการส่งหรอืรบักองทพัไปประจ�าการในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของภารกจิ

ในการรกัษาสนัตภิาพ

 เหตผุลหรอืภมูหิลงัของการเข้าแทรกแซงในแต่ละกรณ ี(เช่น มกีารละเมดิสทิธมินษุยชน

ขนาดใหญ่ในประเทศเป้าหมาย)

 มีการก�าหนดกรอบการปฏิบัติงานส�าหรับภารกิจรักษาสันติภาพทั้งในระดับภูมิภาคและ

ระดบัโลก

 มกีารก�าหนดกฎเกณฑ์พื้นฐานในการใช้ก�าลงั (ROE) ของทหารในภารกจิรกัษาสนัตภิาพ

ทั้งในระดบัภูมภิาคและระดบัโลก

 การใช้ก�าลงัทหารในสดัส่วนที่เหมาะสม

 มขี้อก�าหนดในกระบวนการตดัสนิใจทางการเมอืงที่มปีระสทิธภิาพ
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 มกีารก�าหนดข้อจ�ากดัในการใช้อ�านาจของรฐั

 พิจารณาระดับการให้การสนับสนุนหรือการต่อต้านของประชาชนต่อหลักการของการที่

ประเทศจะเข้ามสี่วนร่วมในปฏบิตักิารรกัษาสนัตภิาพ

 กระบวนการในการประเมนิและหลกัการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัประเดน็สบืเนื่องที่อาจจะ

เกดิขึ้นตามมา

 ความจ�าเป็นในการที่รัฐสภาจะต้องได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนเมื่อการปฏิบัติภารกิจ 

สิ้นสุดลงเพื่อที่จะได้ ท�าการประเมนิและตรวจสอบปฏบิตักิารรกัษาสนัตภิาพทั้งหมด

เกณฑ์เฉพำะส�ำหรบัภำรกจิรกัษำสนัตภิำพในบำงกรณี

 ท�าให้แน่ใจว่ารฐัสภาและคณะกรรมาธกิารที่เกี่ยวข้องได้พจิารณาในประเดน็ต่อไปนี้

 การก�าหนดกรอบและขอบเขตอ�านาจของปฏบิตักิารรกัษาสนัตภิาพ

 รูปแบบของหน่วยทหารที่เกี่ยวข้อง

 ความเป็นไปได้ของปฏบิตักิารทางทหารในภารกจิดงักล่าว

 การมกีองก�าลงัและวสัดุที่เพยีงพอและเหมาะสมที่จะจดัส่งไปปฏบิตักิาร

 ความเสี่ยงที่อาจเกดิขึ้นต่อบุคลากรทางทหาร

 ระยะเวลาที่คาดว่ากองก�าลังจะประจ�าการในต่างแดน ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ในการ 

คงกองก�าลงัไว้ อย่างยดืเยื้อยาวนานหากมคีวามจ�าเป็น

 ผลกระทบด้านงบประมาณ

 ปฏกิริยิาของสาธารณชนต่อภารกจิรกัษาสนัตภิาพดงักล่าว

กำรใช้กระบวนกำรทำงรฐัสภำในภำรกจิกำรรกัษำสนัตภิำพ

 ในกรณทีี่เกดิความจ�าเป็น ท�าให้แน่ใจว่ารฐัสภาจะสามารถ 

 จดัให้มกีารรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนในเรื่องปฏบิตักิารรกัษาสนัตภิาพ

 จัดให้มีการไต่สวนก่อนที่จะมีการส่งกองก�าลังรักษาสันติภาพออกไปประจ�ายัง 

ต่างประเทศ

 เรียกร้องให้น�าตัวบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในปฏิบัติการรักษาสันติภาพที่ต้องสงสัยว่า

ได้กระท�าการละเมดิสทิธมินุษยชน เข้าสู่กระบวนการพจิารณาคดแีละถูกคุมขงั

 ไม่ควรลงัเลใจในการที่จะใช้กระบวนการทางรฐัสภาเพื่อจดัให้มกีารสอบถาม และไต่สวนใน

ส่วนที่เกี่ยวกบัปฏบิตักิารรกัษาสนัตภิาพที่ด�าเนนิอยู่





ภำคที่ 6

ทรพัยำกรทำงกำรเงนิ : 

กำรควบคมุงบประมำณด้ำนควำมมั่นคง

อย่ำงมปีระสทิธภิำพ
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บทที่ 23

ควำมมั่นคงและ

อ�ำนำจในกำรจดัสรรงบประมำณ

รฐัสภำและกระบวนกำรจดัท�ำงบประมำณ 
ในส่วนที่เกี่ยวกบัควำมมั่นคง

ทั่วทุกมุมโลก รัฐสภามีบทบาทส�าคญัตามกฎหมายในการออกกฎหมายและก�ากบัดูแล

กระบวนการจัดท�างบประมาณในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง แม้ว่าระดับของแรงจูงใจ

ทางการเมืองตลอดจนโอกาสที่จะท�าหน้าที่ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพอาจจะแตกต่าง

กนัไปในแต่ละประเทศ อย่างไรกด็ ี ในทางปฏบิตัแิล้ว รฐัสภามกัจะขาดเครื่องมอืหรอื

กลไกที่จะช่วยเสรมิบทบาทในด้านนี้ให้มพีลงัอย่างชดัเจน และบ่อยครั้งที่การด�าเนนิงาน 

ของรัฐสภามักจะถูกขัดขวางโดยข้ออ้างในเรื่องของชั้นความลับและความคลุมเครือ 

ในส่วนที่เกี่ยวกบัการจดัสรรงบประมาณด้านความมั่นคง รวมทั้งความไม่ชดัเจนในการ

จัดสรรงบประมาณและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับภารกิจด้านความมั่นคงต่างๆ นอกจากนี้ 

วฒันธรรมทางการเมอืงอนัยาวนานของการที่ฝ่ายบรหิารมอี�านาจสงูสดุในประเดน็ที่เกี่ยวกบั 

ภาคความมั่นคงก็มักจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา ผลก็คือรัฐสภา 

จงึมแีนวโน้มที่จะปล่อยให้กระบวนการในการจดัท�างบประมาณด้านการป้องกนัประเทศ

ตกอยู่ในมอืของฝ่ายบรหิารและกองทพั

อย่างไรกด็ ีสมาชกิรฐัสภากไ็ม่ควรที่จะประเมนิอ�านาจในการจดัสรรงบประมาณของตน

ในฐานะที่เป็นเครื่องมอืในการก�ากบัดแูลและตรวจสอบภาคความมั่นคง และเป็นเครื่องมอื

ที่ท�าให้ภาคส่วนนี้ต้องท�าการปฏิรูปเพื่อสนองต่อความต้องการของสังคมต�่าจนเกินไป 

ทั้งนี้เพราะ “อ�านาจของกระเป๋าเงิน” นั้น สามารถถูกน�าไปใช้ในทางที่จะช่วยให้เกิด 

หลักประกันว่า การจัดสรรและการใช้งบประมาณนั้นควรจะยังประโยชน์สูงสุด 

แก่ประชาชนและจะต้องสามารถได้รบัการตรวจสอบและมผีู้รบัผดิชอบได้ด้วย
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กรอบที่ 51

งบประมำณ : เครื่องมอืส�ำคญัของธรรมำภบิำลในระบอบประชำธปิไตย

“งบประมาณของประเทศมใิช่เป็นเพยีงเครื่องมอืทางเทคนคิส�าหรบัการรวบรวมจดัเกบ็รายได้และ

การเสนอรายการค่าใช้จ่ายเท่านั้น หากแต่เป็นถ้อยแถลงทางนโยบายที่ส�าคญัที่สุดที่น�าเสนอโดย

ฝ่ายบริหารในแต่ละปี งบประมาณสะท้อนถึงคุณค่าพื้นฐานที่มีความส�าคัญต่อนโยบายของชาต ิ

เป็นการสะท้อนถึงทัศนะและมุมมองของรัฐบาลต่อสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

เป็นการประกาศถงึเป้าหมายทางเศรษฐกจิ การคลงั และการงบประมาณของรฐับาล ตลอดจน

สะท้อนถึงการจัดล�าดับความส�าคัญทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลด้วย(...) นอกจากนี้ 

งบประมาณยังเป็นมาตรวัดที่ทรงคุณค่าถึงเจตนารมณ์ของรัฐบาลในวันข้างหน้า พร้อมทั้งเป็น

มาตรวดัผลการด�าเนนิงานที่ผ่านมาของรฐับาลด้วย

“งบประมาณถอืเป็นเอกสารที่มคีวามส�าคญัอย่างยิ่งที่จะก่อให้เกดิความโปร่งใส ความรบัผดิชอบ 

และการจัดการบริหารบ้านเมืองอย่างครอบคลุมและมีธรรมาภิบาล ในการแจกแจงรายละเอียด

ของร่างงบประมาณรายจ่ายที่น�าเสนอเข้าสูส่ภานั้น ท�าให้รฐัสภาและสาธารณชนได้มโีอกาส “รบัรู้ว่า 

เงินนั้นจะถูกน�าไปใช้จ่ายในเรื่องใดบ้าง” ซึ่งก็เท่ากับเป็นการสร้างความโปร่งใสในการท�างาน 

นอกจากนี้ งบประมาณจะต้องได้รบัการอนุมตัจิากรฐัสภาก่อนที่รฐับาลจะสามารถใช้จ่ายเงนิหรอื

จะหารายได้เข้าประเทศได้ ซึ่งก็ส่งผลให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจะต้องรับผิดชอบทั้งต่อรัฐสภาและ

คณะกรรมาธกิารที่เกี่ยวข้องด้วย

“ความโปร่งใสและความรบัผดิชอบควรเปน็เงื่อนไขที่ก�าหนดไวใ้นรฐัธรรมนญูโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในส่วนที่เกี่ยวกบักระบวนการจดัท�างบประมาณของประเทศ ความโปร่งใสในกระบวนการจดัท�า

งบประมาณและความรบัผดิชอบถอืเป็นหวัใจของระบอบประชาธปิไตย

ตดัตอนจาก : General report of the IPU Seminar on Parliament and the Budget-

ary Process, Including from a Gender Perspective, Nairobi, May 2000

รัฐสภาควรใส่ใจในประเด็นด้านความมั่นคงและภาคความมั่นคงในกระบวนการจัดท�า

งบประมาณใน 4 ขั้นตอนดงันี้

ขั้นกำรเตรยีมงบประมำณ : ในขั้นตอนนี้ ฝ่ายบรหิารจะเสนอการจดัสรรงบประมาณด้วย

จดุประสงค์ที่หลากหลาย แต่รฐัสภาและสมาชกิรฐัสภากส็ามารถมส่ีวนร่วมในขั้นการเตรยีม

การนี้ได้โดยผ่านช่องทางและกลไกทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
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ขั้นกำรอนมุตังิบประมำณ : ในขั้นตอนนี้ รฐัสภาควรที่ศกึษาและก�าหนดผลประโยชน์

ของประชาชนตลอดถงึความเหมาะสมในการจดัสรรงบประมาณ และในบางกรณ ีกอ็าจ

จะเสนอแนวทางอย่างชดัเจนในการจดัสรรงบประมาณด้านความมั่นคงอย่างชดัเจนด้วย

ขั้นกำรลงมอืด�ำเนนิกำรหรอืกำรใช้จ่ำยงบประมำณ : ในขั้นตอนนี้ รฐัสภาจะทบทวนและ 

ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลและอาจเร่งรัด/กระตุ้นให้มีการใช้จ่ายอย่าง

โปร่งใสและมีความรับผิดชอบ โปรดดูส่วนที่เกี่ยวกับประเด็นนี้ในส่วนต่อไป และใน

กรณทีี่มกีารเสนอของบประมาณเกนิกว่าที่ได้จดัสรรไปแล้ว รฐัสภาจะต้องคอยตดิตาม

และตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนในข้อเสนอดังกล่าวเพื่อป้องกันมิให้มีการใช้ค่าใช้จ่ายเกิน

ความจ�าเป็น

ขั้นตอนกำรตรวจสอบบญัชแีละประเมนิ : ในขั้นตอนนี้ รฐัสภาจะท�าการตรวจสอบอย่าง

ละเอียดว่ารัฐบาลมีการใช้งบประมาณผิดประเภทหรือไม่ นอกจากนี้ รัฐสภายังจะต้อง 

มกีารประเมนิงบประมาณโดยรวมเป็นระยะๆ ตลอดจน ตรวจสอบระบบการสอบบญัชี

เป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างถกูต้อง มคีวามรบัผดิชอบ 

และอย่างมปีระสทิธภิาพ

งบประมำณในกำรป้องกนัประเทศ

กรอบที่ 52

เหตใุดรฐัสภำจงึต้องมบีทบำทอย่ำงแขง็ขนัในเรื่องงบประมำณ

พรรคการเมืองฝ่ายค้านสามารถใช้การอภิปรายงบประมาณเพื่อเสนอทางเลือกในการจัดสรร 

งบประมาณ ในการลงคะแนนเสยีงเพื่อผ่านร่างพระราชบญัญตังิบประมาณเป็นกฎหมายนั้น พรรค

เสยีงข้างมากแสดงความมั่นใจในการด�าเนนิงานของฝ่ายบรหิารด้วยการยนืยนัประเดน็ที่ท�าให้เกดิ

ความชอบธรรม และตอกย�้าถงึความเชื่อมโยง และความเป็นหนึ่งเดยีวระหว่างการน�านโยบายไป

ปฏบิตักิบัถ้อยแถลงที่พรรคเสยีงข้างมากที่ได้รบัการเลอืกตั้งเข้ามาได้ประกาศไว้

การควบคุมงบประมาณเป็นมาตรการที่ส�าคญัที่สุดที่จะส่งผลต่อนโยบายของรฐับาล และภายใต้

กฎหมายทบทวนงบประมาณนั้นได้ให้อ�านาจฝ่ายบริหารในการใช้จ่ายงบประมาณและจึงถือว่า

กระบวนการจดัท�างบประมาณเป็นอนัสิ้นสุดลง

ตดัตอนจาก : General Report on the IPU seminar on “Parliament and the Budgetary  

Process, including from a Gender Perspective”, Bamako, Mali, November 2001
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กรอบข้างล่างนี้แสดงถงึภาพรวมของรายจ่ายในการป้องกนัประเทศของประเทศต่างๆ ทั่วโลก

จะเห็นได้ว่าในช่วงหลังสงครามเย็นสิ้นสุดลงนั้น งบประมาณรายจ่ายในการป้องกัน

ประเทศลดลงอย่างเหน็ได้ชดั ซึ่งแสดงให้เหน็ว่า หลายประเทศได้เริ่มที่จะเข้าสู่การทุ่ม

งบประมาณไปยังการสร้างสันติภาพ อย่างไรก็ดี หลายประเทศในเอเชียและอาฟริกา 

กย็งัคงเพิ่มงบประมาณทางทหารในช่วงเวลานี้อยู่

กรอบที่ 53

สดัส่วนเป็นร้อยละของค่ำใช้จ่ำยในกำรป้องกนัประเทศต่อผลติภณัฑ์มวลรวม

ในบรเิวณต่ำงๆ ทั่วโลกและในบำงประเทศ

1985 2000 2001

องค์กำรเนโต 4.0 2.2 2.2

สหรฐัอเมรกิา 6.5 3.0 3.2

สหราชอาณาจกัร 5.2 2.4 2.5

ฝรั่งเศส 4.0 2.6 2.6

เยอรมนั 3.2 1.6 1.5

ประเทศในยโุรปที่มไิด้สงักดัองค์กรเนโต 4.3 2.8 2.3

สหภาพโซเวยีต/รสัเซยี 16.1 5.0 4.3

ตะวนัออกกลำงและอำฟรกิำตอนเหนอื 11.9 6.7 7.2

เอเชยีกลำงและเอเชยีใต้ 4.3 5.2 3.8

เอเชยีตะวนัออกและออสตรำเลเซยี 6.4 3.5 3.3

ญี่ปุ่น 1.0 1.0 1.0

แครบิเบยีนและละตนิอเมรกิำ 3.2 1.7 1.7

ซบั-ซำฮำรำ อำฟรกิำ 3.1 3.8 3.4

เอรเิทรยี n.a. 30.0 20.9

รวมทั่วโลก 6.7 3.6 3.5

ที่มา : The Military Balance 2002-2003, IISS, London
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กำรจดัท�ำงบประมำณในด้ำนควำมมั่นคงอย่ำงมปีระสทิธภิำพ

ความรับผิดชอบและความโปร่งใสเป็นเงื่อนไขส�าคัญในการจัดท�างบประมาณอย่างมี

ประสิทธิภาพ วิธีที่ดีที่สุดที่จะให้เกิดความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ก็คือ การม ี

กระบวนการในการจัดท�างบประมาณที่มีความโปร่งใส ขณะที่การสร้างความโปร่งใส

และการก่อให้เกิดภาระความรับผิดชอบก็สามารถพัฒนาจากหลักการของการจัดท�า 

งบประมาณอย่างมปีระสทิธภิาพด้วยเช่นกนั

กำรให้กำรอนมุตัล่ิวงหน้ำ : รฐัสภาควรให้การอนมุตัฝ่ิายบรหิารในการใช้จ่ายงบประมาณ

ควำมเป็นเอกภำพ : รายจ่ายและรายรับทั้งหมดควรถูกน�าเสนอสู่สภาในเอกสาร 

งบประมาณชุดเดยีวเท่านั้น

กำรก�ำหนดระยะเวลำอย่ำงสม�่ำเสมอ (Periodicity) : ฝ่ายบริหารจะต้องน�าเสนอ 

งบประมาณเป็นประจ�าทุกปีต่อรฐัสภา การก�าหนดช่วงเวลายงัหมายรวมถงึความจ�าเป็น

ที่จะต้องระบุระยะเวลาในการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รบัการจดัสรรแล้วด้วย

กำรเฉพำะเจำะจง (Specif ity) : ทั้งตวัเลขและค�าอธบิายของงบประมาณทุกรายการ 

ควรสะท้อนถงึภาพรวมอย่างชดัเจนของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดของรฐับาล และด้วยเหตนุี้ 

ค�าอธิบายค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการต้องไม่คลุมเครือ ขณะที่ค่าใช้จ่ายในงบประมาณ

แต่ละรายการกไ็ม่ควรที่จะสูงมากจนเกนิไป

ขอบเขตของกฎหมำย (Legality) : รายจ่ายทุกชนิดและกิจกรรมทุกประเภทจะต้อง

ไม่ขดัต่อกฎหมาย

โครงสร้ำงกำรใช้งบประมำณที่ไม่ยุ่งยำกซบัซ้อน (User-friendly Structure) : ฝ่าย

บรหิารจะต้องน�าเสนอประมาณการรายจ่ายต่อรฐัสภาในลกัษณะที่ท�าความเข้าใจได้อย่าง

ไม่ซับซ้อนเพื่อให้ประชาชนที่มีภูมิหลังที่แตกต่างหลากหลายที่เข้ารับฟังการอภิปราย 

งบประมาณในสภาสามารถเข้าถงึและเข้าใจได้
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ขอบเขตที่กว้ำงขวำงครอบคลมุ (Comprehensiveness) : งบประมาณของรฐับาลที่

เกี่ยวโยงกับภาคความมั่นคงที่มีลักษณะที่แตกต่างกันจะต้องมีความครอบคลุมอย่าง

สมบูรณ์และไม่ควรมีรายการค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ไม่อาจระบุผู้ที่รับผิดชอบหรือไม่สามารถ

อธบิายได้ ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณของหน่วยงานด้านความมั่นคง อนัได้แก่ หน่วยงาน

ทหาร หรอื หน่วยงานอื่นใดที่มลีกัษณะการจดัองค์กรแบบทหารกต็าม หน่วยงานต�ารวจ 

และหน่วยงานข่าวกรอง รวมทั้งบริษัทรักษาความปลอดภัยเอกชนที่ฝ่ายบริหารเป็น 

ผู้ว่าจ้างด้วย

กำรเผยแพร่ประชำสมัพนัธ์ (Publicity) : พลเมอืงทุกคน (ไม่ว่าจะเป็นปัจเจกบุคล

หรือกลุ่มองค์กร) ควรที่จะมีโอกาสแสดงความเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินในเรื่อง

งบประมาณ ซึ่งหมายความว่า เอกสารงบประมาณทั้งหมดจะต้องมลีกัษณะที่ประชาชน

สามารถเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย และจะต้องเผยแพร่ให้ประชาชนสามารถหาอ่านได้ 

โดยทั่วไป ในทุกสถานที่ในประเทศ (เช่น จะต้องจัดส่งเอกสารงบประมาณไปยัง 

ห้องสมุดในท้องที่ต่างๆ ฯลฯ)

ควำมสอดคล้องต้องกัน (Consistency) : ควรมีความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนระหว่าง

นโยบาย แผนการด�าเนนิงาน ร่างงบประมาณ และผลการปฏบิตังิาน

เครื่องมอืและเป้ำหมำย (Means and Ends) : ค�าอธบิายในเอกสารงบประมาณควรมี

ลกัษณะที่สื่อถงึความเข้าใจในวตัถปุระสงค์ของงบประมาณนั้นๆ อย่างชดัเจน ในประเดน็

ที่เกี่ยวกับ (a) ทรัพยากรที่จะน�ามาใช้ (b) เป้าหมายหรือผลการด�าเนินงานที่ต้องการ

บรรลุถึง (c) การสามารถวัดผลลัพธ์ที่เกิดจากแผนงานที่ตั้งไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม  

งบประมาณที่มคีวามยดืหยุน่จงึหมายถงึการยอมให้มกีารเปลี่ยนแปลงในข้อก�าหนดหรอื

ขอบเขตใน 3 ประการข้างต้นนี้ได้

หลกัการดงักล่าวข้างต้นถอืเป็นเงื่อนไขในการควบคมุคณุภาพของการจดัท�างบประมาณ 

ที่เหมาะสม ขณะที่สมาชกิรฐัสภาขาดข้อมลูที่เกี่ยวกบัภาคความมั่นคง จงึท�าให้ไม่สามารถ

ยกประเดน็ที่เกี่ยวข้องกบัการพฒันาและประเดน็ทางเศรษฐกจิและสงัคมมาถกอภปิราย

ในกระบวนการจดัท�างบประมาณในการป้องกนัประเทศได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
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เงื่อนไขของกำรจดัท�ำงบประมำณอย่ำงเหมำะสม

มีองค์ประกอบอันหลากหลายในการจัดท�างบประมาณที่เหมาะสมที่จะช่วยให้รัฐสภา

สามารถก�ากบัดแูลและตรวจสอบงบประมาณของภาคความมั่นคงได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

องค์ประกอบที่ส�าคัญส่วนหนึ่ง ได้แก่ การมีกรอบกฎหมายและกรอบรัฐธรรมนูญที่

ชดัเจน ความคุ้มค่าของเงนิ การมวีนิยัทางงบประมาณ การก�าหนดระยะเวลา และการ

มปีฏสิมัพนัธ์กบัภาคประชาสงัคม

กรอบทำงกฎหมำยและกรอบตำมรฐัธรรมนญูที่ชดัเจน

สิทธิของสมาชิกรัฐสภาในการก�ากับดูแลภาคความมั่นคงจะต้องก�าหนดไว้อย่างชัดเจน

ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ รัฐสภายังต้องออกกฎหมายที่

ก�าหนดการให้ได้มาซึ่งข้อมลูจากรฐับาล และระบดุ้วยว่าอ�านาจในการได้รบัข้อมลูดงักล่าว

จากรัฐบาลนั้นจักต้องกระท�าอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วย ขณะเดียวกัน การก�ากับ

ดูแลภาคความมั่นคงโดยรัฐสภาผ่านกระบวนการจัดท�างบประมาณก็ควรจะถูกปลูกฝัง

อยู่ในพฤติกรรมทางการเมืองของสมาชิกรัฐสภาด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จ�าเป็นต้องใช้ความ

พยายามและการทุ่มเทอย่างมาก

ควำมคุ้มค่ำของเงนิ 

กระบวนการจัดท�างบประมาณควรใช้กฎพื้นฐานเดียวกันในเรื่องความคุ้มค่าของเงิน 2 

ประการ อนัได้แก่

 การมผีลใช้บงัคบัอย่างแท้จรงิ (Effectiveness) : ซึ่งหมายถงึการบรรลใุนเป้าหมาย

ของนโยบายที่ก�าหนดไว้ (“การท�าในสิ่งที่ถูกต้อง”)

 การใช้อย่างมีประสิทธิภาพ (Eff  iciency) : ซึ่งหมายถึงการบรรลุเป้าหมายที่

ก�าหนดไว้โดยใช้ทรพัยากรน้อยที่สดุ (“การท�าในสิ่งที่ถกูต้องอย่างประหยดัที่สดุ”)
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กรอบที่ 54

กำรวำงแผน กำรจดัท�ำโครงกำรและระบบงบประมำณ  
(Planning, Programming and Budgeting System PPBS)

“(...) การวางแผน การจดัท�าโครงการและระบบการจดัท�างบประมาณ หรอื PPBS นั้น เริ่มมี

การใช้เป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา (ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1960) เพื่อพัฒนาระบบการจัดท�า 

งบประมาณของกระทรวงกลาโหม และต่อมาได้มกีารใช้อย่างแพร่หลายในหลายประเทศ(...) วงจร

ของการจดัท�างบประมาณแบบ PPBS นั้น ประกอบด้วย ขั้นตอนแรกของการวางแผน อนัเป็น 

ขั้นตอนที่มกีารวเิคราะห์สภาพแวดล้อมด้านความมั่นคง ผลประโยชน์แห่งชาต ิและภยัคกุคาม เพื่อ

ก�าหนดภารกจิ องค์ประกอบและโครงสร้างของกองทพั และจากการวเิคราะห์ปัจจยัข้างต้นจงึน�า

มาสู่การจดัวางโครงการต่างๆ โครงการซึ่งกค็อืรูปแบบหนึ่งของแผนงานธุรกจิ จะเป็นตวัก�าหนด

วตัถปุระสงค์ที่ต้องการจะบรรลถุงึ ซึ่งการจดัท�าโครงการถอืเป็นตวัเชื่อมต่อที่มคีวามส�าคญัอย่างยิ่ง 

ในกระบวนการจัดท�างบประมาณ เพราะการก�าหนดโครงการนั้นเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายและ

ทรพัยากรทางการเงนิที่มอียู่ และจากส่วนนี้เองที่ท�าให้การจดัท�างบประมาณแบบ PPBS มคีวาม

แตกต่างจากการท�างบประมาณแบบเดมิที่มุง่เนน้ไปยงัการจดัสรรทรพัยากรตามข้อเรยีกร้องหรอื

ความจ�าเป็นของรฐั แต่ PPBS จะดูที่แผนงานและโครงการว่ามคีวามสอดคล้องกบัข้อจ�ากดัของ

งบประมาณที่ได้ก�าหนดไว้หรอืไม่ และด้วยเหตนุี้ โครงการทั้งหลายที่จดัท�าขึ้นจะต้องอยูบ่นพื้นฐาน

ของการจัดล�าดับความส�าคัญ โดยมุ่งเน้นที่ความจ�าเป็นเร่งด่วนที่สุดของกองทัพเป็นล�าดับแรก 

การประเมนิความเสี่ยงโดยพจิารณาจากผลที่ตามมา อนัไดแ้ก่ การไม่สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์

ที่ก�าหนดไว้ได้นั้นจะถูกน�ามาพจิารณาประกอบในการจดัล�าดบัความส�าคญัของโครงการ และใน

ท้ายที่สดุ การใช้งบประมาณตามรอบวงจรที่ก�าหนดจะอยู่ในขั้นตอนของการประเมนิผลการด�าเนนิงาน 

อันเป็นขั้นตอนที่กระทรวงที่เกี่ยวข้องและสังคมโดยรวมจะเป็นผู้ตัดสินโดยเป็นผู้ประเมินว่า 

เป้าหมายที่ก�าหนดไว้นั้นได้มีการบรรลุถึงหรือไม่เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ การจัดสรรทรัพยากร

อย่างมปีระสทิธภิาพจงึจะสามารถเกดิขึ้นได้อย่างแท้จรงิ

ที่มา : Defence Budget Transparency on the Internet, by Kate Starkey and 

Andri van Meny Information & Security, Vol. 5, 2000. C4 in Defence of Reengineering.
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ในการที่จะประเมนิว่างบประมาณในการป้องกนัประเทศคุ้มกบัค่าของเงนิที่ใช้จ่ายไปหรอื

ไม่นั้น ตามทฤษฎกีารจดัท�างบประมาณสมยัใหม่ รายจ่ายควรที่จะเชื่อมโยงกบัโครงการ

และวตัถุประสงค์ (โปรดดูกรอบที่ 54 ข้างต้น) กล่าวคอื ค่าใช้จ่ายควรจะเชื่อมโยงกบั

นโยบายและเป้าหมาย (อาท ิภารกจิรกัษาสนัตภิาพ การศกึษา) นอกจากนี้ งบประมาณ

ควรถกูจดัเป็นกลุม่ก้อนจ�าแนกตามกลุม่ภารกจิ ขณะที่รฐัสภาเองควรที่จะมคีวามสามารถ

ในการประเมนิระดบัของความคุม้ค่าเงนิที่ลงไปด้วยความช่วยเหลอืจากผูต้รวจสอบบญัชี

ด้วย (โปรดดบูทต่อไป) ซึ่งกห็มายคามว่า รฐับาลจะต้องน�าเสนองบประมาณที่มลีกัษณะ

แสดงถงึผลลพัธ์ที่จะได้ (Output budget) มากกว่าจะเป็นการเสนองบประมาณที่เพยีงแต่ 

ใส่ข้อมูลลงไป (Input Budget) เท่านั้น ระบบการจัดท�างบประมาณแบบอัตโนมัติ

เช่น ระบบ PPBS นั้น จะกระท�าได้กต็่อเมื่อหน่วยงานด้านความมั่นคงเสนอแผนงาน

งบประมาณที่มีความโปร่งใสในลักษณะที่ไม่ขัดต่อข้อก�าหนดของการรักษาความลับ 

ในแผนงานนั้นๆ ด้วย

กำรมวีนิยัในงบประมำณ

เพื่อให้แน่ใจว่ารัฐบาลจะยึดมั่นในกฎเกณฑ์และกรอบทางกฎหมาย และยึดมั่นในร่าง

งบประมาณที่รฐัสภาได้ให้ความเหน็ชอบและอนุมตั ิการมวีนิยัในการจดัท�างบประมาณ

จึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง รัฐสภาอาจพิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี้เพื่อก่อให้เกิดวินัยทาง 

งบประมาณ อนัได้แก่

 ความสมัพนัธ์ระหว่างงบกลาโหม (จากการประมาณการและการค�านวณค่าใช้จ่าย) 

และระดบัราคาที่เปลี่ยนแปลงไป

 การมมีาตรฐานในการตดิตามและการก�าหนดเพดานทั้งส�าหรบัค่าใช้จ่ายที่ต�่าหรอื

สูงเกนิไป

 การใช้มาตรวดัต่างๆ ในช่วงที่มกีารใช้จ่ายงบประมาณเพื่อหลกีเลี่ยงมใิห้มกีารใช้

งบประมาณมากหรอืน้อยเกนิไป

 ในกรณทีี่มกีารใช้จ่ายงบประมาณกลาโหมน้อยหรอืมากกว่าวงเงนิที่ตั้งไว้ ควรจะ

ได้มกีารแจ้งไปยงัรฐัมนตรคีลงัและคณะรฐัมนตรทีั้งหมด
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 ควรก�าหนดกฎเกณฑ์ในการชดเชยการใช้งบประมาณกลาโหมที่เกินกว่าวงเงินที่

จดัสรรไว้ซึ่งอาจเป็นการโยกงบประมาณภายในงบกลาโหมเอง หรอืการโยกงบประมาณ

จากส่วนราชการอื่นมาทดแทน

ระยะเวลำและช่วงเวลำที่สม�ำ่เสมอของกำรจดัท�ำงบประมำณ

เพื่อให้บรรลุถึงประสิทธิผลสูงสุดในการจัดท�างบประมาณอย่างถูกต้องของภาคความ

มั่นคง จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาร่างงบประมาณ

กลาโหมที่น�าเสนอเข้าสู่สภาก่อนที่จะมีการลงมติ อย่างน้อยที่สุดควรก�าหนดระยะเวลา

ระหว่าง 45 วนั ถงึ 3 เดอืนล่วงหน้า เพื่อที่รฐัสภาจะได้มเีวลาอย่างเพยีงพอในการทบทวน 

ตรวจสอบงบประมาณกลาโหมที่มคีวามสลบัซบัซ้อนโดยละเอยีดถี่ถ้วน

การให้ข้อมลูเชงินโยบายที่เกี่ยวกบังบประมาณในการป้องกนัประเทศที่ถกูต้อง ครอบคลมุ

และในเวลาที่เหมาะสม จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ด้วยเหตผุลหลายประการ อาทิ

 ข้อมูลดังกล่าวเป็นพื้นส�าคัญที่ต้องน�าเสนอสู่สาธารณชน เพื่อประชาชนจะได้มี

ความรู้และเพื่อประโยชน์ในการอภปิรายในสภา

 การมขี้อมูลช่วยให้สามารถระบุถงึข้อจ�ากดั ความจ�าเป็นในการปฏริูป และความ

จ�าเป็นที่จะตอ้งโยกเอางบประมาณดา้นอื่นๆ ของรฐับาลมาใช้ในด้านความมั่นคง

 การจดัการงบประมาณในภาคความมั่นคงอย่างโปร่งใสส่งผลต่อความเชื่อมั่นของ

ประชาชนต่อรฐัสภา และส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรฐับาลด้วย

กำรมปีฏสิมัพนัธ์กบัภำคประชำสงัคม

รัฐสภาสามารถจะดึงผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนการคลังและการจัดท�างบประมาณจาก

ภาคประชาสงัคมให้เข้าร่วมในกระบวนการตดิตามและตรวจสอบด้านการคลงั ซึ่งการใช้ 

ผูเ้ชี่ยวชาญดงักล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะในกรณขีองการจดัท�างบประมาณ

ด้านความมั่นคง ซึ่งโดยปกตเิป็นกระบวนการที่ค่อนข้างซบัซ้อนและไม่ง่ายนกัที่จะตดิตาม

ตรวจสอบ ความโปร่งใสในกระบวนการจัดท�างบประมาณควรอยู่บนพื้นฐานของการมี

กฎหมายที่ว่าด้วยเสรภีาพของข้อมูลข่าวสารเป็นประการส�าคญั
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กำรฝึกอบรมและควำมเชี่ยวชำญ

ประการสดุท้าย มคีวามจ�าเป็นที่จะต้องพฒันาและปรบัปรงุความสามารถของทั้งตวัสมาชกิ

รัฐสภาเองและเจ้าหน้าที่รัฐสภาด้วยการฝึกอบรมและการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีโอกาส 

ในการท�าวิจัยเฉพาะด้านเพื่อเพิ่มศักยภาพและความเชี่ยวชาญ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์

ดงักล่าว ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการส่งเสรมิธรรมาภบิาลในระบอบ

ประชาธปิไตยและการปฏบิตังิานอยา่งมปีระสทิธภิาพของรฐัสภา สหภาพรฐัสภาระหว่าง

ประเทศ (IPU) จงึจดัให้มกีารสมัมนาทั้งในระดบัภมูภิาคและอนุภูมภิาคโดยพุง่เป้าไปยงั

สมาชกิรฐัสภาและคณะ/เจา้หนา้ที่รฐัสภาเป็นส�าคญั (โปรดดู www.ipu.org) และยงัได้

เตรยีมที่จะจดัท�าคู่มอืในประเดน็ดงักล่าวในลกัษณะเดยีวกบัคู่มอืฉบบันี้ด้วย

กรอบที่ 55

องค์ประกอบพื้นฐำนของงบประมำณกลำโหม :  

งบประมำณกลำโหมของสเปนปี ค.ศ. 2002

 สนิค้าและบรกิาร

  อาหาร

  การบ�ารุงรกัษาโครงสร้างพื้นฐาน

  น�้ามนั

  บรกิารต่างๆ : ค่าไฟฟ้า น�้าประปา โทรศพัท์ ฯลฯ

  เสื้อผ้า

  เงนิเดอืน

  ค่าขนส่ง

  ค่าฝึกอบรม

  ค่ารกัษาพยาบาล

  รายจ่ายในการปฏบิตักิารอื่นๆ

 รายจ่ายด้านการคลงัอื่นๆ

 รายจ่ายในปัจจุบนั 

  องค์การระหว่างประเทศ

  องค์กรอสิระต่างๆ 

  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ



การกำากับดูแลภาคความมั่นคงโดยรัฐสภา : หลักการ กลไก และแนวปฏิบัติ ค.ศ. 2003

214

 การลงทุนอย่างแท้จรงิ

  การปรบัปรุงกองทพัให้มคีวามทนัสมยั

  การบ�ารุงรกัษาอาวุธและวสัดุภณัฑ์ทั้งหลาย

  การวจิยัและพฒันา

  การลงทุนอื่นๆ

 การโยกย้ายทุน 

 ทรพัย์สนิทางการคลงัต่างๆ 

แหล่งที่มา: Spanish Defence Budget 2002, Ministry of Defence of Spain

ควำมโปร่งใสและภำระรบัผดิชอบในกำรจดัท�ำงบประมำณ 
ด้ำนควำมมั่นคง 

ควำมโปร่งใสกบักำรรกัษำควำมลบั

ความโปร่งใสในกระบวนการตัดสินใจเป็นมาตรการที่จ�าเป็นและมีความส�าคัญอย่างยิ่ง

เพื่อให้เกดิหลกัประกนัว่าผลของการตดัสนิใจนั้นสอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของประชาชน

และกับวัตถุประสงค์ในทางนโยบาย ความโปร่งใสในการจัดท�างบประมาณกลาโหม 

เสรมิสร้างให้รฐัสภาสามารถมบีทบาทในการก�ากบัดแูลและตรวจสอบได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

ทั้งยงัส่งผลต่อความเชื่อมั่นของสงัคมต่อภาคความมั่นคงด้วย การปราศจากความโปร่งใส

ในกระบวนการจดัท�างบประมาณกลาโหมนั้นมกัจะเกี่ยวโยงกบัแผนการจดัท�างบประมาณ

ที่ล้าสมยั หรอืการมวีตัถุประสงค์ด้านความมั่นคงที่มไิด้มกีารก�าหนดไว้อย่างชดัเจน ซึ่ง

ส่วนหนึ่งกเ็ป็นผลจากการปราศจากผู้เชี่ยวชาญที่มทีกัษะหลากหลายในหน่วยงานตรวจสอบ

บญัชใีนระดบัชาตดิ้วย การมขี้อก�าหนดในรฐัธรรมนูญที่ขาดความชดัเจนในเรื่องการให้

ข้อมลูแก่สาธารณชนเพื่อที่สาธารณชนจะสามารถตรวจสอบการตดัสนิใจได้อย่างละเอยีด

และถี่ถ้วน รวมตลอดถงึทศันะคตขิองฝ่ายข้าราชการประจ�าที่ต้องการเกบ็รกัษาความลบั

มากกว่าที่จะแสดงความรับผิดชอบและอธิบายรายละเอียดของงบประมาณ ด้วยเหตุนี้ 

หน่วยงานที่ท�าหน้าที่ในการตรวจสอบบญัชตีามกฎหมายและผูอ้อกกฎหมายทั้งหลายจงึ

จ�าเป็นที่จะต้องรบัทราบจดุอ่อนอนัเกดิจากระบบเหล่านี้และระบปัุญหาที่เกดิขึ้นได้อย่าง

ชดัเจนด้วย (โปรดดูบทต่อไป)
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กรอบที่ 56

อปุสรรคส�ำคญัในกำรจดัท�ำงบประมำณด้ำนควำมมั่นคงอย่ำงโปร่งใส

“การปราศจากความโปร่งใสและความสามารถที่จะถูกตรวจสอบและรบัผดิชอบได้ จะเป็นปัญหา

ในกระบวนการจัดท�างบประมาณในกรณีที่มีปัจเจกบุคคลเพียงไม่กี่คนในฝ่ายบริหารที่ท�าหน้าที่

ตัดสินใจในนโยบายด้านความมั่นคงและเป็นผู้จัดสรรทรัพยากรเพื่อการนี้ เจ้าหน้าที่หลักๆ ใน

กระทรวงการคลงัและในส่วนอื่นๆ ของฝ่ายบรหิารมกัจะถกูกดีกนัจากกระบวนการตดัสนินโยบาย 

หรอืประเดน็ที่เป็นข้อตดัสนิใจของเจ้าหน้าที่ดงักล่าวกม็กัจะถูกตดัออกไป ขณะที่องค์กรต่างๆ ของ

รฐัสภา ซึ่งอาจจะมอี�านาจในการก�ากบัดูแลและตรวจสอบดงัที่ก�าหนดไว้ในรฐัธรรมนูญ รวมทั้ง

สื่อมวลชนและภาคประชาสงัคมกม็กัจะถูกปิดหูปิดตาและไม่ได้รบัข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้น”...

