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ค�ำน�ำผู้แปล
แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปภาคความมั่นคง (Security Sector Reform—SSR)
และการสร้างธรรมาภิบาลในส่วนที่เกี่ยวกับภาคความมั่นคง (Security Sector
Governance—SSG) ได้รับความสนใจจากนักวิชาการ ผู้ก�ำหนดนโยบาย และ
ผูป้ ฏิบตั ใิ นฐานะทีเ่ ป็นวาระส�ำคัญทัง้ ในระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศมาตัง้ แต่
ปลายทศวรรษที่ 1990 อันเป็นผลมาจากฉันทามติในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วว่า หาก
ประเทศก�ำลังพัฒนาทั้งหลายมีภาคความมั่นคงที่ไร้ประสิทธิภาพและขาดธรรมาภิบาล
แล้ว จะเป็นอุปสรรคส�ำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยและการพัฒนา
ประเทศแบบยั่งยืน และจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพ และสันติภาพของประเทศและ
ต่อภูมิภาคด้วย อย่างไรก็ดี การศึกษาและงานวิจัยส่วนใหญ่ทั้งที่เป็นงานวิชาการและ
ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายจะกระจุ ก ตั ว อยู ่ ที่ ส ถานการณ์ ใ นอาฟริ ก า ยุ โ รป และ
ละตินอเมริกา ขณะทีอ่ าจกล่าวได้วา่ งานวิจยั และการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบ ตลอดจน
การสรุปบทเรียนจากประเทศเหล่านัน้ เพือ่ น�ำมาประยุกต์ใช้ในเอเชียตะวันออก ในอาเซียน
และในประเทศไทยเพิ่งจะเริ่มขึ้นในช่วงไม่ถึงสิบปีที่ผ่านมา แม้ว่าในประเทศเหล่านี้
อาจจะมี ก ารด� ำ เนิ น การปฏิ รู ป ภาคความมั่ น คงอยู ่ แ ล้ ว ภายใต้ ก ระบวนการปฏิ รู ป
เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย (Democratic Transition) หากมิได้
ด�ำเนินการภายใต้กรอบความคิด 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�ำให้ประเด็นที่ไม่ใช่ประเด็นด้านความมั่นคง
มาก่อนกลายเป็นประเด็นด้านความมัน่ คง (Securitization) ท�ำให้แนวคิดด้านความมัน่ คง
มีความแตกต่างไปจากช่วงสงครามเย็น นั่นคือ มีการขยายค�ำอธิบายและค�ำจ�ำกัดความ
ของ “ความมั่นคง” ทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง และมีความพยายามเชื่อมแนวคิด
ด้านความมั่นคงเข้ากับแนวคิดด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการพัฒนาไปสู่ความ
เป็นประชาธิปไตยอย่างชัดเจน
ในช่วงสงครามเย็น “ความมัน่ คง” จะหมายถึงความมัน่ คงของรัฐ ซึง่ หมายถึงความมัน่ คง
ในเชิงทหารเป็นส�ำคัญ แม้ว่าแนวคิดดังกล่าวจะไม่จ�ำกัดให้ความมั่นคงมีความหมาย
เฉพาะเรื่องการทหารก็ตาม แต่ความเข้าใจของนักวิชาการและผู้ใช้แนวคิดนี้ส่วนใหญ่
มัก จะเข้าใจความมั่นคงแห่ ง ชาติในเชิงทหารเท่ า นั้น ขณะที่ช่ว งหลัง สงครามเย็น
ความหมายของความมั่นคงได้ถูกก�ำหนดขึ้นมาใหม่ให้หมายรวมถึงภัยคุกคามอื่นๆ ที่
ไม่ เ น้ น เฉพาะด้ า นการทหารหรื อ การรุ ก รานโดยใช้ ก� ำ ลั ง เท่ า นั้ น โดยให้ ร วมถึ ง
ด้านเศรษฐกิจและสังคม ดังที่ Kofi Annan อดีตเลขาธิการสหประชาชาติได้กล่าวไว้ว่า
“เราไม่สามารถเข้าใจความมั่นคงเฉพาะที่เป็นประเด็นทางทหาร
เท่านั้น หากแต่จะต้องรวมเอาประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจ
ความเป็นธรรมทางสังคม การปกป้องสิ่งแวดล้อม กระบวนการ
ประชาธิปไตย การลดอาวุธ และการเคารพสิทธิมนุษยชนและ
หลักกฎหมายเข้าไว้ด้วย”2
แม้ว่าปัจจุบันนักวิชาการยังมีความเห็นไม่สอดคล้องกันว่า อะไรควรจะเป็นประเด็น
ความมัน่ คง แต่กเ็ ริม่ มีการยอมรับในระดับหนึง่ ว่า แนวคิดหรือเป้าหมายของความมัน่ คง
ไม่ควรจ�ำกัดอยู่เฉพาะความมั่นคงแห่งรัฐเท่านั้น หากแต่ต้องหมายรวมถึงความมั่นคง
ภายใน อั น ได้ แ ก่ ความมั่ น คงของปั จ เจกบุ ค คล ชุ ม ชน หรื อ อี ก นั ย หนึ่ ง ก็ คื อ
2

iv

Kof i 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
3
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ความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security) ด้วย3 แม้ว่าแนวคิดเรื่องความมั่นคง
ของมนุษย์ยังคงสับสน คลุมเครือและมีปัญหามากมายในการให้ค�ำจ�ำกัดความที่เป็น
ที่ยอมรับ ในทางปฏิบัติความมั่นคงของมนุษย์ได้กลายเป็นประเด็นส�ำคัญในส่วน
ที่เกี่ยวกับการสร้างสันติภาพภายในประเทศที่มีความขัดแย้งภายในอย่างรุนแรง และจึง
เป็นประเด็นที่น�ำไปสู่การปฏิรูปภาคความมั่นคงของรัฐทั้งที่ก�ำลังพัฒนาและพัฒนาแล้ว

นิยามศัพท์ “ภาคความมั่นคง”
แม้ว่าในปัจจุบัน ค�ำว่า ”ภาคความมั่นคง” (Security Sector) เริ่มมีการใช้กัน
อย่างแพร่หลาย หากยังมีความเข้าใจที่แตกต่างกันไปทั้งในขอบเขต บริบท มุมมอง
ตลอดจนบทบาทของผู้มีส่วนรับผิดชอบ อย่างไรก็ดี องค์ประกอบของภาคความมั่นคง
ที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันจะหมายถึง “โครงสร้าง สถาบัน และบุคลากร ที่รับผิดชอบใน
การจัดการ จัดหา ตลอดจนก�ำกับดูแลและตรวจสอบความมัน่ คงของรัฐ” 4 และ “สถาบัน
กลุ่ม องค์กร และปัจเจกชน ทั้งที่สังกัดรัฐและที่มิใช่รัฐ ที่มีส่วนได้เสียในการจัดหา
และการอ�ำนวยความยุติธรรมในประเด็นความมั่นคง”5 ภาคความมั่นคงของรัฐจึง
ประกอบไปด้วย (1) ผู้ที่มีบทบาทเป็นแกนหลักในการรักษาความมั่นคง อันได้แก่
กองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทหาร หน่วยงานด้านข่าวกรอง หน่วยงานต�ำรวจ
หน่วยงานด้านศุลกากร หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลรักษาความปลอดภัย
บริเวณชายแดน (ต�ำรวจตระเวนชายแดน) ฯลฯ (2) ผู้มีบทบาทในการรักษากฎหมาย
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�ำนวยความยุติธรรม อันได้แก่ กระบวนการตุลาการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงระบบศาล
และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของศาล กระบวนการด�ำเนินงานทาง
อาญา ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ฯลฯ (3) ผู้ที่มีบทบาทในการ
จัดการและก�ำกับดูแลและตรวจสอบ อันได้แก่ หน่วยงานด้านนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ กระทรวงการคลัง และ ฯลฯ6
คู่มือเรื่อง การก�ำกับดูแลภาคความมั่นคงโดยรัฐสภา: หลักการ กลไก และแนวปฏิบัติ
ที่จัดท�ำโดยสหภาพรัฐสภาระหว่างประเทศ (IPU) และ ศูนย์การควบคุมกองทัพใน
ระบบประชาธิปไตย ณ กรุงเจนีวา (DCAF) เป็นเอกสารส�ำคัญที่เสนอแนวปฏิบัติและ
กลไกต่างๆ ที่ท�ำให้รัฐสภาสามารถใช้เป็นแนวทางในการก�ำกับดูแลและตรวจสอบภาค
ความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้แปลได้พยายามรักษาสาระของคู่มือฉบับนี้ไว้และ
ได้เพิ่มเติมค�ำอธิบายในเอกสารอ้างอิงท้ายบททั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริบทของไทย
และในส่วนที่เป็นการขยายความในประเด็นเฉพาะ
ผู้แปลขอขอบคุณ Professor Heiner H nggi และ Dr. Hans Born แห่งศูนย์การ
ควบคุมกองทัพในระบบประชาธิปไตย ณ กรุงเจนีวา (DCAF) ผู้มีบทบาทส�ำคัญในการ
ผลั ก ดั น ประเด็ น การปฏิ รู ป ภาคความมั่ น คงทั้ ง ในภู มิ ภ าคอาเซี ย นและในไทยโดย
ค�ำนึงถึงความแตกต่างของบริบทในแต่ละประเทศ ที่สนับสนุนและไว้วางใจให้ผู้แปล
ถอดความคู่มือฉบับนี้เป็นภาษาไทย ขอขอบพระคุณ พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ และ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ บ�ำรุงสุข ผู้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการส่งเสริมแนวคิด
6
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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�ำแนะน�ำ และเขียนค�ำนิยมให้ภายใต้เวลาอันจ�ำกัด ขอบคุณ คุณปรีดา ศรีสวัสดิ์ แห่ง
Friedrich Ebert Stiftung (FES) ประเทศไทยที่กรุณาประสานงานการจัดท�ำคู่มือ
ฉบับนี้และเปิดโอกาสให้ผู้แปลได้มีส่วนร่วมในการประชุม SSR ทั้งภายในและระหว่าง
ประเทศ ท้ายที่สุด ผลงานแปลนี้คงไม่สามารถออกมาเป็นรูปเล่มได้หากปราศจาก
การให้การสนับสนุนจาก DCAF และสถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจ�ำประเทศไทย
ผู้แปลเชื่อมั่นว่า การท�ำความเข้าใจบทบาทของรัฐสภาในการก�ำกับดูแลและตรวจสอบ
ภาคความมั่นคง ผ่านคู่มือฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ไม่เฉพาะแต่สมาชิกรัฐสภาเท่านั้น
หากจะส่งผลให้ “ผู้มีบทบาท” ในภาคความมั่นคงทุกภาคส่วน ดังที่ระบุไว้ข้างต้นมี
ความเข้าใจมากขึ้นถึงความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันรัฐสภาและการเปลี่ยนผ่านไปสู่
ความเป็นประชาธิปไตย ตลอดจนบทเรียนอันเป็นผลจากการปฏิรูปที่เกิดขึ้นจริง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบ (Transparency and
Accountability) ที่ ภ าคความมั่ น คงพึ ง ต้ อ งสนองตอบต่ อ รั ฐ บาลตามแนวทาง
ประชาธิปไตย
							
		

ดร.ปราณี ทิพย์รัตน์
มิถุนายน 2556
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ค�ำนิยม
ต่เดิมนั้น ค�ำว่า “การปฏิรูปความมั่นคงแห่งชาติ” (National Security Reform)
มักจะมีนัยโดยตรงถึง “การปฏิรูปกองทัพ” หรือ “การปฏิรูปทางทหาร” (Military
Reform) ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า กองทัพเป็นศูนย์กลางของงานความมั่นคงของประเทศ
และศักยภาพของกองทัพเป็นหลักประกันโดยตรงต่อขีดความสามารถในการสร้างความ
มั่นคงของรัฐ ซึ่งมีความหมายถึงการปลอดจากภัยคุกคาม และภัยคุกคามก็เป็นเรื่องที่
ถูกตีกรอบอยู่กับเรื่อง “ภัยคุกคามทางทหาร” (military threat)
แนวคิดเช่นนี้สอดคล้องกับยุคสมัยของสงครามเย็นเป็นอย่างยิ่ง เพราะนโยบายความ
มัน่ คงแห่งชาติถกู วางน�ำ้ หนักไว้กบั เรือ่ งการป้องกันประเทศให้รอดพ้นจากภัยคุกคามทาง
ทหารของรัฐข้าศึกเป็นทิศทางหลัก การปฏิรูปกองทัพจึงถือเป็น “ปัญหาหัวใจ” ของงาน
ความมั่นคงของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
แต่ในยุคหลังสงครามเย็น การปฏิรปู งานความมัน่ คงทีว่ างอยู่บนรากฐานของการปฏิรปู
ทหารเท่านัน้ ดูจะเป็นแนวคิดทีไ่ ม่เพียงพอ ดังจะเห็นได้วา่ กระแสโลกาภิวตั น์ดา้ นความ
มัน่ คงได้นำ� พาเอาเรื่องของ “การปฏิรูปภาคความมั่นคง” (Security Sector Reform)
หรือที่มักจะเรียกกันในหมู่ผู้สนใจว่า “SSR” เข้าไปสู่ประเทศต่างๆ นอกจากนี้
ประเทศที่พัฒนาแล้วได้ตีกรอบการให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศว่า จะให้แก่
ประเทศผู้รับที่มีการท�ำ “SSR” แล้ว เป็นต้น
อีกทัง้ หากพิจารณาในสาระก็จะพบอีกด้วยว่า แนวคิดเรือ่ ง “SSR” นัน้ มีกรอบของส่วนงาน
ความมั่นคงที่จะต้องปฏิรูปมากกว่าเพียงการคิดถึงเฉพาะเรื่องของกองทัพเท่านั้น และ
ทิศทางของการปฏิรูปเช่นนี้ไม่แต่เพียงจะท�ำให้องค์กรและระบบงานความมั่นคงของ
ประเทศเกิดความโปร่งใสเท่านั้น หากแต่ยังจะเป็นส่วนส�ำคัญต่อการสร้างธรรมาภิบาล
และการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนอีกด้วย
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อย่างไรก็ตามเรื่องราวเหล่านี้เป็น “เรื่องใหม่” ส�ำหรับรัฐบาลและสังคมไทย ซึ่งอาจจะ
เป็นเพราะเรายังไม่เคยผ่านขัน้ ตอนของการปฏิรปู งานความมัน่ คงอย่างจริงจังเท่าใดนัก...
ไม่ว่าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกจะเปลี่ยนแปลงไปเพียงใดก็ตาม เราก็ดูจะ
เชื่อว่าระบบความมั่นคงเก่ายังสามารถให้บริการแก่รัฐและสังคมได้อย่างไม่จ� ำเป็นต้อง
คิดถึง “การปฏิรปู ” ใดๆ ทัง้ สิน้ แต่ความคิดเช่นนีก้ ำ� ลังถูกท้าทายอย่างมากในปัจจุบนั !
ดังนั้นเมื่อ ผศ.ดร. ปราณี ทิพย์รัตน์ ได้ตัดสินใจแปลงานเรื่อง Parliamentary
Oversight of the Security Sector เป็นภาษาไทย จึงถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์
อย่างยิ่ง โดยเฉพาะส�ำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคง ซึ่งยังไม่คุ้นเคยกับเรื่องของ
“SSR” แล้ว หนังสือเล่มนีจ้ ะเป็นเสมือน “แนวทาง” หรือเป็น “guidelines” ทีด่ ยี งิ่ ทีจ่ ะ
ช่วยให้เห็นทิศทางของการปฏิรปู ภาคความมัน่ คงทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของกระแสโลกในปัจจุบนั
อีกทั้งหนังสือเล่มนี้ยังจะเป็นประโยชน์อย่างมากทั้งแก่ฝ่ายบริหาร (รัฐบาล) และฝ่าย
นิติบัญญัติ (รัฐสภา) ที่ต้องท�ำความเข้าใจกับเรื่องของการปฏิรูปภาคความมั่นคง และ
ทีส่ �ำคัญก็จะเป็นประโยชน์แก่ภาคประชาสังคมเองในการเรียนรู้ถงึ ทิศทางใหม่ในกระแส
โลกเช่นนี้อีกด้วย
สุดท้ายนี้ก็หวังว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นส่วนส�ำคัญในการน�ำเสนอทิศทางของการบริหาร
จัดการงานความมั่นคงของประเทศในอนาคต ซึ่งนับวันประเด็นปัญหาความมั่นคงไทย
มีแต่จะซับซ้อนมากขึน้ และยุง่ ยากมากขึน้ จนท�ำให้เราต้องคิดถึงเรือ่ งของการปฏิรปู ภาค
ความมั่นคงมากขึ้นไปด้วย... เว้นเสียแต่เราจะเชื่อเอาเองว่า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เรา
ก็ จ ะไม่ ป ฏิรู ป ใดๆ ทั้ ง สิ้ น แต่ ค� ำ ถามก็ คื อ ประเทศไทยจะอยู ่ ใ นโลกความมั่น คง
ที่เปลี่ยนแปลงเช่นปัจจุบัน โดยไม่ปฏิรูปเลยหรือ !
รศ.ดร. สุรชาติ บ�ำรุงสุข
ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ค�ำนิยม
บั ตั้งแต่โลกผ่านยุคสงครามเย็นเป็นต้นมา ทุกประเทศได้ปฏิรูประบบงานความ
มัน่ คงเพือ่ ให้ครอบคลุม “ความท้าทาย” รูปแบบใหม่ทเี่ ปลีย่ นจากภัยคุกคามด้วย
การใช้ก�ำลังที่เปิดเผย มาเป็นภัยคุกคามต่อพลังอ�ำนาจของชาติด้านต่างๆ ได้แก่
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พลังงาน สิง่ แวดล้อม ฯลฯ ทีซ่ บั ซ้อน
จึงต้องมีการสร้างเสริมความมั่นคงของมนุษย์ให้กับประชาชนในฐานะที่เป็น “พลังอัน
แท้จริงของชาติ” โดยให้สิทธิในการมีส่วนร่วมบริหารประเทศในฐานะที่เป็น “พลเมือง”
เจ้าของประเทศ และสามารถควบคุมการใช้อ�ำนาจรัฐของรัฐบาล เพื่อมิให้มีพฤติกรรม
ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชน
แนวคิดในการปฏิรปู ระบบงานความมัน่ คงให้ครอบคลุมมิตใิ หม่นี้ ได้นำ� หลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มาใช้ในการบริหารประเทศ
และปรับเปลีย่ นระบอบการปกครองให้เป็น “ประชาธิปไตยแบบมีสว่ นร่วม” ทีเ่ ปิดโอกาส
ให้ประชาชนเสนอข้อคิดเห็นในการบริหารประเทศ และตัดสินใจในเรื่องที่ส�ำคัญของ
ประเทศ โดยเฉพาะนโยบายที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของพลังอ�ำนาจของชาติและ
ความมั่นคงของประชาชนในฐานะปัจเจก รวมถึงมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน
ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากนโยบายสาธารณะของรัฐด้วย ซึง่ การเปลีย่ นแปลงระบบการบริหาร
การปกครองประเทศดังกล่าวนี้ จ�ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกรัฐสภาในฐานะผูแ้ ทนปวงชน ด้วยการให้ความรูเ้ พือ่ ปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ใหม่
ที่ต้องก�ำกับดูแลการบริหารรัฐของฝ่ายบริหารให้อยู่ในกรอบของ “การปกป้องอธิปไตย
และสังคม”
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ด้วยเหตุนี้ สหภาพรัฐสภาระหว่างประเทศและศูนย์ควบคุมกองทัพในระบบประชาธิปไตย
ณ กรุงเจนีวา จึงได้ร่วมกันจัดท�ำหนังสือเล่มนี้ขึ้น เพื่อก�ำหนดหลักการ กลไก และ
แนวปฏิบัติของสมาชิกรัฐสภา ในการก�ำกับดูแลภาคความมั่นคงในมิติใหม่ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ซึ่งได้ระบุหน้าที่และบทบาทของสมาชิกรัฐสภาในความมั่นคงมิติใหม่
อย่างชัดเจน และมอบให้ ดร.ปราณี ทิพย์รัตน์ เป็นผู้ถอดความเป็นภาษาไทยเพื่อให้
ง่ายต่อการเรียนรู้ ผมจึงมีความเชื่อมั่นว่า เอกสารทางวิชาการของสหภาพรัฐสภาฉบับนี้
มีคณ
ุ ค่าสูงยิง่ ส�ำหรับการพัฒนาประชาธิปไตยในบ้านเมืองของเรา และถ้าสมาชิกรัฐสภา
ทุกคนช่วยกันน�ำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังแล้ว ก็จะก่อให้เกิด “ประโยชน์สุข” แก่
ประชาชนตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างยั่งยืน
พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์
สมาชิกวุฒิสภา สรรหาภาควิชาชีพ
(อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด)
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ค�ำน�ำ
ดยเหตุทคี่ วามมัน่ คงเป็นหัวใจส�ำคัญของความผาสุกของประชาชน จึงเป็นความจ�ำเป็น
อย่างยิ่งที่ความคิดเห็นของประชาชนจะต้องปรากฏในนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
ด้วย โดยนโยบายดังกล่าวจักต้องรวมเอาคุณค่าและหลักการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ความมั่นคงที่รัฐมุ่งส่งเสริมและปกป้อง
ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้แทนของปวงชนที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาใน
รัฐสภาจะต้องท� ำงานร่วมกับรัฐบาลและภาคความมั่นคงอย่างใกล้ชิด และแม้ว่า
ทั้งฝ่ายรัฐบาลและรัฐสภาจะมีเป้าหมายอันเดียวกัน หากแต่บทบาทพื้นฐานควรจะ
มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ รัฐสภามีความรับผิดชอบในการก�ำหนดกรอบในทาง
กฎหมาย ก�ำหนดงบประมาณ ตลอดจนก�ำกับดูแลและตรวจสอบกิจกรรมทั้งหลายที่
เกีย่ วกับความมัน่ คงของรัฐ ซึง่ รัฐสภาจะท�ำหน้าทีด่ งั กล่าวได้อย่างเต็มทีก่ ต็ อ่ เมือ่ สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างกว้างขวาง มีความรูค้ วามเชีย่ วชาญทางวิชาการทีจ่ ำ� เป็น ตลอดจน
มีอำ� นาจและเจตนารมณ์อนั แน่วแน่ในการก�ำกับรัฐบาลให้รบั ผิดชอบในการด�ำเนินงาน
ของตน ซึ่งในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวจ�ำเป็นต้องมีโครงข่ายทางสังคมอันเกิดจาก
ความไว้วางใจและการสนทนาสื่อสารระหว่างกันรองรับด้วย
ในประเทศชิลี ความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพและสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ที่ดีขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ในปัจจุบันประชาคมระหว่างประเทศจะพบว่าในชิลีนั้น
มีบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความร่วมมือและการเคารพซึ่งกันและกันระหว่างกองทัพ
และสังคม ซึ่งเราหวังว่าสัมพันธภาพดังกล่าวจะมีความแนบแน่นมากยิ่งขึ้นในอนาคต
เรามั่นใจว่าหนังสือคู่มือฉบับนี้จะช่วยท�ำให้เกิดหลักประกันว่าผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญใน
ภาคความมั่นคงทุกคนจะร่วมกันผลักดันให้เกิดความร่วมมืออันจะน�ำไปสู่ประโยชน์
สาธารณะส�ำหรับประชาชน
			
เซนาดอร์ เซอร์จิโอ เป เวอร์ดูโก
(Senador Sergio Páez Verdugo)
ประธานสภาสหภาพรัฐสภาระหว่างประเทศ

(President of the Council of the Inter-Parliamentary Union)
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ค�ำปรารภ
ับ ตั้ ง แต่ ดึ ก ด� ำ บรรพ์ อธิ ป ไตยและความมั่ น คงของรั ฐ ถื อ ว่ า มี ค วามส� ำ คั ญ
อย่างยิ่งในการคงความเป็นรัฐ ในปัจจุบัน บทบาทของผู้รับผิดชอบในการรักษา
ความมัน่ คงของรัฐได้มกี ารเปลีย่ นแปลงไปอย่างมาก ความขัดแย้งในรูปแบบใหม่ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐทีเ่ พิม่ มากขึน้ ท�ำให้เกิดแนวคิดใหม่ในการสนองตอบต่อประเด็น
ความมัน่ คง รวมทัง้ แนวคิดใหม่เกีย่ วกับกรอบความคิดในเรือ่ งความมัน่ คงเองด้วย เหตุการณ์
11 กันยายน ค.ศ. 2001 และผลที่ตามมาหลังจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญในครั้งนั้น
ตอกย�้ำถึงความเปลี่ยนแปลงและความจ�ำเป็นที่จะต้องมีแนวคิดใหม่ในเรื่องนี้ให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น
ด้วยเหตุนี้ การก�ำกับดูแลและการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพโดยรัฐสภาจึงมีความ
ส�ำคัญมากยิ่งขึ้นไปด้วย เพื่อเป็นหลักประกันว่าการรับมือ การสนองตอบต่อประเด็น
ความมัน่ คงในรูปแบบใหม่เหล่านีไ้ ด้ดำ� เนินการด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ
ได้ เพราะหากปราศจากการก�ำกับดูแลดังกล่าวแล้ว รัฐย่อมต้องเผชิญกับอันตรายอันเกิด
จากการที่ภาคความมั่นคงอาจตีความภารกิจของตนอย่างผิดพลาด และอาจน�ำไปสู่การ
ที่ภาคส่วนดังกล่าวกระท�ำตัวเสมือนเป็นรัฐซ้อนรัฐ หรือมิฉะนั้น ก็อาจจะใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดโดยขาดความระมัดระวัง รวมตลอดถึงการที่ภาคความมั่นคงจะใช้
อิทธิพลทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเกินความจ�ำเป็น ผลก็คือ ภาคความมั่นคงจะเป็น
อุปสรรคต่อกระบวนการพัฒนาไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยเสียเอง หรือแม้กระทั่งเป็น
ตัวเพิ่มความขัดแย้งในรัฐให้มีสูงขึ้น ในขณะที่รัฐที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งภายในและ
สงครามกลางเมืองต้องเผชิญกับความเสีย่ งภัยเฉพาะด้านดังกล่าว รัฐประชาธิปไตยซึง่ ถึงแม้
จะมีเสถียรภาพก็ยังคงต้องเผชิญกับประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือน – ทหาร
โดยพยายามปฏิรูปและจัดการกับความสัมพันธ์ดังกล่าวในลักษณะที่ทันการกับความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในระบบระหว่างประเทศด้วย
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ลักษณะเฉพาะและพลวัตรของภาคความมั่นคงที่ถือว่าเป็นความท้าทายอย่างแท้จริง
ต่อการก�ำกับดูแลและตรวจสอบโดยรัฐสภา ได้แก่ การที่ภาคความมั่นคงมักเกี่ยว
พันกับประเด็นที่ค่อนข้างจะเป็นปัญหาทางเทคนิค การมีองค์กรที่มีขนาดใหญ่โตและ
การบริหารงานบุคคลที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน การมีกฎหมายที่มีลักษณะเป็นกฎหมายที่
เกีย่ วกับราชการลับ หรือมีกฎเกณฑ์และแนวปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เปิดเผยเหล่านี้ ส่งผลให้การก�ำกับ
ดูแลอย่างมีประสิทธิภาพโดยสมาชิกรัฐสภาเป็นไปด้วยความยากล�ำบาก ยกเว้นในกรณีที่
รัฐสภามีความช�ำนาญเฉพาะด้านและมีหน่วยงานทีด่ ำ� เนินการวิจยั ทีเ่ ป็นอิสระอย่างแท้จริง
จากภูมิหลังดังกล่าวข้างต้น สหภาพรัฐสภาระหว่างประเทศ (Inter-Parliamentary
Union) หรือ IPU และศูนย์การควบคุมกองทัพในระบบประชาธิปไตย ณ กรุงเจนีวา
(Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces) หรือ DCAF
มีความเห็นร่วมกันว่า จ�ำเป็นที่จะต้องมีแนวทางการปฏิบัติที่มีลักษณะกระชับที่รวมเอา
แนวปฏิบัติและกลไกต่างๆ ในลักษณะที่ครอบคลุมและกว้างขวางเพียงพอที่จะท� ำให้
รัฐสภาสามารถใช้ในการก�ำกับดูแลภาคความมัน่ คงอย่างมีประสิทธิภาพ และคูม่ อื ฉบับนี้
ก็คือผลพวงของแนวคิดดังกล่าว โดยในกระบวนการจัดท�ำเนื้อหาของคู่มือฉบับนี้
กองบรรณาธิการของฝ่ายรัฐสภาได้มีส่วนในการตรวจสอบและดูแลสาระอย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ เนื้อหาสาระของคู่มือฉบับนี้ยังได้รับการตรวจแก้ไขโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
ต่างๆ อีกด้วย
คู่มือนี้เขียนขึ้นจากสมมุติฐานที่ว่า ไม่มีรูปแบบใดเพียงรูปแบบเดียวในการก�ำกับดูแล
และตรวจสอบภาคความมัน่ คงโดยรัฐสภาทีจ่ ะสามารถน�ำไปปรับใช้ได้ในทุกประเทศ ทัง้ นี้
เพราะกฎกติกาและแนวปฏิบตั ทิ ไี่ ด้รบั การยอมรับและมีประสิทธิภาพในทีใ่ ดทีห่ นึง่ อาจจะ
ไม่สามารถน�ำไปใช้ได้เลยในอีกทีห่ นึง่ นอกจากนี้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนในรัฐสภาของแต่ละ
ประเทศก็มอี ำ� นาจทีแ่ ตกต่างกันซึง่ ก็อาจท�ำให้ ข้อเสนอแนะทีป่ รากฏอยูใ่ นคูม่ อื ฉบับนี้ ใน
หลายกรณีอาจจะดูเป็นอุดมคติเกินไปและยากแก่การน�ำไปปฏิบัติ นอกจากนี้ ลักษณะ
ของประเด็นด้านความมัน่ คงทีม่ คี วามซับซ้อน ท�ำให้เราไม่สามารถจะรวบรวมทุกประเด็น
ไว้ในคู่มือเพียงฉบับเดียว ฉะนั้น ผู้อ่านควรจะพิจารณาคู่มือฉบับนี้ในฐานะที่เป็นการ
ให้ค�ำแนะน�ำอย่างกว้างๆ เพื่อช่วยเสริมให้การท�ำงานของรัฐสภาในการก�ำกับดูแลและ
ตรวจสอบภาคความมัน่ คงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โดยเราหวังว่าคูม่ อื นีจ้ ะเป็น
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จุดเริม่ ต้นทีก่ ระตุ้นให้ผ้อู ่านท�ำงานวิจยั ในประเด็นนีต้ ่อไป และท้ายทีส่ ดุ แล้วคู่มอื ฉบับนี้
จะมีส่วนในการให้หลักประกันว่า นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงของรัฐจะ
สะท้อนถึงความคาดหวังและเจตนารมณ์อันแท้จริงของประชาชนที่ภาคความมั่นคงมุ่ง
ที่จะรับใช้อย่างแท้จริง

แอนเดอร์ส บี จอห์นสัน
(Anders B. Johnsson)
เลขาธิการ
สหภาพรัฐสภาระหว่างประเทศ

เอกอัครราชทูต ดร.ทีโอดอร์ เอช. วิงเคร์อ
(Ambassador Dr. Theodor H. Winkler)
ผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์การควบคุมกองทัพในระบบประชาธิปไตย
ณ กรุงเจนีวา
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สิ่งที่ท่านจะค้นพบในคู่มือฉบับนี้
คู่มือฉบับนี้แบ่งเป็น 8 ส่วน โดยแต่ละส่วนประกอบด้วยบทต่างๆ โดยท่านสามารถอ่าน
บทต่างๆ ได้สองวิธีด้วยกัน กล่าวคือ หากท่านอ่านทั้งฉบับก็จะท�ำให้เกิดความเข้าใจ
อย่างกว้างขวางครอบคลุมในประเด็นด้านความมัน่ คงและบทบาทของการก�ำกับดูแลและ
ตรวจสอบโดยรัฐสภา อย่างไรก็ดี ท่านอาจจะเลือกอ่านเฉพาะบทที่ท่านสนใจเป็นพิเศษ
ทัง้ นี้ ได้มกี ารจัดท�ำดรรชนีและการอ้างอิงข้ามหน้าในบทต่างๆ เพือ่ จุดประสงค์นโี้ ดยเฉพาะ
ในเนื้อหาของคู่มือฉบับนี้ ประเด็นที่มีความซับซ้อนที่ปรากฏในตัวบทหลักจะถูกน�ำมา
จัดเรียงไว้ในกรอบที่แยกออกมาต่างหาก เพื่อง่ายต่อการท�ำความเข้าใจ โดยมีการ
ยกตัวอย่างกฎหมายหรือกฎเกณฑ์และข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนชีใ้ ห้เห็นแนวปฏิบตั ิ
ในการก�ำกับดูแลภาคความมั่นคงโดยรัฐสภาในประเทศต่างๆ ในตอนท้ายของแต่ละบท
จะมีสว่ นทีเ่ รียกว่า “ท่านสามารถจะท�ำอะไรได้บา้ งในฐานะสมาชิกรัฐสภา” ซึง่ จะประกอบ
ไปด้วยข้อเสนอแนะทีเ่ ป็นรูปธรรม อย่างไรก็ดี ดังทีไ่ ด้กล่าวไว้ในค�ำปรารภว่า ข้อเสนอแนะ
เหล่านี้จะต้องพิจารณาในบริบทของแต่ละประเทศประกอบไปพร้อมๆ กันด้วย
ในสองภาคแรก ประกอบด้วยบทที่แสดงถึงกรอบทฤษฏีและกรอบการวิเคราะห์บทบาท
ของรัฐสภาในการก�ำกับดูแลและตรวจสอบภาคความมัน่ คง โดยในภาคแรก จะน�ำเสนอ
วิวัฒนาการของแนวคิดเรื่องความมั่นคงและให้ภาพรวมของบทบาทของรัฐสภา และ
สถาบันอืน่ ๆ ของรัฐในส่วนทีเ่ กีย่ วกับประเด็นความมัน่ คง ค�ำถามหลักในภาคแรกนี้ ได้แก่
อะไรคือพัฒนาการล่าสุดในสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง?
อะไรคือภัยคุกคามในรูปแบบใหม่และการตอบโต้ภัยคุกคามดังกล่าวเป็นอย่างไร?
เหตุใดการก�ำกับดูแลและการตรวจสอบภาคความมัน่ คงโดยรัฐสภาจึงเป็นสิง่ จ�ำเป็น?
อะไรคือหลักการส�ำคัญของการก�ำกับดูแลภาคความมัน่ คงในระบอบประชาธิปไตย?
บทบาทของรัฐสภาต่อรัฐบาลและต่อฝ่ายตุลาการเป็นอย่างไร?
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ในภาคที่ 2 จะน�ำเสนอทุกขัน้ ตอนของกระบวนการในการจัดท�ำนโยบายความมัน่ คงของ
รัฐ ตลอดจนกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านความมั่นคง ใน 2
บทสุดท้ายของภาคนี้จะน�ำเสนอบทบาทของภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน ตลอดจน
มุมมองทางเพศสภาพต่อประเด็นความมั่นคง ค�ำถามหลัก ได้แก่
บทบาทของรัฐสภาในส่วนทีเ่ กีย่ วกับกระบวนการตัดสินใจในนโยบายด้านความมัน่ คง
เป็นอย่างไร?
กฎหมายระหว่างประเทศมีส่วนในการจ�ำกัดหรือส่งเสริมการมีนโยบายด้านความ
มั่นคงของประเทศอย่างไรบ้าง?
ภาคประชาสังคมและสือ่ มวลชนมีบทบาทอย่างไรในส่วนทีเ่ กีย่ วกับภาคความมัน่ คง?
และรัฐสภาจะใช้ประโยชน์จากบทบาทของทั้งสองภาคส่วนนี้ได้อย่างไรบ้าง?
จะท�ำอย่างไรให้ประเด็นความมั่นคงถูกถ่ายทอดให้ประชาชนมีส่วนรับรู้?
บทบาทของผู้หญิงในภาคความมั่นคงคืออะไร?
ในภาคที่ 3 น�ำเสนอว่าใครบ้างมีส่วนเกี่ยวข้องกับภาคความมั่นคงซึ่งรวมถึงฝ่าย
ทหาร ต�ำรวจ หน่วยงานข่าวกรอง และองค์กร/หน่วยงานอื่นๆ ที่ท�ำหน้าที่คล้ายทหาร
(Militarized organizations) รวมตลอดถึงบริษทั รักษาความปลอดภัยของเอกชนด้วย
หน้าที่หลักและหน้าที่เฉพาะของหน่วยงานความมั่นคงเหล่านี้คืออะไร?
กลไกการตรวจสอบทางการเมืองภายในประเทศแบบใดที่รัฐจ�ำเป็นต้องมี?
รัฐสภาจะสามารถก�ำกับดูแลและตรวจสอบหน่วยงานในภาคความมั่นคงเหล่านี้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการใดบ้าง?
ภาคที่ 4 พิจารณาเครือ่ งมือและกลไกต่างๆ ทีร่ ฐั สภาสามารถน�ำไปใช้เพือ่ ก�ำกับดูแลและ
ตรวจสอบการท�ำงานของภาคความมั่นคง โดยน�ำเสนอค�ำตอบต่อค�ำถาม เช่น
รัฐสภาจะสามารถใช้กลไกใดบ้างในการก�ำกับดูแล/ตรวจสอบการท�ำงานของภาคความ
มั่นคง?
เราจะสามารถปรับปรุงและพัฒนาความช�ำนาญเฉพาะทางของสมาชิกรัฐสภาใน
ประเด็นความมั่นคงได้อย่างไรบ้าง?
บทบาทของรัฐสภาในการสอบสวน การรับฟังข้อมูลและการพิจารณาในประเด็นความ
มั่นคงคืออะไร?
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คณะกรรมาธิการกลาโหมจะท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร?
บทบาทของผู้ตรวจการรัฐสภาหรือผู้ตรวจการแผ่นดิน (Ombudsman) คืออะไร?
สถาบันผู้ตรวจการรัฐสภาที่รับผิดชอบในเรื่องการป้องกันประเทศมีวิธีการท�ำงาน
อย่างไร?
เหตุใดสมาชิกรัฐสภาจึงควรที่จะเยี่ยมเยือนหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ให้บริการด้าน
ความมั่นคง?
ภาคที่ 5 เป็นการพิจารณาสถานการณ์เฉพาะที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อประเด็นความมั่นคง
ของชาติ อาทิ การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (States of Emergency) ภัยคุกคาม
ต่อความมั่นคงภายใน ปัญหาการก่อการร้าย และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (Cybercrime) รวมทั้งน�ำเสนอนัยยะของการมีส่วนร่วมในภารกิจสนับสนุนการรักษาสันติภาพ
ระหว่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ที่ปราศจากเสถียรภาพ
หรือไม่กเ็ ป็นพืน้ ทีท่ ปี่ ญ
ั หาความมัน่ คงมีความเปราะบางและอ่อนไหวเป็นอย่างยิง่ โดยมุง่
ตอบค�ำถามในประเด็นต่างๆ อาทิ
จะมีวิธีการอย่างไรในการรักษาดุลยภาพอันเปราะบางในช่วงระยะเวลาระหว่าง
การประกาศสภาวการณ์ฉุกเฉินกับการรักษาความมั่นคงภายในรัฐ และการคงไว้ซึ่ง
การเคารพในสิทธิมนุษยชน?
อะไรคือวัตถุประสงค์และข้อจ�ำกัดของประกาศสภาวการณ์ฉุกเฉิน?
อะไรคือการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญในประเด็นด้านความมั่นคงหลังเหตุการณ์ 11
กันยายน 2001? เราจะจ�ำแนกการก่อการร้ายออกจากการชุมนุมประท้วงอันชอบธรรม
ในระบอบประชาธิปไตยได้อย่างไร และสถาบันรัฐสภามีบทบาทอย่างไรในประเด็นนี?้
รัฐสภามีบทบาทอย่างไรในกระบวนการตัดสินใจส่งกองก�ำลังไปยังต่างประเทศ
ในภารกิจสนับสนุนการปฏิบัติการรักษาสันติภาพระหว่างประเทศ?
ภาคที่ 6, 7 และ 8 เสนอการวิเคราะห์ 3 รูปแบบในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง
กับงานในภาคความมั่นคง โดยในภาคที่ 6 เน้นการวิเคราะห์งบประมาณการป้องกัน
ประเทศ ซึ่งถูกควบคุมโดยรัฐสภาและโดยหน่วยงานผู้ตรวจสอบบัญชีของรัฐโดยมี
ค�ำถามส�ำคัญ ได้แก่
งบประมาณเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของความมั่นคงได้อย่างไร?
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เราจะสามารถน�ำเอาความโปร่งใสและความสามารถในการตรวจสอบและภาระรับผิดชอบ
มาใช้ในกระบวนการจัดท�ำงบประมาณด้านความมั่นคงได้อย่างไร?
อะไรคือเงือ่ นไขในการก�ำกับดูแลและตรวจสอบการจัดท�ำงบประมาณด้านความมัน่ คง
ที่เหมาะสม?
เราจะสามารถตรวจสอบบัญชีของภาคความมัน่ คงได้อย่างไร? เหตุใดการมีหน่วยงาน
ตรวจสอบบัญชีทเี่ ป็นอิสระจึงมีความส�ำคัญ และหน่วยงานดังกล่าวจะมีวธิ กี ารท�ำงาน
อย่างไร?
ภาคที่ 7 เป็นการพิจารณาบุคลากรในภาคความมัน่ คงเพือ่ ช่วยสมาชิกรัฐสภาในการก�ำกับ
ดูแล ออกกฎเกณฑ์ตั้งแต่ในกระบวนการรับสมัคร สรรหา คัดเลือก ฝึกอบรม จนถึง
เกษียณอายุ โดยมีประเด็นทีต่ อ้ งพิจารณาคือ การจัดการเกีย่ วกับบ�ำนาญ การเกณฑ์ทหาร
และการจัดหาทางเลือกอื่นในการให้บริการด้านความมั่นคง
เราจะสามารถปลูกฝังค่านิยมประชาธิปไตยให้แก่บุคลากรในภาคความมั่นคง
ได้อย่างไร?
เจ้าหน้าที่เหล่านั้นจะสามารถจัดตั้งสหภาพแรงงานทหารขึ้นได้หรือไม่?
คุณสมบัติเฉพาะของบุคลากรในภาคส่วนนี้คืออะไร?
การเกณฑ์ทหารและการให้บริการด้านความมั่นคงที่เป็นทางเลือกในรูปแบบอื่นๆ
มีการ ด�ำเนินการอย่างไรในประเทศต่างๆ?
มีการก�ำหนดระเบียบวิธปี ฏิบตั ิ (Code of Conduct) เป็นการเฉพาะส�ำหรับเจ้าหน้าที่
ด้านความมั่นคงหรือไม่? มีการน�ำเอาแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากลมาใช้ปฏิบัติ
หรือไม่?
สมาชิกรัฐสภามีความเกี่ยวข้องอย่างใดบ้างในการบริหารจัดการบุคลากรในภาค
ความมั่นคง?
ในภาคสุดท้าย คือภาคที่ 8 เป็นการน�ำเสนอข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ในภาคความมัน่ คง (ควรจะซือ้ อะไรและจากใคร) รวมถึงการจัดซือ้ และการถ่ายโอนอาวุธ
อะไรคือข้อจ�ำกัดทางกฎหมาย?
กระบวนการตัดสินใจในส่วนการจัดหาอาวุธเป็นอย่างไร?
มีสถานการณ์ใดบ้างที่ท�ำให้กระบวนการจัดหาอาวุธโดยลับสามารถด�ำเนินการได้
อย่างชอบธรรม?
รัฐสภาจะสามารถประเมินประเด็นเหล่านี้ได้อย่างไรบ้าง?
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สารบัญ
ค�ำน�ำผู้แปล
ค�ำนิยมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ บ�ำรุงสุข
ค�ำนิยมโดย พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์
ค�ำน�ำ
รายชื่อผู้มีส่วนร่วมในการผลิต คู่มือของ IPU-DCAF
ค�ำปรารภ
สิ่งที่ท่านจะค้นพบในคู่มือฉบับนี้
รายการที่อยู่ในกรอบ
ภาคที่ 1
พัฒนาการแนวความคิดด้านความมั่นคง
และผู้มีบทบาทด้านความมั่นคง : ความท้าทายต่อรัฐสภา
บทที่ 1
ความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกที่เปลี่ยนแปลง
บทที่ 2
ความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลโดยรัฐสภา	
บทที่ 3
บทบาทและความรับผิดชอบของรัฐสภา	
			 และสถาบันอื่นๆ ของรัฐ
ภาคที่ 2
การก�ำกับดูแลและการตรวจสอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
บทที่ 4
การขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
บทที่ 5
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติและกฎกติการะหว่างประเทศ
บทที่ 6
บทบาทของภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน
บทที่ 7
มุมมองทางเพศสภาพต่อนโยบายด้านความมั่นคง