“รายจ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกบักองก�าลงัด้านความมั่นคงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในด้านบุคลากร 

การปฏิบัติการและเครื่องมือต่างๆ ควรจะถูกรวมไว้ในรายการงบประมาณ และควรที่จะระบุ

ด้วยว่าค่าใช้จ่ายในรายการต่างๆ ดงักล่าวจะได้รบัการสนบัสนุนทางการเงนิด้วยวธิใีด แต่ในทาง

ปฏบิตั ิงบประมาณด้านความมั่นคงส่วนใหญ่เกอืบจะไม่ได้ท�าตามเงื่อนไขเหล่านี้เลย จะเหน็ได้ว่า 

การก�าหนดงบประมาณระหว่างหน่วยงานต่างๆ มีความคลุมเครือ ขณะที่ยอดงบประมาณ 

รายจ่ายทั้งหมดซึ่งอาจจะมาจากกองทุนของกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ในภาครฐับาลกม็คีวาม

ไม่ชดัเจน ในประเทศที่มกีารด�าเนนิกจิกรรมนอกงบประมาณ (off-budget activities) จ�านวน

มากนั้น ตวัรฐับาลเองกม็กัจะขาดข้อมลูที่ถกูต้อง และนี่จงึเป็นเหตผุลที่อธบิายวา่ การใช้มาตรวดั

ในเบื้องต้นส�าหรบัการตรวจสอบเพื่อหาความรบัผดิชอบ อนัได้แก่ การเปรยีบเทยีบแผนการกบั

การปฏบิตัติามแผน จงึเกอืบจะใช้ไม่ได้เลย เจ้าหน้าที่ในกระทรวงกลาโหมและในส่วนอื่นๆ ของ

ฝ่ายบริหารจ�าเป็นที่จะต้องมีองค์ความรู้ทางเทคนิคที่เกี่ยวกับการป้องกันประเทศเป็นการเฉพาะ 

จงึจะสามารถตดัสนิใจในประเดน็ที่เกี่ยวกบันโยบายด้านการป้องกนัประเทศและจดัท�างบประมาณ

การจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ในการจัดการกับปัญหาของการใช้งบประมาณ 

ที่มไิด้มกีารก�าหนดไว้นั้นกม็กัจะเป็นเรื่องที่เป็นประเดน็ทางการเมอืง การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน

ของความสมัพนัธ์อนัยาวนานระหว่างพลเรอืน ทหาร จงึมคีวามจ�าเป็นอย่างยิ่ง”

แหล่งที่มา : Human Development Report, 2002 (pp 89 & 91)
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รำยจ่ำยที่เกี่ยวกบักำรป้องกนัประเทศและควำมมั่นคงอื่นๆ  
ที่ควบคมุได้และที่อยู่นอกเหนอืกำรควบคมุ

ในการก�ากับดูแลภาคความมั่นคงและในการที่จะประเมินว่าควรจะมีการใช้จ่าย 

งบประมาณในหน่วยงานด้านความมั่นคงหรือในหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐบาลหรือไม่นั้น 

รัฐสภาจ�าเป็นที่จะต้องเข้าถึงเอกสารงบประมาณที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการประกันว่าจะมี

ความโปร่งใสในด้านการคลงั ด้วยเหตนุี้ การให้รฐัสภารบัทราบเฉพาะรายจ่ายที่เป็นยอดรวม

เท่ากับเป็นการละเมิดหลักการของ “การเฉพาะเจาะจง” อันเป็นหนึ่งในหลักการส�าคัญ

ของการจดัท�างบประมาณอย่างถกูต้อง และหากรฐัสภามไิด้รบัข้อมลูเฉพาะด้านดงักล่าว 

รฐัสภากไ็ม่อาจที่จะท�าหน้าที่ในการตดิตามและก�ากบัดูแลตรวจสอบงบประมาณกลาโหม

อนัเป็นภารกจิดงัที่ระบุไว้ในรฐัธรรมนูญได้

ฉะนั้น รฐัสภาจงึควรที่จะเข้าถงึเอกสารงบประมาณกลาโหมทั้งหมด ในบางประเทศ (เช่น 

เดนมาร์คและลกัเซม็เบริ์ก) มกีารให้ข้อมูลงบประมาณเป็นรายการ (Line items) ต่อ

รฐัสภา ซึ่งถอืว่าเป็นกระบวนการงบประมาณที่ละเอยีดที่สดุ อย่างไรกด็ ีในบางประเทศ 

(เช่น ฝรั่งเศส กรซีและโปแลนด์) ข้อมูลเกี่ยวกบังบประมาณกลาโหมในแต่ละรายการ 

จะถกูน�าเสนอต่อคณะกรรมาธกิารรฐัสภาด้านกลาโหมเท่านั้น จากมมุมองของธรรมาภบิาล 

ในการปกครองนั้น ควรมีการให้หลักประกันว่า คณะกรรมาธิการรัฐสภา (หากจ�าเป็น 

กอ็าจเป็นการประชมุลบัได้) หรอืรฐัสภาทั้งหมดจะต้องสามารถเข้าถงึเอกสารงบประมาณ

ทั้งหมด ซึ่งกระบวนการที่ว่านี้ควรจะน�าไปใช้กบัหน่วยงานด้านความมั่นคงอื่นๆ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งหน่วยงานข่าวกรองด้วย

ในการจ�าแนกประเภทงบประมาณของหน่วยงานด้านความมั่นคงนั้น ควรจะด�าเนนิการ

ในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่เกี่ยวกับเสรีภาพ 

ในการเข้าถงึข้อมูลข่าวสารด้วย (โปรดดู กรอบที่ 57)

ในระหว่างการอภปิรายและออกเสยีงลงคะแนนในงบประมาณด้านความมั่นคง เสรภีาพ

ของรัฐสภาในการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณจะถูกจ�ากัดโดยงบประมาณผูกพันที่

ก�าหนดไว้แล้ว (อาท ิสญัญาการซื้อขายที่ลงนามไว้ในปีก่อนๆ) และโครงการสวสัดกิาร

ต่างๆ ของรฐับาล (อาท ิเงนิบ�านาญและเงนิสวสัดกิารค่ารกัษาพยาบาลส�าหรบัทหาร) ซึ่ง

รายจ่ายต่างๆ เหล่านี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้กใ็นระยะยาวเท่านั้น
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กรอบที่ 57

กำรจ�ำแนกประเภทข้อมลู 3 ระดบั ในงบประมำณด้ำนควำมมั่นคง

สมาชิกรัฐสภาจ�าเป็นที่จะต้องท�าให้แน่ใจว่าจะมีความสมดุลระหว่างความจ�าเป็นของข้อมูลที่เป็น

ความลับในสถานการณ์พิเศษบางอย่าง การจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องในงบกลาโหม และ

ความสามารถในการตรวจสอบและหาความรบัผดิชอบได้ ซึ่งวธิกีารหนึ่งกค็อื การท�าให้ข้อเสนอ

งบประมาณจ�าแนกประเภทออกเปน็ระดบัตา่งๆ ดงันี้ : (1) งบประมาณทั่วไปที่น�าเสนอต่อรฐัสภา 

(2) งบประมาณรายจ่ายทั้งในด้านทุนและปฏบิตักิารที่เป็นความลบั ซึ่งอาจถูกตรวจสอบได้โดย

คณะกรรมาธิการกลาโหมและคณะกรรมาธิการการทหารรัฐสภา และ (3) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ

ความลบัทางทหารในระดบัที่สงูยิ่งขึ้น ซึ่งอาจถกูตรวจสอบโดยกลุม่ตวัแทนของคณะกรรมาธกิาร

ที่ตั้งขึ้นโดยเฉพาะอกีทหีนึ่ง โดยกลุม่นี้ควรได้รบัอนญุาตให้เข้าถงึเอกสารที่เป็นความลบัดงัที่ระบุ

ได้ในกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมายที่ว่าด้วยราชการลบัของประเทศ

ที่มา: Ravinder Pal Singh, Arms Procurement decision making processes, 

vol 1, OUP, Oxford, 1998

ควำมโปร่งใส : มำตรกำรในกำรด�ำเนนิกำรต่อกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ของรฐับำลอย่ำงผดิประเภทและมำตรกำรในกำรต่อต้ำนกำรคอรปัชนั

รฐัสภามบีทบาทส�าคญัในการสร้างความมั่นใจว่า รฐับาลจะไม่ใช้เงนิของประชาชนไปใน

ทางที่ผดิ ดงัปรากฏว่าการใช้เงนิผดิประเภทนั้นเกดิขึ้นได้ โดยเฉพาะในกรณงีบประมาณที่

จดัสรรให้แก่ภาคความมั่นคง อนัเป็นหน่วยงานที่มลีกัษณะเฉพาะ ซึ่งได้แก่ มปีระเดน็

ทางเทคนคิที่ค่อนข้างยุ่งยากซบัซ้อน และมคีวามจ�าเป็นในการรกัษาความมั่นคงในทาง

ยุทธศาสตร์

ความโปร่งใสและภาระรับผิดชอบ ในการจัดท�างบประมาณกลาโหมจึงเป็นสิ่งที่จะขาด

เสียไม่ได้ หากรัฐสภาจะสามารถควบคุมภาคความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพใน 

ขณะเดยีวกนั ความโปร่งใสกเ็ป็นพื้นฐานส�าคญัของธรรมาภบิาลในการบรหิารด้วย ดงันั้น 

แนวความคดิทั้งสองนี้จงึถอืเป็นกญุแจส�าคญัของวงจรการจดัท�างบประมาณทั้งหมด
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“การขาดความรบัผดิชอบและความโปร่งใสในกระบวนการจดัทำา

งบประมาณ สามารถ(...)ก่อให้เกดิความกงัวลเกี่ยวกบัขนาด ขดี

ความสามารถ และเจตนารมณ์ของกองทพัแห่งชาตไิด้ การมคีวาม

โปร่งใสมากขึ้นจะทำาให้มีความใส่ใจในการใช้จ่ายงบประมาณ 

ทางทหารมากขึ้น และจงึเป็นการลดความไม่แน่นอน และความ

เข้าใจผดิอนัอาจจะนำาไปสู่ความขดัแย้งได้”

Paul George, “Defence Expenditures in the 1990’s: Budget 

and Fiscal Policy Issues for Developing Countries”, 2002.

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า รายจ่ายทางทหารที่สูงเกินไปท�าให้เกิดการเบี่ยงเบนเอา

ทรัพยากรที่มีค่าที่ควรจะได้ถูกน�าไปใช้เพื่อลดระดับความยากจนและเพื่อการพัฒนา

ทางสังคมของประเทศมาใช้ในทางทหารแทน ฉะนั้น ผู้แทนปวงชนจะต้องได้รับข้อมูล

ที่อธบิายถงึเหตผุลและวธิกีารที่ฝ่ายบรหิารจะด�าเนนิการเพื่อให้เกดิความมั่นคงปลอดภยั

แก่ประชาชนและสังคม ทั้งนี้เพราะการด�าเนินการดังกล่าวเป็นการใช้เงินภาษีอากรของ

ประชาชน การใช้งบประมาณในทางที่ผดิ โดยเฉพาะในประเทศก�าลงัพฒันาจะก่อให้เกดิ

ความเสียหายอย่างมาก ส�าหรับรัฐบาล การที่จะบรรลุเป้าหมายของการมีธรรมาภิบาล 

ในการปกครองจงึมภีาระผูกพนัที่จะต้องค�านงึถงึเสยีงของประชาชนต่อการด�าเนนินโยบาย 

ต่างๆ ของตนในภาคความมั่นคงด้วย รัฐสภาต้องท�าให้เกิดหลักประกันว่างบประมาณ

ด้านกลาโหมนั้น จะต้องก่อให้เกิดสมดุลระหว่างความจ�าเป็นต้องการด้านความมั่นคง

และความจ�าเป็นทางด้านการพฒันาควบคูก่นัไป มปัีญหาหลายประการที่อาจท�าให้รฐัสภา

ไม่สามารถควบคุมงบประมาณของภาคความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัญหา 

ดงักล่าวได้น�าเสนอไว้ในกรอบข้างล่างนี้
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กรอบที่ 58

ปัญหำหลกัที่มผีลกระทบต่อกำรควบคมุกำรจดัท�ำงบประมำณ 

อย่ำงมปีระสทิธภิำพในภำคควำมมั่นคง

 กำรขำดกรอบกฎหมำยรฐัธรรมนญู – อาจมคีวามยุง่ยากเกดิขึ้นอนัเนื่องมาจากการปราศจาก

กรอบกฎหมายรฐัธรรมนญูที่ชดัเจนที่ระบกุารให้อ�านาจแก่สมาชกิรฐัสภาในการก�ากบัดแูลและ

ตรวจสอบการปฏบิตังิานของภาคความมั่นคง

 กำรปรำศจำกข้อมลู – นอกเหนอืไปจากจดุอ่อนอนัเนื่องมาจากการปราศจากกรอบรฐัธรรมนญู

ที่ชัดเจนแล้ว การไร้ซึ่งกฎหมายในเรื่องเสรีภาพของข้อมูลที่จะช่วยอ�านวยความสะดวก 

ในการเปิดเผยข้อมูลด้านความมั่นคงที่มีความอ่อนไหวก็เป็นอุปสรรคที่ส�าคัญด้วยเช่นกัน 

ด้วยเหตุนี้ ความไม่สมบูรณ์ตลอดจนความคลุมเครือของกรอบกฎหมายจึงเป็นอุปสรรค

ต่อความพยายามของรัฐสภาในการท�าหน้าที่ก�ากับดูแลและตรวจสอบ ผลที่ตามมาก็คือ 

สาธารณชนและรัฐสภาก็จะไม่สามารถหาผู้รับผิดชอบได้อันเป็นสิ่งที่ทั้งสภาและสาธารณชน

มสีทิธทิี่จะได้มาในระบอบประชาธปิไตยที่ท�างานได้อย่างปกติ

 กิจกรรมที่อยู่นอกเหนืองบประมำณและแหล่งรำยได้ของภำคควำมมั่นคง – ลักษณะและ 

ผลประโยชน์อันเกิดจากแหล่งรายได้นอกงบประมาณของภาคความมั่นคงที่น�าไปใช้ใน

กิจกรรมพิเศษต่างๆ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่มีลักษณะค่อนไปทางการค้า เช่น  

ผลประโยชน์อันเกิดจากบริษัทธุรกิจทางทหาร หรือผลประโยชน์จากการจัดการให้บริการ

ด้านความปลอดภัย) มักจะไม่เป็นที่รับรู้ของรัฐสภาหรือเป็นที่รับรู้ของเจ้าหน้าที่กระทรวง 

ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกจิกรรมเหล่านี้ควรที่จะต้องได้รบัการตรวจสอบและก�ากบัดแูลโดยรฐัสภาด้วย 

เช่นเดยีวกบักจิกรรมและรายได้อื่นๆ ที่น�ามาสนบัสนุนภาคความมั่นคง

 กำรแอบซ่อนรำยจ่ำยด้ำนกลำโหม – รายจ่ายของภาคความมั่นคงในส่วนที่เป็นบ�านาญ 

โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และ ฯลฯ บ่อยครั้งมกัจะถูกถ่ายโอนไปอยู่ในงบประมาณของ

กระทรวงหรือภาคส่วนอื่นๆ เช่น ถูกโอนไปไว้กับงานสวัสดิการ ที่อยู่อาศัยและการรถไฟ 

เป็นต้น ซึ่งการกระท�าดังกล่าวท�าให้งบประมาณกลาโหมมิได้แสดงถึงตัวเลขที่แท้และจึง 

ส่งผลต่อความสามารถของทั้งสาธารณชนและรฐัสภาที่จะท�าการประเมนิรายจ่ายที่แท้จรงิของ

ฝ่ายกลาโหมได้อย่างถูกต้อง
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 กำรมสีื่อสำรมวลชนที่อ่อนแอ – ในหลายประเทศที่มสีื่อสารมวลชนที่อ่อนแอ (ในความหมาย

ของการขาดประสบการณ์และทรัพยากร) และมิได้ติดตามการปฏิบัติงานของทั้งภาคความ

มั่นคงและรัฐสภาอย่างใกล้ชิดส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถมีข้อมูลที่ทันสมัยของกิจกรรม

ต่างๆ ที่ทั้งผู้แทนปวงชนและภาคความมั่นคงด�าเนนิการ

 มเีวลำน้อยเกนิไปในกำรตรวจสอบอย่ำงละเอยีดถี่ถ้วน – ดงัที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นว่า การ

มีเวลาอันน้อยนิดในการพิจารณางบประมาณด้านความมั่นคงนั้นจะเป็นปัญหาใหญ่ในการ

ก�ากบัดูแลอย่างมปีระสทิธภิาพโดยรฐัสภา

 กำรขำดโครงสร้ำงพื้นฐำน ผูเ้ชี่ยวชำญและเจ้ำหน้ำที่ – รฐัสภาหลายแห่งปราศจากโครงสร้าง

พื้นฐาน ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรที่จะน�าเอาข้อร้องเรียนต่างๆ ไปด�าเนินการเพื่อท�าให้เกิด

ความมั่นใจว่าฝ่ายบรหิารจะต้องรบัผดิชอบต่อประชาชนที่ตนต้องท�าหน้าที่ในการให้บรกิาร

กำรควบคมุงบประมำณในประเทศประชำธปิไตย

กระแสประชาธปิไตยที่พาดผ่านยุโรปในทศวรรษที่ 1990 แสดงให้เหน็ว่าพฒันาการของ

แนวความคิดตลอดจนแนวปฏิบัติของการก�ากับดูแลโดยรัฐสภานั้นมีความเกี่ยวข้อง

เชื่อมโยงที่ส�าคัญต่อประเทศประชาธิปไตยทั้งหลาย กรอบที่ 59 แสดงถึงแนวปฏิบัติ

ด้านงบประมาณของประเทศในยโุรปตะวนัออกเฉยีงใต้ที่มบีทบาทอย่างแขง็ขนัในอนัที่จะ

พฒันาระบบการเมอืงของตนให้ไปสูว่ถิขีองการมรีะบบการเมอืงที่โปร่งใสและตรวจสอบ

หาความรบัผดิชอบได้

กรอบที่ 59 
แนวปฏบิตัใินกำรจดัท�ำงบประมำณกลำโหมในบำงประเทศ
ในยโุรปตะวนัออกเฉยีงใต้ (ณ ค.ศ. 2001)

อลับำเนยี : ส�านกังานจดัการงบประมาณถูกจดัตั้งขึ้นในเดอืนตุลาคม ค.ศ. 2000 มกีารตพีมิพ์

เอกสารนโยบายด้านความมั่นคงโดยระบคุวามต้องการของกระทรวงกลาโหมไปจนถงึปี ค.ศ. 2008 

กระทรวงกลาโหมเป็นผู้รบัผดิชอบกระบวนการจดัท�างบประมาณทั้งหมด
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บลัแกเรยี : สภาแห่งชาตพิจิารณาอภปิรายงบประมาณกลาโหมตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา 

มคีวามคาดหวงัโดยทั่วไปว่ารฐัสภาของบลัแกเรยีจะค่อยๆ ปรบัปรงุขดีความสามารถในการก�ากบั

ดูแลและตรวจสอบจนถงึขั้นที่สามารถก�ากบัดูแลและตรวจสอบภาคความมั่นคงได้อย่างเตม็ที่

โครเอเชีย : รัฐบาลเป็นผู้เสนองบประมาณและเสนอต่อรัฐสภา และด�าเนินการจัดพิมพ์ใน 

“ประกาศของทางราชการ” กระบวนการจดัท�างบประมาณเริ่มจากเดอืนกรกฎาคมถงึพฤศจกิายน

โดยผ่านกระทรวงการคลังและกระทรวงกลาโหม รัฐสภาจะเป็นผู้ก�าหนดวงเงินโดยรวมของ 

งบประมาณกลาโหม แต่ไม่มอี�านาจที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องในโครงสร้างของงบประมาณ

สำธำรณรัฐมำซีโดเนีย : กระทรวงกลาโหมเป็นผู้เตรียมร่างงบประมาณซึ่งจะถูกส่งต่อไปยัง

กระทรวงการคลงั และในขั้นตอนนี้ มกีารหารอืกบักระทรวงอื่นๆ เพื่อก�าหนดขดีความสามารถ

ของประเทศ จากนั้นงบประมาณก็จะถูกส่งไปยังรัฐบาล และเมื่อมีการแก้ไขในขั้นสุดท้ายแล้ว 

งบประมาณกจ็ะถกูน�าเสนอต่อรฐัสภาโดยรฐัมนตรกีลาโหมเป็นผูเ้สนอร่างงบประมาณไปยงัคณะ

กรรมาธกิารที่รบัผดิชอบ อนัได้แก่ คณะกรรมาธกิารนโยบายภายในและกลาโหม (Committee for 

Internal Policy and Defence) หลงัจากการลงคะแนนเสยีง ร่างงบประมาณกจ็ะถูกยกร่างเป็น 

กฎหมายโดยประธานาธบิด ีงบประมาณกลาโหมของมาซโีดเนยีมสีดัส่วนอยูท่ี่ 2.12% ของ GDP 

โรมำเนีย : กระทรวงกลาโหมได้น�าระบบการวางแผน การจัดท�าโครงการ และการประเมิน 

งบประมาณแบบ PPBS มาใช้ ตั้งแต่เดอืนมกราคม ค.ศ. 2000 โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อส่งเสรมิให้

เกดิความโปร่งใสในกจิกรรมทั้งหมดของภาคความมั่นคง ขณะที่ในรฐัสภาเองกม็คีณะกรรมาธกิาร

หลายคณะที่ดแูลกระบวนการจดัท�างบประมาณ อนัได้แก่ คณะกรรมาธกิารกลาโหม ความมั่นคง 

แห่งชาต ิความสงบเรยีบร้อยของสาธารณชน การคลงั งบประมาณ และการธนาคาร กรมกองต่างๆ 

ภายในกระทรวงกลาโหมที่รบัผดิชอบเกี่ยวกบังบประมาณจะมชีื่อเรยีกตาม/องค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น 

กรมที่เป็นฝ่ายสื่อสมัพนัธ์กบัรฐัสภา กบัฝ่ายนติบิญัญตัหิน่วยงานด้านการประสานงานและการ

ประชาสมัพนัธ์ ฯลฯ ขณะที่มกีารเผยแพร่เอกสารหลกังานด้านการป้องกนัประเทศในอนิเตอร์เนต็
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ท่ำนสำมำรถท�ำอะไรได้บ้ำงในฐำนะสมำชกิรฐัสภำ

ภำคควำมมั่นคงในวงจรกำรจดัท�ำงบประมำณ

 ท�าให้แน่ใจว่ารฐัสภาให้ความใส่ใจกบัภาคความมั่นคงในขั้นตอนการจดัท�างบประมาณทั้ง 

4 ขั้นตอน อนัได้แก่ การเตรยีมงบประมาณ การอนุมตังิบประมาณ การน�างบประมาณ

ไปใช้ และการตรวจสอบบญัชรีายจ่าย

 ท�าให้แน่ใจว่ามีการก�ากับดูแลและตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบบัญชีที่ระบุไว้ตาม

กฎหมาย

 การตรวจสอบโดยรัฐสภาและโดยองค์กรติดตามตรวจสอบอื่นๆ ควรเชื่อมโยง

วัตถุประสงค์ในนโยบายกับความต้องการด้านงบประมาณและการตรวจสอบว่าได้ใช ้

งบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายอย่างมปีระสทิธผิลหรอืไม่

กำรด�ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพของรัฐสภำเพื่อให้มีกำรจัดท�ำงบประมำณ

ด้ำนควำมมั่นคงที่มคีวำมโปร่งใส

 เรียกร้องให้การเตรียมการจัดท�างบประมาณเป็นไปตามหลักการของการจัดท�า 

งบประมาณอย่างมปีระสทิธภิาพดงัที่ได้กล่าวถงึในบทนี้

 พยายามขอรับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญอิสระที่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่

รัฐสภาหรือแก่ตัวท่านเองได้อย่างเป็นอิสระ เพื่อช่วยประเมินว่าการจัดสรรงบประมาณ

ด้านความมั่นคงที่เสนอมานั้นถูกต้องและเหมาะสม และได้มกีารน�าเสนอในลกัษณะที่มี

ความโปร่งใส

 ท�าให้แน่ใจว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงได้ใช้วธิกีารที่ทนัสมยัในการวางแผนงบประมาณ

และการคลงั อนัจะส่งผลให้รฐัสภาสามารถประเมนิรายจ่ายด้านกลาโหมได้อย่างถกูต้อง 

และท�าให้รัฐสภาเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ ปัจจัยทางการคลังและ 

ผลการด�าเนนิงาน

 ตรวจสอบสถานการณ์ในรัฐสภาของท่านโดยใช้ประเด็นต่างๆ ที่ปรากฏในกรอบที่ 58 

เป็นข้ออ้างอิง และริเริ่มมาตรการต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบททางการเมืองในประเทศ 

เพื่อแก้ไข หรอืรบัมอืกบัปัญหาเฉพาะที่เกดิขึ้น
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บทที่ 24

กำรตรวจสอบบญัชรีำยจ่ำย

งบประมำณด้ำนควำมมั่นคง

รฐัสภำและส�ำนกังำนตรวจเงนิแผ่นดนิ

ความรับผิดชอบของรัฐสภาในงบประมาณด้านความมั่นคงมิได้สิ้นสุดลงเมื่อได้มีการ

อนมุตัร่ิางกฎหมายงบประมาณไปแล้วเท่านั้น ทั้งนี้เพราะรฐัสภายงัต้องมภีาระรบัผดิชอบ

ในการท�าหน้าที่ก�ากับดูแล ตรวจสอบตลอดจนติดตามให้มีการตรวจสอบบัญชีอย่าง

จรงิจงัด้วย โดยต้องตระหนกัอยู่เสมอว่า การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณที่ผ่านการ

ตรวจสอบแล้วต่อสภานั้นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประชาธปิไตย และกระบวนการ

ตรวจสอบบญัชนีั้นจะต้องเป็นการตรวจสอบทั้งในเรื่องของตวัเลขและผลการปฏบิตังิาน 

รายงานประจ�าปีและรายงานการเงินของหน่วยงานด้านความมั่นคงถือเป็นแหล่งข้อมูล

ที่ส�าคัญที่รัฐสภาจะใช้ในการประเมินว่างบประมาณได้ถูกใช้จ่ายไปในเรื่องใดบ้างในปี 

งบประมาณก่อนหน้านั้น

ส�าหรบับทบาทในการก�ากบัดูแลนั้น รฐัสภาควรจะมตีวัช่วยจากหน่วยงาน/องค์กรอสิระ 

เช่น ส�านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิ (National Audit Off ice) (ซึ่งในบางประเทศกอ็าจ

เรยีกชื่อต่างกนัไป เช่น Auditor General, National Audit Off ice, Budget Off ice 

หรอื Chamber of Account) ซึ่งองค์กรอสิระดงักล่าวควรถูกก�าหนดไว้ในกฎหมาย

รฐัธรรมนูญให้เป็นองค์กรอสิระทั้งจากฝ่ายบรหิาร นติบิญัญตัแิละตุลาการ

รฐัสภาควรจะท�าให้เกดิความมั่นใจว่าผู้ตรวจเงนิแผ่นดนิ

 ได้รับการแต่งตั้งโดยส�านักงานตรวจเงินแผ่นดินและมีระยะเวลาในการด�ารง

ต�าแหน่งอย่างชดัเจน
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 ผูต้รวจเงนิแผ่นดนิมเีครื่องมอืทั้งทางกฎหมายและมทีรพัยากรในทางปฏบิตัทิี่จะ

ท�าให้สามารถปฏบิตังิานได้อย่างเป็นอสิระ

 มอี�านาจอย่างเป็นเอกเทศในการรายงานโดยตรงต่อรฐัสภาและคณะกรรมาธกิาร

งบประมาณรฐัสภาในประเดน็ที่เกี่ยวกบัรายจ่ายและในเวลาใดกไ็ด้

รัฐสภาควรจะติดตามอย่างใกล้ชิดให้มีกฎหมายที่ก�าหนดมาตรการลงโทษโดยศาล ใน

กรณีที่มีการคอร์รัปชั่นและการใช้ทรัพยากรของรัฐอย่างผิดประเภทโดยเจ้าหน้าที่ของ

รฐั หรอื โดยหน่วยงานทางการเมอืง และรฐัสภาควรตดิตามอย่างใกล้ชดิให้มกีารแก้ไข

เยยีวยาในกรณทีี่มคีวามผดิพลาดหรอืข้อบกพร่องเกดิขึ้น

กรอบที่ 60

ผู้ตรวจเงนิแผ่นดนิ27

“ไม่ว่าส�านักงานตรวจเงินแผ่นดินจะอยู่ในก�ากับของฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ หรือฝ่ายตุลาการ 

ส�านักงานนี้จะต้องมีความเป็นเอกเทศและเป็นอิสระอย่างแท้จริง และจะต้องได้รับทรัพยากร 

อย่างเพยีงพอเพื่อให้สามารถปฏิบตัิงานให้ลุล่วงได้ โดยส�านกังานตรวจเงนิแผ่นดินและผู้ว่าการ

ตรวจเงนิแผ่นดนิมหีน้าที่ 3 ประการ ดงันี้

กำรก�ำกบัดแูลด้ำนกำรคลงั

ส�านักงานตรวจเงินแผ่นดินจะเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือและความละเอียด

รอบคอบของงบประมาณทั้งหมดของหน่วยงานทั้งหมดในฝ่ายบรหิาร และกระทรวง ทบวง กรม

ต่างๆ โดยจะเป็นผูต้รวจสอบและยนืยนัว่าการใช้งบประมาณทั้งหมดเป็นไปตามกฎเกณฑ์เกี่ยวกบัการ

ใช้เงนิกองทนุสาธารณะ (Public Funds) และภายในบรบิทของการก�ากบัดแูลดงักล่าว ส�านกังาน

ตรวจเงินแผ่นดินจะต้องท�าหน้าที่ในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่บัญชีและเจ้าหน้าที่ที่มีอ�านาจในการ

สั่งจ่ายงบประมาณทั้งหลายด้วย โดยเจ้าหน้าที่เหล่านี้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในงบประมาณที่ตน

เป็นผู้จ่ายไปแม้เมื่อพ้นหน้าที่ไปแล้วก็ตาม ในกรณีที่มีการคอร์รัปชั่นหรือการใช้เงินผิดประเภท 

ส�านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิมหีน้าที่จะต้องรายงานพฤตกิรรมดงักล่าวต่อฝ่ายตุลาการด้วย

กำรก�ำกบัดแูลทำงกฎหมำย

ส�านักงานตรวจเงินแผ่นดินจะต้องตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องว่าการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตลอดจนรายรับทั้งปวง จะต้องด�าเนินการในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการ 

งบประมาณ
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สร้ำงหลกัประกนัว่ำมกีำรใช้เงนิงบประมำณอย่ำงถกูต้อง

ส�านักงานตรวจเงินแผ่นดินสมัยใหม่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลประโยชน์ในเรื่องธรรมาภิบาลใน

การบรหิารเป็นหลกั ควรจะท�าให้เกดิหลกัประกนัว่าได้มกีารใช้เงนิกองทุนสาธารณะนี้บนพื้นฐาน

ของหลกัการ 3 ประการ ดงันี้

(i) ควำมคุ้มค่ำของเงนิ : ท�าให้เกดิความมั่นใจว่าทรพัยากรได้ถูกใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดทั้งในเชงิ

ปรมิาณและคุณภาพ

(ii) ประสิทธิภำพ : มีมาตรการที่จะประเมินได้ว่าวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการใช้ 

งบประมาณเป็นไปตามที่ก�าหนดไว้หรอืไม่

(iii) ประสทิธผิล : มมีาตรการที่จะประเมนิว่าทรพัยากรที่ใช้ไปนั้นได้ถกูน�าไปใช้อย่างคุม้ค่าเพื่อ

ให้เกดิประโยชน์สูงสุดหรอืไม่

การก�ากับดูแลและตรวจสอบในลักษณะย้อนหลังสามารถกระท�าได้ด้วยการริเริ่มของส�านักงาน

ตรวจเงนิแผ่นดนิเอง หรอืโดยการร้องขอจากรฐัสภา

ตดัตอนจาก : General Report on the IPU Seminar on Parliament and  

the Budgetary Process, Including from a Gender Perspective  

(Bamako, Mali, November 2001)

กำรตรวจสอบบญัชงีบประมำณด้ำนควำมมั่นคงในทำงปฏบิตัิ

การตรวจสอบบญัชขีองงบประมาณความมั่นคงโดยรฐัสภานั้นเป็นกระบวนการที่ค่อนข้าง 

สลบัซบัซ้อน ซึ่งเกี่ยวข้องกบัการวเิคราะห์รายงานการตรวจสอบบญัชใีนประเดน็ที่เกี่ยวกบั 

ความมั่นคงโดยตรง และในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับความมั่นคงโดยตรง เช่น เรื่องการค้า 

อุตสาหกรรม การตดิต่อสื่อสาร หรอืการโอนย้ายเงนิ ความท้าทายหลกักค็อืการที่ต้อง

สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมต่างๆ ซึ่งดูจะไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

นั่นเอง

ในทางปฏบิตั ิกระทรวงหลกัที่รบัผดิชอบด้านความมั่นคง อนัได้แก่ กระทรวงกลาโหม 

มหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณชิย์ กระทรวงการคลงัและกระทรวง 

การสื่อสาร นั้นควรที่จะน�าเสนอรายงานการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รบัการจดัสรรไปพร้อม
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เอกสารประกอบอย่างครบถ้วนต่อรฐัสภาอยูเ่ป็นประจ�าโดยสม�่าเสมออยูแ่ล้ว โดยขั้นตอน

ของรฐัสภากอ็าจเริ่มจากการรบัรายงานประจ�าปีของกระทรวงต่างๆ การพจิารณาจดัสรร

งบประมาณแต่ละรายการโดยคณะกรรมาธกิารงบประมาณรฐัสภา การตรวจสอบบญัชี

ของแต่ละกระทรวงประจ�าปี และการอภปิรายงบประมาณของกระทรวงต่างๆ ในรฐัสภา

ในทางอุดมคตินั้น กระบวนการตรวจสอบบัญชีจะท�าให้รัฐสภาสามารถประเมินได้ว่า 

วงจรงบประมาณในแต่ละปีนั้น ได้ปฏบิตัติามกรอบกฎหมาย มกีารใช้งบประมาณอย่างมี 

ประสทิธภิาพ และได้ผลตามที่ระบุไว้ในเป้าหมายหรอืไม่

กรอบที่ 61

บทบำทของส�ำนกังำนตรวจเงนิแผ่นดนิของสหรำชอำณำจกัร 

ในกำรก�ำกบัดแูลภำคควำมมั่นคงโดยรฐัสภำ

ส�านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิของสหราชอาณาจกัร (UK National Audit Off ice - - NAO) จดัตั้ง

ขึ้นในฐานะองค์กรอสิระในปี ค.ศ. 1983 โดยมผีู้ว่าการตรวจเงนิแผ่นดนิ และผู้ตรวจสอบบญัช ี

(Comptroller and Auditor General - C&AG) เป็นผู้บรหิาร และมหีน้าที่ในการรายงาน 

การใช้จ่ายงบประมาณของรฐับาลกลาง โดย NAO เป็นผู้ด�าเนนิการตรวจสอบบญัชแีละรายงาน

ความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงนิที่ได้จดัสรรไป

 กำรตรวจสอบทำงกำรคลงั 

ตามกฎหมายทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและผู้สอบบัญชี (C&AG) และส�านักงานตรวจเงิน

แผ่นดนิ (NAO) เป็นผูร้บัผดิชอบในการตรวจสอบบญัชขีองหน่วยงานรฐับาลทั้งหมดและรายงาน

ผลต่อรฐัสภา และกเ็ช่นเดยีวกบัผู้ตรวจสอบบญัชโีดยทั่วไป C&AG จะต้องมคีวามเหน็ในส่วน

ที่เกี่ยวกับบัญชีต่างๆ ว่าบัญชีเหล่านั้นได้รายงานถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ นอกจากนี้ 

C&AG จะต้องยืนยันด้วยว่าได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาอย่างถูกต้องด้วย และหากส�านักงาน 

ตรวจเงนิแผ่นดนิระบวุ่ามกีารรายงานไม่ตรงกบัข้อเทจ็จรงิ C&AG กจ็ะต้องมคีวามเหน็ประกอบอย่าง

ชดัแจ้งพร้อมหลกัฐาน ในกรณทีี่ไม่มสีิ่งผดิปกตหิรอืมคีวามผดิพลาดในเอกสารรายงานของบญัช ี 

C&AG กย็งัคงต้องเตรยีมรายงานต่อสภาในประเดน็ที่ส�าคญัอื่นๆ อยูด่ ีโดยรายงานดงักล่าวอาจ

ถูกน�าขึ้นสู่การพจิารณาโดยคณะกรรมาธกิารตรวจสอบบญัชสีาธารณะของสภาล่าง
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 กำรตรวจสอบควำมคุ้มค่ำของเงนิ

ในแต่ละปี C&AG จะเสนอรายงานต่อรัฐสภาประมาณ 50 ฉบับ ในส่วนที่เกี่ยวกับความคุ้ม

ค่าของเงนิที่หน่วยงานรฐับาล กระทรวง ทบวง กรม และองค์กรรฐับาลต่างๆ ได้รบัการจดัสรร 

เพื่อเป็นรายจ่าย ส�านักงานตรวจเงินแผ่นดินจะเป็นผู้ตรวจสอบและรายงานในส่วนที่เกี่ยวกับ 

ความประหยดั ประสทิธภิาพ และประสทิธผิลของการใช้จ่ายเงนิงบประมาณของรฐั ขณะที่รายงาน

อาจจะเปิดเผยถงึการปฏบิตังิานที่ด้อยคุณภาพ หรอือาจชี้ให้เหน็ถงึแนวปฏบิตัทิี่ด ีรายงานยงัน�า

เสนอข้อเสนอแนะต่างๆ อนัเป็นค�าแนะน�าที่จะท�าให้เกดิการเปลี่ยนแปลงในทางที่จะเป็นประโยชน์

ต่อการปฏบิตังิานด้วย โดยส�านกังานตรวจเงนิแผ่นดนินั้นเชื่อว่าในการที่ฝ่ายบรหิารน�าเอาข้อเสนอ

แนะที่ได้น�าเสนอในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาไปปฏบิตันิั้น ส่งผลให้รฐับาลสามารถประหยดังบประมาณ

ได้ถงึ 1.4 พนัล้านปอนด์เลยทเีดยีว ดงัจะเหน็ได้ว่า ในรายงานของกระทรวงกลาโหมในส่วนที่

เกี่ยวกบัความคุ้มค่าของเงนิมเีนื้อหาครอบคลุมประเดน็ เช่น การส่งก�าลงับ�ารุงทางเฮลคิอปเตอร์ 

การปรบัปรุงซ่อมบ�ารุงเครื่องมอืที่ใช้เกี่ยวกบัที่ดนิ การพสิูจน์ก�าลงัรบ (Combat Identification) 

การลดจ�านวนในวสัดอุปุกรณ์ค้างคลงัพสัดแุละการปรบัปรงุอาคารที่ท�าการของกระทรวงกลาโหม 

เป็นต้น นอกจากนี้ ส�านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิยงัรายงานความคบืหน้าของโครงการจดัซื้อจดัจ้าง

โครงการใหญ่ๆ ถงึ 30 โครงการด้วย 

 ควำมสมัพนัธ์กบัรฐัสภำและวงจรของภำระควำมรบัผดิชอบ 

ความสมัพนัธ์กบัรฐัสภาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัคณะกรรมาธกิารการตรวจสอบบญัชสีาธารณะ

ของรฐัสภามคีวามส�าคญัอย่างยิ่งในการด�าเนนิงานของส�านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิ ตามกฎหมาย

แล้ว C&AG ถอืเป็นเจ้าหน้าที่ของสภาล่าง (House of Commons) และงานหลกัจะถูกน�าเสนอ

ต่อสภา และด้วยวธินีี้เอง วงจรของภาระความรบัผดิชอบกจ็ะท�างานเมื่อมกีารใช้เงนิของรฐับาลโดย

หน่วยงานกลางของรฐับาล C&AG กจ็ะรายงานต่อรฐัสภาถงึความเป็นปกต ิความถูกต้อง และ

ความคุม้ค่าของเงนิงบประมาณที่จ่ายไป คณะกรรมาธกิารรฐัสภาด้านการตรวจสอบบญัชสีามารถ

น�าเอาหลกัฐานจากรายงานดงักล่าวซึ่งอาจจะได้มาจากเจ้าหน้าที่อาวโุสที่สดุในฝ่ายนี้ในหน่วยงาน

รฐับาลและท�าความเหน็เสนอไปยงัรฐับาล ซึ่งรฐับาลต้องตอบกลบั นอกจากนี้ ส�านกังานตรวจเงนิ

แผ่นดนิยงัต้องตอบข้อซกัถามอกีกว่า 400 รายการ จากสมาชกิรฐัสภาในประเดน็ต่างๆ ที่เกี่ยวกบั 

การใช้จ่ายเงนิงบประมาณของรฐัด้วย

ที่มา : Tom McDonald, Senior Auditor, Defence, National Audit Off ice, UK, 2002
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องค์ประกอบส�ำคญัของส�ำนกังำนกำรตรวจเงนิแผ่นดนิ

ส�านักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญที่สุดเครื่องมือหนึ่งในการท�าหน้าที่

ก�ากบัดแูลและตรวจสอบของรฐัสภา เพื่อที่จะสามารถปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

ส�านกังานดงักล่าวควรจะม ีองค์ประกอบที่ส�าคญัดงัต่อไปนี้

 มกีารระบไุว้ในกฎหมายให้ส�านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิรายงานโดยตรงไปยงัคณะ

กรรมาธกิารตรวจสอบบญัชขีองรฐัสภา ซึ่งควรจะเป็นคณะกรรมาธกิารคนละคณะ 

กบัคณะกรรมาธกิารงบประมาณ

 ส�านักงานตรวจเงินแผ่นดินควรจะสามารถเข้าถึงเอกสารลับต่างๆ เพื่อจะท�า 

ความเข้าใจถงึการตดัสนิใจ แต่จะต้องไม่อ้างถงึเอกสารเหล่านั้นในที่สาธารณะ

 ส�านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิควรจะมขีดีความสามารถที่มคีวามหลากหลายในสาขา

ต่างๆ อนัประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญในภาคความมั่นคง ด้านการบรหิารจดัการ

กลาโหม ด้านเทคนคิการคลงั และทางกฎหมาย

กรอบที่ 62
รฐัสภำของจอร์เจยีและกำรควบคมุงบประมำณ

ในปลายปี ค.ศ. 2001 สมาชิกรัฐสภาของจอร์เจียตกลงที่จะเลื่อนการอภิปรายร่างงบประมาณ

ประจ�าปี ค.ศ. 2002 ออกไปเป็นระยะเวลา 1 เดอืน เนื่องจากไม่สามารถตกลงกนัได้ในตวัเลข

พื้นฐานและไม่มีเวลาเพียงพอในการอภิปราย เพราะรัฐบาลได้ยื่นร่างกฎหมายงบประมาณเข้าสู่

สภาล่าช้าเป็นอย่างมาก ในขณะเดยีวกนั กระทรวงกลาโหม ด้วยความช่วยเหลอืจากผู้เชี่ยวชาญ

อเมรกินั ได้มกีารจดัท�างบประมาณเป็นรายโครงการเป็นครั้งแรกด้วย สมาชกิรฐัสภาจงึมโีอกาส

พิจารณาองค์ประกอบพื้นฐานของกองทัพและได้ให้ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวกับรายจ่ายด้าน

กลาโหมอย่างผู้ที่มขี้อมูลครบถ้วน นอกจากนี้ ร่างงบประมาณรายจ่ายยงัสอดคล้องกบัมาตรฐาน

การงบประมาณของนาโต้ อนัได้แก่ การจดัแบ่งรายจ่ายออกเป็น 3 กลุ่ม คอื กลุ่มบุคลากร การ

คงไว้ซึ่งประสทิธภิาพในการรบ และการลงทุน

จากมุมมองของการควบคุมโดยรัฐสภานั้น ปัญหาหลักอยู่ที่ว่า เมื่อรัฐสภาอนุมัติงบประมาณ 

ในปลายเดอืนมกราคม ค.ศ. 2002 แล้ว และ (a) เมื่อประธานาธบิด ีรฐัมนตรวี่าการกระทรวง

การคลังและรัฐมนตรีกลาโหมมีความเห็นที่ต่างกันในส่วนที่เกี่ยวกับยอดค่าใช้จ่ายที่สูงที่สุดของ
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กระทรวงกลาโหม (b) มกีารเปลี่ยนแปลงในนาทสีดุท้ายในตวัเลขงบประมาณซึ่งมไิด้มกีารแจกแจง

รายละเอียดให้ฝ่ายนิติบัญญัติรับทราบ (c) สมาชิกรัฐสภามิได้รับการแจ้งให้ทราบถึงรายการที่ 

น�าเสนอเกี่ยวกับการตัดลดจ�านวนเจ้าหน้าที่ลงในกระทรวงกลาโหม และผลกระทบทางการคลัง

ของมาตรการดงักล่าว ในเวลาเดยีวกนั ร่างกฎหมายงบประมาณของหน่วยงานรฐับาลอื่นๆ ซึ่ง

มไิด้รวมอยู่ในกฎหมายงบประมาณกห็ลุดรอดจากการควบคุมของรฐัสภาไปด้วย

ในท้ายที่สดุ โครงการจดัท�างบประมาณของกระทรวงกลาโหมกไ็ด้รบัผลกระทบอย่างมากเนื่องจาก

รฐัสภาได้อนมุตัเิงนิเพยีง 38 ล้าน GEL ส�าหรบัค่าใช้จ่ายด้านกลาโหม ขณะที่โครงการที่เสนอมานั้น 

ต้องใช้งบประมาณทั้งหมดถึง 71 ล้าน GEL และภายใต้บริบทนี้เอง ประธานาธิบดีและสภา 

ความมั่นคงแห่งชาติจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะจัดสรรงบประมาณที่มีอยู่ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ของ

รัฐบาลอย่างไร ในขณะที่รัฐสภาเองก็น่าจะถือโอกาสจากช่วงเวลาอันมีค่านี้ภายใต้การควบคุม 

ในระบอบประชาธปิไตยด้วยขั้นตอนของการเปิดอภปิรายและอนุมตังิบประมาณโดยรฐัสภา

แหล่งที่มา : David Darchiashvili, Head of the Parliamentary  

Research Department of the Parliament of Georgia, 2002
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ท่ำนสำมำรถท�ำอะไรได้บ้ำงในฐำนะสมำชกิรฐัสภำ

กำรตรวจสอบบญัชอีย่ำงอสิระและมปีระสทิธภิำพ

 ท�าให้แน่ใจว่าได้มีการก�าหนดไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่นใดในเรื่องการ 

จดัตั้งองค์กรสูงสุดที่ท�าหน้าที่ในการตรวจสอบบญัช ีซึ่งในกฎหมายดงักล่าวควรระบุถงึ :

 ลกัษณะและขอบเขตความสมัพนัธ์ระหว่างส�านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิกบัรฐัสภา

 ระดับความเป็นเอกเทศและอิสระของส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตลอดจนความเป็น

อสิระของสมาชกิและเจ้าหน้าที่ของส�านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิ ซึ่งรวมถงึความเป็นอสิระ

ทางการเงนิด้วย

 รฐัสภาควรพจิารณาและตดิตามการตอบสนองและมาตรการต่างๆ ของรฐับาลภายหลงัจาก

ได้รบัรายงานจากส�านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิและจากคณะกรรมาธกิารรฐัสภาว่าด้วยการ

ตรวจสอบการใช้งบประมาณ

 ตรวจสอบว่าหลักการที่บรรจุอยู ่ในค�าแถลงการณ์สภาว่าด้วยแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ 

ตรวจสอบบญัช ี(Lima Declaration of Guidelines on Auditing Precepts)28  ซึ่งจะสามารถ

หาได้จากเว็ปไซต์ขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยองค์กรสูงสุดในการตรวจสอบบัญช ี 

(International Organization of Supreme Audit Institutions) ที่ www.intosai.org 

นั้น ได้ปรากฏอยู่ในกฎหมายและแนวปฏบิตัขิองประเทศในเรื่องนี้ด้วย

กำรตรวจสอบทำงกฎหมำย กำรตรวจสอบควำมสม�ำ่เสมอ/ควำมผดิปกต ิและ

กำรตรวจสอบผลกำรด�ำเนนิงำน

 ท�าให้แน่ใจว่าส�านักงานตรวจเงินแผ่นดินของประเทศนั้นได้รวมเอาการตรวจสอบในทั้ง 3 

ประเดน็นี้ เมื่อพจิารณาประเดน็ด้านความมั่นคง

 ท�าให้แน่ใจว่า แม้ว่ากระบวนการในการตรวจสอบบัญชีรายจ่ายที่เกี่ยวกับความมั่นคงจะ

กระท�าในภายหลัง รัฐสภาต้องศึกษาบทเรียนต่างๆ และน�าบทเรียนเหล่านั้นมาประกอบใน

การพจิารณาอนุมตังิบประมาณในรอบต่อไปด้วย
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 รายงานการตรวจสอบบญัชส่ีวนใหญ่จะจ�ากดัเฉพาะประเดน็ปัญหาทางการคลงัเท่านั้น หน่วยงาน

ตรวจสอบที่มีอ�านาจตามกฎหมายควรที่จะตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของโครงการพิเศษ

บางโครงการในรายละเอยีดด้วย หรอืไม่กใ็ช้ที่ปรกึษาเพื่อให้ท�าการประเมนิอย่างอสิระในกรณี

ที่ส�านกังานไม่มผู้ีเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของตนเอง

 หน่วยงานตรวจสอบบัญชีที่มีอ�านาจตามกฎหมายควรที่จะต้องตรวจสอบการท�าหน้าที่ของ

หน่วยงานการเงนิของหน่วยงานด้านความมั่นคงด้วย





ภำคที่ 7

ทรพัยำกรมนษุย์ในภำคควำมมั่นคง : 
กำรสร้ำงหลกัประกนัในควำมเป็นมอือำชพี 

และกำรก�ำกบัดแูลตำมแนวทำงประชำธปิไตย
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บทที่ 25

กำรส่งเสรมิค่ำนยิมประชำธปิไตย

ในภำคควำมมั่นคง

มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมการศึกษาและแนวคิดในเรื่องประชาธิปไตย 

ในกองทพั เพื่อที่กองทพัจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมได้อย่างเหมาะสม และไม่เป็น 

ภยัคุกคามต่อระบอบประชาธปิไตย จากประสบการณ์ในบรเิวณต่างๆ ทั่วโลกแสดงให้

เห็นว่า หากมิได้มีการควบคุมกองทัพภายใต้ระบอบประชาธิปไตยหรือมิได้มีการดูแล

จดัการกองทพัอย่างเหมาะสม ตลอดจนมไิด้บูรณาการกองทพัเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม

อย่างเตม็ที่แล้ว กองทพักอ็าจจะเป็นภยัคุกคามต่อระบอบประชาธปิไตยได้ กล่าวคอื

 การใช้อทิธพิลนอกรฐัธรรมนูญ หรอืก่อการรฐัประหาร

 ด�าเนนิกจิกรรมทางทหาร หรอืพาณชิย์โดยมไิด้รบัอนุญาต

 ใช้ทรัพยากรจ�านวนมหาศาลเกินกว่าความจ�าเป็น อันเป็นทรัพยากรที่ภาคส่วน

อื่นๆ ของสงัคมจ�าเป็นที่จะต้องใช้

 ใช้งบประมาณในทางมชิอบ

 ละเมิดสิทธิมนุษยชน (เช่น การปล้นสะดม การชิงทรัพย์ การใช้ความรุนแรง

อย่างผดิกฎหมายและการข่มขนื)

กลไกในกำรส่งเสรมิให้เกดิทศันะคตแิละค่ำนยิมประชำธปิไตย
ในบคุลำกรในภำคควำมมั่นคง

การส่งเสรมิทศันะคตแิละค่านยิมประชาธปิไตยในกองทพั หมายถงึการสร้างกลไกภายใน

องค์กรทหารเองที่จะส่งเสรมิ/สนบัสนนุให้เกดิความตระหนกัรูแ้ละการเคารพในหลกัการ

และสถาบันประชาธิปไตย รวมถึงการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนด้วย กลไกภายใน 
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ดงักล่าวเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้รฐัสภา รฐับาล และประชาชนสามารถควบคุม

กองทพัได้ ปัจจยัต่อไปนี้จะช่วยส่งเสรมิให้บคุลากรในเครื่องแบบมทีศันะคตแิละค่านยิม

ในวถิทีางประชาธปิไตย

ควำมจงรกัภกัดตี่อรฐัธรรมนญูและสถำบนัต่ำงๆ ของรฐั

ธรรมาภิบาลที่ดีนั้น หมายถึงการปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่ในภาคความมั่นคงมีค่านิยมใน

การรับใช้สังคม มีจริยธรรมในการเคารพกฎหมายและรัฐธรรมนูญ ตลอดจนยึดมั่น

ในสถาบันต่างๆ ของประเทศ ทหารและผู้พิทักษ์สังคมประชาธิปไตยทั้งมวลจะต้อง

สาบานตนว่าจะจงรักภักดีต่อรัฐธรรมนูญและสถาบันต่างๆ ของรัฐ มิใช่จงรักภักดีต่อ

ผู้น�าทางการเมืองคนใดคนหนึ่งเป็นการเฉพาะ การสาบานตนในลักษณะดังกล่าวเป็น

สัญลักษณ์ว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงมิได้มีความจงรักภักดีต่อรัฐบาลที่อยู่ในอ�านาจ

ในขณะนั้นเป็นการเฉพาะ หากแต่เป็นความภกัดตี่อรฐัธรรมนูญและต่อตวับทกฎหมาย

ที่ออกโดยผู้แทนปวงชนซึ่งมีที่มาอย่างชอบธรรม การก�ากับดูแลภาคความมั่นคงโดย

ฝ่ายพลเรือนนั้นควรจะรวมถึงการรับรู้ถึงธรรมชาติของการปฏิญาณตนของทหารและ

การตระหนกัว่าจะต้องด�าเนนิการอย่างไรบ้างเพื่อให้การให้ปฏญิาณตนของเจ้าหน้าที่เหล่านั้น

มผีลในทางปฏบิตัอิย่างแท้จรงิ

กำรก�ำหนดระเบยีบภำยในภำคควำมมั่นคงอย่ำงชดัเจน

ในการก�ากบัดแูลภาคความมั่นคงตามแนวทางประชาธปิไตยนั้น มคีวามจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะ

ต้องก�าหนดกรอบทางกฎหมายอันเป็นระเบียบภายในของภาคความมั่นคงอย่างชัดเจน

และเป็นระบบ อนัได้แก่

 การจ�ากดัสทิธติามรฐัธรรมนูญของเจ้าหน้าที่

 การใช้หรอืทบทวนกฎหมายเกี่ยวกบัการเกณฑ์ทหาร กฎหมายเกี่ยวกบัการปฏบิตัิ

งานของเจ้าหน้าที่ทหาร ประมวลวธิอีาญาของทหาร และก�าหนดกรอบกฎหมาย

ให้สอดคล้องกบั Geneva Conventions

 ก�าหนดระเบียบที่ชัดเจนว่าบุคลากรทางทหารมีหน้าที่ที่จะต้องไม่รับค�าสั่งที่ 

ผดิกฎหมาย
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ในประเทศส่วนใหญ่ที่รัฐธรรมนูญให้หลักประกันในเรื่องสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน 

แก่ประชาชน กฎหมายอนบุญัญตัต่ิางๆ สามารถจ�ากดัสทิธดิงักล่าวของเจ้าหน้าที่ทหารได้

หากจ�าเป็นที่จะต้องปฏบิตัภิารกจิเฉพาะทางทหารบางประการ ฉะนั้น โดยหลกัการแล้ว 

เจ้าหน้าที่ทหารเหล่านี้มสีทิธเิช่นเดยีวกบัประชาชนทั่วไป เพราะเจ้าหน้าที่กค็อืประชาชน 

ในเครื่องแบบ อย่างไรก็ดี มีการจ�ากัดสิทธิบางประการของเจ้าหน้าที่ทหารเหล่านี้ 

ในส่วนที่เกี่ยวกบัเสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ ทั้งนี้เพราะเจ้าหน้าที่ดงักล่าวสามารถ

เข้าถึงเอกสารที่เป็นชั้นความลับ มีการจ�ากัดเสรีภาพในการเคลื่อนไหวเพราะเจ้าหน้าที่

จ�าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมตลอดเวลา ตลอดจนถูกจ�ากัดสิทธิที่จะได้รับการ

เลอืกตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง อย่างไรกต็าม ในประเทศประชาธปิไตยต่างๆ นั้น 

สิทธิพลเมืองของเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงมิได้ถูกจ�ากัดในลักษณะ

เดยีวกนั เช่น ในสแกนดเินเวยี เยอรมนั เนเธอร์แลนด์ เจ้าหน้าที่ทหารมสีทิธทิี่จะจดัตั้ง 

หรือเข้าร่วมในสหภาพแรงงานได้ ขณะที่ในประเทศอื่นๆ เจ้าหน้าที่ทหารมีสิทธิในการ 

จดัตั้งและเข้าร่วมในสมาคมในลกัษณะตวัแทนเท่านั้น อย่างไรกด็ ีในทุกกรณ ีข้อจ�ากดั

เหล่านี้จะถูกก�าหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมายอนุบัญญัติต่างๆ และมีความสัมพันธ์

โดยตรงกบัอตัราเฉพาะของเจ้าหน้าที่เหล่านั้น 

สมำคมตวัแทนของทหำรและสหภำพแรงงำนทำงทหำร

ในหลายประเทศ มีการก�าหนดข้อห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ทหารจัดตั้งหรือเข้าร่วมใน

สหภาพแรงงานเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของอาสาสมคัรและ/หรอืทหารเกณฑ์ เหตผุลที่

ไม่ต้องการให้บุคลากรทางทหารเข้าร่วมในสหภาพแรงงานกค็อื การกระท�าดงักล่าวอาจ

ส่งผลกระทบต่อระเบียบและวินัยของกองทัพ อย่างไรก็ดี ในบางประเทศซึ่งยึดมาตรา

ที่ 11 ของอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน (European  

Convention on Human Rights and Fundamental Freedom - - ECHR) ก็

อนุญาตให้บุคลากรทางทหารของตนจัดตั้งหรือเข้าร่วมในสมาคมตัวแทนหรือแม้แต่

สหภาพแรงงานที่จดัตั้งขึ้นเพื่อบคุลากรทางทหารโดยเฉพาะได้ เช่น ออสเตรยี เบลเยยีม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ค ฟินแลนด์ เยอรมัน ฮังการี ไอร์แลนด์ ลักซ์เซมเบอร์ก 

เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส รสัเซยี สโลวเีนยี สาธารณรฐัสโลวคั สวเีดน และ

สวสิเซอร์แลนด์ ในประเทศเหล่านี้ สมาคมตวัแทนหรอืสหภาพแรงงาน ส�าหรบับคุลากร



การกำากับดูแลภาคความมั่นคงโดยรัฐสภา : หลักการ กลไก และแนวปฏิบัติ ค.ศ. 2003

238

ทางทหารนั้นมีสิทธิที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของสมาคม โดยสมาคม/สหภาพ 

ดงักล่าวมสีทิธทิี่จะปรกึษาหารอืกบัรฐัมนตรกีลาโหม และในบางกรณสีหภาพ/สมาคมเหล่านี้ 

มสีทิธทิี่จะเจรจาต่อรองในสาระของการจ้างงานด้วย ในทั้งสองกรณสีมาคม/สหภาพเหล่านี้

จะส่งเสริมให้มีสภาพการท�างานที่มีความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีส�าหรับเจ้าหน้าที่ 

ตลอดจนให้การสนบัสนนุสมาชกิแต่ละรายด้วย เช่น ในกรณทีี่เกดิข้อโต้แย้งทางกฎหมาย

ระหว่างบคุลากรทางทหารกบัผู้ว่าจ้าง เป็นต้น ในยโุรปมอีงค์กรที่ดูแลบคุลากรทางทหาร

อยู่ 2 องค์กรด้วยกนั อนัได้แก่ องค์กร EUROMIL ซึ่งเป็นองค์กรยุโรปที่จดัขึ้นเพื่อ

บคุลากรทางทหารโดยมไิด้ค�านงึถงึสถานะต�าแหน่งและมสี�านกังานในกรงุบรสัเซล ส่วน

องค์กรที่สองคอื European Council of Conscript Organisations หรอื ECCO ที่ม ี

ส�านกังานในกรุงสตอกโฮม สวเีดน

กรอบที่ 63

ข้อเสนอแนะของสภำแห่งยุโรปต่อกำรมีสิทธิในกำรเป็นสมำชิกสมำคมหรือ

สหภำพของเจ้ำหน้ำที่ในกองทพั

1. ที่ประชุมรัฐสภาแห่งยุโรปพึงระลึกว่า (...) ภายใต้สถานการณ์ปกติเจ้าหน้าที่ในกองทัพที่ 

มาจากสายอาชีพนั้นมีสิทธิในการเข้าร่วมในสมาคมได้ โดยมีข้อก�าหนดด้วยว่าสามารถยกเลิก 

การเข้าสมาคมนี้ได้ด้วยเช่นกนั

4. ในระยะเวลาที่ผ่านมา กองทพัของประเทศสมาชกิบางประเทศได้เปลี่ยนระบบจากการใช้การ

เกณฑ์ทหารมาเป็นระบบการเปิดรบัที่มาจากสายอาชพีเพยีงอย่างเดยีว ผลกค็อื บคุลากรทางทหาร

จะมลีกัษณะเป็นลกูจ้าง “แบบปกต”ิ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งกห็มายความว่า ผู้ว่าจ้างของบคุลากรดงักล่าว 

อนัได้แก่ กระทรวงกลาโหมนั้นจกัต้องตระหนกัถงึสทิธขิองลกูจ้างแบบปกตเิหล่านี้ดงัที่ปรากฏใน

อนุสญัญายุโรปว่าด้วยสทิธมินุษยชนและกฎบตัรทางสงัคมของยุโรปด้วย29 

5. สมาชิกในกองทัพในฐานะ “พลเรือนในเครื่องแบบ” ควรได้รับสิทธิอย่างเต็มที่ในช่วงที่

กองทพัมไิด้มปีฏบิตักิารใดๆ ในการจดัตั้งหรอืเข้าร่วมในสมาคมวชิาชพีเฉพาะด้านที่จดัตั้งขึ้นเพื่อ

พทิกัษ์ผลประโยชน์ทางวชิาชพีภายใต้กรอบของแนวทางประชาธปิไตย ในขณะที่สมาชกิเหล่านั้น 

ปฏบิตัหิน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย

6. บุคลากรทางทหารควรได้รับสิทธิเช่นเดียวกัน ซึ่งหมายรวมถึงสิทธิในการเป็นสมาชิก

พรรคการเมอืงที่จดัตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วย
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7. ด้วยเหตุนี้ ที่ประชุมรัฐสภาแห่งยุโรปจึงเสนอแนะให้ “Committee of Ministers” 30  

เรยีกร้องให้รฐับาลของรฐัสมาชกิ :

i. อนญุาตให้สมาชกิของกองทพัและบคุลากรทางทหารจดัตั้งสมาคม/สหภาพของตนขึ้นเพื่อเป็น

ตวัแทนในการเจรจาในประเดน็ที่เกี่ยวข้องกบัอตัราเงนิเดอืนและสภาพแวดล้อมของการจ้างงาน

ii. ให้ยกเลิกข้อจ�ากัดต่างๆ ที่ไม่จ�าเป็นในปัจจุบัน ในส่วนที่เกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิของการ 

เข้าเป็นสมาชกิสมาคมของบุคลากรในกองทพั

iii. อนญุาตให้บคุลากรของกองทพัและบคุลากรทางทหารเป็นสมาชกิของพรรคการเมอืงที่จดัตั้ง

ขึ้นโดยถูกต้องตามกฎหมายได้ 

iv. ให้รวมเอาสทิธติา่งๆ ดงักลา่วนี้ไว้ในกฎระเบยีบทางทหารและประมวลระเบยีบวธิปีฏบิตัขิอง

รฐัสมาชกิ

v. ให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน อันเป็นหน่วยงานที่

บุคลากรทางทหารจะสามารถน�ากรณีที่เกี่ยวกับปัญหาการจ้างงานและกรณีที่เป็นข้อขัดแย้ง 

อื่นๆ เกี่ยวกบัการปฏบิตังิานขึ้นสู่การพจิารณาเรยีกร้องได้

8. ที่ประชุมรัฐสภายุโรปเรียกร้องให้ “Committee of Ministers” พิจารณาความเป็นไปได้

ในการทบทวนสาระของกฎบตัรทางสงัคมของยุโรป (European Social Charter) โดยการให้

แก้ไขมาตรา 5 ดงันี้

“โดยมเีจตนาที่จะให้หลกัประกนัหรอืส่งเสรมิเสรภีาพของลกูจ้างและนายจ้างในการจดัตั้งและเข้าร่วมใน

องค์กรทั้งในระดบัท้องถิ่น ระดบัชาต ิและระหว่างประเทศ เพื่อพทิกัษ์ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิ

และสังคม คู่ภาคีสัญญาตกลงว่ากฎหมายภายในของรัฐจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อหรือจะต้อง 

ไม่ถูกน�ามาใช้ในลกัษณะที่ขดัขวางเสรภีาพดงักล่าว ส่วนขอบเขตของการให้หลกัประกนัดงัที่ระบุ

ไว้ในมาตรานี้ว่าจะใช้ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ต�ารวจและบุคลากรของกองทัพมากน้อยเพียงใดนั้นจะ 

ถูกก�าหนดโดยกฎหมายและกฎระเบยีบภายในของแต่ละประเทศ”

Recommendation 1572 (2002)

Council of Europe Parliamentary Assembly, 3 September 2002
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กำรส่งเสรมิกำรศกึษำในบรรทดัฐำนและค่ำนยิมที่ส�ำคญั

การศึกษาของบุคลากรในกองทัพควรพุ่งเป้าไปที่การสร้างบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ 

ผู้ซึ่งจะอุทิศตนและเตรียมพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ การศึกษาดังกล่าวควรมีลักษณะ

ที่มีความเป็นกลางทางการเมือง และไม่ควรรวมเอาอุดมการณ์ทางการเมืองและการ

โฆษณาชวนเชื่อเข้าไว้ในหลักสูตร มีรายวิชาที่ควรจะอยู่ในหลักสูตรการศึกษา ได้แก่ 

ประชาธปิไตย กฎหมายรฐัธรรมนญู กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายมนษุยธรรม 

และประเด็นสิทธิมนุษยชน การให้การศึกษาและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในภาค 

ความมั่นคงในเรื่องกฎหมายมนุษยธรรมและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

นั้นมีความส�าคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมคุณค่าประชาธิปไตย เพื่อท�าความคุ้นเคยกับ

กฎหมายระหว่างประเทศด้านมนุษยธรรม สมาชกิรฐัสภาสามารถใช้คู่มอืส�าหรบัสมาชกิ

รัฐสภาที่จัดท�าโดยสหภาพรัฐสภาระหว่างประเทศ และคณะกรรมาธิการกาชาดสากล 

(InternationalCommittee of the Red Cross - - ICRC) ในปี ค.ศ. 1999 เรื่อง 

“Respectfor International Humanitarian Law” โดย ICRC และส�านกังานข้าหลวงใหญ่

สหประชาชาตดิ้านสทิธมินุษยชน (Off ice of the United Nations High Commis-

sioner for Human Rights - - หรอื UNHCHR) นั้นเป็นผู้จดัหาความช่วยเหลอืทาง

วชิาการให้แก่ประเทศต่างๆ ที่ประสงค์จะพฒันาขดีความสามารถในการท�าความเข้าใจและ

การเคารพต่อกฎหมายระหว่างประเทศด้านมนุษยธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศ

เรื่องสทิธมินุษยชน

กำรเสรมิสร้ำงให้เกดิควำมเป็นกลำงทำงกำรเมอืง 
และกำรไม่เข้ำไปมสี่วนพวัพนัทำงกำรเมอืง

การปฏบิตังิานของภาคความมั่นคงนั้นจะต้องมลีกัษณะของความเป็นกลางในทางการเมอืง 

และด้วยเหตุนี้ พรรคการเมืองจึงไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปรณรงค์หาเสียงในเขตทหาร 

ในขณะที่ในบางประเทศอนุญาตให้ทหารที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู ่ เป ็นสมาชิกของ

พรรคการเมืองได้ ในประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่เคยเป็นระบอบ

คอมมวินสิต์มาก่อนนั้น กไ็ม่อนญุาตให้บคุลากรทางทหารสงักดัพรรคการเมอืงแต่อย่างใด 

เช่น ในโปแลนด์ เจ้าหน้าที่ในกระทรวงมหาดไทยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ต�ารวจหรือ 

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานข่าวกรองถกูห้ามมใิห้เป็นสมาชกิพรรคการเมอืง ในประเทศส่วนใหญ่ 
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เจ้าหน้าที่ทหารไม่สามารถเป็นสมาชกิของรฐัสภาแห่งชาตไิด้ อย่างไรกด็ ีในบางประเทศ 

เช่น เนเธอร์แลนด์และเยอรมัน ทหารที่ยังปฏิบัติราชการอยู่สามารถเป็นสมาชิกสภา 

ทั้งในระดบัท้องถิ่นและระดบัภูมภิาคได้

ผู้ปฏบิตังิำนในภำคควำมมั่นคงในฐำนะที่เป็นกระจกสะท้อนสงัคม

โดยหลกัการ ต�าแหน่งต่างๆ ในหน่วยงานความมั่นคงต้องเปิดให้แก่พลเมอืงทกุคน โดย

ไม่แบ่งแยกเพศ ชนชั้น เชื้อชาต ิศาสนา และความเกี่ยวพนัทางการเมอืง ในการคดัเลอืก

บุคลากรเข้าท�างานในหน่วยงานความมั่นคงนั้น เงื่อนไขส�าคญักค็อื ได้คนที่ดทีี่สุดเพื่อ

บรรจุในต�าแหน่งที่ดีที่สุด เป็นที่ตระหนักดีในหลายประเทศว่าบุคลากรในหน่วยงาน

ความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ต�ารวจและทหารควรจะสะท้อนถงึภาพรวมของ

สงัคม และประเทศเหล่านี้จงึก�าหนดให้มนีโยบายเฉพาะเพื่อส่งเสรมิ/สนบัสนนุกลุม่ต่างๆ 

ในสงัคมที่ปราศจากตวัแทนหรอืมตีวัแทนของกลุม่ในสดัส่วนที่น้อยเกนิไปในหน่วยงาน

ความมั่นคงให้สมคัรเข้าท�างานในหน่วยงานดงักล่าว

กำรออกกฎหมำยให้กำรไม่ปฏบิตัติำมค�ำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย 
และค�ำสั่งที่บดิเบอืนสำมำรถกระท�ำได้

สถานะ ขอบเขต การปฏบิตัภิารกจิ ความร่วมมอื การก�าหนดภารกจิ การรายงาน หน้าที่

และการก�ากบัดแูลหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งหมดถกูก�าหนดโดยกฎหมาย หน่วยงาน

ด้านความมั่นคงไม่มอี�านาจใดๆ เลยหากกฎหมายมไิด้ก�าหนดไว้ ในส่วนของกองทพัมี

กฎหมายเฉพาะ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับบุคลากรทางการทหาร หรือประมวลกฎหมาย

อาญาทางทหาร ที่ระบุถงึขอบเขตของค�าสั่งที่ทหารจะต้องปฏบิตัติาม ในหลายประเทศ 

กฎหมายดงักล่าวก�าหนดให้ผูบ้งัคบับญัชาต้องเคารพหลกักฎหมายเมื่อออกค�าสั่งและจงึ

เท่ากบัเป็นการจ�ากดัอ�านาจของผู้บงัคบับญัชาไปในตวั และด้วยเหตนุี้ เจ้าหน้าที่ทหารจงึ

มหีน้าที่ที่จะไม่ปฏบิตัติามค�าสั่งของผู้บงัคบับญัชาที่ผดิกฎหมายอาญา ซึ่งกห็มายความว่า 

ผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นเจ้าหน้าที่ทหารจะไม่สามารถอ้างความชอบธรรมในการปฏิบัติ

หน้าที่ตามค�าสั่งที่ให้เขากระท�าผดิกฎหมาย นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ทหารกไ็ม่มหีน้าที่ที่จะ

ต้องปฏบิตัติามค�าสั่ง หากค�าสั่งดงักล่าวไม่เกี่ยวข้องกบัการปฏบิตัหิน้าที่โดยปกต ิหรอื

เป็นค�าสั่งที่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความหมายก็คือ บุคลากรทางการทหาร 
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พงึรบัผดิชอบต่อการกระท�าของตนเองในฐานะปัจเจกบคุคลแม้เมื่ออ้างว่าได้รบัค�าสั่งจาก

ผู้บงัคบับญัชาที่เหนอืกว่ากต็าม

ควรด�าเนนิการสนบัสนนุให้ผูน้�าทางทหารระดบัสงูท�าตวัเป็นแบบอย่างและท�าให้เป็นที่รบัรู ้

ต่อสาธารณชนว่า ค�าสั่งที่ขดัต่อรฐัธรรมนญู ค�าสั่งหรอืการกระท�าที่ไม่เป็นประชาธปิไตย

และผิดศีลธรรมเป็นสิ่งที่กระท�ามิได้ และประเด็นนี้มีความส�าคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะ

ส�าหรบักองทพัที่อยูภ่ายใต้เผดจ็การทางทหารมาก่อน เช่น หลงัจากที่อาร์เจนตนิาได้กลบั

สู่ระบอบประชาธปิไตย นายพลระดบัสูงในกองทพัอาร์เจนตนิากป็ระกาศว่า “การบรรลุ

เป้าหมายมไิด้ท�าให้การใช้เครื่องมอืหรอืวธิกีารใดกไ็ด้มคีวามชอบธรรม” และประกาศว่า 

“ผู้ใดก็ตามที่ออกค�าสั่งที่ขัดกับศีลธรรมและผู้ใดก็ตามที่ปฏิบัติตามค�าสั่งดังกล่าวถือว่า

เป็นการขดัต่อกฎหมาย” ในการออกแถลงการณ์ดงักล่าว ผู้น�ากองทพัระดบัสูงได้แสดง

อย่างชัดเจนว่า ทหารทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อการกระท�าของตนเองเป็นรายบุคคล

หากมกีารกระท�าความผดิทางอาญา การก่ออาชญากรรม หรอืมกีารละเมดิกฎหมายขึ้น 

และไม่สามารถจะอ้างได้ว่าการกระท�าดงักล่าวเป็นการปฏบิตัติามค�าสั่ง (อนัไม่ชอบด้วย

กฎหมาย) ของผู้บงัคบับญัชาที่เหนอืกว่าตน

นอกจากนี้ กรณีการป้องกันมิให้เกิดการไม่ต้องถูกลงโทษ (Impunity) โดยสร้าง 

หลกัประกนัว่า ความผดิใดๆ ในทางวชิาชพี และการละเมดิกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง

ประเทศและกฎหมายสทิธมินษุยชนนั้นจะต้องถกูลงโทษโดยหน่วยงานบรหิารหรอืองค์กร

ตุลาการที่รบัผดิชอบ

กำรก�ำหนดเงื่อนไขในกำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ด้ำนควำมมั่นคงระดบัสงู

ต�าแหน่งระดบัสงูในหน่วยงานด้านความมั่นคง อาท ิผูบ้ญัชาการเหล่าทพัหรอืผูอ้�านวยการ 

ส�านกังานข่าวกรอง จะได้รบัการแต่งตั้งโดยคณะรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรกีลาโหม ในบาง

ประเทศต�าแหน่งอาวโุสเหล่านี้จะต้องผ่านการอภปิรายและการอนุมตั/ิเหน็ชอบโดยรฐัสภา

ด้วย และถงึแม้ว่าผูน้�าทางการเมอืงฝ่ายพลเรอืนจะเป็นผูแ้ต่งตั้งเจ้าหน้าที่ระดบัสงูเหล่านี้ 

การก�าหนดเงื่อนไข/คุณสมบตัใินทางวชิาชพีในด้านความช�านาญเฉพาะทางถอืว่าเป็นสิ่ง

ที่ส�าคญัที่สุดในกระบวนการคดัเลอืกด้วย
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พลเรอืนในกำรบรหิำรจดักำรงำนด้ำนควำมมั่นคงในระดบัสงู

จากมมุมองของหลกัธรรมาภบิาลนั้น หน่วยงานด้านความมั่นคง เช่น กองทพั ควรที่จะมี

บคุลากรในการบรหิารสงูสดุเป็นพลเรอืน เหตผุลส�าคญักค็อื รฐัมนตรทีี่เกี่ยวข้องควรจะ

ได้รบัค�าแนะน�าไม่เฉพาะจากนายพลเท่านั้น แต่ควรจะต้องได้รบัการแนะน�า/ปรกึษาหารอื

จากฝ่ายพลเรอืนด้วย เพื่อให้กระบวนการตดัสนินโยบายเป็นไปอย่างสมดุล

จติวญิญำณในวชิำชพี (Professional Ethos)

จิตวิญญาณในวิชาชีพมีรากฐานมาจากแนวปฏิบัติ กฎระเบียบ และนโยบายต่างๆ 

บุคลากรทางทหารควรร่วมมือกับสถาบันต่างๆ และรัฐธรรมนูญด้วยความเต็มใจ 

ควรอุทิศตนให้แก่การบริการสาธารณะ ควรปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผล รวมทั้งไม่ควรใช้อ�านาจในทางที่ผิดหรือใช้เงินงบประมาณในทางที่ผิด 

ประเด็นที่ส�าคัญคือจิตวิญญาณในวิชาชีพเหล่านี้ต้องเกิดจากความยินยอมพร้อมใจที่

จะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้างต้นด้วยความเต็มใจ มิใช่เกิดจากการถูกบังคับให้ปฏิบัติ

ตามเท่านั้น การปฏบิตัติามกฎระเบยีบด้วยความเตม็ใจหมายถงึการที่บุคลากรดงักล่าว

มทีศันะคตใินทางบวกต่อรฐัธรรมนูญและสถาบนัต่างๆ ของรฐั อนัเป็นผลมาจากการที่

เขาเหล่านั้นได้ซมึซบัเอาคุณค่าประชาธปิไตยในสงัคมไว้ในอุปนสิยัแล้วนั่นเอง

ในหลายประเทศมกีารออกประมวลจรยิธรรมเพื่อควบคมุพฤตกิรรมของเจ้าหน้าที่ผูร้บัใช้ชาติ 

จติวญิญาณทางวชิาชพีของกองทพัเยอรมนัดงัที่ปรากฏในกรอบที่ 64 เป็นตวัอย่างหนึ่ง

ของการมวีฒันธรรมทางวชิาชพีดงักล่าว

กรอบที่ 64

ภำวะผู้น�ำและกำรให้กำรศึกษำภำคพลเมืองในกองทัพเยอรมัน : หลักกำร 

“Innere F hrung”

“(...) ในระหว่างการอภปิรายเกี่ยวกบัการจดัตั้งกองทพั (Bundeswehr) ในช่วงหลงัสงครามโลก

ครั้งที่สอง แนวความคดิเรื่อง “Innere F hrung” (ซึ่งหมายถงึ ผู้น�าที่มคีุณธรรมและการให้การ

ศึกษาแก่พลเมือง) ได้รับการพิจารณาว่าเป็นมาตรการหนึ่งในการปฏิรูปกองทัพเพื่อให้กองทัพ
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สามารถถอนตวัจากขนบประเพณทีี่เคยยดึถอืมาก่อนหน้านั้นได้อย่างมสี�านกึ(...) และเป็นที่เหน็ชอบ

ร่วมกนัว่า หลกัการ “Innere F hrung” จะเป็นแนวทางในการปรบัองค์กรภายในของกองทพั

เยอรมนัทั้งยงัเป็นการช่วยให้กองทพับูรณาการเข้ากบัรฐัและสงัคมได้ในอกีทางหนึ่งด้วย

(...) หลกัการ “Innere F hrung” ถูกน�ามาใช้เพื่อลดความตงึเครยีดหรอืความขดัแย้งที่เกดิขึ้น

ระหว่างการมสีทิธแิละเสรภีาพของเจ้าหน้าที่ทหารในฐานะที่เป็นพลเมอืงของรฐัและการที่เจ้าหน้าที่

เหล่านั้นจะต้องปฏบิตัติามหน้าที่ให้อยูใ่นขั้นที่เป็นที่ยอมรบัได้ พฤตกิรรมของเจ้าหน้าที่ระดบัสงูที่

เป็นผู้น�านั้นจะต้องถูกปลูกฝังด้วยคุณค่าในเรื่องการเคารพศกัดิ์ศรคีวามเป็นมนุษย์ - - อนัเป็น

พื้นฐานของกฎหมายรฐัธรรมนูญของเรา(...)

เป้าหมายอกีประการหนึ่งกค็อื การผลกัดนัให้เกดิการบรูณาการกองทพัในฐานะที่เป็นสถาบนัหนึ่ง

ของสังคม และบูรณาการบุคลากรของกองทัพในฐานะที่เป็นพลเมืองเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

และรฐัด้วย (...) โดยมจีดุประสงค์เพื่อขจดัความกงัวลใดๆ ที่พงึมใีนส่วนที่เกี่ยวกบักองทพัว่าอาจ

จะท�าตนเป็น “รฐัซ้อนรฐั” - - อนัเป็นอนัตรายที่สบืทอดกนัมาในกองทพัทั้งมวล(...) 

วตัถุประสงค์ของหลกัการ “Innere F hrung” ได้แก่

 การท�าให้บคุลากรของกองทพัตระหนกัถงึรากฐานทางกฎหมายและทางการเมอืงของกองทพั 

ตลอดจนตระหนกัและเข้าใจถงึจุดประสงค์และความหมายของภารกจิทางทหารของตน

 การส่งเสริมให้กองทัพและบุคลากรในกองทัพบูรณาการเข้ากับรัฐและสังคม และเพื่อสร้าง

ความตระหนกัรู้และความเข้าใจที่ดขีึ้นในหมู่ประชาชนเกี่ยวกบัภารกจิของกองทพั

 การส่งเสริม/สนับสนุนให้บุคลากรทางทหารมีความเต็มใจในการปฏิบัติภารกิจอย่างมีส�านึก

และมคีวามรอบคอบ ควบคูไ่ปกบัการรกัษาระเบยีบวนิยัและความเป็นเอกภาพภายในกองทพั

เพื่อเป็นหลกัประกนัว่า โครงสร้างภายในกองทพัมกีารจดัวางองค์กรที่อยูบ่นพื้นฐานของการเคารพ

ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการเคารพกฎหมายรัฐธรรมนูญและกรอบกฎหมายต่างๆ เพื่อ

ให้การปฏบิตัภิารกจิของกองทพัด�าเนนิไปโดยราบรื่นและมปีระสทิธภิาพ

สาระส�าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักการ “Innere F hrung” ที่ทหารจักต้องน�ามาใช้ในชีวิต

ประจ�าวนันี้ถกูก�าหนดไว้ในกฎหมายต่างๆ และกฎระเบยีบของหน่วยงานกองทพัทั้งหลายด้วย(...)

แหล่งที่มา : Website of the German Federal Parliament www.bundestag.de

ในระดบัระหว่างประเทศ ได้มกีารก�าหนดประมวลจรยิธรรมไว้ 2 ฉบบัด้วยกนั ซึ่งเป็นการ

ก�าหนดกรอบที่ใช้ในการอ้างอิงในทางคุณสมบัติวิชาชีพส�าหรับบุคลากรทางทหารใน
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สงัคมประชาธปิไตย ประมวลจรยิธรรมอนัแรกเกดิขึ้นในปี ค.ศ. 1966 เมื่อสมชัชาใหญ่ 

แห่งสหประชาชาติได้ให้การรับรองประมวลกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยเจ้าหน้าที่ 

ผู้บงัคบัใช้กฎหมาย (International Code for Law Enforcement Off icials) (โปรด

ดูกรอบที่ 65) โดยประมวลกฎหมายดังกล่าวมีลักษณะเป็นข้อก�าหนดทั่วไปและน�าไป

ใช้ปฏบิตัไิม่เฉพาะแต่เจ้าหน้าที่/บุคลากรในเครื่องแบบเท่านั้น หากแต่น�าไปบงัคบัใช้แก่ 

เจ้าหน้าที่ทั้งหลายที่ปฏบิตังิานในหน่วยงานรกัษากฎหมายทั้งหมดด้วย

กรอบที่ 65

ประมวลจรยิธรรมส�ำหรบัเจ้ำหน้ำที่ผู้บงัคบัใช้กฎหมำย

รบัรองโดยสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาตติามมตทิี่ 34/169 วนัที่ 17 ธนัวาคม ค.ศ. 1979

มำตรำ 1 –  เจ้าหน้าที่ผูบ้งัคบัใช้กฎหมายจกัต้องปฏบิตัหิน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายตามที่กฎหมาย

ก�าหนด อันได้แก่ การรับใช้ชุมชน และการให้ความคุ้มครองปกป้องบุคคลจากการกระท�าที่ 

ผดิกฎหมายโดยสอดคล้องกบัหลกัความรบัผดิชอบขั้นสูงสุดที่ก�าหนดไว้ในอาชพีของตน

มำตรำ 2 – ในการปฏบิตัหิน้าที่ดงักล่าว เจ้าหน้าที่ผู้บงัคบัใช้กฎหมายทั้งหลายจกัต้องเคารพ

และปกป้องศกัดิ์ศรคีวามเป็นมนุษย์และธ�ารงไว้ซึ่งสทิธมินุษยชนของคนทุกคน

มำตรำ 3 –  เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายอาจใช้ก�าลังได้ในกรณีที่จ�าเป็นจริงๆ เท่านั้น และ

เป็นการใช้ก�าลงัในขอบเขตที่ก�าหนดไว้ในการปฏบิตัหิน้าที่เท่านั้น

มำตรำ 4 – ประเด็นต่างๆ ที่มีเนื้อหาเป็นความลับซึ่งอยู่ในความครอบครองของเจ้าหน้าที่ 

ผู้บังคับใช้กฎหมายนั้น จักต้องคงถูกเก็บเป็นความลับต่อไป จนกว่าจะมีความจ�าเป็นอื่นใดใน

ส่วนที่เกี่ยวกบัการปฏบิตัหิน้าที่หรอืการแสวงความยตุธิรรมที่ท�าให้ต้องเปิดเผยความลบัดงักล่าว

มำตรำ 5 – เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายจะต้องไม่เป็นผู้ลงมือกระท�า หรือยุยง หรืออดทน

ต่อการกระท�าใดๆ ที่เป็นการทรมานหรือพฤติกรรมอื่นใดที่มีลักษณะโหดร้ายไร้มนุษยธรรม 

หรือเป็นการปฏิบัติหรือการลงโทษที่มีลักษณะเหยียดหยามดูแคลน ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ 

ผูบ้งัคบัใช้กฎหมายกม็อิาจจะอ้างค�าสั่งของผูบ้งัคบับญัชาระดบัสงูหรอือ้างสถานการณ์พเิศษ อาท ิ

สถานการณ์สงคราม หรือภัยคุกคามที่จะน�าไปสู่ส่งครามหรือข้ออ้างในเรื่องภัยคุกคามต่อความ

มั่นคงแห่งชาติ ภัยคุกคามต่อเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ หรือสถานการณ์ฉุกเฉิน
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อื่นใดเพื่ออ้างความชอบธรรมในการกระท�าการทรมาน หรอืด�าเนนิการอื่นๆ ในลกัษณะที่เป็นการ

ทารณุโหดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรอืเป็นการปฏบิตัหิรอืการลงโทษที่มลีกัษณะเหยยีดหยามดแูคลนได้

มำตรำ 6 – เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายต้องให้หลักประกันในเรื่องการคุ้มครองสุขภาพของ

บุคคลที่อยู่ในการจับกุมคุมขังของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจักต้องด�าเนินการโดยทันทีทันใดเพื่อ

ให้มกีารรกัษาทางการแพทย์หากมคีวามจ�าเป็น

มำตรำ 7 – เจ้าหน้าที่ผู้บงัคบัใช้กฎหมายจะต้องไม่กระท�าการใดๆ ที่เป็นการคอร์รปัชั่น และ

จกัต้องต่อต้านและขจดัการกระท�าในลกัษณะดงักล่าววอย่างแขง็ขนั

มำตรำ 8 – เจ้าหน้าที่ผูบ้งัคบัใช้กฎหมายทกุคนจะต้องเคารพกฎหมายและประมวลจรยิธรรม

ฉบบันี้ และจกัต้องป้องกนัและต่อต้านการละเมดิกฎหมายดงักล่าวอย่างสดุความสามารถ เจ้าหน้าที่ 

ผู้บังคับใช้กฎหมายผู้มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่ามีการกระท�าอันเป็นการละเมิด หรือก�าลังจะมีการ

ละเมิดประมวลจริยธรรมฉบับนี้ จักต้องรายงานกรณีดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาและหากจ�าเป็น

ต้องรายงานต่อหน่วยงานอื่นๆ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องที่มีอ�านาจในการพิจารณาสอบสวนหรือมี

อ�านาจในการแก้ไขการกระท�าดงักล่าว

ข้อสงัเกต : ในแต่ละมาตราของประมวลจรยิธรรมฉบบันี้ได้รวมเอาความเหน็ 

ซึ่งมไิด้อ้างองิไว้ในบทนี้ด้วย โปรดดู www.UN.org

ส�าหรบัประมวลกฎหมายฉบบัที่ 2 นั้น เป็นประมวลจรยิธรรมในด้านการเมอืงและการ

ทหารของกลุ่มประเทศ OSCE (OSCE Code of Conduct for Politico-Military 

Aspects of Security) (โปรดดกูรอบที่ 66) โดยมุง่เป้าหมายไปยงับคุลากรขององค์กร/

หน่วยงานในภาคความมั่นคงทั้งหมด และเป็นการก�าหนดแนวทางส�าหรับบุคลากรใน

กองทัพทั้งหมดด้วย โดยประมวลจริยธรรมดังกล่าวนี้ ก�าหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนต้อง

ปฏบิตัติามหลกัการของกฎหมาย หลกัประชาธปิไตย หลกัความเป็นกลางและการเคารพ

ในสทิธมินุษยชน รวมทั้งการปฏบิตัติามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ โดยชี้ว่า

เจ้าหน้าที่ทหารแต่ละคนต้องรบัผดิชอบต่อการกระท�าของตนเป็นรายบคุคลหากมกีารละเมดิ

กฎหมายมนุษยธรรมขึ้น อย่างไรกด็ ีประมวลจรยิธรรมดงักล่าวยงัได้รวมเอาประเดน็ที่

โดยปกตถิอืเป็นเรื่องที่อยู่ในเขตอ�านาจภายในรฐัเข้าไว้ด้วย ด้วยเหตุนี้ กฎหมายฉบบันี้ 
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จึงถือเป็นความก้าวหน้าที่ส�าคัญยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวกับอ�านาจของรัฐซึ่งโดยปกติแล้ว

มกัจะได้รบัการปกป้องไว้อย่างระแวดระวงั และนบัตั้งแต่ที่รฐัใน OSCE ได้ลงนามใน

ประมวลระเบยีบปฏบิตันิี้ในปี ค.ศ. 1994 รฐัสมาชกิของ OSCE กไ็ด้ขยายความใน

ส่วนที่เกี่ยวกบับรรทดัฐานในเรื่องการระดมพล การให้การศกึษา การฝึกฝน ตลอดจน

การบังคับบัญชาสั่งการกองทัพโดยละเอียดอีกด้วย ซึ่งในส่วนนี้ถือเป็นองค์ประกอบที่

ส�าคัญภายใต้ประมวลวิธีปฏิบัติที่ระบุไว้ว่า การพัฒนา/ปรับปรุงให้กองทัพมีความเป็น 

มืออาชีพนั้น ควรที่จะมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับวิถีของการควบคุมกองทัพใน

ระบอบประชาธปิไตย

กรอบที่ 66

ลกัษณะส�ำคญัของประมวลจรยิธรรมในด้ำนกำรเมอืง - กำรทหำรของหน่วยงำน

ด้ำนควำมมั่นคงของกลุ่มประเทศ OSCE (ค.ศ. 1994)

 แนวความคดิอย่างกว้างๆ เกี่ยวกบักองก�าลงัภายในประเทศ อนัได้แก่ หน่วยงานข่าวกรอง 

ต�ารวจ และกองก�าลงักึ่งทหาร : บทบญัญตันิี้ก�าหนดให้รฐัมหีน้าที่ในการท�านุบ�ารุงกองก�าลงั

เหล่านั้นให้อยูภ่ายใต้การควบคมุในระบอบประชาธปิไตยอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยผูท้ี่มอี�านาจ

อนัชอบธรรมในกระบวนการประชาธปิไตย (ย่อหน้าที่ 20 และ 21)

 ข้อก�าหนดเกี่ยวกบัการอนุมตังิบประมาณกลาโหมโดยฝ่ายนติบิญัญตัแิละการสนบัสนุนให้มี

ความระมดัระวงัในการใช้จ่ายงบประมาณทางทหาร การมคีวามโปร่งใสและการให้ประชาชน

สามารถเข้าถงึข้อมูลที่เกี่ยวกบักองทพัได้ (ย่อหน้าที่ 22)

 ความเป็นกลางทางการเมอืงของกองทพั (ย่อหน้าที่ 23) บคุลากรของกองทพัจะต้องรบัผดิชอบ 

เป็นรายบุคคลหากมีการกระท�าอันเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 

(ย่อหน้าที่ 31)

 ไม่ว่าจะเป็นในยามสงครามหรือในยามสันติ การบังคับบัญชา การฝึกฝน การบรรจุคน  

การติดอาวุธ ของกองทัพจะต้องกระท�าภายในขอบเขตของกฎหมายระหว่างประเทศ  

(ย่อหน้าที่ 34)
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 การใช้ก�าลัง (กองทัพ) ในการปฏิบัติภารกิจในการรักษาความมั่นคงภายในประเทศจะต้อง 

เป็นไปในสดัส่วนที่เหมาะสมกบัความจ�าเป็นในการใช้ก�าลงั โดยกองทพัจะต้องใช้ความระมดัระวงั 

อย่างเตม็ที่ในการหลกีเลี่ยงไม่ให้เกดิการบาดเจบ็ต่อพลเรอืน หรอืหลกีเลี่ยงการท�าความเสยีหาย

แก่ทรพัย์สนิของพลเรอืน (ย่อหน้าที่ 36)

 การใช้กองทพัในการรกัษาความสงบเรยีบร้อยภายในประเทศมไิด้หมายความว่าจะมกีารจ�ากดั

สทิธมินษุยชนและสทิธพิลเมอืงของประชาชนที่ได้ใช้สทิธอิย่างสนัตแิละชอบด้วยกฎหมายได้ 

หรอืมเิป็นการท�าให้ประชาชนเหล่านั้นต้องสญูเสยีหรอืถกูเพกิถอนอตัลกัษณ์ในความเป็นชาต ิ

อตัลกัษณ์ทางศาสนา วฒันธรรม ภาษา หรอืชาตพินัธุ์ของตนไป (ย่อหน้าที่ 37)

แหล่งที่มา : OSCE Code of Conduct, Sections VII and VIII. 