iii
viii
x
xiii
xiv
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12

19
25
29
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45
51
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ภาคที่ 3
องค์ประกอบหลักของฝ่ายปฏิบัติการในภาคความมั่นคง
บทที่ 8
ทหาร
บทที่ 9
องค์กรด้านทหารอื่นๆ ของรัฐ
บทที่ 10
โครงสร้างของหน่วยงานต�ำรวจ
บทที่ 11
หน่วยงานข่าวกรองและหน่วยงานราชการลับ
บทที่ 12
บริษัทเอกชนที่ท�ำงานด้านการรักษา	
			 ความปลอดภัย การทหาร และความมั่นคง
ภาคที่ 4
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติภายใต้การก�ำกับดูแลและตรวจสอบ
โดยรัฐสภา : เงื่อนไขและกลไกในการด�ำเนินงาน
บทที่ 13
เงื่อนไขที่น�ำไปสู่การก�ำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพโดยรัฐสภา	
บทที่ 14
กลไกของรัฐสภาที่ใช้ในการก�ำกับดูแลภาคความมั่นคง
บทที่ 15
คณะกรรมาธิการกลาโหมรัฐสภาหรือ
			 คณะกรรมาธิการรัฐสภาด้านความมั่นคง
บทที่ 16
ผู้ตรวจการแผ่นดิน (The Ombudsman)
บทที่ 17
การเยี่ยมเยือนหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านความมั่นคง
ภาคที่ 5
การก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านความมั่นคง :
สถานการณ์พิเศษและการปฏิบัติการพิเศษ
บทที่ 18
สถานการณ์ที่เป็นข้อยกเว้น
บทที่ 19
การรักษาความมั่นคงภายใน
บทที่ 20
การก่อการร้าย
บทที่ 21
วิทยาการด้านข้อมูลข่าวสารและความมั่นคง :
			 เครื่องมือและความท้าทายใหม่ๆ
บทที่ 22
ภารกิจในปฏิบัติการรักษาสันติภาพระหว่างประเทศ
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ภาคที่ 6
ทรัพยากรทางการเงิน : การควบคุมงบประมาณด้านความมั่นคง
อย่างมีประสิทธิภาพ
บทที่ 23
ความมั่นคงและอ�ำนาจในการจัดสรรงบประมาณ
บทที่ 24
การตรวจสอบบัญชีรายจ่ายงบประมาณด้านความมั่นคง
ภาคที่ 7
ทรัพยากรมนุษย์ในภาคความมั่นคง : การสร้างหลักประกัน
ในความเป็นมืออาชีพและการก�ำกับดูแลตามแนวทางประชาธิปไตย
บทที่ 25
การส่งเสริมค่านิยมประชาธิปไตยในภาคความมั่นคง
บทที่ 26
การจัดการบริหารงานบุคคลในภาคความมั่นคง
บทที่ 27
การเกณฑ์ทหารและการคัดค้านการเกณฑ์ทหาร
			 โดยอ้างหลักมโนธรรม
ภาคที่ 8
ทรัพยากรทางวัตถุ : การท�ำให้การก�ำกับดูแลและตรวจสอบการจัดหา
และการถ่ายโอนอาวุธเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บทที่ 28
การจัดหาอาวุธและอุปกรณ์ทางทหาร
บทที่ 29
การค้าอาวุธและการถ่ายโอนอาวุธ
อ้างอิงท้ายบท
สหภาพรัฐสภาระหว่างประเทศคือใคร ?
ศูนย์การควบคุมกองทัพในระบบประชาธิปไตย ณ กรุงเจนีวา
(The Geneva Centre for the Democratic Control
of Armed Forces - DCAF)
เกี่ยวกับผู้แปล

203
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256

269
278
		295
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313

= ปุ่มสารบัญ
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รายการที่อยู่ในกรอบ
กรอบที่ 1 ภัยคุกคามความมั่นคงในรูปแบบอื่นๆ ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นภัยที่แยก
พิจารณาเป็นเอกเทศหรือร่วมกัน
กรอบที่ 2 รูปแบบต่างๆ ของความร่วมมือด้านความมั่นคง
กรอบที่ 3 ภารกิจของสถาบันหลักของรัฐที่รับผิดชอบในภาคความมั่นคง
กรอบที่ 4 หลักธรรมาภิบาลในการปกครองเป็นคุณค่าส�ำคัญในการก�ำกับดูแลและ
ตรวจสอบภาคความมั่นคงในแนวทางประชาธิปไตย
กรอบที่ 5 การตั้งถามต่อนโยบายด้านความมั่นคงของประเทศ
กรอบที่ 6 ประชาธิปไตยโดยตรงและการให้สตั ยาบันสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศและ
ความตกลงที่ส�ำคัญอื่นๆ : กรณีของสวิตเซอร์แลนด์
กรอบที่ 7 ภาคประชาสังคมในละตินอเมริกา : ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม
ของบทบาทและความส�ำคัญขององค์กรภาคประชาสังคม
กรอบที่ 8 สงครามในรูปแบบใหม่ : ช่วงเวลาที่ยากล�ำบากต่อเสรีภาพของสื่อมวลชน
กรอบที่ 9 เสรีภาพของสื่อมวลชนภายหลังเหตุการณ์ 11 กันยายน ค.ศ. 2001
กรอบที่ 10 เว็บไซต์ของรัฐสภา
กรอบที่ 11 รัฐสภาและสื่อมวลชน
กรอบที่ 12 เพศสภาพในกระบวนการสันติภาพ
กรอบที่ 13 มุมมองทางเพศสภาพต่อปฏิบัติการและกระบวนการสันติภาพ
กรอบที่ 14 กองก�ำลังของบุคลากรทางทหารทีเ่ ป็นสตรี : ตัวอย่างของประเทศสมาชิกเนโต
กรอบที่ 15 การมีส่วนร่วมของสตรีในนโยบายด้านความมั่นคงในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของกระแสความเสมอภาคทางเพศ
กรอบที่ 16 มิติและข้อท้าทายใหม่ๆ จากการที่สตรีมีส่วนร่วมในภาคความมั่นคง
กรอบที่ 17 ประเทศที่ปราศจากหน่วยงานทางทหาร
กรอบที่ 18 การปฏิรูปการป้องกันประเทศ : เพื่อจุดประสงค์อะไร?
กรอบที่ 19 การใช้ทหารในการบังคับใช้กฎหมายของฝ่ายพลเรือนในแอฟริกาใต้
กรอบที่ 20 ตัวอย่างของหน่วยงานองค์กรทางทหารอื่นๆ ในบางประเทศ
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กรอบที่ 21
กรอบที่ 22
กรอบที่ 23
กรอบที่ 24
กรอบที่ 25
กรอบที่ 26
กรอบที่ 27
กรอบที่ 28
กรอบที่ 29
กรอบที่ 30
กรอบที่ 31
กรอบที่ 32
กรอบที่ 33
กรอบที่ 34
กรอบที่ 35
กรอบที่ 36
กรอบที่ 37
กรอบที่ 38
กรอบที่ 39

ลักษณะส�ำคัญของกิจการต�ำรวจในวิถีทางประชาธิปไตย
การใช้อำ� นาจอย่างบิดเบือนและสถานการณ์ที่เป็นอันตราย
กิจการต�ำรวจในเอริเทรีย : กรณีศึกษา
รัฐสภาและการจัดสรรงบประมาณพิเศษแก่หน่วยงานข่าวกรอง :
กรณีอาร์เจนตินา
แนวปฏิบตั บิ างประการของคณะกรรมาธิการรัฐสภาในการจัดการเกีย่ วกับ
เอกสารลับต่างๆ
บริ ษั ท รั ก ษาความปลอดภั ย เอกชน และบริ ษั ท เอกชนที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ด้านการทหาร และอันตรายบางประการต่อระบอบประชาธิปไตย
เครื่องมือและกลไกต่างๆ ที่รัฐสภาอาจน�ำมาใช้ในกระบวนการก�ำกับดูแล
และตรวจสอบภาคความมั่นคงในวิถีประชาธิปไตย
ยุทธศาสตร์เชิงรุกในการก�ำกับดูแลและตรวจสอบภาคความมั่นคงโดย
รัฐสภา
กลไกและแนวปฏิบัติในการส่งเสริมรัฐสภาให้มีความเชี่ยวชาญในประเด็น
ด้านความมั่นคง : ข้อเสนอแนะบางประการ
กลไกและกระบวนการรัฐสภาในการก�ำกับดูแลและควบคุมฝ่ายบริหาร
ข้อแนะน�ำในการตั้งกระทู้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลักษณะส�ำคัญของคณะกรรมาธิการไต่สวนของรัฐสภา
คณะกรรมาธิการสอบสวนกรณีการส่งกองก�ำลังของแคนาดาไปประจ�ำการ
ในโซมาเลีย : ตัวอย่างของผลกระทบของรายงานของรัฐสภาต่อสาธารณชน
ในประเด็นความมั่นคงของรัฐสภา
ภารกิจหลักของคณะกรรมาธิการกลาโหมหรือคณะกรรมาธิการความมัน่ คง
การประชุมร่วมของคณะกรรมาธิการต่างประเทศและคณะกรรมาธิการ
กลาโหมของรัฐสภานอร์เวย์ (สภา Storting)
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ผู้ตรวจการแผ่นดินด้านงานกลาโหมในบางประเทศ
ผู้ตรวจการรัฐสภาประจ�ำกองทัพเยอรมัน
กรณีอาร์เจนตินา
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กรอบที่ 40 พิธีสารเพิ่มเติมในอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน เปิดโอกาสให้มี
การเยี่ยมเยือนพื้นที่ของหน่วยงานด้านความมั่นคง
กรอบที่ 41 สถานการณ์ฉุกเฉิน : จุดประสงค์และหลักการ
กรอบที่ 42 การรักษาความมั่นคงและระบอบประชาธิปไตย
กรอบที่ 43 การใช้อ�ำนาจอันมิชอบและผลลัพธ์อันร้ายแรง
กรอบที่ 44 การตอบโต้เหตุการณ์ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 ของคณะมนตรีความมัน่ คง
แห่งสหประชาชาติ
กรอบที่ 45 การต่อสู้กับการก่อการร้าย
กรอบที่ 46 อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองปัจเจกชนจากกระบวนการสืบค้นข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ (ETS 108)
กรอบที่ 47 การท�ำให้เกิดสันติภาพ (Peacemaking), การรักษาสันติภาพ (Peacekeeping) การบังคับให้เกิดสันติภาพ (Peace Enforcement) และการ
สร้างสันติภาพ (Peace building) : ค�ำจ�ำกัดความของสหประชาชาติ
กรอบที่ 48 กระบวนการปฏิบตั กิ ารรักษาสันติภาพของสหประชาชาติอย่างเป็นขัน้ ตอน
กรอบที่ 49 กฎเกณฑ์การใช้ก�ำลังของภารกิจรักษาสันติภาพ
กรอบที่ 50 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพของสหประชาชาติ
กรอบที่ 51 งบประมาณ : เครื่องมือส�ำคัญของธรรมาภิบาลในระบอบประชาธิปไตย
กรอบที่ 52 เหตุใดรัฐสภาจึงต้องมีบทบาทอย่างแข็งขันในเรื่องงบประมาณ
กรอบที่ 53 สัดส่วนเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายในการป้องกันประเทศต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวม ในบริเวณต่างๆ ทั่วโลก และในบางประเทศ
กรอบที่ 54 การวางแผน การจัดท�ำโครงการ และระบบงบประมาณ (PPBS)
กรอบที่ 55 องค์ประกอบพื้นฐานของงบประมาณกลาโหม: งบประมาณกลาโหม
ของสเปน ปี ค.ศ. 2002
กรอบที่ 56 อุปสรรคส�ำคัญในการจัดท�ำงบประมาณด้านความมั่นคงอย่างโปร่งใส
กรอบที่ 57 การจ�ำแนกประเภทข้อมูล 3 ระดับ ในงบประมาณด้านความมั่นคง
กรอบที่ 58 ปัญหาหลักที่มีผลกระทบต่อการควบคุมการจัดท�ำงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพในภาคความมั่นคง
กรอบที่ 59 แนวปฏิ บั ติ ใ นการจั ด ท� ำ งบประมาณกลาโหมในบางประเทศในยุ โ รป
ตะวันออกเฉียงใต้ (ณ ค.ศ. 2001)
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กรอบที่ 60 ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน
กรอบที่ 61 บทบาทของส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดินของสหราชอาณาจักรในการก�ำกับ
ดูแลภาคความมั่นคงโดยรัฐสภา
กรอบที่ 62 รัฐสภาของจอร์เจียและการควบคุมงบประมาณ
กรอบที่ 63 ข้อเสนอแนะของสภาแห่งยุโรปต่อการมีสทิ ธิในการเป็นสมาชิกสมาคมหรือ
สหภาพของเจ้าหน้าที่ในกองทัพ
กรอบที่ 64 ภาวะผู้น�ำและการให้การศึกษาภาคพลเมืองในกองทัพเยอรมัน : หลักการ
“Innere F hrung”
กรอบที่ 65 ประมวลจริยธรรมส�ำหรับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย
กรอบที่ 66 ลักษณะส�ำคัญของประมวลจริยธรรมในด้านการเมือง – การทหาร
ของภาคความมั่นคงของกลุ่มประเทศ OSCE (ค.ศ. 1994)
กรอบที่ 67 การจัดการบริหารงานบุคคล : ประเด็นส�ำคัญที่สมาชิกรัฐสภาควรให้
ความสนใจ
กรอบที่ 68 การเกณฑ์ทหารทั่วโลก
กรอบที่ 69 การคุกคามทหารเกณฑ์
กรอบที่ 70 มติของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ที่ 1998/77:
การคัดค้านการเข้ารับการเกณฑ์ทหารโดยอ้างหลักมโนธรรม
กรอบที่ 71 การรับใช้ชาติโดยการปฏิบตั งิ านในหน่วยงานทางเลือก : กรณีสวิตเซอร์แลนด์
กรอบที่ 72 เหตุใดสมาชิกรัฐสภาจึงควรให้ความสนใจกับการจัดหาอาวุธ
กรอบที่ 73 นโยบายการจัดหาอาวุธทีค่ ลุมเครือ หรือกระบวนการจัดซือ้ อาวุธทีด่ �ำเนินการ
อย่างลับๆ อาจก่อให้เกิด…
กรอบที่ 74 นโยบายของเนเธอร์แลนด์ในการจัดซือ้ อาวุธ : มิตขิ องการก�ำกับดูแลโดย
รัฐสภา
กรอบที่ 75 การถ่ายโอนอาวุธ : ค�ำจ�ำกัดความ
กรอบที่ 76 ความตกลงส่วนภูมิภาคในเรื่องการถ่ายโอนอาวุธ
กรอบที่ 77 การท�ำให้มาตรการลงโทษในการซือ้ ขายอาวุธมีลกั ษณะทีใ่ ช้บงั คับอย่างได้ผล
มากยิ่งขึ้น : สิ่งที่สมาชิกรัฐสภาสามารถท�ำได้
กรอบที่ 78 การค้าอาวุธที่เป็นส่วนเกิน : ผลกระทบในทางลบของการลดอาวุธ
กรอบที่ 79 ประมาณการตัวเลขในการค้าอาวุธขนาดเล็ก
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กรอบที่ 80 แผนปฏิบตั กิ ารของสหประชาชาติในการต่อต้านการค้าอาวุธขนาดเล็กและ
อาวุธเบาทีผ่ ดิ กฎหมาย : ประเด็นส�ำคัญทีส่ มาชิกรัฐสภาควรให้ความสนใจ
กรอบที่ 81 บทบาทของรัฐสภาในการควบคุมการส่งออกอาวุธ: ความโปร่งใสและ
ความสามารถในการตรวจสอบได้ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
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ภาคที่ 1

พัฒนาการแนวความคิดด้านความมั่นคง
และผู้มีบทบาทด้านความมั่นคง :
ความท้าทายต่อรัฐสภา
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บทที่ 1

ความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไป
ในโลกที่เปลี่ยนแปลง
ในช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมา สถานการณ์ดา้ นความมัน่ คงของโลกได้เปลีย่ นแปลงไปอย่างมาก
ขณะทีภ่ ยั คุกคามแบบเดิมๆ ค่อยๆ จางหายไป ข้อท้าทายในรูปแบบใหม่ซงึ่ ดูจะน่าหวาดกลัว
เสียยิง่ กว่าก็เข้ามาแทนที่ และจึงน�ำไปสูแ่ นวความคิดใหม่ๆ ทีเ่ กีย่ วกับความมัน่ คง ความ
ขัดแย้ง และสันติภาพ

สันติภาพและความมั่นคงในรัฐประชาธิปไตย
ความขัดแย้งมิได้เป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงเสมอไป ในทุกสังคม
ความคิดเห็นที่แตกต่างและขัดแย้งกันในประเด็นต่างๆ ปรากฏอยู่ทั่วไป ในประเทศ
ประชาธิปไตย การมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเปิดโอกาสให้ประชาชนถ่ายทอด
ความคิดเห็นเหล่านั้นผ่านผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้ง และผู้แทนปวงชนเหล่านั้นมีภาระ
หน้าทีจ่ ะต้องถกเถียง อภิปราย และชัง่ น�ำ้ หนักในประเด็นปัญหาทีม่ คี วามส�ำคัญผ่านการ
อภิปรายในเวทีสาธารณะ กระบวนการดังกล่าวส่งผลให้รฐั ประชาธิปไตยสามารถสลายขัว้
ความขัดแย้งจนน�ำไปสู่การประนีประนอมที่เป็นที่ยอมรับและได้รับการสนับสนุนจาก
ประชาชนส่วนใหญ่ ขณะที่ในสังคมที่ปราศจากกลไก/สถาบันประชาธิปไตยที่ท�ำหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความขัดแย้งหรือความเห็นที่แตกต่างนั้นได้พัฒนาไปจนเกิน
การควบคุมได้ และกลายเป็นความขัดแย้งที่น�ำไปสู่ความรุนแรงในที่สุด และจากการ
ที่มีกลไกภายในที่สามารถจัดการความขัดแย้งได้นี่เองที่ท�ำให้ระบอบประชาธิปไตยถูก
มองว่ามีความเชื่อมโยงโดยธรรมชาติกับสันติภาพและความมั่นคง
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เหตุผลอีกประการหนึ่งที่ท�ำให้ความเชื่อมโยงดังกล่าวมีความโดดเด่นก็คือ ในปัจจุบัน
เป็นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวางว่า ความมัน่ คงนัน้ มิใช่เป้าหมายในตัวของมันเอง แต่ความ
มั่นคงควรจะสนองตอบต่อสวัสดิภาพและความผาสุกของประชาชนด้วย ด้วยเหตุนี้
ระบอบประชาธิปไตยที่มีรากฐานอันมั่นคงด้วยระบบรัฐสภาที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็น
แนวทางที่จะท�ำให้แนวคิดเรื่องความมั่นคงในลักษณะของการสนองตอบต่อความผาสุก
ของปวงชนมีความหมายในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง
“อธิ ป ไตยของชุ ม ชน ภู มิ ภ าค ของชาติ แ ละของรั ฐ นั้ น จะมี
ความหมายอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่ออ�ำนาจอธิปไตยดังกล่าวนั้น
มาจากอ�ำนาจอธิปไตยทีแ่ ท้จริง อันได้แก่ จากอธิปไตยของมนุษย์
นั่นเอง” – วาคลาฟ ฮาเวล
ความมัน่ คงแห่งชาติทมี่ งุ่ เน้นไปทีก่ ารคุม้ ครองป้องกันรัฐจึง “กลายเป็น” ความมัน่ คงของ
มนุษย์ ซึ่งมุ่งไปที่การปกป้องคุ้มครองปัจเจกชนและชุมชนเป็นเบื้องแรก ในทางปฏิบัติ
แนวคิดนี้จึงส่งผลให้รัฐขยายขอบเขตการตอบโต้ต่อภัยคุกคามต่อความมั่นคงโดยรวม
เอานโยบายดังต่อไปนี้ไว้ในนโยบายความมั่นคงของรัฐด้วย อันได้แก่
มาตรการเชิงป้องกัน (Preventive action) : หมายความถึงความคิดริเริ่มและ
มาตรการต่างๆ ในการป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้ง อาทิ การแก้ไขความขัดแย้ง
โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางและปฏิบัติการสร้างสันติภาพต่างๆ
การแทรกแซง (Intervention) : การเข้าแทรกแซงในความขัดแย้งภายในประเทศ
เพือ่ ปกป้องประชาชนจากภยันตรายทีร่ า้ ยแรงยิง่ ขึน้ ในกรณีทกี่ ารใช้มาตรการในรูปแบบ
อื่นประสบความล้มเหลว
มาตรการตอบโต้ (Reactive action) : หมายถึงมาตรการบรรเทาทุกข์ต่างๆ ซึ่ง
มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งในช่วงระหว่างและหลังสงครามกลางเมือง โดยมีเป้าหมาย
เพื่อให้ความช่วยเหลือพลเรือนซึ่งได้รับผลกระทบจากสงคราม อาทิ การสร้างค่าย
ส�ำหรับผูอ้ พยพพลัดถิน่ การให้ทลี่ ภี้ ยั แก่ผอู้ พยพลีภ้ ยั หรือการจัดหาอุปกรณ์บรรเทา
สาธารณภัยต่างๆ
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จากความมั่นคงทางทหารสู่ความมั่นคงแบบครอบคลุม
(Comprehensive security)
การเปลี่ยนจุดเน้นมายัง “ความมั่นคงของมนุษย์” เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการขยาย
ขอบเขตของแนวความคิดเรื่องความมั่นคงให้มีความกว้างขวางครอบคลุมในประเด็น
ที่นอกเหนือไปจากประเด็นด้านการทหาร โดยมีความเห็นพ้องต้องกันว่า ประเด็น
เรือ่ งความมัน่ คงนัน้ ควรทีจ่ ะได้รบั การพิจารณาในลักษณะทีก่ ว้างขวางครอบคลุมโดยรวม
เอาปัจจัยที่มิใช่ปัจจัยทางทหารมาพิจารณาประกอบด้วย (โปรดดูกรอบที่ 1)
กรอบที่ 1

ภัยคุกคามความมั่นคงในรูปแบบอื่นๆ ในปัจจุบัน
ไม่ว่าจะเป็นภัยที่แยกพิจารณาเป็นเอกเทศหรือร่วมกัน
ภัยคุกคามทางการเมือง อาทิ ความไร้เสถียรภาพทางการเมืองภายใน รัฐล้มเหลว การ
ก่อการร้ายและการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆ
ภัยคุกคามทางเศรษฐกิจ อาทิ ความยากจน ช่องว่างระหว่างประเทศที่ร�่ำรวยและยากจน
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยระหว่างประเทศ ผลกระทบจากรัฐที่มีอ�ำนาจทางเศรษฐกิจสูง หรือ
จากประเทศเพื่อนบ้านที่ไร้เสถียรภาพ และปัญหาโจรสลัด
ภั ย คุ ก คามด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม หรื อ ภั ย คุ ก คามอั น เกิ ด จากน�้ ำ มื อ ของมนุ ษ ย์ อาทิ
ภัยพิบตั ทิ างนิวเคลียร์ การเปลีย่ นแปลงทางนิเวศน์วทิ ยาในระดับโลก สภาวการณ์การสึกกร่อน
เสื่อมโทรมของดินและน�ำ้ การขาดแคลนอาหารและทรัพยากรอื่นๆ
ภัยคุกคามทางสังคม อาทิ ความขัดแย้งระหว่างชนกลุ่มน้อยและคนส่วนใหญ่ การมีจำ� นวน
ประชากรมากเกินไป องค์กรอาชญากรรมต่างๆ การค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ การค้าที่
ผิดกฎหมาย การอพยพโยกย้ายถิ่นฐานประชากรจ�ำนวนมหาศาลอย่างไร้การควบคุม และ
โรคติดต่อหรือโรคระบาดต่างๆ

ผลดีของการขยายขอบเขตของแนวความคิดเรือ่ งความมัน่ คงให้มคี วามกว้างขวางยิง่ ขึน้
คือ ท�ำให้เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามความมั่นคงในแง่มุมที่กว้างขวางขึ้นด้วย
และสามารถเตรียมการรับมือกับภัยดังกล่าวได้ ข้อเสียก็คือ หน่วยงานที่รับผิดชอบใน
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เรือ่ งความมัน่ คง ซึง่ หมายรวมถึงหน่วยงานต่างๆ ทีม่ อี �ำนาจโดยชอบธรรมในการใช้ก�ำลัง
ในการสั่งการการใช้ก�ำลัง หรือในการขู่ว่าจะมีการใช้ก�ำลังเพื่อปกป้องรัฐและประชาชน
นั้น อาจกลายสภาพเป็นหน่วยงานที่มีอ�ำนาจมากจนเกินไป หากหน่วยงานเหล่านัน้ จะ
ต้องเข้ามามีบทบาทอย่างแข็งขันในกิจการทีม่ ใิ ช่กจิ การทหารด้วย ยิง่ ไปกว่านัน้ ภาคความ
มั่นคงก็อาจไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่จ�ำเป็นในการตอบสนองต่อภัยคุกคามใหม่ๆ
เหล่านี้เช่นกัน

จากความมัน่ คงของรัฐมาสูค่ วามร่วมมือด้านความมัน่ คงระหว่างรัฐ
แนวความคิดที่ว่ารัฐจะไม่สามารถมีความมั่นคงได้ด้วยการ “พึ่งตนเอง” (self-help)
แต่เพียงล�ำพัง หากแต่จำ� เป็นต้องร่วมมือกับรัฐอืน่ ๆ นัน้ มิใช่แนวความคิดใหม่แต่อย่างใด
ดังจะเห็นได้ว่า ในช่วงศตวรรษที่ 20 องค์กรความมั่นคงร่วมเป็นที่แพร่หลายอย่างมาก
ไม่ว่าจะเป็นองค์การสันนิบาตชาติ (League of Nations) และองค์กรที่สืบทอดต่อมา
คือ สหประชาชาติ (United Nations) หรือแม้แต่องค์การป้องกันร่วมกันในลักษณะ
พันธมิตร เช่น องค์การสนธิสัญญาร่วมป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือเนโต้ เป็นต้น
อย่างไรก็ดี เมื่อสงครามเย็นสิ้นสุดลง ความขัดแย้งภายในรัฐกลับมีจำ� นวนเพิ่มสูงขึ้น
และเมือ่ ไม่นานมานี้ ภัยก่อการร้ายได้กลายเป็นปรากฏการณ์ทพี่ าดหัวข่าวอยูอ่ ย่างต่อเนือ่ ง
ขณะทีก่ ระแสโลกาภิวฒ
ั น์กย็ งิ่ ผลักดันให้รฐั ต้องพึง่ พาอาศัยกันมากยิง่ ขึน้ ซึง่ รวมถึงการ
พึ่งพากันในด้านความมั่นคงด้วย ดังจะเห็นได้ว่าในขณะนี้ ภัยคุกคามความมั่นคงในรัฐ
หนึ่ง สามารถจะแผ่ขยายและส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาค
และต่อสันติภาพของโลกได้ สภาพความเป็นจริงดังกล่าวควบคู่กับการที่วาระด้านความ
มั่นคงมีขอบเขตที่ขยายวงกว้างขึ้นดังได้กล่าวข้างต้นจึงเป็นตัวเร่งให้ความร่วมมือด้าน
ความมั่นคงระหว่างประเทศมีความจ�ำเป็นยิ่งขึ้นไปอีก
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กรอบที่ 2

รูปแบบต่างๆ ของความร่วมมือด้านความมั่นคง
ระบบการป้องกันร่วมกัน (Collective Defence) หมายถึงการมีสนธิสัญญาที่คู่ภาคีตั้งแต่
สองรัฐขึ้นไปตกลงที่จะให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกรณีที่ถูกรุกรานจากภายนอก
ตัวอย่างทีโ่ ดดเด่นทีส่ ดุ ของความตกลงในรูปแบบนีค้ อื องค์การเนโต้ (NATO)1 และองค์การ
รัฐอเมริกัน (Organization of American States)2
ระบบความมั่นคงร่วม (Collective Security) ภายใต้ระบบนี้ ประชาคมระหว่างประเทศ
ตกลงร่วมกันที่จะประนามการใช้ก�ำลังและจะให้ความช่วยเหลือแก่รัฐสมาชิกในกรณีที่รัฐ
นั้นถูกรุกรานโดยรัฐอื่น ซึ่งถือว่าเป็น ระบบที่ประชาคมระหว่างประเทศมีปฏิกิริยาตอบโต้
อย่างแข็งขันต่อการละเมิดสันติภาพระหว่างประเทศ ระบบความมั่นคงร่วมนี้จะแตกต่างจาก
ระบบการป้องกันร่วมข้างต้นในลักษณะที่เป็นการมุ่งรับมือกับการรุกรานภายในประชาคม
นั้นเอง (มิใช่การรุกรานจากภายนอก) องค์การสหประชาชาติเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของระบบ
ดังกล่าว ดังปรากฏในมาตราที่ 41 และ 42 ของกฎบัตรสหประชาชาติที่ระบุว่าประชาคม
ระหว่างประเทศจักต้องกดดันผู้ที่ท�ำลายสันติภาพไม่ว่าจะด้วยการบีบบังคับโดยไม่ใช้ก�ำลัง
หรือแม้แต่ด้วยการใช้กำ� ลังทหารก็ตาม
แหล่งที่มา : SIMMA, Bruno: The Charter of the United Nations, 1995
ระบบความมัน่ คงโดยการร่วมมือกัน (Cooperative Security)3 ในระบบความมัน่ คงแบบนี้
ได้เชื่อมโยงความมั่นคงร่วมในแบบที่ 2 เข้ากับแนวทางในการจัดการประเด็นความมั่นคงใน
ลักษณะทีก่ ว้างขวางครอบคลุม ซึ่งได้มีการให้คำ� จ�ำกัดความว่าเป็น “แนวทางอย่างกว้างๆ ใน
การจัดการประเด็นความมัน่ คง ซึง่ เป็นประเด็นทีม่ ขี อบเขตครอบคลุมในหลายมิติ มุง่ เน้นการ
ให้หลักประกันด้านความมั่นคงมากกว่าแนวทางในการป้องปราม และเป็นแนวทางที่เปิดรับ
รัฐสมาชิกโดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวน สนับสนุนความร่วมมือแบบพหุภาคีมากกว่าทวิภาคี ไม่ได้ให้
ความส�ำคัญกับการใช้แนวทางแก้ปัญหาด้วยการใช้กำ� ลังเหนือแนวทางที่ไม่ใช้ก�ำลัง ยังคงให้
ความส�ำคัญกับรัฐในฐานะตัวแสดงหลักในระบบความมัน่ คง หากแต่ยอมรับด้วยว่าตัวแสดงที่
ไม่ใช่รฐั ก็อาจจะมีบทบาทส�ำคัญในประเด็นความมัน่ คงด้วยเช่นกัน ขณะทีก่ ไ็ ม่จ�ำเป็นทีจ่ ะต้อง
มีองค์กรหรือสถาบันความร่วมมือที่เป็นทางการ แต่ก็มิได้ปฏิเสธหรือคัดค้านการมีองค์กร
ดังกล่าว และเหนือสิง่ อืน่ ใด คือการมุง่ เน้นคุณค่าของการสร้าง “ความเคยชินหรือธรรมเนียม
ปฏิบัติของการเจรจา” (Habits of Dialogue) บนพื้นฐานของการเจรจาในลักษณะพหุภาคี”
แหล่งที่มา : EVANS, Gareth: Cooperating for Peace, 1993
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ในปัจจุบัน การจัดการด้านความมั่นคงในรูปแบบของระบบการป้องกันร่วมกัน จัดว่า
เป็นรูปแบบของความร่วมมือด้านความมัน่ คงทีโ่ ดดเด่นและมีความเข้มข้นทีส่ ดุ ในขณะ
ที่ความร่วมมือในรูปแบบอื่นที่มีระดับความเข้มข้นน้อยกว่าก็มีปรากฏทั้งในลักษณะ
ของเครือข่ายความร่วมมือแบบทวิภาคีและพหุภาคี โดยปราศจากรูปแบบขององค์การ
ทางทหารอย่างเป็นทางการ
การตัดสินใจเข้าร่วมในองค์การความร่วมมือด้านความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูป
แบบขององค์การป้องกันร่วมนัน้ ย่อมส่งผลกระทบอย่างส�ำคัญต่อสถานการณ์ดา้ นความ
มั่นคงของประเทศนั้นๆ โดยหลักการแล้ว ความร่วมมือในลักษณะดังกล่าวท�ำให้รฐั มี
ความมัน่ คงขึน้ เนือ่ งจากเป็นการสร้างหลักประกันว่าจะมีแนวร่วมในลักษณะ “ก�ำปัน้ รวม”
ในการต่อต้านภัยคุกคาม อย่างไรก็ตาม การเข้าเป็นสมาชิกขององค์การดังกล่าว
ย่อมต้องมีข้อแลกเปลี่ยน อันได้แก่ การที่รัฐสมาชิกมีข้อผูกพันที่จะต้องปรับตัวไปตาม
จุดประสงค์และข้อก�ำหนดของระบบพันธมิตรด้วย ซึง่ เท่ากับเป็นการจ�ำกัดทางเลือกของ
รัฐในการก�ำหนดนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นอกจากนี้ ยังอาจส่งผลกระทบต่อการ
ท�ำหน้าทีข่ องรัฐสภาในการก�ำกับดูแลภาคความมัน่ คง เพราะกระบวนการในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับนโยบายด้านความมั่นคงนั้นบางส่วนได้เปลี่ยนจากกระบวนการในระดับรัฐไป
สู่ระดับนานาชาติไปเสียแล้ว
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บทที่ 2

ความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลโดยรัฐสภา
เป็นความเชื่อโดยทั่วไปว่า นโยบายด้านความมั่นคงนั้นเป็นภารกิจ “โดยธรรมชาติ” ของ
ฝ่ายบริหาร ด้วยเหตุที่เป็นฝ่ายที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องและสามารถลงมือ
ด�ำเนินการได้โดยทันที รัฐสภามักจะถูกมองว่าเป็นองค์กรที่มีความเหมาะสมน้อยกว่า
ทีจ่ ะเข้าไปเกีย่ วข้องกับประเด็นความมัน่ คง โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ ประเด็นเหล่านีม้ กั จะ
เกี่ยวพันกับกระบวนการขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก ทั้งยังเป็นสถาบันที่ขาด
ความเชีย่ วชาญเฉพาะด้านและขาดข้อมูล อย่างไรก็ดี รัฐสภามีภาระรับผิดชอบทีจ่ ะต้อง
ตรวจสอบและก�ำกับดูแลการท�ำงานของฝ่ายบริหารในเรื่องความมั่นคงเช่นเดียวกับการ
ตรวจสอบและก�ำกับดูแลนโยบายด้านอืน่ ๆ การก�ำกับดูแลภาคความมัน่ คงโดยรัฐสภามี
ความส�ำคัญอย่างยิ่งด้วยเหตุผล 4 ประการ

การก�ำกับดูแลและตรวจสอบโดยรัฐสภาถือเป็นหัวใจหลักของระบอบ
ประชาธิปไตยในการป้องกันมิให้มีการใช้อ�ำนาจแบบเผด็จการ
อดีตนายกรัฐมนตรีของฝรัง่ เศส จอร์จ เคลมองโซ (Georges Cléémenceau) เคยกล่าว
ไว้ว่า “สงครามนั้นเป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญเกินกว่าที่จะมอบความไว้วางใจให้ทหารเป็น
ผูด้ แู ล” แม้จะดูเหมือนเป็นการพูดเล่น แต่ขอ้ ความดังกล่าวเป็นการย�ำ้ เตือนว่า ในระบอบ
ประชาธิปไตยนั้น ผู้แทนปวงชนมีอ�ำนาจสูงสุด และไม่ควรจะมีภาคส่วนใดในสังคมที่
ได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบและควบคุมจากผู้แทนเหล่านั้น รัฐที่ปราศจากการ
ควบคุมภาคความมั่นคงโดยรัฐสภา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การควบคุมฝ่ายทหารนั้น ควร
จะถือว่าเป็นรัฐที่เป็นประชาธิปไตยไม่สมบูรณ์ หรือ เป็นรัฐที่ก�ำลังอยู่ในระยะเปลี่ยน
ผ่านไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย (ตัวเน้นโดยผู้แปลและเรียบเรียง)
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นักวิชาการอเมริกันที่มีชื่อเสียง คือ โรเบิร์ต ดาห์ล (Robert A. Dahl) กล่าวไว้ว่า
“ปัญหาพื้นฐานที่ส�ำคัญที่สุดและคงอยู่มาอย่างต่อเนื่องในการเมืองก็คือ การที่จะ
ต้องหลีกเลี่ยงระบบการปกครองแบบเผด็จการ” ด้วยเหตุนี้ เมื่อภาคความมั่นคงมี
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับภารกิจหลักของรัฐ ระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลจึงมี
ความจ�ำเป็นเพื่อเป็นการดุลอ�ำนาจของฝ่ายบริหาร การก�ำกับดูแลภาคความมั่นคงโดย
รัฐสภา จึงเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญอย่างยิ่งที่สะท้อนถึงการจัดสรรอ�ำนาจในระดับรัฐ
และหากด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะเป็นการจ�ำกัดขอบเขตอ�ำนาจของฝ่ายบริหาร
หรือประธานาธิบดีด้วย

ไม่มีการเสียภาษีโดยปราศจากตัวแทน
(No taxation without representation)
จนถึงขณะนี้ กลไกที่ส�ำคัญที่สุดของรัฐสภาในการควบคุมฝ่ายบริหารก็คือ งบประมาณ
นับตั้งแต่ยุคแรกๆ ของการประชุมสภาในประเทศยุโรปตะวันตก รัฐสภาได้เรียกร้อง
ว่าจะต้องมีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบายมาโดยตลอด โดยอ้างว่า “จะไม่มีการเสีย
ภาษีหากปราศจากตัวแทน” ภาคความมั่นคงนั้นเป็นหน่วยงานที่ใช้งบประมาณจ�ำนวน
มหาศาล จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่สภาจักต้องติดตามและตรวจสอบควบคุมการใช้
งบประมาณอันจ�ำกัดของรัฐให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด

การก�ำกับดูแลภาคความมั่นคงโดยรัฐสภาเป็นการสร้างกรอบทางกฎหมาย
ในการพิจารณาประเด็นความมั่นคง
แม้ว่าในทางปฏิบัติฝ่ายบริหารจะเป็นผู้ร่างกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงทั้งหลาย แต่
สมาชิกรัฐสภาก็มีบทบาทส�ำคัญในการพิจารณาร่างกฎหมายเหล่านั้น กล่าวคือ รัฐสภา
สามารถเสนอให้มกี ารแก้ไขร่างกฎหมายดังกล่าวเพือ่ เป็นหลักประกันว่า กรอบกฎหมาย
เหล่านัน้ สะท้อนถึงแนวคิดใหม่ๆ ทีเ่ กีย่ วกับประเด็นด้านความมัน่ คงเข้าไว้ดว้ ย นอกจากนี้
รัฐสภายังมีหน้าทีใ่ นการติดตามมิให้กฎหมายทีบ่ ญ
ั ญัตขิ นึ้ เป็นเพียงตัวหนังสือ หากแต่มี
การน�ำไปใช้ปฏิบัติอย่างจริงจัง
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การก�ำกับดูแลโดยรัฐสภาเป็นเสมือนสะพานเชื่อมสู่สาธารณชน
ฝ่ายบริหารอาจมิได้ตระหนักถึงประเด็นความมั่นคงที่มีความส�ำคัญล�ำดับแรกๆ และ
มีผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนทั่วไป แต่สมาชิกรัฐสภาเป็นผู้ที่ติดต่อสื่อสารกับ
ประชาชนอยู่ตลอดเวลา และจึงเป็นผู้ทจี่ ะสะท้อนข้อคิดเห็นของประชาชนได้เป็นอย่างดี
ฉะนั้นรัฐสภาจึงสามารถท�ำหน้าที่สะท้อนปัญหาของประชาชนได้ และต้องน�ำปัญหา
เหล่านั้นบรรจุไว้ทั้งในนโยบายและกฎหมายด้านความมั่นคงด้วย

ข้อท้าทายในการก�ำกับดูแลภาคความมั่นคงโดยรัฐสภา
สิง่ ทีเ่ ป็นข้อท้าทายต่อการท�ำหน้าทีข่ องรัฐสภาในการก�ำกับดูแลภาคความมัน่ คง 3 ประการ
ได้แก่
ประการแรก กฎหมายที่เกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการ (Secrecy
Laws) อาจเป็นอุปสรรคต่อการตรวจสอบความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของภาค
ความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่อยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็น
ประชาธิปไตย หรือ ในประเทศที่มีความแตกแยกภายในอันเกิดจากความขัดแย้ง
เป็นระยะเวลานาน กฎหมายที่เน้นการรักษาความลับของทางราชการอาจจ�ำกัด
หรือแม้แต่เป็นภัยอันตรายต่อการก�ำกับดูแลภาคความมัน่ คงได้ ซึง่ การคงกฎหมาย
ในลักษณะดังกล่าวก็เป็นผลจากการปราศจากกฎหมายที่ให้หลักประกันในเรื่อง
เสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสารนั่นเอง
ประการที่สอง ภาคความมั่นคงเป็นภาคส่วนที่มีความสลับซับซ้อนเป็นอย่างยิ่ง
รัฐสภาต้องท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลและตรวจสอบในประเด็น เช่น การจัดหาอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ การควบคุมอาวุธ การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานทหาร สมาชิก
รัฐสภาทุกคนใช่ว่าจะมีความรอบรู้และความช�ำนาญอย่างเพียงพอทีจ่ ะประเมินหรือ
ตรวจสอบ ก�ำกับดูแลในประเด็นเหล่านีไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ หรืออาจไม่มที งั้ เวลา
และโอกาสที่จะได้พัฒนาองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญเหล่านั้น โดยเหตุที่สมาชิก
รัฐสภาเองก็ถกู จ�ำกัดด้วยวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง ซึง่ ก็สง่ ผลให้การเข้าถึงแหล่งข้อมูล
องค์ความรู้ในประเด็นต่างๆ ทั้งภายในและจากต่างประเทศมีข้อจ�ำกัดไปด้วย
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ประการที่สาม การมุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ ก็
อาจส่งผลกระทบต่อความโปร่งใสและความชอบธรรมในนโยบายด้านความมั่นคง
ตามแนวทางประชาธิปไตยได้ดว้ ยเช่นกัน ในกรณีทคี่ วามร่วมมือดังกล่าวอาจส่งผล
ให้รัฐสภาถูกกีดกันออกจากกระบวนการก�ำหนดนโยบายไปโดยอัตโนมัติ ฉะนั้น
จึงเป็นความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีร่ ฐั สภาจักต้องสามารถท�ำหน้าทีใ่ นการให้ขอ้ มูล มีสว่ นร่วม
ตลอดจนสามารถติดตามและตรวจสอบประเด็นและความตกลงต่างๆ ในเวทีระหว่าง
ประเทศด้วย
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บทที่ 3

บทบาทและความรับผิดชอบของรัฐสภา
และสถาบันอื่นๆ ของรัฐ
ความรับผิดชอบร่วมกัน

แม้ว่ารัฐสภาและรัฐบาลจะมีบทบาทที่แตกต่างกันในประเด็นความมั่นคง แต่สถาบัน
ทั้งสองมีความรับผิดชอบร่วมกันที่จะท�ำให้ภาคความมั่นคงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แนวความคิดเรือ่ งความรับผิดชอบร่วมกันนีถ้ กู น�ำมาประยุกต์ใช้กบั ความ
สัมพันธ์ระหว่างผู้น�ำฝ่ายทหารและพลเรือนด้วยเช่นกัน ผู้น�ำทั้งสองฝ่ายไม่ควรจะมอง
อีกฝ่ายว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามที่มีเป้าหมายที่ขัดแย้งกัน เพราะแท้ที่จริงแล้วทั้งสองฝ่าย
ต้องพึ่งพากันในการที่จะให้เกิดนโยบายด้านความมั่นคงที่ครอบคลุม มีประสิทธิภาพ
และมีประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้ การก�ำกับดูแลตามแนวทาง
ประชาธิปไตยจึงหมายรวมถึง การมีการสนทนากันระหว่างผู้น�ำทางการเมืองและผู้น�ำ
ทางทหารอย่างต่อเนือ่ งบนพืน้ ฐานของความไว้เนือ้ เชือ่ ใจซึง่ กันและกัน และการมีชอ่ งทาง
การสื่อสารที่เปิดถึงกันได้ตลอดเวลา ตลอดจนการรวมอีกฝ่ายหนึ่งไว้ในการพิจารณา
ประเด็นด้านความมัน่ คงด้วย การทีม่ กี ารพูดคุยแลกเปลีย่ นระหว่างผูน้ ำ� ทัง้ สองฝ่ายอย่าง
สม�ำ่ เสมอมีผลดีอย่างยิง่ เพราะเท่ากับเป็นการป้องกันมิให้ผนู้ ำ� ฝ่ายทหารและฝ่ายการเมือง
แปลกแยกและมองอีกฝ่ายว่าเป็นศัตรู ซึ่งก็เท่ากับเป็นการสร้างเสถียรภาพทางการเมือง
ภายในไปในตัวนั่นเอง

การจัดแบ่งบทบาทและหน้าที่
สถาบันหลักของรัฐทั้ง 3 สถาบัน อันได้แก่ ฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ มี
บทบาทส�ำคัญต่อนโยบายความมั่นคงของประเทศ กรอบที่ 3 แสดงให้เห็นถึงบทบาท
ของแต่ละสถาบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝ่ายบริหารนั้นมีผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญถึง 3 ส่วน
29

การกำ�กับดูแลภาคความมั่นคงโดยรัฐสภา : หลักการ กลไก และแนวปฏิบัติ ค.ศ. 2003

ด้วยกันคือ ประมุขของรัฐ รัฐบาล และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตารางดังกล่าวเป็น
เพียงการเสนอภาพรวมของหน้าที่/ความรับผิดชอบของแต่ละสถาบันซึ่งอาจจะมีความ
แตกต่างกันไปตามระบบการเมืองของแต่ละประเทศ ด้วยเหตุนี้ ตารางดังกล่าวจึงมิได้
เป็นตัวแทนของบทบาทหรือหน้าที่ของสถาบันหลักของทุกประเทศทั่วโลก
นอกเหนือจาก ฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการแล้ว ภาคประชาสังคมก็มี
บทบาทส�ำคัญอย่างไม่เป็นทางการต่อการก�ำหนดและการน�ำนโยบายด้านความมั่นคง
ไปปฏิบตั ิ ขณะทีส่ อื่ มวลชนก็มบี ทบาทด้านการท�ำหน้าทีร่ ายงานให้สาธารณชนรับทราบถึง
เจตนารมณ์และการด�ำเนินงานของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง (กรุณาดูบทที่ 6)
นอกจากนี้ ยังมีสถาบันอีก 2 แห่งที่ท�ำหน้าที่ส�ำคัญในการตรวจสอบและก�ำกับดูแล
ให้การน�ำนโยบายความมั่นคงไปปฏิบัตินั้นสอดคล้องกับงบประมาณที่รัฐจัดสรรให้
อันได้แก่ ผูต้ รวจการแผ่นดิน (The Ombudsman) (ดูบทที่ 16) และผูต้ รวจเงินแผ่นดิน
(The Auditor General) (ดูบทที่ 24)

ความรับผิดชอบทางการเมือง
หน่วยงานด้านความมั่นคงจะต้องรับผิดชอบโดยขึ้นตรงต่อสถาบันหลักทั้ง 3 ดังนี้
ฝ่ายบริหาร : มีหน้าที่ควบคุมโดยตรงจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และในระดับ
ท้องถิ่นโดยเป็นผู้ก�ำหนดงบประมาณ วางแนวนโยบายทั่วไป ตลอดจนเป็นผู้จัด
ล�ำดับความส�ำคัญของภารกิจให้กับหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งหมด
ฝ่ายนิติบัญญัติ : มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลหน่วยงานด้านความมั่นคงผ่านการ
ออกกฎหมายที่ก�ำหนดและวางกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน และก�ำหนดขอบเขต
อ�ำนาจหน้าที่ของหน่วยงานด้านความมั่นคง ตลอดจนเป็นผู้จัดสรรงบประมาณ
การควบคุมโดยรัฐสภานั้นยังอาจหมายรวมถึงการตั้งผู้ตรวจการรัฐสภา หรือ
คณะกรรมาธิการทีท่ ำ� หน้าทีใ่ นการสอบสวน/สืบสวนในกรณีทปี่ ระชาชนร้องเรียน
เกี่ยวกับภาคความมั่นคงนี้ด้วย
ฝ่ายตุลาการ : มีหน้าทีใ่ นการติดตามการปฏิบตั งิ าน ตลอดจนด�ำเนินคดีฟอ้ งร้อง
เจ้าหน้าทีท่ กี่ ระท�ำความผิดตามกระบวนการกฎหมายอาญา หรือกระบวนการทาง
แพ่งแล้วแต่กรณี
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กรอบที่ 3

ภารกิจของสถาบันหลักของรัฐที่รับผิดชอบในภาคความมั่นคง
รัฐสภา

ฝ่ายตุลาการ

ฝ่ายบริหาร
ประมุขของรัฐ

คณะรัฐมนตรี

หัวหน้าคณะเจ้า
หน้าที่รับผิดชอบ

ผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุด

ในบางประเทศ
รัฐสภาอาจมีการถก
ประเด็นต�ำแหน่ง
ของผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุดและ/
หรือเป็นผู้แต่งตั้ง
ผู้บัญชาการทหาร
สูงสุด

รัฐบาลถือว่าเป็น
ในบางประเทศ
ศาลรัฐธรรมนูญ
ในบางประเทศ
ผู้บัญชาการสูงสุด
ต�ำแหน่ง
เป็นผู้ตีความ
ประมุขของรัฐ
เกี่ยวกับความชอบ มีหน้าที่เฉพาะใน ในยามสงคราม ผู้บัญชาการสูงสุด
ทางทหารนั้นจะมี
ด้วยกฎหมายของ ทางพิธีการเท่านั้น
เฉพาะในยาม
ประธานาธิบดีหรือ ขณะทีบ่ างประเทศ
สงครามเท่านั้น
คณะรัฐมนตรีใน ประมุขของรัฐมี
ขณะที่บางประเทศ
ฐานะ
อ�ำนาจอย่างแท้จริง
เป็นต�ำแหน่งถาวร
ผู้บัญชาการสูงสุด ด้วย อาทิ เป็น
ผู้บัญชาการ
เหล่าทัพในยาม
สงคราม

นโยบายความ
มั่นคงของประเทศ

ท�ำหน้าที่
ถกประเด็นและ
ให้ความเห็นชอบ
แนวความคิด
ด้านความมั่นคง
ตลอดจนออก
กฎหมายเกี่ยวกับ
ความมั่นคงทั้งมวล

ลงนามในกฎหมาย เสนอนโยบายและ ให้ค�ำปรึกษาแก่
ที่เกี่ยวกับ
เป็นผู้นำ� นโยบาย รัฐบาล และเป็นผู้
วางแผนสนับสนุน
ความมั่นคง
ความมั่นคง
และน�ำนโยบาย
ไปปฏิบัติ
ความมั่นคง
ไปปฏิบัติ

งบประมาณ

อนุมัติงบประมาณ

-

-

-

เสนองบประมาณ

ให้ค�ำปรึกษา
แก่รัฐบาล

กฎหมายเกี่ยวกับ เป็นผู้ออกกฎหมาย ศาลรัฐธรรมนูญ ลงนามในประกาศ เสนอกฎหมายและ ให้ข้อเสนอแนะและ
ความมั่นคง/การ
ตีความกฎหมาย ให้มีการใช้กฎหมาย กฎหมายประกอบ ค�ำปรึกษาแก่รัฐบาล
ป้องกันประเทศ
ว่าขัดรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญ
และเป็นผู้นำ�
หรือไม่
ทั้งหลาย
กฎหมายไปปฏิบัติ
บุคลากร

ในบางประเทศ ท�ำหน้าที่พิจารณา
แต่งตั้งระดับ
รัฐสภามีอ�ำนาจ ตัดสินว่าพฤติกรรม ผู้บังคับบัญชา
ในการอนุมัติการ
ของบุคลากร
ระดับสูงและให้
แต่งตั้งต�ำแหน่งที่ ชอบด้วยกฎหมาย ความเห็นชอบ
ส�ำคัญต่างๆ
หรือไม่
แผนงานบุคลากร

แต่งตั้งผู้บังคับ
บัญชาระดับสูง

ให้ค�ำปรึกษา/ข้อ
เสนอแนะแผนงาน
บุคลากร การน�ำ
แผนไปปฏิบัติและ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ในระดับต�ำ่ ลงมา

31

การกำ�กับดูแลภาคความมั่นคงโดยรัฐสภา : หลักการ กลไก และแนวปฏิบัติ ค.ศ. 2003
รัฐสภา

ฝ่ายตุลาการ

ฝ่ายบริหาร
ประมุขของรัฐ

การจัดหาอาวุธ

พิจารณาตรวจสอบ
และ/หรืออนุมัติ
โครงการขนาดใหญ่
ในการจัดซื้ออาวุธ
ยุทโธปกรณ์

พิจารณาคดีที่
เกี่ยวกับการละเมิด
กฎหมายเกี่ยวกับ
การติดสินบนและ
พฤติกรรมฉ้อฉล

การส่งกองก�ำลัง หาเหตุผลเพื่อการ พิจารณาว่าการ
ไปยังต่างประเทศ/ อนุมัติหรือแสดงให้ กระท�ำดังกล่าวขัด
การยอมให้ใช้พื้นที่ เห็นถึงผลทีจ่ ะตามมา กับหลักกฎหมาย
หรือไม่
ภายในรัฐเป็นที่ตั้ง หลังจากอนุมัติ
ฐานทัพต่างชาติ ให้มีการส่งก�ำลัง
หรือ ไม่อนุมัติเลย
สนธิสัญญา
ระหว่างประเทศ,
การเข้าร่วม
ในระบบพันธมิตร

เป็นผู้มีอ�ำนาจ
ในการอนุมัติ

-

-

-

ลงนามใน
สนธิสัญญา
ระหว่างประเทศ

คณะรัฐมนตรี

หัวหน้าคณะเจ้า
หน้าที่รับผิดชอบ

เสนอโครงการ
จัดซื้ออาวุธ
ยุทโธปกรณ์

ริเริ่มและด�ำเนินการ
ซื้ออาวุธ

เจรจาการเข้ามี
ส่วนร่วมใน
กองก�ำลัง
ระหว่างประเทศ
และเป็นผู้กำ� หนด
กฎการใช้ก�ำลัง

เป็นผู้บัญชาการ
การรบ

รับผิดชอบ
ในการเจรจา
ระหว่างประเทศ

ให้ค�ำแนะน�ำรัฐบาล

ดังที่ได้กล่าวในตอนต้นว่า บทบาทของแต่ละสถาบันนั้นอาจจะมีความแตกต่างกันไป
ในแต่ละประเทศ แต่สิ่งที่สำ� คัญก็คือ ในทุกระบบการเมืองจะต้องมีการแบ่งสรรอ�ำนาจ
ระหว่างสถาบันเหล่านี้ เพือ่ ทีก่ ารตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกันอันเป็นการป้องกันมิให้
มีการใช้อ�ำนาจในทางการเมืองอย่างบิดเบือนของภาคความมั่นคงเกิดขึ้นได้ ในขณะที่
เป็นที่ตระหนักว่า ในหลายประเทศ ฝ่ายบริหารมักจะเป็นผู้มีบทบาทหลักในภาค
ความมั่นคง จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐสภาจะต้องมีอ�ำนาจและทรัพยากรที่จะท�ำให้สามารถ
ท�ำหน้าที่กำ� กับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ
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หลักการของการกำ�กับดูแลโดยรัฐสภา
ตามแนวทางประชาธิปไตย
โดยทั่วไปแล้ว ไม่ปรากฏหลักการสากลในการก� ำกับดูแลโดยรัฐสภาตามแนวทาง
ประชาธิปไตยอันเป็นที่ยอมรับเป็นมาตรฐานสากล เนื่องจากประเด็นความมั่นคงและ
การป้องกันประเทศนั้นถือเป็นเรื่องภายในอธิปไตยของรัฐ อย่างไรก็ดี มาตรฐานสากล
ในระดับภูมภิ าคพอมีปรากฏและเป็นทีย่ อมรับอยูบ่ า้ ง ดังเช่นในกรณีของประมวลระเบียบ
ปฏิบัติของ OSCE4 (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในกรอบที่ 66) อย่างไรก็ดี มีหลักเกณฑ์
บางประการทีเ่ ป็นข้อก�ำหนดความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือน-ทหารในระบอบประชาธิปไตย
อันได้แก่
รัฐเป็นตัวแสดงเพียงผูเ้ ดียวทีม่ อี ำ� นาจอันชอบธรรมในการใช้กำ� ลัง และหน่วยงาน
ด้านความมั่นคงทั้งหลายต้องรับผิดชอบต่อผู้ที่มีอ�ำนาจอันชอบธรรมนี้
รัฐสภามีอ�ำนาจที่เป็นอิสระในการก�ำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารรับผิดชอบต่อการ
พัฒนา การทบทวน และการน�ำนโยบายด้านความมัน่ คงและการป้องกันประเทศ
ไปปฏิบัติ
รัฐสภามีบทบาทเฉพาะตามรัฐธรรมนูญในการอนุมตั แิ ละตรวจสอบอย่างละเอียด
ในงบประมาณด้านการป้องกันประเทศและงบประมาณด้านความมั่นคงทั้งหมด
รัฐสภามีบทบาทส�ำคัญในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการประกาศใช้และการยกเลิกสภาวการณ์
ฉุกเฉินหรือสภาวะสงคราม (โปรดดู บทที่ 18)
หลักธรรมาภิบาลในการปกครอง (โปรดดูกรอบที่ 4) และหลักนิตธิ รรม เป็นหลักการ
ทีใ่ ช้กบั หน่วยงานทัง้ หลายของรัฐบาล ซึง่ รวมถึงหน่วยงานในภาคความมัน่ คงด้วย
เจ้าหน้าที/่ บุคลากร ในหน่วยงานด้านความมัน่ คงแต่ละคนต้องเข้าสูก่ ระบวนการ
ทางตุลาการ หากมีการละเมิดกฎหมายทั้งภายในประเทศและกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ในกรณีที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมทั้งในทางอาญาและทางแพ่ง
หน่วยงานด้านความมั่นคงของรัฐต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง
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กรอบที่ 4

หลักธรรมาภิบาลในการปกครองเป็นคุณค่าส�ำคัญในการก�ำกับดูแลและตรวจสอบ
ภาคความมั่นคงตามแนวทางประชาธิปไตย
“ธรรมาภิบาลในการปกครอง คือ องค์รวมของการมีกระบวนการจัดท�ำนโยบายทีโ่ ปร่งใส
คาดการณ์ได้และได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน มีระบบราชการที่ประกอบด้วยบุคลากร
ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพในทางวิชาชีพ และมีจรรยาบรรณ ซึ่งจะท�ำหน้าที่เพื่อสนอง
ประโยชน์ของสาธารณชน การเคารพในกฎหมาย มีกระบวนการด�ำเนินงานที่โปร่งใส
ตลอดจน มีภาคประชาสังคมที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อ
ประชาชน ในทางตรงกันข้าม การขาดธรรมาภิบาลในการปกครองนั้น มีลักษณะของ
การมีกระบวนการก�ำหนดนโยบายตามอ�ำเภอใจ มีระบบราชการซึ่งขาดความรับผิดชอบ
และปราศจากกาตรวจสอบ มีระบบกฎหมายทีไ่ ม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือระบบกฎหมาย
ที่ปราศจากความเป็นธรรม ตลอดจนมีการใช้อ�ำนาจในทางบริหารอย่างบิดเบือน การ
ปราศจากภาคประชาสังคมที่มีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะทั้งมวล รวมถึงการมีการ
ฉ้อราษฎร์บังหลวง ติดสินบน อย่างแพร่หลาย”
ที่มา : World Bank. 1994. Governance: The World Bank’s Experience
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บทที่ 4

การขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
องค์ประกอบของนโยบายความมั่นคง
นโยบายด้านความมัน่ คงของประเทศเป็นการก�ำหนดกรอบและวิธกี ารทีร่ ฐั บาลจะจัดการ
กับปัญหาความมัน่ คง ตลอดจนก�ำหนดวิธกี ารในการทีจ่ ะท�ำให้เกิดความมัน่ คงขึน้ ภายใน
รัฐ นโยบายความมั่นคงของรัฐจึงเป็นการตัดสินใจที่ส�ำคัญในส่วนที่เกี่ยวกับภาคความ
มั่นคงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทั้งภายในและภายนอกรัฐ นโยบายดังกล่าว
มีรากฐานจากมุมมองเฉพาะต่อประเด็นความมัน่ คงซึง่ ส่งผลต่อการก�ำหนดหลักนิยมทาง
ทหาร (Military Doctrine) ตลอดจนเป็นนโยบายที่ได้รับการพัฒนาภายใต้กรอบของ
กฎกติกาในระดับภูมภิ าคและระดับนานาชาติทรี่ ฐั นัน้ ๆ เป็นคูภ่ าคี ด้วยเหตุนี้ นโยบายความ
มัน่ คงของประเทศจึงมิได้มรี ากฐานมาจากการรับรูแ้ ละการมองภัยคุกคาม ความจ�ำเป็น
ในด้านความมั่นคง หรือการจัดล�ำดับความส�ำคัญด้านความมั่นคงของประเทศเท่านั้น
หากแต่เป็นผลพวงจากปัจจัยภายนอก รวมทัง้ แรงกดดันและพันธกรณีทรี่ ฐั นัน้ มีอยูด่ ว้ ย
อย่างไรก็ดี นโยบายความมั่นคงของรัฐควรที่จะต้องสนองตอบต่อคุณค่าและหลักการ
ดังที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศด้วย

กรอบที่ 5
การตั้งค�ำถามต่อนโยบายด้านความมั่นคงของประเทศ
ในการถกอภิปรายซึง่ น�ำไปสูก่ ารอนุมตั เิ อกสารทีเ่ กีย่ วกับนโยบายความมัน่ คงของประเทศ หรือใน
การถกอภิปรายการใช้นโยบายความมัน่ คงแห่งชาติในสถานการณ์เฉพาะนัน้ ผูแ้ ทนปวงชน ควรที่
จะต้องตั้งประเด็นค�ำถามดังต่อไปนี้
รัฐและสังคมต้องการการปกป้องจากภัยคุกคามประเภทใดบ้าง คุณค่าอะไรและ/หรือของ
กลุม่ ใดควรได้รบั การปกป้อง? และจึงน�ำไปสูค่ ำ� ถามทีว่ า่ เราต้องการความมัน่ คงในรูปแบบใด?
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นโยบายความมั่นคงของประเทศได้รวมเอาประเด็นหรือภัยความมั่นคงในรูปแบบใหม่ไม่ว่า
จะเป็นภัยคุกคามจากการก่อการร้าย หรือภัยจากองค์กรอาชญากรรมต่างๆ เข้าไว้ด้วยแล้ว
หรือยัง?
เราจะมีหลักประกันอะไรบ้างที่จะท�ำให้นโยบายความมั่นคงของประเทศไม่ขัดกับหลักการ
ของการเคารพสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ หรือ ต่อกฎหมายสิทธิมนุษยชนทั้งปวง?
ความมั่นคงขนาดไหนจึงจะเป็นความมั่นคงที่เพียงพอ?
วิธที ดี่ ที สี่ ดุ ในการบรรลุถงึ ความมัน่ คงของชาติคอื อะไร? ด้วยการเข้าร่วมเป็นภาคีกบั องค์การ
พันธมิตรทั้งหลาย หรือดัวยการรักษาความเป็นกลาง
กองก�ำลังรักษาความมัน่ คงของประเทศจะเข้าปฏิบตั กิ ารในกรณีเช่นใดบ้าง? จะเข้าปฏิบตั กิ าร
เฉพาะกรณีที่เป็นการปฏิบัติการทางทหารเพื่อการป้องกันประเทศ หรือจะเข้าร่วมในปฏิบัติ
การรักษาสันติภาพระหว่างประเทศด้วย?
เครื่องมือที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติการดังกล่าวมีอะไรบ้าง และภาคส่วนใดของสังคมที่จะต้อง
มีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดระดับความมั่นคงที่พึงปรารถนา? ต้องใช้ระยะเวลาเท่าใด และภายใต้
เงื่อนไขอะไรบ้าง?
ควรจะมีการทบทวนนโยบายความมั่นคงของประเทศบ่อยครั้งเพียงใด?
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสถานการณ์คลังของประเทศคืออะไร และประชาชนผู้เสียภาษี
พร้อมที่จะแบกรับภาระดังกล่าวมากน้อยเพียงใด?
นโยบายด้านความมัน่ คงและการด�ำเนินนโยบายดังกล่าวมีผลกระทบอย่างไรต่อความสัมพันธ์
กับต่างประเทศและต่อเสถียรภาพในภูมิภาค?
รัฐมีจุดยืนอย่างไรในปัจจุบันและในอนาคตต่อประเด็นอาวุธที่มีอ�ำนาจในการท�ำลายล้าง
มหาศาล เช่น อาวุธนิวเคลียร์? (Weapons of Mass Destruction-WMD)

ในหลักการนั้น การน�ำเอานโยบายความมั่นคงแห่งชาติไปปฏิบัติต้องเกี่ยวพันกับ
หน่วยงานรัฐหลากหลายหน่วยงาน และยังเกี่ยวพันกับเอกสารทางราชการที่เป็นเอกสาร
ด้านนโยบายอีกจ�ำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ จึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่งที่รัฐจะต้องก�ำหนด
ยุทธศาสตร์ดา้ นความมัน่ คงอย่างครอบคลุม โดยรวมเอาผูท้ มี่ บี ทบาททีเ่ กีย่ วข้องทุกฝ่าย
และความมัน่ คงในทุกแง่มมุ เข้าไว้ในยุทธศาสตร์นี้ การใช้ยทุ ธศาสตร์ทคี่ รอบคลุมดังกล่าว
จะท�ำให้รฐั บาลสามารถจัดการกับปัญหาด้านความมัน่ คงได้ในทุกมิตอิ ย่างบูรณาการ ดังจะ
เห็นได้วา่ ปรากฏการณ์ทถี่ อื ว่าเป็นความมัน่ คงในรูปแบบใหม่ไม่วา่ จะเป็นการก่อการร้าย
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หรืออาชญากรรมข้ามชาติ ท�ำให้รฐั ต้องมีเอกภาพในการรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ ซึง่ ก็
หมายถึงการแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กร และสถาบันทีม่ คี วามหลากหลาย
ไม่วา่ จะเป็น หน่วยงานทหาร กระทรวงการคลัง องค์กรต�ำรวจ หน่วยลาดตระเวนบริเวณ
ชายแดน และหน่วยงานข่าวกรอง ฯลฯ

ความส�ำคัญของการมีส่วนร่วมของรัฐสภา
โดยที่ตระหนักว่าภารกิจของสมาชิกรัฐสภานั้นคือการเป็นตัวแทนของปวงชนและเป็น
ตัวแทนผลประโยชน์ของประชาชน จึงเป็นความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่สมาชิกรัฐสภาจะต้องมี
ส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และมีบทบาทส� ำคัญในการให้
ความเห็นชอบอนุมัติแผนดังกล่าวผ่านกระบวนการที่โปร่งใส เหตุผลที่สมาชิกรัฐสภา
ควรมีบทบาทดังกล่าว คือ
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเป็นนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต ค่านิยม และ
สวัสดิการของประชาชนทัง้ หมด และจึงไม่ควรทีจ่ ะได้รบั การพิจารณาและขึน้ อยูก่ บั
การตัดสินใจของฝ่ายบริหารหรือกองทัพแต่เพียงล�ำพัง
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติมีผลกระทบส�ำคัญต่ออนาคตของสถาบันกองทัพ
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ทั้งหญิงชายในหน่วยงานความมั่นคงเหล่านั้นด้วย
นโยบายความมัน่ คงแห่งชาติมผี ลกระทบอย่างส�ำคัญต่อภาระทางการเงินการคลัง
ของประเทศและจึงเกี่ยวข้องกับภาษีของประชาชนโดยตรง
นอกเหนือไปจากภาระทางด้านการเงินการคลังแล้ว มาตรการด้านความมั่นคง
ต่างๆ ยังส่งผลกระทบต่อการจ�ำกัดอิสระและเสรีภาพของพลเมืองด้วย และจึงมี
ผลกระทบต่อระบอบประชาธิปไตย จึงเป็นความส�ำคัญอย่างยิ่งยวดที่รัฐสภา
ต้องให้หลักประกันว่ามาตรการเหล่านั้นจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายสิทธิมนุษยชน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration
of Human Rights)5 และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมือง
(International Covenant on Civil and Political Rights) ซึ่งระบุว่าสิทธิ
บางประการไม่สามารถที่จะถูกละเมิดได้ไม่ว่าอยู่ภายใต้สถานการณ์ใดก็ตาม
(โปรดดูบทที่ 18-20)
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บทบาทของรัฐสภาในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการ
การก�ำหนดนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
ในส่วนของรัฐสภานั้น การถกอภิปรายเรื่องนโยบายความมั่นคงแห่งชาติมิใช่เป็น
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว หากแต่เป็นกระบวนการในการจัดท�ำนโยบายที่
ต้องผ่านขั้นตอน 4 ขั้นตอนด้วยกัน ได้แก่ ขั้นตอนการร่างนโยบายและการตัดสินใจ
การน�ำไปปฏิบัติและการประเมินผล ขณะที่ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการร่างและ
น�ำนโยบายความมั่นคงไปปฏิบัติโดยปราศจากการแทรกแซง กระบวนการในการร่าง
และน�ำนโยบายไปปฏิบัตินี้ควรเป็นกระบวนการที่โปร่งใสและเปิดให้มีการมีส่วนร่วม
มากที่สุด เพื่อจะได้เกิดการถ่วงดุลที่เหมาะสมระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณี
ที่มีการใช้อิทธิพลไม่ว่าจะเป็นโดยฝ่ายความมั่นคงเอง หรือโดยกลุ่มอุตสาหกรรมทหาร
(Military-Industrial Complex)
ในทุกขั้นตอนของการจัดท�ำนโยบาย สมาชิกรัฐสภาควรจะใช้กลไกต่างๆ ที่มีอยู่เพื่อให้
ฝ่ายบริหารได้ตระหนักถึงประเด็นความกังวลด้านความมั่นคงและความคาดหวังของ
สาธารณชน กลไกที่มีอยู่ ได้แก่ การตั้งกระทู้สดโดยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร
การเสนอญัตติ การตัง้ คณะกรรมาธิการรับฟัง/พิจารณาไต่สวน การจัดท�ำ ”สมุดปกขาว”
(White Papers) การให้ผแู้ ทนของกระทรวง ทบวง กรมและ/หรือ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
มาชี้แจงข้อสงสัย ฯลฯ (โปรดดูบทที่ 14 ในส่วนที่เกี่ยวกับกลไกของรัฐสภาในการก�ำกับ
ดูแลและตรวจสอบภาคความมั่นคง)

การร่างนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
ในระบบรัฐสภาทัว่ โลก บทบาทของรัฐสภาในขัน้ ตอนแรกของการร่างและพัฒนานโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาตินั้นมีอยู่อย่างจ�ำกัด เพราะขั้นตอนนี้เป็นภารกิจของหน่วยงาน
กระทรวง ทบวงกรมของรัฐบาลเป็นหลัก อย่างไรก็ดี รัฐสภาและสมาชิกรัฐสภาก็ยังคง
สามารถมีบทบาททีส่ ำ� คัญได้ในลักษณะทีท่ ำ� ให้เกิดความมัน่ ใจว่านโยบายทีม่ อี ยูน่ นั้ สนองตอบ
ความต้องการและความคาดหวังของประชาชนและสร้างหลักประกันว่านโยบายจะได้รบั
การทบทวนเมื่อมีความจ�ำเป็น
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ในทางอุดมคตินนั้ บทบาทของรัฐสภาจึงไม่ควรจ�ำกัดอยูเ่ พียงการรับร่างเอกสารทีเ่ ป็นตัว
นโยบายความมั่นคง ซึ่งสภาอาจจะเห็นชอบหรือปฏิเสธเอกสารดังกล่าวเท่านั้น หากแต่
คณะกรรมาธิการทีม่ ปี ระสิทธิภาพและมีความเชีย่ วชาญควรได้รบั การปรึกษาหารือตัง้ แต่
ขั้นตอนแรกที่มีการร่างนโยบาย เพื่อที่จะได้เป็นผู้ให้ข้อมูลและความเห็นอันเป็นการ
สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ทางการเมืองที่หลากหลายดังที่ปรากฏอยู่ในรัฐสภา ให้ถูกบรรจุไว้
ในเอกสารที่ถูกตระเตรียมเพื่อน�ำเสนอเป็นนโยบายด้านความมั่นคงต่อสภาด้วย ใน
กระบวนการดังกล่าวนี้เอง ที่รัฐสภาจะสามารถถ่ายทอดข้อกังวลห่วงใยของประชาชน
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับความมัน่ คงเข้าไปสูก่ ระบวนการก�ำหนดนโยบายตัง้ แต่ขนั้ ตอนแรก และ
ยังท�ำให้เกิดบรรยากาศทีด่ ตี อ่ การถกอภิปรายในประเด็นดังกล่าวในรัฐสภาอีกด้วย เมือ่ มี
การน�ำเสนอร่างนโยบายเข้าสูส่ ภาเพือ่ การอนุมตั เิ ห็นชอบ ผลประโยชน์สงู สุดของประเทศ
ควรทีจ่ ะต้องอยูเ่ หนือความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจระหว่างเสียงข้างมากและฝ่ายค้านในรัฐสภา
ขณะที่ผลประโยชน์สูงสุดของประเทศก็ไม่ควรที่จะเป็นอุปสรรคต่อการวิพากษ์วิจารณ์
และถกอภิปรายในเอกสารที่เป็นนโยบายด้านความมั่นคงของประเทศด้วยเช่นกัน และ
ด้วยความเข้าใจดังกล่าว รัฐสภาก็ควรที่จะมีบทบาทในการเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลง
ในสาระของนโยบายที่นำ� เสนอสู่สภาได้ด้วย

กระบวนการตัดสินนโยบาย
รัฐสภาสามารถท�ำหน้าที่และมีบทบาทส�ำคัญในขั้นตอนการตัดสินใจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อเอกสารเกี่ยวกับนโยบายความมั่นคงของชาติได้ถูกน�ำเสนอต่อรัฐสภาแล้วก็ถือว่า
เอกสารนั้น “ตกเป็นสมบัติของรัฐสภา” และรัฐสภาจึงต้องมีความรับผิดชอบโดยตรง
ด้วยเหตุนี้ สภาจึงควรที่จะใช้เวลาอย่างเพียงพอในการศึกษาเอกสารอย่างถี่ถ้วน และ
ไม่ควรด�ำเนินการอย่างรีบเร่ง
รัฐสภาสามารถตัดสินใจที่จะให้ความเห็นชอบกับนโยบายและร่างกฎหมายใหม่ที่เสนอ
โดยฝ่ายรัฐบาลหรือสามารถคัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าวและเสนอให้มกี ารแก้ไขได้ และ
ในขั้นตอนนี้อีกเช่นกันที่รัฐสภาควรจะมีบทบาทอย่างสร้างสรรค์และแข็งขัน โดยการใช้
อ�ำนาจทีม่ อี ยูเ่ สนอให้มกี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลงหากยังไม่พอใจกับเอกสารทีถ่ กู น�ำเสนอขึน้ มา
ประเด็นปัญหาหลักทีส่ มาชิกรัฐสภาอาจหยิบยกขึน้ มาอภิปรายในสภาและหรือหยิบยกขึน้
มาในขั้นตอนการตัดสินใจนี้ได้น�ำเสนอไว้ในตอนแรกของบทนี้แล้ว
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ในขั้นตอนนี้ บทบาทที่ส�ำคัญที่สุดของรัฐสภาก็คือ อ�ำนาจในการจัดสรรงบประมาณ
(ส�ำหรับข้อมูลเพิม่ เติมในประเด็นนีโ้ ปรดดูภาคที่ 6 ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับทรัพยากรทางการเงิน)
อ�ำนาจดังกล่าวสามารถถูกน�ำมาใช้ได้อย่างทรงพลังยิ่งขึ้นเมื่อรัฐสภาสามารถด�ำเนินการ
ให้คณะกรรมาธิการจัดอภิปรายแยกคณะและลงมติในแต่ละประเด็นที่มีการจัดสรร
งบประมาณ ตลอดจนมีการอภิปรายและลงมติในงบรวมทั้งหมดของงบภาคส่วนด้าน
ความมั่นคงด้วย ฉะนั้น นโยบายและแผนการป้องกันประเทศจะต้องถูกก�ำหนดขึ้นให้
ทัน เวลาส� ำ หรับการตรวจสอบโดยรัฐสภา และจะต้อ งสอดคล้อ งกับ การเสนอขอ
งบประมาณในแต่ละรายการด้วย
นอกจากนี้ รัฐสภายังมีบทบาทส�ำคัญในการหาแรงสนับสนุนจากประชาชนเพื่อเป็น
หลักประกันว่า นโยบายที่ได้รับอนุมัตินั้นมีความชอบธรรม ด้วยเหตุนี้ ความโปร่งใสใน
การด�ำเนินการอภิปรายในรัฐสภาในประเด็นด้านความมัน่ คงจึงมีความส�ำคัญอย่างยิง่ ยวด
และจึงจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งเปิดโอกาสให้ประชาชนและสือ่ มวลชนเข้ารับฟัง การอภิปราย
และการไต่สวนในประเด็นเหล่านี้ด้วย