โปรดดู OSCE website: www.osce.org และ OSCE Code of Conduct website:

 http://www.osce.org/docs/english/1990-1999/summits/buda94e.htm#Anchor_

COD_65130

ขอบเขตอ�ำนำจศำลของทหำร

ความจ�าเป็นในการที่จะต้องมรีะเบยีบวนิยัของกองทพัเป็นผลจากลกัษณะทางธรรมชาติ

ที่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตนของภารกจิของทหารเอง ตวัอย่างเช่น ประชาคมของทหารจะ

มีมุมมองต่อพฤติกรรมของอาชญากรที่แตกต่างไปจากมุมมองของพลเมืองโดยทั่วไป 

ลูกจ้างที่เป็นพลเรือนจะไม่ถูกน�าขึ้นสู่การพิจารณาคดีอาญาหากไม่ปฏิบัติตามงานที่ได้

รบัมอบหมายหรอืปฏบิตังิานที่ได้รบัมอบหมายอย่างไม่ถูกต้อง นายจ้างอาจจะไล่ลูกจ้าง

ออกได้หากลกูจ้างดงักลา่วไมส่ามารถปฏบิตัหินา้ที่ได ้และนายจ้างกส็ามารถปฏเิสธที่จะ

ไม่เขียนเอกสารแนะน�าตนเพื่อให้ลูกจ้างสามารถน�าไปสมัครงานที่อื่นได้ แต่นายจ้างไม่

สามารถน�าลูกจ้างขึ้นสู่การพิจารณาคดีในศาลอาญาได้ ในทางตรงกันข้าม บุคลากรใน

กองทพัจะถกูน�าขึ้นสูก่ารพจิารณาคดอีาญาทนัทหีากไม่ปฏบิตัหิน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายหรอื

ไม่สามารถปฏบิตัภิารกจิให้เสรจ็สิ้นตามมาตรฐานที่ก�าหนดไว้เป็นการเฉพาะ พฤตกิรรม

ดงักล่าวไม่เพยีงแต่เป็นการกระท�าที่ถอืว่าเป็นการละเว้นการปฏบิตัหิน้าที่เท่านั้น แต่ยงั

เป็นการกระท�าที่ท�าให้เกิดความเสียหายต่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพโดยรวมของ

บุคลากรทางทหารอื่นๆ ในกองทัพด้วย ตัวอย่างอื่นๆ ที่ถือว่าเป็นความผิดทางทหาร
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แต่มไิด้เป็นความผดิในสงัคมพลเรอืน อาท ิการฉ้อโกงในการเกณฑ์ทหาร การหนทีหาร 

การขาดงานโดยไม่มกีารลา การขาดราชการ การไม่เคารพเจ้าหน้าที่ที่มอีาวุโสกว่า การ

ก่อการกบฏ การช่วยเหลอืข้าศกึศตัรู และการหลบัขณะปฏบิตัหิน้าที่ 

ประเด็นที่ได้กล่าวไปข้างต้นท�าให้เกิดค�าถามที่ว่า ความผิดชนิดใดควรที่จะอยู่ในเขต

อ�านาจศาลของกองทพัและความผดิประเภทใดจะตกอยู่ในอ�านาจศาลของฝ่ายพลเรอืน 

โดยหลกัการแล้ว ศาลทหารควรจะต้องถูกใช้ในขอบเขตที่จ�ากดั ขณะที่อ�านาจศาลของ

ศาลพลเรอืนนั้นควรจะถูกน�ามาใช้อย่างมากที่สุดเท่าที่จะกระท�าได้ ขอบเขตอ�านาจศาล

ของกองทัพควรจะจ�ากัดเฉพาะคดีความผิดที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติภารกิจทางทหาร

เท่านั้น และประมวลกฎหมายอาญาของกองทพัไม่ควรที่จะทบัซ้อนกบัประมวลกฎหมาย

ของฝ่ายพลเรอืน หรอืมคีวามทบัซ้อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จะท�าได้

ในหลายประเทศศาลทหารมิได้เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายตุลาการ หากเป็นศาลที่อยู่ภายใต้

ฝ่ายบรหิาร (ศาลปกครอง) ซึ่งกห็มายความว่า ผู้พพิากษาในศาลทหารนั้นมไิด้รบัการ

แต่งตั้งผ่านกระบวนการที่เป็นข้อก�าหนดตามรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับการแต่งตั้ง

ผูพ้พิากษา อย่างไรกต็าม ศาลทหารควรจะได้รบัการตดิตามตรวจสอบโดยฝ่ายตลุาการ

ด้วย ในหลายประเทศ การตดิตามตรวจสอบศาลทหารกระท�าโดยการจดัตั้งศาลอทุธรณ์

ฝ่ายพลเรอืนขึ้น เนื่องจากกรณอุีทธรณ์นั้นยงัคงตกอยูใ่นขอบเขตอ�านาจของกองทพัอยูด่ี
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ท่ำนสำมำรถท�ำอะไรได้บ้ำงในฐำนะสมำชกิรฐัสภำ

ท�ำให้แน่ใจว่ำ

1. บคุลากรทางทหารได้สาบานตนว่าจะจงรกัภกัดต่ีอรฐัธรรมนญู กฎหมายและสถาบนัต่างๆ 

ของประเทศ มใิช่เป็นการภกัดตี่อตวับุคคล

2. มกีารส่งเสรมิการศกึษาในคุณค่าและบรรทดัฐานในเรื่องประชาธปิไตย สทิธพิลเมอืงและ

กฎหมายเกี่ยวกบัมนุษยธรรม ในฐานะที่เป็นมาตรฐานหนึ่งของการฝึกอบรมในกองทพั

3. นายทหารไม่ได้รบัอนุญาตให้เป็นสมาชกิรฐัสภา

4. การคดัเลอืกทหารและนายทหารจะต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อก�าหนดทางอาชพี

5. ออกกฎหมายที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ทหารมีหน้าที่ที่จะไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งที่ผิดกฎหมาย หรือ

ค�าสั่งที่บดิเบอืน

6. จิตวิญญาณและคุณสมบัติของกองทัพ ก็คือ การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมด้วย 

ความเตม็ใจ

7. ขอบเขตอ�านาจของศาลทหารนั้นควรมอีย่างจ�ากดัที่สดุเท่าที่จะกระท�าได้ และค�าตดัสนิของ

ศาลทหารสามารถน�าขึ้นสู่การอุทธรณ์ในศาลอาญาของฝ่ายพลเรอืนได้

8. หน่วยงานด้านความมั่นคงจะต้องรับผิดชอบทั้งในทางกฎหมายและในทางปฏิบัติต่อ 

องค์ประกอบทกุส่วนของรฐั (โปรดดขู้อความในตอนต้นของบทนี้ในส่วนที่เกี่ยวกบัความรบัผดิชอบ 

ของเจ้าหน้าที่เป็นรายบุคคล) และจะต้องมกีารออกกฎหมายในการจดัตั้งกลไกภายในที่ท�าหน้าที่

ตรวจสอบความรบัผดิชอบของหน่วยงานด้านความมั่นคง โดยกลไกดงักล่าวจะตรวจสอบข้อกล่าวหา

ในเรื่องการกระท�าที่ไม่เหมาะสมและข้อร้องเรียนจากสาธารณชนเป็นการภายในตลอดจนเป็น

กลไกที่สามารถด�าเนินการลงโทษผู้กระท�าความผิดด้วย นอกจากนี้ จะต้องก�ากับดูแลให้กลไก 

ดงักล่าวสามารถใช้ได้จรงิและมปีระสทิธภิาพ สร้างหลกัประกนัว่ารฐัสภาจะจดัตั้งคณะกรรมาธกิาร

สอบสวนที่เป็นอสิระและท�าให้แน่ใจว่าผู้ต้องสงสยัว่ากระท�าความผดิจะต้องถูกด�าเนนิคดี
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สทิธพิลเมอืงของเจ้ำหน้ำที่ทหำร

 สิทธิพลเมืองของบุคลากรทางทหารนั้นถูกจ�ากัดโดยกฎหมายเพื่อที่เจ้าหน้าที่เหล่านี้จะมีการ 

เตรยีมพร้อมในการปฏบิตัหิน้าที่ได้ตลอดเวลา และเพื่อเป็นหลกัประกนัว่าหน่วยงานเหล่านี้

มคีวามเป็นกลางในทางการเมอืง

 อย่างไรกต็าม พงึระลกึอยู่เสมอว่า ในการจ�ากดัสทิธพิลเมอืงดงักล่าวจะต้องมคีวามเกี่ยวพนั 

โดยตรงกับลักษณะเฉพาะและภารกิจที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของหน่วยงานด้าน 

ความมั่นคง อนัได้แก่ การผูกขาดการใช้ก�าลงัในสงัคมแต่เพยีงผู้เดยีว

 การยอมรับการจ�ากัดสิทธิพลเมืองควรได้รับการชดเชยด้วยการมีช่องทางที่จะให้เจ้าหน้าที่

เหล่านี้สามารถร้องเรยีนข้อขดัข้องและปัญหาในการปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพด้วย

กำรปฏบิตัติำมค�ำสั่ง 

 ก�าหนดในกฎหมายว่า เจ้าหน้าที่ทหารรวมถงึทหารเกณฑ์ต่างๆ มหีน้าที่ที่จะไม่ปฏบิตัติามค�าสั่ง

ที่ผดิกฎหมายและไร้จรยิธรรม รวมถงึ ค�าสั่งที่ขดัต่อกฎหมายสทิธมินษุยชนและบรรทดัฐาน

ทางมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

 ท�าให้แน่ใจว่าหน้าที่ดงักล่าวได้มกีารบงัคบัใช้โดยระบบการจดัระเบยีบวนิยัภายในหน่วยงาน

ความมั่นคง

กำรบดิเบอืน/ใช้อ�ำนำจในทำงที่ผดิและกำรคอร์รปัชั่น

 ด�าเนินการอย่างรวดเร็วหากมีข้อครหาเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นและการใช้ความรุนแรงภายใน

หน่วยงาน

 ท�าให้แน่ใจว่า มกีารด�าเนนิการสอบสวนเชงิลกึและมมีาตรการลงโทษอย่างเหมาะสมโดยผู้ที่

มอี�านาจสั่งการ โดยมกีารด�าเนนิการโดยทนัทอีย่างไม่ล่าช้า

 ออกกฎหมายที่ห้ามมิให้ทหารและบุคลากรในหน่วยงานความมั่นคงอื่นใดรับจ้างท�างานเป็น

งานเสริม หรือมีส่วนพัวพันกับกิจกรรมในเชิงพาณิชย์ไม่ว่าจะโดยล�าพังหรือในฐานะกลุ่ม

องค์กร
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บทที่ 26

กำรจัดกำรบริหำรงำนบุคคล 

ในภำคควำมมั่นคง

การท�างานให้กับกองทัพเป็นอาชีพที่มาพร้อมกับลักษณะพิเศษบางประการ อันได้แก่ 

ความเสี่ยงอนัตรายทางกายภาพ การโยกย้ายต�าแหน่งตลอดเวลา และการพลดัพรากจาก

ครอบครวั ฯลฯ รฐัสภาจงึควรตระหนกัว่าการเป็นทหารนั้นมใิช่ “เป็นเพยีงอาชพีอกีอาชพี

หนึ่งเท่านั้น” ด้วยเหตนุี้ การจดัการด้านบคุลากรอย่างถูกต้องเหมาะสม อนัได้แก่ การรบั

ผู้เข้าท�าหน้าที่อย่างถูกต้อง การคดัเลอืกอย่างเหมาะสม การจดัคณะท�างาน การก�าหนด 

ค่าตอบแทน ตลอดจนระบบการศึกษาและการให้รางวัลตอบแทน จึงมีความส�าคัญ

อย่างยิ่งต่อพัฒนาการไปสู ่ความเป็นมืออาชีพของภาคความมั่นคงที่จะยึดมั่นใน 

หลักการประชาธิปไตยและการเคารพกฎหมายรวมถึงการยอมรับในความเป็นผู้น�าของ

ฝ่ายพลเรอืน (Civilian Supremacy)

รฐัสภาจะต้องก�ากบัดแูลให้มกีารสร้างและดแูลหน่วยงานด้านความมั่นคงให้มคีวามเป็น

มืออาชีพ รัฐสภาควรสร้างหลักประกันว่า แผนการบริหารบุคคลนั้นได้รับการพัฒนา

และมกีารน�าไปใช้ปฏบิตั ิซึ่งจะน�าไปสู่การสร้างกองก�าลงัที่มคีวามเป็นมอือาชพีและเป็น

ประชาธปิไตย นอกจากนี้ รฐัสภายงัควรที่จะต้องคอยตดิตามด้วยว่า รฐัได้ด�าเนนิการ

ในลกัษณะของการเป็นผูว่้าจ้างที่มคีวามเป็นธรรมต่อกองก�าลงัเหล่านี้หรอืไม่ ไม่ว่าจะเป็น

ในเรื่องของอตัราเงนิเดอืน สภาพแวดล้อมในการท�างาน เบี้ยเลี้ยง เงนิบ�านาญ ฯลฯ
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กรอบที่ 67

กำรจดักำรบรหิำรงำนบคุคล : ประเดน็ส�ำคญัที่สมำชกิรฐัสภำ 

ควรให้ควำมสนใจ

รฐัสภาควรได้รบัการแจ้งให้ทราบในประเดน็ต่างๆ ที่เป็นข้อเสนอของรฐับาลในส่วนที่

เกี่ยวกบัการจดัการด้านบุคลากรในหน่วยงานความมั่นคง ดงัต่อไปนี้

ประเดน็ที่เป็นนโยบำยทั่วไป

 รฐัสภาได้มส่ีวนในการอนมุตั/ิให้ความเหน็ชอบในนโยบายด้านการจดัการบคุลากรในหน่วยงาน

ความมั่นคงด้วยหรอืไม่ ไม่ว่าจะเป็นในฐานะส่วนหนึ่งของข้อเสนองบประมาณประจ�าปี หรอื

จะเป็นเอกสารที่แยกออกมาต่างหาก?

 นโยบายการจดัการด้านบคุลากรและนโยบายที่เกี่ยวกบัโครงสร้างการจดัก�าลงัพลนั้นสามารถ

ด�าเนินการได้จริง และรัฐมีงบประมาณที่จะจัดการให้เป็นไปตามนั้นได้อย่างแท้จริงหรือไม่

เมื่อพจิารณาจากสภาพเศรษฐกจิของประเทศ?

จดุแขง็และเงื่อนไขทั่วไป

 รฐัสภาเป็นผู้ก�าหนดจ�านวนสูงสุดของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง อาท ิอตัราก�าลงัของกองทพั 

ต�ารวจและหน่วยงานข่าวกรอง ด้วยหรอืไม่?

 รฐัสภาเป็นผู้ก�าหนดจ�านวนอตัราก�าลงัของแต่ละต�าแหน่งหรอืไม่?

 นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวกบัการจดัการด้านก�าลงัคนนั้นเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณชนหรอืไม่?

 รัฐสภาได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับจ�านวนบุคลากร 

ในต�าแหน่งต่างๆ อตัราเงนิเดอืน หน้าที่ของบุคลากรเหล่านั้น อตัราที่ว่างลงและ ฯลฯ?

 นโยบายปฏิรูปภาคความมั่นคงนั้นได้สะท้อนถึงผลกระทบทางสังคมอันเกิดจากการ 

ปลดประจ�าการของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นหรอืไม่?

กำรรบัสมคัรบคุลำกรและกำรคดัเลอืก

 ต�าแหน่งทกุอตัรานั้นได้เปิดกว้างให้แก่ประชาชนทั่วไปหรอืไม่ ซึ่งรวมถงึเปิดให้สตรด้ีวย และ

หากมกีารเปิดกว้างได้มกีารก�าหนดไว้เป็นกฎหมายหรอืไม่?

 ระบบการรับสมัครบุคลากรส�าหรับหน่วยงานความมั่นคงนั้นเป็นระบบเปิดหรือไม่ ซึ่งมี

ลกัษณะที่ตรงกนัข้ามกบัระบบปิดที่เปิดรบัสมคัรเฉพาะคนบางกลุ่มในสงัคมเท่านั้น?

 ได้มกีารก�าหนดคุณสมบตั/ิเงื่อนไขในทางวชิาชพีในการคดัเลอืกผู้สมคัรหรอืไม่?
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 มอีตัราที่ว่างลงในหน่วยงานความมั่นคงเป็นจ�านวนมากหรอืไม่?

 หลงัจากที่มกีารคดัเลอืกผู้สมคัรแล้วมผีู้ที่ถอนตวัไปในสดัส่วนที่สูงหรอืไม่?

คณะท�ำงำน

 หลักการที่ว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆ จะต้องได้รับการคัดเลือกและเลื่อนขั้นบนพื้นฐานของ 

หลกัคุณธรรมและคุณภาพนั้นได้มกีารน�ามาใช้ในทางปฏบิตัหิรอืไม่?

 ระบบการประเมนิผลงานเป็นระยะๆ นั้น มอียู่จรงิในทางปฏบิตัหิรอืไม่?

 ระบบดงักล่าวมคีวามโปร่งใส เป็นธรรม และปราศจากอคตหิรอืไม่?

 หน่วยงานด้านความมั่นคงได้สร้างโอกาสของการท�างานที่น่าสนใจและสามารถมคีวามก้าวหน้า

ในอาชพีได้หรอืไม่?

 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดงักล่าวถูกห้ามมใิห้รบังานอกีงานหนึ่งที่มเีงนิเดอืนด้วยหรอืไม่?

 ผูบ้งัคบับญัชาในระดบัหวัแถวนั้นมปีระสบการณ์ภาคสนามหรอืไม่ และเคยร่วมในภารกจิการ

รกัษาสนัตภิาพในต่างประเทศหรอืไม่?

 รฐัสภาหรอืคณะกรรมาธกิารรฐัสภาที่เกี่ยวข้องได้รบัการปรกึษาหารอืจากรฐัมนตรว่ีาการกลาโหม 

(หรอืรฐัมนตรอีื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) ในกรณกีารแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ระดบัสงูเช่น ผูบ้ญัชาการเหล่าทพั 

ผู้บญัชาการทหารสูงสุดด้วยหรอืไม่?

ค่ำตอบแทน

 อตัราเงนิเดอืนของเจ้าหน้าที่อยู่ในระดบัที่สูงเมื่อเทยีบกบัอตัราเงนิเดอืนในอาชพีอื่นๆ อนัจะ

ส่งผลให้หน่วยงานความมั่นคงสามารถแข่งขนักบับรษิทัเอกชนในตลาดแรงงานได้หรอืไม่?

 การจ่ายเงนิเดอืนตรงตามก�าหนดหรอืไม่?

 เจ้าหน้าที่เหล่านี้ได้รบัการตอบแทนบนหลกัการของคุณธรรมและคุณภาพหรอืไม่?

 สมรรถนะในการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าที่มผีลต่อค่าตอบแทนด้วยหรอืไม่?

 ระบบการให้ค่าตอบแทนนั้นมคีวามโปร่งใสทั้งต่อผูใ้ช้ระบบและต่อสาธารณชนทั่วไปหรอืไม่?

 อะไรคอืข้อกงัวลห่วงใยเกี่ยวกบัระบบการเกษยีณอายุและบ�านาญ?

 ในส่วนที่เกี่ยวกับเงินเดือนและสวัสดิการของบุคลากรนั้น แผนงานในเรื่องการเกษียณอายุ

ราชการเป็นที่พึงพอใจหรือไม่ เจ้าหน้าที่จะได้รับหรือสูญเสียผลประโยชน์ใดบ้างหลังจาก 

ปลดเกษยีณแล้ว?
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ท่านสามารถท�าอะไรได้บ้างในฐานะสมาชกิรฐัสภา

ภำรกจิและขนำดของกองก�ำลงัในหน่วยงำนควำมมั่นคง
 ท�าให้เกิดหลักประกันว่าภารกิจที่มอบหมายให้กองทัพและขนาดของกองทัพนั้นมี 

ความสอดคล้องกบัทรพัยากรทางเศรษฐกจิของประเทศ

ค่ำตอบแทนส�ำหรบัเจ้ำหน้ำที่ด้ำนควำมมั่นคง

 ท�าให้เกดิหลกัประกนัว่าเงนิเดอืนของเจ้าหน้าที่เหล่านี้อยูใ่นอตัราที่รฐัสามารถจดัหามาได้

อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันก็เป็นอัตราที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงานและเพียงพอ 

ที่จะท�าให้เจ้าหน้าที่สามารถยงัชพีได้อย่างเหมาะสม

 ท�าให้เกดิหลกัประกนัว่าการจ่ายเงนิเดอืนนั้นตรงตามเวลา

 ควรตระหนักเสมอว่า การก�าหนดอัตราเงินเดือนที่ไม่เพียงพอ อาจท�าให้หน่วยงาน 

ความมั่นคงไม่เป็นที่ดึงดูดใจ และจึงท�าให้โอกาสการได้มาซึ่งบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความ

สามารถลดน้อยลงไปด้วย

 ควรตระหนกัเสมอว่าภายใต้สภาพแวดล้อมของอตัราเงนิเดอืนที่ต�่าและการจ่ายเงนิเดอืน

อย่างไม่สม�่าเสมอนั้น อาจจะน�าไปสู่การฉ้อราษฎร์บังหลวงของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

ความมั่นคง หรอืแม้กระทั่งการใช้ความรุนแรง การขู่กรรโชก และรดีไถได้

 ข้อได้เปรียบในทางการเงิน ตลอดจนสิทธิพิเศษต่างๆ ของเจ้าหน้าที่และของ 

ผู้บังคับบัญชาในระดับสูง ไม่ควรจะอยู่ในระดับที่ท�าให้เกิดการยึดติดในผลประโยชน์

จนส่งผลให้ทั้งเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชาดังกล่าวต้องแสวงหาอิทธิพลทางการเมือง 

เพื่อรกัษาผลประโยชน์ไว้ ข้อได้เปรยีบทางการเงนิและสทิธพิเิศษต่างๆ ควรจะเปิดเผย

ให้เป็นที่รับรู้ต่อสาธารณชนและเสริมด้วยการก�าหนดสิทธิพิเศษและผลประโยชน์ทาง 

การเงินในลักษณะเดียวกันแก่บุคลากรในหน่วยงานรัฐบาลหน่วยอื่นๆ ด้วย ซึ่ง 

สิทธิพิเศษต่างๆ นั้นควรสอดคล้องกับลักษณะพิเศษและการท�าหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย

ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏบิตักิารในภาคสนามด้วย

 ท�าให้เกดิหลกัประกนัว่ามโีครงการเกษยีณอายุราชการที่เป็นที่น่าพอใจ



การกำากับดูแลภาคความมั่นคงโดยรัฐสภา : หลักการ กลไก และแนวปฏิบัติ ค.ศ. 2003

256

บทที่ 27

กำรเกณฑ์ทหำร

และกำรคดัค้ำนกำรเกณฑ์ทหำร

โดยอ้ำงหลกัมโนธรรม

รัฐธรรมนูญของเกือบทุกประเทศจะมีบทบัญญัติที่ก�าหนดว่าการป้องกันประเทศเป็น

หน้าที่และความรบัผดิชอบทางศลีธรรมของพลเมอืงทกุคน ในบางประเทศหน้าที่ดงักล่าว

ถกูก�าหนดเป็นข้อบงัคบัด้วยกฎหมายการเกณฑ์ทหาร โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อให้พลเมอืง

ทกุคนมกีารเตรยีมพร้อมที่จะปฏบิตัหิน้าที่ในกองทพัได้โดยทนัทเีมื่อมคีวามจ�าเป็น การ

เกณฑ์ทหารซึ่งหมายถงึการบงัคบัให้พลเรอืน (ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชาย) เข้ารบัการฝึกฝน

ทางทหารเพื่อรับใช้ชาติจึงมักจะถูกก�าหนดไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ และในกฎหมาย

กจ็ะระบุไว้อย่างชดัเจนว่า :-

 ผู้ใดบ้างที่จะต้องถูกเกณฑ์ทหาร

 ระยะเวลาในการเกณฑ์ทหาร

 การขอเลื่อนหรอืการขอยกเว้นการถูกเกณฑ์ทหาร

 กระบวนการในการเกณฑ์ทหาร

 บทลงโทษส�าหรบัผู้ที่หนกีารเกณฑ์ทหาร และ

 อายุขั้นต�่าและสูงสุดส�าหรบัผู้ที่จะถูกเกณฑ์ทหาร

นอกจากนี้ ในประเทศส่วนใหญ่ จะมีกฎหมายที่ระบุถึงสิทธิที่จะปฏิเสธที่จะถืออาวุธ 

เช่น การปฏเิสธการเกณฑ์ทหารโดยอ้างหลกัมโนธรรม และการรบัใช้ชาตใินรูปแบบอื่น
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คณุำนปุกำรของกำรเกณฑ์ทหำร

ในหลายประเทศ ยงัคงมกีองทพัที่มาจากการเกณฑ์ทหารอยู่ เหตผุลส�าคญัประการหนึ่ง 

ของการคงกองทัพในลักษณะดังกล่าวไว้ก็คือ การมองว่าการเกณฑ์ทหารนั้นเป็น 

องค์ประกอบที่มคีณุค่ายิ่งต่อระบอบประชาธปิไตยและต่อวฒันธรรมของประเทศ กระนั้นกด็ ีณ 

วนันี้ การเกณฑ์ทหารกถ็ูกท้าทายและโต้แย้งจากประเทศต่างๆ ทั่วทุกมุมโลก ประเดน็

ที่ถกเถียงกันก็คือค�าถามที่ว่า การเกณฑ์ทหารยังคงเป็นที่พึงปรารถนาหรือจะยังคงม ี

ประโยชน์อยูห่รอืไม่ในกองทพัสมยัใหม่ในปัจจบุนั ในขณะที่ธรรมชาตขิองความขดัแย้ง

ทางอาวุธได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก หลายประเทศได้ยกเลิกหรือแสดงเจตนาจะ

ยกเลกิการเกณฑ์ทหารในอนาคตอนัใกล้ แม้แต่ ฝรั่งเศส ซึ่งเป็นประเทศที่เป็นต้นคดิ 

“ประดษิฐ์” การเกณฑ์ทหารในสมยัใหม่นี้กไ็ด้ยกเลกิการเกณฑ์ทหารไปแล้วในปี ค.ศ. 

2001 นอกจากนี้ มีผู้คาดการณ์ว่ากองทัพขนาดใหญ่นั้นถึงจุดจบแล้วและจะถูกแทนที่

ด้วยกองก�าลงัที่เป็นอาสาสมคัรทั้งหมด ซึ่งจะมขีนาดเลก็แต่มคีวามสามารถทางเทคนคิ

ระดบัสูง และมคีวามสามารถในการเคลื่อนพลได้อย่างรวดเรว็

กรอบที่ 68

กำรเกณฑ์ทหำรทั่วโลก

ก�าหนดอายุส�าหรับผู้ที่ต้องถูกเกณฑ์ทหาร : ในประเทศส่วนใหญ่ ก�าหนดอายุของผู้ที่จะถูก 

เกณฑ์ทหารจะอยูท่ี่ 18 ปี ขณะที่บางประเทศอาจจะก�าหนดอายไุว้ที่ 16, 17, 19 หรอื 20 ปี ในปัจจบุนั 

หลายประเทศรบัสตรเีข้ารบัการเกณฑ์ทหารด้วย

ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ : โดยปกติผู้ที่ได้รับการเกณฑ์ทหารจะปฏิบัติหน้าที่ระหว่าง 6 

เดอืน ถงึ 3 ปี

การคดัค้านการเกณฑ์ทหารโดยอ้างหลกัมโนธรรมและการรบัใช้ชาตใินรูปแบบอื่น : ในปัจจุบนั

ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศในโลกนี้ยอมรับผู้ที่ปฏิเสธการเกณฑ์ทหารโดยอ้างหลกัมโนธรรม

และให้มกีารรบัใช้ชาตใินรปูแบบอื่นแทน ในหลายกรณ ี บทลงโทษส�าหรับผู้ที่ปฏิเสธหรือหนีการ

เกณฑ์ทหารคอืการจ�าคุก

แหล่งที่มา : Report of the Secretary-General prepared pursuant to Commission 

resolution 1995/83, UNCHR, 1997. E/CN.4/1997/99
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ข้อดแีละข้อเสยีของกำรเกณฑ์ทหำร

ในการวเิคราะห์ข้อดแีละข้อเสยีของการเกณฑ์ทหารนั้น สมาชกิรฐัสภาอาจจะต้องค�านงึถงึ

ประเดน็ดงัต่อไปนี้ :

เหตใุดจงึยงัคงรกัษำกำรเกณฑ์ทหำรไว้

เหตุผลสนบัสนุนการเกณฑ์ทหารมดีงัต่อไปนี้

 การเกณฑ์ทหารมีความเชื่อมโยงกับระบอบประชาธิปไตย เพราะเป็นเรื่องของ

พันธกรณีทางกฎหมายและความรับผิดชอบทางศีลธรรมของพลเมืองแต่ละคน 

(ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพลเมืองชาย) การเกณฑ์ทหารท�าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ใน

สถานะที่เท่าเทยีมกนั กล่าวคอื ทกุคนมพีนัธะที่จะต้องรบัใช้ชาต ิ (ถูกเกณฑ์ทหาร) 

ไม่ว่าจะมเีชื้อชาต ิศาสนา หรอืชนชั้นใด ในบางประเทศ พนัธกรณดีงักล่าวยงัไม่

ค�านงึถงึเพศสภาพด้วย เนื่องจากการเกณฑ์ทหารเป็นภาระรบัผดิชอบที่ผกูพนัสตรี 

เช่นเดยีวกบับุรุษด้วย

 ทหารเกณฑ์นั้นกค็อืพลเรอืนในเครื่องแบบ และการคงไว้ซึ่งทหารเกณฑ์เป็นการช่วย

ป้องกนัมใิห้กองทพัตั้งตนเป็นรฐัซ้อนรฐั ด้วยเหตนุี้ การคงไว้ซึ่งการเกณฑ์ทหาร 

จงึเสมอืนการคงความเชื่อมโยงในวถิปีระชาธปิไตยระหว่างสงัคมและกองทพั

 โดยทั่วไปแล้ว กองทัพที่มาจากทหารเกณฑ์นั้นจะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่ากองทัพ

ที่ประกอบไปด้วยอาสาสมัครทั้งหมด ทั้งนี้เพราะค่าแรงของทหารที่มาจากการ

เกณฑ์นั้นจะถูกกว่าค่าจ้างหรอืเงนิเดอืนของทหารที่เป็นอาสาสมคัร

นอกจากนี้ การเกณฑ์ทหารยงัเป็นการน�าเอาผูค้นจากทกุชนชั้นและทั่วทกุมมุของสงัคมมาอยู่

ร่วมกัน ทหารเกณฑ์จึงเป็นศูนย์รวมของผู้ที่มีภูมิหลังทางการศึกษาและประสบการณ์

ในการท�างานที่หลากหลายให้มารวมอยู่ในกองทัพ ไม่ว่าจะเป็นนักการบัญชี วิศวกร  

ช่างประปา หรอืเกษตรกร และกองทพัสามารถน�าเอาคณุสมบตัทิี่หลากหลายทางการศกึษา

และประสบการณ์ในการท�างานเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างด ี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ในภารกจิรกัษาสนัตภิาพต่างๆ อนัเป็นกรณทีี่ทหารเกณฑ์อาจเข้าไปมส่ีวนร่วมในการสร้าง

โครงสร้างพื้นฐานและสถาบนัต่างๆ ในประเทศหลงัจากความขดัแย้งด้วยก�าลงัสิ้นสดุลง
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เหตใุดจงึต้องยกเลกิกำรเกณฑ์ทหำร

จากการศกึษาการเกณฑ์ทหารในบรเิวณต่างๆ ทั่วโลก เหตุผลหลกัที่น�าไปสู่การยกเลกิ

การมกีองทพัขนาดใหญ่และการเกณฑ์ทหารคอื

 ในช่วงระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากสงครามเย็น 

สิ้นสุดลง กองทัพในหลายประเทศมีขนาดเล็กลงและจึงน�าไปสู่การเกณฑ์ทหาร

ที่มีสัดส่วนลดลงด้วย (ซึ่งในบางกรณีก็ส่งผลให้ประชาชนไม่พอใจกับการเรียก

เกณฑ์ทหารที่ถกูมองวา่ไดก้อ่ให้เกดิภาระที่สร้างความไม่เป็นธรรมขึ้น) ประเทศ

ต่างๆ ในบริเวณภาคพื้นยุโรปและมหาสมุทรแอตแลนติกต่างก็ลดขนาดของ 

กองทพัลง ขณะที่ประเทศในอาฟรกิาและเอเชยีเองกลบัใช้ประโยชน์จากสภาวะ

สนัตหิลงัสงครามเยน็สิ้นสุดลงเพื่อลดขนาดของกองทพัค่อนข้างน้อยมาก

 กองทัพเริ่มมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นและพึ่งพาเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้น 

โดยเหตุที่มคีวามจ�าเป็นที่จะต้องมกีารฝึกฝนทหารเป็นระยะเวลาอนัยาวนานเพื่อ

ให้สามารถใช้อาวุธทันสมัยที่มีความซับซ้อนและเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ และทหารเกณฑ์มกัจะไม่ได้ประจ�าการเป็นระยะเวลานานเพยีงพอ 

ที่จะมีความคุ ้นเคยกับระบบอาวุธสมัยใหม่เหล่านี้ กองทัพจึงมักจะพึ่งพา 

ทหารอาชพีที่เป็นอาสาสมคัรมากขึ้นเรื่อยๆ 

 ในภารกิจด้านสันติภาพ มิได้ต้องการเฉพาะความเชี่ยวชาญพื้นฐานทางทหาร

เท่านั้น หากแต่ยงัต้องการความเชี่ยวชาญด้านการเจรจาและความเชี่ยวชาญอื่นๆ 

ด้วย ทหารเกณฑ์ส่วนใหญ่จะประจ�าการในระยะเวลาอนัสั้นเกนิไปที่จะสามารถ

สร้างความเชี่ยวชาญและบ่มเพาะประสบการณ์ให้อยู่ในระดบัที่เป็นที่น่าพอใจจนถงึ

ขั้นที่จะน�าไปปฏบิตัใินภารกจิสนบัสนุนงานรกัษาสนัตภิาพที่มคีวามสลบัซบัซ้อน

ในช่วงหลงัความขดัแย้งได้

 ในบางประเทศ กฎหมายรฐัธรรมนญูได้ก�าหนดขอบเขตของการใช้ทหารเกณฑ์ว่า 

ให้ใช้เฉพาะในภารกจิการป้องกนับูรณภาพแห่งดนิแดนของประเทศเท่านั้น และ

ให้ถอืว่าการใช้ทหารเกณฑ์ในภารกจิในต่างประเทศเป็นการผดิกฎหมาย
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กรอบที่ 69

กำรคกุคำมทหำรเกณฑ์

ในกองทพัจะมสีายการบงัคบับญัชาอย่างไม่เป็นทางการระหว่างทหารเกณฑ์รุ่นเก่ากบัทหารเกณฑ์

ใหม่ ซึ่งสายการบังคับบัญชาดังกล่าวเป็นสิ่งส�าคัญเนื่องจากทหารเกณฑ์อาวุโสจะเป็นผู้ฝึกสอน

ทหารเกณฑ์รุ่นใหม่ในส่วนที่เกี่ยวกบักฎระเบยีบและประเพณปีฏบิตัขิองกองทพั และเป็นส่วนที่

เชื่อมโยงสงัคมของทหารเข้าด้วยกนั อย่างไรกต็าม ในหลายกรณ ีทหารเกณฑ์อาวโุสมกัจะใช้อ�านาจ

จากสายการบงัคบับญัชาที่ไม่เป็นทางการนี้อย่างมชิอบ ด้วยการใช้อ�านาจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน 

อาทิ บังคับให้ทหารเกณฑ์รุ่นเยาว์ปฏิบัติหน้าที่แทนและคุกคามทหารเหล่านั้น ฉะนั้น หากขาด 

การควบคุมอย่างเพียงพอจากนายทหารชั้นสัญญาบัตรแล้ว สายการบังคับบัญชาอย่างไม่เป็น

ทางการนี้อาจอยู่นอกเหนือการควบคุมโดยสิ้นเชิงและส่งผลให้เกิดสถานการณ์ที่ทหารเกณฑ์ 

รุน่ใหม่ต้องเผชญิกบัการข่มขูค่กุคาม การใช้ความรนุแรงทางกายภาพ ตลอดจนการขูข่วญัได้ และ

จากรายงานของ European Council of Conscript Organizations หรอื ECCO นั้น ระบวุ่าการ

คุกคามเป็นปัญหาหลักประการหนึ่งส�าหรับผู้ถูกเกณฑ์ทหารหนุ่มสาว ซึ่งในบางครั้งส่งผลถึงขั้น

ท�าให้เกดิการบาดเจบ็สาหสั และในบางกรณเีป็นบาดแผลที่ฝังรากลกึอย่างถาวร จนถงึขั้นอาจท�าให้ 

ทหารเกณฑ์เหล่านั้นเสียชีวิต หรือฆ่าตัวตายได้ และเพื่อเป็นการคุ้มครองทหารเกณฑ์ทั้งหลาย 

ทั้งยังเป็นการปกป้องชื่อเสียงของกองทัพ ควรจะต้องมีการป้องกันมิให้เกิดการคุกคามด้วยการ

วางมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดจากนายทหารชั้นสญัญาบตัร นอกจากนี้ หน่วยงานที่ท�าหน้าที่

ก�ากบัดแูลทั้งภายในและภายนอกจะต้องด�าเนนิคดใีนคดทีี่มคีวามรุนแรงต่างๆ และท�าให้เกดิการ

เคารพและปฏบิตัติามกฎหมายภายในเหล่าทพัดงัเดมิ

แหล่งที่มา : IIona Kisss, Rights of Conscripts in Peace time,  

2001 on www.dcaf.ch and ECCO 

(โปรดดู Black Book on Rights of Conscripts in Central and Eastern Europe, 

1996, on http://www.xs4all.nl/~ecco/)

กำรคดัค้ำนกำรเกณฑ์ทหำรโดยอ้ำงหลกัมโนธรรม 
และกำรรบัใช้ชำตใินรปูแบบอื่น

ประชาชนบางคนตั้งค�าถามเกี่ยวกบัหน้าที่ในการปกป้องมาตุภูมดิ้วยการอ้างถงึหลกัการ 

ทางศลีธรรมอื่นๆ เช่น หลกัการทางศาสนา (เราจะไม่ฆ่าผู้ใด) หรอือ้างหลกัความเชื่อ 
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ส่วนบุคคล อาทิ ความเชื่อในเรื่องการไม่ใช้ความรุนแรง เป็นต้น ผลที่ตามมาก็คือ 

บุคคลประเภทนี้จึงมักจะต้องเผชิญกับการลงโทษที่รุนแรง ซึ่งรวมถึงการลงโทษถึงขั้น

ประหารชวีติในกรณทีี่ขดัค�าสั่งของรฐั

ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 แนวคิดที่ว่าด้วยสิทธิในการปฏิเสธการเข้าร่วมใน

กองทัพและปฏิเสธการจับอาวุธได้เริ่มปรากฏขึ้นและได้กลายเป็นแนวคิดที่ได้รับการ

ยอมรบัอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ แนวคดิดงักล่าวถงึกบัถูกบรรจุไว้ในกฎหมาย

ภายในของรฐัด้วย ซึ่งแนวโน้มดงักล่าวนี้สอดคล้องกบัการยกเลกิการบงัคบัการเกณฑ์ทหาร

ในหลายประเทศ เช่น สหราชอาณาจกัร เยอรมนั ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ เบลเยยีม 

ลกัซมัเบอร์ก ฝรั่งเศส สเปน อติาล ีและโปรตุเกส 

ผู้ที่คดัค้านโดยอ้างหลกัมโนธรรม (Conscientious Objectors) หรอื COs หมายถงึ 

ประชาชนผู้ที่คัดค้านการจับอาวุธหรือผู้ที่ต่อต้านการฝึกทหารและการเกณฑ์ทหารไม่ว่า

ในรูปแบบใด และถึงแม้ว่าผู้ที่คัดค้านเหล่านี้จะมีจุดยืนโดยอ้างหลักมโนธรรม บุคคล

ดังกล่าวก็อาจจะมีความเชื่อทางศาสนา ทางปรัชญา หรือแม้แต่เหตุผลทางการเมืองที่

แตกต่างกนัอนัเป็นที่มาของความเชื่อดงักล่าว

กำรตดัสนิใจของรฐัสภำ

เมื่อกรณขีองการคดัค้านการเกณฑ์ทหารโดยอ้างหลกัมโนธรรมกลายเป็นเรื่องที่แพร่หลาย

และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป รัฐสภาในหลายประเทศจึงตัดสินใจออกกฎหมายเพื่อ

ก�าหนดว่าภายใต้สถานการณ์ใดบ้างที่เมื่อพลเรือนถูกเรียกให้มาเกณฑ์ทหารแล้วจะ

สามารถหลุดพ้นจากพันธกรณีนี้ไปได้ ซึ่งเป็นกรณีที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาและใน

ประเทศยุโรปตะวันตกทั้งหมด โดยที่กรีซเป็นประเทศสุดท้ายในยุโรปที่ยอมรับสถานะ

ของการคดัค้านโดยอ้างหลกัมโนธรรมในปี ค.ศ. 1997

ในประเทศที่หลกัการดงักล่าวไมเ่ป็นที่ยอมรบั บคุคลเหล่านั้นกจ็ะถูกด�าเนนิคดใีนข้อหา

หนทีหารหรอืข้อหากบฏ อนัเป็นคดอีาญาที่มบีทลงโทษสูงมาก ในบางประเทศจะมกีาร

ก�าหนดคดอีาญากรณพีเิศษ (อนัได้แก่ “การขดัขนือย่างต่อเนื่อง”) ซึ่งจะถูกบรรจุไว้ใน

กฎระเบยีบของทหารด้วย
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กำรได้รบักำรยอมรบัว่ำเป็นผู้คดัค้ำนโดยอ้ำงหลกัมโนธรรม :  
ใครเป็นผู้ตดัสนิและบนพื้นฐำนอะไร

กระบวนการในการก�าหนดว่าผู้ใดเป็นผู้คัดค้านโดยอ้างหลักมโนธรรม (CO) นั้น 

จะต้องแสดงให้เหน็ว่าบุคคลดงักล่าวมรีากฐานความเชื่อที่ว่านี้อย่างไร และจะต้องอธบิาย

ว่าความเชื่อดังกล่าวมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของเขาและเธออย่างไร ตลอดจนต้องชี้แจงว่า

ความเชื่อนั้นขดัแย้งกบัการเข้ารบัการเกณฑ์ทหารอย่างไรด้วย การตดัสนิว่าบุคคลผู้นั้น

จะได้รบัสถานะของ CO หรอืไม่จะกระท�าโดยคณะกรรมาธกิารที่อยูใ่นสงักดักระทรวงแรงงาน 

(กรณสีวสิเซอร์แลนด์ และบลัแกเรยี) สงักดักระทรวงมหาดไทย (กรณสีโลวเีนยี) หรอื

กระทรวงยุตธิรรม (ในกรณขีองโครเอเชยี)

CO ในฐำนะที่เป็นประเดน็ด้ำนสทิธมินษุยชน

ในเดอืนเมษายน ค.ศ. 2000 คณะกรรมาธกิารสทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาต ิ โดย

ยึดหลักการที่ระบุไว้ในข้อมติที่ 1998/77 ได้ออกข้อมติที่ 2000/34 โดยไม่มีการ 

ลงคะแนนเสยีง ยอมรบัสทิธขิองปัจเจกชนที่จะคดัค้านการเข้ารบัการเกณฑ์ทหารโดยอ้าง

หลักมโนธรรมว่า เป็นการใช้สิทธิทางความคิด สิทธิทางมโนธรรมและสิทธิทางศาสนา 

อนัชอบธรรม ดงัที่ปรากฏในปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชนและในอนสุญัญาระหว่าง

ประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง ในปี ค.ศ. 1993 คณะกรรมาธกิาร

สหประชาชาตว่ิาด้วยสทิธมินษุยชนได้ยอมรบัแล้วว่า CO นั้นเป็นสทิธทิี่มทีี่มาจากมาตรา

ที่ 18 ของอนสุญัญาระหว่างประเทศข้างต้น “พนัธกรณทีี่จะใช้อาวธุที่ร้ายแรงอาจมคีวาม

ขดัแย้งอย่างรุนแรงกบัเสรภีาพในทางมโนธรรม และสทิธทิี่จะแสดงออกทางศาสนาหรอื

ความเชื่อของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง” นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนของ

สหประชาชาติยังระบุด้วยว่า “เมื่อสิทธิที่ว่านี้ได้รับการยอมรับโดยกฎหมายหรือในทาง

ปฏบิตัแิล้ว จะต้องไม่มกีารแบ่งแยกในกลุ่มผู้คดัค้านการเข้ารบัการเกณฑ์ทหารโดยอ้าง

หลกัมโนธรรมจากพื้นฐานความเชื่อที่แตกต่างกนัแต่ประการใด และจะต้องไม่มกีารเลอืก

ปฏิบัติต่อผู้ที่คัดค้านการเกณฑ์ทหารโดยอ้างหลักมโนธรรมเพียงเพราะว่าเขาเหล่านั้น 

ไม่สามารถเข้ารบัการเกณฑ์ทหารได้”
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กรอบที่ 70

มตขิองคณะกรรมำธกิำรสทิธมินษุยชนแห่งสหประชำชำตทิี่ 1998/77 :  

กำรคดัค้ำนกำรเข้ำรบักำรเกณฑ์ทหำรโดยอ้ำงหลกัมโนธรรม

คณะกรรมาธกิาร, (...)

ตระหนักดีว่า ได้เป็นที่ยอมรับในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและอนุสัญญาระหว่าง

ประเทศว่าด้วยสทิธทิางการเมอืงและสทิธพิลเมอืงว่าทกุคนมสีทิธใินการมชีวีติ สทิธทิี่จะมเีสรภีาพ

และความมั่นคงปลอดภยัในชวีติ มสีทิธทิี่จะมเีสรภีาพทางความคดิ มโนธรรมและศาสนา และมี

สทิธทิี่จะไม่ถูกเลอืกปฏบิตั ิ(...)

ยอมรบัว่า การคดัค้านการเข้ารบัการเกณฑ์ทหารโดยอ้างหลกัมโนธรรมนั้นมทีี่มาจากหลกัการและ

เหตุผลทางด้านมโนธรรม อนัได้แก่ การยดึมั่นในหลกัศาสนา ศลีธรรม จรยิธรรม มนุษยธรรม 

หรอืการมแีรงบนัดาลใจอื่นใดที่มลีกัษณะเช่นเดยีวกนั(...)

1. เรียกร้อง ให้ใส่ใจต่อสิทธิของทุกคนที่จะคัดค้านการเข้ารับการเกณฑ์ทหารโดยอ้างหลัก

มโนธรรมได้อย่างชอบธรรม โดยถือเป็นสิทธิในการแสดงออกซึ่งเสรีภาพทางความคิด 

มโนธรรม ศาสนา ดงัที่ระบุไว้ในมาตราที่ 18 ของปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินุษยชน และ

ในมาตรา 18 ของอนุสญัญาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธทิางการเมอืงและสทิธพิลเมอืง

2. ยินดี กับข้อเท็จจริงที่ว่า บางประเทศได้ยอมรับการอ้างหลักการการคัดค้านการเข้ารับการ

เกณฑ์ทหารโดยอ้างหลกัมโนธรรมนี้ว่าเป็นหลกัการที่ถูกต้องโดยมติ้องมกีารไต่สวน

3. เรยีกร้อง ให้ประเทศต่างๆ ที่ยงัไม่มรีะบบดงักล่าวให้จดัตั้งหน่วยงานที่มอี�านาจในการตดัสนิใจ 

อย่างมอีสิระและเป็นกลาง โดยท�าหน้าที่เป็นผูต้ดัสนิว่า ได้มกีารคดัค้านโดยอ้างหลกัมโนธรรม

อย่างแท้จรงิในกรณเีฉพาะหรอืไม่ โดยในการพจิารณานั้นจะต้องไม่มกีารเลอืกปฏบิตัติ่อผู้ที่

ด�าเนินการคัดค้านโดยอ้างหลักมโนธรรมดังกล่าวไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะมีพื้นฐานความเชื่อใน

ลกัษณะใดกต็าม

4. ย�า้เตอืน ให้รฐัที่ยงัคงใช้ระบบการบงัคบัให้มกีารเกณฑ์ทหารและยงัไม่มข้ีอก�าหนดเกี่ยวกบัการ

คดัค้านโดยอ้างหลกัมโนธรรมว่าให้ค�านงึถงึข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธกิารสทิธมินษุยชน

แห่งสหประชาชาตทิี่ให้รฐัดงักล่าวต้องจดัทางเลอืกในการรบัใช้ชาตขิองผู้ที่คดัค้านการเกณฑ์ทหาร

ในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย และไม่ขัดกับเหตุผลของผู้ที่คัดค้านไว้ อันจะเป็นทางเลือก

ในลกัษณะของการเข้ารบัใช้ชาตใินลกัษณะที่ไม่ต้องปฏบิตัภิารกจิในการสู้รบ หรอืมลีกัษณะ

งานพลเรอืนเพื่อประโยชน์สาธารณะ และจะต้องเป็นทางเลอืกที่ไม่มลีกัษณะของการถกูลงโทษด้วย
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5. เน้นว่า รฐัทั้งหลายควรด�าเนนิมาตรการต่างๆ ที่จ�าเป็นที่จะยบัยั้งมใิห้มกีารลงโทษผู้คดัค้าน

การเข้ารับการเกณฑ์ทหารโดยอ้างหลักมโนธรรมด้วยการจ�าคุก หรือลงโทษบุคคลเหล่านั้น

อย่างต่อเนื่อง อนัเนื่องมาจากการไม่ยอมรกัการเกณฑ์ทหารของเขา และเรยีกร้องให้รฐัระลกึว่า 

ไม่มบีคุคลใดจะต้องรบัผดิหรอืถูกลงโทษซ�้าในความผดิที่เขาได้ถกูพพิากษาและถกูด�าเนนิคด ี

หรอืถูกตดัสนิว่าไม่มคีวามผดิไปแล้ว ตามหลกัและกระบวนวธิพีจิารณาคดอีาญาของแต่ละ

ประเทศ(...)

มตทิี่ 1998/77, UNCHR

กำรรบัใช้ชำตใินทำงเลอืกอื่นๆ

ประเทศส่วนใหญ่ที่ยอมรบัสถานะของ CO นั้น จะระบไุว้ในกฎหมายถงึการเข้ารบัใช้ชาติ

ด้วยวธิกีารอื่นนอกเหนอืจากการถกูเกณฑ์เข้าเป็นทหาร ซึ่งทางเลอืกในการเข้ารบัใช้ชาติ

ดงักล่าวนี้อาจมใีน 2 รูปแบบด้วยกนัคอื

 การเข้าท�าหน้าที่ในกองทพัโดยไม่ต้องถอือาวุธ

 การเข้าปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน/สถาบันที่ท�าหน้าที่ด้านการให้สวัสดิการสังคม 

เช่น ในโรงพยาบาล สถานพักฟื้น หรือในสถาบันส�าหรับผู้ทุพพลภาพ ฯลฯ  

ในบางกรณีก็เป็นการปฏิบัติงานในองค์กรพัฒนาเอกชน หรือองค์กรระหว่าง

รฐับาลทั้งหลาย

โดยปกตแิล้วการปฏบิตัหิน้าที่ในหน่วยงานทางเลอืกนั้น จะมรีะยะเวลาที่ยาวนานกว่าการ

เข้ารบัการเกณฑ์ทหาร ตวัอย่างเช่น ในฝรั่งเศส การปฏบิตัหิน้าที่ในหน่วยงานทางเลอืก 

จะมรีะยะเวลา 20 เดอืน ในขณะที่หากเข้ารบัการเกณฑ์ทหารจะใช้เวลาเพยีง 10 เดอืน 

ในออสเตรยี การปฏบิตัหิน้าที่ในหน่วยงานทางเลอืกจะใช้เวลา 12 เดอืน ขณะที่หากเข้ารบั 

การเกณฑ์ทหารจะท�าหน้าที่เพยีง 7 เดอืน และในบลัแกเรยี การรบัการเกณฑ์ทหารจะ

ท�าหน้าที่เพียง 6-9 เดือน ขณะที่หากปฏิบัติงานในสถาบันทางเลือกจะต้องใช้เวลาถึง 

24 เดอืน เป็นต้น
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กรอบที่ 71

กำรรบัใช้ชำตโิดยกำรปฏบิตังิำนในหน่วยงำนทำงเลอืก :  
กรณสีวติเซอร์แลนด์

สวติเซอร์แลนด์เป็นประเทศในยโุรปตะวนัตกเพยีงไม่กี่ประเทศที่ยงัคงการเกณฑ์ทหารเอาไว้ โดยมี 

บทบญัญตัใินรฐัธรรมนูญ มาตราที่ 59.1 ในกฎหมายว่าด้วยการจดัองค์กรทางทหาร ปี ค.ศ. 

1995 และในกฎหมายว่าด้วยการเกณฑ์เข้าเป็นทหาร ปี ค.ศ. 1995 โดยการเกณฑ์ทหารนั้นบงัคบั

ใช้กบัชายทกุคนที่มอีายรุะหว่าง 20-42 ปี และถงึ 55 ปี ในกรณทีี่มตี�าแหน่งสงูขึ้นไป โดยในระยะ

เริ่มแรกนั้น การเข้ารบัการเกณฑ์ทหารจะต้องปฏบิตัหิน้าที่เป็นระยะเวลา 4 เดอืน และมกีารฝึก

เป็นระยะเวลา 3 สปัดาห์ไปทุกๆ 2 ปี ควบคู่ไปกบัการฝึกการยงิปืนทุกปี

ในปี ค.ศ. 1996 กฎหมายว่าด้วยการรบัใช้ชาตใินหน่วยงานทางเลอืกได้ยอมรบัสทิธใินการคดัค้าน

การเข้ารบัการเกณฑ์ทหารโดยอ้างหลกัมโนธรรม ด้วยเหตผุลทางจรยิธรรม ศลีธรรม ปรชัญาและ

ศาสนา กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงแรงงานเป็นผู้รบัใบสมคัร ซึ่งจะถูกตดัสนิโดยคณะ

กรรมการ 3 คน ซึ่งได้รบัการคดัเลอืกมาจากคณะกรรมการ 120 คน โดยผ่านการคดัเลอืกจาก

โฆษณาในหนังสือพิมพ์ ในจ�านวนผู้ที่อยู่ในอายุครบการเกณฑ์ทหารนั้น จะมีประมาณ 5% ที่

ระบุว่าเป็นผู้ที่คดัค้านการเข้ารบัการเกณฑ์ทหารโดยอ้างหลกัมโนธรรม (CO) ผู้ที่เสนอตนว่าเป็น 

CO แต่ไม่ได้รบัการพจิารณาผ่านว่าเป็น CO แต่ยงัคงขดัขนืการเข้ารบัการเกณฑ์ทหาร อาจถูก

จ�าคุกระหว่าง 4-5 เดอืน

ผูท้ี่ได้รบัการพจิารณาว่าเปน็ CO จะตอ้งปฏบิตัหินา้ที่ในทางพลเรอืนแทนการปฏบิตัหิน้าที่ในทาง

ทหาร อนัประกอบด้วย การปฏบิตังิานเป็นจ�านวน 450 วนั ในหน่วยงานเอกชนหรอืหน่วยงาน

ภาครัฐที่ท�าประโยชน์แก่สาธารณชน ซึ่งอาจจะเป็นการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ศูนย์เยาวชน 

ท�างานวจิยัในมหาวทิยาลยั งานป่าไม้ และ ฯลฯ

  ที่มา : European Bureau for Conscientious Objection (EBCO)
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ท่ำนสำมำรถท�ำอะไรได้บ้ำงในฐำนะสมำชกิรฐัสภำ

กำรเกณฑ์ทหำรหรอืกำรไม่ให้มกีำรเกณฑ์ทหำร
 ต้องชั่งน�้าหนักอย่างระมัดระวังถึงข้อดีและข้อเสียของการเกณฑ์ทหารในบริบทภายใน

ประเทศของท่าน

 ในส่วนนี้พึงระลึกถึงปัจจัยต่างๆ ที่ได้น�าเสนอไปในบทนี้เมื่อพิจารณาว่ามีปัจจัยใดบ้าง 

ที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกบับรบิทภายในประเทศของท่าน

ทหำรเกณฑ์ได้รบักำรปฏบิตัติ่ออย่ำงน่ำอบัอำยและอย่ำงไม่ถกูต้อง
 ด�าเนินการโดยทันทีหากมีรายงานว่าทหารเกณฑ์ผู้ใดต้องเผชิญกับการใช้อ�านาจในทาง 

ที่ผดิ การใช้ความรุนแรงและ/หรอืถูกรงัควาน

 ท�าให้แน่ใจว่ามกีารสอบสวนในเชงิลกึ และหากพจิารณาเหน็ควรให้มดี�าเนนิการลงโทษ

โดยหน่วยงานที่รบัผดิชอบโดยทนัท ีอย่างไม่รรีอ

 ในกรณีที่ไม่มีผู้ตรวจการกลาโหมในประเทศของท่าน ให้พิจารณาเสนอให้มีการจัดตั้ง

องค์กรในลักษณะดังกล่าวขึ้น โดยให้องค์กรนี้มีอ�านาจในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ใน

กรณทีี่ทหารเกณฑ์ได้รบัการปฏบิตัติ่ออย่างไม่เป็นธรรมและน่าอดสู

สถำนะของผู้คดัค้ำนกำรเข้ำรบักำรเกณฑ์ทหำรโดยอ้ำงหลกัมโนธรรม (CO)
 ยนืยนัสถานะทางกฎหมายของ CO ในประเทศของท่าน และเมื่อเหน็ควรให้พจิารณา

ด�าเนนิการให้มกีารก�าหนดไว้ในกฎหมาย หรอืให้มกีารปรบัปรุงกฎหมายที่มอียู่เดมิ

 ท�าให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดเกี่ยวกับวิธีการด�าเนินการ ตลอดจน

ข้อมูลทางกฎหมายและวธิปีฏบิตัใินประเดน็นี้ในประเทศอื่นๆ

กำรรบัใช้ชำตใินหน่วยงำนทำงเลอืกอื่นๆ นอกเหนอืจำกกำรเข้ำรบักำรเกณฑ์ทหำร
 ยืนยันอย่างชัดเจนว่าได้มีการก�าหนดทางเลือกไว้ในกฎหมายในประเทศของท่าน และ 

เมื่อเห็นว่าเหมาะสมก็ควรจะพิจารณาด�าเนินการให้มีการออกกฎหมาย หรือ มีการ

ปรบัปรุงกฎหมายที่มอียู่เดมิ

 ท�าให้แน่ใจว่าได้รบัข้อมูลที่ทนัสมยัเกี่ยวกบัวธิกีาร/แนวทางในการด�าเนนิการ ตลอดจน

ข้อมูลในทางกฎหมายและวถิปีฏบิตัใินประเทศอื่นๆ ด้วย



ภำคที่ 8

ทรพัยำกรทำงวตัถ ุ: 
กำรท�ำให้กำรก�ำกบัดแูลและตรวจสอบ 

กำรจดัหำและกำรถ่ำยโอนอำวธุ 

เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ
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บทที่ 28

กำรจดัหำอำวธุและอปุกรณ์ทำงทหำร

นโยบายการจดัหาอาวธุควรที่จะมาจากแผนและนโยบายใน “ระดบัสงู” เช่น จากแนวคดิ

ในเรื่องความมั่นคงแห่งชาต ิหรอืจากยุทธศาสตร์ในการป้องกนัประเทศ ความต้องการ

อาวุธใหม่ๆ หรืออุปกรณ์ทางทหารที่ทันสมัยนั้นควรพิจารณาจากผลกระทบที่จะมีต่อ

นโยบายความมั่นคงแห่งชาตเิป็นส�าคญั

กรอบความคิดในเรื่องความมั่นคงแห่งชาติจะช่วยให้เกิดความมีเสถียรภาพใน

กระบวนการจัดการในด้านการป้องกันประเทศ และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการ 

คาดการณ์ในส่วนที่เกี่ยวกับการก�าหนดนโยบายป้องกันประเทศในระยะยาว จึงเป็น 

ความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องธ�ารงวตัถปุระสงคใ์นนโยบายป้องกนัประเทศให้สอดคล้อง

กับทรัพยากรที่ได้รับการจัดสรรในขณะที่ต้องรักษาความสมดุลระหว่างภาคส่วนการ

ป้องกนัประเทศและภาคสงัคมไว้ด้วย

ควำมโปร่งใสในกำรจดัหำอำวธุ

ในประเทศประชาธปิไตย การจดัท�างบประมาณและการจดัซื้ออาวธุจะต้องมคีวามโปร่งใส

และสามารถอธบิายต่อประชาชนได้ จากมุมมองของความรบัผดิชอบต่อสาธารณชนนั้น 

จงึควรที่จะมคีวามเชื่อมโยงอยา่งเป็นระบบระหวา่ง นโยบาย แผนงาน งบประมาณ และ

การจดัหาอาวธุ ซึ่งในทางปฏบิตัมิไิด้เกดิขึ้นในทกุที่ นอกจากนี้ รฐัสภาในประเทศส่วนใหญ่ 

มกัจะมบีทบาทน้อยมาก หรอืมบีทบาทอนัจ�ากดัในเรื่องการจดัหาอาวุธ

ในการจดัสรรงบประมาณหรอืในการอนมุตัใิห้มกีารจดัซื้ออาวธุนั้น รฐัสภาจงึจ�าเป็นที่จะ

ต้องตรวจสอบว่า การด�าเนนิการดงักล่าวเป็นไปตามข้อกฎหมายหรอืไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ในส่วนที่เกี่ยวกบั กฎระเบยีบหรอืข้อตกลงระหว่างประเทศที่จ�ากดัการผลติ การค้า หรอื
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การใช้อาวุธบางประเภท อาท ิสนธสิญัญาห้ามแพร่อาวุธนวิเคลยีร์ ปี ค.ศ. 1968 (Non 

- Proliferation Treaty) อนสุญัญาออตตาวาว่าด้วยการห้ามการใช้ การสะสม การผลติ 

การถ่ายโอนกบัระเบดิรวมทั้งการท�าลายกบัระเบดิปี ค.ศ. 1977 (Ottawa Convention 

on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of 

Anti-personnel Mines and on their Destruction) รวมตลอดถงึมตติ่างๆ ของ

คณะมนตรคีวามมั่นคงแห่งสหประชาชาต ิฯลฯ

นอกจากนี้ รัฐสภายังอาจต้องเผชิญกับความยุ่งยากในการรับมือกับความสลับซับซ้อน

ของการค�านวณค่าใช้จ่ายของอปุกรณ์ส�าคญัในการป้องกนัประเทศในช่วงระยะเวลาหลาย

ปี ผลกค็อื ท�าให้ประเทศก�าลงัพฒันาและประเทศที่เพิ่งผ่านพ้นความขดัแย้งมาหมาดๆ  

ตกอยูใ่นสถานะที่อ่อนแอ และมจีดุอ่อนต่อผู้ค้าอาวธุทั้งจากในและนอกประเทศ ซึ่งสนใจ

ที่จะขายสินค้าของตนให้ได้ราคาดีที่สุด และไม่ได้ใส่ใจต่อข้อก�าหนดในเรื่องการก�ากับ

ดูแลและตรวจสอบตามกระบวนการประชาธปิไตยแม้แต่น้อย

ด้วยเหตุนี้เอง รัฐสภาจึงควรที่จะจัดตั้งคณะกรรมาธิการ หรือ คณะอนุกรรมาธิการ

พเิศษเพื่อดูแลในเรื่องการจดัหาอาวุธเป็นการเฉพาะ การมคีณะกรรมาธกิารดงักล่าวจะ

ท�าให้รฐัสภาสามารถสร้างความโปร่งใสในกระบวนการจดัหาอาวุธ รวมทั้งกดดนัให้ฝ่าย

บรหิารต้องอธบิายและรบัผดิชอบต่อสาธารณชนด้วย

ปัญหาที่รฐัสภามกัจะต้องเผชญิกค็อื การที่รฐับาลมกัจะไม่เตม็ใจที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกบั

จ�านวนอาวุธที่มีอยู่ในครอบครอง รวมทั้งข้อมูลหรือตัวเลขของความจ�าเป็นในการที่จะ

ต้องจดัซื้ออาวุธตามแบบจ�านวนมาก (ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบนิ ยานเกราะ ปืนใหญ่ ระบบ

น�าวถิแีละระบบเรดาร์ ขปีนาวุธและเรอืรบ) นอกจากนี้ รฐับาลกม็กัจะไม่ค่อยเตม็ใจที่

จะเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับรู้ถึงการครอบครองและการถ่ายโอนอาวุธขนาดที่เล็กลง

ประเภทต่างๆ (ซึ่งมเีส้นผ่าศนูย์กลางของปากล�ากล้องไม่เกนิ 100 มลิลเิมตร) ด้วยเช่นกนั  

ซึ่งอาวุธเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นประเภทของอาวุธขนาดเล็ก และอาวุธเบานั่นเอง 

(small arms and light weapons)

โดยหลักการแล้ว ในช่วงระยะเวลาที่ก�าลังจะเข้าสู่กระบวนการของการจัดหาอาวุธนั้น 

รัฐบาลจะต้องท�างานร่วมกับรัฐสภาเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการก�าหนดแผนการจัดซื้อ



การกำากับดูแลภาคความมั่นคงโดยรัฐสภา : หลักการ กลไก และแนวปฏิบัติ ค.ศ. 2003

271

อาวุธจ�านวนมากนั้นจะไม่ก่อให้เกิดผลเสียและสร้างภาระต่อสถานะทางการเงินของ

ประเทศในระยะยาว ทั้งนี้เพราะโครงการจดัหาอาวธุนั้นจะต้องได้รบัการพจิารณาควบคู่

ไปกบัโครงการสาธารณประโยชน์อื่นๆ ด้วย ซึ่งหมายความว่าไม่ใช่เฉพาะกจิการด้านการทหาร

เท่านั้นที่มีความส�าคัญ แต่กิจการอื่นๆ ก็มีความส�าคัญในกระบวนการตัดสินใจของรัฐ

ด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ รัฐสภาจึงจ�าเป็นต้องประเมินภาพรวมของผลกระทบและภาระ

ทางการเงิน/การคลังของการจัดหาอาวุธรวมทั้งจัดล�าดับความส�าคัญของความจ�าเป็น 

ในด้านอื่นๆ ที่มตี่อสงัคมโดยรวมด้วย

กรอบที่ 72

เหตใุดสมำชกิรฐัสภำจงึควรให้ควำมสนใจกบักำรจดัหำอำวธุ

 เพราะมคีวามเกี่ยวข้องกบัการใช้งบประมาณแผ่นดนิ

 การตัดสินใจเกี่ยวกับระบบอาวุธมิใช่เรื่องของความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและความมั่นคง

เท่านั้น หากแต่เป็นการตัดสินใจว่า ควรจะใช้จ่ายงบประมาณที่มีอยู่ไปในเรื่อง “อาวุธหรือ

ปากท้อง” (Guns or butter) และหากจะต้องใช้จ่ายงบประมาณไปเพื่อซื้อ “อาวุธ” กค็วรจะ

ต้องรู้ว่าเป็น “อาวุธชนดิใด” ราคาเท่าใด และท�าไมจงึต้องซื้ออาวุธนั้นๆ

 การจัดหาอาวุธไม่ควรก่อให้เกิดภาระทางการคลังต่อประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

(อนัหมายรวมถงึค่าใช่จ่ายตลอดอายุการใช้งานของอาวุธนั้นๆ ด้วย)

 ในการก�ากบัดแูลโดยรฐัสภานั้นควรจะพจิารณาความสมดลุระหว่างค่าใช้จ่ายในด้านการจดัหา

อาวุธและค่าใช้จ่ายเพื่อตอบสนองความจ�าเป็นในภาคส่วนอื่นๆ ของสงัคมด้วย

 การมกีระบวนการจดัหาอาวุธที่โปร่งใส รบัผดิชอบ และสามารถอธบิายต่อรฐัสภา เป็นการ

ป้องกันการคอร์รัปชั่น หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองและฟุ่มเฟือย และเป็นการป้องกัน 

มใิห้มกีารใช้งบประมาณแผ่นดนิในทางที่ผดิ
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สถำนกำรณ์พเิศษมคีวำมชอบธรรมเพยีงพอหรอืไม่ 
ในกำรใช้เป็นข้ออ้ำงในกำรรกัษำควำมลบัของทำงรำชกำร?

หลกัการของธรรมาภบิาลที่ด ีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความโปร่งใส จะต้องเป็นหลกัการ 

ที่เป็นแนวทางหลักของกระบวนการจัดท�านโยบายสาธารณะในทุกด้าน ซึ่งรวมถึงการ 

จัดท�านโยบายในการซื้อและการขายอาวุธด้วย ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้อง

ตรวจสอบว่ามสีถานการณ์ใดบ้างที่จะท�าให้กระบวนการจดัท�านโยบายและการตดัสนิใจ

ของฝ่ายกลาโหมไม่ต้องยึดหลักการข้างต้น และอ้างความชอบธรรมในการด�าเนินการ

จดัซื้อและขายอาวุธโดยทางลบั

แนวนโยบายเกี่ยวกบัการขายและการซื้ออาวธุนั้นควรอยูบ่นพื้นฐานของหลกัการในเรื่อง

ความโปร่งใสและความรับผิดชอบและจะต้องชี้แจงต่อสาธารณชนได้ หากมีเหตุผล

ความจ�าเป็นที่จะต้องปกปิดเป็นความลับในกระบวนการตัดสินใจอันเป็นข้อเรียกร้อง

ของประเทศที่เป็นผู้ขายหรือผู้ซื้ออาวุธ เหตุผลเหล่านั้นควรจะระบุไว้อย่างชัดเจน ถ้า

เหตุผลที่ระบุก่อให้เกดิโอกาสของการคอร์รปัชั่นในการท�าความตกลงซื้อขายอาวุธ กจ็ะ

ต้องมีการระบุความเสี่ยงดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนจากคู่ค้าทั้งสองฝ่าย และจะต้องมีการ

ก�าหนดมาตรการที่ชดัเจนเพื่อหลกีเลี่ยงมใิห้เกดิการคอร์รปัชั่นไว้ด้วย

กรอบที่ 73 

นโยบำยกำรจดัหำอำวธุที่คลมุเครอื หรอืกระบวนกำรจดัซื้ออำวธุที่มกีำร
ด�ำเนนิกำรอย่ำงลบัๆ อำจก่อให้เกดิ...

 การตรวจสอบอย่างไม่เพยีงพอถงึเหตุผลของการจดัหาระบบอาวุธ

 การตัดสินใจอย่างไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาล ซึ่งจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เสียหายทั้งต่อ 

ความมั่นคงของประเทศและภูมภิาค

 ก่อให้เกดิความหวาดระแวงในหมู่ประเทศเพื่อนบ้าน

 เกิดการคอรัปชั่นในการจัดหาอาวุธและในกระบวนการตัดสินใจในการจัดหาอุปกรณ ์

ทางทหารอื่นๆ ทั้งหมด

 ก่อให้เกดิความเสยีหายร้ายแรงต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มตี่อกองทพั ซึ่งอาจส่งผลให้

กองทพัขาดความน่าเชื่อถอืและน�าไปสู่ความขดัแย้งที่ไม่จ�าเป็น
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กำรตดัสนิใจอย่ำงรอบด้ำนในกำรจดัหำอำวธุ

ในกรณกีารจดัซื้อระบบอาวธุขนาดใหญ่นั้น กระบวนการตดัสนิใจควรจะระบถุงึขั้นตอน

และวธิกีารที่อาวุธที่จะจดัซื้อมคีวามเชื่อมโยงต่อประเดน็ดงัต่อไปนี้อย่างไร :

 การประเมนิภยัคุกคาม

 แนวความคดิเรื่องการเสรมิสร้างขดีความสามารถในการป้องกนัประเทศในระยะยาว

 การก�าหนดวสัดุที่ต้องการส�าหรบัอาวุธ/อุปกรณ์ใหม่

 การจดัสรรงบประมาณส�าหรบัการจดัซื้ออาวุธ

 หลกัประกนัด้านคณุภาพและกระบวนการตรวจสอบสมรรถนะหลงัการจดัซื้อแล้ว

 ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน ซึ่งรวมถงึ ค่าบ�ารุงรกัษา ค่าปรบัแต่งให้ทนัสมยั

และ ฯลฯ

 ประเมนิและเปรยีบเทยีบข้อเสนอต่างๆ เพื่อการชดเชยและรายจ่ายส�ารอง

การมีกระบวนการติดตามและตรวจสอบของรัฐสภาในทุกขั้นตอนของกระบวนการ

จัดหาอาวุธจะช่วยลดโอกาสของการสูญเสียโดยไม่จ�าเป็น การฉ้อฉล ตลอดจนการ

ใช้กระบวนการตัดสินใจในทางที่ผิด และเพื่อท�าให้การก�ากับดูแลเป็นไปอย่างมี 

ประสิทธิภาพ รัฐสภาควรเรียกร้องให้รัฐบาลให้ข้อมูลแก่รัฐสภาในทุกขั้นตอนของ

กระบวนการจัดหาอาวุธ นอกจากนี้ รัฐสภาควรมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับสัญญา

การจัดซื้ออาวุธทั้งหมดด้วย รัฐสภาของเนเธอร์แลนด์เป็นตัวอย่างหนึ่งของการที่ฝ่าย

นิติบัญญัติติดตาม ตรวจสอบทุกขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดซื้อ

อาวุธ (โปรดดูกรอบที่ 74)
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กรอบที่ 74
นโยบำยของเนเธอร์แลนด์ในกำรจดัซื้ออำวธุ : มติขิองกำรก�ำกบัดแูล
โดยรฐัสภำ

เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่มปีระเพณทีี่เข้มข้นยาวนาน และมวีถิปีฏบิตัขิองการที่รฐัสภาท�าหน้าที่

ในการก�ากับดูแลการจัดหาอาวุธอย่างเข้มงวด โดยหลักการ การตัดสินใจในการจัดซื้ออาวุธที่

มีมูลค่าเกิน 25 ล้านยูโร (หรือ 25 ล้านเหรียญโดยประมาณ) จะต้องผ่านความเห็นชอบจาก

รฐัสภา กระบวนการในการด�าเนนิการเรยีกว่า “ขั้นตอนในการจดัหาอาวุธ” (Acquisition pro-

cedure) กล่าวคือ รัฐบาล (ซึ่งในทางปฏิบัติก็คือรัฐมนตรีว่าการกระรวงกลาโหม ซึ่งมีสิ่งที่เขา

ต้องการจะจดัซื้ออยู่ในแฟ้มแล้ว) จะส่งจดหมายหนึ่งใน 4 ประเภท (A, B, C และ D) ขึ้นอยู่

กับขั้นตอนของการจัดหา โดยในแต่ละขั้นตอนนั้นจะเริ่มต้นจากความต้องการระบบอาวุธชนิด

ใหม่ (หรือระบบอาวุธที่เป็นรุ่นล่าสุดจากที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน) ไปสู่การเสนอโครงการจัดซื้อจาก 

ผู้ผลติอย่างเป็นรูปธรรม

รัฐสภาจะอยู่ในฐานะที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจได้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา

อาวธุ ฉะนั้น เมื่อรฐับาลแสดงความจ�านงว่าต้องการอาวธุชนดิใหม่มาแทนที่ของเดมิ หรอืต้องการ

ระบบอาวุธใหม่ (หรอืเสนอว่าจะต้องจดัหาระบบอาวธุในหลายรปูแบบ) รฐัสภากอ็าจจะคดัค้านหรอื

เสนอแก้ไขได้ การตดัสนิใจในการจดัหาขั้นสดุทา้ย (เมื่อไดร้บัสญัญาณวา่ให้ซื้อได้แล้ว) กย็งัอาจ

ถกูคดัค้านหรอืแก้ไขได้ด้วยเช่นกนั แม้ว่าในทางปฏบิตัแิล้วกรณเีช่นว่านี้มกัจะไม่เกดิขึ้นบ่อยครั้ง

นกักต็าม แต่โดยส่วนใหญแ่ลว้ เจตนารมณแ์ละความตอ้งการของรฐับาลตลอดกระบวนการนี้จะ

ได้รบัอทิธพิลจากตวัอกัษร 4 ตวั (คอื A, B, C และ D) ซึ่งจะถูกถกอภปิรายกนัในรฐัสภานั่นเอง

ส�าหรบัโครงการใหญ่ที่มมีูลค่าเกนิกว่า 100 ล้านยูโรนั้น จะมกีระบวนการขั้นตอนด�าเนนิการที่

พเิศษเป็นการเฉพาะ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกบัขั้นตอนที่ยิ่งมรีายละเอยีดและมคีวามซบัซ้อนตลอดจนต้อง

มกีารเสนอรายงานต่อรฐัสภาบ่อยครั้งขึ้นด้วย ตวัอย่างกรณนีี้ ได้แก่ กรณทีี่รฐับาลเนเธอร์แลนด์

ต้องการที่จะมส่ีวนร่วมในขั้นตอนการพฒันาเครื่องบนิรบที่เรยีกว่า “Joint Strike Fighter” อนัเป็น 

เครื่องบนิรบรุ่นต่อมาจากเครื่องบนิ F-16 ของสหรฐัฯ หรอืโครงการใหญ่อื่นๆ เช่น กองพลน้อย

เคลื่อนที่ทางอากาศ (Air Mobile Brigade) เป็นต้น

โดยภาพรวมแล้ว สถานการณ์ในเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบันถือว่าอยู ่ในขั้นที่น่าพอใจมีการ 

ถกอภปิรายเกี่ยวกบัเพดานทางการเงนิในการจดัหาอาวธุ และประโยชน์อนัเกดิจากการที่รฐัสภามี

กระบวนการตรวจสอบในทางเทคนคิที่ละเอยีดและเข้มงวด ซึ่งกท็�าให้สามารถตั้งค�าถามในส่วน

ที่เกี่ยวกับคุณภาพและความเป็นอิสระของข้อมูลที่รัฐบาลใช้ ตลอดจน ความต้องการที่จะให้มี
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การแสวงหาข้อมูลจากแหล่งอื่น เช่น จากหน่วยงาน/องค์กรอสิระด้านกลาโหม นอกจากนี้ กย็งั 

มีการถกอภิปรายถึงบทบาทของอุตสาหกรรมอาวุธและกลุ่มล้อบบี้ต่างๆ และการที่คนเหล่านี้

สามารถเข้าถงึสมาชกิของคณะกรรมาธกิารกลาโหมอยู่บ่อยครั้งด้วย อย่างไรกด็ ียงัไม่ปรากฏว่า

มขี่าวอื้อฉาว หรอืเหตุการณ์ผดิปกตใิดๆ เกดิขึ้นในกระบวนการดงักล่าว

แหล่งที่มา : Jan Hoekema, former Member of Parliament, the Netherlands, 2002
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ท่ำนสำมำรถท�ำอะไรได้บ้ำงในฐำนะสมำชกิรฐัสภำ

กำรก�ำกบัดแูลกำรจดัหำอำวธุ
 การก�ากบัดูแลการจดัซื้อ/จดัหาอาวุธโดยรฐัสภาควรที่จะก�าหนดเป็นกฎหมาย

 ท�าให้แน่ใจว่า การก�ากบัดแูลภาคความมั่นคงโดยรฐัสภานั้นมคีวามครอบคลมุกว้างขวาง

และครอบคลมุทกุกระบวนการขั้นตอนของการจดัซื้ออาวธุ โดยให้ความสนใจเป็นพเิศษ

และอย่างรอบคอบในประเดน็ต่อไปนี้ :-

 ความจ�าเป็นด้านความมั่นคง

 ผลกระทบทางการเมอืงต่อภูมภิาคในแง่ของปฏกิริยิาตอบโต้ในทางลบซึ่งอาจน�าไปสู่

การแข่งขนักนัสะสมอาวุธในภูมภิาคได้

 ภาระด้านงบประมาณทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และ

 ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมของประเทศทั้งในภาครฐัและเอกชน

ควำมโปร่งใสและควำมรบัผดิชอบในกำรจดัหำอำวธุ
 ท�าให้แน่ใจว่า รฐัสภามีบทบาทในกระบวนการจัดหา/จัดซื้ออาวุธและอุปกรณ์ทางทหาร

ต่างๆ

 เรียกร้องว่าให้มีการแจ้งให้รัฐสภา หรือ คณะกรรมาธิการรัฐสภาที่รับผิดชอบทราบถึง

รายงานอย่างละเอยีดและพฒันาการล่าสดุของอาวธุตามแบบขนาดใหญ่ ที่รฐับาลต้องการ

มไีว้ในครอบครอง (อาท ิ เครื่องบนิ รถหุ้มเกราะ ปืนใหญ่ ระบบน�าวถิแีละระบบเรด้า 

จรวดและเรอืรบ) และอาวุธขนาดเลก็ (คอืมเีส้นผ่านศูนย์กลางของปากล�ากล้องไม่เกนิ 

100 มลิลเิมตร) รวมทั้งการชี้แจงเหตุผลของรฐับาลในการขอซื้ออาวุธใหม่ด้วย

 ท�าให้แน่ใจว่ารัฐสภาได้รับแจ้งเกี่ยวกับแนวคิดในการสร้างสมรรถนะในการป้องกัน

ประเทศในระยะยาว

 ท�าให้แน่ใจว่าประเดน็ที่เกี่ยวข้องกบัความลบัในข้อตกลงจดัซื้ออาวธุนั้นจะต้องมกีารน�าเสนอ

และมกีารอภปิรายโดยรฐัสภา หรอื โดยคณะกรรมาธกิารที่เกี่ยวข้องโดยผ่านกระบวนการ

ทางนติบิญัญตัเิพื่อให้เกดิการตรวจสอบในการหาผูร้บัผดิชอบได้ ขณะที่ยงัสามารถคงไว้

ซึ่งความลบัในทางทหารด้วยเช่นกนั
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กำรวเิครำะห์ผลของกระบวนกำรจดัซื้ออำวธุ

 ประเมนิว่ามคีวามสอดคล้องต้องกนัระหว่างแผนการจดัหาอาวธุกบันโยบายความมั่นคง

 ท�าให้แน่ใจว่า รัฐสภาได้ศึกษาและประเมินภาระทางการคลังของการจัดซื้ออาวุธโดย

เปรียบเทียบกับความจ�าเป็นของสาธารณชนในด้านอื่นๆ รวมทั้งความจ�าเป็นทางสังคม 

เพื่อป้องกันมิให้เกิดสภาพความไม่สมดุลอันจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาและต่อ

เสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ

 ใช้กระบวนการทางรฐัสภาเพื่อป้องกนัมใิห้มกีารตดัสนิใจในการจดัซื้ออาวุธที่มคี่าใช้จ่าย