การน�ำนโยบายไปปฏิบัติ
ความรับผิดชอบของรัฐสภาในส่วนทีเ่ กีย่ วกับนโยบายความมัน่ คงแห่งชาติมไิ ด้สนิ้ สุดลง
หลังจากที่ได้ให้ความเห็นชอบในเอกสารนโยบายหรือแม้ภายหลังจากการอนุมัติจัดสรร
งบประมาณไปแล้วเท่านัน้ หากแต่รฐั สภายังต้องท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลและตรวจสอบการน�ำ
นโยบายไปปฏิบัติและตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างเคร่งครัดด้วย ในขั้นตอนของ
การน�ำนโยบายไปปฏิบัตินั้น รัฐสภาควรที่จะติดตามและตรวจสอบการด�ำเนินงานของ
รัฐบาลด้วยกลไกและเครื่องมือทุกอย่างที่มีอยู่ในมือ (โปรดดูบทที่ 14) และด้วยความ
ร่วมมือจากหน่วยงานอืน่ ๆ ทีท่ �ำหน้าทีต่ ดิ ตามการด�ำเนินงานของรัฐบาล (อาทิ ส�ำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน โปรดดูบทที่ 24) โดยรัฐสภาสามารถใช้อ�ำนาจตรวจสอบการใช้
งบประมาณทีร่ ฐั สภาได้อนุมตั ไิ ปแล้ว ตลอดจนตรวจสอบความสามารถในการปฏิบตั งิ าน
ของผู้ตรวจสอบบัญชีว่าสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
และมีประสิทธิภาพหรือไม่
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นอกจากนี้ รัฐสภายังอาจเข้าแทรกแซงได้เป็นครัง้ คราวในกรณีเกิดวิกฤติการณ์ หรือการ
เปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญอันเป็นกรณีทรี่ ฐั บาลต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสภาเพือ่ ปฏิบตั กิ าร
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตัวอย่างเช่น การส่งกองก�ำลังไปยังต่างประเทศ (โปรดดูบทที่ 22)
หรือการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (โปรดดูบทที่ 18) เป็นต้น นอกจากนี้ รัฐสภาก็ยัง
สามารถเข้าแทรกแซงในกรณีที่รัฐบาลด�ำเนินนโยบายผิดพลาดอย่างมหันต์ ซึ่งหากเกิด
กรณีดังกล่าวโดยปกติรัฐสภาก็มักจะตั้งกระทู้ถามในสภา หรือหากเป็นกรณีที่ร้ายแรง
อย่างยิ่งก็อาจจะมีค�ำสั่งให้ตั้งคณะกรรมาธิการพิเศษเพื่อท�ำการไต่สวนได้

การประเมินผลและบทเรียน
ในประเทศประชาธิปไตย รัฐบาลมีความรับผิดชอบทีจ่ ะต้องท�ำการประเมินนโยบายด้าน
ความมั่นคงและน�ำเสนอผลของการประเมินทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณต่อรัฐสภา
ในส่วนของรัฐสภาเองนัน้ การประเมินผลของนโยบายดังกล่าว หมายรวมถึงการตรวจสอบ
บัญชีทั้งในเชิงตัวเลขและประเมินการปฏิบัติงาน แม้ว่าการประเมินนโยบายและการใช้
งบประมาณทีร่ ฐั สภาได้จดั สรรไปให้ อาจเป็นกระบวนการทีล่ า่ ช้าไปบ้าง อย่างน้อยที่สุด การ
ท�ำการประเมินจะช่วยให้สภามีขอ้ มูลว่าควรจะยังคงยืนยันและใช้นโยบายเดิมต่อไปหรือ
ควรจะมีการเสนอแนวนโยบายใหม่ขึ้นมา ในบรรยากาศที่ภาคประชาสังคมมีความเข้ม
แข็ง องค์การพัฒนาเอกชนต่างๆ ก็มักจะท�ำการประเมินตัวนโยบายและการน�ำนโยบาย
ไปปฏิบตั วิ า่ สอดคล้องเหมาะสมกับงบประมาณทีไ่ ด้รบั การจัดสรรไปหรือไม่ควบคูไ่ ปด้วย
ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างของการประเมินภารกิจด้านการรักษาสันติภาพ การประเมิน
โครงการจัดซื้ออาวุธที่มีมูลค่าสูง หรือการประเมินระบบบุคลากรของกระทรวงกลาโหม
(โดยเฉพาะอย่างยิง่ ระบบการเกณฑ์ทหาร) นอกจากนี้ รัฐสภายังสามารถว่าจ้างหรือแต่งตัง้
คณะที่ปรึกษาที่จะท�ำหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นกรณีพิเศษได้อีกด้วย
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ท่านสามารถท�ำอะไรได้บ้างในฐานะสมาชิกรัฐสภา
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

ท�ำให้เกิดหลักประกันว่ามีความเชือ่ มโยงอย่างสมเหตุสมผลระหว่างนโยบายความมัน่ คง
แห่งชาติ หลักนิยมในการปฏิบัติการ แผนการป้องกันประเทศ และงบประมาณ
เมื่อพิจารณาเห็นควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการเปรียบเทียบนโยบายด้านความ
มั่นคงกับประเทศอื่นๆ ที่อยู่ในสถานการณ์ท�ำนองเดียวกันแล้ว รัฐสภาก็ควรจะ
ถกอภิปรายในประเด็นความทันสมัยของนโยบายด้านความมัน่ คง ตลอดจนอภิปรายประเด็น
การปรับเปลี่ยนนโยบายความมั่นคงให้ทันเหตุการณ์และสอดคล้องกับพัฒนาการด้าน
ความมั่นคงที่มีการเปลี่ยนแปลงไป : โปรดดู ภาคที่ 1 ในส่วนที่เกี่ยวกับพัฒนาการของ
นโยบายความมั่นคงของประเทศและผู้มีบทบาทในนโยบายด้านความมั่นคง
รัฐ สภาควรมีส่วนร่วมในทุกขั้น ตอนของนโยบายความมั่น คงของประเทศ ตั้ง แต่
กระบวนการร่างนโยบาย การตัดสินใจ การน�ำนโยบายไปปฏิบตั ิ และการประเมินนโยบาย
และผลของการด�ำเนินนโยบายซึง่ ก็จะท�ำให้รฐั สภามีบทบาทครบวงจรครอบคลุมทัง้ 4 ขัน้ ตอน
ของนโยบายด้านความมั่นคง

ประเด็นเพิ่มเติม

ในกระบวนการก�ำหนดนโยบายความมัน่ คงแห่งชาติและการร่างนโยบายความมัน่ คงใหม่
นั้น ต้องท�ำให้เกิดหลักประกันว่าจะมีการน�ำเอาประเด็นค�ำถามที่ปรากฏอยู่ในกรอบที่
5 ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ “การตัง้ ค�ำถามเกีย่ วกับนโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ” มาถกอภิปราย
ในรัฐสภาด้วย
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บทที่ 5

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
และกฎกติการะหว่างประเทศ
หลักการระหว่างประเทศ
ในบางกรณีสนธิสัญญาระหว่างประเทศจะจ�ำกัดหรือส่งเสริมให้รัฐมีทางเลือกในการ
ก�ำหนดนโยบายด้านความมัน่ คงของประเทศ ประเทศส่วนใหญ่เป็นสมาชิกขององค์การ
สหประชาชาติ และจึงมีพนั ธกรณีทตี่ อ้ งยึดกฎบัตรสหประชาชาติเป็นกรอบกติกา มาตรา
2.3 และ 2.4 ระบุไว้ว่า
“สมาชิกทั้งปวงจักต้องระงับกรณีพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติ
วิธีในลักษณะที่ไม่เป็นอันตรายต่อสันติภาพและความมั่นคง
ระหว่างประเทศ และความยุติธรรม”
“ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สมาชิกทั้งปวงจักต้องละเว้น
การคุกคามหรือการใช้ก�ำลังต่อบูรณภาพแห่งอาณาเขตหรือต่อ
เอกราชทางการเมืองของรัฐใดๆ หรือการกระท�ำในลักษณะอื่นใด
ที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสหประชาชาติ” 6
นอกจากนี้ หลักจารีตประเพณีระหว่างประเทศยังเป็นกรอบทีใ่ ช้ในการอ้างอิงได้อกี อันได้แก่
ค�ำแถลงการณ์ที่ 2625 (Declaration 2625) ของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เรือ่ งหลักการ
ของกฎหมายระหว่างประเทศ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับความสัมพันธ์ฉนั ท์มติ รและความร่วมมือ
ระหว่างรัฐ (1970) ซึ่งได้รับการรับรองว่าเป็นการตีความกฎบัตรสหประชาชาติอย่าง
ถูกต้องและจึงมีผลผูกพันต่อรัฐสมาชิกของสหประชาชาติทงั้ มวล ในแถลงการณ์ดงั กล่าว
ปรากฏหลัก 8 ประการ อันเป็นหลักการที่มีความส�ำคัญอย่างเท่าเทียมกัน อันได้แก่ 7
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หลักการที่ 1 :
หลักการที่ 2 :
หลักการที่ 3 :
หลักการที่ 4 :
หลักการที่ 5 :
หลักการที่ 6 :
หลักการที่ 7 :
หลักการที่ 8 :

การละเว้นจากการขู่ที่จะใช้ก�ำลัง
การจัดการกรณีพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติวิธี
การละเมิดมิได้ของหลักเขตแดนและบูรณาภาพแห่งดินแดนของรัฐ
สิทธิในการก�ำหนดใจตนเองของประชาชนและสิทธิของประชาชนที่
จะอยู่อย่างสันติในดินแดนของตนดังที่ระบุไว้และได้รับการรับรอง
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ
ความเสมอภาคทางอธิปไตยของรัฐและการไม่แทรกแซงกิจการภายใน
ของกันและกัน
การเคารพในสิทธิมนุษยชน
ความร่วมมือระหว่างรัฐ
การเคารพและปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศอย่างจริงจัง

สนธิสัญญาพหุภาคีด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศ
สนธิสัญญาพหุภาคีที่เกี่ยวกับความมั่นคงนั้นมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกัน โดยสามารถ
แบ่งเป็นประเภทหลักๆ ดังต่อไปนี้ (ตัวอย่างประกอบเป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนในแต่ละ
ประเภทเท่านั้น มิใช่สนธิสัญญาทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบัน)
สนธิสัญญาที่ดูแลเกี่ยวกับความมั่นคงของโลก : อาทิ กฎบัตรสหประชาชาติ
สนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศเกีย่ วกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศทีก่ ำ� กับดูแล
ความขัดแย้งระหว่างประเทศทั้งที่เป็นความขัดแย้งที่มีการใช้ก�ำลังและที่ไม่ใช้ก�ำลัง :
อาทิ อนุสัญญาเจนีวา ทั้ง 4 ฉบับ ในปี ค.ศ. 1949 และ พิธีสารเพิ่มเติมอีก 2 ฉบับ
ซึ่งลงนามในปี ค.ศ. 1977 8
สนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับรูปแบบต่างๆ ของการจ�ำกัดอาวุธ : อาทิ สนธิ
สัญญาต่อต้านขีปนาวุธข้ามทวีป (Anti-Ballistic Missile Treaty-ABM) สนธิสัญญา
ลดก�ำลังอาวุธทางยุทธศาสตร์ (Strategic Arms Reduction Treaty), อนุสัญญา
ว่าด้วยกับระเบิด (Landmines Convention), Tlatelolco Treaty, ฯลฯ 9
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สนธิสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศส่วนภูมิภาคอันมี
ภารกิจบางส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับประเด็นความมัน่ คง : อาทิ กฎบัตรขององค์การรัฐอเมริกนั
(OAS), สนธิสัญญาของสหภาพยุโรป, CSCE Final Act – CSCE/OSCE กฎบัตร
ของสหภาพอาฟริกัน
ความตกลงส่วนภูมิภาคเพื่อความร่วมมือทางทหารและการให้ความช่วยเหลือในการ
ป้องกันประเทศ : อาทิ องค์การสนธิสัญญาเนโต, ความตกลงหุ้นส่วนเพื่อสันติภาพ
(Partnership for Peace Agreement), WEU Treaty, Inter-American Treaty
of Reciprocal Assistance
เหตุผลที่รัฐให้สัตยาบันสนธิสัญญาความมั่นคงระหว่างประเทศเหล่านี้ก็เพื่อเป็นการ
ก�ำหนดหลักการก�ำกับพฤติกรรมของรัฐในเวทีระหว่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อเสถียรภาพทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ขณะเดียวกันสนธิสัญญาดังกล่าวก็
เป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐในระดับพหุภาคีและทวิภาคีด้วย โดยปกติแล้ว
ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้ดำ� เนินการเจรจาในการท�ำสนธิสญ
ั ญาผ่านกระทรวงการต่างประเทศ

ความตกลงทวิภาคี หรือ สนธิสัญญามิตรภาพ ความร่วมมือ
และการให้ความช่วยเหลือทางทหาร
ในการก�ำหนดนโยบายความมั่นคงแห่งชาตินั้น ความตกลงทวิภาคีมีบทบาทส�ำคัญด้วย
เช่นกัน โดยเหตุที่สนธิสัญญาในลักษณะนี้มีภาคีเพียง 2 ประเทศ การเจรจาเพื่อให้
สาระของสนธิสัญญาสอดคล้องกับคุณค่าเฉพาะและกับสถานการณ์ ตลอดจนกับความ
ต้องการของคู่ภาคีมากที่สุดจึงเกิดขึ้นได้ สนธิสัญญาลดอาวุธทางยุทธศาสตร์ หรือ
START ระหว่างอดีตสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกาเป็นตัวอย่างที่ดีของความตกลง
ในลักษณะดังกล่าว
ความตกลงประเภทนี้ มิได้มเี พียงเฉพาะสนธิสญ
ั ญามิตรภาพและการไม่คกุ คามระหว่าง
กันเท่านั้น (เช่น กรณีสนธิสัญญามิตรภาพ ความร่วมมือและความช่วยเหลือระหว่าง
รัสเซียและอาร์มิเนียในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1977) หากแต่ยังเป็นความตกลงที่ใช้
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับความร่วมมือทางทหารด้วย อาทิ
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การอนุญาตให้กองทัพและการน�ำอาวุธไปประจ�ำการในเขตแดนต่างประเทศ เป็นต้น ใน
ช่วงทศวรรษที่ 1990 รัสเซียได้ลงนามในสนธิสญ
ั ญาทวิภาคีในลักษณะนีก้ บั ประเทศต่างๆ
ที่เคยเป็นรัฐที่อยู่ในดินแดนของสหภาพโซเวียตมาก่อน
นอกจากนี้ สนธิสัญญาทวิภาคียังอาจรวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางทหารในกรณี
จ�ำเป็นด้วย ดังเช่น กฎบัตรหุ้นส่วนประชาธิปไตยปี ค.ศ. 1994 (Charter on Democratic Partnership) ก็อาจจะถือได้ว่าเป็นสนธิสัญญาที่ต่อยอดมาจากความตกลง
ระหว่างสหรัฐอเมริกาและคาซักสถานในปี ค.ศ. 1992 อันเป็นการเปิดทางให้มกี ารพัฒนา
ความสัมพันธ์ความร่วมมือทางทหารในระดับทวิภาคีต่อไป
โดยภาพรวมแล้ว สนธิสัญญาทวิภาคีจึงเป็นเสมือนเครื่องมือหนึ่งในการก�ำหนดกรอบ
นโยบายความมัน่ คงแห่งชาติดว้ ย ทัง้ ยังเป็นกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ฉนั ท์มติ ร
กับประเทศอื่นๆ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงด้วย และด้วยเหตุนี้
รัฐสภาจึงมักจะมีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจที่ชัดเจนแน่วแน่เมื่อต้องให้การอนุมัติ
เห็นชอบสนธิสัญญาประเภทนี้ ตลอดจนมีบทบาทในการให้ข้อเสนอแนะ เปลี่ยนแปลง
แก้ไขในสาระของตัวสนธิสัญญา เพื่อที่ฝ่ายบริหารจะน�ำไปประกอบในการเจรจาต่อไป
อันเป็นบทบาทที่ดูจะแข็งขันกว่าบทบาทที่รัฐสภามีต่อความตกลงในลักษณะพหุภาคี

ความส�ำคัญของการมีส่วนร่วมของรัฐสภา
และการมีส่วนร่วมของสาธารณชน
ในบางประเทศที่การมีส่วนร่วมของสาธารณชนและรัฐสภาในกระบวนการให้สัตยาบัน
สนธิสัญญาระหว่างประเทศมิใช่เรื่องปกติที่ได้ปฏิบัติกันมา ก็ยังควรที่จะให้ทั้งรัฐสภา
และประชาชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าวอยู่ดี เพราะเท่ากับเป็นการผลักดัน
ให้สนธิสัญญานั้นได้รับแรงสนับสนุนจากประชาชนไปด้วยในตัว โดยหลักการแล้ว
ในประเทศประชาธิปไตย ฝ่ายบริหารไม่สามารถจะท�ำสนธิสัญญาลับหรือสนธิสัญญา
ทวิภาคีโดยปราศจากการรับรู้และ/หรือการให้ความเห็นชอบจากรัฐสภาได้ ความตกลง
ระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่ออธิปไตยของรัฐ บูรณภาพแห่งดินแดน ตลอดจน
ต่อสถานะของรัฐในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศควรทีจ่ ะต้องผ่านการอภิปรายและการให้
ความเห็นชอบจากรัฐสภาอย่างแน่นอน
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ในบางประเทศ เช่น สวิสเซอร์แลนด์ สนธิสัญญาต่างๆ จะต้องผ่านการลงประชามติ
จากประชาชนด้วย และด้วยมาตรการดังกล่าวจึงเป็นหลักประกันว่าภาคประชาสังคม
จะมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญในนโยบายต่างประเทศ ฉะนั้น ในกรณีของ
สวิส การลงประชามติจงึ กระท�ำก่อนทีจ่ ะมีการให้สตั ยาบันสนธิสญ
ั ญา (โปรดดูกรอบที่ 6)

กรอบที่ 6
ประชาธิปไตยโดยตรงและการให้สตั ยาบันสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศและความ
ตกลงที่ส�ำคัญอื่นๆ : กรณีสวิตเซอร์แลนด์
ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ รัฐสภา (Federal Parliament) รัฐบาล (Federal Council) และ
ประชาชนจะมีสว่ นร่วมในกระบวนการให้สตั ยาบันความตกลง/สนธิสญั ญาระหว่างประเทศ สนธิสญั ญา
ที่มีความส�ำคัญต่างๆ จะต้องผ่านการถกอภิปรายทั้งในรัฐสภาและในเวทีสาธารณะด้วยขณะที่
ภาคประชาสังคมก็สามารถแสดงความคิดเห็นต่อสนธิสัญญาที่ยังอยู่ในระหว่างการเจรจานั้น
ผ่านกระบวนการท�ำประชามติ (Referendum) ในการท�ำประชามติ ประชาชนยังสามารถให้
ความเห็นชอบต่อรัฐบาล ในการเริม่ หรือยุตกิ ารเจรจาในความตกลงใดๆ ทีอ่ าจจะมีขนึ้ ในอนาคตได้
ด้วย นอกจากนี้ หากรัฐบาลต้องการทีจ่ ะเข้าเป็นภาคีในองค์การร่วมมือ/องค์การสนธิสญ
ั ญาความ
มั่นคงร่วมต่างๆ หรือ เป็นภาคีในองค์การเหนือรัฐ รัฐบาลก็จะต้องท�ำประชามติเช่นกัน (มาตรา
140.6 ของรัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐสวิส)
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ท่านสามารถท�ำอะไรได้บ้างในฐานะสมาชิกรัฐสภา
การเจรจาสนธิสัญญา

ท�ำให้เกิดหลักประกันว่า รัฐสภาและคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง
มีสว่ นร่วมในกระบวนการเจรจา รวมทัง้ การทีจ่ ะต้องมีสมาชิกรัฐสภาจากพรรคการเมือง
ต่างขั้วเป็นส่วนหนึ่งในคณะผู้เจรจาด้วย
ได้รับค�ำแนะน�ำ/ข้อเสนอแนะจากภาคประชาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับข้อมูล
จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและจากกลุ่มองค์กรที่ผลักดันสนธิสัญญานั้นๆ ในประเด็นที่
เป็นปัญหา
จะต้องสามารถน�ำเสนอความเห็นต่อรัฐบาลอย่างเป็นทางการและทันเวลา เพื่อให้เกิด
ความแน่ใจว่า ข้อกังวลห่วงใยและความคาดหวังของประชาชนจะได้รับการพิจารณา
ประกอบด้วย

การวิเคราะห์ผลกระทบของสนธิสัญญา

ท�ำให้เกิดหลักประกันว่า รัฐสภาได้รับข้อมูลที่วิเคราะห์ถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
ข้อตกลงดังกล่าว (ทั้งในระยะกลาง-ระยะยาว) ทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อและ/หรือผลกระทบอื่นใดโดยละเอียดและอย่างครบถ้วน

การให้สัตยาบัน

ท�ำให้เกิดหลักประกันว่า รัฐสภาจะได้รับการน�ำเสนอร่างสนธิสัญญาเพื่อการพิจารณาให้
สัตยาบันในเวลาที่เหมาะสมและตามก�ำหนด
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีความสอดคล้องกันระหว่างตัวสนธิสัญญาที่ก�ำลังจะมีการให้
สัตยาบันกับกฎหมายภายในประเทศ ไม่วา่ จะเป็นโดยการแก้ไขประมวลกฎหมายภายใน
ที่มีอยู่หากจ�ำเป็นและกระท�ำได้ หรือโดยการขอสงวนค�ำแปรญัตติ หรือโดยการก�ำหนด
ให้มีการตีความอย่างชัดเจนในส่วนที่เกี่ยวกับความตกลงระหว่างประเทศ

การทบทวนข้อสงวนและการตีความ

ท�ำให้แน่ใจว่า ข้อสงวนสิทธิ์และข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการตีความที่ประเทศของท่านได้
ก�ำหนดไว้นั้นจะยังคงมีผลตามกฎหมายและมีการทบทวนเป็นครั้งคราวในฐานะที่เป็น
ส่วนหนึ่งของการทบทวนนโยบายความมั่นคง
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บทที่ 6

บทบาทของภาคประชาสังคม
และสื่อมวลชน
ภาคความมั่นคงนั้นนับวันจะมีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งกลายเป็นข้อ
ท้าทายต่อบทบาทของรัฐสภาด้วย เนื่องจากรัฐสภามักจะขาดแคลนทรัพยากรและคณะ
ท�ำงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อันเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะช่วยให้สมาชิกรัฐสภา
สามารถท�ำหน้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลภาคความมัน่ คงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจากขนาด
ทีข่ ยายใหญ่ขนึ้ ประกอบกับความสลับซับซ้อนของภาคความมัน่ คงนีเ่ อง จึงได้มกี ารจัดตัง้
หน่วยงานจ�ำนวนมากขึ้นเพื่อสนับสนุนบทบาทและการท�ำหน้าที่ของสภา แม้ว่ารัฐสภา
เองยังคงเป็นผู้ที่รับผิดชอบสูงสุดในการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของรัฐบาลในด้านนี้
ภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนมีบทบาทส�ำคัญในการสนับสนุนให้รัฐสภาสามารถท�ำ
หน้าที่ก�ำกับดูแลภาคความมั่นคงภายใต้กรอบที่กำ� หนดโดยรัฐสภาได้อย่างเข้มแข็งและ
มีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน

ภาคประชาสังคม
“ประชาสังคม” หมายถึง องค์กรอิสระทีอ่ ยูร่ ะหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนอันประกอบด้วย
ปัจเจกชนทั้งหลาย ซึ่งภาคประชาสังคมนี้จะประกอบด้วย สมาคม องค์กรอาสาสมัคร
ต่างๆ และขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม อาทิ องค์กรหรือกลุ่มที่เป็นตัวแทน
ผลประโยชน์ทางสังคมทีแ่ ตกต่างหลากหลาย ซึง่ มีลกั ษณะและกิจกรรมทีแ่ ตกต่างกันไป
ในส่วนต่อไปจะน�ำเสนอว่าเหตุใดภาคประชาสังคมจึงควรมีบทบาทส�ำคัญในการท�ำให้
เกิดหลักประกันว่าภาคความมั่นคงจะต้องรับผิดชอบในการท�ำหน้าที่ของตน บทบาท
ดังกล่าวคืออะไร และภาคประชาสังคมจะมีส่วนสนับสนุนรัฐสภาในการก�ำกับดูแลภาค
ความมั่นคงได้อย่างไรบ้าง
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ภาคประชาสังคมและระบอบประชาธิปไตย
การมีภาคประชาสังคมมีความส�ำคัญต่อกระบวนการประชาธิปไตย ทัง้ ยังเป็นภาคส่วนที่
มีบทบาทอันแข็งขันและเพิม่ ขึน้ ทุกขณะ ในการทีร่ ะบอบประชาธิปไตยจะขับเคลือ่ นไปได้
อย่างราบรื่น ภาคประชาสังคมจะคอยท�ำหน้าที่ย�้ำเตือนผู้น�ำทางการเมืองอย่างสม�ำ่ เสมอ
ถึงข้อเรียกร้อง ความต้องการและผลประโยชน์ที่หลากหลายในสังคม อันเป็นสิ่งที่รัฐ
และผู้น�ำพึงน�ำมาพิจารณาทุกครั้งเมื่อมีการก�ำหนดนโยบายและมีการตัดสินใจในการ
จัดสรรงบประมาณของชาติ และนีจ่ งึ เป็นเหตุผลส�ำคัญว่าการมีภาคประชาสังคมทีเ่ ข้มแข็ง
และตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้เพราะ
ภาคประชาสังคมมีสมรรถนะที่จะถ่วงดุลอ�ำนาจของรัฐ และต่อต้านการใช้อ�ำนาจแบบ
เผด็จการได้ และจากความหลากหลายของกลุ่มต่างๆ ในภาคประชาสังคมนี่เอง ก็จะ
เป็นการสร้างหลักประกันว่ารัฐจะไม่เป็นเพียงเครือ่ งมือของกลุม่ ผลประโยชน์เพียงไม่กกี่ ลุม่
เท่านั้น

ภาคประชาสังคมและภาคความมั่นคง
กลุ่มต่างๆ ในภาคประชาสังคมนั้น ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนา
เอกชนด้านสิทธิมนุษยชน สถาบันวิจัย และองค์กรพัฒนาเอกชนที่มุ่งศึกษานโยบาย
เฉพาะเรื่อง ฯลฯ สามารถมีบทบาทกดดันต่อกระบวนการตัดสินใจและต่อนโยบายของ
ภาคความมั่นคงอย่างแข็งขัน
ขณะที่รัฐบาลเองก็สามารถส่งเสริมให้องค์กรพัฒนาเอกชนเหล่านี้มีส่วนร่วมในการ
อภิปรายสาธารณะในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับความมัน่ คงแห่งชาติ บทบาทของกองทัพ รวมถึง
ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของต�ำรวจและหน่วยงานข่าวกรอง ผลก็คือการ
ถกอภิปรายในประเด็นเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในการด�ำเนินนโยบาย
ของรัฐบาลมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
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บทบาทเฉพาะขององค์กรพัฒนาเอกชน (NGOS) และสถาบันวิจัยต่างๆ
ในส่วนที่เกี่ยวกับภาคความมั่นคง
องค์กรพัฒนาเอกชนส่วนใหญ่เป็นองค์กรทีไ่ ม่แสวงก�ำไร มีวตั ถุประสงค์ในการเป็นตัวแทน
ของกลุม่ ผลประโยชน์ทางสังคมทีม่ คี วามหลากหลายในประเด็นเฉพาะด้าน ขณะทีส่ ถาบันวิจยั
ต่างๆ อาจจะมีลักษณะเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่เป็นอิสระจากรัฐบาล หรือไม่ก็เป็น
สถาบันที่มีความสัมพันธ์กับรัฐบาลโดยผ่านการรับการสนับสนุนทางการเงิน
ทั้งองค์กรพัฒนาเอกชน และสถาบันวิจัยสามารถมีบทบาทต่อการท�ำหน้าที่ของรัฐสภา
ในการก�ำกับดูแลภาคความมั่นคงในระบอบประชาธิปไตย โดย :
การเผยแพร่และน�ำเสนอข้อมูลและงานวิจยั ทีเ่ ป็นอิสระทีเ่ กีย่ วกับภาคความมัน่ คง
กิจการทหารและประเด็นด้านการป้องกันประเทศ ต่อรัฐสภา สื่อมวลชนและ
ประชาชนทั่วไป
ติดตามและกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามกรอบกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
ภายในภาคความมั่นคง
น�ำเสนอประเด็นด้านความมั่นคงที่มีความส�ำคัญต่อสังคมโดยจัดเป็นวาระ
ทางการเมือง
ส่งเสริมสมาชิกรัฐสภาให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในประเด็นความมั่นคง
ด้วยการจัดหลักสูตรฝึกอบรม และกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการต่างๆ
ให้ความเห็นที่แตกต่างและเป็นทางเลือกในฐานะผู้เชี่ยวชาญในประเด็นนโยบาย
ด้านความมั่นคงที่รัฐบาลน�ำเสนอ หรือในประเด็นการจัดสรรงบประมาณในการ
ป้องกันประเทศ การจัดหาอาวุธและทรัพยากรที่จ�ำเป็นอื่นๆ พร้อมกับส่งเสริม
ให้เกิดการถกอภิปรายในประเด็นเหล่านี้ ตลอดจนน�ำเสนอนโยบายด้านความ
มั่นคงที่เป็นทางเลือก
น�ำเสนอการประเมินผลและวิพากษ์ นโยบายด้านความมัน่ คงและวิธกี ารทีน่ โยบาย
ดังกล่าวถูกน�ำไปใช้ปฏิบัติ
ให้ความรู้และอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยจัดให้มีการถกอภิปรายที่
หลากหลายในเวทีสาธารณะ
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บทบาทของภาคประชาสังคมในละตินอเมริกาเป็นตัวอย่างทีแ่ สดงถึงบทบาทอันหลากหลาย
ขององค์กรพัฒนาเอกชน และหน่วยงานวิจยั ต่างๆ ในการก�ำกับดูแลและตรวจสอบภาค
ความมั่นคง (โปรดดูกรอบที่ 7)

กรอบที่ 7
ภาคประชาสังคมในละตินอเมริกา : ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของบทบาท
และความส�ำคัญขององค์กรภาคประชาสังคม
องค์กรภาคประชาสังคมจ�ำนวนมากในละตินอเมริกาก่อตั้งขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่ 1980 และ
1990 โดยมีเป้าหมายที่จะท�ำให้กลไกการสนทนาและสื่อสารระหว่างฝ่ายพลเรือนและทหารมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่รัฐบาลพลเรือนซึ่งเพิ่งได้รับเลือกตั้งเข้ามาก็
ก�ำลังพยายามจะปฏิรูปโครงสร้างกองทัพ การมีการสนทนาหรือการสาส์นเสวนาดังกล่าวมีส่วน
ช่วยให้กองทัพไม่ถูกโดดเดี่ยว ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้มีกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้
ความเข้าใจระหว่างภาคประชาสังคม เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีม่ าจากการเลือกตัง้ และผูบ้ ญ
ั ชาการเหล่าทัพ
ในระดับสูงด้วย และจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นต้นมา กลุม่ องค์กรเหล่านีก้ ม็ บี ทบาททีส่ ำ� คัญยิง่ ขึน้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นแหล่งความรู้ความเชี่ยวชาญทางพลเรือนที่ส�ำคัญ ตลอดจน
เป็นแหล่งของการให้ความรู้ทางวิชาการในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับความมัน่ คงและการป้องกันประเทศ
ซึง่ ถือได้วา่ เป็นความรับผิดชอบทีย่ งิ่ ใหญ่และมีความส�ำคัญในการตรวจสอบนโยบายความมัน่ คง
และงบประมาณทางทหาร

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่โดดเด่นเช่นกรณีของกลุ่ม SER en 200010 ในอาร์เจนตินา โดยกลุ่มนี้จัดตั้งขึ้น
หลังจากการพยายามก่อรัฐประหารในปี ค.ศ. 1990 โดยเริ่มต้นเป็นเพียงกลุ่มที่จัดให้มีในการ
สือ่ สารสนทนา ระหว่างผูแ้ ทนของภาคประชาสังคม พรรคการเมืองและฝ่ายทหาร การพบปะหารือ
ดังกล่าวได้กลายเป็นฐานรากอันส�ำคัญที่กลุ่ม SER en 2000 น�ำเอาข้อมูลต่างๆ มาใช้ในการร่าง
กฎหมายที่เกี่ยวกับการก�ำหนดนโยบายในการป้องกันประเทศในระยะเวลาต่อมา
ขณะทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญด้านความมัน่ คงและการป้องกันประเทศทีเ่ ป็นพลเรือนทีเ่ ป็นส่วนส�ำคัญของกลุม่
FLACSO11 ในสาธารณรัฐโดมินิกันก็ได้ท�ำงานร่วมกับฝ่ายทหารในการร่างกฎหมายเพื่อปฏิรูป
ระบบต�ำรวจ และมีบทบาทในการให้ค�ำแนะน�ำแก่ทั้งฝ่ายบริหารและรัฐสภาเมื่อมีการพิจารณา
ร่างกฎหมายดังกล่าวด้วย
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กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมหลายกลุ่มในละตินอเมริกาจะท�ำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับคณะ
กรรมาธิการความมั่นคงและการป้องกันประเทศในรัฐสภา ในการที่จะพัฒนาความเชี่ยวชาญทาง
วิชาการและทรัพยากรมนุษย์ของบรรดาสมาชิกรัฐสภาทั้งหลายเพื่อให้สามารถท�ำหน้าที่ในการ
ก�ำกับดูแลฝ่ายกองทัพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
องค์กร IDEPE (Instituto de Estudios Politicos y Estratégicos) ในเปรู มีบทบาทส�ำคัญ
ในงานด้านฝึกอบรมสมาชิกรัฐสภาทั้งหญิงและชาย ตลอดจนเจ้าหน้าที่คณะท�ำงานให้มีความรู้
ความเชีย่ วชาญและความสามารถในการปฏิบตั งิ านในคณะกรรมาธิการการป้องกันประเทศทัง้ ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารและการจัดงบประมาณทางทหาร
ขณะที่กลุ่ม FLACSO ในกัวเตมาลามีบทบาทในการสนับสนุนรัฐสภาทั้งในการวิเคราะห์และ
พิจารณากฎหมายหลายฉบับทีเ่ กีย่ วกับกองทัพไม่วา่ จะเป็นกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการปฏิรปู หน่วยงาน
ด้านข่าวกรองหรือหน่วยงานในกองทัพ

การขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของฝ่ายพลเรือน
ในประเทศละตินอเมริกา ผูเ้ ชีย่ วชาญฝ่ายพลเรือนในงานด้านความมัน่ คงและการป้องกันประเทศ
ก็ยังคงมีไม่เพียงพอ และจึงส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของทั้งฝ่ายบริหารและองค์กรฝ่าย
นิติบัญญัติที่รับผิดชอบในการก�ำกับดูแลกองทัพ อย่างไรก็ดี ในระยะสั้นนั้น องค์กรภาคประชา
สังคมเหล่านี้ สามารถท�ำหน้าที่ในการอุดช่องว่างดังกล่าวได้ด้วยการฝึกอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชน ซึ่งก็เท่ากับเป็นการขยายเครือข่ายของประชาชนที่มีส่วนรับผิดชอบในการก� ำกับดูแล
ภาคความมั่นคงให้กว้างขวางยิ่งขึ้นด้วย

การสร้างเครือข่าย
เพือ่ บรรลุเป้าหมายข้างต้น กลุม่ SER en 2000 ได้จดั ตัง้ เครือข่ายในระดับภูมภิ าคขึน้ อันประกอบ
ไปด้วยกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม และกลุ่มสถาบันวิจัยที่ทุ่มเทให้กับงานด้านความมั่นคงและ
การป้องกันประเทศ เครือข่ายดังกล่าวซึ่งใช้ชื่อว่า RESDAL12 (www.ser2000.org.ar) ได้สร้าง
ระบบฐานข้อมูลของเอกสารและฐานข้อมูลของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับความมั่นคงและการ
ป้องกันประเทศ รวมทัง้ มีโครงการทีเ่ ปิดให้พลเรือนเข้าร่วมท�ำวิจยั และเข้าเยีย่ มชมหน่วยงานนีด้ ว้ ย
แหล่งที่มา : Chris Sabatini, National Endowment for Democracy,
Washington DC, 2002.
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สื่อมวลชน
การมีสอื่ มวลชนทีเ่ ป็นอิสระช่วยให้ประชาชนและผูแ้ ทนปวงชนทัง้ หลายสามารถตัดสินใจ
ได้อย่างมีเหตุผลและมีขอ้ มูลทีร่ อบด้าน สือ่ มีสว่ นส�ำคัญในการก�ำกับดูแลและตรวจสอบ
การด�ำเนินงานของรัฐในทั้ง 3 แขนง (นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ) และยังมีอิทธิพลต่อ
เนื้อหาสาระของประเด็นที่สาธารณชนหยิบยกขึ้นมาและต่อคุณภาพของการถกอภิปราย
ในประเด็นเหล่านั้นด้วย ซึ่งก็ย่อมส่งผลกระทบต่อรัฐบาล ภาคธุรกิจ วิชาการและภาค
ประชาสังคม การมีสื่อเสรีจึงเป็นองค์ประกอบที่สำ� คัญอย่างยิ่งในระบอบประชาธิปไตย
ในกรอบที่ 8 แสดงถึงปัญหาที่สื่อมวลชนจะต้องเผชิญในกรณีที่สื่อเหล่านั้นท�ำหน้าที่ใน
การวิพากษ์วจิ ารณ์รฐั บาล ด้วยเหตุนี้ การให้หลักประกันในด้านความปลอดภัยแก่ผทู้ �ำสือ่
นักข่าวและผู้รายงานข่าวทั้งหลายจึงถือเป็นหัวใจส�ำคัญของการมีเสรีภาพของสื่อนั่นเอง

กรอบที่ 8
สงครามในรูปแบบใหม่ : ช่วงเวลาที่ยากล�ำบากต่อเสรีภาพของสื่อมวลชน
“ประชากรเกือบหนึง่ ในสามของโลกยังคงอาศัยอยูใ่ นประเทศทีป่ ราศจากเสรีภาพของสือ่ มวลชน(..)
เราต้องแยกแยะระหว่างผู้ที่เสียชีวิตในเขตสงครามโดยมิได้ปรากฏเป็นที่แจ้งชัดว่าเขาถูกฆ่า
เพราะเป็นผูส้ อื่ ข่าวและผูท้ ถี่ กู ฆาตกรรมโดยจงใจอันเนือ่ งมาจากการทีเ่ ขาเหล่านัน้ ตีพมิ พ์บทความ
หรือก�ำลังรายงานการสืบสวนในประเด็นทีม่ ผี ลกระทบต่อความมัน่ คง หรือเป็นผูส้ อื่ ข่าวทีร่ ายงาน
และประณามพฤติกรรมการใช้อ�ำนาจตามอ�ำเภอใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นกรณี
พฤติกรรมที่ปราศจากความเป็นธรรม การก่ออาชญากรรม พฤติกรรมฉ้อฉลและการยักยอก
ทรัพย์ สงครามในรูปแบบใหม่นั้นมิใช่สงครามระหว่างกองทัพในรูปแบบดั้งเดิมอีกต่อไป หากแต่
เป็นสงครามระหว่างกลุม่ ชาติพนั ธุ์ อุดมการณ์ ศาสนา หรือระหว่างกลุม่ ทีก่ อ่ อาชญากรรมทัว่ ไป และ
สงครามในลักษณะนี้เองที่ทำ� ให้การรายงานข่าวเต็มไปด้วยอันตรายยิ่งขึ้นทุกขณะ แต่ความตาย
หรือการบาดเจ็บของผู้สื่อข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้งเหล่านี้มิใช่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุเสมอไป
บางครัง้ ผูท้ กี่ ำ� ลังสูร้ บกันอยูแ่ ม้จากฝ่ายกองทัพเองก็จงใจทีจ่ ะพุง่ เป้าโจมตีไปยังพยานในเหตุการณ์
ที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการของพวกเขาด้วย”
แหล่งที่มา : Annual report 2002, Reporters Without Borders
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ในประเทศที่สื่อมวลชนมิได้เป็นอิสระจากรัฐบาลนั้น มีความเป็นไปได้สูงที่ผู้ปกครอง
ประเทศจะใช้อ�ำนาจโดยมิชอบและใช้สอื่ เป็นเครือ่ งมือในการโฆษณาชวนเชือ่ ฉะนัน้ สือ่
จึงไม่สามารถจะมีบทบาททั้งในการก�ำกับดูแล ตรวจสอบ และสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานของภาคความมั่นคงได้
อย่างไรก็ดี ปรากฏการณ์ของการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ท�ำให้ประชาชนมี
โอกาสเข้าถึงข้อมูลของทางราชการได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
นอกจากสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้มากขึ้นแล้ว ภาครัฐ
ต้องปฏิบตั งิ านด้วยความโปร่งใสและรับผิดชอบมากขึน้ ตามไปด้วย ปรากฏการณ์ดงั กล่าว
ควรได้รับการสนับสนุนมากขึ้น ทั้งนี้เพราะการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้
อย่างสะดวกท�ำให้ประชาชนได้รบั ข้อมูลทีร่ อบด้านและจึงเป็นประชากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพยิง่ ขึน้
อันจะน�ำไปสูก่ ารถกอภิปรายอย่างมีคณ
ุ ภาพในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับนโยบายทีม่ คี วามส�ำคัญ
ซึ่งก็จะน�ำไปสู่การมีธรรมาภิบาลในการปกครองด้วย อย่างไรก็ดี เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ก็สามารถก่อให้เกิดผลเสียได้เช่นกัน กล่าวคือ อาจถูกน�ำไปใช้โดยกลุ่มหัวรุนแรงต่างๆ
เพื่อเผยแพร่ลัทธิเหยียดผิว หรือแม้แต่การสร้างกระแสต่อต้านพวกยิว เป็นต้น ในกรณี
ความขัดแย้งในบางพื้นที่นั้น ปรากฏว่าสื่อมวลชน เช่น สถานีวิทยุได้ถูกใช้โดยกลุ่ม
หัวรุนแรงให้เป็นเวทีในการสร้างบรรยากาศแห่งความเกลียดชังระหว่างกลุม่ ต่างๆ ในสังคม

การรวบรวมและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับความมัน่ คง
จากมุมมองของหลักธรรมาภิบาลในระบอบประชาธิปไตยนั้น สื่อมวลชนมีสิทธิที่จะ
รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในประเด็นด้านความมั่นคงที่อยู่ในความสนใจของ
สาธารณชน ขณะที่ต้องมีความรับผิดชอบในการน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นความจริง
อย่างถูกต้องและเป็นธรรม
ด้วยเหตุนี้ สื่อมวลชนจึงมีบทบาทในการเป็นตัวช่วยรัฐบาลและรัฐสภาในการอธิบาย
นโยบายต่างๆ ต่อประชาชน ซึ่งมีสิทธิที่จะได้รับรู้และมีส่วนร่วมอย่างมีความรู้และ
ความเข้าใจในกระบวนการและขัน้ ตอนทางการเมืองเหล่านีด้ ว้ ย ตัวอย่างเช่น สือ่ มวลชน
สามารถมีส่วนสนับสนุนสิทธิของประชาชนในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้วยการน�ำเสนอ
ข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลต่างๆ ทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งส�ำคัญในหน่วยงานด้านความมัน่ คง ตลอดจน
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น�ำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐ การส่งกองก�ำลังไปยัง
ต่างประเทศ หลักนิยมทางทหาร การท�ำความตกลงจัดหาอาวุธ และสนธิสัญญาต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง น�ำเสนอข้อมูลของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการดังกล่าว และประเด็น
ปัญหาที่เป็นข้อท้าทายหรือภัยด้านความมั่นคงในอนาคต อย่างไรก็ดี สื่อมวลชนก็อาจ
จะถูกสั่งห้ามมิให้เผยแพร่เอกสารที่เป็นความลับของทางราชการ หรืออาจจะตัดสินใจที่
จะไม่เผยแพร่เอกสารที่เป็นความลับดังกล่าวโดยความสมัครใจ ด้วยเช่นกัน

กฎหมายเกี่ยวกับสื่อมวลชนและประเด็นความมั่นคง
ทุกประเทศจะมีกฎหมายเกีย่ วกับเสรีภาพของสือ่ มวลชน หลักการดังกล่าวปรากฏอยู่ใน
มาตรา 19 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซึ่งระบุว่า :
“ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งความคิดเห็นและการแสดงออก
ทัง้ นีส้ ทิ ธินรี้ วมถึงอิสรภาพทีจ่ ะถือเอาความเห็นโดยปราศจากการ
แทรกแซงและที่จะแสวงหา รับ ตลอดจนส่งข้อมูลข่าวสารและ
ข้อคิดผ่านสื่อใดๆ และโดยไม่ค�ำนึงถึงพรมแดน” 13
ขณะทีย่ งั ไม่มแี นวทางทีเ่ ป็นทีย่ อมรับเป็นกติการะหว่างประเทศว่า การมีเสรีภาพดังกล่าว
จะได้มาและได้รบั การคุ้มครองปกป้องด้วยวิธใี ด เป็นทีน่ ่าสังเกตว่า หลักการข้างต้นเป็น
หลักการสากลที่ถูกระบุไว้อย่างปราศจากข้อสงวนใดๆ รวมทั้งมิได้มีการอ้างอิงถึงข้อ
จ�ำกัดใดๆ ทั้งสิ้นในส่วนที่เกี่ยวกับประเด็นด้านความมั่นคง

กรอบที่ 9
เสรีภาพของสื่อมวลชนภายหลังเหตุการณ์ 11 กันยายน ค.ศ. 2001
วันเสรีภาพสากลของสือ่ คือวันที่ 3 พฤษภาคมของทุกปี ในการเฉลิมฉลองในปี ค.ศ. 2002 จุดเน้น
อยู่ที่ผลกระทบต่อเสรีภาพของสื่อมวลชนจากมาตรการต่างๆ ที่รัฐน�ำมาใช้เพื่อเสริมสร้าง
ความมัน่ คงทัง้ ในระดับชาติและระดับระหว่างประเทศ หลังจากเหตุการณ์การโจมตีโดยผูก้ อ่ การร้าย
ในวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2001.
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“มีความตึงเครียดอย่างแน่นอนระหว่างการแสดงออกถึงเสรีภาพขั้นพื้นฐานกับความต้องการ
ด้านความมั่นคงที่มีมากยิ่งขึ้นเพื่อรับมือกับภัยก่อการร้าย แต่หัวใจของการรณรงค์ต่อต้านการ
ก่อการร้ายใดๆ ก็คอื การยืนหยัดในเรือ่ งเสรีภาพของเรานัน่ เอง” นายโคอิชโิ ร มัสซูอรู ะ ผูอ้ ำ� นวยการ
องค์การยูเนสโก
แหล่งที่มา : The World of Parliaments, Issue No 6, May 2002, IPU.