สูงจนเกนิไป รฐัสภาควรท�าหน้าที่ในการสร้างความมั่นใจในเหตุและผลของแผนการจดั

ซื้ออาวุธที่จะไม่ส่งผลกระทบจนก่อให้เกดิภาระทางการทหารให้แก่ประเทศในระยะยาว

กำรตรวจสอบบญัชขีองกำรจดัหำอำวธุ 
 ติดตามความสอดคล้องกันระหว่างนโยบายและแผนการป้องกันประเทศ งบประมาณ

การป้องกันประเทศ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในส่วนที่เกี่ยวกับอาวุธและอุปกรณ์ทาง

ทหารต่างๆ

 ตรวจสอบประสทิธภิาพในการท�างานของระบบอาวธุต่างๆ ภายหลงัจากการจดัซื้อ หลงัจาก

ได้มกีารด�าเนนิการตามสญัญาแล้ว (อย่างน้อยที่สดุควรจะมกีารตรวจสอบและตดิตามใน 

3 ขั้นตอนของอายุการใช้งานของระบบอาวุธนั้นๆ)

คณะกรรมำธกิำรรฐัสภำว่ำด้วยกำรจดัหำ/จดัซื้ออำวธุ 
 ในกรณทีี่ยงัมไิด้มกีารจดัตั้งคณะกรรมาธกิาร หรอื คณะอนุกรรมาธกิารรฐัสภาว่าด้วย

การจัดหาอาวุธ ก็ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการดังกล่าวขึ้น ซึ่งจะเท่ากับเป็นการยก

ระดบัความส�าคญัของความเชื่อมโยงระหว่างการวางแผนด้านนโยบาย การวางแผนและ

การตรวจสอบบญัช ีอุตสาหกรรมการทหาร รวมตลอดถงึงานวจิยัและพฒันา

 ขอข้อมูลและศึกษาข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับข้อก�าหนดและเงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง 

ตลอดจนกระบวนการขั้นตอนและผลลัพธ์ของหน่วยงานในลักษณะเดียวกันในรัฐสภา

ของประเทศต่างๆ

 ท�าให้แน่ใจว่า รฐัสภาของท่านสามารถเข้าถงึและใช้ประโยชน์จากค�าแนะน�าของผูเ้ชี่ยวชาญ

อสิระ
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บทที่ 29

กำรค้ำอำวธุและกำรถ่ำยโอนอำวธุ

รฐัสภามบีทบาทส�าคญัในการก�ากบัดแูลและตรวจสอบทั้งการค้าอาวธุและการถ่ายโอนอาวธุ 

กฎระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดซื้ออาวุธ จะต้องสอดคล้องกับ

กฎหมายการจดัซื้ออาวธุของประเทศ สอดคล้องกบังบประมาณแผ่นดนิ พระราชบญัญตัิ

การเงนิการคลงั รวมทั้งกบักฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกบัการท�าสญัญาและการตกลงข้อพพิาท 

แนวนโยบายที่เกี่ยวกบัการค้าอาวุธและการถ่ายโอนอาวุธ ตลอดจนกรอบทางกฎหมาย

ในประเดน็นี้ควรอยู่บนหลกัการในเรื่องความโปร่งใสและความรบัผดิชอบเป็นส�าคญั

กรอบที่ 75
กำรถ่ำยโอนอำวธุ : ค�ำจ�ำกดัควำม

การถ่ายโอนอาวธุ หมายถงึ กจิกรรมทั้งหลายที่รฐัและตวัแสดงที่ไม่ใช่รฐัต่างๆ มส่ีวน

เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาหรอืเพื่อการขายอาวธุ การถ่ายโอนอาวธุจงึหมายรวมถงึ การขาย

การค้า การซื้อ การจดัหา ตลอดจนการบรจิาคอาวุธด้วย

นโยบำยแห่งชำตใินเรื่องกำรค้ำอำวธุและกำรถ่ำยโอนอำวธุ
 รฐับาลควรจะก�าหนดนโยบายและมกีารออกกฎหมายเกี่ยวกบัการขายอาวุธ ซึ่ง

จะต้องได้รบัการอนุมตัเิหน็ชอบจากรฐัสภา โดยนโยบายดงักล่าวควรจะก�าหนด

หลกัการที่เกี่ยวกบัการขายอาวุธตามแบบ และควรที่จะยดึหลกัการดงัต่อไปนี้

 การน�าเข้าและส่งออกอาวุธตามแบบควรได้รับการตรวจสอบและก�ากับดูแลโดย

คณะกรรมาธกิารรฐัสภาที่เกี่ยวข้อง



การกำากับดูแลภาคความมั่นคงโดยรัฐสภา : หลักการ กลไก และแนวปฏิบัติ ค.ศ. 2003

279

 กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการค้าอาวุธควรจะต้องสอดคล้องกับหลักการของกฎบัตร

สหประชาชาต ิกฎหมายระหว่างประเทศ หรอื การห้ามค้าอาวธุของสหประชาชาต ิ

และควรที่จะต้องพิจารณาสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของ

ประเทศผู้ซื้อประกอบด้วย

 หลกัการของความโปร่งใสในกระบวนการตดัสนิใจเพื่อให้เกดิความซื่อตรง และ

ความรบัผดิชอบอย่างมอือาชพี

 มกีลไกทางกฎหมายที่ป้องกนัมใิห้เกดิการขายอาวธุอย่าไร้จรยิธรรม โดยยดึหลกัการ

และแนวปฏบิตัขิองสหประชาชาตแิละข้อเสนอแนะอื่นใด รวมทั้งตวัอย่างของแนว

ปฏบิตัทิี่ด ี (Best Practices) ในประเทศอื่นๆ เป็นมาตรฐาน ทั้งผู้จดัหาและ 

ผู้ซื้ออาวุธควรมกีารก�าหนดกฎระเบยีบของการซื้อขายที่เป็นเอกภาพ

 รฐัสภาควรที่จะต้องสามารถท�าให้เกดิความมั่นใจได้ว่า ลกัษณะและประเภทของ

อาวุธที่ขายไปนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับความต้องการอย่างแท้จริงในการป้องกัน

ประเทศของผู้ซื้อดงัที่ได้ผ่านการอนุมตัเิหน็ชอบจากรฐัสภาของประเทศผู้ซื้อ

 รัฐสภาของประเทศผู้ขายอาวุธ/ผู้จัดหาอาวุธควรที่จะต้องท�าให้เกิดความมั่นใจ

ได้ว่า ประเทศผู้ซื้ออาวุธจะต้องเคารพสทิธมินุษยชนและเสรภีาพขั้นพื้นฐานของ

ประชาชน ตลอดจนได้มีการก�าหนดกลไกและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพใน

การตดัสนิใจจดัหาอาวุธดงักล่าว

 รฐัสภาควรที่จะต้องสามารถท�าให้เกดิความมั่นใจได้ว่า การค้าอาวธุดงักล่าวจะต้อง

ไม่เป็นอนัตรายต่อสนัตภิาพหรอืท�าให้ความตงึเครยีดในภูมภิาคทวคีวามรุนแรง

ขึ้น หรือน�าไปสู่ความขัดแย้งทางอาวุธ หรือก่อให้เกิดวงจรของการสะสมอาวุธ

ในภูมิภาค หรือน�าไปสู่ความไร้เสถียรภาพในภูมิภาคด้วยการน�าระบบอาวุธที่

ท�าลายหรือสั่นคลอนเสถียรภาพมาใช้ หรือก่อให้เกิดการสะสมอาวุธขนาดเล็ก

และอาวุธเบาจ�านวนมาก และหากคณะกรรมาธิการรัฐสภาด้านกิจการกลาโหม

เริ่มการปรึกษาหารือและการพูดคุยในระดับภูมิภาคในประเด็นภัยคุกคามต่อ

เสถยีรภาพของภมูภิาคขึ้น กจ็ะท�าให้การจดัหาจดัซื้ออาวธุจ�านวนมากและความลบั 

ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาดังกล่าวซึ่งอาจจะน�าไปสู่การคอร์รัปชั่นกลายเป็น

ประเดน็สาธารณะ และท�าให้เกดิการถกอภปิรายในระดบัภูมภิาคได้
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 ควรมกีารจดัตั้งกลไกเพื่อป้องกนัมใิห้มกีารขายอาวธุให้กบัประเทศหนึ่งประเทศใด

โดยเฉพาะที่จะท�าให้ประเทศนั้นน�าไปขายต่อหรอืเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์ซึ่งขดัแย้ง

กบัเงื่อนไขดงัที่ได้ระบุไว้เมื่อมกีารน�าเข้าอาวุธ

รัฐสภาจะต้องจัดให้มีกระบวนการในการตรวจสอบที่เป็นอิสระ มีอ�านาจตามกฎหมาย

เพื่อเป็นหลกัประกนัว่า กระบวนการในการขายอาวุธของชาตจิะต้องผ่านการตรวจสอบ

ที่เป็นอิสระและอย่างละเอียดรอบคอบ โดยกระบวนการดังกล่าวจะต้องด�าเนินการให้

เป็นไปตามหลกัการและแนวทางที่ก�าหนดไว้โดยรฐัสภา กรอบที่ 76 แสดงถงึตวัอย่าง 

ของความตกลงระหว่างประเทศและระเบยีบวธิปีฏบิตัทิี่เกี่ยวข้องกบันโยบายแห่งชาตว่ิาด้วย

การค้าอาวุธ

กรอบที่ 76

ควำมตกลงส่วนภมูภิำคในเรื่องกำรถ่ำยโอนอำวธุ

 ประมวลระเบยีบวธิปีฏบิตัขิองสหภำพยโุรป

สภาสหภาพยโุรปได้ออกมตเิรื่องประมวลระเบยีบวธิปีฏบิตัขิองยโุรป (European Code of Conduct) 

ในวนัที่ 8 มถิุนายน ค.ศ. 1998 มตดิงักล่าวมเีจตนาเพื่อป้องกนัการไหล่บ่าของอาวุธจากประเทศ

ในสหภาพยโุรปไปยงัภมูภิาคต่างๆ ในโลกที่มคีวามไร้เสถยีรภาพ อนัเป็นภมูภิาคที่อาจมกีารละเมดิ

สทิธมินุษยชนขนาดใหญ่ ประเทศสมาชกิของสหภาพยุโรปมมีตใินประเดน็นี้หลงัจากที่ถูกกดดนั

จากองค์กรที่มใิช่รฐับาลต่างๆ มาตลอดระยะเวลา 8 ปี ว่าให้มนีโยบายเรื่องการค้าอาวุธอย่างรบั

ผดิชอบ โดยประมวลระเบยีบวธิปีฏบิตันิี้จะระบรุายชื่อประเทศเป้าหมายปลายทางของการค้าอาวธุที่

มคีวามอ่อนไหว รวมทั้งมรีะบบตรวจสอบและตดิตามเกี่ยวกบัการใช้อาวธุว่าเป็นไปตามข้อตกลง

หรือไม่ ควบคู่ไปกับระบบของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการปรึกษาหารือกันในส่วนที่

เกี่ยวกบัการออกหรอืปฏเิสธการออกใบอนุญาตในการส่งออกอาวุธด้วย

อย่างไรกด็ ีประมวลระเบยีบวธิปีฏบิตัขิองยโุรปดงักล่าวนี้ มไิด้เป็นข้อผกูพนัตามกฎหมายส�าหรบั

รฐัที่ลงนามแต่ประการใด และไม่มกีลไกใดๆ ทั้งสิ้นที่จะบงัคบัให้รฐัเหล่านั้นต้องรบัผดิชอบหากไม่ 

ปฏบิตัติาม ฉะนั้น จงึเป็นเรื่องของแต่ละรฐัที่จะก�าหนดกฎระเบยีบหรอืออกกฎหมายอนัเข้มงวด

และเคร่งครดัเพื่อจ�ากดัการส่งออกอาวธุไปยงัผูท้ี่ละเมดิสทิธมินษุยชน และกดดนัรฐัเหล่านั้นผ่าน

กลไกในการปรกึษาหารอืในระดบัทวภิาคี
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ประมวลระเบยีบวธิปีฏบิตัขิองสหภาพยโุรป ก�าหนดเงื่อนไข 8 ประการที่ประเทศสมาชกิพงึปฏบิตัิ

ในกรณกีารส่งออกซึ่งอาวุธ อนัได้แก่

(1) “การเคารพในพันธกรณีระหว่างประเทศของสมาชิกของสหภาพยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

พันธกรณีที่เกี่ยวกับมาตรการลงโทษต่างๆ ที่ออกโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง

สหประชาชาต(ิ...)

(2) การเคารพในสทิธมินุษยชนของประเทศที่เป็นปลายทางสุดท้าย(...)

(3) สถานการณ์ภายในของประเทศที่เป็นปลายทางของการค้าอาวธุ อนัมผีลต่อการคงอยูซ่ึ่งความ

ตงึเครยีดหรอืความขดัแย้งทางอาวุธ(...)

(4) ประเทศสมาชกิของสหภาพยโุรปจะไม่ออกใบอนญุาตให้มกีารส่งออกอาวธุ หากเป็นที่ชดัแจ้งว่า

มีความเสี่ยงที่ประเทศปลายทางที่รับซื้ออาวุธนั้นจะใช้อาวุธดังกล่าวเพื่อรุกรานประเทศอื่นๆ 

หรอืเพื่อแสดงแสนยานุภาพเพื่อการเข้าครอบครองดนิแดน

(5) ความมั่นคงแห่งชาตขิองรฐัสมาชกิรวมตลอดถงึความมั่นคงของดนิแดนที่อยูใ่นความรบัผดิชอบ

ของรฐัสมาชกิ เช่นเดยีวกบั ความมั่นคงแห่งชาตขิองประเทศพนัธมติรและของมติรประเทศ

ทั้งหลาย

(6) พฤตกิรรมของประเทศผูซ้ื้ออาวธุในส่วนที่เกี่ยวกบัประชาคมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ทศันะคตขิองรฐัผูซ้ื้อต่อประเดน็การก่อการร้าย ลกัษณะของพนัธมติรของรฐัเหล่านั้นรวมทั้ง

การเคารพในกฎหมายระหว่างประเทศ

(7) โอกาสของความเสี่ยงที่อุปกรณ์และ/หรืออาวุธเหล่านั้นจะถูกเปลี่ยนมือในประเทศผู้ซื้อหรือ

ถูกส่งออกไปยงัประเทศอื่นอกีทอดหนึ่งอนัเป็นสภาวการณ์ที่ไม่พงึปรารถนา

(8) ความสอดคล้องของระบบอาวุธที่ส่งออกกับศักยภาพทางเทคนิคและเศรษฐกิจของประเทศ

ผู้ซื้ออาวุธ(...)

 องค์กำรรฐัอเมรกินัและกำรถ่ำยโอนอำวธุ

ความโปร่งใสในการค้าอาวธุในระดบัภมูภิาคของกลุม่ประเทศในทวปีอเมรกิาได้รบัการพฒันาและ

ปรบัปรุงให้ดขีึ้นเมื่อ ประเทศสมาชกิ 19 ประเทศจากองค์การรฐัอเมรกินั (Organization of 

American States หรอื OAS) ลงนามในความตกลงเรื่องการถ่ายโอนอาวธุตามแบบ อนสุญัญา

ระหว่างรฐัอเมรกินัว่าด้วยความโปร่งใสในการจดัหาอาวุธตามแบบ (Inter-American Conven-

tion on Transparency in Conventional Weapons Acquisitions) ซึ่งมกีารลงนามใน

ระหว่างการประชุมสมชัชาทั่วไป ณ กรุงกวัเตมาลา ก�าหนดให้รฐัภาคตี้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบั

การส่งออกและการน�าเข้าอาวุธขนาดใหญ่ เป็นประจ�าทุกปี
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มาตรา 3 ระบุว่า “รฐัภาคสีมาชกิจกัต้องรายงานเกี่ยวกบัการน�าเข้าและส่งออกอาวุธตามแบบใน

ปีปฏทินิที่ผ่านมาต่อผูเ้กบ็รกัษาอนสุญัญาเป็นประจ�าทกุปี ในกรณทีี่รฐัภาคเีป็นผูน้�าเข้าอาวธุจะต้อง

ให้ข้อมลูของรฐัผูส่้งออก รวมทั้งปรมิาณและประเภทของอาวธุตามแบบที่น�าเข้า ในกรณทีี่รฐัภาคี

เป็นผู้ส่งออกอาวุธ รฐัภาคตี้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกบัรฐัปลายทางผู้น�าเข้าและปรมิาณ ประเภทของ

อาวุธตามแบบที่ตนส่งออกไปด้วย รฐัภาคสีมาชกิอาจให้ข้อมลูเพิ่มเตมิในกรณทีี่พจิารณาว่าข้อมลู

เหล่านั้นมคีวามเกี่ยวข้อง อาท ิชื่อรุ่น และแบบของอาวุธตามแบบนั้นๆ (...)” นอกจากนี้ รฐัภาคี

สมาชกิจะต้องแจ้งให้สมาชกิด้วยกนัรบัทราบถงึการจดัหาอาวุธตามแบบที่ตนน�าเข้าประเทศ การ

ผลติอาวุธดงักล่าวภายในประเทศ รวมถงึกรณทีี่มไิด้มกีารจดัซื้ออาวุธดงักล่าวด้วย (มาตรา 4)

ที่มา : http://www/oas.org, 2002

กำรเคำรพต่อกำรห้ำมค้ำอำวธุระหว่ำงประเทศ

มาตรการลงโทษเป็นเครื่องมอืของประชาคมระหว่างประเทศเพื่อส่งสญัญาณแสดงความ

ไม่เห็นชอบในพฤติกรรมของรัฐ เมื่อรัฐดังกล่าวก�าลังละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ 

หรือก�าลังคุกคามสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ หลักการที่เป็นพื้นฐานทาง

กฎหมายของมาตรการดงักล่าวระบไุวใ้นมาตรา 41 ของกฎบตัรสหประชาชาต ิที่ก�าหนด

ให้คณะมนตรคีวามมั่นคงแห่งสหประชาชาตเิรยีกร้องให้ประเทศสมาชกิมมีาตรการที่ไม่ใช้

อาวุธ (Non-Armed Action) เพื่อธ�ารงไว้ซึ่งสนัตภิาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ 

ระหว่างปี ค.ศ. 1945-1990 คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้มีมาตรการ

ลงโทษในลักษณะนี้กับ 2 ประเทศ และจากปี ค.ศ. 1990 เป็นต้นมา คณะมนตร ี

ความมั่นคงแห่งสหประชาชาต ิกไ็ด้ใช้มาตรการลงโทษ ในลกัษณะดงักล่าวเพยีง 12 ครั้ง

การเรียกร้องให้มีการออก “ใบรับรองจุดหมายปลายทางของอาวุธ” (End-use  

certif  icate) อันเป็นการระบุว่าอาวุธจะไปถึงจุดหมายปลายทางใดในท้ายที่สุดนั้น  

อาจเป็นเครื่องมอืที่เป็นประโยชน์ประการหนึ่งที่รฐัสภาจะน�ามาใช้ในกระบวนการของใน

การออกใบอนุญาตให้มกีารถ่ายโอนอาวุธได้ อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าจนถงึขณะนี้ได้มี

การออกใบรบัรองจุดหมายปลายทางของอาวุธอย่างไม่ถูกต้องอยู่เป็นจ�านวนมาก
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กำรลงทะเบยีนเกี่ยวกบัอำวธุตำมแบบของสหประชำชำติ

ในวนัที่ 6 ธนัวาคม ค.ศ. 1991 สมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาตไิด้ออกข้อมตทิี่ 46/36 L  

ในเรื่อง “ความโปร่งใสในอาวธุยทุธภณัฑ์” (Transparency in Armaments) อนัเป็นการ

เรยีกร้องให้เลขาธกิารสหประชาชาตจิดัตั้งการขึ้นทะเบยีนอาวธุตามแบบที่เป็นสากลและ

ไม่เลอืกปฏบิตั ิณ ส�านกังานใหญ่ของสหประชาชาตใินกรุงนวิยอร์ก ซึ่งการขึ้นทะเบยีน

ดงักล่าวจะรวมเอาข้อมลูเกี่ยวกบัการถ่ายโอนอาวธุระหว่างประเทศตลอดจน ข้อมลูที่รฐั

สมาชิกจะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการมีอาวุธไว้ในครอบครอง การจัดซื้อ/จัดหาอาวุธผ่าน

กระบวนการผลติอาวุธภายในประเทศ และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

การขึ้นทะเบยีนอาวธุดงักล่าว จะประกอบด้วย อาวธุตามแบบที่เป็นอาวธุหลกั 7 ประเภท 

ได้แก่ รถถงัที่ใช้ในการรบ (Battle Tanks) ยานยนต์หุ้มเกราะ (Armored Vehicles) 

ระบบปืนใหญ่ที่มลี�ากล้องขนาดใหญ่ (Large-calibre artillery systems) เครื่องบนิรบ 

(Combat Aircraft) เฮลคิอปเตอร์โจมต ี(Attack Helicopter) เรอืรบ (Warships) 

และจรวด เครื่องยงิจรวด (Missiles/Missile launchers) โดยการขึ้นทะเบยีนอาวุธ

ยุทธภัณฑ์นี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1992 เป็นต้นมา เลขาธิการสหประชาชาติจะ

เป็นผู้น�าเสนอรายงานเกี่ยวกบัข้อมูลต่างๆ ในเรื่องการส่งออกและน�าเข้าอาวุธตามแบบ

ดังที่ก�าหนดไว้ในการขึ้นทะเบียนของประเทศต่างๆ จ�านวน 110 ประเทศ แก่สมัชชา

สหประชาชาต ิ โดยในรายงานดงักล่าวได้รวมเอาข้อมูลที่รฐับาลต่างๆ บนัทกึไว้ในเรื่อง

การจัดหาอาวุธทั้งจากการผลิตภายในประเทศ และอาวุธที่อยู่ในความครอบครองของ

รฐับาลต่างๆ ด้วย โปรดดู http://disarmament.un.org/cab/register.html.31

ควำมจ�ำเป็นของกำรใช้ “มำตรกำรลงโทษอย่ำงชำญฉลำด” 
(Smart Sanctions) 

เลขาธิการสหประชาชาติ เรียก มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจแบบครอบคลุมว่าเป็น 

“เครื่องมือที่เถรตรง” เกินไป และเป็นเครื่องมือที่ไม่มีประสิทธิภาพเสมอไป บ่อยครั้ง

กลบัเป็นเครื่องมอืที่ท�าร้ายประเทศเพื่อนบ้านและท�าร้ายประชาชนของรฐัที่เป็นเป้าหมาย

ไปด้วย ด้วยเหตุนี้ จงึจ�าเป็นที่จะต้องมีมาตรการการลงโทษที่มคีวามสุขุมกว่า ก�าหนด
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เป้าหมายที่ชดัเจนและแคบลง การห้ามการค้าอาวุธ (Arms Embargoes) ถอืเป็นการ

ลงโทษที่ชาญฉลาดกว่า นอกเหนอืไปจากการห้ามด�าเนนิกจิกรรมทางการเงนิและการห้าม

การเดนิทาง โดยการลงโทษในรปูแบบนี้พุ่งเป้าหมายไปยงัระบอบและผูป้กครองประเทศ 

และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนธรรมดาทั่วไป หรือต่อฝ่ายต่อต้านภายในประเทศ 

อย่างไรกด็ ีการใช้มาตรการลงโทษในลกัษณะนี้ท�าได้ค่อนข้างยากมากและอาจไม่ประสบ

ผลส�าเร็จอย่างสมบูรณ์ทีเดียว ฉะนั้น จึงจ�าเป็นต้องมีการปรับปรุงการลงโทษแบบ 

ชาญฉลาดนี้ ให้มวีธิกีารที่ดขีึ้น และน�ามาใช้ปฏบิตัไิด้อย่างแท้จรงิ (โปรดดูกรอบที่ 77)

กรอบที่ 77

กำรท�ำให้มำตรกำรลงโทษในกำรซื้อขำยอำวุธมีลักษณะที่ใช้บังคับอย่ำงได้ผล

มำกยิ่งขึ้น : สิ่งที่สมำชกิรฐัสภำสำมำรถท�ำได้

รฐัสภาของประเทศที่ส่งออกอาวธุควรจะท�าให้เกดิความแน่ใจว่าได้มกีารก�าหนดมาตรการดงัต่อไป

นี้ไว้แล้ว อนัได้แก่

 มกีฎหมาย แนวทางในการบรหิารตลอดจนกฎเกณฑ์ที่จ�าเป็น ที่ก�าหนดว่าการละเมดิมาตรการ

ห้ามซื้อขายอาวุธของสหประชาชาตเิป็นความผดิทางอาญา

 มคีวามร่วมมอื/ประสานงานระหว่างหน่วยงานรฐับาล โดยก�าหนดให้กระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง

เป็นผู้รบัผดิชอบในการบงัคบัใช้มาตรการการห้ามการค้าอาวุธ

 มกีารแบ่งปันข้อมลูขา่วสารและขา่วกรองในระหว่างหนว่ยงานของรฐับาล และระหวา่งรฐับาล

ของประเทศต่างๆ ในอนัที่จะแจ้งเตอืนถงึการขนส่งอาวธุที่ต้องสงสยั จดุหมายปลายทาง ระบุ

เส้นทางเปลี่ยนผ่านและระบุพ่อค้าคนกลาง

 มรีายการควบคุมที่ระบุรายการสนิค้าที่อยู่ภายใต้การห้ามค้าขาย

 ก�าหนดอ�านาจให้สามารถยดึการขนส่งสนิค้าที่ปรากฏเป็นที่ชดัแจ้งว่าได้ด�าเนนิการในลกัษณะ

ที่ขดัต่อการห้ามค้าอาวธุของสหประชาชาต ิแทนการส่งสนิค้าคนืไปยงัจดุก�าเนดิของสนิค้านั้นๆ 

 มขี้อก�าหนดที่จะระงบัหรอืยดึทรพัย์สนิอนัเกดิจากรายได้หรอืจากการส่งอาวุธที่ผดิกฎหมาย

 ตดิตามและพสิูจน์ทราบถงึการขนส่งสนิค้าที่อาจมกีารเปลี่ยนแปลงจุดหมายปลายทาง

แหล่งที่มา : จากเวป็ไซต์ของ BICC www.bicc.de, 2002
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ผลพวงของสงครำมเยน็ : อำวธุที่เป็นส่วนเกนิ 
และกำรถ่ำยโอนอำวธุ

สงครามเย็นน�าไปสู่การลดขนาดของกองทัพในทั่วทุกมุมโลก ซึ่งหมายถึงการที่อาวุธ

จ�านวนมหาศาลกลายเป็นอาวุธที่เป็นส่วนเกินและมีมากเกินความจ�าเป็น การขาด

กลไกในการจัดการอาวุธที่เป็นส่วนเกินอย่างเป็นระบบทั่วโลกส่งผลให้อาวุธในปริมาณ 

มหาศาลเหล่านี้ถกูโยกย้ายถ่ายโอนจากรฐับาลหนึ่งไปสูอ่กีรฐับาลหนึ่งและจากรฐับาลไปสู่

กลุ่มองค์กรที่มิใช่รัฐ ในลักษณะที่ท�าให้อาวุธเหล่านั้นหลุดรอดจากการตรวจสอบโดย

ประชาชนไปด้วย นอกจากนี้ อาวุธจ�านวนมากยงัแปรเปลี่ยนไปเป็นอาวุธที่เข้าไปอยู่ใน

เครอืข่ายที่ถูกขโมยไป หรอืไม่กเ็ป็นอาวุธที่ถูกฉกฉวยไปจากคลงัสรรพาวุธที่ขาดระบบ

รกัษาความปลอดภยัโดยตรง 

ประมาณ 2 ใน 5 ของอาวุธตามแบบหลกัๆ ที่ค้าขายกนัในทศวรรษที่ 1990 มาจากคลงั

อาวุธที่เป็นส่วนเกินเหล่านี้ เหตุผลประการส�าคัญของการมีอยู่ของอาวุธที่เป็นส่วนเกิน 

จ�านวนมากอนัเป็นปรากฏการณ์ของการค้าอาวธุระหว่างประเทศในทศวรรษที่ 1990 กค็อื 

การที่คลงัสรรพาวุธขนาดใหญ่ของอดตีกลุม่ประเทศสหภาพโซเวยีตทั้งหลายถกูปลดปล่อย

จากการควบคมุโดยส่วนกลางอย่างกะทนัหนั จากสภาพเศรษฐกจิอนัฝืดเคอืง ประกอบ

กับการมีอาวุธส่วนเกินจ�านวนมาก อาวุธเหล่านี้จึงกลายเป็นแหล่งที่มาของรายได้ที่จะ

ท�าให้ปัญหาทางการเงินของประเทศเหล่านี้ผ่อนคลายลงอย่างทันท่วงที ขณะที่การค้า

อาวธุดงักล่าวกถ็กูด�าเนนิการโดยเครอืข่ายองค์กรอาชญากรรม ซึ่งอาจจะมโียงใยโดยตรง

กับผู้น�าทางการเมืองในขณะนั้นด้วยก็เป็นได้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มประเทศอดีตสหภาพ

โซเวยีตนั้น มไิด้เป็นกลุ่มประเทศเดยีวที่แปลงคลงัสรรพาวุธออกมาขาย แม้แต่ประเทศ

ที่พฒันาแล้วและประเทศก�าลงัพฒันาอื่นๆ กด็�าเนนิการในลกัษณะเดยีวกนันี้ด้วยเช่นกนั
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กรอบที่ 78

กำรค้ำอำวธุที่เป็นส่วนเกนิ : ผลกระทบในทำงลบของกำรลดอำวธุ

“แม้ว่าการค้าอาวุธชนิดใหม่จะมีแนวโน้มลดลง จากการส�ารวจพบว่ามีการค้าอาวุธมือสองที่เป็น 

ส่วนเกนิจ�านวนมาก ปัจจยัทั้งที่เป็นตวัเร่งและตวัรั้งส่งผลให้มกีารโยกย้ายถ่ายโอนอาวธุส่วนเกนิ

ในปรมิาณมาก อนัได้แก่ สนธสิญัญาลดอาวธุ การหยดุยงิ และการลดก�าลงัพล ท�าให้เกดิคลงัอาวธุ 

ที่สะสมอาวธุหลกัไว้ในปรมิาณถงึ 165,000 ชิ้น ทั่วโลก ซึ่งในจ�านวนนี้ อาวุธมากกว่า 18,000 ชิ้น

ได้ถูกส่งออกหรือแจกจ่ายไปในระหว่างปี ค.ศ. 1990-1995 ปี ค.ศ. 1994 จึงเป็นครั้งแรกที่

การค้าอาวุธที่เป็นส่วนเกนิและอาวุธมอืสองมปีรมิาณมากกว่าการค้าอาวุธชนดิใหม่ต่างๆ การค้า 

อาวุธมือสองที่เป็นส่วนเกินในราคาที่ต�่า หรือการส่งมอบอาวุธเหล่านี้แบบให้เปล่าผ่านโครงการ 

ความช่วยเหลือต่างๆ จึงมีปริมาณที่สูงขึ้นเรื่อยๆ การค้าขายดังกล่าวซึ่งเป็นผลลัพธ์อันเกิดจาก

การลดอาวธุกลบัท�าให้อาวธุเหล่านี้ตกไปอยูใ่นพื้นที่ที่มคีวามขดัแย้งและกระตุน้ให้เกดิการแข่งขนั

การสะสมอาวุธในภูมภิาคขึ้น

แหล่งที่มา : Herbert Wulf, 1998, Bonn International Centre for Conversion  

www.bicc.de

เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า ประเทศผู้รับซื้ออาวุธนั้นเป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งน้อยกว่าและ

โดยทั่วไปจึงมักเป็นประเทศที่มีโครงสร้างการก�ากับดูแลโดยรัฐสภาที่อ่อนแอกว่าด้วย 

ในช่วงทศวรรษที่ 1990 มปีระเทศอย่างน้อย 90 ประเทศที่น�าเข้าอาวุธหลกัที่เป็นอาวุธ

ส่วนเกนินี้ จงึเป็นความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่อาวธุขนาดเลก็ควรจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุม

ที่มคีวามเข้มงวดยิ่งขึ้น และควรจะมกีฎหมายที่ผูกพนัรฐับาลและกองทพัให้ท�ารายงาน

ประจ�าปีเสนอต่อรฐัสภาในส่วนที่เกี่ยวกบัการโจรกรรมหรอืการสญูหายของอาวธุขนาดเลก็ 

รวมทั้งกระสนุและวตัถรุะเบดิ และควรจะได้มมีาตรการในการแปลงโรงงานที่ผลติอาวธุ

ขนาดเลก็เหล่านี้ให้เป็นโรงงานที่ผลติสนิค้าที่มใิช่ผลติภณัฑ์ทางทหารด้วย

การโยกย้ายถ่ายโอนอาวุธในโลกที่มรีะดบัสูงอยู่ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปี ค.ศ. 

1997-2001 อันเป็นผลมาจากการลดปริมาณการจัดส่งอาวุธของสหรัฐอเมริกาซึ่งถือ

เป็นผู้จดัหาอาวุธรายใหญ่ที่สุดในโลก ในระหว่างปี ค.ศ. 1997-2001 แม้จะมสีดัส่วน 

ในการน�าส่งอาวุธลดลงถงึ 65% ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 เป็นต้นมากต็าม ขณะที่รสัเซยีเป็น
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ประเทศผู้จดัหาอาวุธใหญ่ที่สุดเป็นอนัดบั 2 การถ่ายโอนอาวุธจากปี ค.ศ. 2000-2001 

ที่มปีรมิาณสูงขึ้นถงึ 24% ท�าให้รสัเซยีกลายเป็นผู้จดัหาอาวุธรายใหญ่ที่สุดในโลกในปี 

ค.ศ. 2001 (ที่มาจาก SIPRI Yearbook 2002)

จนีเป็นประเทศผู้รบัอาวุธรายใหญ่ที่สุดในโลกในปี ค.ศ. 2001 โดยมอีตัราส่วนเพิ่มขึ้น

ถงึ 44% จากปี ค.ศ. 2000 ขณะที่อนิเดยีมกีารน�าเข้าอาวุธเพิ่มสูงขึ้นถงึ 50% และเป็น

ประเทศผู้ซื้ออาวุธรายใหญ่ที่สุดเป็นอนัดบัสามในปี ค.ศ. 2001 ประเทศผู้รบัซื้ออาวุธ

ที่ส�าคญัอื่นๆ ในระหว่างปี ค.ศ. 1997-2001 ได้แก่ ซาอุดอิาระเบยี ไต้หวนั และตุรก ี

(SIPRI Yearbook 2002)

กรอบที่ 79

ประมำณกำรตวัเลขในกำรค้ำอำวธุขนำดเลก็

“ในขณะที่ปรมิาณการผลติอาวธุขนาดเลก็ในปจัจบุนัมนีอ้ยกวา่การผลติในช่วงปลายสงครามเยน็ 

อาวุธจ�านวนหลายล้านชิ้นก็ยังคงถูกผลิตอยู่ในทุกๆ ปี(...) จากการประมาณการ(...) พบว่า 

มูลค่าของการผลติอาวุธซึ่งรวมถงึกระสุนและวตัถุระเบดิในปี ค.ศ. 2000 นั้น มมีูลค่าสูงถงึ 4  

พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ ในขณะที่อาวธุใหม่ที่ผลติในปี ค.ศ. 2000 คาดว่ามปีรมิาณถงึ 4.3 ล้านชิ้น(...) 

ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณลดลงถงึ 30% (โดยเปรยีบเทยีบกบัปรมิาณการผลติโดยเฉลี่ยต่อปีในช่วง

สงครามเยน็)”

“ขณะที่ความต้องการอาวุธขนาดเลก็แบบใหม่อาจลดลง(...) กลไกตลาดด้านการจดัหากลบัขยาย

ตวัขึ้น” (...) ดงัจะเหน็ได้ว่า บรษิทัผู้ผลติอาวุธขนาดเลก็มปีรมิาณเพิ่มขึ้นถงึ 3 เท่าในช่วงเวลา 

ไม่ถงึ 20 ปี จากจ�านวน 196 บรษิทัในทศวรรษที่ 1980 เป็น 600 บรษิทัในปัจจุบนั.”

(...) การที่มบีรษิทัใหม่ๆ และประเทศผูผ้ลติอาวธุขนาดเลก็เพิ่มขึ้นอนัเป็นบรษิทัและประเทศที่ยนิดี

ขายอาวุธให้กบัทกุคนในทกุที่และในทกุระดบัราคานั้น ท�าให้ในปัจจบุนัทั้งรฐับาลเผดจ็การ ตวัแสดง 

ที่ไม่ใช่รฐั ผูก่้อการร้าย และอาชญากรทั้งหลาย สามารถซื้อหาอาวธุชนดิที่ใหม่กว่า มคีวามซบัซ้อน

ทันสมัยกว่า และมีอันตรายร้ายแรงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนได้อย่างง่ายดายขึ้นด้วยเช่นกัน 

ด้วยเหตุนี้ ความจ�าเป็นที่รัฐบาลจะต้องควบคุมการผลิตอาวุธขนาดเล็กจึงกลายเป็นประเด็น 

เร่งด่วนที่มคีวามส�าคญัต่อความมั่นคงระหว่างประเทศ”

แหล่งที่มา : Small Arms Survey 2001, Oxford University Press
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กรอบที่ 80

แผนปฏบิตักิำรของสหประชำชำตใินกำรต่อต้ำนกำรค้ำอำวธุขนำดเลก็และอำวธุเบำ 

ที่ผดิกฎหมำย : ประเดน็ส�ำคญัที่สมำชกิรฐัสภำควรให้ควำมสนใจ

“เพื่อเป็นการป้องกนั เพื่อต่อต้าน และก�าจดัการค้าอาวุธขนาดเลก็และอาวุธเบา (SALW) ที่ผดิ

กฎหมาย รัฐที่เข้าร่วมในการประชุมขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการค้าอาวุธขนาดเล็กและ

อาวธุเบาที่ผดิกฎหมาย (เดอืนกรกฎาคม ค.ศ. 2001 ณ นครนวิยอร์ก) ได้ตกลงที่จะด�าเนนิการทาง 

การเมอืงอย่างกว้างขวางครอบคลุมทั้งในระดบัชาต ิระดบัภูมภิาค และระดบัโลก ดงันี้

ในระดบัชำติ

 การออกกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการทางการบริหาร (ในกรณีที่สิ่งเหล่านี้ยังไม่มี

อยู่) เพื่อให้เกิดการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตอาวุธทั้งขนาดเล็กและอาวุธเบา 

(SALW) ภายใต้อ�านาจของตน ตลอดจน ควบคุมการส่งออกและการน�าเข้า จุดเปลี่ยน หรอื

การถ่ายโอนอาวุธดงักล่าวด้วย

 ชี้กลุม่หรอืปัจเจกบคุคลที่มส่ีวนในการผลติ ค้าขาย กกัตนุ โยกย้าย มไีว้ในครอบครอง ตลอดถงึ

เป็นผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อการจัดซื้ออาวุธขนาดเล็กและอาวุธเบาที่ผิดกฎหมาย

เหล่านี้ และด�าเนินการออกกฎหมายภายในประเทศเพื่อจัดการกับกลุ่มและปัจเจกบุคคล 

ดงักล่าว

 สร้างหลักประกันว่า ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตจะต้องประทับตราและมีเครื่องหมาย 

อย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ก�ากับอาวุธขนาดเล็กและอาวุธเบาทุกชิ้นในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง

ของกระบวนการผลติ

 ท�าให้แน่ใจว่า ได้มกีารบนัทกึข้อมูลอย่างถูกต้องและครอบคลุมและเกบ็รกัษาข้อมูลดงักล่าว

ไว้อย่างยาวนานที่สุดเท่าที่จะกระท�าได้ อนัได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกบัการผลติ การถอืครอง การ

ถ่ายโอนอาวุธขนาดเลก็และอาวุธเบาภายใต้ขอบเขตอ�านาจของตน

 ท�าให้แน่ใจว่า รฐัเป็นผูร้บัผดิชอบต่ออาวธุขนาดเลก็และอาวธุเบาที่มอียูใ่นครอบครองทั้งหมด 

อนัเป็นอาวุธที่รฐัเป็นผู้อนุญาตให้ผลติ ตลอดจนมมีาตรการที่มปีระสทิธภิาพในการตดิตาม

อาวุธเหล่านั้น

 ก�าหนดมาตรการและมีการบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบ และกระบวนการทางการบริหาร

อย่างเพยีงพอเพื่อให้เกดิหลกัประกนัว่า มกีารควบคุมการส่งออก และการเปลี่ยนผ่านอาวุธ

ดงักล่าวอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทั้งการมใีบรบัรองของผู้ที่เป็นผู้ใช้ที่ปลายทางด้วย
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 พยายามทกุวถิทีางที่จะตอ้งแจ้งตอ่รฐัที่เปน็ผูส้ง่ออกดั้งเดมิดงัที่ระบไุวใ้นความตกลงทวภิาค ี

โดยปราศจากอคติต่อสิทธิของรัฐที่จะส่งอาวุธที่รัฐดังกล่าวได้เป็นผู้น�าเข้ามา ออกไปยัง

ประเทศอื่นอกีทอดหนึ่ง (Re-Export) ก่อนที่รฐัที่น�าเข้าเบื้องแรกจะส่งต่ออาวุธออกไปได้

 ออกกฎมายหรอืมาตรการทางบรหิารเพื่อควบคมุกจิกรรมต่างๆ ของผูท้ี่เป็นนายหน้าค้าอาวธุ

ในการค้าอาวุธขนาดเลก็และอาวุธเบา 

 ด�าเนินมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการกับกิจกรรมใดๆ ที่ละเมิดการห้ามค้าอาวุธของ 

คณะมนตรคีวามมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

 ท�าให้เกดิหลกัประกนัว่าอาวุธที่ถูกยดึหรอืถูกจบักุมได้นั้นจะต้องถูกท�าลาย

 ท�าให้แน่ใจว่า กองทพั หน่วยงานต�ารวจ และหน่วยงานอื่นใดที่มอี�านาจในการถอืครองอาวุธ

ขนาดเล็กและอาวุธเบานั้นจะต้องมีมาตรฐานและกระบวนการอย่างละเอียดเพียงพอในการ

จดัการและในการรกัษาความปลอดภยัของอาวุธที่ตนถอืครองอยู่

 หากสามารถด�าเนนิการได้ ให้จดัท�าโครงการในการลดอาวุธอย่างมปีระสทิธภิาพ และน�ามา

ใช้ปฏบิตัอิย่างจรงิจงั จดัท�าโครงการการปลดประจ�าการ และโครงการกลบัสูส่งัคมของทหาร

ประจ�าการ

 ตอบสนองความต้องการพเิศษของเดก็ที่ได้รบัผลกระทบจากความขดักนัทางอาวุธ(...)”