การสื่อสารระหว่างรัฐสภากับสาธารณชนในประเด็นความมั่นคง
การก�ำกับดูแลและตรวจสอบตามแนวทางประชาธิปไตยจะมีประสิทธิภาพในฐานะหลักการ
ส�ำคัญของธรรมาภิบาลในการปกครองก็ตอ่ เมือ่ ประชาชนได้รบั ทราบและมีความรูเ้ กีย่ วกับ
ประเด็นส�ำคัญที่มีการถกอภิปรายในรัฐสภา
ประสิทธิภาพในการสื่อสารต่อประชาชนในประเด็นด้านความมั่นคงนั้นขึ้นอยู่กับความ
พรั่งพร้อมและความถูกต้องของข้อมูลที่ถูกน�ำเสนอต่อสาธารณชนทั้งโดยรัฐบาลและ
รัฐสภา รัฐสภาควรที่จะให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการที่ประชาชนจะต้องได้รับข้อมูล
ข่าวสารอย่างเป็นระบบและเพียงพอในระดับที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจในประเด็นความ
มั่นคงและในผลลัพธ์อันเกิดจากกระบวนการตัดสินใจในรัฐสภา

การท�ำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเอกสารต่างๆ
วิธกี ารหนึง่ ทีจ่ ะเป็นหลักประกันว่าประชาชนจะสามารถเข้าถึงข่าวสารข้อมูลได้อย่างเต็มที่
ก็คอื การทีร่ ฐั สภาจะโดยเอกเทศหรือด้วยความร่วมมือกับรัฐบาล จัดท�ำเอกสารข้อมูลใน
ประเด็นด้านความมั่นคงต่างๆ ที่มีความหลากหลายและรอบด้านทั้งในรูปเอกสารหรือ
การน�ำเสนอผ่านเว็ปไซต์ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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กรอบที่ 10
เว็ปไซต์ของรัฐสภา
จนถึงขณะนี้ (พฤษภาคม ค.ศ. 2002) มีระบบรัฐสภา 244 แห่งใน 180 ประเทศ (โดยรัฐสภา
64 แห่งเป็นระบบ 2 สภา) สหภาพรัฐสภาระหว่างประเทศ (IPU) มีข้อมูลว่ามีเว็ปไซต์ของรัฐสภา
อยู่ถึง 165 เว็ป ใน 128 ประเทศ(ในบางประเทศที่มีระบบสองสภานั้น แต่ละสภาจะมีเว็ปไซต์
ของตนเอง) แนวทางในการจัดท�ำเนื้อหาและโครงสร้างของเว็ปไซต์ของรัฐสภาที่ได้รับความเห็น
ชอบโดยสภาของสหภาพรัฐสภาระหว่างประเทศ เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2002 นั้น สามารถ
เข้าสืบค้นได้ในเว็ปไซต์ของ IPU ที่ http://www.ipu.org

ตัวอย่างของข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นด้านความมั่นคงที่สามารถให้สาธารณชนรับรู้และ
เข้าถึงในรูปแบบที่ประชาชนจะอ่านได้โดยง่ายนั้น ได้แก่
เอกสารทีม่ คี วามส�ำคัญในทางยุทธศาสตร์ เช่น นโยบายความมัน่ คงของประเทศ
งบประมาณการป้องกันประเทศ (โดยไม่รวมงบประมาณลับทางทหาร)
เอกสารเผยแพร่ในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับการอภิปรายและการตัดสินนโยบายทีส่ ำ� คัญ
ทั้งหลาย ญัตติที่นำ� เสนอในสภา กฎหมายและเอกสารอื่นใดที่แจกจ่ายในรัฐสภา
ที่เป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับภาคความมั่นคง
รายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการรัฐสภา และรายงานการอภิปรายในสภา
ในประเด็นความมัน่ คงทัง้ หมด (ยกเว้นกรณีทเี่ ป็นการประชุมลับ) ซึง่ หมายรวมถึง
รายงานเกีย่ วกับขอบเขต และข้อก�ำหนดและเงือ่ นไขของการประชุมลับดังกล่าวด้วย
เอกสารสิง่ พิมพ์ทงั้ หลายทีเ่ กีย่ วกับการไต่สวนของรัฐสภาในประเด็นความมัน่ คง
รายงานประจ�ำปีของรัฐสภาหรือรายงานเกีย่ วกับการด�ำเนินงานของหน่วยงานด้าน
ความมั่นคงทั้งหมด
รายงานของผู้ตรวจการรัฐสภาหรือผู้ตรวจเงินแผ่นดินในส่วนที่เกี่ยวกับภาค
ความมั่นคง แม้ว่าผู้ตรวจการรัฐสภาอาจไม่ได้รับอนุญาตให้น�ำเสนอรายงาน
การสืบสวนในบางประเด็นต่อสาธารณชน แต่ก็จะต้องรายงานการสืบสวน
ดังกล่าวต่อคณะกรรมาธิการที่จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะ รัฐบาลจะต้องน�ำเสนอ
มาตรการใดๆ ก็ตามทีไ่ ด้ด�ำเนินการให้เป็นไปตามรายงานของผู้ตรวจการรัฐสภา
และผู้ตรวจเงินแผ่นดินให้รัฐสภารับทราบด้วย
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ข้อมูลเกี่ยวกับความตกลงระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การออกเสี ย งลงคะแนนของสมาชิ ก รั ฐ สภาแต่ ล ะคน หรื อ
ข้อมูลเกี่ยวกับการลงคะแนนของสมาชิกรัฐสภาในแต่ละฝ่ายในประเด็นด้าน
ความมั่นคง เช่น เรื่องงบประมาณ การเข้าร่วมพันธมิตรระหว่างประเทศ การ
เกณฑ์ทหาร การจัดหาอาวุธ ฯลฯ
กฎหมายเกี่ยวกับเสรีภาพของข้อมูลข่าวสาร (Freedom of Information
Legislation)

การอ�ำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในงานของรัฐสภา
การน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารแต่เพียงด้านเดียว อันได้แก่ ข้อมูลจากฝ่ายรัฐสภาหรือรัฐบาล
ไปยังประชาชนนั้น ไม่เป็นการเพียงพอ รัฐสภาควรที่จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถติดต่อสื่อสารมายังรัฐสภาในประเด็นความมั่นคงได้ด้วยเช่นกัน การสื่อสาร
สองทางหรือการสนทนาสองทางนั้นมีความส�ำคัญอย่างยิ่งเนื่องจาก :
เป็นการให้หลักประกันว่าประชาชนจะมีส่วนร่วมและมีส่วนก�ำกับดูแลได้อย่าง
แน่นอน
ท�ำให้ประชาชนมีความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา
เป็นการเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบการกระท�ำที่อาจไม่โปร่งใสหรือผิดพลาด
(ผ่านผู้ตรวจการรัฐสภา)
เป็นการสร้างหลักประกันว่ากฎหมายที่ผ่านสภาและนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล
นั้นมีความชอบธรรมและได้รับการสนับสนุนจากประชาชน และจึงเป็นการสร้าง
เสถียรภาพแก่ระบอบประชาธิปไตยไปในตัว
การสนับสนุนให้เกิดการสื่อสารสองทาง อาจท�ำได้ด้วยการให้ข้อมูลข่าวสารโดยรัฐสภา
การจัดให้มกี ารรับฟังความคิดเห็น การติดตามข่าวสารจากส�ำนักข่าวต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง
การจัดให้มกี ารอภิปรายในสถานีโทรทัศน์ ตลอดจน จัดการสรุปรวบรวมข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้อง
ส่งตรงไปยังคณะกรรมาธิการรัฐสภาชุดต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานวิจัยรัฐสภาเป็นต้น
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กรอบที่ 11
รัฐสภาและสื่อมวลชน
“11. สมัชชาแห่งสภาของยุโรปเชิญชวนให้รัฐสภาแห่งชาติทั้งหลายพิจารณามาตรการดังต่อไปนี้
โดยเร่งด่วน :
i. มาตรการที่สนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสในการท�ำงานของรัฐสภา อันได้แก่ การเปิดให้
ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมของคณะกรรมาธิการต่างๆ โดยประเด็นนี้มิใช่เป็นเพียงเรื่อง
ของนโยบายทีม่ ่งุ เน้นการสือ่ สารกับประชาชนเท่านัน้ หากแต่เป็นความส�ำคัญทางการเมืองใน
ระดับต้นๆ ซึง่ จะมีผลกระทบโดยตรงต่อการทีร่ ะบอบประชาธิปไตยจะเดินหน้าได้อย่างเต็มที่
ด้วย
ii. พยายามใช้ประโยชน์จากวิธกี ารสือ่ สารแบบดัง้ เดิมควบคูไ่ ปกับเทคโนโลยีในด้านข้อมูลข่าวสาร
ในรูปแบบใหม่ต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
a. ก่อให้เกิดบรรยากาศของการท�ำงานที่ดีที่สุดส�ำหรับสื่อมวลชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สื่อมวลชนที่ประจ�ำรัฐสภา
b. เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอภิปรายในสภาเป็นไป
อย่างรวดเร็วและทันการณ์ จัดให้มีการตีพิมพ์วาระการประชุมและรายงานการประชุม
แบบค�ำต่อค�ำอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน
c. เพิม่ การให้บริการแบบ On-line เพือ่ จะได้มกี ารสือ่ สารโดยตรงทางอิเล็กทรอนิกส์ ทัง้ กับ
สาธารณชนและสื่อมวลชนได้อย่างรวดเร็ว
d. ท�ำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและเอกสารของรัฐสภาได้อย่างเต็มที่เพื่อที่ว่าการ
ถกอภิปรายสาธารณะจะเกิดขึน้ ก่อนทีจ่ ะมีการลงคะแนนในร่างกฎหมายฉบับใดฉบับหนึง่
iii. ใช้ประโยชน์ จากค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร
iv. ด�ำเนินการให้เนือ้ หา/เอกสาร/ทีเ่ ป็นข้อกฎหมายต่างๆ นัน้ มีลกั ษณะทีผ่ อู้ า่ นทีม่ ใิ ช่ผเู้ ชีย่ วชาญ
สามารถมีความเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้
v. ด�ำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้กระบวนการในการถกอภิปรายประเด็นต่างๆ เหล่านี้
เป็นไปอย่างกระชับ ให้เกิดความเข้าใจเพื่อให้กระบวนการตัดสินใจด�ำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว
vi. ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานด้านสื่อสารและข้อมูลของรัฐสภารวบรวมข้อมูลที่จ� ำเป็น
ในการน�ำเสนอร่างกฎหมาย และอธิบายลักษณะเฉพาะของกฎหมายเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ
เพื่อเผยแพร่แก่สื่อมวลชนและผู้มีส่วนได้เสียจากกฎหมายดังกล่าว
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vii. จัดให้มีการสัมมนาส�ำหรับสื่อมวลชนเพื่อให้รับทราบการท�ำงานของรัฐสภาโดยมุ่งเน้นไปยัง
การสร้างความคุ้นเคยและความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมายและกระบวนการ
ด�ำเนินงานของรัฐสภา ตลอดจนเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในส่วนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกรัฐสภากับองค์การระหว่างประเทศต่างๆ ด้วย และควรให้ความสนใจเป็น
พิเศษแก่นักข่าวจากหนังสือพิมพ์หรือสื่อในท้องถิ่นและในภูมิภาค
viii. สร้างเครือข่ายการติดต่อสื่อสารผ่านทางอินเตอร์เน็ต และกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนให้
ประชาชนมีการติดต่อสื่อสารโดยตรงทั้งกับฝ่ายบริการข่าวสารข้อมูลของรัฐสภา และกับ
สมาชิกรัฐสภาเองด้วย
ix. หามาตรการในการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งช่องโทรทัศน์ที่เป็นอิสระที่ท�ำหน้าที่เฉพาะการ
น�ำเสนอข่าวของรัฐสภาเท่านัน้ ดังปรากฏในประเทศยุโรปหลายประเทศรวมทัง้ ในสหรัฐอเมริกา
และแคนาดา
x. ให้การสนับสนุนอย่างเต็มทีใ่ นทางการเงินหรือโดยวิธอี นื่ ๆ แก่สอื่ มวลชนทีพ่ ยายามท�ำหน้าที่
ในการน�ำเสนอข่าวอย่างมีคณ
ุ ภาพและเป็นอิสระ อันเป็นสือ่ ทีอ่ าจจะไม่สามารถยืนหยัดอยูไ่ ด้
ภายใต้การแข่งขันและพลังของกลไกตลาดในปัจจุบัน
แหล่งที่มา : Resolution 1142 (1997) of the Parliamentary
Assembly the Council of Europe

การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนมี ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ เสถี ย รภาพของระบอบ
ประชาธิปไตยในระยะยาว ระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชนจะมีความแตกต่าง
กันไปในแต่ละประเทศ ในบางแห่งรัฐสภาอนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมของ
คณะกรรมาธิการต่างๆ ได้ ซึ่งถือว่ามีความส�ำคัญมากส�ำหรับองค์กรพัฒนาเอกชน หรือ
ส�ำหรับปัจเจกชนทีม่ คี วามสนใจในกระบวนการออกกฎหมาย แม้ว่าในการเข้าร่วมรับฟัง
ในคณะกรรมาธิการเหล่านัน้ จะมิได้เปิดโอกาสหรือให้ประชาชนหรือกลุ่มองค์กรทีเ่ ข้ารับ
ฟังซักถามได้ แต่การที่สามารถมีส่วนในการรับฟังก็ถือว่ามีคุณค่าอย่างยิ่งแล้ว
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ท่านสามารถท�ำอะไรได้บ้างในฐานะสมาชิกรัฐสภา
การน�ำเสนอข้อมูลในนโยบายความมั่นคงโดยผู้แทนจากภาคประชาสังคม

ท�ำให้เกิดหลักประกันว่ามีกลไกต่างๆ ที่จะส่งเสริมให้รัฐสภาได้รับประโยชน์จากข้อมูลที่
น�ำเสนอโดยผู้แทนของภาคประชาสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น ควรสนับสนุนให้มีการออกกฎหมายอนุญาตให้
สถาบัน/องค์กรที่มีความรู้ความช�ำนาญต่างๆ รวมทั้งกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน และ
สื่อมวลชน มีส่วนสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการต่างๆ ของรัฐสภาที่
รับผิดชอบในประเด็นความมั่นคงและเนื้อหาที่เกี่ยวกับความมั่นคงทั้งมวล

การเสริมสร้างความรับรู้ของประชาชน

ท�ำให้เกิดหลักประกันว่ารัฐสภามีนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับ
การตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง และในกระบวนการก�ำหนดนโยบายต่างๆ

ความเชื่อมโยงระหว่างความมั่นคงและเสรีภาพของสื่อ

ท�ำให้เกิดหลักประกันว่าเสรีภาพของสือ่ ได้รบั การคุ้มครองทัง้ ในทางกฎหมายและในทาง
ปฏิบตั ใิ นประเด็นความมัน่ คง และหากมีการจ�ำกัดขอบเขตของเสรีภาพดังกล่าวก็จะต้อง
กระท�ำบนพื้นฐานของการไม่ละเมิดหลักการสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ท�ำให้เกิดหลักประกันว่ามีการบัญญัติกฎหมายที่เหมาะสมเกี่ยวกับเสรีภาพของข้อมูล
ข่าวสาร
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บทที่ 7

มุมมองทางเพศสภาพ
ต่อนโยบายด้านความมั่นคง
ความเสมอภาคทางเพศเป็นประเด็นที่ค่อนข้างใหม่ในสายตาของสาธารณชน หากแต่
ในปัจจุบันประเด็นนี้ถือว่ามีความส�ำคัญโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องความมั่นคง
ทัง้ นี้ เพราะว่าผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจากความขัดแย้งทีม่ กี ารใช้อาวุธทัง้ ทีเ่ ป็นผูอ้ พยพลีภ้ ยั
และผู้ที่พลัดถิ่นฐาน (Internally Displaced Persons) นั้น จะเป็นผู้หญิงและเด็ก
เสียเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ ผูห้ ญิงซึง่ ปัจจุบนั เป็นประชากรกว่าครึง่ หนึง่ ของโลก มีสทิ ธิ
เสมอเช่นเดียวกับผูช้ ายและจึงมีสว่ นส�ำคัญต่อการแก้ปญ
ั หาด้านความมัน่ คงของรัฐด้วย
เช่นกันการน�ำเอาความสามารถและความเห็นของผู้หญิงมาประกอบการพิจารณาจะช่วย
ให้การรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ในประเด็นความมั่นคงมีลักษณะที่มุ่งเน้นประชาชน
เป็นศูนย์กลางมากขึ้น ทั้งยังสอดคล้องกับมิติในด้านความมั่นคงของมนุษย์ด้วย ซึ่งก็
จะท�ำให้วิธีการในการรับมือกับประเด็นความมั่นคงเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพและมี
ความยั่งยืนยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ ในการพิจารณาเรื่องความเสมอภาคทางเพศในนโยบาย
ความมั่นคง จึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องน�ำเอามุมมองที่แตกต่างกัน 2 มุมมองมา
ประกอบการพิจารณา อันได้แก่ ประการแรก นโยบายด้านความมัน่ คงจะต้องมุง่ เน้นและ
พิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเพศสภาพ อันเป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหว แนวทาง
ในการแก้ไขที่เป็นไปได้และเป็นที่ยอมรับจะต้องถูกน�ำเสนอในลักษณะที่ท�ำให้เกิด
ความมั่นใจว่า ผลประโยชน์และสิทธิของสตรีจะต้องได้รับการเคารพและคุ้มครอง
ประการที่สอง เป็นความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสนับสนุนให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอนของกระบวนการก�ำหนดนโยบายในทุกแขนงที่เกี่ยวพันกับนโยบายความมั่นคง
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ผู้หญิงกับการแก้ไขความขัดแย้ง
การแก้ไขความขัดแย้ง การรักษาสันติภาพและการสร้างสันติภาพนัน้ มิได้เป็นเรือ่ งเฉพาะ
ของผูท้ เี่ ข้าร่วมในการท�ำสงครามซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็นผูช้ ายเท่านัน้ อย่างไรก็ดี การทีผ่ หู้ ญิง
เข้าร่วมในโต๊ะเจรจาสันติภาพก็ยังคงมีเป็นเพียงส่วนน้อยแม้ในสถานการณ์ที่ผู้หญิง
จ�ำต้องเปลีย่ นสถานะและบทบาทตามเพศสภาพดัง้ เดิมของตนมารับภาระและความรับผิดชอบ
เยี่ยงบุรุษในยามสงคราม หรือท่ามกลางความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธระหว่างกันก็ตาม
อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันเริ่มเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นว่า ผู้หญิงมีบทบาทส�ำคัญ
ในฐานะผูท้ มี่ คี วามช�ำนาญทีส่ ำ� คัญเฉพาะทาง มีมมุ มองและมีความเข้าใจอย่างลึกซึง้ ในทาง
ปฏิบตั ิ การทีผ่ ้หู ญิงมีส่วนร่วมโดยตรงในกระบวนการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งและในกิจกรรมที่ส่งเสริมสันติภาพนั้น ส่งผลให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงมุมมอง
แบบดั้งเดิมที่มีต่อบทบาททั้งของหญิงและชายในสังคมและในสถานการณ์ความขัดแย้ง
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วย

กรอบที่ 12
เพศสภาพในกระบวนการสันติภาพ
“ในกระบวนการสันติภาพใดๆ ก็ตามที่ละเลยความต้องการและบทบาทของผู้หญิงนั้นถือเป็น
กระบวนการที่ไม่เป็นธรรมชาติ และจึงเป็นกระบวนการที่ขาดเสถียรภาพโดยตัวของมันเอง_ _”
…“ในระยะของการเปลี่ยนผ่านหลังวิกฤติการณ์ความขัดแย้ง การสร้างพลังในหมู่สตรีถือว่า
มีความส�ำคัญอย่างยิ่งในการเริ่มโครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมครั้งใหม่ ผู้หญิงก็
เช่นเดียวกับผู้ชายเป็นทั้งผู้กระท�ำและผู้ถูกกระท�ำในสงครามและความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธ
ประหัตประหารกัน หากแต่เป็นผู้รับเคราะห์และผู้กระท�ำในรูปแบบและพื้นที่ที่มีความแตกต่าง
กัน ในระหว่างสงคราม ผูห้ ญิงมีสว่ นร่วมในภารกิจใหม่ๆ และจึงมีบทบาทใหม่ๆ ซึง่ โดยส่วนใหญ่
ก็มักจะเป็นการรับผิดชอบในภารกิจบางประการเพิ่มขึ้น และแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบทบาท
ข้างต้น ผูห้ ญิงก็ยงั คงตกอยูใ่ นสถานะทีม่ บี ทบาทเพียงชายขอบในช่วงสถานการณ์ภายหลังสงคราม
สิน้ สุดลงและในระยะของการสร้างสันติภาพ ไม่ว่าจะเป็นบทบาทเพียงส่วนน้อยในสังคม ทีเ่ พิง่ จะ
พ้นจากสภาพความขัดแย้งหมาดๆ หรือบทบาทในการก�ำหนดยุทธศาสตร์ในการสร้างสันติภาพ
หรือแม้แต่การน�ำเอายุทธศาสตร์ดังกล่าวไปปฏิบัติ”
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�ำเสนอสาระส�ำคัญของมติของคณะมนตรีความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติ ที่
1325 (ค.ศ.2000) ทีเ่ น้นคุณค่าของการเปลีย่ นมุมมองจากการมองสตรีในฐานะทีเ่ ป็นเพียง
เหยือ่ /ผู้รบั เคราะห์ในความขัดแย้ง (ซึง่ รวมถึงการเป็นผู้เสียหายอันเกิดจากความรุนแรง
และการถูกข่มขืนในฐานะที่เป็นเครื่องมือหนึ่งในการท�ำสงคราม) มาเป็นการมองสตรีใน
ฐานะทีเ่ ป็น “ผูม้ บี ทบาท” (actors) ในกระบวนการแก้ไขความขัดแย้ง การสร้างและรักษา
สันติภาพ โดยมีบทบาทและสถานะทัดเทียมกับผู้ชาย การเปลี่ยนแปลงมุมมองดังกล่าว
ท�ำให้เราต้องพิจารณาภารกิจและบทบาทของกับผูห้ ญิงและผูช้ ายทัง้ ในช่วงก่อน ระหว่าง
และหลังสงครามและความขัดแย้งทีม่ กี ารใช้อาวุธด้วย ซึง่ ก็หมายความว่าความเสมอภาค
ทางเพศและประเด็นเรื่องเพศสภาพนั้นควรถูกน�ำมาพิจารณาตั้งแต่ใช่วงแรกของการ
ก�ำหนดนโยบายทั้งในระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศ และส่งผลต่อการออก
กฎหมายในประเด็นเหล่านั้นด้วย

กรอบที่ 13
มุมมองทางเพศสภาพต่อปฏิบัติการและกระบวนการสันติภาพ
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ(....)
7. กระตุ้นให้รฐั สมาชิกทัง้ หลายเพิม่ การสนับสนุนทางการเงิน ทางวิชาการและการส่งก�ำลังบ�ำรุง
ในการฝึกอบรมประเด็นทีเ่ ชือ่ มโยงและอ่อนไหวกับเรือ่ งเพศสภาพ ซึง่ รวมถึงโครงการต่างๆ ที่
ได้รบั การสนับสนุนทางการเงินจากสหประชาชาติดว้ ย อาทิ กองทุนสหประชาชาติสำ� หรับสตรี
(United Nations Fund for Women) และกองทุนสหประชาชาติเพื่อเด็ก และกองทุนจาก
ส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่สำ� หรับผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติ (United Nations High Commissioner for Refugees) และหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. เรียกร้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดให้คำ� นึงถึงมุมมองทางเพศสภาพเพื่อประกอบในการ
เจรจาและในการน�ำข้อตกลงสันติภาพต่างๆ ไปปฏิบตั ิ อันได้แก่ (a) การค�ำนึงถึงความต้องการ
ของผู้หญิงและเด็กหญิงในช่วงระยะของการส่งกลับถิ่นฐานเดิม และการตั้งถิ่นฐานใหม่
รวมตลอดถึงการฟืน้ ฟูสภาพ การกลับสูช่ มุ ชน และการฟืน้ ฟูประเทศหลังจากความขัดแย้ง; (b)
มาตรการต่างๆ ทีจ่ ะให้การสนับสนุนความคิดริเริม่ ของสตรีในท้องทีใ่ นกระบวนการสันติภาพ
และมาตรการต่างๆ ที่ให้สตรีที่เป็นคนในท้องที่ หรือคนพื้นเมืองมีส่วนร่วมในกระบวนการ
แก้ไขความขัดแย้ง และในการน�ำเอากลไกต่างๆ อันเป็นองค์ประกอบในข้อตกลงสันติภาพ
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ไปใช้ปฏิบัติ; (c) มาตรการที่ให้หลักประกันในการให้การคุ้มครองป้องกันและเคารพต่อ
สิทธิมนุษยชนของสตรีและเด็กหญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวโยงกับรัฐธรรมนูญ
ระบบการเลือกตั้ง ต�ำรวจ และกระบวนการตุลาการ(...)
15. แสดงออกถึงความเต็มใจเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า คณะผู้ปฏิบัติงานของคณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะต้องน�ำเอาประเด็นเรื่องเพศสภาพและสิทธิของสตรีมา
ประกอบการพิจารณาด้วยการหารือกับกลุม่ สตรีทงั้ ในระดับท้องถิน่ และระดับระหว่างประเทศ
ตัดตอนจาก United Nations Security Council Resolution 1325 (2000),
มติวันที่ 31 ตุลาคม ค.ศ. 2000

เพื่อให้สอดคล้องกับมติ 1325 (ค.ศ. 2000) เลขาธิการสหประชาชาติได้เสนอรายงาน
เรื่อง “สตรี สันติภาพและความมั่นคง” ในวันที่ 16 ตุลาคม ค.ศ. 2002 โดยในรายงาน
ดังกล่าวน�ำเสนอผลกระทบของความขัดแย้งทีม่ กี ารใช้อาวุธต่อสตรีและเด็กผูห้ ญิง กรอบ
กฎหมายระหว่างประเทศ บทบาทของสตรีในกระบวนการสันติภาพ ปฏิบัติการรักษา
สันติภาพ ปฏิบตั กิ ารด้านมนุษยธรรม และในกระบวนการฟืน้ ฟูบรู ณะ การลดอาวุธ การ
ปลดประจ�ำการและการกลับสูช่ มุ ชนอีกครัง้ หนึง่ เงือ่ นไขบางประการทีป่ รากฏในรายงาน
ฉบับดังกล่าวได้ถูกน�ำเสนอไว้ในข้อเสนอแนะท้ายบทนี้ด้วย

สตรีในคณะกรรมาธิการกลาโหมรัฐสภา
จากการส�ำรวจเรื่องบทบาทสตรีในการเมืองของสหภาพรัฐสภาระหว่างประเทศ (IPU)
ในรอบ 25 ปี ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่า ผู้หญิงยังคงมีตัวแทนในจ�ำนวนน้อยมากหรือ
เกือบไม่มีเลยในคณะกรรมาธิการกลาโหมของรัฐสภา จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจที่ผู้หญิง
จึงเกือบจะไม่เคยมีบทบาทในฐานะ ประธาน หรือ รองประธาน หรือแม้แต่ผรู้ ายงานพิเศษ
ของคณะกรรมาธิการเหล่านั้น จากการส�ำรวจในปี ค.ศ. 1997 (Men and Women in
Politics: Democracy Still in Making) ปรากฏว่า จากรัฐสภา 97 แห่ง ที่ให้ข้อมูล
เกีย่ วกับการมีสว่ นร่วมของสตรีในคณะกรรมาธิการต่างๆ ของรัฐสภานัน้ มีผหู้ ญิงทีท่ ำ� หน้าที่
ประธานคณะกรรมาธิการกลาโหมอยูเ่ พียง 3% เท่านัน้ และโดยทัว่ ไปแล้ว มีผหู้ ญิงเพียง
18.6% ที่ท�ำหน้าที่ประธานในคณะกรรมาธิการต่างๆ ของรัฐสภา สภาพการณ์ดังกล่าว
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อาจสามารถอธิบายได้ด้วยปัจจัยส�ำคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก ทั่วโลกนั้นยังคงมี
สมาชิกรัฐสภาที่เป็นสตรีในสัดส่วนที่น้อยมาก คือมีเพียง 14.3% จากสถิติล่าสุด
เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2002 ประการที่สอง ทัศนะที่ว่า สงคราม สันติภาพ และประเด็น
ความมั่นคงนั้น มิใช่เรื่องของผู้หญิงยังคงฝังรากลึกในความคิดของคนส่วนใหญ่ในโลก
ซึง่ มุมมองดังกล่าวเป็นมุมมองทีม่ ปี ญ
ั หาอย่างแน่นอน ทัง้ นีเ้ พราะสงครามนัน้ ส่งผลกระทบ
ต่อประชากรทั้งหมดของรัฐ และบ่อยครั้งผู้หญิงก็มักจะตกเป็นผู้รับเคราะห์/เหยื่อของ
สงครามมากกว่าผู้ชายด้วยซ�้ำไป

สตรีในกองทัพ
ในระดับของหน่วยงานบริหาร การส่งก�ำลังบ�ำรุงและการสนับสนุนนั้น การมีส่วนร่วม
ของผู้หญิงในกองทัพถือเป็นเรื่องปกติและมีมาแต่ดั้งเดิมในหลายประเทศ การมีสตรีที่
มีบทบาทในฐานะกองหนุน ถือว่ามีความส�ำคัญไม่เฉพาะในยามสงบเท่านั้น แต่มีความ
ส�ำคัญมากขึน้ ในช่วงสงครามหรือในกรณีทมี่ กี ารปะทะกันทางอาวุธด้วย ในทางตรงกันข้าม
การที่ผู้หญิงมีส่วนร่วมในระดับปฏิบัติการและในการสู้รบถือเป็นปรากฏการณ์ค่อนข้าง
ใหม่ในระดับระหว่างประเทศและเกือบจะไม่ปรากฏข้อมูลเกีย่ วกับบทบาทของผู้หญิงใน
สนามรบหรือในกองทัพที่จะสามารถน�ำมาเปรียบเทียบได้เลย กรอบที่ 14 แสดงถึงการ
มีส่วนร่วมของผู้หญิงในกองทัพรัฐสมาชิกเนโต

กรอบที่ 14
กองก�ำลังของบุคลากรทางทหารที่เป็นสตรี : ตัวอย่างของประเทศสมาชิกเนโต
ประเทศ

จ�ำนวน

% ของกองก�ำลังทั้งหมด

เบลเยียม

3,202

7.6%

แคนาดา

6,558

11.4%

สาธารณรัฐเช็ค

1,991

3.7%

เดนมาร์ค

863

5.0%

ฝรั่งเศส

27,516

8.5%
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ประเทศ

จ�ำนวน

% ของกองก�ำลังทั้งหมด

เยอรมนี

5,263

2.8%

กรีซ

6,155

3.8%

ฮังการี

3,017

9.6%

อิตาลี

438

0.1%

ลักซ์เซมเบิร์ก

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%

สหราชอาณาจักร

16,623

8.1%

สหรัฐอเมริกา

198,452

14.0%

แหล่งที่มา : NATO Review Summer 2001

อาจกล่าวได้ว่า การมีส่วนร่วมของสตรีในหน่วยงานทหารทั้งในฐานะทหารอาชีพ หรือ
ในฐานะทหารเกณฑ์นั้นกระท�ำได้ด้วยนโยบายของผู้น�ำทางการเมืองเป็นส�ำคัญ หรือไม่
ก็เป็นผลมาจากพัฒนาการภายในภาคความมั่นคงเอง ซึ่งก็อาจเป็นผลมาจากปัจจัย 2
ประการ ที่อาจเกิดขึ้นต่างกรรมต่างวาระ อันได้แก่
ความจ�ำเป็นที่จะต้องระดมประชากรทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมทั้งในการป้องกัน
และสนับสนุนความมั่นคงของประเทศ
การพัฒนากองทัพให้ทันสมัย ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทาง
สังคมภายในประเทศที่ให้ความส�ำคัญและ/หรือเริ่มมีความอ่อนไหวต่อแนวคิด
ในเรื่องความเสมอภาคทางเพศมากยิ่งขึ้น
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กรอบที่ 15
การมีส่วนร่วมของสตรีในนโยบายด้านความมั่นคงในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ
กระแสความเสมอภาคทางเพศ (Gender Mainstreaming)
การประเมินนโยบายด้านความมัน่ คงของรัฐบาลนัน้ อาจจะกระท�ำจากมุมมองของการท�ำให้ประเด็น
เพศสภาพอยูใ่ นกระแสหลักด้วย ในการประชุมสหประชาชาติวา่ ด้วยบทบาทสตรีครัง้ ที่ 4 ณ กรุงปักกิง่
มีการระบุให้ ‘Gender Mainstreaming’ เป็นยุทธศาสตร์ระดับโลกในการส่งเสริมความเสมอ
ภาคทางเพศสภาพ โดยสหประชาชาติให้ค�ำจ�ำกัดความ ‘Gender Mainstreaming’ ว่าเป็น
“...กระบวนการประเมินผลกระทบของปฏิบัติการหรือแผนงานใดๆ ที่มีต่อทั้งหญิงและชาย ซึ่ง
หมายรวมถึงการออกกฎหมายต่างๆ นโยบายหรือโครงการในทุกระดับและในทุกพื้นที่ เป็น
ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นว่า ประเด็นที่มีผลกระทบหรือเป็นข้อห่วงใยตลอดจนประสบการณ์ของทั้ง
หญิงและชายนั้นเป็นมิติที่ต้องน�ำมาพิจารณาประกอบในการวางแผน การน�ำไปใช้ปฏิบัติ การ
ติดตาม และการประเมินนโยบายและโครงการต่างๆ ทัง้ ในมิตทิ างการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เพือ่
ทีว่ ่าทัง้ หญิงและชายจะได้รบั ประโยชน์จากโครงการและนโยบายเหล่านัน้ โดยเสมอภาคกัน อันจะ
เป็นการท�ำให้ความไม่เสมอภาคไม่ขยายขอบเขตและคงอยู่อีกต่อไป และเป้าหมายสุดท้ายก็คือ
การมีความเท่าเทียมกันทางด้านเพศสภาพนั่นเอง”
แหล่งที่มา : UN ECOSOC Agreed Conclusions 1997/2

นอกจากนี้ การที่ผู้หญิงมีส่วนร่วมมากขึ้นในกองทัพก็อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
แนวการป้องกันประเทศแบบดัง้ เดิมมาสู่การเน้นเรือ่ งความมัน่ คงของมนุษย์ด้วยเช่นกัน
ดังจะเห็นได้ว่า มีการให้ความส�ำคัญกับงานวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศ (ซึ่งรวมถึง
การธนาคาร) ตลอดจนงานด้านข่าวกรองมากขึน้ เพิม่ เติมจากวิธปี ฏิบตั ทิ เี่ น้นการใช้ก�ำลัง
และการฝึกฝนทางกายภาพเป็นหลัก แนวโน้มดังกล่าวจึงเป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้
ผู้หญิง โดยเฉพาะในประเทศที่ทั้งชายและหญิงสามารถเข้าถึงทั้งการศึกษาและการ
ฝึกอบรมได้อย่างเท่าเทียมกันอยู่แล้ว
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กรอบที่ 16
มิติและข้อท้าทายใหม่ๆ จากการที่สตรีมีส่วนร่วมในภาคความมั่นคง
การทีส่ ตรีมสี ว่ นร่วมมากขึน้ ในภาคความมัน่ คง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกองทัพและในแวดวงต�ำรวจ
นั้น จึงเกิดค�ำถามว่า การฝึก (โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกภาคสนาม) และระเบียบวินัยที่ใช้กับ
ผู้หญิงนั้นควรจะเหมือนกับผู้ชายหรือไม่
นอกจากนี้ การที่ผู้หญิงมีส่วนร่วมในภาคความมั่นคงมากขึ้น ยังส่งผลให้มีความจ�ำเป็นที่จะต้อง
ออกกฎเกณฑ์ในมิติที่เกี่ยวกับเรื่องเพศซึ่งแต่เดิมนั้นมิได้ถูกน�ำมาพิจารณาประกอบด้วย ไม่ว่า
จะเป็นในหน่วยงานกองทัพ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับความมั่นคงอื่นๆ หรือแม้แต่ในหน่วยงาน
ต�ำรวจ ดังเช่นความจ�ำเป็นและผลประโยชน์ของผูท้ สี่ มรสหรือผูท้ มี่ ไิ ด้สมรสทีอ่ ยูภ่ ายในหน่วยงาน
เดียวกัน หรือต่างหน่วยงานกัน หรือประเด็นทีเ่ กีย่ วกับสภาวะการเป็นพ่อแม่กจ็ ำ� เป็นจะต้องน�ำมา
ประกอบการพิจารณาด้วยเช่นกัน
ยิ่งไปกว่านั้น ประเด็นเรื่องเสื้อผ้า เครื่องแบบ ที่เกี่ยวข้องกับความงาม และแม้แต่ในส่วนที่อาจ
จะก่อให้เกิดความดึงดูดทางเพศก็ต้องน�ำมาพิจารณาด้วย อาทิ เครื่องแบบทั้งส�ำหรับผู้หญิงและ
ผู้ชายควรเป็นแบบเดียวกันหรือไม่? หรือควรทีจ่ ะออกแบบเสือ้ ผ้าที่มกี ารตัดเย็บเป็นแบบชายแท้
เพียงอย่างเดียวในทุกสถานการณ์? ฯลฯ
ประเด็นดังกล่าวข้างต้นจ�ำต้องมีวธิ คี ดิ แบบใหม่ และด้วยเหตุนี้ จึงมีความจ�ำเป็นต้องออกกฎหมาย
กฎระเบียบ ในระดับชาติ ระดับกองทัพ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงระเบียบของฝ่ายต�ำรวจ
ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและความเป็นจริงที่เกิดขึ้นใหม่นี้ด้วย