แหล่งที่มา : UN Department of Disarmament Affairs, 

Website http://www.un.org/Depts/dda, 2002

ความโปร่งใสและภาระความรบัผดิชอบและการตรวจสอบได้ในกระบวนการควบคุมการ

ส่งออกอาวุธได้กลายเป็นประเดน็ที่เป็นข้อถกเถยีงที่ส�าคญัในหลายประเทศ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง ในส่วนที่เกี่ยวกบับทบาทของรฐัสภาว่าสามารถและควรจะท�าอะไรบ้าง โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง เมื่อพิจารณาจากพัฒนาการในเรื่องการค้าและการถ่ายโอนอาวุธในช่วงหลัง

สงครามเยน็ดงัได้กล่าวแล้วในตอนต้น

กรอบที่ 81 แสดงถงึตวัอยา่งของมาตรการต่างๆ ที่ประเทศสมาชกิสหภาพยุโรปได้น�ามา

ใช้ การตระหนกัรูท้ี่เพิ่มขึ้นถงึความส�าคญัของการมคีวามโปร่งใสและความรบัผดิชอบที่

จะให้มกีารตรวจสอบได้นั้น ส่งผลให้มกีารปรบัปรงุการก�ากบัดแูลของรฐัสภาในเรื่องการ

ส่งออกอาวุธให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในรัฐสมาชิก แต่ก็ยังถือว่าในหลายประเทศก็ยังมี 

ข้อบกพร่องอยู่ไม่น้อยเช่นกนั
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กรอบที่ 81

บทบำทของรัฐสภำในกำรควบคุมกำรส่งออกอำวุธ : ควำมโปร่งใสและ 
ควำมสำมำรถในกำรตรวจสอบได้ในประเทศสมำชกิสหภำพยโุรป

ออสเตรยี : ภายใต้กฎหมายของออสเตรยี ยงัไม่มข้ีอก�าหนดให้มกีารเปิดเผยข้อมลูต่อสมาชกิ

รฐัสภา

เบลเยยีม : กฎหมายที่ออกในปี ค.ศ. 1991 ก�าหนดให้รฐับาลต้องรายงานเรื่องการถ่ายโอน

อาวธุต่อรฐัสภาเป็นประจ�าทกุปี แต่กฎหมายมไิด้ก�าหนดให้มกีารตรวจสอบโดยละเอยีดว่าผู้ใด

ได้รบัใบอนญุาตที่จะเป็นผูส่้งออกอาวธุได้บ้าง และจะส่งออกให้ใคร ซึ่งประเดน็นี้ถอืเป็นหวัใจ

ส�าคญัเนื่องจากการส่งออกอาวุธจะต้องไม่ขดักบัประมวลระเบยีบวธิปีฏบิตัขิองสหภาพยุโรป

เดนมำร์ก : ไม่ได้มขี้อก�าหนดให้มกีารอภปิรายในรฐัสภาในประเดน็การส่งออกอาวุธและไม่มี

เครื่องมอืหรอืกลไกในการก�ากบัดแูลในวถิทีางประชาธปิไตยในเรื่องนี้แต่อย่างใด อย่างไรกด็ ี

ด้วยแรงกดดนัจากสาธารณชน รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรมพยายามที่จะเผยแพร่รายงาน

ฉบับแรกเกี่ยวกับการส่งออกอาวุธ ซึ่งจะครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับการควบคุมการส่งออก 

มูลค่าของการส่งออก และประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางของการส่งออก

ฟินแลนด์ : จนถงึขณะนี้ กระทรวงกลาโหมได้จดัพมิพ์รายงานประจ�าปีเรื่องการส่งออกวสัดุ

ของกระทรวงกลาโหมตามประมวลระเบียบวิธีปฏิบัติของสหภาพยุโรปปีละ 2 ครั้ง โดยใน

รายงานมเีนื้อหาที่ครอบคลุมเพยีงพอที่จะท�าให้เกดิความโปร่งใส อย่างไรกด็ ียงัไม่ปรากฏว่า

มกีารถกอภปิรายในรฐัสภาอย่างสม�่าเสมอในเรื่องการค้าอาวุธแต่ประการใด

ฝรั่งเศส : รฐัสภาฝรั่งเศสได้เรยีกร้องให้รฐับาลให้ความกระจ่างและให้ข้อมูลโดยละเอยีดใน

รายงานประจ�าปีของรฐับาล อาท ิ ให้มกีารรายงานข้อมูลเกี่ยวกบัอาวุธขนาดเลก็และอุปกรณ์

ต่างๆ ในงานความมั่นคงของต�ารวจ รวมทั้งเครื่องมอื/อุปกรณ์ที่สามารถใช้ในภารกจิ 2 อย่าง 

(Dual Use Equipment) ตลอดจนความร่วมมอืทางทหารต่างๆ ด้วย นอกจากนี้ ควรที่จะ

ต้องมกีารอภปิรายเกี่ยวกบัเนื้อหาของรายงานในรฐัสภาด้วย

เยอรมนั : รายงานฉบบัแรกเรื่องการส่งออกอาวุธตพีมิพ์ในปี ค.ศ. 2000 และเป็นที่คาดว่า 

คณะกรรมาธิการรัฐสภาที่เกี่ยวข้องจะมีส่วนในการศึกษารายงานฉบับต่อไปอนัได้แก่ รายงาน

ของกระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการค้า และอาจรวมถึงรายงานใน 

เรื่องสิทธิมนุษยชนด้วย โดยรัฐสภานั้นจะมีบทบาทจ�ากัดเพียงแค่การตรวจสอบย้อนหลัง 

ใบสั่งที่รฐับาลได้ส่งออกไปแล้วเท่านั้น
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กรีซ : ไม่ปรากฏว่ามีกลไกในเรื่องการท�ารายงานที่น�าเสนอทั้งต่อรัฐสภาและสาธารณชน

ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการอนุมัติให้มีการส่งออกอาวุธแต่อย่างใด ข้อมูลที่ปรากฏเป็นทางการ 

เพยีงอย่างเดยีวกค็อื ข้อมลูที่อยูใ่นการขึ้นทะเบยีนอาวธุตามแบบที่ให้ไว้แก่สหประชาชาตเิท่านั้น

ไอร์แลนด์ : ไม่ปรากฏว่ามขี้อก�าหนดภายใต้กฎหมายไอร์แลนด์ที่ให้รฐับาลจดัพมิพ์รายงาน

เกี่ยวกบัการส่งออกอาวธุ อย่างไรกด็ ีผลสบืเนื่องจากการที่สหภาพยโุรปออกประมวลระเบยีบ

วธิปีฏบิตัใินประเดน็นี้ ท�าให้กระทรวงการต่างประเทศไอร์แลนด์มรีายงานประจ�าปีออกมา 2 

ฉบับจนถึงปี ค.ศ. 2002 ขณะที่ภายในรัฐสภาเองเริ่มมีธรรมเนียมปฏิบัติที่สมาชิกรัฐสภา 

ตั้งกระทู้ถามรฐัมนตรเีกี่ยวกบัการให้ใบอนุญาตในการส่งออก

อติำล ี : รฐับาลต้องรายงานต่อรฐัสภาในเรื่องการอนุมตักิารจดัส่งอุปกรณ์ทางทหารทั้งหลาย

ไม่ว่าจะเป็นการส่งออก การน�าเข้า และการเปลี่ยนจดุผ่าน ซึ่งข้อก�าหนดนี้ระบไุว้ในกฎหมาย

ปีค.ศ. 1990 ซึ่งก�าหนดให้มกีารรายงานโดยละเอยีดต่อรฐัสภา อย่างไรกด็ ีรฐัสภาไม่มบีทบาท

อย่างเป็นทางการในการตรวจสอบการส่งออก

ลักเซ็มเบิร์ก : ไม่ปรากฏว่ามีอุตสาหกรรมอาวุธที่มีความส�าคัญ หรือ ไม่มีระบบการ 

ตรวจสอบที่น่าเชื่อถอืได้แต่ประการใด

เนเธอร์แลนด์ : รายงานอย่างละเอยีดและครอบคลุมเรื่องการส่งออกอาวุธจดัพมิพ์ครั้งแรก 

ในเดอืนตลุาคม ปี ค.ศ. 1998 โดยก่อนหน้านั้น รฐัสภามกีารตรวจสอบระบบการส่งออกอาวธุ

อย่างไม่เป็นทางการ กล่าวคอื รฐับาลจะแจ้งให้คณะกรรมาธกิารกลาโหมของรฐัสภารบัทราบ

อย่างลบัๆ ถงึการขายอาวุธส่วนเกนิในคลงัสรรพาวุธทั้งหมด

โปรตเุกส : ก่อนหน้าการจดัพมิพ์รายงานในปี ค.ศ. 1998 ไม่ปรากฏว่ามขี้อก�าหนดให้รฐัสภา

สามารถตรวจสอบการตดัสนิใจ/นโยบายการออกใบอนญุาตการส่งออกอาวธุแต่อย่างใด และ

กไ็ม่มขี้อก�าหนดให้มกีารอภปิรายในรฐัสภาด้วย อย่างไรกด็ ี สมาชกิรฐัสภาสามารถตั้งกระทู้

ถามย้อนหลงัเกี่ยวกบัการออกใบอนุญาตให้ส่งออกอาวุธได้

สเปน : มรีายงานเพยีงฉบบัเดยีวตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 เป็นต้นมา โดยก่อนหน้านั้นไม่ปรากฏว่า 

มีการตรวจสอบการส่งออกอาวุธแต่อย่างใด มีเพียงคณะกรรมาธิการรัฐสภาที่เป็นคณะ

กรรมาธกิารลบัเท่านั้นที่มส่ีวนเกี่ยวข้อง อย่างไรกด็ ีการอภปิรายในรฐัสภา เริ่มมคีวามแพร่หลาย

มากขึ้น

สวีเดน : รายงานฉบับแรกได้รับการตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1984 อันเป็นปีที่รัฐสภาได้จดัตั้ง

คณะที่ปรึกษาเรื่องการส่งออกอุปกรณ์ทางทหารเพื่อเป็นมาตรฐานส�าหรับประเทศยุโรปอื่นๆ 

ด้วย รฐัสภาอภปิรายในเนื้อหาของรายงานเป็นประจ�าทุกปี
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สหรำชอำณำจกัร : ระบบการจดัท�ารายงานของสหราชอาณาจกัรเป็นระบบที่มคีวามโปร่งใส

ที่สุด นับตั้งแต่ได้มีการจัดพิมพ์รายงานฉบับแรกในปี ค.ศ. 1999 ได้มีการจัดตั้งคณะ

กรรมาธกิารร่วมระหว่างกระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพฒันาระหว่าง

ประเทศ กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมขึ้น โดยคณะกรรมาธิการร่วมชุดนี้จะรายงาน

โดยตรงต่อสภาสามญั และมหีน้าที่ในการตรวจสอบการส่งออกอาวุธโดยละเอยีด

แหล่งที่มา : www.saferworld.co.uk, 2002

ควำมเชี่ยวชำญของรฐัสภำ

ดงัที่ได้กล่าวแล้วในตอนต้นว่า ความรู้ความเชี่ยวชาญของรฐัสภานั้นเป็นปัจจยัส�าคญัที่จะ

สร้างหลกัประกนัว่า รฐัสภาจะสามารถก�ากบัดแูลและตรวจสอบ การค้าอาวธุและรายงาน

การถ่ายโอนอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพ การขาดความเชี่ยวชาญทางอาชีพจึงเป็นหนึ่ง

ในเหตผุลหลกัที่ท�าให้กระบวนการตดัสนิใจสามารถด�าเนนิไปได้อย่างเป็นความลบั การ

ฝึกอบรมสมาชกิรฐัสภา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมาชกิที่เป็นกรรมการในคณะกรรมาธกิาร

ที่เกี่ยวข้องจงึมคีวามส�าคญัอย่างยิ่ง ขณะที่การฝึกอบรม คณะท�างาน/เจ้าหน้าที่รฐัสภา

ให้มคีวามเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาท ิ ในเรื่องการจดัซื้ออาวุธ การสามารถเปรยีบเทยีบ

ราคาการจดัซื้ออาวุธและสิ่งที่ทดแทนกนัได้ งานวจิยัในด้านการปฏบิตักิาร การจดัการ

เรื่องวัสดุทางทหาร การควบคุมคลังสรรพาวุธ และการพิจารณาราคาอาวุธ เหล่านี้จะ

ช่วยสร้างแนวทางให้เกิดกลุ่มผู้ช�านาญการที่มีศักยภาพในการตอบค�าถามต่างๆ จาก

คณะกรรมาธกิารกลาโหมของรฐัสภาได้ นอกจากนี้ การสร้างคลงัฐานข้อมูลที่เกี่ยวกบั

แง่มุมต่างๆ ของกระบวนการตดัสนินโยบายในภาคความมั่นคง จะช่วยส่งเสรมิให้คณะ

กรรมาธกิารกลาโหมของรฐัสภาสามารถเรยีกข้อมลูที่เกี่ยวข้องทั้งจากฝ่ายบรหิารและจาก

กองทพัเพื่อประกอบการตดิตามตรวจสอบและการประเมนินโยบายได้ด้วย
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ท่ำนสำมำรถท�ำอะไรได้บ้ำงในฐำนะสมำชกิรฐัสภำ

กำรก�ำกบัดแูลและตรวจสอบกำรค้ำอำวธุ
 ผลกัดนัให้การควบคุมการค้าอาวุธระหว่างประเทศเป็นวาระส�าคญัของที่ประชุมรฐัสภา

 สนบัสนุนให้มกีารบงัคบัใช้ข้อเสนอแนะดงัที่ปรากฏในกรอบที่ 80 ในเรื่อง “แผนปฏบิตัิ

การของสหประชาชาติในการต่อต้านการค้าอาวุธขนาดเล็กและอาวุธเบาที่ผิดกฎหมาย 

ประเดน็ส�าคญัที่สมาชกิรฐัสภาควรให้ความสนใจ”

 ผลกัดนัให้รฐัของท่านปฏบิตัติามประเดน็ต่อไปนี้โดยสม�่าเสมอ อนัได้แก่

 การรายงานการขึ้นทะเบยีนอาวุธตามแบบของสหประชาชาติ

 ตราสารอนัเป็นมาตรฐานของสหประชาชาตใินเรื่องการรายงานเกี่ยวกบัค่าใช้จ่ายด้าน

กจิการทหาร

 สนธสิญัญาระดบัภูมภิาคที่เกี่ยวข้องในเรื่องอาวุธตามแบบ

นโยบำยแห่งชำตเิรื่องกำรค้ำอำวธุ
 ท�าให้แน่ใจว่า มนีโยบายแห่งชาตใินเรื่องการค้าอาวุธที่ทนัสมยั และสร้างหลกัประกนัว่า 

นโยบายดงักล่าวได้ถูกน�าเสนอต่อรฐัสภาเพื่อให้การอนุมตัิ

 ท�าให้แน่ใจว่า มีกลไกที่จะผูกพันให้รัฐบาลต้องเสนอรายงานต่อรัฐสภาในประเด็นที่

เกี่ยวข้องกบัการค้าอาวุธทั้งหมด

กำรห้ำมกำรค้ำอำวธุ 
 ท�าให้แน่ใจว่าประเด็นที่เกี่ยวกับการห้ามค้าอาวุธได้ถูกหยิบยกขึ้นมาอภิปรายในรัฐสภา 

ทั้งในแง่ความเหมาะสม รูปแบบเฉพาะ และผลกระทบของการห้ามค้าอาวุธดงักล่าว

 ส่งเสรมิให้มกีารถกประเดน็ในเรื่อง “มาตรการลงโทษอย่างชาญฉลาด” ในรฐัสภา โดย

พงึตระหนกัถงึประเดน็ที่ได้น�าเสนอไว้ในกรอบที่ 22

 ผลักดันให้รัฐบาลของท่านยึดมติในเรื่องการห้ามส่งอาวุธและให้รัฐบาลยกเลิกการค้า

อาวุธ หรอืใช้มาตรการลงโทษได้ในกรณทีี่มกีารละเมดิการห้ามส่งอาวุธดงักล่าว
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อำวธุส่วนเกนิ
 ผลักดัน/เร่งรัดให้รัฐสภาหรือคณะกรรมาธิการรัฐสภาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงคณะ

กรรมาธิการที่รับผิดชอบในเรื่องศุลกากรด้วย ให้ความสนใจเป็นพิเศษในประเด็นของ

อาวธุส่วนเกนิทั้งหลายและด�าเนนิการเพื่อเป็นการป้องกนัและควบคมุในประเดน็ต่อไปนี้ :-

 การถ่ายโอนอาวุธส่วนเกนิ จาก หรอืผ่านประเทศของท่าน

 การจดัซื้ออาวุธส่วนเกนิดงักล่าว

 เร่งรดั/กดดนัให้ประเทศของท่านมส่ีวนร่วมในการตดิตาม จดัระบบฐานข้อมลูของอาวธุ

ส่วนเกนิ และให้ท�าลายอาวุธดงักล่าวนี้เสยี

 กดดนัให้ประเทศของท่านด�าเนนิมาตรการในการระบชุื่อบรษิทัทั้งหลายที่มส่ีวนเกี่ยวข้อง

กบัการถ่ายโอนอาวธุส่วนเกนิเหล่านั้น และให้มมีาตรการควบคมุกจิกรรมของบรษิทัเหล่านั้น

อำวธุขนำดเลก็
 ท�าให้แน่ใจว่า รัฐสภาหรือคณะกรรมาธิการรัฐสภาที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูล 

โดยละเอียดในเรื่องการผลิตและการขายอาวุธขนาดเล็กของประเทศเป็นประจ�า 

ทุกปี เรียกร้องให้มีการบรรจุข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัทที่ค้า

อาวุธเหล่านั้นไว้ในรายงานประจ�าปีด้วย

 ท�าให้แน่ใจว่าการค้าอาวุธขนาดเล็กอันเป็นอาวุธที่ผลิตภายในประเทศจะต้องผ่าน

เงื่อนไขที่เข้มงวดดงัที่ระบุไว้ในบทนี้ด้วย
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อ้ำงองิท้ำยบท

1 North Atlantic Treaty Organization หรอื องค์การสนธสิญัญาป้องกนัแอตแลนตกิเหนอื 

(NATO) เป็นองค์กรพนัธมติรทางทหารในลกัษณะการป้องกนัร่วม โดยแรกก่อตั้ง โดยสนธิ

สัญญาแอตแลนติกเหนือ (North Atlantic Treaty) ซึ่งในบางครั้งเรียกว่า Washington 

Treaty ในวนัที่ 5 เมษายน ค.ศ. 1949 นั้น มวีตัถปุระสงค์หลกัในการต่อต้านการขยายอทิธพิล

ของคอมมวินสิต์ในยุโรป โดยมสีมาชกิแรกก่อตั้ง 12 ประเทศ ได้แก่ สหรฐัอเมรกิา แคนาดา 

เบลเยยีม เดนมารก์ ฝรั่งเศส ไอซแ์ลนด ์อติาล ีลกัเซมเบอร์ก เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปรตเุกส 

และสหราชอาณาจกัร โดยมาตรา 5 ของสนธสิญัญาแอตแลนตกิเหนอืระบุว่า “การโจมตดี้วย

อาวุธต่อสมาชกิประเทศใดประเทศหนึ่งในยุโรปหรอืในอเมรกิาเหนอื ถอืว่าเป็นการโจมตตี่อรฐั

สมาชกิทั้งหมดและตกลงว่า หากมกีารโจมตเีกดิขึ้น รฐัสมาชกิแต่ละรฐัจะใช้สทิธใินการป้องกนั

ตนเองโดยล�าพงัหรอืร่วมกนัดงัที่ระบุไว้ในมาตรา 51 ของกฎบตัรสหประชาชาต ิ เพื่อให้ความ

ช่วยเหลือแก่รัฐสมาชิกที่ถูกโจมตีโดยด�าเนินมาตรการทั้งโดยเอกเทศหรือร่วมกับรัฐสมาชิกอื่น

ตอบโต้การโจมตดีงักล่าวด้วยมาตรการต่างๆ เท่าที่จ�าเป็น รวมทั้งการใช้กองก�าลงัในการตอบโต้

ด้วย เพื่อคงไว้ซึ่งความมั่นคงของอาณาบรเิวณแอตแลนตกิเหนอื” NATO มผีู้บญัชาการทหาร

พนัธมติรสูงสุดประจ�าการในยุโรปและจะเป็นคนอเมรกินัเสมอ

 เมื่อสงครามเยน็สิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 1991 มพีฒันาการที่ส�าคญั 3 ประการ เกดิขึ้น คอื (1) 

การขยายสมาชกิภาพของ NATO โดยรวมเอารฐัที่เคยสงักดัค่ายของอดตีสหภาพโซเวยีตเข้ามา 

ด้วย (2) การปรบัภาพพจน์ของ NATO ใหม่ให้เป็นองค์การพนัธมติรที่มลีกัษณะของความร่วมมอื 

ด้านความมั่นคง (Cooperative Security Alliance) ที่สามารถมีส่วนในการจัดการความ 

ขดัแย้งในยุโรปที่มไิด้มสี่วนเกี่ยวข้องกบัรฐัสมาชกิได้ ซึ่งรวมถงึการใช้กองก�าลงัเนโต้ในการรบ

ด้วย ดังปรากฏในกรณีที่เนโต้ใช้กองก�าลังทางอากาศโจมตีที่ตั้งของบอสเนีย-เซิร์บในปี ค.ศ. 

1995 และโจมตเีซอร์เบยีในปี ค.ศ. 1999 (3) ในปี ค.ศ. 1994 เนโตเริ่มโครงการ “Partner-

ship for Peace Initiative” โดยมเีป้าหมายที่จะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและมปีฏสิมัพนัธ์กบั

ประเทศที่เคยอยู่ในค่ายของโซเวยีต มปีระเทศเข้าร่วมในโครงการนี้ 30 ประเทศ ในปัจจุบนั  

เนโตได้ขยายสมาชกิภาพจนมสีมาชกิ 28 ประเทศ รฐัสมาชกิที่เพิ่มขึ้นจากปี ค.ศ. 1952 – 2009 

ได้แก่ กรซี ตุรก ี(1952) เยอรมนัตะวนัตก (1955)ซึ่งต่อมามกีารรวมประเทศในปี ค.ศ. 1990 

สาธารณรฐัเชค ฮงัการ ี โปแลนด์ (ปี ค.ศ. 1999) บลัแกเรยี เอสโตเนยี แลทเวยี ลทิวัเนยี 

โรมาเนยี สโลวาเกยี และ สโลวเีนยี (2004) อลัแบเนยี และ โครเอเชยี (ปี ค.ศ. 2009) โปรด

ดเูพิ่มเตมิใน www.NATO.int/CPS/en/NATOlive/NATO_countries.htm เข้าถงึเมื่อวนัที่ 
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15 มนีาคม 2556; George Perkovich, Malcolm Chalmers, Steven Pifer, Paul Schute 

and Jaclyn Tandler, Looking Beyond The Chicago Summit-Nuclear Weapons in 

Europe and The Future of NATO, The Carnegie Papers, Carnegie Endowment 

for International Peace, April 2012 - - ผู้แปลและเรยีบเรยีง

2 องค์การรฐัอเมรกินั หรอื OAS (Organization of American States) เป็นองค์กรความร่วมมอื 

ในระดบัภมูภิาคที่เก่าแก่ที่สดุในทวปีอเมรกิาและแครบิเบยีน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวนัที่ 3 เมษายน ค.ศ. 

1948 โดยการลงนามในกฎบตัร OAS ณ กรุงโบโกตา โคลอมเบยี โดยกฎบตัรมผีลใช้บงัคบั

ในปี ค.ศ. 1951 มจีุดประสงค์หลกัดงัที่ระบุไว้ในมาตร 1 ของกฎบตัรว่า “เพื่อบรรลุระเบยีบใน

ภมูภิาคที่มคีวามยตุธิรรมและสนัตภิาพ เพื่อส่งเสรมิความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัและเสรมิสร้าง 

ความเป็นปึกแผ่นและความร่วมมือ ตลอดจนปกป้องอธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดนและ

เอกราชของรฐัสมาชกิ” โดย OAS ได้รบัมรดกตกทอดมาจากการจดัประชมุรฐัอเมรกินัครั้งแรก 

(First International Conference of American States) ณ กรุงวอชงิตนั ดซี ีระหว่าง

ปี ค.ศ. 1889-1890 ซึ่งต่อมาได้พฒันาเป็นกลไกสถาบนัระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดและเป็น

ที่รู้จักกันว่าเป็น “Inter-American System” ในปัจจุบันได้เน้นการส่งเสริมความร่วมมือ 

ใน 4 เสาหลกั อนัได้แก่ ประชาธปิไตย สทิธมินุษยชน ความมั่นคงและการพฒันา ปัจจุบนั

มีประเทศสมาชิก 35 ประเทศ ที่ได้ให้สัตยาบันต่อกฎบัตร OAS (และมีผู้สังเกตการณ์

ถาวรอกี 67 ประเทศ ซึ่งรวมถงึสหภาพยุโรปและประเทศไทยด้วย) คอื แอนตกิาและบาบวั 

อาร์เจนตนิา บาร์บาโดส เบลสิ โบลเิวยี บราซลิ แคนาดา ชลิ ีโคลอมเบยี คอสตารกิา ควิบา 

เครือจกัรภพโดมนิกิา สาธารณรฐัโดมินกีนั เอกวาดอร์ เอลซลัวาดอร์ เกรนาดา กวัเตมาลา  

กยีานา ไฮต ิฮอนดูรสั จาไมก้า เมก็ซโิก นคิารากวั ปานามา ปารากวยั เปรู เซน็ต์คติส์และเนกสิ 

เซนต์ลเูซยี เซน็ต์วนิเซน็ต์และเกรนาดนีส์ สรุนีาม เครอืจกัรภพบาฮามาส ตรนีแิดดและโทบาโก 

สหรัฐอเมริกา อุรุกวัย และ เวเนซูเอรา โปรดดู www.OAS.org/en/member_states/

default.asp เข้าถงึเมื่อวนัที่ 15 มนีาคม 2556 - - ผู้แปลและเรยีบเรยีง

3 Cooperative Security ค�าแปลดงัปรากฏใน ค�าศพัท์-ค�าย่อทางการทตูและการต่างประเทศ 

กระทรวงการต่างประเทศ จัดพิมพ์โดยสถาบันการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 

กรุงเทพฯ 2543, หน้า 54 - - ผู้แปลและเรยีบเรยีง

4 องค์การเพื่อความมั่นคงและความร่วมมอืแห่งยุโรป (Organization for Security and Co-

operation in Europe) หรอื OSCE เป็นองค์กรความร่วมมอืส่วนภูมภิาคด้านความมั่นคงที่

ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมรีฐัสมาชกิรวม 57 ประเทศจากทวปียุโรป เอเชยี และอเมรกิาเหนอื และ

มคีวามสมัพนัธ์พเิศษกบั 11 ประเทศ ในภูมภิาคเมดเิตอเรเนยีน เอเชยี และออสเตรเลยี โดย

เป็นองค์กรที่สบืทอดมาจากความตกลง Helsinki ในปี ค.ศ. 1975 (Helsinki Final Act) ที่

ก่อให้เกดิองค์การ Conference on Security and Co-operation in Europe (CSCE) ขึ้น 
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และในขณะนั้น CSCE เป็นเวทีพหุภาคีเพื่อการเจรจาทางการเมืองระหว่างฝ่ายตะวันตกและ

ตะวนัออกในช่วงสงครามเยน็ เมื่อสงครามเยน็สิ้นสดุลง CSCE มส่ีวนช่วยในการพฒันาประเทศ

ที่เคยอยู่ในอิทธิพลของอดีตสหภาพโซเวียตให้พัฒนาไปสู่เส้นทางประชาธิปไตย สันติ และมี

ความเป็นเอกภาพ ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1990 เริ่มมโีครงสร้างองค์กรอย่างถาวร ในปี ค.ศ. 

1994 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น OSCE 

 OSCE เป็นเวททีี่ให้ความส�าคญักบัการเสรมิสร้างความมั่นคงในลกัษณะรอบด้าน (Compre-

hensive Security) โดยรวมประเดน็ทางการเมอืง การทหาร เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อม และ

ความมั่นคงของมนุษย์ไว้ในเวทเีจรจา ตลอดจนเน้นประเดน็การเตอืนภยัล่วงหน้า การจดัการ

วกิฤตกิารณ์ การจดัการความขดัแย้ง การฟื้นฟูหลงัจากความขดัแย้ง การควบคุมอาวุธ การ

จดัการภยัคุกคามในรูปแบบใหม่ต่างๆ การส่งเสรมิประชาธปิไตยและสทิธมินุษยชน และ ฯลฯ 

และให้ความส�าคญักบัเจตนารมณ์ทางการเมอืงของประเทศสมาชกิในการน�าเอาข้อมตไิปปฏบิตั ิ

มงีบประมาณประจ�าปีจากสมาชกิรวม 150 ล้านยูโรต่อปี โปรดดู www.OSCE.ORG/ เข้าถงึ

เมื่อวนัที่ 15 มนีาคม 2556 - - ผู้แปลและเรยีบเรยีง

5 โปรดดรูายละเอยีด ปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชน (Universal Declaration of Human 

Rights) กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กรกฎาคม 2551 - - ผู้แปล

และเรยีบเรยีง

6 กฎบตัรสหประชาชาต ิค�าแปลทางราชการ กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 

ตุลาคม 2537 กรุงเทพฯ - - ผู้แปลและเรยีบเรยีง

7 Declaration 2625 (XXV) คือ Declaration on Principles of International Law 

Concerning Friendly Relations and Cooperation Among States in Accordance 

with the Charter of The United Nations ซึ่งเป็นมตทิี่สมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ 

ในการประชุมสมยัที่ 25 วาระที่ 85 ในวนัที่ 24 ตุลาคม ค.ศ. 1970 (A/Res/25/2625) ข้อ 

a-g ให้การรบัรอง โปรดดู www.un-documents.net/a25r/2625.htm เข้าถงึเมื่อวนัที่ 10 

มกราคม 2556 - - ผู้แปลและเรยีบเรยีง

8 อนสุญัญาเจนวีาทั้ง 4 ฉบบั อนัเป็นหวัใจของกฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศลงนามในวนัที่ 

12 สงิหาคม ค.ศ. 1949 ได้แก่ (1) Convention for the Amelioration of the Condition 

of the Wounded and Sick in Armed Forces in The Field; (2) Convention for 

the Amelioration of the Conditions of Wounded and Shipwrecked Members of 

Armed Forces at Sea; (3) Convention Relative to the Treatment of Persons of 

War และ (4) Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of 
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War ส่วนพธิสีารเพิ่มเตมิ 2 ฉบบั ซึ่งได้รบัการรบัรองเมื่อวนัที่ 8 มถิุนายน ค.ศ. 1977 ได้แก่ 

Protocal Additional to The Geneva Convention of 12 August 1949 and relating 

to the Protection of Victims of International Armed Conf licts (Protocal I) และ 

Protocal Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949 and relating 

to the Protection of Victims of Non-International Armed Conf licts (Protocal II) 

โปรดดูสาระส�าคัญของอนุสัญญาเหล่านี้และภาคีสมาชิก ตลอดจนข้อวิพากษ์ได้จาก www.

ICRC.ORG/eng/war-and-law/../geneva-conventions/index.jsp เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 

มกราคม 2556 - - ผู้แปลและเรยีบเรยีง

9 สนธสิญัญา Tlatelolco เป็นสนธสิญัญาที่ถอืว่าเป็นผู้บุกเบกิกรอบกตกิาในเรื่องการห้ามแพร่

อาวุธนวิเคลยีร์ โดยเป็นสนธสิญัญาในระดบัภูมภิาคที่จดัท�าโดยกลุ่มประเทศในละตนิอเมรกิา

และแครบิเบยีน 5 ปี หลงัจากวกิฤตกิารณ์ควิบา มกีารเจรจาลงนามในวนัที่ 14 กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 

1967 โดยในปัจจบุนัมรีฐัในภมูภิาคให้สตัยาบนัทั้ง 33 ประเทศ โดยรฐัภาคสีมาชกิตกลงร่วมกนั 

ในการห้ามและป้องกนัมใิห้มกีาร “ทดลอง ใช้ การผลติ หรอื การให้ได้มาซึ่งอาวุธนวิเคลยีร์ 

ทกุประเภทไม่ว่าจะด้วยวธิใีดกต็าม” และห้ามมใิห้มกีาร “จดัตั้ง เกบ็รกัษา รบั หรอืใช้และหรอืมี

ไว้ในครอบครองอาวธุนวิเคลยีร์ทกุประเภท” ซึ่งต่อมาจงึเกดิสนธสิญัญาว่าด้วยการห้ามแพร่อาวธุ

นวิเคลยีร์ในระดบัโลกขึ้นในปี ค.ศ. 1968 และตามมาด้วยสนธสิญัญาว่าด้วยเขตปลอดอาวุธ

นวิเคลยีร์ (Nuclear-weapon-free-zone-NWFZ) อกี 4 ฉบบั คอื ในแอฟรกิา (Pelindoba 

Treaty) ในแปซฟิิกใต้ (Rarotonga Treaty) ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ (Southeast Asia 

Nuclear Weapon Free Zone- SEANWFZ) และในเอเชยีกลาง (Treaty of Semipal-

atinsk) โปรดดูรายละเอยีดใน www.IAEA.ORG.newscenter, new และ opaaal.org/

opaaal/Tlatelolco/Tlatelolco-i.htm เขา้ถงึวนัที่ 10 มกราคม 2556 - - ผูแ้ปลและเรยีบเรยีง

10 กลุ่ม SER en /2000 เป็นองค์กรพฒันาเอกชนที่ไม่หวงัก�าไร จดัตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1990 ใน

อาร์เจนตนิาในช่วงการเปลี่ยนผา่นไปสูค่วามเปน็ประชาธปิไตย โดยเป็นความคดิรเิริ่มจากกลุม่

นกัการเมอืง เจ้าหน้าที่ทหารและนกัวชิาการจ�านวนหนึ่งที่มคีวามเหน็ร่วมกนัว่าควรจะมกีารจดั

เวทเีพื่อให้มกีารแลกเปลี่ยน เสวนากนัระหว่างหน่วยงาน/องค์กรต้นสงักดั โดยกจิกรรมต่างๆ 

ได้รบัการสนบัสนุนจากสมาชกิวุฒสิภาคนส�าคญัซึ่งเป็นประธานของคณะกรรมาธกิารการทหาร 

คอื Mr. Eduardo Vaca และจากปี ค.ศ. 1993 เป็นต้นมา ได้มกีารขยายเครอืข่ายกจิกรรมไป 

2 แนวทาง คอื (1) มกีารพฒันาโครงการวจิยัทั้งในระดบัชาตแิละนานาชาต ิและมกีารสร้างฐาน

ข้อมูลเกี่ยวกบัความมั่นคง และการตพีมิพ์วารสาร และ (2) ขยายขอบข่ายกจิกรรมไปสู่ระดบั

ภูมภิาคด้วยการส่งเสรมิการจดัประชุมสมัมนา ในบราซลิ ชลิ ี อุรุกวยั และปารากวยั โปรดดู

รายละเอยีดเพิ่มเตมิ http://www.ser2000.org.ar) - - ผู้แปลและเรยีบเรยีง
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11 FLACSO คอื Latin American School of Social Science ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1957 

ด้วยความริเริ่มขององค์การ UNESCO โดยเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลในระดับภูมิภาคที่มี

ความเป็นอิสระ ประกอบด้วยประเทศสมาชิกจากละตินอเมริกาและแคริบเบียน อันได้แก่ 

อาร์เจนตนิา โบลเิวยี บราซลิ คอสตารกิา ควิบา ชลิ ีเอกวาดอร์ ฮอนดูรสั กวัเตมาลา เมก็ซโิก 

นกิารากวั ปานามา ปารากวยั สาธารณรฐัโดมนิกินั สุรนิมั และอุรุกวยั วตัถุประสงค์หลกัคอื

เป็นสถาบันทางสังคมศาสตร์ที่เน้นโครงการอบรมและการท�าวิจัยในระดับ post-graduate 

เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญรุ่นใหม่ในสาขาต่างๆ โปรดดู FLACSO@Flacso.org.ar - - ผู้แปลและ 

เรยีบเรยีง

12 RESDAL (Red de Seguridady Defensa de American Latina) เป็นเครอืข่ายด้าน

ความมั่นคงและการป้องกนัประเทศของประเทศในละตนิอเมรกิา จดัตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2001 เพื่อ

ส่งเสรมิการสร้างสถาบนัดา้นความมั่นคงของรฐัภายใตร้ะบอบประชาธปิไตย โดยการเสรมิสร้าง

ความเข้มแข็งและศักยภาพให้แก่ภาคประชาชน วัตถุประสงค์หลักคอื เพื่อสร้างความเข้มแขง็

ให้กับภาคประชาสังคม นักวิชาการ และหน่วยงานรัฐบาลที่ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวกับความ

สมัพนัธพ์ลเรอืน-ทหาร หรอืในงานความมั่นคงตา่งๆ ส่งเสรมิความรว่มมอืระหว่างสถาบนัและ

ปัจเจกบคุคลที่ปฏบิตังิานในหน่วยงานเหล่านั้น ตลอดจนตดิตามความเคลื่อนไหวและแนวโน้มของ

ความสมัพนัธ์พลเรอืน-ทหาร ในละตนิอเมรกิาและ ฯลฯ โดยได้รบัการสนบัสนนุจาก National 

Endowment for Democracy (NED) และ Open Society Institute โปรดดูรายละเอยีด

เพิ่มเตมิใน www.resdal.org - - ผู้แปลและเรยีบเรยีง

13 ค�าแปลอย่างเป็นทางการจาก ปฏญิญำสำกลว่ำด้วยสทิธมินษุยชน กรมองค์การระหว่างประเทศ 

กระทรวงการต่างประเทศ กรกฎาคม 2551 pp 25-26 - - ผู้แปลและเรยีบเรยีง

14 รายชื่อประเทศที่ลงนามและให้สตัยาบนั อนุสญัญาระหว่างประเทศฉบบันี้มเีพยีง 32 ประเทศ 

คือ อาร์เซอไบจาน บาร์เบโดส เบลารุส เบลเยียม คาเมรูน คอสตาริกา โครเอเชีย คิวบา 

ไซปรสั จอร์เจยี กนิ ีฮอนดรูสั อติาล ีไลบเีรยี ลเิบยี มลัดฟีส์ มาล ีมอรเิตเนยี สาธารณรฐัมอลโดวา 

นวิซแีลนด์ เปรู กาตาร์ ซาอุดอีาระเบยี เซเนกลั เซเชลส์ สุรนีาม ซเีรยี โตโก เตริ์กเมนสิถาน 

ยูเครน อุรุกวยั และอุซเบกสิถาน โปรดดู International Humanitarian Law www.icrc.

org.icrc.org; www.sourcewatch.org/.../International_Convention_Against_the  เข้าถงึ

เมื่อวนัที่ 27 มกราคม 2556 - - ผู้แปลและเรยีบเรยีง

15 โปรดดูรายละเอยีดต้นฉบบั International Convention against the Recruitment, Use, 

Financing and Training of Mercenaries, การประชมุสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาตคิรั้งที่ 72 

วนัที่ 4 ธนัวาคม ค.ศ. 1989 มตทิี่ 44/34 ทั้ง 21 มาตรา ใน www.worldlii.org/int/other/

UNGARSU/1989/47.pdf เข้าถงึเมื่อวนัที่ 27 มกราคม 2556 - - ผู้แปลและเรยีบเรยีง
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16 MPRI หรอื Military Professional Resources Inc. ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1987 โดยมนีายพลเกษยีณ

ชื่อ Vernon Lewis ซึ่งได้คาดการณ์ว่าจะมกีารลดขนาดกองทพัสหรฐัฯ ลงหลงัสงครามเยน็ 

สิ้นสุด เป็นบริษัทเอกชนที่รับงานด้านการให้บริการด้านความมั่นคงในพื้นที่ที่ขัดแย้งหลัง

สงครามเยน็ โดยทั้งประธาน รองประธาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ล้วนมาจากอดตีทหารผ่านศกึระดบั

นายพลในกองทพัสหรฐัฯ ทั้งสิ้น ได้รบัสญัญาจ้างมลูค่ามหาศาลหลายพนัล้าน ทั้งในการฝึก รบ 

และฝึกภาคความมั่นคง จากรฐับาลสหรฐัฯ และสหประชาชาตใินภารกจิในอริกั อฟักานสิถาน 

โคลมัเบยี โครเอเชยี และในประเทศแอฟรกินัหลายประเทศ โปรดดู www.sourcewatch.

org/index.php?title=Military_Professional, เข้าถึงเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2556 - --  

ผู้แปลและเรยีบเรยีง

17 “Storting” คอืชื่อเรยีกรฐัสภาของนอร์เวย์ ซึ่งถอืเป็นเวทสีงูสดุในกระบวนการอภปิรายทางการ

เมอืงและการตดัสนิใจในนอร์เวย์ โดยมสีมาชกิ 169 คน การเลอืกตั้งสมาชกิกระท�าทุก 4 ปี 

และไม่มกีารเลอืกตั้งซ่อม ตลอดจนไม่มบีทบญัญตัใินรฐัธรรมนูญให้มกีารยุบสภาในขณะที่อยู่

ระหว่างการเลอืกตั้ง รฐัสภาเป็นผูก้�าหนดองค์ประกอบของรฐับาล รวมทั้งเป็นผูต้ดัสนิใจว่าจะให้

มีการท�าประชามติในประเด็นหนึ่งประเด็นใดหรือไม่ จากการเลือกตั้งครั้งล่าสุด (2009-2013) 

สภา Storting ประกอบด้วยสมาชกิจากพรรคการเมอืงหลกั 7 พรรค โดยสมาชกิพรรค Labour 

มจี�านวนสูงสุดคอื 64 คน รองลงมาคอืพรรค Progress (41) และพรรค Conservative (30)  

มีคณะกรรมาธิการประจ�ารัฐสภา 12 คณะ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศและกลาโหม 

ชดุปัจจบุนั (2009-2013) ประกอบด้วยสมาชกิ 17 คน โปรดดรูายละเอยีดใน www.stortinget.

no/en/In-English/About-the-Storting/ เข้าถงึเมื่อวนัที่ 30 มกราคม 2556 - - ผู้แปลและ

เรยีบเรยีง

18 ในบริบทของไทยบางครั้งเรียก Ombudsman ว่า “ผู้ตรวจการรัฐสภา” ในรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทยฉบบัล่าสดุปี พ.ศ. 2550 มบีทบญัญตัเิกี่ยวกบัผูต้รวจการแผ่นดนิไว้ในหมวดที่ 

11 ในส่วนที่เป็นองค์กรอสิระตามรฐัธรรมนูญ โดยก�าหนดจ�านวน ที่มา และอ�านาจหน้าที่ไว้ใน

มาตรา 242-245 ดงันี้ ผูต้รวจการแผ่นดนิของไทยมจี�านวน 3 คน แต่งตั้งโดยพระมหากษตัรย์ิตาม 

ค�าแนะน�าของวฒุสิภา มวีาระการด�ารงต�าแหน่ง 6 ปี และด�ารงต�าแหน่งได้เพยีงวาระเดยีว มอี�านาจ 

หน้าที่ โดยสรุปคอื (1) พจิารณาและสอบสวนหาข้อเทจ็จรงิในกรณกีารไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย 

หรือปฏิบัตินอกเหนืออ�านาจหน้าที่ตามกฎหมายหรือการละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ 

พนกังาน หรอื ลกูจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั/รฐัวสิาหกจิ หรอืราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง 

ตรวจสอบการละเลยการปฏบิตัหิน้าที่ หรอืปฏบิตัหิน้าที่โดยมชิอบขององค์กรตามรฐัธรรมนูญ

และองค์กรในกระบวนการยตุธิรรม ฯลฯ (2) ด�าเนนิการเกี่ยวกบัจรยิธรรมของผูด้�ารงต�าแหน่ง

ทางการเมอืงและเจ้าหน้าที่ของรฐั.... (3) ตดิตาม ประเมนิผล จดัท�าข้อเสนอแนะในการปฏบิตัิ

ตามรัฐธรรมนูญ.... (4) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่พร้อมข้อสังเกตต่อ

คณะรฐัมนตร ี สภาผู้แทนราษฎรและวุฒสิภาทุกปี.... โปรดดู รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัร
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ไทยพทุธศกัราช 2550 ส�านกังานศาลรฐัธรรมนูญ มกราคม 2552, หน้า 280-285 - - ผู้แปล

และเรยีบเรยีง

19 Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment 

or Punishment มผีลใช้บงัคบัในวนัที่ 26 มถิุนายน ค.ศ. 1987 มผีู้ลงนาม 78 ประเทศ และ

มคีู่ภาค ี153 ประเทศ อนุสญัญานี้ได้รบัความเหน็ชอบจากที่ประชุมใหญ่สมชัชาสหประชาชาต ิ

ตามมตทิี่ 39/462 ลงวนัที่ 10 ธนัวาคม ค.ศ. 1984 ต่อมาในวนัที่ 18 ธนัวาคม ค.ศ. 2002 

สมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาตไิด้มปีระกาศพธิสีาสน์เพิ่มเตมิต่ออนุสญัญาข้างต้นซึ่งกค็อื “Op-

tional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment (OPCAT) ซึ่งมผีลบงัคบัใช้ในวนัที่ 22 มถิุนายน 

ค.ศ. 2006 โดยพธิสีารเพิ่มเตมินี้ ได้ก�าหนดให้มกีารวาง “ระบบของการเยี่ยมเยอืนสถานที่ที่

ประชาชนถูกลิดรอนเสรีภาพ โดยองค์กรระหว่างประเทศเพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการปฏิบัติ

ต่อผู้ต้องขัง หรือบุคคลเหล่านั้นด้วยความทารุณโหดร้าย หรือด้วยการลงโทษอย่างไร้ความ

เป็นมนุษย์ ซึ่งจนถงึปัจจุบนั (ค.ศ. 2012) มผีู้ลงนามใน OPCAT 71 ประเทศ และมคีู่ภาค ี

63 ประเทศ ส�าหรบัประเทศไทยเข้าเป็นภาคเีมื่อวนัที่ 2 ตลุาคม ค.ศ. 2007 และมผีลบงัคบัใช้ 

วนัที่ 2 พฤศจกิายน 2007 โดยมขี้อสงวนและค�าอธบิายเกี่ยวกบัการตคีวามในตวัอนุสญัญา

ดังกล่าวบางประการ เช่น “1. ค�าจ�ากัดความของ “การทรมาน” (Torture) นั้น แม้ว่าตาม

ประมวลกฎหมายอาญาฉบบัปัจจุบนัของไทยจะยงัไม่มกีารให้ค�าจ�ากดัความเฉพาะ ว่าอะไรคอื

การทรมาน แต่กพ็อจะปรากฏถ้อยความที่สามารถน�ามาใช้ให้สอดคล้องกนั โปรดดูเพิ่มเตมิใน 

www.heweb.org/legal/catsigs.html ; และ www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/Varios/

Protocoloingles.pdf?UR/... เข้าถงึเมื่อวนัที่ 31 มกราคม 2556 - - ผู้แปลและเรยีบเรยีง

20 สทิธทิี่ไม่อาจพรากโอนได้ (Inalienable Rights) ใช้กบัสทิธทิี่ในทางทฤษฎถีอืว่าไม่อาจแยกจาก

บคุคล หรอืถกูบงัคบัให้สละ หรอืโอนให้บคุคลอื่นได้ สทิธนิี้ถอืเป็นส่วนหนึ่งในความเป็นบคุคล  

ที่ท�าให้บุคคลมีความเป็นมนุษย์ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้ประกาศหลักการ 

สทิธมินษุยชนว่าเป็นสทิธขิั้นพื้นฐานของมนษุย์ และไม่อาจแยกจากความเป็นมนษุย์ได้ อย่างไรก็

ด ีค�าว่า “ไม่อาจพรากหรอืโอนได้” ไม่ได้หมายความว่า สทิธนิั้นจะไม่ถูกจ�ากดัเลย สทิธเิสรภีาพ 

ขั้นพื้นฐานอาจถูกจ�ากัด ถูกลดทอนการใช้ หรืออาจถูกระงับชั่วคราวได้ในบางสถานการณ์ 

เนื่องจากมนุษย์จกัต้องมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมในฐานะที่ตนเป็นสมาชกิของสงัคม (UDHR 

ข้อ 29) โปรดด ูThe Universal Declaration of Human Rights มาตรา 29 ใน www.un.org/

en/documents/UDHR/index.shtml เข้าถงึเมื่อวนัที่ 4 กมุภาพนัธ์ 2556; คณะกรรมการสทิธิ

มนุษยชนแห่งชาต ิศพัท์สทิธมินษุยชน กุมภาพนัธ์ 2555 หน้า 105 - - ผู้แปลและเรยีบเรยีง 
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21 ผู้พทิกัษ์สทิธมินุษยชน (Human Rights Defenders) ปรากฏในปฏญิญาว่าด้วยผู้พทิกัษ์สทิธิ

มนุษยชน (Declaration on Human Rights Defenders – DHRD) ที่ว่าด้วย สทิธแิละความ

รบัผดิชอบของบคุคล กลุม่ และ องค์กรทางสงัคมที่ส่งเสรมิและปกป้องคุม้ครองสทิธมินษุยชน 

อนัเป็นสากลและเสรภีาพพื้นฐาน DHRD ได้รบัการรบัรองจากสมชัชาใหญ่สหประชาชาต ิมติ

ที่ A/RSS/53/144 ในปี ค.ศ. 1998 โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อคุ้มครอง องค์กร และบุคคลที่

ต่อสู้เพื่อสทิธมินุษยชน เนื่องจากในการท�างานตามภาระหน้าที่ องค์กรหรอืบุคคลเหล่านี้มกัถูก

ข่มขู่ คุกคามจากรฐั หรอื รฐัละเลยที่จะเยยีวยาแก้ไขเมื่อมกีารละเมดิสทิธบิุคคลเหล่านี้เสยีเอง 

ปฏญิญาฯ เน้นให้รฐัต้องประกนัสทิธเิสรภีาพขั้นพื้นฐานของผูพ้ทิกัษ์สทิธมินษุยชน และถอืว่ารฐัมี

ความรบัผดิชอบในเบื้องต้น ที่จะคุม้ครอง ผูพ้ทิกัษ์สทิธมินษุยชน เมื่อปฏบิตังิานอย่างชอบธรรม 

โปรดดู คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ ศพัท์สทิธมินษุยชน หน้า 57-58 กุมภาพนัธ์ 

2555 และ Human Rights Defenders : Protecting the Right to Defend Human 

Rights, Fact Sheet No. 29 Off ice of the United Nations High Commission for 

Human Rights April, 2004 www.ohchr.org เข้าถงึเมื่อวนัที่ 4 กุมภาพนัธ์ 2556 - -  

ผู้แปลและเรยีบเรยีง

22 ณ วนันี้ (กุมภาพนัธ์ 2013) อนุสญัญาดงักล่าว ซึ่งมผีลบงัคบัใช้ในวนัที่ 10 เมษายน ค.ศ. 