ผู้หญิงในปฏิบัติการรักษาสันติภาพและในกระทรวงกลาโหม
จากข้อมูลที่น�ำเสนอโดยองค์กรเนโตในการประมวลภาพรวมของผู้หญิงในปี ค.ศ.
2001 ปรากฏว่าจ�ำนวนของบุคลากรสตรีที่มีส่วนร่วมในปฏิบัติการสันติภาพตั้งแต่หลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมานั้นยังคงมีเป็นส่วนน้อยมาก ยกเว้นในบางประเทศ เช่น
แคนาดา ฮังการี ฝรั่งเศส เนเธอแลนด์และโปรตุเกส ที่มีอัตราส่วนของบุคลากรหญิง
ในคณะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการรักษาสันติภาพถึง 5% กระนั้นก็ดี จากประสบการณ์ของ
สหประชาชาติพบว่า การมีผ้หู ญิงในปฏิบตั กิ ารสันติภาพนัน้ ได้รบั การตอบรับเป็นอย่างดี
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จากประชาชน ทั้งยังส่งผลในทางบวกต่อผลของปฏิบัติการต่างๆ ของสหประชาชาติ
ด้วย ตัวอย่างเช่น การให้ความสนใจมากขึ้นต่อประเด็นเรื่องเพศสภาพและเรื่อง
ความรุนแรง ฯลฯ
อย่างไรก็ดี การแต่งตั้งให้ผู้หญิงขึ้นด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีกลาโหมยังคง
เกือบจะไม่ปรากฏ จากผลการส�ำรวจของสหภาพรัฐสภาระหว่างประเทศ (IPU) ในเดือน
มีนาคม ค.ศ. 2002 พบว่า มีผหู้ ญิงเพียง 1.3% เท่านัน้ ทีม่ บี ทบาทในกระทรวงทีร่ บั ผิดชอบ
ด้านความมัน่ คงและการป้องกันประเทศ และมีผหู้ ญิงเพียง 3.9% ทีข่ นึ้ ถึงระดับรัฐมนตรี
ช่วยหรือต�ำแหน่งเทียบเท่าในกระทรวงอื่นๆ ซึ่งหมายรวมถึงต�ำแหน่งเลขาธิการรัฐสภา
เองด้วย (โปรดดูแผนที่โลกที่น�ำเสนอโดย IPU และองค์การสหประชาชาติในหัวข้อ
Women in Politics, 2000)

ท่านสามารถท�ำอะไรได้บ้างในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ข้อมูล

คุณสามารถขอข้อมูลเกีย่ วกับอัตราส่วนของผูห้ ญิงในหน่วยงานต่างๆ ทางทหารและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับความมั่นคง องค์กรต�ำรวจ หน่วยงานข่าวกรองและศูนย์ฝึกอบรมต่างๆ ได้
นอกจากนี้ คุณยังสามารถขอข้อมูลเกีย่ วกับสัดส่วนของผูห้ ญิงทีด่ �ำรงต�ำแหน่งในระดับสูง
และในหน่วยงานด้านการตัดสินใจ/นโยบายต่างๆ ได้เช่นกัน รวมทั้งการเรียกร้องให้มี
ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งของคณะผู้แทนของประเทศในการเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติ
เข้าร่วมในองค์การเนโต้หรือองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้าน
ความมั่นคง

เพศสภาพกับการแก้ไขความขัดแย้งและการฟื้นฟูประเทศ*

ท�ำให้เกิดหลักประกันว่าในคณะผู้เจรจานั้นจะต้องมีองค์ประกอบของทั้งหญิงชายที่ได้
สัดส่วนอย่างสมดุล
ท�ำให้เกิดหลักประกันว่า ข้อตกลงสันติภาพทั้งหลายต้องมีองค์ประกอบของผลกระทบ
ของความขัดแย้ง/สงครามต่อสตรีอย่างชัดเจนและเป็นระบบ มีการระบุถงึ การมีสว่ นร่วม
ของสตรีในกระบวนการสันติภาพ ตลอดจนความต้องการและการให้ความส�ำคัญกับสตรี
ในบริบทภายหลังความขัดแย้งสิ้นสุดลงด้วย

73

การกำ�กับดูแลภาคความมั่นคงโดยรัฐสภา : หลักการ กลไก และแนวปฏิบัติ ค.ศ. 2003

สร้างหลักประกันว่า ทั้งองค์ความรู้ ประสบการณ์และทรัพยากรต่างๆ ที่ผู้หญิงได้สั่งสม
และพัฒนาขึน้ มาในช่วงความขัดแย้งนัน้ ได้ถกู น�ำมาใช้อย่างจริงจังในช่วงการฟืน้ ฟูบรู ณะ
ประเทศด้วย

เพศสภาพและภาระกิจการรักษาสันติภาพ*

รัฐบาล

รัฐสภา

ส่ ง เสริ ม ให้ ส ตรี มี ส ่ ว นร่ ว มในปฏิ บั ติ ก ารรั ก ษาสั น ติ ภ าพและในภารกิ จ การ
ฟื้นฟูบูรณะประเทศภายหลังจากสงคราม
ท�ำให้เกิดหลักประกันว่า เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่ทำ� หน้าที่ในการรักษาสันติภาพได้รับ
การฝึกฝนให้มีความรู้ความเข้าใจ และอ่อนไหวต่อวัฒนธรรมและประเด็นเพศสภาพ
ซึ่งอาจจะกระท�ำโดยการออกเป็นกฎหมาย
ติดตามให้มกี ารลงโทษเจ้าหน้าที/่ บุคลากรทีท่ ำ� หน้าทีใ่ นการรักษาสันติภาพและเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นๆ ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง

ท�ำให้เกิดหลักประกันว่า ความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายทัง้ ของหญิงและชายในหน่วย
งานกลาโหมในรอบ 10 ปีทผี่ า่ นมา เป็นไปอย่างสมดุล ท�ำให้เป็นทีป่ รากฏชัดว่าผูห้ ญิง
ได้รับโอกาสให้เข้าสู่ต�ำแหน่งในระดับสูงขึ้น ตลอดจนได้รับโอกาสที่จะได้ต�ำแหน่ง
ในส่วนที่เกี่ยวกับการตัดสินนโยบายอย่างเท่าเทียมกับผู้ชาย ทั้งในตัวบทกฎหมายและ
ในทางปฏิบัติค้วย
ตรวจสอบว่าองค์ประกอบของคณะกรรมาธิการด้านความมั่นคงต่างๆ ทั้งในกระทรวง
กลาโหมและหน่วยงานอื่นๆ และในรัฐสภามีผู้หญิงอยู่ด้วยจริงทั้งในอดีตและปัจจุบัน
รวมตลอดถึงความรับผิดชอบที่มอบหมายให้ผู้หญิงในคณะกรรมาธิการเหล่านั้นว่าอยู่
ในระดับที่มีความส�ำคัญอย่างแท้จริงด้วย
ตรวจสอบด้วยว่าคณะกรรมาธิการต่างๆ เหล่านั้นได้ให้ความใส่ใจในประเด็นเพศสภาพ
อย่างจริงจังหรือไม่ หากจ�ำเป็นก็ควรที่จะเร่งรัดให้มีการเพิ่มสมดุลในส่วนที่เกี่ยวกับ
สัดส่วนของสตรีและให้คณะกรรมาธิการเหล่านั้นค�ำนึงถึงประเด็นเพศสภาพมากยิ่งขึ้น
*เป็นข้อเสนอแนะจากรายงานของเลขาธิการสหประชาชาติเรื่อง
Women, Peace and Security, October 16, 2002
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ภาคที่ 3

องค์ประกอบหลักของฝ่ายปฏิบัติการ
ในภาคความมั่นคง

* แม้ว่าประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรม-ทหาร (Military-Industrial Complex) จะ
มีความส�ำคัญอย่างยิ่งในการท�ำความเข้าใจภาคความมั่นคง เราจะไม่พิจารณาประเด็นดังกล่าวใน
คู่มือฉบับนี้ เนื่องจากเราไม่ถือว่าองค์กรดังกล่าวเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงของรัฐ
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บทที่ 8

ทหาร
กองทัพมีบทบาทตลอดมาในประวัตศิ าสตร์และถูกมองว่าเป็นเกราะคุม้ กันทีค่ อยปกป้องรัฐ
กรอบที่ 17 แสดงให้เห็นว่าในช่วงกลางปี ค.ศ. 2002 นั้น มีเพียงไม่กี่ประเทศในโลกที่
ปราศจากกองทัพ

กรอบที่ 17
ประเทศที่ปราศจากหน่วยงานทางทหาร
ในบางประเทศทีป่ ราศจากกองทัพ ได้แก่ รัฐทีม่ ขี นาดเล็กทัง้ หลายในมหาสมุทรทางใต้ เช่น เนาอุรุ
มัลดีฟ คีรีบาตี ซามัวร์ หมู่เกาะโซโลมอน ทูวาลู พาเลา และวานูอาตู และรัฐในทะเลแคริบเบียน
เช่น เซนต์วินเซนต์ และเกรนาดีนส์ เซนต์ลูเซีย โดมินีกา เกรนาดา ส่วนประเทศอื่นๆ ที่ไม่มี
กองก�ำลังเช่นกัน ได้แก่ คอสตาริกา ไอซ์แลนด์ มอริเซียส ปานามา โซมาเลีย (ซึ่งก�ำลังอยู่ใน
ระหว่างกระบวนการสร้างกองทัพบก) แอนดอร่า ซานมาริโนและไฮติ ประเทศเหล่านีส้ ่วนใหญ่จะ
มีกองก�ำลังกึ่งทหาร (Paramilitary Units) เช่น หน่วยรักษาดินแดน (National Guards) และ
หน่วยรักษาชายแดน (Border Guards) เป็นต้น

หน้าที่ของทหาร
พัฒนาการด้านความมั่นคงหลังจากสงครามเย็นสิ้นสุดลงนั้นมีผลกระทบอย่างมหาศาล
ต่อบทบาทของทหารในทั่วทุกมุมโลก ทหารได้รับมอบหมายภารกิจใหม่ๆ ขณะที่ยัง
คงต้องปฏิบัติหน้าที่เดิมๆ แต่ในรูปแบบที่แตกต่างไป ณ วันนี้ทหารทั่วทุกมุมโลกจะมี
หน้าที่ 5 ประการดังนี้
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การปกป้องเอกราช อธิปไตยและบูรณาภาพแห่งดินแดนของประเทศหรือการ
ปกป้องพลเมืองของตนนั่นเอง
ปฏิบัติภารกิจในการรักษาสันติภาพ หรือ ภารกิจในการบังคับให้เกิดสันติภาพ
(Peace Enforcement)
บรรเทาสาธารณภัย
ภารกิจในเรื่องความมั่นคงภายใน (เช่น การให้ความช่วยเหลือ/สนับสนุนแก่
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐในการบังคับใช้กฎหมายพลเรือนต่างๆ เพือ่ รักษาความสงบเรียบร้อย
ของรัฐเฉพาะในกรณีทเี่ ป็นข้อยกเว้นอันได้แก่ การทีก่ ารรักษากฎหมายถูกละเมิด)
มีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างชาติ (เป็นบทบาททางสังคม)
การที่ทหารจะปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นในระดับใดนั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศโดย
ขึน้ อยูก่ บั กรอบกฎหมายของแต่ละรัฐ และมุมมองต่อสถานการณ์ดา้ นความมัน่ คงรัฐนัน้ ๆ

การปกป้องอธิปไตยและสังคม
แม้ว่าจะมีพัฒนาการด้านความมั่นคงและภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ ภารกิจดั้งเดิมของ
ทหารส่วนใหญ่ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ส�ำคัญที่สุดก็ยังคงเป็นเรื่องของการป้องกันประเทศ
หรือประเทศพันธมิตรจากการถูกคุกคามหรือโจมตีด้วยก�ำลังทหารจากภายนอก หน้าที่
ดังกล่าวมิได้หมายเฉพาะการปกป้องเขตแดนของรัฐและอธิปไตยทางการเมืองของรัฐ
เท่านั้น แต่ยังหมายถึงการปกป้องสังคมโดยรวมด้วย
นับตั้งแต่สงครามเย็นสิ้นสุดลง ผู้น�ำทางการเมืองและกองทัพเริ่มตระหนักมากขึ้น
ว่าภัยคุกคามต่ออธิปไตยของชาตินั้นมิได้จ�ำกัดเพียงแต่การคุกคามโดยกองก�ำลัง
ต่างชาติเท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงภัยคุกคามที่มิได้มาจากทหาร เช่น ภัยก่อการร้าย
สงครามกลางเมือง องค์กรอาชญากรรม อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และการคอร์รปั ชัน่
(โปรดดูกรอบที่ 1) และ ณ วันนี้ กองทัพเกือบทุกแห่งในโลกอยู่ในระหว่างขั้นตอนของ
การปฏิรูป กรอบที่ 18 แสดงให้เห็นถึงกระบวนการปฏิรูปที่ส�ำคัญ 3 ประการ
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กรอบที่ 18
การปฏิรูปการป้องกันประเทศ : เพื่อจุดประสงค์อะไร?
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 เป็นต้นมา กองทัพส่วนใหญ่มีการปฏิรูปอย่างมโหฬาร โดยการปฏิรูปเหล่านี้
เกิดขึ้นด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ อย่างไรก็ดี กล่าวได้ว่า จุดประสงค์ของการ
ปฏิรูปกองทัพมี 3 ประการหลักๆ ด้วยกันคือ

กระบวนการประชาธิปไตย (Democratization)

ในประเทศที่เคยมีระบอบปกครองแบบคอมมิวนิสต์หรือระบอบเผด็จการและในประเทศที่เคยมี
ความขัดแย้งนั้น จุดประสงค์ของการปฏิรูปก็คือการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยนั่นเอง
โดยการ
ท�ำให้ฝ่ายทหารต้องรับผิดชอบต่อผู้น�ำทางการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตย เพราะมิฉะนั้นแล้วฝ่ายทหารก็จะเป็นภัยคุกคามต่อระบอบประชาธิปไตย
สร้างความสมดุลในการใช้ทรัพยากรที่จ�ำเป็นส�ำหรับกองทัพและส�ำหรับภาคส่วนอื่นๆ
ในสังคม

การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ในด้านความมั่นคงด้วยการ

ปรับขนาดและงบประมาณของกองทัพให้สอดคล้องกับภัยคุกคามความมัน่ คงในรูปแบบใหม่
เตรียมความพร้อมให้กองทัพส�ำหรับภารกิจใหม่ เช่น การรักษาสันติภาพ

การท�ำให้ภาระหน้าทีข่ องกองทัพสูค่ วามเป็นสากล (Internationalization)

กองทัพมิได้มีภารกิจเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น หากแต่ต้องมีภารกิจในการปฏิบัติการร่วมกับ
ประเทศอื่นเพิ่มมากขึน้ ด้วย ความร่วมมือระหว่างประเทศดังกล่าวอาจจะเกิดขึน้ เป็นการชั่วคราว
ดังเช่นในกรณีการปฏิบตั กิ ารสันติภาพร่วมกับสหประชาชาติ หรืออาจเป็นภารกิจในระยะยาวและ
อยูบ่ นพืน้ ฐานของความร่วมมือในรูปสถาบัน (เช่น กรณีขององค์การเนโต) หรือไม่กอ็ ยูบ่ นพืน้ ฐาน
ของความร่วมมือทั้งในแบบทวิภาคีและพหุภาคี
การวางแผนให้กองก�ำลัง (บางส่วน) อยู่ภายใต้การบัญชาการระหว่างประเทศและอยู่
ภายใต้โครงสร้างการจัดองค์กรระหว่างประเทศ
เพิม่ พูนสมรรถนะของกองทัพในการปฏิบตั กิ ารร่วมกับกองก�ำลังของประเทศอืน่ ทัง้ ในแง่
ของเครื่องมืออุปกรณ์ การฝึกฝน ภาษา ข้อมูล การบังคับบัญชาและระบบการควบคุม
สั่งการ
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ตัวอย่างของหน่วยงานทหารระหว่างประเทศที่ประจ�ำการ ได้แก่
หน่วยทหารเยอรมัน-เนเธอแลนด์ หน่วยที่ 1
กองพันบอลติก (ประกอบด้วย ลิทัวเนีย เอสโทเนีย และแลทเวีย)
หน่วยทหารโปแลนด์-เยอรมัน-เดนมาร์ค
กองพันด้านวิศวกรนานาชาติระหว่างสโลวาเกีย ฮังการี โรมาเนีย และยูเครน (กองพัน
“TISA”)

การส่งเสริมสันติภาพระหว่างประเทศ
กองทัพมีส่วนร่วมในภารกิจรักษาสันติภาพด้วยเหตุผลอย่างน้อยสองประการด้วยกัน
คือ ประการแรก เพือ่ ป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งและเพือ่ หลีกเลีย่ งผลกระทบทีอ่ าจจะ
ถาโถมเข้ามากระทบรัฐของตน (Spill-over effects) อาทิ การเกิดสภาวะไร้เสถียรภาพใน
ภูมภิ าค การท�ำลายระบบเศรษฐกิจและการหลัง่ ไหลเข้ามาของคลืน่ ผู้อพยพลีภ้ ยั ทีม่ อิ าจ
ควบคุมได้ ประการที่สอง เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์และ
การปกป้องคุ้มครองประชากรที่เป็นพลเรือนในบริเวณที่มีความขัดแย้ง การได้รับความ
คุม้ ครองด้านสิทธิมนุษยชนถือเป็นเป้าหมายในนโยบายทีม่ คี วามส�ำคัญยิง่ ของประชาคม
ระหว่างประเทศ ทั้งนี้เพราะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในระยะหลังนั้นมักจะทวีความรุนแรง
ขึ้นเรื่อยๆ และส่งผลกระทบต่อประชากรที่เป็นพลเรือนเป็นอย่างมาก ผลข้างเคียง
ของการเข้าร่วมในปฏิบัติการรักษาสันติภาพ ก็คือเป็นการเปิดโอกาสให้กองก�ำลังได้มี
การฝึกฝนและได้มีประสบการณ์จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนั่นเอง

การบรรเทาสาธารณภัย
ทุกประเทศอาจได้รับหรือเคยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือภัยพิบัติที่
มนุษย์เป็นผูก้ อ่ ขึน้ ได้ดว้ ยกันทัง้ สิน้ ไม่วา่ จะเป็นแผ่นดินไหว อุทกภัย เพลิงไหม้ขนาดใหญ่
เครื่องบินตกในเขตเมือง เป็นต้น ในสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว กองทัพมักจะถูก
ร้องขอโดยผูม้ อี �ำนาจฝ่ายพลเรือนให้เข้าช่วยเหลือ ตลอดจนให้เป็นผูใ้ ห้ความช่วยเหลือ
ในด้านการบรรเทาสาธารณภัย โดยฝ่ายกองทัพจะท�ำหน้าที่ในการรักษากฎหมายและ
ความสงบเรียบร้อย จัดหาอาหารและยา ทรัพยากรหรือสิ่งที่จ�ำเป็นอื่นๆ รวมทั้งการ
คงไว้ซึ่งการติดต่อสื่อสารและระบบการคมนาคมขนส่งทั้งมวล ผลข้างเคียงของการใช้
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ก�ำลังทหารส�ำหรับปฏิบตั กิ ารบรรเทาสาธารณภัยก็คอื ท�ำให้บทบาทของกองทัพปรากฏสู่
สายตาสาธารณชนในด้านบวก และจึงท�ำให้ได้รบั การสนับสนุนจากประชาชนเพิม่ ขึน้ ด้วย

การให้การสนับสนุนหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมาย
ภารกิจอีกประการหนึ่งที่กองทัพในบางประเทศได้ด�ำเนินการด้วยก็คือ การให้การ
สนับสนุนผู้มีอ�ำนาจในการบังคับใช้กฎหมายฝ่ายพลเรือน อย่างไรก็ดี การที่ให้ทหารมี
บทบาทในภารกิจดังกล่าวยังคงเป็นประเด็นทีย่ งั มีขอ้ ถกเถียงกันอยู่ แม้วา่ สังคมโดยรวม
อาจจะก�ำลังตกอยู่ในอันตรายจากภัยคุกคามที่ร้ายแรงเกินกว่าที่ผู้มีอ�ำนาจฝ่ายพลเรือน
และฝ่ายต�ำรวจจะรับมือได้โดยล�ำพัง และจึงมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องรับการสนับสนุนจาก
ฝ่ายกองทัพ เช่น กรณีภัยจากการก่อการร้าย องค์กรอาชญากรรม หรือการลักลอบค้า
ยาเสพติด แต่ก็ยังคงมีความกังวลถึงอันตรายอันอาจเกิดจากการดึงเอากองทัพเข้ามามี
บทบาทในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับพลเรือนด้วยเช่นกัน อันได้แก่ :
การที่กองทัพอาจกลายเป็นภัยต่อการควบคุมของฝ่ายพลเรือนเสียเองและท�ำให้
ฝ่ายพลเรือนไม่สามารถก�ำกับดูแลและตรวจสอบกองทัพได้
การที่ทหารจะเข้ามามีส่วนพัวพันในทางการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
กองทัพนั้นจะสามารถบังคับใช้กฎหมายและรักษาความสงบเรียบร้อยได้เพียง
ชั่วคราวเท่านั้นแต่ไม่สามารถจะขจัดรากเหง้าของปัญหาซึ่งเป็นประเด็นทาง
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง อันเป็นสาเหตุทแี่ ท้จริงของความขัดแย้งและความ
ไม่สงบที่เกิดขึ้น
กองทัพได้รับการฝึกฝนเพื่อการสู้รบโดยเฉพาะและจึงมิได้รับการฝึกฝนให้ทำ�
หน้าที่แบบต�ำรวจหรือท�ำหน้าที่เกี่ยวข้องกับพลเรือนภายในประเทศ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการแข่งขันกันในการปฏิบัติภารกิจระหว่างก�ำลัง
ต�ำรวจและกองทัพ
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กรอบที่ 19
การใช้ทหารในการบังคับใช้กฎหมายของฝ่ายพลเรือนในแอฟริกาใต้
(...) ปฏิบัติการของกองก�ำลังป้องกันประเทศของแอฟริกาใต้ จะเกิดขึ้นเฉพาะในสถานการณ์ที่
เป็นกรณีพิเศษเท่านั้น อาทิ การที่ความสงบเรียบร้อยภายในรัฐถูกท�ำลายลงจนเกินกว่าที่กำ� ลัง
ต�ำรวจหรือกองก�ำลังของแต่ละรัฐจะสามารถรับมือได้(…) การใช้กองทัพในสถานการณ์ดังกล่าว
จะต้องอยูภ่ ายใต้การควบคุมของรัฐสภาและเป็นไปตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญในส่วนของการ
ให้ความคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และกระท�ำได้ก็โดยการผ่านกระบวนการทางนิติบัญญัติเท่านั้น
แหล่งที่มา : “Defence in a Democracy”
White Paper on National Defence for the Republic of South Africa, May 1996

บทบาททางสังคม
เป็นทีย่ อมรับกันโดยทัว่ ไปว่า กองทัพโดยเฉพาะอย่างยิง่ กองทัพทีม่ ที หารเกณฑ์ด้วยนัน้
มีส่วนส�ำคัญในการสร้างชาติด้วย ทั้งนี้เพราะคนหนุ่มสาวทั้งหลาย (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คนหนุม่ ) จากทุกภาคส่วนของสังคม จากกลุม่ คนทีม่ พี นื้ เพ ภูมหิ ลัง และชาติพนั ธุท์ แี่ ตกต่าง
กันสามารถมาท�ำงานร่วมกันได้ ในสังคมทีป่ ระกอบไปด้วยชาติพนั ธุท์ หี่ ลากหลายหรือใน
สังคมที่ประกอบไปด้วยผู้อพยพซึ่งมีวัฒนธรรมแตกต่างกัน กองทัพจะท�ำหน้าที่เสมือน
เป็นเบ้าหลอมคนเหล่านีใ้ ห้อยูร่ ว่ มกันได้ ภาระทางสังคมอีกประการหนึง่ ของกองทัพก็คอื
การให้โอกาสประชาชนในด้านการศึกษา ประชาชนที่มีข้อจ�ำกัดในการท�ำงานหรือไร้ซึ่ง
แนวคิดและมุมมองในเรือ่ งการใช้แรงงานสามารถได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมในกองทัพ
นอกจากนี้ บทบาททางสังคมของกองทัพอีกประการหนึง่ ซึง่ ส่วนใหญ่จะปรากฏในประเทศ
ก�ำลังพัฒนา ก็คือการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน การบริหารกิจการฝ่ายพลเรือน
ในพื้นที่ที่ห่างไกล ด้วยการใช้ทหารผ่านศึกในการให้การศึกษา ดูแลด้านสาธารณสุข
เชิงป้องกัน รวมทัง้ การช่วยป้องกันมิให้มกี ารท�ำลายหรือท�ำให้สงิ่ แวดล้อมเสือ่ มโทรมด้วย
บทบาททางสังคมดังกล่าวข้างต้นเป็นตัวอย่างของการที่กองทัพจะสามารถมีส่วนสร้าง
ประโยชน์ให้แก่สังคมได้ อย่างไรก็ดี ในบางประเทศ เราก็เคยพบว่ากองทัพได้เข้าไปมี
บทบาทในทางลบด้วยเช่นกัน อันได้แก่ การเข้าแทรกแซงทัง้ ในทางการเมืองและเศรษฐกิจ
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เช่น กองทัพได้เข้าแทรกแซงทางการเมืองและคุกคามรัฐบาล ขณะทีใ่ นบางกรณี กองทัพ
ก็มีส่วนพัวพันในการท�ำธุรกิจเชิงพาณิชย์ซึ่งส่งผลให้กองทัพมีรายได้พิเศษที่นอกเหนือ
ไปจากงบประมาณจากภาครัฐ และเป็นการประกอบธุรกิจที่ปราศจากทั้งการก�ำกับดูแล
ตรวจสอบและควบคุมตามวิถีทางประชาธิปไตย

ท่านสามารถท�ำอะไรได้บ้างในฐานะสมาชิกรัฐสภา
หน้าที่ของกองทัพ

ท�ำให้เกิดหลักประกันว่าบทบาทของกองทัพนั้น
ถูกก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ทางทหาร
สอดคล้องกับแนวคิดและนโยบายความมั่นคงของประเทศ
ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการและความจ� ำ เป็ น ในเรื่ อ งความมั่ น คงของสั ง คม
อย่างแท้จริง
การท�ำหน้าที่ที่มิใช่เป็นภารกิจทางทหารจะต้องไม่ส่งผลต่อความเตรียมพร้อมของ
กองทัพที่จะท�ำหน้าที่หลักของตน อันได้แก่ การปกป้องอธิปไตยของรัฐและการ
มีส่วนในการรักษากฎกติการะหว่างประเทศ

การปฏิรูปการป้องกันประเทศ

ท�ำให้เกิดหลักประกันว่าคณะกรรมาธิการรัฐสภาที่มีความรู้ความสามารถได้รับรายงาน
เกี่ยวกับการปฏิรูปกองทัพ อันเป็นรายงานที่มีการวิเคราะห์ผลกระทบของการปฏิรูป
ดังกล่าวด้วย และคณะกรรมาธิการจะต้องสามารถสอบถาม/ไต่สวนในประเด็นเหล่านั้น
ด้วยการจัดให้มีการรับฟังและไต่สวนขึ้น

การใช้ทหารในการบังคับใช้กฎหมายพลเรือน

โดยหลักการแล้ว การให้ทหารมีสว่ นในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายพลเรือนนัน้ ไม่เป็น
ที่พึงปรารถนา แต่ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นและไม่มีทางออกอื่นใด รัฐสภาควรจะต้อง :
ท�ำให้เกิดหลักประกันว่าต้องมีการก�ำหนดขอบเขตของการมีบทบาทของกองทัพในการ
บังคับใช้กฎหมายของพลเรือนอย่างชัดเจน และมีกฎหมายรองรับในประเด็นต่อไปนี้ :
สถานการณ์ที่ทหารจะเข้าไปมีบทบาทดังกล่าว
ลักษณะและขอบเขตของการเข้าไปมีบทบาท
ก�ำหนดระยะเวลาอย่างชัดเจน
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ระบุหน่วยงานที่จะเข้าไปมีบทบาทในแต่ละกรณี
ต้องมีหน่วยงานทีส่ ามารถท�ำหน้าทีต่ ดั สินใจในการทีจ่ ะให้กองทัพเข้าไปมีบทบาทหรือ
ยุติการมีบทบาท และต้องมีการกระท�ำอย่างเป็นระบบ
ต้องมีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจศาลอย่างชัดเจนในกรณีที่มีการละเมิดกฎหมาย
หรือมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์เหล่านั้น ฯลฯ
มีการออกกฎหมายที่ระบุอย่างแจ้งชัดว่า การอนุมัติหรือการออกหมายจะกระท�ำได้โดย
ผู้มีอ�ำนาจตามกฎหมายเท่านั้น และจะต้องกระท�ำก่อนที่จะลงมือในการเข้าค้นบ้าน เข้า
จับกุม หรือก่อนจะเป็นฝ่ายเปิดการยิง
ท�ำให้เกิดหลักประกันว่า จะต้องมีกลไกไม่วา่ จะเป็นกลไกของรัฐสภาหรือกลไกอืน่ ใดทีจ่ ะ
ประกันว่า การทีก่ องทัพเข้าท�ำหน้าทีใ่ นการบังคับใช้กฎหมายของฝ่ายพลเรือนนัน้ จะต้อง
สอดคล้องกับหลักการด้านมนุษยธรรมระหว่าง ประเทศและกฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ต่างๆ ด้วย
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บทที่ 9

องค์กรด้านทหารอื่นๆ ของรัฐ
ค�ำว่า “องค์กรด้านการทหารอืน่ ๆ ของรัฐ” (Other State Militarised Organizations)
ซึ่งต่อจากนี้ไปจะใช้เป็นค�ำย่อว่า OSMOs นั้น มีความหมายที่แตกต่างกันไปในบริบท
และในแต่ละพื้นที่ อย่างไรก็ตาม OSMOs มีความแตกต่างจากองค์กรทหารที่เป็น
เอกชนอย่างชัดเจน จากมุมมองของสถาบันศึกษายุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ (IISS) ณ
กรุงลอนดอน นั้น แนวความคิดในเรื่อง OSMOs ซึ่งบางครั้งก็เรียกว่าเป็นองค์กรแบบ
กึง่ ทหาร หมายรวมถึง องค์กรทหารทีท่ �ำหน้าทีค่ ล้ายต�ำรวจ (Gendarmerie) หน่วยงาน
ศุลกากร และยามลาดตระเวนบริเวณชายแดนด้วยหากหน่วยงานเหล่านั้นได้รับการฝึก
ยุทธวิธีแบบทหาร และมีอุปกรณ์ครบครันที่ท�ำให้ปฏิบัติการในลักษณะกองก�ำลังทหาร
ได้ รวมทั้งสามารถปฏิบัติการภายใต้การบังคับบัญชาของฝ่ายกองทัพในช่วงสงคราม
เกือบทุกประเทศในโลกมีหน่วยงานในลักษณะ OSMOs นี้ ควบคู่ไปกับกองทัพ โดย
องค์กรเหล่านี้มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับกองทัพ และในบางกรณีกองทัพยังเป็น
ผู้จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ การฝึกรบ การอนุญาตให้ใช้ฐานทัพทางทหาร ตลอดจนให้
ความช่วยเหลืออื่นๆ แก่ OSMOs ด้วย
ในหลายกรณี หน่วยงาน OSMOs ได้ใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติการรักษา
ความสงบเรียบร้อยให้กับฝ่ายพลเรือน และบางครั้งถึงขั้นมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ขัน้ ร้ายแรง การใช้องค์กรด้านทหารอืน่ ๆ เหล่านี้ จึงท�ำให้เส้นแบ่งระหว่างการควบคุมดูแล
โดยฝ่ายต�ำรวจและการใช้กำ� ลังทหารดูจะขาดความชัดเจน ฉะนั้น การก�ำหนดบทบาท
และจุดยืนทีช่ ดั เจนของ OSMOs จึงมีความส�ำคัญอย่างยิง่ โดยปกติแล้วไม่ควรทีจ่ ะให้
องค์กรในลักษณะ OSMOs มีสว่ นร่วมในปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับความมัน่ คงภายใน รัฐสภา
ควรจะต้องออกกฎหมายทีก่ อ่ ให้เกิดผลดังกล่าวและคอยก�ำกับดูแลให้รฐั บาลด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายด้วย ประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีจะต้องอนุญาตให้สภา
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ท�ำหน้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลและควบคุมการด�ำเนินงานของ OSMOs ซึง่ มิใช่เป็นเพียงด้วย
เหตุผลทีว่ า่ ตามกฎหมายแล้วหน่วยงานใดๆ ก็ตามทีไ่ ด้รบั การจัดสรรงบประมาณโดยรัฐ
จะต้องถูกตรวจสอบและก�ำกับดูแลโดยรัฐสภาเท่านัน้ แต่ดว้ ยเหตุผลทีว่ า่ การใช้อำ� นาจ
อันกว้างขวางขององค์กรเหล่านี้โดยปราศจากการควบคุมดูแลและตรวจสอบจะส่งผลที่
เป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวงนั่นเอง

กรอบที่ 20
ตัวอย่างของหน่วยงานองค์กรทางทหารอื่นๆ ในบางประเทศ
ประเทศ
ฟินแลนด์

บุคลากร
บุคลากร
ประจ�ำการทั้งหมด ในหน่วยงานทาง
ทหารอืน่ ๆ
ในกองทัพ

ประเภทของ
หน่วยงาน
ทางทหารอื่นๆ

31,700

3,400

สหรัฐอเมริกา

1,365,800

53,000

หน่วยงานลาดตระเวน
พลเรือนทางอากาศ

สหพันธรัฐรัสเซีย

1,004,100

423,000

กองลาดตระเวนตาม
พรมแดน กองก�ำลัง
ของกระทรวง
มหาดไทย กองก�ำลัง
ป้องกันสหพันธรัฐ
รัสเซีย หน่วยงาน
ด้านความมั่นคง
ของรัฐบาลกลาง
ส�ำนักงานข่าวสารและ
การสื่อสารของรัฐบาล
กลาง กองก�ำลังรถไฟ
ฯลฯ

198,500

42,000

Gendarmerie ฯลฯ

โมรอกโค
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ประเทศ

บุคลากร
บุคลากร
ประจ�ำการทั้งหมด ในหน่วยงานทาง
ทหารอืน่ ๆ
ในกองทัพ

ประเภทของ
หน่วยงาน
ทางทหารอื่นๆ

ฝรั่งเศส

294,430

94,950

Gendarmerie

อิตาลี

250,600

252,500

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กลุ่ม “Carabinieri”
และหน่วยรักษา
ความปลอดภัยแห่ง
กระทรวงมหาดไทย

ตุรกี

609,700

220,200

Gendarmerie/
ยามชายฝั่ง
National Guard

เบอร์กินา ฟาโซ

10,000

4,450

Gendarmerie
บริษัทรักษา
ความปลอดภัย

ชิลี

87,000

29,500

‘Carabineros’

สาธารณรัฐเกาหลี

683,000

3,500,000

อินโดนีเซีย

297,000

195,000

หน่วยงานป้องกัน
ฝ่ายพลเรือน และ
หน่วยต�ำรวจน�้ำ
ได้แก่ ต�ำรวจ
ต�ำรวจน�้ำ และ
กองก�ำลังทหาร
ในท้องที่อื่นๆ

แหล่งที่มา : IISS, The Military Balance 2000-2001, London
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ภารกิจขององค์กรทางทหารอื่นๆ
OSMOs มีภารกิจที่มีขอบเขตค่อนข้างกว้างขวาง ภารกิจที่พบเห็นบ่อยครั้งในประเทศ
ต่างๆ ได้แก่
การควบคุมบริเวณพรมแดน ซึง่ รวมถึงการติดตามการค้าทีผ่ ดิ กฎหมายและการ
ลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์
การควบคุมการจลาจล
รักษาความสงบเรียบร้อยและรักษากฎหมายในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
ดูแลความปลอดภัยของประมุขของรัฐ และสถานที่ราชการที่สำ� คัญ เช่น โรงงาน
นิวเคลียร์ ฯลฯ

ท่านสามารถท�ำอะไรได้บ้างในฐานะสมาชิกรัฐสภา
โปรดดูบทก่อนหน้านี้และบทต่อๆ ไป ในส่วนที่เกี่ยวกับบทบาทของสมาชิกรัฐสภา
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บทที่ 10

โครงสร้างของหน่วยงานต�ำรวจ
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจในระบอบประชาธิปไตย
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจจักต้องปฏิบัติหน้าที่โดยอยู่ภายใต้กฎหมาย เพราะเจ้าหน้าที่ต�ำรวจก็
ต้องเคารพกฎหมายชนิดเดียวกับที่ตนเป็นผู้บังคับใช้และปฏิบัติการให้เป็นไปตามนั้น
นอกจากนี้ บทบาทของเจ้าหน้าทีต่ �ำรวจควรจะมีลกั ษณะทีแ่ ตกต่างไปจากหน่วยงานอืน่ ๆ
ในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาทัง้ มวล ไม่วา่ จะเป็นส�ำนักงานอัยการ ผูพ้ พิ ากษา หรือ
ระบบการลงโทษ (Correctional System) จากมุมมองของ ธรรมาภิบาลในการปกครอง
นั้น ทุกประเทศควรจะต้องให้ความคุ้มครองความปลอดภัยให้กับประชาชนโดยรวม
ในขณะที่ก็ให้ความเคารพต่อเสรีภาพส่วนบุคคลและสิทธิมนุษยชนควบคู่กันไปด้วย
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ตำ� รวจอย่าง
เทีย่ งธรรม การปฏิบตั ติ นของเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจต่อประชาชนอาจถือเป็นตัวชีว้ ดั ส�ำคัญของ
คุณภาพของระบอบประชาธิปไตยในประเทศนั้นๆ ด้วย

กรอบที่ 21
ลักษณะส�ำคัญของกิจการต�ำรวจในวิถีทางประชาธิปไตย
หน่วยงานต�ำรวจจะต้องเคารพกฎหมายและปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลจริยธรรมทางวิชาชีพ
ที่ก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
การดูแลความสงบเรียบร้อยโดยเจ้าหน้าที่ตำ� รวจในระบอบประชาธิปไตยนั้น มีจุดประสงค์
เพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยแก่สาธารณชนควบคู่ไปกับการเคารพในสิทธิมนุษยชน
การแสดงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
และต้องมีกลไกในการก�ำกับดูแลและควบคุมหน่วยงานนี้ทั้งจากภายในและภายนอก
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กิจการต�ำรวจในระบอบประชาธิปไตยนั้นเป็นกระบวนการจากล่าง-ขึ้น-บน อันและเป็น
การสนองตอบต่อความต้องการและข้อกังวลต่างๆ ของพลเมืองแต่ละรายและของชุมชน
ตลอดจนเป็นการสร้างความไว้เนือ้ เชือ่ ใจ แสวงหาการยอมรับและสนับสนุนจากสาธารณชน
ไปพร้อมๆ กันด้วย ด้วยเหตุนี้ กระบวนการดังกล่าวจึงต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและอาศัย
การพูดคุยสนทนาระหว่างกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายข้างต้น ในหลายประเทศจึงเป็น
กระบวนการที่มีลักษณะกระจายอ�ำนาจเพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนใน
ท้องที่ได้อย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพ

ความจ�ำเป็นที่จะต้องมีการสร้างแนวป้องกันเป็นกรณีพิเศษ
หน่วยงานต�ำรวจนั้นเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารและเป็นหน่วยงานเดียวที่ผูกขาดการ
ใช้อำ� นาจในการใช้ก�ำลังภายในสังคมอย่างชอบธรรม และด้วยอ�ำนาจดังกล่าวนี้เองจึงมี
ความเป็นไปได้สูงที่องค์กรต�ำรวจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือของรัฐ ในการขู่บังคับ คุกคาม
ใช้ความรุนแรง ปราบปราม ละเมิดสิทธิมนุษยชน และรวมทัง้ ในการคอรัปชัน่ ด้วยเหตุนี้
จึงจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีการสร้างแนวการป้องกันเป็นพิเศษส�ำหรับหน่วยงานต�ำรวจในระบอบ
ประชาธิปไตย เพือ่ เป็นหลักประกันว่าหน่วยงานนีไ้ ด้ท�ำหน้าทีเ่ พือ่ ประโยชน์ของสังคมซึง่
เป็นภาระรับผิดชอบโดยตรงที่ตนจะต้องให้การปกป้องคุ้มครองอย่างแท้จริง และมิได้
ใช้อ�ำนาจเพื่อสนองผลประโยชน์ของนักการเมือง ข้าราชการหรือเพื่อสถาบันต�ำรวจเอง
ฉะนัน้ การจัดโครงสร้างของหน่วยงานต�ำรวจจะต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบระมัดระวัง
และจะต้องสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างเป็นอิสระ ขณะที่ก็จะต้องยึดหลักความ
เสมอภาคเป็นกลาง ในการเคารพกฎหมายและปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างมืออาชีพ เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ
พึงตระหนักถึงและยึดมั่นในมาตรฐานวิชาชีพทางจริยธรรม ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร
และที่เป็นประเพณีปฏิบัติสืบทอดกันมา ซึ่งส่วนหนึ่งของประมวลจริยธรรมในวิชาชีพ
ก็คือ การให้ความเคารพต่อสิทธิของประชาชนทุกผู้ในการมีชีวิต ในการยึดมั่นในพันธะ
สัญญาว่า การใช้ก�ำลังนั้นจะกระท�ำก็ต่อเมื่อมีความจ�ำเป็นอย่างแท้จริง คือเป็นไปเพื่อ
ให้บรรลุเป้าหมายอันชอบธรรม และจะไม่มีการใช้ก�ำลังเกินกว่าที่จ�ำเป็น หรือเกินกว่า
ขอบเขตที่กฎหมายได้ก�ำหนดไว้ ในการใช้ก�ำลังเข้าปราบปรามของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจจะ
ต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสัดส่วนที่เหมาะสม นอกเหนือจากโครงสร้างภายนอก
อันเป็นโครงสร้างทางการเมืองและทางอ�ำนาจศาลแล้ว (ดูบทที่ 3) ควรจะมีการก�ำหนด
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ความรับผิดชอบในโครงสร้างภายในหน่วยงานต�ำรวจเองควบคู่กันไปด้วย ซึ่งหมายถึง
การมีกลไกตรวจสอบภายในเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจที่ถูก
กล่าวหา และกระบวนการรับค�ำร้องเรียนจากสาธารณชนในหน่วยงานต�ำรวจทีร่ บั ผิดชอบ
ในการดูแลความสงบเรียบร้อยอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง

กรอบที่ 22
การใช้อ�ำนาจอย่างบิดเบือนและสถานการณ์ที่เป็นอันตราย
“การบริหารจัดการกองก�ำลังความมั่นคงโดยขาดธรรมาภิบาลในระบอบประชาธิปไตยสามารถ
ส่งผลกระทบให้เกิดการบิดเบือนในการจัดล�ำดับความส�ำคัญทางด้านความมัน่ คงได้ ในหลายประเทศ
การที่รัฐบาลมีอคติต่อหน่วยงานกองทัพส่งผลให้รัฐบาลหันมาใช้ก�ำลังต�ำรวจในการท�ำหน้าที่ของ
ทหาร (ซึ่งก็ยิ่งท�ำให้เส้นแบ่งระหว่างทหารและต�ำรวจลางเลือนมากยิ่งขึ้น) หรือในบางกรณี การ
ที่รัฐบาลไม่จัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอให้กองก�ำลังด้านความมั่นคงส่งผลต่อสมรรถนะ
ของกองก�ำลังเหล่านั้นในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของประเทศด้วย
ในประเทศที่มีรายได้ค่อนข้างต�ำ่ นั้น เจ้าหน้าที่ตำ� รวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงต่างๆ ได้รับ
เงินเดือน/ค่าจ้างเกือบจะไม่เพียงพอที่จะด�ำรงชีวิต มีการฝึกกองก�ำลังที่ค่อนข้างจ�ำกัด หรือไม่มี
การฝึกเลย มีการบริหารจัดการที่ไร้ประสิทธิภาพ และระดับการไม่รู้หนังสือมีสูงมาก”
.... “ผู้นำ� ที่มาจากการเลือกตั้งในประเทศที่ขาดประสบการณ์ในระบอบประชาธิปไตยมักจะพึ่งพา
กองก�ำลังด้านความมัน่ คงซึง่ รวมถึงกองทัพในการรักษาทีน่ งั่ ของตนไว้ เนือ่ งจากกองก�ำลังดังกล่าว
เป็นองค์กรทีม่ อี ำ� นาจสูงสุดในสังคม และด้วยเหตุนเี้ อง ผูน้ ำ� เหล่านัน้ จึงมักจะต่อต้านการเปิดกว้าง
ให้มกี ารก�ำกับดูแล ตรวจสอบหน่วยงานด้านความมัน่ คงอย่างโปร่งใสและกว้างขวางยิง่ ขึน้ เพราะ
ผู้น�ำเหล่านี้ต้องพึ่งพาอ�ำนาจของกองทัพเพื่อรักษาอ�ำนาจของตนไว้นั่นเอง”
Human Development Report, 2002
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ความริเริ่มจากรากหญ้า
การก�ำกับดูแลหน่วยงานต�ำรวจในระบอบประชาธิปไตยนั้น อาจกระท�ำได้ด้วยการ
ส่ ง เสริม สนับ สนุนให้ ก ลไกอย่ า งไม่ เ ป็ นทางการในระดับ ล่าง เช่น องค์กรด้าน
สิทธิมนุษยชนจากระดับรากหญ้าในชุมชนต่างๆ มีบทบาทในการสร้างความเชือ่ มัน่ ว่า
องค์กรต�ำรวจจะได้รบั ความเชือ่ มัน่ จากประชาชน ขณะเดียวกัน องค์กรฝ่ายพลเรือนที่
ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลหน่วยงานต�ำรวจ อาทิ ผูต้ รวจการแผ่นดิน (ombudsman) ซึง่ ท�ำหน้าที่
รับค�ำร้องเรียนเกีย่ วกับพฤติกรรมของต�ำรวจก็สามารถท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูต้ รวจสอบภายนอก
เพื่อก�ำกับดูแลให้หน่วยงานต�ำรวจมีความรับผิดชอบต่อชุมชนอย่างแท้จริง ในบางกรณี
การจัดตั้งสภาความมั่นคงท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วยกลุ่มองค์กรจากภาคประชาสังคม
และผู้น�ำในท้องถิ่นนั้นส่งผลดีต่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจใน
ระดับท้องถิ่นด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ จึงควรจะต้องมีกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองแก่
องค์กรภาคประชาสังคมที่ทำ� หน้าที่เฝ้าระวัง และเป็นผู้ชี้เบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมของต�ำรวจเพื่อองค์กรเหล่านี้จะได้รอดพ้นจากการคุกคามทั้งจากฝ่ายต�ำรวจ
หน่วยงานข่าวกรอง และกองทัพ

กรอบที่ 23
กิจการต�ำรวจในเอริเทรีย : กรณีศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต�ำรวจและบริบททีอ่ งค์กรนัน้ ด�ำรงอยูม่ กั จะมีลกั ษณะทีค่ อ่ นข้างหลากหลาย
วิธที ดี่ ที สี่ ดุ ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต�ำรวจกับสังคม ก็คอื การพิจารณาว่าต�ำรวจ
นั้นจัดการกับภารกิจหลัก 2 ประการ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างไร อันได้แก่ การใช้
ก�ำลังในการรักษากฎหมาย และการให้บริการแก่ประชาชนโดยทัว่ ไป การปฏิบตั ภิ ารกิจ 2 ประการ
ข้างต้นซึ่งในบางครั้งเป็นภารกิจที่มีความขัดแย้งกันในตัวปรากฏชัดเจนในประเทศก�ำลังพัฒนา
อย่างเอริเทรีย กล่าวคือ เอริเทรียผ่านประสบการณ์ของการท�ำสงครามอันยืดเยือ้ ยาวนานถึง 30 ปี
เพื่อให้หลุดพ้นจากเอธิโอเปีย และดูเหมือนว่าการต่อสู้เพื่อเอกราชดังกล่าวก็ยังไม่สิ้นสุดเสีย
ทีเดียว เพราะการสูร้ บเริม่ ขึน้ อีกในปี ค.ศ. 1998 และ 1999 ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1990 หน่วยงาน
ต�ำรวจซึ่งมีเจ้าหน้าที่ราว 5,000 คน นั้น ประกอบด้วย ผู้ที่เคยเป็นทหารในกองทัพปลดแอกของ
ประเทศ เหตุผลง่ายๆ ก็คอื รัฐบาลจ�ำต้องดูแลทหารผ่านศึกเหล่านี้ ในขณะทีผ่ นู้ ำ� ประเทศบางคน
ก็มีพื้นเพจากการเป็นเจ้าหน้าที่ต�ำรวจมาก่อน เช่นเคยด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งใน
เอธิโอเปียและเอริเทรียนั่นเอง

92

การกำ�กับดูแลภาคความมั่นคงโดยรัฐสภา : หลักการ กลไก และแนวปฏิบัติ ค.ศ. 2003

แม้ว่าจะมีการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการอย่างหลากหลายจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ ไม่ว่าจะ
เป็นการสร้างสถาบันการศึกษาต�ำรวจ การจัดตั้งโครงการโรงเรียนต่างๆ ตลอดจนการให้ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการเกี่ยวกับวิธีการในการสืบสวนคดีอาญา แต่สิ่งที่มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ก็คือการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมบางประการ ทั้งในส่วนของผู้ให้ความช่วยเหลือและในส่วนของ
กลุ่มชนชั้นน�ำภายในเอริเทรียเอง ประชาชนซึ่งเคยท�ำหน้าที่เป็นทหารจะมีมุมมองเกี่ยวกับการใช้
ก�ำลังทีแ่ ตกต่างไปจากต�ำรวจในระบบอังกฤษ ด้วยเหตุนี้ โครงการเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมภายใน
กรมต�ำรวจของเอริเทรียโดยการสนับสนุนจากรัฐบาลเนเธอแลนด์จงึ มุง่ ไปยังการเสริมสร้างกิจการ
ต�ำรวจตามแนวทางประชาธิปไตย ซึง่ มีลกั ษณะส�ำคัญคือการรักษากฎหมายและการรักษาระเบียบ
ด้วยการใช้ก�ำลังน้อยที่สุดนั่นเอง
แหล่งที่มา : Casper W. Vroom, University of Maastricht, The Netherlands, เป็นผู้มี
ส่วนร่วมในโครงการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของกรมต�ำรวจเอริเทรียในปี ค.ศ. 2002

ท่านสามารถท�ำอะไรได้บ้างในฐานะสมาชิกรัฐสภา
กรอบการท�ำงานในระบอบประชาธิปไตย

ท�ำให้เกิดหลักประกันว่าเจ้าหน้าที่ตำ� รวจปฏิบัติหน้าที่โดยอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย
ท�ำให้เกิดหลักประกันว่าเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามข้อบังคับของประมวลจริยธรรม
ในลักษณะทีพ่ ลเมืองทุกคนต้องได้รบั การปฏิบตั ติ อ่ ด้วยความเป็นธรรม นอกจากนี้ ท�ำให้
เกิดหลักประกันว่าประเทศของท่านนัน้ ได้ยดึ ถือประมวลจริยธรรมทีว่ า่ ด้วยการบังคับใช้
กฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปี ค.ศ. 1979 (โปรดดู กรอบที่ 65)

การฝึกอบรม

ท�ำให้เกิดหลักประกันว่าการให้การศึกษาและการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ตำ� รวจเป็นไป
ในลักษณะที่มุ่งให้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นปฏิบัติหน้าที่ในการรักษากฎหมายและความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนด้วยการใช้ก�ำลังน้อยทีส่ ดุ และในกระบวนการศึกษาจึงต้องบรรจุ
เนือ้ หาหลักสูตรในส่วนทีเ่ กีย่ วกับคุณค่าประชาธิปไตยและคุณค่าทางจริยธรรม ประเด็น
เรื่องสิทธิมนุษยชน การค�ำนึงถึงเพศสภาพในการฝึกอบรมด้วย โปรดดูบทที่ 7

โปรดดูข้อเสนอแนะในภาคที่ 6, 7, 8
ในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรทางวัตถุ ประกอบ
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บทที่ 11

หน่วยงานข่าวกรอง
และหน่วยงานราชการลับ
ส�ำนักงานข่าวกรอง (ซึ่งบางครั้งก็เรียกว่าเป็น “หน่วยงานด้านความมั่นคง”) เป็น
องค์ประกอบส�ำคัญของประเทศในฐานะที่เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลอันเกี่ยวเนื่องกับความ
มัน่ คงแห่งรัฐและสังคมและเพือ่ ปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติทสี่ ำ� คัญ และแม้วา่ หน่วยงาน
ดังกล่าวจะขึ้นตรงต่อฝ่ายบริหาร แต่รัฐสภาก็มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจกรรม
ต่างๆ ของหน่วยงานด้านข่าวกรองนี้ด้วย
ภัยคุกคามใหม่ต่อความมั่นคงภายในอันเป็นผลมาจาก การก่อการร้ายสากล การค้า
ยาเสพติด การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การค้าของเถือ่ น และองค์กรอาชญากรรม
ต่างๆ ส่งผลให้ตอ้ งมีการปรับหน่วยงานข่าวกรองให้มคี วามเข้มแข็งขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
หลังจากเหตุการณ์ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 การมีข่าวกรองที่ดีเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญ
อย่างมาก ดังจะเห็นได้วา่ ในช่วงเวลาหลังจากการโจมตีในวันที่ 11 กันยายน นัน้ รัฐบาล
ในหลายประเทศได้ให้อ�ำนาจแก่หน่วยงานข่าวกรองเพิ่มมากขึ้น อาทิ การติดตั้งเครื่อง
ติดตามทางอินเตอร์เน็ต ติดเครื่องดักฟังโทรศัพท์ โทรสาร และการติดตามการสื่อสาร
ในรูปแบบอื่นๆ (โปรดดูบทที่ 20 ในเรื่องการก่อการร้าย)
วิทยาการใหม่กเ็ ป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยเสริมประสิทธิภาพของหน่วยงานข่าวกรองด้วยเช่นกัน ไม่วา่
จะเป็นวิทยาการทีท่ นั สมัยในเรือ่ งการติดตาม (Surveillance) การตรวจค้น (Detection)
ตลอดจนการเข้าจับกุมผู้ต้องสงสัย ควบคู่ไปกับความร่วมมือระหว่างหน่วยข่าวกรองทัง้
ภายในและภายนอกทีม่ กี ารประสานงานกันมากยิง่ ขึน้ ด้วย ฉะนัน้ รัฐสภาจึงมีหน้าทีท่ จี่ ะ
ต้องท�ำให้เกิดหลักประกันว่าอ�ำนาจของฝ่ายข่าวกรองทีเ่ พิม่ ขึน้ นีจ้ ะต้องไม่มลี กั ษณะทีข่ ดั
กับกฎหมายและหลักการด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ รวมทัง้ กฎหมายสิทธิมนุษยชน
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ธรรมชาติของหน่วยงานด้านข่าวกรอง
ธรรมชาติของหน่วยงานด้านข่าวกรองก็คือ การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล ภารกิจ
ดังกล่าว จ�ำเป็นต้องมีชนั้ ความลับในระดับสูง ขณะทีข่ อ้ มูลข่าวสารทีร่ วบรวมมานัน้ อาจจะ
ถูกน�ำไปใช้ในทางทีผ่ ดิ หรือบิดเบือนในบริบทของการเมืองภายในประเทศได้ ซึง่ ก็จะเป็น
อันตรายอย่างยิง่ เพราะนัน่ หมายถึงการทีห่ น่วยงานด้านข่าวกรองจะกลายเป็นภัยคุกคาม
ต่อความมั่นคงทั้งของสังคมและระบบการเมืองที่ตนมีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องเสียเอง
ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีการก�ำกับดูแลและตรวจสอบหน่วยงานด้านข่าวกรอง
โดยรัฐสภาตามแนวทางประชาธิปไตยอย่างชัดเจนนอกเหนือไปจากการควบคุมโดยฝ่าย
บริหาร และด้วยระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลนีเ้ ท่านัน้ ทีจ่ ะป้องกันมิให้ฝา่ ยบริหารหรือ
ฝ่ายรัฐสภาใช้ข้อมูลข่าวกรองอย่างบิดเบือนเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของตนเอง
ในระบอบประชาธิ ป ไตย หน่ ว ยงานข่ า วกรองควรเป็ น องค์ ก รที่ ท�ำ หน้ า ที่ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด มีความเป็นกลางทางการเมือง (ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด) ยึดมั่นใน
มาตรฐานจริยธรรมในวิชาชีพ ตลอดจนปฏิบัติงานตามอ�ำนาจที่ได้รับมอบหมายภายใต้
กรอบกฎหมายและโดยสอดคล้องกับบรรทัดฐานที่ก�ำหนดไว้ในกรอบรัฐธรรมนูญและ
แนวปฏิบัติตามกระบวนการประชาธิปไตยของรัฐ
การก�ำกับดูแลหน่วยงานข่าวกรองตามแนวทางประชาธิปไตยนั้น ควรจะเริ่มจากการมี
กรอบทางกฎหมายทีช่ ดั เจน ก�ำหนดการจัดตัง้ องค์กรข่าวกรองไว้ภายใต้ธรรมนูญแห่งรัฐ
โดยได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากรัฐสภา ในตัวบทกฎหมายควรที่จะต้องระบุขอบเขต
อ�ำนาจของหน่วยงานอย่างชัดแจ้ง พร้อมก�ำหนดวิธกี ารในการด�ำเนินงาน และแนวปฏิบตั ิ
ทีห่ น่วยงานดังกล่าวต้องแสดงความรับผิดชอบและพร้อมรับการตรวจสอบด้วย
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กรอบที่ 24
รัฐสภาและการจัดสรรงบประมาณพิเศษ แก่หน่วยงานข่าวกรอง : กรณีอาร์เจนตินา

“กฎหมายที่ 25.520 เรื่องข่าวกรองแห่งชาติ ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 2001 มาตราที่
37: ระบุว่า “คณะกรรมาธิการของรัฐสภาแห่งชาติ สามารถก�ำกับดูแลและควบคุม ‘การจัดสรร
งบประมาณ’ ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในส�ำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ และด้วยจุดประสงค์
ดังกล่าว คณะกรรมาธิการของรัฐสภาสามารถออกกฎหมายใดๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับประเด็นดังต่อไปนี้
1. การมีส่วนร่วมและเข้าแทรกแซงในการอภิปรายกฎหมายงบประมาณที่ฝ่ายบริหารส่งมายัง
รัฐสภา เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ฝ่ายบริหารจะต้องจัดส่งเอกสารทั้งหมด
โดยเฉพาะอย่างยิง่ a) ภาคผนวกในส่วนทีเ่ กีย่ วกับงบประมาณรายจ่ายทีอ่ ยูใ่ นขอบเขตอ�ำนาจ
ไม่ว่าจะเป็นงบราชการลับหรืองบประมาณเพื่อใช้สำ� หรับกองหนุน b) ภาคผนวกที่อธิบายถึง
วัตถุประสงค์ของโครงการต่างๆ ที่ต้องใช้งบประมาณเหล่านั้น
2. ออกกฎหมายให้รฐั สภาสามารถขอให้หน่วยงานข่าวกรองทัง้ หลายต้องให้ขอ้ มูลข่าวสาร ภูมหิ ลัง
และรายงานที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของหน่วยงานเหล่านั้น และในกรณีที่มีความจ�ำเป็นก็
สามารถสัง่ ให้หน่วยงานข่าวกรองส่งเอกสารและข้อมูลดังทีร่ ะบุไว้ในมาตรา 39 ของกฎหมาย
ฉบับนี้ได้ด้วย
3. ตรวจสอบและติดตามให้การใช้งบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังที่ระบุไว้เมื่อเสนอขอ
งบประมาณ
4. หน่วยงานข่าวกรองต้องท�ำรายงานประจ�ำปีเสนอต่อรัฐสภาและประธานาธิบดี ซึ่งในรายงาน
ดังกล่าวจักต้องประกอบด้วย a) การวิเคราะห์และการประเมินการใช้งบประมาณทีไ่ ด้รบั การ
จัดสรรในหน่วยงานข่าวกรอง b) การอธิบายถึงกิจกรรมทีค่ ณะกรรมาธิการรัฐสภาได้ด�ำเนินการ
ในการก�ำกับดูแล ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานข่าวกรองควบคู่ไปกับ
ข้อเสนอแนะที่ต้องการน�ำเสนอ”
แหล่งที่มา: Law No 25.520 on National Intelligence of Argentina,
27 November 2001

ประเทศส่วนใหญ่จะมีมาตรการในการก�ำกับดูแลอย่างเป็นทางการในระดับหนึ่งซึ่ง
โดยปกติก็มักจะเป็นในรูปของคณะกรรมาธิการรัฐสภาที่ท�ำหน้าที่ในการก�ำกับดูแลและ
ตรวจสอบ ในบางกรณีอ�ำนาจในการ ก�ำกับดูแลโดยคณะกรรมาธิการรัฐสภาที่มีอยู่เดิม
เช่น คณะกรรมาธิการรัฐสภาด้านการทหารและการป้องกันประเทศก็อาจขยายขอบเขต
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ครอบคลุมประเด็นงานด้านข่าวกรองด้วย ขณะที่ในบางประเทศ รัฐสภาอาจจัดตั้ง
คณะกรรมาธิการหรืออนุกรรมาธิการชุดใหม่ขึ้นเพื่อก�ำกับดูแลหน่วยงานข่าวกรองและ
หน่วยงานราชการลับต่างๆ เป็นการเฉพาะ
คณะกรรมาธิการรัฐสภาควรได้รบั หลักประกันว่าจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ และมีบทบาท
ในการแต่งตัง้ หัวหน้าหน่วยงานข่าวกรองต่างๆ รวมทัง้ สามารถตรวจสอบและก�ำกับดูแล
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว (โปรดดูกรอบที่ 24 ในส่วนที่เกี่ยวกับงบประมาณ
พิเศษต่างๆ)
ในกรณีที่บางประเทศไม่มีคณะกรรมาธิการรัฐสภาที่มีประสิทธิภาพ ก็อาจจัดตั้งคณะ
กรรมาธิการก�ำกับดูแลและติดตามตรวจสอบงานด้านข่าวกรองอย่างเป็นทางการนอกกรอบ
ของคณะรัฐมนตรีหรือฝ่ายบริหารได้ดว้ ยเช่นกัน ทัง้ นีเ้ พราะหน่วยงานฝ่ายบริหารทีท่ �ำหน้าที่
ก�ำกับดูแลในระดับคณะรัฐมนตรีนั้น โดยปกติก็จะท�ำหน้าที่เน้นไปในด้านการบริหาร
จัดการและมีลกั ษณะทีไ่ ม่ค่อยเป็นอิสระจากโครงสร้างการบริหารทีต่ นมีภารกิจทีจ่ ะต้อง
ท�ำหน้าที่ตรวจสอบเท่าใดนัก ขณะที่หากเป็นคณะกรรมาธิการที่มาจากรัฐสภาที่มีผู้แทน
มาจากหลากหลายฝ่ายในทางการเมืองจะมีความเป็นอิสระมากกว่า

กรอบที่ 25

แนวปฏิบัติบางประการของคณะกรรมาธิการรัฐสภาในการจัดการกับ
เอกสารลับต่างๆ
ในกรณีจำ� เป็น คณะกรรมาธิการควรจัดประชุมลับ
คณะกรรมาธิการจะรายงานโดยตรงต่อองค์ประชุมของรัฐสภาทั้งหมด และหลังจากนั้น
จึงเปิดให้มีการอภิปรายสาธารณะ ในกรณีที่มิใช่เป็นเรื่องลับ
คณะกรรมาธิการมีอ�ำนาจที่จะเรียก/ขอเอกสารและข้อมูลทุกชนิด โดยจะต้องไม่เปิดเผย
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับปฏิบตั กิ ารทีก่ ำ� ลังด�ำเนินอยู่ หรือจะต้องไม่เปิดเผยชือ่ ของเจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงาน
ข่าวกรองเหล่านั้น
คณะกรรมาธิการอาจจะเปิดเผยข้อมูลได้ หลังจากได้มกี ารพิจารณา (โดยการลงมติเสียงข้างมาก
ปกติ) แล้วว่า การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน
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นอกเหนือไปจากข้อมูลที่คณะกรรมาธิการเรียกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านข่าวกรองแล้ว
คณะกรรมาธิการก็อาจจะเป็นผู้ริเริ่มขอให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบงานด้านข่าวกรองทั้งหลาย
ส่งข้อมูลให้แก่คณะกรรมาธิการ หากได้พิจารณาแล้วว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่
สาธารณชนในการท�ำให้เกิดความเข้าใจที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ปัจจัยที่ก�ำหนดการก�ำกับดูแลหน่วยงานด้านข่าวกรอง
ในระบอบประชาธิปไตย
ลักษณะเฉพาะของการก�ำกับดูแลหน่วยงานด้านข่าวกรองและหน่วยสืบราชการลับ
นั้นถูกก�ำหนดโดยปัจจัยทางประวัติศาสตร์ ระบบการเมือง ตลอดจนประเพณีปฏิบัติ
ทางกฎหมายของแต่ละประเทศ ตัวอย่างเช่น ประเทศทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจากระบบกฎหมาย
จารีตประเพณีแบบอังกฤษ มักจะให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลด้านกระบวนการ
ยุติธรรม ขณะที่ประเทศในภาคพื้นทวีปยุโรปบางประเทศและประเทศที่มีประสบการณ์
ในบางช่วงจากการใช้อำ� นาจปราบปรามโดยฝ่ายต�ำรวจ ก็มักจะให้ความส�ำคัญกับการ
ก�ำกับดูแลและตรวจสอบทางนิตบิ ญ
ั ญัตมิ ากกว่า สหรัฐอเมริกามีกลไกในการก�ำกับดูแล
และตรวจสอบทั้งในฝ่ายนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ ขณะที่ประเทศประชาธิปไตย
บางประเทศจัดตัง้ สถาบันผูต้ รวจการรัฐสภาหรือผูต้ รวจการแผ่นดินขึน้ (Ombudsman)
โดยมีขอบเขตอ�ำนาจในการสอบสวน/สืบสวนการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยฝ่ายข่าวกรอง
และมีหน้าทีท่ จี่ ะต้องรายงานผลของการสืบสวนสอบสวนให้สาธารณชนรับทราบ (ในประเด็น
ผู้ตรวจการรัฐสภา โปรดดูบทที่ 16)

ขอบเขต
การก�ำกับดูแลและตรวจสอบหน่วยงานข่าวกรองมักจะมีขอบเขตที่ถูกจ�ำกัด ซึ่งการ
ก�ำหนดขอบเขตของการก�ำกับดูแลนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ลักษณะหรือประเภทของกิจกรรม (ข่าวกรอง
ภายในประเทศหรือการสืบราชการลับในต่างประเทศ) หรือขึน้ อยูก่ บั ประเด็นทีเ่ ป็นข้อกังวล
ของแต่ละรัฐ (อาทิ วิธีการในการปฏิบัติการ และการปฏิบัติราชการลับ ฯลฯ)
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การอภิปรายลับหรือเปิดเผยในรัฐสภา
โดยทั่วไปแล้ว การก�ำกับดูแลและตรวจสอบหน่วยงานข่าวกรองและหน่วยงานสืบ
ราชการลับในประเทศประชาธิปไตยนั้นยังคงมีพัฒนาการที่น้อยกว่าและมีลักษณะที่
เปิดเผยไม่มากนักโดยเปรียบเทียบกับการก�ำกับดูแลกิจการของรัฐในเรือ่ งอืน่ ๆ เช่น การ
พิจารณาและการถกอภิปรายของคณะกรรมาธิการรัฐสภาที่ก�ำกับดูแลงานด้านข่าวกรอง
นั้นเกือบจะไม่เคยมีการเปิดให้สาธารณชนรับฟังอย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ สมาชิก
ในคณะกรรมาธิการดังกล่าวอาจต้องให้ค�ำสัตย์ปฏิญาณว่าจะยึดมั่นต่อหลักเกณฑ์ใน
เรื่องความลับของข้อมูลที่ตนได้รับทราบด้วย อย่างไรก็ดี ไม่ว่ารูปแบบของการก�ำกับ
ดูแลจะเป็นแบบใดก็ตาม ในประเทศประชาธิปไตยก็ได้พยายามทีจ่ ะคงไว้ซงึ่ ความสมดุล
ระหว่างการให้หลักประกันว่าหน่วยงานด้านข่าวกรองและหน่วยงานราชการลับทั้งหลาย
ต้องมีความรับผิดชอบในการด�ำเนินงาน อยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย และปฏิบัติหน้าที่
อย่างเหมาะสม ขณะที่ก็พยายามที่จะรักษาความลับของทางราชการและคงไว้ซึ่ง
ประสิทธิภาพในการปกป้องความมั่นคงแห่งชาติไปพร้อมๆ กันด้วย

การจัดแบ่งหน้าที่
วิธกี ารในการควบคุมหน่วยงานข่าวกรองในทางโครงสร้าง ก็คอื การหลีกเลีย่ งมิให้หน่วยงาน
ใดหน่วยงานเดียวผูกขาดการท�ำหน้าที่นี้แต่เพียงล�ำพัง การสร้างหน่วยงานและงานสืบ
ราชการลับที่หลากหลาย โดยให้สอดคล้องกับโครงสร้างของหน่วยงานแต่ละแห่ง ไม่ว่า
จะเป็นกองทัพ กรมต�ำรวจ หน่วยงานข่าวกรองภายในและต่างประเทศ แม้จะดูเสมือนว่า
จะมีประสิทธิภาพที่น้อยกว่าและก่อให้เกิดการแข่งขันกันเองในระบบราชการ แต่ถือว่า
เป็นการจัดองค์กรที่ดูจะสอดคล้องกับการควบคุมตรวจสอบตามวิถีทางประชาธิปไตย
มากกว่า และด้วยเหตุนี้เอง ในหลายประเทศจึงมักจะจัดตั้งหน่วยงานด้านข่าวกรอง
แยกจากกัน คือมีทั้งหน่วยงานข่าวกรองของกองทัพและหน่วยงานข่าวกรองภายใน
ประเทศ ซึ่งการจัดแบ่งดังกล่าวถือว่าเป็นผลดีและสอดคล้องกับมุมมองของการก�ำกับ
ดูแลในระบบประชาธิปไตย อย่างไรก็ดี การมีหน่วยงานข่าวกรองทีก่ ระจัดกระจายและมี
การวิเคราะห์ทหี่ ลากหลายก็กลับกลายเป็นปัญหาเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ หลังจากการ
โจมตีโดยผู้ก่อการร้ายในสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 2001 เป็นต้นมา
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การฝึกเจ้าหน้าที่ด้านข่าวกรอง
การฝึกอบรมและการสร้างคณะผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมืออาชีพในงานด้านข่าวกรองถือเป็น
หัวใจส�ำคัญของการก�ำกับดูแลและตรวจสอบ การปลูกฝังความเป็นวิชาชีพ การยึดมั่น
ในบรรทัดฐานแบบประชาธิปไตยและในหลักการสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการปลูกฝัง
ความรูส้ กึ รับผิดชอบในฐานะพลเมืองเป็นลักษณะส�ำคัญของการฝึกอบรมและให้ความรู้
แก่บุคลากรในสายงานด้านข่าวกรอง ในระบบประชาธิปไตยนั้น มีความพยายามที่จะ
ฝึกฝนและว่าจ้างพลเรือนให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานด้านข่าวกรองต่างๆ ด้วย โดยไม่
ต้องการให้งานทางด้านนี้ผูกขาดโดยทหารแต่เพียงฝ่ายเดียว

การยกเลิกชั้นความลับของเอกสาร
ปัจจัยด้านโครงสร้างอีกประการหนึง่ ทีอ่ าจช่วยในการควบคุมและก่อให้เกิดความรับผิดชอบ
มากขึ้นก็คือการที่ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของหน่วยงานราชการลับและหน่วยงานด้าน
ข่าวกรองทั้งหลายจะสามารถน�ำมาเปิดเผยสู่สาธารณชนได้หลังจากผ่านช่วงระยะเวลา
หนึ่ง ซึ่งก็สามารถกระท�ำได้ด้วยการออกกฎหมายที่เกี่ยวกับเสรีภาพในข้อมูลข่าวสาร
และการออกกฎข้อบังคับให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของทางราชการหลังจาก
ก�ำหนดเวลาช่วงระยะหนึ่งได้ผ่านไป แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นส่วนหนึ่งของการ
สร้างความโปร่งใสจะกระท�ำล่าช้าไปบ้าง ซึ่งท�ำให้ประชาชนตรวจสอบได้ล่าช้าไปแต่ก็
ถือว่าเป็นการช่วยให้เกิดการควบคุมภายใต้กระบวนการประชาธิปไตยได้ในระดับหนึ่ง
(โปรดดู บทที่ 21)

100

การกำ�กับดูแลภาคความมั่นคงโดยรัฐสภา : หลักการ กลไก และแนวปฏิบัติ ค.ศ. 2003

ท่านสามารถท�ำอะไรได้บ้างในฐานะสมาชิกรัฐสภา
กลไกในการก�ำกับดูแลของรัฐสภา

ท� ำ ให้ เ กิ ด หลั ก ประกั น ว่ า รั ฐ สภาของท่ า นได้ จั ด ตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารหรื อ คณะ
อนุกรรมาธิการทีท่ ำ� หน้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลหน่วยงานด้านข่าวกรองทัง้ หลาย (โปรดดูการ
เปรียบเทียบคณะกรรมาธิการต่างๆ ของรัฐสภาในบทที่ 15)
ท�ำให้เกิดหลักประกันว่า มีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจของคณะกรรมาธิการข้างต้น
อย่างชัดเจนและมีข้อจ�ำกัดน้อยที่สุดที่จะเป็นไปได้ และสมาชิกในคณะกรรมาธิการ
ทุกคนจะต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำ� เป็นและองค์ความรู้เฉพาะทั้งหลายได้
ท�ำให้เกิดหลักประกันว่า คณะกรรมาธิการรัฐสภาลงมือปฏิบัติงานและน�ำเสนอรายงาน
เป็นระยะอย่างต่อเนื่องพร้อมด้วยข้อสรุปและข้อเสนอแนะ

กรอบกฎหมายในระบอบประชาธิปไตย

ท�ำให้แน่ใจว่ากฎหมายทีว่ า่ ด้วยหน่วยงานข่าวกรองได้กำ� หนดกฎเกณฑ์ในประเด็นต่อไปนี้
อันได้แก่ ก�ำหนดสถานะ ขอบเขตอ�ำนาจ การปฏิบตั งิ าน การให้ความร่วมมือ ภาระหน้าที่
การท�ำรายงานในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และการก�ำกับดูแลและตรวจสอบหน่วยงาน
ด้านข่าวกรอง นอกจากนี้ ควรจะได้มีการก�ำหนดการใช้วิธีการพิเศษบางประการในการ
ให้ได้มาซึง่ ข้อมูลข่าวสาร และการเก็บรักษาข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลเกีย่ วกับรายละเอียด
ส่วนบุคคลต่างๆ รวมถึงสถานะของเจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานข่าวกรองไว้ในกรอบกฎหมาย
อย่างชัดเจนด้วย
ติดตาม ตรวจสอบว่าหน่วยงานด้านข่าวกรองมีความเป็นกลางทางการเมืองหรือไม่ และ
ได้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปตามหลักจริยธรรมทางวิชาชีพหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การยึดมัน่
ในบรรทัดฐานประชาธิปไตย และการแสดงความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง
ท�ำให้เกิดความมัน่ ใจว่า คณะกรรมาธิการก�ำกับดูแลหน่วยงานข่าวกรองรัฐสภานัน้ ได้ทำ�
หน้าที่เพื่อให้เกิดหลักประกันว่าบุคลากรในหน่วยงานข่าวกรองได้รับการศึกษาเกี่ยวกับ
หลักการประชาธิปไตยและมีความรู้ในเรื่องกฎหมายสิทธิมนุษยชน
รัฐสภาควรจะบัญญัติกฎหมายให้หน่วยงานของรัฐทั้ง 3 สาขา มีบทบาท และปฏิบัติงาน
ในลักษณะที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน อันได้แก่
ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบในขั้นสุดท้ายในการก�ำหนดภารกิจและจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญของหน่วยงานด้านข่าวกรอง
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ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตริ บั ผิดชอบในการออกกฎหมาย ก�ำกับดูแลงบประมาณและก�ำกับดูแล
และตรวจสอบบทบาทของรัฐบาลและการท�ำงานของหน่วยงานข่าวกรอง รัฐสภาไม่ควร
แทรกแซงในการปฏิบัติการในภาคสนามของหน่วยงานข่าวกรอง
ฝ่ายตุลาการเป็นผูอ้ อกหมายศาลในกรณีทหี่ น่วยงานข่าวกรองต้องการเข้าไปตรวจสอบ
ในทรัพย์สินส่วนบุคคลและ/หรือเข้าไปด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับการคมนาคม
สือ่ สาร ตลอดจนมีบทบาทในการก�ำกับดูแลให้หน่วยงานข่าวกรองปฏิบตั งิ านภายใน
กรอบของกฎหมาย

ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ

ท�ำให้เกิดหลักประกันว่าคณะกรรมาธิการก�ำกับดูแลหน่วยงานด้านข่าวกรองของรัฐสภา
ได้รับการปรึกษาหารือและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายด้านข่าวกรองที่ก�ำหนดโดย
ฝ่ายบริหาร
ท�ำให้แน่ใจว่าคณะกรรมาธิการก�ำกับดูแลหน่วยงานด้านข่าวกรองของรัฐสภาได้ทำ� หน้าที่
เพื่อให้เกิดหลักประกันว่า หน่วยงานข่าวกรองปฏิบัติงานในลักษณะที่มีความรับผิดชอบ
อย่างเหมาะสมและอยูภ่ ายใต้กรอบกฎหมาย ขณะทีย่ งั คงไว้ซงึ่ ประสิทธิภาพและการรักษา
ความลับทีจ่ ำ� เป็น ซึง่ หมายรวมถึงการมีขอ้ กฎหมายในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการอนุญาตให้มกี าร
ติดตั้งเครื่องดักฟังด้วย
และเพื่อให้การด�ำเนินการข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องท�ำให้แน่ใจว่าคณะ
กรรมาธิการได้รับข้อมูลที่ครอบคลุมในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของฝ่ายข่าวกรอง
ตลอดจนมีบทบาทในการแต่งตัง้ หัวหน้าหน่วยงานข่าวกรองและหน่วยสืบราชการลับต่างๆ
ด้วย

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความลับของทางราชการ

ท�ำให้เกิดหลักประกันว่า กฎหมายเกีย่ วกับเสรีภาพของข้อมูลข่าวสารเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญ
ในการก�ำกับดูแลและการหาผู้รับผิดชอบของหน่วยงานด้านข่าวกรองทั้งในทางตรงและ
ทางอ้อม
ควรมีการตรวจสอบบัญชีเป็นกรณีพิเศษในกรณีที่มีการจัดสรรงบประมาณลับของ
ทางราชการเพื่อเป็นการรักษาความสมดุลระหว่างการรักษาความลับทางราชการและ
ข้อก�ำหนดในการแสดงความรับผิดชอบ
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ท�ำให้เกิดหลักประกันว่ามีการก�ำหนดเงื่อนไขอย่างชัดเจนไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับการ
เปิดเผยหรือการชะลอการเปิดเผยเอกสารที่เป็นความลับของทางราชการ นอกจากนี้
รายงานที่สามารถเผยแพร่สู่สาธารณชนได้ตามกฎหมายเสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสารนั้น
ควรมีการน�ำเสนอสู่สาธารณชนเป็นระยะๆ ด้วย
โปรดดูบทที่ 20 เรื่องการก่อการร้าย และภาคที่ 6 เรื่องทรัพยากรทางการเงิน
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บทที่ 12

บริษัทเอกชนที่ท�ำงานด้านการรักษา
ความปลอดภัย การทหาร และความมั่นคง
รัฐเป็นองค์กรเดียวที่มีอ�ำนาจอันชอบธรรมในการใช้ก�ำลังและเป็นผู้ท�ำหน้าที่ในการ
รักษาความมั่นคงโดยรับผิดชอบในการรักษาความมั่นคงภายในและการป้องกันการ
คุกคามจากภายนอก อย่างไรก็ดี การที่ความขัดแย้งภายในประเทศเพิ่มจ�ำนวนมากขึ้น
ในช่วงระยะหลังสงครามเย็นจึงก่อให้เกิดปรากฏการณ์ใหม่ที่รู้จักกันในลักษณะของการ
จัดการให้หน้าที่ในด้านการรักษาความมั่นคงนั้นมิได้ถูกผูกขาดโดยรัฐแต่เพียงผู้เดียว
อีกต่อไป ดังจะเห็นได้วา่ ตัวแสดงทีม่ ใิ ช่รฐั ได้กลับเข้ามามีบทบาทอีกครัง้ หนึง่ และตัวแสดง
เหล่านี้เองที่กลายเป็นประเด็นที่เป็นความท้าทายต่อรูปแบบดั้งเดิมของการควบคุม
ภาคความมั่นคงตามแนวทางประชาธิปไตย
นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1990 เป็นต้นมา บริษัทเอกชนที่รับผิดชอบงานด้านความมั่นคง
และด้านทหารเริ่มแพร่ขยายขึ้นเป็นล�ำดับ บริษัทเหล่านี้อาจจัดแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลัก
คือ กลุ่มทหารรับจ้าง บริษัทเอกชนที่ทำ� หน้าที่ด้านการทหาร (private military companies) และบริษัทเอกชนที่ท�ำหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัย (private security
companies) ด้วยเหตุนี้ จึงมีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรและกิจกรรมของกลุ่ม
ต่างๆ เหล่านี้จะต้องถูกควบคุมโดยกลไกของรัฐด้วย