2002 มภีาค ี181 ประเทศ สมาชกิอาเซยีนทุกประเทศได้ให้สตัยาบนั (ยกเว้นพม่า) โดยไทย

ลงนามในอนุสญัญาว่าด้วยการระงบัการเงนิของการก่อการร้าย เมื่อ วนัที่ 29 ธนัวาคม ค.ศ. 

2001 และให้สตัยาบนั ในวนัที่ 29 กนัยายน ค.ศ. 2004 โปรดดู United Nations Treaty 

Collections ใน Treaties.un.org/pages/view details.aspx?src=TREATY…No…เข้าถงึเมื่อ 

4 กุมภาพนัธ์ 2556 - - ผู้แปลและเรยีบเรยีง

23 Council of Europe (COE) ประกอบด้วยสมาชกิ 47 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสมาชกิสหภาพ

ยโุรปทั้ง 27 ประเทศ (ออสเตรยี เบลเยยีม บลัแกเรยี ไซปรสั สาธารณรฐัเชก็ เดนมาร์ก เอสโตเนยี 

ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมน ีกรซี ฮงัการ ีไอร์แลนด์ อติาล ีลตัเวยี ลทิวัเนยี ลกัเซมเบร์ิก มอลตา 

เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนยี สโลวะเกยี สโลวเีนยี สเปน สวเีดน และสหราช

อาณาจกัร) และแอลเบเนยี อนัดอร์รา อาร์เมเนยี อาเซอร์ไบจาน บอสเนยีและเฮอร์เซโกวนีา 

โครเอเชยี จอร์เจยี ไอซแลนด์ ลกิเตนสไตน์ มอลโดวา โมนาโก มอนเตเนโกร นอร์เวย์ รสัเซยี 

ซานมารโีน เซอร์เบยี สวติเซอร์แลนด์ สาธารณรฐัมาซโิดเนยี ตุรก ีและยูเครน โดยจดัตั้งขึ้น

วนัที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1949 มวีตัถุประสงค์เพื่อเป็นเวทสี่งเสรมิสทิธมินุษยชน และส่งเสรมิ 

ประชาธปิไตย ตลอดจนการยดึมั่นในกรอบกฎหมายในยโุรป เมื่อเวลาผ่านไป COE ได้กลายเป็น 

เวทีเจรจาอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ส�าคัญด้านอาชญากรรมหลายฉบับ โดยประเทศนอก 

ทวปียโุรปสามารถเข้าร่วมได้ในฐานะผูส้งัเกตการณ์ อนัได้แก่ แคนาดา ญี่ปุน่ อสิราเอล สหรฐัอเมรกิา  

และโฮลี่ซี โปรดดู www.coe.int/aboutcoe/index.asp?page=47pays1europe&1=en; 

และ Michael A. Vatis, “The Council of Europe Convention on Cybercrime,” 



การกำากับดูแลภาคความมั่นคงโดยรัฐสภา : หลักการ กลไก และแนวปฏิบัติ ค.ศ. 2003

303

Proceeding of a Workshop on Deterring Cyber Attacks : In forming Strategies 

and Developing Options for U.S. Policy http://www.NAS.edu/catalog/1299.html. 

และ cs.brown.edu/courses/csci 1950-p/sources/lec16/ vatis.pdf . . เข้าถงึเมื่อวนัที่ 

6 กุมภาพนัธ์ 2556 - - ผู้แปลและเรยีบเรยีง

24 โปรดดูรายละเอยีดของ Convention on Cybercrime ซึ่งลงนามในวนัที่ 23 พฤศจกิายน 

ค.ศ. 2001 ณ กรุงบูดาเปสต์ได้ที่ Convention.coe.int/treaty/en/treaties/html/185.

htm และ CRS Report for Congress, Cybercrime: The Council of Europe Con-

vention by Kristin Arcick, RS21208, Updated 22 July 2004 โดยวตัถุประสงค์หลกั

ของอนุสัญญานี้ก็เพื่อหาแนวทางในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ 

ยิ่งขึ้นด้วยการประสานกฎหมายภายในของแต่ละประเทศภาคสีมาชกิให้เป็นหนึ่งเดยีวกนั การ

สบืสวนสอบสวนที่มปีระสทิธภิาพขึ้น รวมทั้งสง่เสรมิความร่วมมอืระหวา่งประเทศ สมาชกิของ 

Council of Europe ที่ลงนาม 34 ประเทศ ได้แก่ แอลเบเนยี อาร์มเีนยี ออสเตรยี เบลเยยีม 

บลัแกเรยี โครเอเชยี เดนมาร์ก เอสโตเนยี ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมน ีกรซี ฮงัการ ีไอร์แลนด์ 

ไอซ์แลนด์ อติาล ีลตัเวยี ลทิวัเนยี ลกัซ์เซมเบริ์ก มอลตา มอลโดวา เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ 

โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนยี สโลวาเนยี สเปน สวเีดน สวติเซอร์แลนด์ สาธารณรฐัมาซโิดเนยี 

ยเูครน และสหราชอาณาจกัร ประเทศนอก Council of Europe ที่ลงนาม ได้แก่ สหรฐัอเมรกิา 

แคนาดา ญี่ปุ่นและแอฟรกิาใต้ เข้าถงึเมื่อวนัที่ 6 กุมภาพนัธ์ 2556 - - ผู้แปลและเรยีบเรยีง

25 องค์การเพื่อความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและการพฒันา (OECD) จดัตั้งขึ้นในวนัที่ 14 ธนัวาคม 

ค.ศ. 1960 ตามอนุสญัญา OECD Convention ซึ่งมผีลบงัคบัใช้ในวนัที่ 30 กนัยายน ค.ศ. 

1961 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน การจ้างงาน

และการยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของประเทศสมาชิก ขณะที่ธ�ารงไว้ซึ่งเสถียรภาพใน

ทางการคลัง (มาตรา 1.a) และส่งเสริมการขยายการค้าในระดับพหุภาคีบนพื้นฐานของการ 

ไม่เลอืกปฏบิตัติามพนัธกรณรีะหว่างประเทศ (มาตรา 1.c) มสีมาชกิเข้าร่วม 34 ประเทศ ทั้งจาก 

ทวีปอเมริกาเหนือ-ใต้ ยุโรป และเอเชียแปซิฟิก คือ ออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยียม 

แคนาดา ชลิ ีสาธารณรฐัเชก็ เดนมาร์ก เอสโตเนยี ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ี

ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ อสิราเอล อติาล ีญี่ปุ่น เกาหล ีลกัเซมเบอร์ก เมก็ซโิก เนเธอร์แลนด์ 

นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สาธารณรัฐสโลวัก สโลวีเนีย สเปน สวีเดน  

สวติเซอร์แลนด์ ตรุก ีสหราชอาณาจกัร และสหรฐัอเมรกิา ขณะนี้มหีุน้ส่วนที่ OECD ร่วมงานด้วย 

ในปัจจุบนั ได้แก่ บราซลิ จนี อนิเดยี อนิโดนเีซยี และแอฟรกิาใต้ โปรดดูรายละเอยีดเพิ่มเตมิ 

www.oecd.org/legal/convention on the oecd.htm. เข้าถงึเมื่อวนัที่ 6 กุมภาพนัธ์ 2556 

- - ผู้แปลและเรยีบเรยีง
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26 War Powers Resolution (P.W. 98-119) หรอืบางครั้งเรยีกว่า War Powers Act ลงวนัที่ 

7 พฤศจกิายน ค.ศ. 1973 เป็นกฎหมายที่ออกโดยสภาคองเกรสสหรฐัฯ ในช่วงระยะเวลาหลงั

สงครามเวยีดนาม รฐัธรรมนูญสหรฐัฯ ก�าหนดอ�านาจในเรื่องสงครามไว้เป็น 2 ส่วน ระหว่าง

ฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติ กล่าวคือ ประธานาธิบดีเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด ขณะที่สภา 

คองเกรสมอี�านาจในการประกาศสงครามและสนบัสนนุกองทพั ปัญหาเกดิขึ้นเมื่อประธานาธบิดี

ได้ใช้อ�านาจในการส่งกองก�าลังสหรัฐฯ เข้าไปในพื้นที่สู้รบในต่างแดนโดยมิได้มีการประกาศ

สงครามและจงึมไิด้ผ่านความเหน็ชอบจากรฐัสภา War Power Resolution จงึเป็นกฎหมายที่

ก�าหนดกระบวนการขั้นตอนที่ทั้งประธานาธบิดแีละสภาคองเกรสต้องด�าเนนิการตามแนวทางใน

สถานการณ์ที่มกีารส่งกองก�าลงัสหรฐัฯ ไปยงัต่างประเทศ ซึ่งรวมถงึ การตดัสนิใจร่วมกนัของ

รฐัสภาและประธานาธบิด ีการรายงานต่อสภา ขั้นตอนที่สภาต้องด�าเนนิการซึ่งหมายรวมถงึการที่

จะต้องถอนก�าลงัจากต่างแดนภายในระยะเวลา 60 วนั หลงัจากที่ประธานาธบิดไีด้รายงานสูส่ภา 

คองเกรส กฎหมายฉบบันี้ผ่านสภาแม้จะได้รบัการคดัค้านจากประธานาธบิดนีกิสนั และประธานาธบิดี

ต่อจากนั้นเกือบทุกคนก็ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้โดยถือว่าขัดกับรัฐธรรมนูญ โปรดดู 

รายละเอยีดใน www.loc.gov...’Research and Reports’ Current Legal Topics… ; www. 

policyalmanac.org/world/archive/war_powers_resolutions.shtml; www.fas.org/

man/crs/RL32267.html และ Richard F. Grimmett, War Power Resolution : Presidential 

Compliance, Congressional Research Service, CRS Report for Congress (RL33532) 

25 September, 2012 เข้าถงึเมื่อวนัที่ 8 กุมภาพนัธ์ 2556 - - ผู้แปลและเรยีบเรยีง

27 ในกรณขีองไทย รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 หมวดที่ 11 ก�าหนด

ให้มคีณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ(The State Audit Commission) เป็นหนึ่งในองค์กร

อสิระตามรฐัธรรมนูญ โดยคณะกรรมการชุดนี้ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และ 

กรรมการอกี 6 คน ซึ่งพระมหากษตัรยิ์ ทรงแต่งตั้งจากผู้มคีวามช�านาญและประสบการณ์ด้าน

การตรวจเงนิแผ่นดนิ การบญัช ีการตรวจสอบภายใน การเงนิการคลงั และด้านอื่น โดยมวีาระ

การด�ารงต�าแหน่ง 6 ปี และด�ารงต�าแหน่งได้เพยีงวาระเดยีว คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ

มอี�านาจหน้าที่ในการก�าหนดหลกัเกณฑ์ มาตรฐานเกี่ยวกบัการตรวจเงนิแผ่นดนิ ให้ค�าปรกึษา 

แนะน�า และเสนอแนะให้มกีารแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกบัการตรวจเงนิแผ่นดนิ มอี�านาจแต่งตั้ง 

คณะกรรมการวินัยทางการเงินและการคลังที่เป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่วินิจฉัยการด�าเนินการ

ที่เกี่ยวกับวินัยทางการเงิน การคลัง และการงบประมาณ... โดยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมี

อ�านาจหน้าที่ ...ที่เป็นอสิระและเป็นกลาง... โปรดด ูส�านกังานศาลรฐัธรรมนญู รฐัธรรมนญูแห่ง 

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 บรษิทั พเีพรส จ�ากดั มกราคม 2552 หมวดที่ 11 ส่วนที่ 1 

ข้อ 4 หน้า 296-298 - - ผู้แปลและเรยีบเรยีง
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28 รายละเอยีดของ Lima Declaration of the Guidelines on Auditing Precepts ซึ่งได้รบั

การรบัรอง ณ การประชมุขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยองค์กรสงูสดุในการตรวจสอบบญัช ี

(INCOSAI) ครั้งที่ 9 ณ กรงุลมิา เปร ูเมื่อ ตลุาคม ค.ศ. 1977 โปรดดไูด้ที่ www.worldbank.

org/publicsector/pe/beta05/Lima Declaration.pdf และที่ internationalbudget.org/…/

united-nations-into sai’s-lima-declaration-0… เข้าถงึเมื่อวนัที่ 14 กุมภาพนัธ์ 2556 - -  

ผู้แปลและเรยีบเรยีง

29 โปรดดู Council of Europe “The European Convention on Human Right” Rome, 

4 November 1950 and its Five Protocols i.e. Paris, 20 March 1952, Strasbourg, 

6 May 1963, Strasbourg, 16 September 1963 and Strasbourg, 20 January 1966 

ใน www.hri.org/does/ECHRSO.html อนสุญัญานี้ถอืเป็นสญัญาฉบบัแรกของ Council of 

Europe ที่มุ่งให้ความคุ้มครองสทิธมินุษยชน การให้สตัยาบนัในอนุสญัญาฉบบันี้เป็นเงื่อนไข

ส�าคญัก่อนที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชกิใน Council of Europe ได้ โดยอนุสญัญามผีลใช้บงัคบั

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1953 เป็นต้นมา ขณะที่ European Social Charter เป็นสนธิสัญญาของ 

Council of Europe ที่ให้หลกัประกนัเกี่ยวกบัสทิธทิางสงัคมและเศรษฐกจิของปัจเจกบคุคลใน

วถิชีวีติประจ�าวนั อาท ิสทิธใินที่อยูอ่าศยั สขุอนามยั การศกึษา การมงีานท�า การได้รบัความ

คุม้ครองทางสงัคมและกฎหมาย การเคลื่อนไหวของบคุคล และการไม่ถกูเลอืกปฏบิตั ิฯลฯ โดย

มกีารลงนามในปี ค.ศ. 1961 และแก้ไขเพิ่มเตมิในปีค.ศ. 1966 โดยจะมคีณะกรรมาธกิารด้าน

สทิธทิางสงัคมของสภายุโรป (European Committee of Social Rights) เป็นผู้ตดิตามการ

ปฏิบัติตามกฎบัตรดังกล่าวของรัฐสมาชิกในการออกกฎหมายในระดับชาติ และมีแนวปฏิบัติ

ให้สอดคล้องกับกฎบัตร โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Conventions.coe.int/treaty/en/

treaties/html/163.htm เข้าถงึเมื่อวนัที่ 15 มนีาคม 2556 - - ผู้แปลและเรยีบเรยีง 

30 Committee of Ministers (CM) เป็นองค์กรที่ท�าหน้าที่ในการตัดสินใจของ Council 

of Europe ประกอบด้วย รัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิก หรือคณะผู้แทนถาวร 

ประจ�าเมอืงสตราสบกูร์ โดยถอืเป็นองค์กรทั้งในระดบัรฐับาลและเป็นเวทร่ีวม กล่าวคอื เป็นเวที

ที่อภิปรายประเด็นปัญหาที่เป็นข้อท้าทายต่อสังคมยุโรปทั้งหมดจากมุมมองของแต่ละประเทศ 

ขณะที่ก็เป็นเวทีร่วมที่ยุโรปโดยรวมจะสร้างแนวทางร่วมกันในการรับมือกับข้อท้าทายเหล่านั้น 

CM จะท�าหน้าที่ร่วมกบัที่ประชุมรฐัสภา (Parliamentary Assembly) ในการปกป้องคุณค่า 

พื้นฐานของสภาแห่งยุโรปและคอยตดิตามการด�าเนนิงานของรฐัสมาชกิให้ปฏบิตัติามพนัธกรณทีี่ได้ 

ตกลงกนัไว้ โดย CM จะมกีารประชมุกนัในระดบัรฐัมนตรปีีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดอืนพฤษภาคม 

หรอื เดอืนพฤศจกิายน ในกรุงสตราสบูกร์เป็นระยะเวลา 1-2 วนั โดยเน้นการมกีารเสวนาทาง 

การเมอืง (Political Dialogue) ในหมูป่ระเทศสมาชกิ และมปีฏสิมัพนัธ์กบัรฐัสภายโุรป โปรดดู

รายละเอยีดเพิ่มเตมิใน www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3b04.html;human-rights-

convention.org เข้าถงึเมื่อวนัที่ 15 มนีาคม 2556 - - ผู้แปลและเรยีบเรยีง



การกำากับดูแลภาคความมั่นคงโดยรัฐสภา : หลักการ กลไก และแนวปฏิบัติ ค.ศ. 2003

306 307

31 โปรดดูเพิ่มเตมิ “Transparency in Armaments” : Report to the United Nations  

Reister of Conventional Arms Fact Sheet, Off ice for Disarmament Affairs, United 

Nations, New York, General Assembly Sixty-Fifty Session, First Committee ใน 

www.un.org/disarmament/convarms/.../20110201-register fact sheet เข้าถึงเมื่อ 

วนัที่ 15 มนีาคม 2556 - - ผู้แปลและเรยีบเรยีง

32 ณ วนันี้ (มนีาคม 2013) IPU มรีฐัสภาแห่งชาตเิป็นสมาชกิรวม 162 ประเทศ และมสีมาชกิ

ประเภท Associate Members อกี 10 ประเทศ โปรดดรูายละเอยีดเพิ่มเตมิรวมทั้งการประชมุ

สหภาพรฐัสภาระหว่างประเทศครั้งที่ 128 ณ ประเทศเอควาดอร์ ระหว่างวนัที่ 22-27 มนีาคม 

2013 ได้ที่ www.ipu.org/ เข้าถงึเมื่อวนัที่ 18 มนีาคม 2556 - - ผู้แปลและเรยีบเรยีง

33 อลับาเนยี อาร์มเีนยี ออสเตรยี อาร์เซอไบจนั เบลารุส บอสเนยีและเฮอร์เซโกวนีา บลัแกเรยี 

โคตร เดอร์ววัร์ โครเอเชยี สาธารณรฐัเชค็ เดนมาร์ก เอสโตเนยี ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส จอร์เจยี 

เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอร์แลนด์ อติาล ีแลทเวยี ลทิวัเนยี มอลโดวา เนเธอร์แลนด์ ไนจเีรยี 

นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตเุกส โรมาเนยี สหพนัธรฐัรสัเซยี เซอร์เบยีและมอนเตเนโกร สาธารณรฐั

สโลวคั สโลวเีนยี อาฟรกิาใต้ สเปน สวเีดน สวสิเซอร์แลนด์ สาธารณรฐัมาซโีดเนยี ยูเครน 

สหราชอาณาจกัร สหรฐัอเมรกิา และ กรุงเจนวีา (Canton of Geneva)

 ณ วนันี้ (มนีาคม 2013) DCAF มรีฐัสมาชกิที่มตีวัแทนอยู่ในสภาของมูลนธิ ิ (Foundation 

Council) ทั้งสิ้น 61 ประเทศ ประเทศที่เพิ่มขึ้นจากเดมิคอื อาร์เจนตนิา (2009) เบอร์กนิา มาโซ 

(2009) บูรูนด ี(2010) ไซปรซั (2008) กานา (2011) อนิโดนเีซยี (2007) เตอร์กสิสถาน (2011) 

เลบานอน (2007) ลคิเตนสไตน์ (2006) ลกัซ์เซมเบร์ก (2003) มาล ี(2011) มอลตา (2006) 

มอนเตเนโกร (2006) ฟิลปิปินส์ (2011) เซเนกลั (2011) ตูนเีซยี (2011) และ ตุรก ี(2003) 

โดย ชลิ ี(2011) กมัพูชา (2009) คาซคัสถาน (2012) และประเทศไทย (2009) มสีถานะเป็น 

ผู้สงัเกตการณ์ถาวรในสภาของมูลนธิเิช่นเดยีวกนั
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สหภำพรฐัสภำระหว่ำงประเทศคอืใคร ?

สหภาพรฐัสภาระหว่างประเทศ (Inter-Parliamentary Union) หรอื IPU จดัตั้งขึ้นในปี 

ค.ศ. 1889 ในฐานะองค์การระหว่างประเทศของรฐัสภาของรฐัอธปิไตยทั้งหลาย การได้

รบัฐานะใหม่เป็นผูส้งัเกตการณ์ในองค์การสหประชาชาตแิสดงถงึพฒันาการล่าสดุของการ

ขบัเคลื่อนรฐัสภาเข้าสูม่ติใินเวทรีะหว่างประเทศ ทั้งเป็นการท�าให้เสยีงของผูแ้ทนของปวงชน

ที่มาจากการเลอืกตั้งได้ปรากฏในกระบวนการของการเจรจาในระดบัระหว่างประเทศด้วย

จนถงึเดอืนมกราคม ค.ศ. 2003 มรีฐัสภาแห่งชาต ิ144 แห่งเข้าเป็นสมาชกิของ IPU ใน

ฐานะที่เป็นศูนย์รวมของการเจรจาหารอืและปฏบิตักิารของรฐัสภา IPU ได้ท�าให้รฐัสภา

ต่างๆ พจิารณาในประเดน็ต่อไปนี้32

 ประเดน็ปัญหาที่เป็นความสนใจและเป็นข้อห่วงใยในระดบัระหว่างประเทศ

 ส่งเสรมิให้มกีารปกป้องและเคารพในสทิธมินุษยชนของสมาชกิรฐัสภา

 สนบัสนุนการสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กบัสถาบนัที่เป็นตวัแทนทั่วโลก

ประเด็นปัญหาในเรื่องสันติภาพและความมั่นคงมักจะปรากฏเป็นวาระส�าคัญของ 

IPU อยู่เสมอ และในหลายโอกาส สมาชิกก็จะออกมาตรการต่างๆ ในประเด็นด้าน 

ความมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดอาวุธ การห้ามส่งสินค้า มาตรการลงโทษระหว่าง

ประเทศต่างๆ ศาลอาชญากรรมระหว่างประเทศ และการก่อการร้าย ในปี ค.ศ. 1994 

IPU ได้จัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเป็นการเฉพาะขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้

มีการเคารพในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และด้วยความร่วมมือกับคณะ

กรรมการกาชาดสากล คณะกรรมการชดุนี้ไดจ้ดัพมิพ์คู่มอืส�าหรบัสมาชกิรฐัสภาในเรื่อง

การเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศขึ้นในปี ค.ศ. 1999

IPU มีความสนใจอย่างต่อเนื่องในการมีส่วนช่วยให้เกิดการคลายความตึงเครียดโดย

ผ่านการเจรจาทางการเมอืง การพบปะและการประชุมในหมู่สมาชกิ IPU เป็นการเปิด

โอกาสให้มกีารสนทนาระหว่างกนัเพื่อละลายความตงึเครยีด และเพื่อสร้างความไว้วางใจ
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และความเชื่อมั่นต่อกนั นอกจากนี้ IPU ยงัมคีณะกรรมการรฐัสภาที่มสี่วนช่วยให้เกดิ

การเจรจาตกลงที่เปน็ที่นา่พอใจในตะวนัออกกลาง และมกีลุม่ที่ท�าหน้าที่ “เป็นผูอ้�านวย

ความสะดวก” (Group of Facilitators) ที่ท�าหน้าที่ส่งเสรมิการสนทนาระหว่างผู้แทน

ของพรรคการเมอืงต่างๆ ในไซปรสัทั้งสองส่วนด้วย นอกจากนี้ IPU ยงัมกีลไกพเิศษที่

ท�าหน้าที่ผลกัดนัความร่วมมอืทางความมั่นคงในบรเิวณเมดเิตอเรเนยีนด้วย

ส�ำนกังำนใหญ่ของ IPU
Inter-Parliamentary Union 
Chemin du Pommier 5
Case Postale 330
CH-1218 Grand Saconnex, Geneva 
Switzerland
Tel:  41 22 919 41 50
Fax:  41 22 919 41 60
e-mail: postbox@mail.ipu.org
Website: www.ipu.org

ส�ำนกังำนถำวร
ของผู้สงัเกตกำรณ์ของ IPU 
ประจ�ำสหประชำชำติ
Inter-Parliamentary Union 
220 East 42nd Street Suite 3102
New York, N.Y. 10017
USA
Tel: (212) 557 58 80
Fax: (212) 557 39 54
e-mail: ny-office@mail.ipu.org
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ศนูย์กำรควบคมุกองทพัในระบบประชำธปิไตย
ณ กรงุเจนวีำ

(The Geneva Centre for the 
Democratic Control of Armed Forces - DCAF)

แม้ว่าจะมีความก้าวหน้าอย่างมากขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แต่การปฏิรูปและการ

จดัการปฏสิมัพนัธ์ระหว่างพลเรอืน – ทหาร ตามแนวทางประชาธปิไตยนั้น กย็งัคงเป็น

ความท้าทายประการส�าคญัของประเทศส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรบัประเทศที่อยู่

ในระยะเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นประชาธปิไตยและประเทศที่มคีวามแตกแยก ขดัแย้ง

ภายในสงัคมอย่างรนุแรง และเพิ่งผ่านสภาพสงครามกลางเมอืงมาสดๆ ร้อนๆ ในประเทศ

เหล่านี้ กองทพั และกองก�าลงัที่ท�าหนา้ที่คลา้ยทหาร ต�ารวจ หน่วยตระเวนชายแดนและ

หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงยังคงเป็นตัวแสดงที่มีบทบาทส�าคัญ และ

บ่อยครั้งตัวแสดงเหล่านี้ปฏิบัติตนเสมือน “เป็นรัฐซ้อนรัฐ” ซึ่งก็ส่งผลต่อทรัพยากร

อันมีอยู ่อย่างจ�ากัด ทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็น 

ประชาธปิไตย และจงึเป็นการเพิ่มโอกาสของการเกดิความขดัแย้งทั้งในระดบัภายในรฐั

และในระดับระหว่างประเทศด้วย ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่า การ

ควบคมุองค์กร/สถาบนัต่างๆ ข้างต้น โดยพลเรอืนและด้วยวถิทีางประชาธปิไตย จงึเป็น 

เครื่องมือที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งในการป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้ง ในการส่งเสริม

สนัตภิาพและประชาธปิไตย และในการสร้างหลกัประกนัว่าจะมกีารพฒันาทางเศรษฐกจิ

และสงัคมอย่างยั่งยนื

การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร/หน่วยงานต่างๆ ดังกล่าวโดยพลเรือนและ

ด้วยวถิปีระชาธปิไตย จงึกลายเป็นประเดน็เชงินโยบายที่ส�าคญัยิ่งในวาระของประชาคม

ระหว่างประเทศ ในเดอืนตุลาคม ค.ศ. 2000 รฐับาลสวสิเซอร์แลนด์จงึได้จดัตั้งศูนย์ 

การควบคมุกองทพัตามแนวทางประชาธปิไตย (DCAF) ขึ้น ณ กรงุเจนวีา เพื่อสนบัสนุน 

แนวคิดในการสร้างความเข้มแข็งให้กับกระบวนการประชาธิปไตย โดยเป็นความริเริ่ม
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ร่วมกนัของกระทรวงกลาโหม กระทรวงการคุม้ครองพลเมอืงและการกฬีา และกระทรวง

การต่างประเทศ

พนัธกจิ

DCAF ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้สถาบนัต่างๆ ทั้งที่เป็นของรฐัและที่มไิด้อยู่ภายในสงักดั

ของรัฐเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับฝ่ายพลเรือนในการควบคุมกองทัพและกองก�าลัง

ด้านความมั่นคงด้วยวถิปีระชาธปิไตย พร้อมทั้งสนบัสนุนความร่วมมอืระหว่างประเทศ

ในประเดน็นี้ โดยเริ่มจากภูมภิาคยูโร-แอตแลนตกิเป็นพื้นที่แรก

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดงักล่าวข้างต้น DCAF ได้ด�าเนนิการดงันี้ :

• รวบรวม ข้อมลู ด�าเนนิงานวจิยั และสร้างเครอืข่ายในการท�ากจิกรรมต่างๆ ร่วมกนั 

โดยการระบุประเด็นปัญหา เรียนรู้บทเรียน และเพื่อน�าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด 

(Best Practices) ในประเด็นการควบคุมกองทัพโดยวิถีประชาธิปไตยและใน

ประเดน็ความสมัพนัธ์พลเรอืน – ทหาร 

• จดัหาผูเ้ชี่ยวชาญและให้การสนบัสนนุทกุฝ่ายที่มคีวามสนใจในประเดน็นี้ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง รฐับาล รฐัสภา ผู้มอี�านาจทางทหาร องค์การระหว่างประเทศ องค์กรที่มใิช่

รฐับาล และแวดวงวชิาการต่างๆ

โดยศนูย์การควบคมุกองทพัในระบบประชาธปิไตย ณ กรงุเจนวีา (DCAF) ท�างานอย่าง

ใกล้ชิดร่วมกับรัฐบาลทั้งในระดับชาติ องค์การระหว่างประเทศ องค์กรที่มิใช่รัฐบาล 

สถาบนัการศกึษา และผู้เชี่ยวชาญที่เป็นปัจเจกบุคคลต่างๆ ในงานวเิคราะห์และในงาน

ปฏบิตักิารนั้น DCAF ได้รบัการสนบัสนุนจากรฐับาลของ 42 ประเทศที่มตีวัแทนอยู่

ในสภาของมูลนิธิ 33 และจากคณะกรรมการที่ปรึกษาระหว่างประเทศ (International 

Advisory Board) ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญที่มชีื่อเสยีงและเป็นที่รู้จกัประมาณ 50 

คน รวมทั้งจากกลุ่มนกัวจิยัในสถาบนัวจิยั และคณะท�างานต่างๆ DCAF ได้มคีวาม

ตกลงความร่วมมือและมีหุ้นส่วนความร่วมมือกับสถาบันวิจัยจ�านวนหนึ่ง ตลอดจน

มีความร่วมมือในลักษณะความตกลงกับองค์การระหว่างประเทศและสถาบันรัฐสภา

ระหว่างประเทศด้วย
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แผนกำรด�ำเนนิงำน

เพื่อให้การรับมือกับประเด็นปัญหาเฉพาะในเรื่องการควบคุมกองทัพตามแนวทาง

ประชาธิปไตย ด�าเนินไปได้อย่างละเอียดและรอบด้าน DCAF จึงได้จัดตั้งและอยู่ใน

ระหว่างการจดัตั้ง คณะท�างาน 12 คณะ เพื่อศกึษาและตดิตามประเดน็ต่างๆ อนัได้แก่ การ

ปฏริูปภาคความมั่นคง การก�ากบัดูแลและควบคุมกองทพัโดยรฐัสภา มติทิางกฎหมาย

ของการควบคุมกองทัพตามแนวทางประชาธิปไตย การสร้างความโปร่งใสในการจัด

ท�างบประมาณกลาโหมและการจัดซื้ออาวุธ ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นพลเรือนในนโยบายความ

มั่นคงแห่งชาต ิการควบคุมองค์กรต�ารวจและกองก�าลงัความมั่นคงอื่นๆ ที่มใิช่กองทพั

ในวถิปีระชาธปิไตย ความสมัพนัธ์พลเรอืน – ทหารในการปรบัเปลี่ยนและการลดก�าลงั

รบ กองทพัและสงัคม การสร้างภาคประชาสงัคม ความสมัพนัธ์พลเรอืน – ทหาร ใน

สถานการณ์ภายหลังจากความขัดแย้ง เงื่อนไขที่น�าไปสู่ความส�าเร็จหรือความล้มเหลว

ของการควบคุมกองทพัด้วยวถิปีระชาธปิไตย ความสมัพนัธ์พลเรอืน – ทหารในบรบิท

ของอาฟรกิา โดยการวางแผน การบรหิารจดัการ ตลอดจนการประสานงานระหว่างคณะ

ท�างานกลุ่มต่างๆ จะรวมศูนย์อยู่ในสถาบนัวจิยัของ DCAF

DCAF ได้จดัหาผูเ้ชี่ยวชาญทั้งในระดบัทวภิาคแีละพหภุาค ีและให้ความสนใจต่อข้อเรยีกร้อง

ของสาธารณชนโดยทั่วไปด้วย ขณะนี้มีโครงการที่ก�าลังด�าเนินการอยู่ในระดับทวิภาคี

กบัประเทศต่างๆ ในยุโรปใต้และยุโรปตะวนัออกในประเดน็การปฏริูปภาคความมั่นคง 

และการควบคุมกองทพัโดยรฐัสภา ในระดบัพหุภาคนีั้น DCAF ได้ด�าเนนิโครงการใน

กรอบของ “Stability Pact for South Eastern Europe and the Organization 

for Security and Cooperation in Europe” โดย DCAF ได้ผลติเอกสารสิ่งพมิพ์

อย่างสม�่าเสมอ มกีารจดัสมัมนา ประชมุเชงิปฏบิตักิาร และกจิกรรมอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง 

โดยใช้เทคโนโลยขี้อมูลข่าวสาร ซึ่งรวมถงึการใช้เวปไซต์ของ DCAF ที่http://www/

dcaf.ch เพื่อเข้าถงึกลุ่มเป้าหมายและสาธารณชนทั่วไป
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กำรจดัองค์กรและงบประมำณ

DCAF เป็นมูลนธิริะหว่างประเทศภายใต้กฎหมายของสหพนัธรฐัสวสิ โดยรฐับาลของ 

42 ประเทศมีตัวแทนอยู่ในสภาของมูลนิธิ DCAF ขณะที่ คณะกรรมการที่ปรึกษา

ระหว่างประเทศนั้นประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญชั้นน�าของโลกในเรื่องการป้องกันประเทศ 

และความมั่นคง ซึ่งจะท�าหน้าที่ให้ค�าปรกึษาแก่ผูอ้�านวยการของ DCAF ในส่วนที่เกี่ยวกบั 

ยทุธศาสตร์โดยรวม DCAF มเีจ้าหน้าที่และผูเ้ชี่ยวชาญสาขาต่างๆ จาก 23 เชื้อชาต ิโดย

แบ่งเป็น 4 หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยงานวจิยั (Think Tank) หน่วยงาน “Outreach 

Programmes” ข้อมูลข่าวสาร (Information Resources) และฝ่ายบรหิาร

กระทรวงกลาโหม การป้องกันฝ่ายพลเรือนและการกีฬาของสหพันธรัฐสวิสเป็นผู้

สนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของ DCAF โดยเป็นงบประมาณโดยรวม

ประมาณ 8 ล้านสวสิแฟรงค์ในปี ค.ศ. 2002 กระทรวงการต่างประเทศของสวสิเป็นผู้

ให้การสนบัสนนุทางการเงนิที่ส�าคญัอกีหน่วยงานหนึ่งด้วยเช่นกนั ขณะที่ประเทศสมาชกิ

ที่มผีูแ้ทนอยูใ่นมลูนธิ ิDCAF กใ็ห้การสนบัสนนุดว้ยการให้ยมืตวัคณะท�างาน หรอืไม่ก็

ให้การสนบัสนุนกจิกรรมต่างๆ ของ DCAF เป็นกรณีๆ  ไป 

สถำนที่ตดิต่อ :
ข้อมูลเพิ่มเตมิโปรดตดิต่อ

Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF)

Rue de Chantepoulet 11, P.O.Box 1360, CH-1211 Geneva 1, Switzerland

Tel: 41 (22) 741 – 7700; Fax: +41 (22) 741 – 7705;

E-mail: info@dcaf.ch; Website: www.dcaf.ch
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เกี่ยวกบัผู้แปล

ดร.ปรำณ ีทพิย์รตัน์ ปัจจุบนัด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ประจ�าภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องบทบาทของ

สมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ (ASEAN) ใน

ภูมิภาคและในเวทีโลกตั้งแต่แรกก่อตั้งจนถึงพัฒนาการไปสู่

การเป็นประชาคมความมั่นคง ผู้เชี่ยวชาญนโยบายต่างประเทศ

สหรัฐอเมริกา สนใจประเด็นบรรทัดฐานและจริยธรรมใน 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เคยด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ คณะรัฐศาสตร์ (ค.ศ. 2003 - 2005) ผู้อ�านวยการสถาบันศึกษาความมั่นคง 

และนานาชาต ิ(Institute of International and Security Studies –ISIS) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย (ค.ศ. 2000 - 2002) และผู้อ�านวยการโครงการอเมริกาศึกษาและแคนาดา

ศกึษา (ค.ศ.1991 - 2000)

ผลงำนวิชำกำร อาทิ Thai-U.S. Relations: Forging a New Partnership in 

the 21st Century, Pranee Thiparat & Nongnuth Phetcharatana, edited, 
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การก�ากับดูแลภาคความมั่นคงโดยรัฐสภานั้นขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ 
เชิงอ�านาจ ระหว่างรัฐสภากับรัฐบาล และหน่วยงานด้านความม่ันคง 
อ�านาจในกรณีนี้หมายถึงความสามารถในการผลักดัน หรือมีอิทธิพลต่อ
นโยบายของรัฐบาลในลักษณะท่ีส่งผลให้นโยบายเหล่านั้นสะท้อน
เจตนารมณ์ที่แท้จริงของประชาชนผ่านรัฐสภา และ หมายรวมถึงความ
สามารถของรัฐสภาในการก�ากับดูแลและตรวจสอบนโยบาย กฎหมาย 
การตดัสนิใจ ตลอดจนงบประมาณทีร่ฐัสภาได้ให้ความอนมัุตเิห็นชอบไป
แล้วด้วย… การก�ากับดูแลภาคความมั่นคงอย่างมีประสิทธิภาพจึง
ประกอบด้วย อ�านาจตามกฎหมายทีก่�าหนดไว้อย่างชดัเจนในรฐัธรรมนญู 
ประเพณี หรือแนวปฏิบัติท่ีสืบทอดกันมาแต่ดั้งเดิม ทรัพยากรและ 
ความเชี่ยวชาญ และเจตนารมณ์ทางการเมือง…

...แม้ว ่ากรอบทางกฎหมายในการก�ากับดูแลโดยรัฐสภาจะไม่ม ี
ข้อบกพร่อง และรัฐสภามีทั้งทรัพยากรและความเชี่ยวชาญ ตลอดจน 
องค์ความรู้อย่างเพียงพอ…. เราก็ยังคงไม่สามารถวางใจได้ว่าการก�ากับ
ดูแลและตรวจสอบภาคความมั่นคงอย่างมีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้น 
อย่างแท้จริง องค์ประกอบสุดท้ายที่มีความส�าคัญอย่างยิ่ง ก็คือ การที่
สมาชิกรัฐสภาทั้งหลายจักต้องมีเจตนารมณ์ทางการเมืองที่จะใช้ 
เครื่องมือและกลไกที่มีอยู่อย่างจริงจังด้วย…
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