บทบาทและอันตรายของบริษทั เอกชนทีท่ ำ� หน้าทีด่ า้ นการรักษาความปลอดภัย
และบริษัทเอกชนที่ท�ำหน้าที่ด้านการทหาร
โดยปกติแล้ว รัฐทีล่ ม้ เหลวหรือรัฐทีอ่ ยูภ่ ายใต้สถานการณ์ภายหลังความขัดแย้งมักจะเป็น
รัฐที่จะเรียกใช้บริการของบริษัทเอกชนดังกล่าว ด้วยเหตุที่รัฐเหล่านั้นมักจะปราศจาก
กองทัพที่มีการฝึกฝนอย่างเพียงพอและ/หรือปราศจากกองก�ำลังด้านความมั่นคง
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ทีเ่ ข้มแข็ง และจึงไม่สามารถรักษาความปลอดภัยและให้ความคุม้ ครองแก่พลเมืองของตน
และกลุ่มต่างๆ ในสังคมได้ หรือมิฉะนั้นก็เป็นรัฐที่ไม่เต็มใจที่จะคงไว้ซึ่งการผูกขาดการ
ใช้กำ� ลังอันชอบธรรมแต่เพียงผูเ้ ดียวภายในรัฐเนือ่ งจากไม่สามารถก�ำหนดมาตรการก�ำกับ
ดูแลและควบคุมภาคความมั่นคงของตนเองตามแนวทางประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริง
หรือเป็นรัฐที่กำ� ลังเผชิญกับความขัดแย้ง หรือสงครามภายในรัฐนั่นเอง
ในสถานการณ์ดงั กล่าว การเรียกใช้บริการของบริษทั เอกชนทีท่ �ำหน้าทีด่ า้ นการทหารและ
การรักษาความปลอดภัยดูจะส่งผลดีในระยะสั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เป็นการ
ฝึกฝนหน่วยงานรัฐให้มีความช�ำนาญ มีสมรรถนะด้านการฝึกรบ มีความเป็นมืออาชีพ
รวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับรัฐไปในตัวด้วย อย่างไรก็ตาม ผลกระทบในทาง
ลบต่อกระบวนการประชาธิปไตยอาจจะมีมากกว่าผลดี ดังปรากฏในกรอบที่ 26
สาธารณชน และสถาบันที่มาจากการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง รัฐสภาของรัฐ “ผู้รับบริการ” จ�ำเป็นต้องมีกลไกที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ในการท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลและควบคุม ตลอดจนตรวจสอบโครงสร้างของหน่วยงานความ
มั่นคงทั้งของรัฐและบริษัทเอกชนที่รัฐว่าจ้างเข้ามารับผิดชอบงานด้านนี้ด้วย

กรอบที่ 26
บริษทั รักษาความปลอดภัยเอกชนและบริษทั เอกชนทีร่ บั ผิดชอบด้านการทหาร :
อันตรายบางประการต่อระบอบประชาธิปไตย
ตัวแสดงทีเ่ ป็นบริษทั เอกชนทีท่ �ำหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยนัน้ อาจจะน�ำมาซึง่ เสถียรภาพใน
ความมัน่ คงทัง้ ทางทหารและของรัฐได้ในระดับหนึง่ แต่ในระยะยาวแล้ว รัฐบาลบางประเทศ
อาจจะมองว่าการพึง่ พาการใช้กำ� ลังทางทหารเป็นวิธกี ารหลักในการแก้ปญ
ั หาภายในประเทศ
ไปโดยปริยาย
การว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศก่อให้เกิดค�ำถามมากมาย อาทิ ภารกิจของบริษัท
รักษาความมั่นคงเหล่านั้นคืออะไร ประเด็นด้านงบประมาณ ฯลฯ จากมุมมองของระบอบ
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลในการปกครองนั้น ค�ำถามในลักษณะนี้ควรจะได้มีการ
ถกอภิปรายในเวทีสาธารณะและในรัฐสภา
ในหลายกรณี ตัวแสดงทีเ่ ป็นบริษทั รับจ้างทางทหารเหล่านีไ้ ด้ท�ำหน้าทีเ่ ป็นคนกลางในการค้า
อาวุธโดยแอบแฝงอยู่ในรูปของการปฏิบัติภารกิจที่มีความชอบธรรมเป็นฉากบังหน้า
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ทหารรับจ้าง
ทหารรับจ้างเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ที่มีมาอย่างยาวนาน จากปรากฏการณ์
ความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ในระยะหลัง แสดงให้เห็นว่า ทหารรับจ้างยังคงปรากฏอยูใ่ นบริเวณ
ต่างๆ ของโลกอีกเป็นจ�ำนวนมากทีเดียว
ค�ำจ�ำกัดความของทหารรับจ้างได้ถกู ก�ำหนดไว้ในมาตรา 1 ของอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศ
ที่ต่อต้านการเกณฑ์ การใช้ การให้เงินสนับสนุน และการฝึกทหารรับจ้างปี ค.ศ. 1989
(International Convention against the Recruitment, Use, Financing and
Training of Mercenaries) ซึ่งที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติได้ออกมติรับรอง
อนุสัญญานี้ตามมติที่ 44/34 ลงวันที่ 4 ธันวาคม ค.ศ. 1989 อนุสัญญาดังกล่าวมี
ผลบังคับในวันที่ 20 ตุลาคม ค.ศ. 2001 แต่จนถึงขณะนี้ (2003) มีเพียงไม่กี่ประเทศ
ที่ได้ให้สัตยาบัน14 โดยอนุสัญญาฉบับนี้ได้ขยายค�ำจ�ำกัดความที่ระบุไว้ในมาตราที่ 47
ในพิธีสารเพิ่มเติมที่ 1 ในอนุสัญญาเจนีวาปี ค.ศ. 1949 (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่
เกีย่ วกับบุคคลทีถ่ กู เกณฑ์ให้เข้าร่วมในการใช้ความรุนแรงโดยมีเป้าหมายเพือ่ มุง่ โค่นล้ม
รัฐบาลหรือเพือ่ บ่อนท�ำลายความสงบเรียบร้อยของรัฐภายใต้รฐั ธรรมนูญหรือบ่อนท�ำลาย
บูรณภาพแห่งดินแดนของรัฐด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง) :
“มาตรา 1 - เพื่อจุดประสงค์ของอนุสัญญาฉบับนี้
1. ทหารรับจ้างหมายถึงบุคคลใดก็ตามที่ (a) ถูกเกณฑ์มาโดยเฉพาะทั้งจากในพื้นที่
หรือจากต่างแดน เพือ่ ท�ำการสูร้ บในสงครามทีม่ กี ารใช้อาวุธ (b) ถูกชักชวนให้เข้าร่วม
ในความขัดแย้งโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ได้รับประโยชน์เป็นการส่วนตัว และเป็น
บุคคลทีไ่ ด้รบั ค�ำมัน่ สัญญา โดยคูก่ รณีในความขัดแย้งหรือในนามของคูข่ ดั แย้งว่า
จะได้รบั ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นรูปธรรมเป็นจ�ำนวนสูงกว่าทีก่ องก�ำลังทหารหรือผูท้ ที่ ำ� การ
สู้รบในต�ำแหน่งเดียวกันในกองทัพปกติจะได้รับ (c) เป็นผู้ที่มิได้มีสัญชาติของคู่
ความขัดแย้งหรือมิได้มีถิ่นพ�ำนักอยู่ในเขตแดนของคู่ความขัดแย้ง (d) มิได้เป็น
เจ้าหน้าที่สังกัดกองทัพของคู่กรณีในสงคราม และ (e) มิได้ถูกส่งมาโดยรัฐที่มิได้
เป็นคูก่ รณีในความขัดแย้งให้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็นทางการในฐานะเจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำ
กองทัพของรัฐนั้นๆ
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2. ทหารรับจ้างยังหมายถึงบุคคลใดก็ตามที่ในสถานการณ์อื่นๆ นั้น (a) ได้รับการ
ถูกกะเกณฑ์ในท้องถิน่ หรือจากต่างแดนเพือ่ ให้เข้าร่วมในการใช้กำ� ลังความรุนแรง
อย่างเป็นระบบโดยมีวตั ถุประสงค์ทจี่ ะ (i) ล้มล้างรัฐบาลหรือบ่อนท�ำลายความสงบ
เรียบร้อยของรัฐ หรือ (ii) บ่อนท�ำลายบูรณภาพแห่งดินแดนของรัฐ (b) ได้รับ
การจูงใจให้เข้าร่วมในภารกิจดังกล่าวเพื่อผลตอบแทนมหาศาลเป็นการส่วนตัว
และโดยได้รับค�ำมั่นสัญญาว่าจะได้รับค่าตอบแทน (c) มิได้เป็นบุคคลที่มีสัญชาติ
หรือมีถนิ่ พ�ำนักอยูใ่ นรัฐทีต่ นมุง่ จะโค่นล้ม (d) มิได้ถกู ส่งมาโดยรัฐเพือ่ ให้มาปฏิบตั ิ
ราชการและ (e) มิได้เป็นสมาชิกในกองทัพของรัฐที่ตนมุ่งจะโจมตี”15
เพือ่ ให้เป็นไปตามเจตจ�ำนงของอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศข้างต้น บุคคลใดก็ตามทีว่ า่ จ้าง
กะเกณฑ์ ให้การสนับสนุนทางการเงิน หรือท�ำการฝึกทหารรับจ้าง หรือพยายามที่จะ
กระท�ำการดังกล่าวข้างต้นหรือเป็นผู้ร่วม/มีส่วนรู้เห็น สมคบคิดในการกระท�ำดังกล่าว
ถือเป็นการละเมิดกฎหมายอย่างร้ายแรง อย่างไรก็ดี มีหลายกรณีที่รัฐบาลเป็นผู้ว่าจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญทางทหารต่างชาติเพื่อปฏิบัติภารกิจเฉพาะด้าน เช่น นักบินเครื่องบินไอพ่น
หรือผู้เชี่ยวชาญในปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้าย เป็นต้น
ผูร้ ายงานพิเศษในเรือ่ งทหารรับจ้างของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ในรายงานของเขาว่า “สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติควรย�้ำเตือน
ค�ำเชิญชวนให้รฐั ทัง้ หลายทีย่ งั มิได้เป็นภาคีในอนุสญ
ั ญานีใ้ ห้เข้าร่วมเป็นภาคี หรือผูท้ เี่ ป็น
ภาคีแล้วก็ให้สตั ยาบันในอนุสญ
ั ญาดังกล่าว ขณะเดียวกันก็ควรจะเชิญชวนให้รฐั สมาชิก
ทบทวนและแก้ไขกฎหมายภายในของตนให้สอดคล้องกับอนุสญ
ั ญานีด้ ว้ ย (ย่อหน้าที่ 70)

บริษัทเอกชนที่รับจ้างงานด้านการทหาร
บริษัทเอกชนที่รับจ้างท�ำกิจกรรมด้านการทหารนั้นก็คือรูปแบบใหม่ของทหารรับจ้าง
นั่นเอง กล่าวคือ เป็นบริษัทที่รับงานเพื่อผลตอบแทน เช่น การฝึกทหารและการให้
บริการด้านการทหารต่างๆ หรือเฉพาะเจาะจงลงไปคือรับจ้างรบนั่นเอง และในบางกรณี
ก็รับจ้างในบทบาทอื่นๆ ที่มิใช่การรบด้วย จากแง่มุมทางกฎหมาย บริษัทเหล่านี้ยังคง
มิได้อยู่ในความหมายของกองก�ำลังทหารรับจ้างทีก่ ำ� หนดไว้อย่างแคบ ทัง้ นีเ้ พราะบริษทั
เอกชนเหล่านีม้ กั จะประกอบด้วยบุคลากรทางทหารทีป่ ลดเกษียณแล้ว และมิได้มบี ทบาท
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ในกองก�ำลังรักษาความมั่นคงอีกต่อไป โดยบริษัทเหล่านี้จะให้บริการอย่างกว้างขวาง
ในหลายรูปแบบ ตั้งแต่การรบจนถึงการสนับสนุนการปฏิบัติการ หรือการให้คำ� แนะน�ำ
การฝึกรบ จนถึงการจัดหาอาวุธ การรวบรวมข่าวกรอง การช่วยตัวประกัน เป็นต้น แต่
ไม่วา่ บริษทั ดังกล่าวจะให้บริการในรูปแบบใดก็ตาม ลักษณะร่วมประการหนึง่ ก็คอื จะรับ
งานเฉพาะทีไ่ ด้รบั การร้องขอจากรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสถานการณ์ทมี่ คี วามขัดแย้ง
หรือในสถานการณ์หลังความขัดแย้งในช่วงฟื้นฟูประเทศ
ตัวอย่างของบริษัทเอกชนด้านการทหารก็เช่น บริษัท MPRI ของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็น
บริษัทที่ให้บริการอย่างมืออาชีพในส่วนที่เกี่ยวกับการท�ำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวกับความ
มัน่ คง โดยเน้นทีก่ ารให้การสนับสนุนและช่วยเหลือในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับความมัน่ คงและ
การป้องกันประเทศ อาทิ การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมายและการ
พัฒนาศักยภาพของผูน้ ำ� โดยบริษทั นีก้ อ่ ตัง้ ขึน้ โดยเจ้าหน้าทีท่ หารอาวุโสในปี ค.ศ. 1988
และก็ยังคงเป็นบริษัทที่ด�ำเนินงานอยู่ในปัจจุบันโดยอดีตเจ้าหน้าที่ทหารที่เกษียณอายุ
ราชการ16

บริษัทรักษาความปลอดภัยเอกชน
บริษัทรักษาความปลอดภัยเอกชนให้บริการที่มุ่งให้การปกป้องธุรกิจและทรัพย์สินและ
จึงเป็นการช่วยป้องกันอาชญากรรมในระดับหนึง่ ด้วยเหตุนี้ บริษทั รักษาความปลอดภัย
เอกชนจึงมีอยูท่ วั่ ไปทุกหนทุกแห่ง แต่การให้บริการของบริษทั เหล่านีเ้ พิม่ ขึน้ เป็นอย่างมาก
ในช่วงระยะเวลาทีผ่ า่ นมา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภูมภิ าคทีเ่ ต็มไปด้วยความขัดแย้ง อันเป็น
พื้นที่ที่ภาคธุรกิจเห็นความจ�ำเป็นที่จะได้รับการคุ้มครองเกินกว่าที่รัฐจะสามารถจัดให้
ได้ โดยบริษัทธุรกิจเอกชนเหล่านี้มีความกังวลต่อการปกป้องทรัพย์สินและบุคลากร
ในธุรกิจของตนมากกว่าที่จะห่วงใยในประเด็นความมั่นคงในมุมมองแบบทหาร ในทาง
ปฏิบัติ บ่อยครั้งบริษัทรักษาความปลอดภัยมักจะให้บริการทั้งในเรื่องผู้เชี่ยวชาญทาง
ทหารและการรักษาความปลอดภัย เนือ่ งจากเห็นว่า ความเชีย่ วชาญทัง้ สองอย่างนัน้ มีความ
ส�ำคัญและมีความจ�ำเป็นไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันและจึงท�ำให้เส้นแบ่งระหว่างบริษัทรักษา
ความปลอดภัยและบริษัทเอกชนที่ให้บริการด้านการจัดก�ำลังทหารไม่มีความชัดเจนอีก
ต่อไป
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การที่มีตัวแสดงที่เป็นภาคเอกชนที่ท�ำหน้าที่ในด้านการรักษาความปลอดภัยและการ
จัดกองก�ำลังมีความแพร่หลายและมีความส�ำคัญมากขึ้นนั้น ส่งผลให้สถาบันต่างๆ ใน
ระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันรัฐสภายิ่งต้องสร้างหลักประกันว่าจะ
ต้องก�ำหนดมาตรฐานขัน้ ต�่ำในการก�ำกับดูแลและตรวจสอบ ตลอดจนควบคุมตัวแสดง
ใหม่ๆ เหล่านี้ด้วย มิฉะนั้นแล้วการด�ำเนินงานของบริษัทเอกชนดังกล่าวก็จะเป็นภัยต่อ
หลักการพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยอย่างแน่นอน

ท่านสามารถท�ำอะไรได้บ้างในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ในทางนิติบัญญัติ

ท�ำให้แน่ใจว่าประเทศของท่านเป็นภาคีในอนุสัญญาระหว่างประเทศปี ค.ศ. 1989 ที่
ต่อต้านการเกณฑ์ การใช้ การให้การสนับสนุนทางการเงิน และการฝึกฝนทหารรับจ้าง
ตลอดจนออกกฎหมายภายในที่สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าว
อย่างเป็นที่น่าพอใจ
ตรวจสอบให้แน่ชดั ว่า ได้มกี ารวางกรอบทางกฎหมายส�ำหรับการก�ำกับดูแลและควบคุม
บริษัทรักษาความปลอดภัยและบริษัทเอกชนที่ให้บริการในเรื่องกองก�ำลังไว้ และมีการ
บังคับใช้ได้อย่างแท้จริง

เคารพในแบบแผนของกฎหมายและกฎกติกาเกี่ยวกับการห้ามค้าอาวุธ

โดยเหตุที่บริษัทรักษาความปลอดภัยและบริษัทเอกชนที่รับงานด้านการทหารเหล่านี้
ด�ำเนินการอยู่ในต่างประเทศในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง ฉะนั้น ต้องกระตุ้นให้รัฐสภา
ของท่านคอยตรวจสอบว่ากิจการของบริษัทดังกล่าวที่มีฐานอยู่ในประเทศของท่านนั้น
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติและนโยบายต่างประเทศหรือไม่ และ
จะต้องไม่ขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศ ตลอดจนบรรทัดฐานและมติต่างๆ ของ
สหประชาชาติด้วย
ออกกฎหมายที่กำ� หนดว่า บริษัทรักษาความปลอดภัยและบริษัทเอกชนที่ให้บริการด้าน
ทหารเหล่านี้ ไม่ควรได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติการในภูมิภาค หรือในประเทศที่ถูกสั่งห้าม
มิให้มีการค้าอาวุธ
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ความโปร่งใส

ท� ำ ให้ เ กิ ด ความแน่ ใ จว่ า จะไม่ มี บ ริ ษั ท เอกชนต่ า งชาติ ไ ม่ ว ่ า จะเป็ น บริ ษั ท รั ก ษา
ความปลอดภัยหรือบริษัทที่ทำ� หน้าที่คล้ายทหารได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติการในอาณาเขต
ของรัฐโดยมิได้รบั การอนุมตั เิ ห็นชอบจากรัฐสภาก่อน แม้จะเป็นในกรณีทเี่ ป็นการร้องขอ
จากรัฐบาล หรือด้วยความเห็นชอบจากรัฐบาลเองก็ตาม
ท�ำให้แน่ใจว่า งบประมาณของรัฐบาลที่จัดสรรให้บริษัทเอกชนเหล่านั้น รวมทั้งกิจกรรม
ของบริษัทได้รับการตรวจสอบ ก�ำกับดูแล และควบคุมโดยรัฐสภา

ความรับผิดชอบ

ท�ำให้เกิดหลักประกันว่า รัฐสภาต้องให้รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบต่อการกระท�ำของ
บริษัทเอกชนที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยและบริษัทที่ท�ำหน้าที่ด้านการทหารทั้งในทาง
กฎหมายและในทางปฏิบัติทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ
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ภาคที่ 4

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติภายใต้
การก�ำกับดูแลและตรวจสอบ
โดยรัฐสภา :
เงื่อนไขและกลไกในการด�ำเนินงาน
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บทที่ 13

เงื่อนไขที่น�ำไปสู่การก�ำกับดูแล
อย่างมีประสิทธิภาพโดยรัฐสภา
การก�ำกับดูแลภาคความมั่นคงโดยรัฐสภานั้นขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจระหว่าง
รั ฐ สภากับ รัฐ บาลและหน่ ว ยงานด้ า นความมั่ น คง อ� ำ นาจในกรณีนี้ห มายถึง การมี
ความสามารถในการผลักดันและ/หรือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและนโยบายของรัฐบาล
ในลักษณะที่ส่งผลให้พฤติกรรมและนโยบายเหล่านั้นสะท้อนถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริง
ของประชาชนผ่านรัฐสภา นอกจากนี้ ยังหมายรวมถึงความสามารถของรัฐสภาในการ
ก�ำกับดูแลและตรวจสอบนโยบาย กฎหมาย การตัดสินใจใดๆ ตลอดจน งบประมาณ
ที่รัฐสภาได้ให้ความอนุมัติเห็นชอบไปแล้วด้วย อ�ำนาจดังกล่าวมีที่มาทั้งจากบทบัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายต่างๆ รวมทั้งข้อบังคับต่างๆ ในกระบวนการรัฐสภาและ
แนวปฏิบัติที่สืบทอดยึดถือมาแต่ดั้งเดิม
เงื่อนไขที่จะน�ำไปสู่การก�ำกับดูแลภาคความมั่นคงอย่างมีประสิทธิภาพจึงประกอบด้วย
อ�ำนาจตามกฎหมายที่กำ� หนดไว้อย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญ
ประเพณีหรือแนวปฏิบัติที่สืบทอดกันมาแต่ดั้งเดิม
ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญ
เจตนารมณ์ทางการเมือง

อ�ำนาจตามกฎหมายที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
บทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญ (หรือกฎหมายในลักษณะเดียวกัน) เป็นรากฐานทางกฎหมาย
ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในการก�ำกับดูแลภาคความมัน่ คงโดยรัฐสภา ขณะทีบ่ ทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญ
นั้นอาจจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ขึ้นอยู่กับภูมิหลังในทางการเมือง
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วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้นๆ แต่รัฐธรรมนูญส่วนใหญ่ก็จะมี
ข้อก�ำหนดไว้ว่า
ฝ่ายบริหาร (ซึ่งอาจจะเป็นประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรีหรือ รัฐมนตรีกลาโหม)
เป็นผู้รับผิดชอบในหน่วยงานด้านความมั่นคง
ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภา
และโดยเหตุที่บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนั้นถือว่ามีสถานะสูงสุดในทางกฎหมาย จึงควร
จะต้องก�ำหนดอ�ำนาจของรัฐสภาในส่วนทีเ่ กีย่ วกับภาคความมัน่ คงไว้ภายใต้รฐั ธรรมนูญ
นี้ด้วย และรัฐธรรมนูญไม่ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยง่ายดาย และหากจะมีการ
แก้ไขเปลีย่ นแปลงก็ควรจะต้องก�ำหนดว่าให้มกี ารใช้เสียงข้างมากในรัฐสภาจึงจะสามารถ
กระท�ำได้ ด้วยเหตุนี้ รัฐธรรมนูญจึงเป็นเครือ่ งมือทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการปกป้องอ�ำนาจ
ของรัฐสภาในประเด็นทีม่ คี วามอ่อนไหว และอ�ำนาจดังกล่าวก็อาจจะได้รบั การเสริมให้มี
ความเข้มแข็งยิ่งขึ้นด้วยการออกกฎหมายเฉพาะและด้วยกฎระเบียบในการด�ำเนินงาน
ของรัฐสภาเอง นอกจากนี้ เมื่อเวลาผ่านไป บรรทัดฐานและแนวปฏิบัติทางสังคมอื่นๆ
ในส่วนที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบและการก�ำกับดูแลโดยรัฐสภาก็จะมีการพัฒนาขึ้นไป
เป็นล�ำดับด้วย
กรอบที่ 27 แสดงถึงอ�ำนาจอันกว้างขวางที่รัฐสภาสามารถน�ำมาใช้เพื่อการก�ำกับดูแล
และตรวจสอบภาคความมั่นคง อ�ำนาจเหล่านี้จะได้รับการพิจารณาในบทต่อๆ ไปด้วย

กรอบที่ 27

เครื่องมือและกลไกต่างๆ ที่รัฐสภาอาจน�ำมาใช้ในกระบวนการก�ำกับดูแลและ
ตรวจสอบภาคความมั่นคงในวิถีประชาธิปไตย
1. อ�ำนาจทั่วไป
a. อ�ำนาจในการริเริ่มร่างกฎหมาย
b. อ�ำนาจในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงกฎหมายู
c. อ�ำนาจในการสอบถามคณะรัฐมนตรี/ฝ่ายบริหาร
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d. อ�ำนาจในการออกหมายเรียกให้สมาชิกในฝ่ายบริหารมาให้ปากค�ำต่อคณะกรรมาธิการ
รัฐสภา
e. อ�ำนาจในการออกหมายเรียกให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารและพลเรือนมาให้ปากค�ำต่อคณะ
กรรมาธิการรัฐสภา
f. อ�ำนาจในการออกหมายเรียกให้ผเู้ ชีย่ วชาญฝ่ายพลเรือนมาให้ปากค�ำต่อคณะกรรมาธิการ
รัฐสภา
g. อ�ำนาจในการได้รับเอกสารต่างๆ จากฝ่ายบริหาร
h. อ�ำนาจในการด�ำเนินการไต่สวนโดยรัฐสภา
i. อ�ำนาจในการจัดให้มีการพิจารณาสอบสวนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
2. การควบคุมด้านงบประมาณ
a. มีอ�ำนาจที่จะเข้าถึงเอกสารงบประมาณทั้งหมด
b. มีสิทธิที่จะทบทวนและแก้ไขงบประมาณด้านความมั่นคงและงบประมาณการป้องกัน
ประเทศ
c. การควบคุมงบประมาณสามารถกระท�ำได้ดว้ ยการตรวจสอบในระดับโครงการ ตลอดจน
รายละเอียดของแต่ละโครงการ (Line-items)
d. มีสิทธิที่จะให้การอนุมัติ หรือคัดค้านข้อเสนอเพิ่มงบประมาณด้านความมั่นคงและการ
ป้องกันประเทศ
3. ปฏิบัติการสันติภาพในต่างประเทศ : รัฐสภามีสิทธิที่จะอนุมัติ
หรือคัดค้านในประเด็นต่อไปนี้
a. การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจก่อนที่จะมีการส่งกองก�ำลังไปต่างประเทศ
b. การก�ำหนดขอบเขตของภารกิจโดยการท�ำให้แน่ใจว่าเป็นปฏิบัติการภายใต้อาณัติของ
สหประชาชาติ
c. งบประมาณในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว
d. ความเสี่ยงภัยที่เจ้าหน้าที่ทหารจะต้องเผชิญ
e. กฎเกณฑ์ในการสู้รบ (Rules of Engagement)
f. การจัดสายการบังคับบัญชาและการควบคุม
g. ก�ำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติการ
h. มีสิทธิที่จะเยี่ยมเยือนกองทัพที่กำ� ลังปฏิบัติภารกิจอยู่
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4. การจัดซื้อจัดจ้าง
a. ฝ่ายบริหารมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งให้รัฐสภาทราบถึงการตัดสินใจในการจัดซื้อจัดจ้าง
อย่างครบถ้วน
b. มีสิทธิในการอนุมัติหรือคัดค้านการท�ำสัญญาทั้งหลาย
c. ทบทวนและตรวจสอบขั้นตอนต่างๆ ในการด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่
i. ความจ�ำเป็นในการจัดหาอาวุธ/อุปกรณ์ใหม่
ii. เปรียบเทียบและคัดเลือกบริษัทผู้ผลิต
iii. ประเมินข้อเสนอสิ่งชดเชยต่างๆ
5. นโยบายด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศ :
รัฐสภามีสิทธิที่จะอนุมัติหรือคัดค้านในประเด็นต่อไปนี้
a. แนวคิดในนโยบายด้านความมั่นคง
b. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการวิกฤติการณ์
c. โครงสร้างก�ำลังพล
d. ยุทธศาสตร์และหลักคิดทางทหาร
6. บุคลากรด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศ
a. มีสิทธิที่จะอนุมัติหรือคัดค้านแผนการจัดกองก�ำลัง
b. มีสิทธิที่จะก�ำหนดเพดานสูงสุดของอัตราก�ำลัง
c. มีสิทธิที่จะอนุมัติหรือคัดค้าน และมีสิทธิที่จะได้รับการปรึกษาหารือในการแต่งตั้ง
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ทหารในระดับสูง (เช่นผู้บัญชาการทหารสูงสุด)

ประเพณีปฏิบัติที่ยึดถือมาแต่ดั้งเดิม
พฤติกรรมตลอดจนปฏิสมั พันธ์ระหว่างรัฐสภาและภาคความมัน่ คงนัน้ มิใช่วา่ จะสามารถ
ก�ำหนดไว้ในกรอบกฎหมายได้ในทุกกรณี ฉะนั้น จึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่งที่จะต้อง
สร้างแนวปฏิบัติในเรื่องการก�ำกับดูแลโดยรัฐสภาที่มีรากฐานจากบรรทัดฐานทางสังคม
อันได้แก่ การเคารพและการมีความไว้วางใจซึง่ กันและกันควบคูไ่ ปด้วย อาทิ การยึดแนว
ปฏิบัติในเรื่องการให้ข้อมูลแก่สมาชิกรัฐสภาอย่างรอบด้านครบถ้วน และการให้สมาชิก
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รัฐสภามีสว่ นร่วมรับรูเ้ กีย่ วกับพัฒนาการใหม่ๆ ในด้านความมัน่ คงในเวลาทีเ่ หมาะสมนัน้
มิใช่เป็นเรื่องของการสร้างความโปร่งใสและการแสดงความรับผิดชอบในทางกฎหมาย
เท่านัน้ หากแต่ยงั เป็นการแสดงถึงการมีการสือ่ สารระหว่างประชาชนอย่างสม�ำ่ เสมอด้วย

ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญ
โดยทั่วไปแล้วประสิทธิภาพของรัฐสภาในการก�ำกับดูแลภาคความมั่นคงนั้นขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยในเรือ่ งเงือ่ นเวลา ระดับของความรูค้ วามช�ำนาญ และข้อมูลทีส่ มาชิกรัฐสภาได้รบั รู้

ปัจจัยเรื่องเงื่อนเวลา
การที่รัฐสภาจะได้รับข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับเจตนารมณ์และการตัดสินใจของรัฐบาล
ในประเด็นด้านความมั่นคงและในส่วนที่เกี่ยวกับภาคความมั่นคงอย่างทันการ ถือว่ามี
ความส�ำคัญอย่างยิ่งยวด รัฐสภาจะไม่มีบทบาทที่แข็งขันและมีประสิทธิภาพหากรัฐบาล
ให้ข้อมูลหรือแจ้งให้รัฐสภาทราบภายหลังจากที่ได้ด�ำเนินการตัดสินใจในขั้นสุดท้าย
ไปแล้ว ซึง่ ในสถานการณ์ดงั กล่าว เท่ากับว่ารัฐสภาต้องเผชิญกับสถานการณ์ “ทีท่ ำ� ส�ำเร็จ
ไปแล้ว” และไม่มที างเลือกอืน่ ใดนอกเสียจากว่าจะต้องให้ความเห็นชอบหรือคัดค้านการ
ตัดสินใจของรัฐบาล
ในช่วงเวลาวิกฤติหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน รัฐบาลจ�ำต้องด�ำเนินการอย่างรวดเร็วและมัก
จะแจ้งให้รัฐสภารับทราบหลังจากเหตุการณ์ได้ผ่านพ้นไปแล้ว อย่างไรก็ดี สถานการณ์
ดังกล่าวมิได้ท�ำให้รัฐบาลใช้เป็นข้ออ้างในการที่จะด�ำเนินการภายใต้กรอบที่รัฐสภาได้ให้
ความเห็นชอบไปแล้วด้วยเช่นกัน
ในกรณีที่เป็นเรื่องนโยบายระยะยาวหรือเป็นสถานการณ์ปกตินั้น รัฐสภาควรจะมีระยะ
เวลาอย่างเพียงพอในการวิเคราะห์และถกอภิปรายในประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญ เช่น
งบประมาณการป้องกันประเทศ การตัดสินใจในการจัดซื้อจัดหาอาวุธยุทธภัณฑ์ หรือ
การทบทวนและประเมินประเด็นความมั่นคงโดยทั่วไป
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วิธีหนึ่งที่จะช่วยให้สมาชิกรัฐสภารับมือกับแรงกดดันในเรื่องเงื่อนเวลาในการท�ำหน้าที่
ก�ำกับดูแลภาคความมั่นคงก็คือ การก�ำหนดยุทธศาสตร์ในเชิงรุก กรอบที่ 28 แสดงถึง
องค์ประกอบบางประการของยุทธศาสตร์เชิงรุกในการก�ำกับดูแลและตรวจสอบภาค
ความมั่นคง

กรอบที่ 28
ยุทธศาสตร์เชิงรุกในการก�ำกับดูแลและตรวจสอบภาคความมั่นคงโดยรัฐสภา
การปฏิบตั งิ านของรัฐสภานัน้ มักจะถูกก�ำหนดโดยกระแสข่าวรายวัน นอกจากนี้ วาระในทางการเมือง
ของรัฐสภาส่วนใหญ่กย็ งั ถูกก�ำหนดโดยรัฐบาลเสียอีก ด้วยเหตุนี้ มาตรการทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการ
รับมือกับข้อจ�ำกัดในเรือ่ งเวลาก็คอื การพัฒนายุทธศาสตร์เชิงรุก ในการก�ำกับดูแลและตรวจสอบ
ภาคความมั่นคงนั้น ยุทธศาสตร์ดังกล่าวควรจะรวมประเด็นต่อไปนี้ :
การก�ำหนดวาระ : สมาชิกรัฐสภาควรจะท�ำให้เจตนารมณ์และความต้องการของประชาชนปรากฏ
อยู่ในวาระทางการเมืองอย่างสม�ำ่ เสมอและต่อเนื่อง
พัฒนาการล่าสุด : รัฐสภาจ�ำเป็นจะต้องติดตามข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการด้านความมั่นคงและ
การทหารทั้งในระดับชาติและระดับระหว่างประเทศอย่างทันการ ซึ่งสามารถกระท�ำได้ไม่เฉพาะ
ผ่านช่องทางฝ่ายรัฐบาลเท่านั้น แต่ควรจะใช้ช่องทางอื่นๆ ที่มิใช่หน่วยงานของรัฐด้วย ไม่ว่า
จะเป็นการติดตามข้อมูลที่ทันสมัยจากสถาบันวิชาการหรือสถาบันวิจัยต่างๆ เป็นต้น
การเรียนรู้จากบทเรียนในอดีต : รัฐสภาจ�ำเป็นที่จะต้องเรียนรู้จากปฏิบัติการในอดีตที่ฝ่ายความ
มัน่ คงได้ดำ� เนินการมา โดยการตรวจสอบโครงสร้างและประเมินการปฏิบตั ภิ ารกิจอย่างสม�่ำเสมอ
และต่อเนื่อง
การติดตามและประเมินการปฏิบัติงานอย่างสม�่ำเสมอ : รัฐสภาต้องก�ำหนดให้รัฐบาลรายงาน
จุดประสงค์ พัฒนาการล่าสุด ตลอดจนสรุปบทเรียนจากปฏิบัติการที่ผ่านมาแก่รัฐสภาเมื่อมีการ
น�ำเสนอนโยบายด้านความมั่นคงอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง
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ข้อมูล ความเชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่รัฐสภา
การที่รัฐสภาจะท�ำหน้าที่ในการก�ำกับดูแลและตรวจสอบภาคความมั่นคงได้อย่าง
มีประสิทธิภาพนัน้ จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีทงั้ ความเชีย่ วชาญและทรัพยากรทีส่ ามารถน�ำมาใช้ได้
อย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตาม ความเชี่ยวชาญที่ปรากฏอยู่ในรัฐสภานั้นก็ไม่อาจเทียบ
ได้กับความเชี่ยวชาญของฝ่ายรัฐบาลและหน่วยงานด้านความมั่นคง ในกรณีส่วนใหญ่
นั้น รัฐสภา มักจะมีคณะท�ำงานด้านการวิจัยที่เล็กมาก ขณะที่รัฐบาลจะมีเจ้าหน้าที่ของ
กระทรวงกลาโหมและกระทรวงอื่นๆ ที่รับผิดชอบในภาคความมั่นคงโดยตรง รัฐสภา
บางแห่ง เช่น สภาคองเกรสของอาร์เจนตินา จะมีหน่วยงานประสานงานของฝ่ายทหาร
ประจ�ำอยู่ที่รัฐสภาซึ่งท�ำหน้าที่ให้ค�ำปรึกษาแก่สมาชิกรัฐสภา และเจ้าหน้าที่รัฐสภา
ได้อย่างทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการให้ข้อแนะน�ำต่อคณะกรรมาธิการการทหารหรือ
คณะกรรมาธิการด้านความมั่นคง ทั้งนี้เพราะ สมาชิกรัฐสภานั้นจะได้รับการเลือกตั้ง
เพื่อเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งในระยะเวลาที่จ�ำกัด ขณะที่ข้าราชการ และบุคลากรทางทหาร
ใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตในการท�ำงานของตนในกระทรวงกลาโหม จึงมีความเชี่ยวชาญและ
มีความต่อเนื่องมากกว่า อย่างไรก็ตาม ปัญหาหลักก็คือ รัฐสภามักจะพึ่งพาข้อมูลที่รับ
มาจากรัฐบาลและฝ่ายทหาร ซึง่ เป็นสถาบันทีร่ ฐั สภาต้องท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลและควบคุม
ผลก็คอื สมาชิกรัฐสภาจึงตกอยู่ในสถานะทีเ่ สียเปรียบทัง้ ต่อฝ่ายรัฐบาลและกองทัพ ซึง่
สภาพการณ์ดงั กล่าวยิง่ เลวร้ายขึน้ เมือ่ ธรรมชาติของภาคความมัน่ คงนัน้ เป็นภาคส่วนทีไ่ ม่
เปิดเผยต่อสาธารณ อันเป็นผลมาจากวัฒนธรรมองค์กรซึง่ จ�ำเป็นต้องมีชนั้ ความลับและ
มีความเกี่ยวพันกับกฎหมายราชการลับต่างๆ นั่นเอง
ในกรอบที่ 29 ได้นำ� เสนอค�ำแนะน�ำบางประการในการส่งเสริมให้เกิดความเชี่ยวชาญใน
หมู่สมาชิกรัฐสภาในประเด็นที่เกี่ยวกับภาคความมั่นคง
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กรอบที่ 29
กลไกและแนวปฏิบัติในการส่งเสริมรัฐสภาให้มีความเชี่ยวชาญ
ในประเด็นด้านความมั่นคง: ข้อเสนอแนะบางประการ
ในกรณีที่ยังไม่มีหน่วยงานที่แยกเป็นอิสระ ให้จัดตั้งคณะกรรมาธิการรัฐสภาด้านการ
ป้องกันประเทศและความมั่นคงที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในประเด็น
ความมั่นคงแก่สมาชิกรัฐสภา โดยรัฐสภาอาจพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมาธิการแยกเป็นคณะ
อนุกรรมาธิการต่างๆ เช่น อนุกรรมาธิการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง บุคลากร งบประมาณ และ
ภารกิจปฏิบัติการสันติภาพ เป็นต้น
เข้าร่วมประชุม สัมมนา ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดูงานและเยี่ยมเยือนฐานทัพ
หรือพื้นที่ที่ทำ� หน้าที่ให้บริการด้านความมั่นคงทั้งหลาย (โปรดดูบทที่ 11 ในส่วนที่เกี่ยวกับ
หน่วยงานข่าวกรองและหน่วยงานสืบราชการลับ) ตลอดจนเข้ารับการฝึกอบรมที่จัดส�ำหรับ
สมาชิกรัฐสภาในประเด็นเหล่านี้ ซึ่งอาจหมายรวมถึงการรับฟังรายงานสรุปก่อนที่สมาชิก
รัฐสภาจะเดินทางไปยังประเทศที่รัฐบาลได้ส่งกองทัพเข้าร่วมในภารกิจรักษาสันติภาพ
แลกเปลีย่ นประสบการณ์และแนวปฏิบตั ริ ะหว่างสมาชิกรัฐสภาจากประเทศต่างๆ อาทิ ในช่วง
การเข้าร่วมประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ
จัดให้มีคณะท�ำงาน/เจ้าหน้าที่รัฐสภาที่มีความรู้ มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญที่เป็น
มืออาชีพจ�ำนวนมาก
จัดให้มีการเข้าถึงห้องสมุดและศูนย์การวิจัย ศูนย์เอกสาร ที่ทันสมัย ตลอดจนการเข้าถึง
ข้อมูล/ฐานข้อมูล อิเล็กโทรนิคด้วย
แสวงหาค�ำแนะน�ำจากผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ทั้งจากองค์กรที่มิใช่รัฐ (เช่น มหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยต่างๆ) หรือจากเจ้าหน้าที่ทหารที่เกษียณราชการแล้ว (โปรดดูบทที่ 6 ในส่วนที่
เกี่ยวกับบทบาทของภาคประชาสังคม)
จัดหาสนธิสัญญาด้านความมั่นคงที่เกี่ยวกับความมั่นคงทั้งในระดับภูมิภาคและระดับ
นานาชาติให้แก่สมาชิกรัฐสภาในภาษาประจ�ำชาติ โดยมีการแสดงถึงสถานะของการให้
สัตยาบันของประเทศและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสนธิสัญญาเหล่านั้นด้วย
ในแต่ละปี ก�ำหนดประเด็น 2-3 ประเด็นในภาคส่วนด้านความมั่นคงที่รัฐสภาจะท�ำการ
ตรวจสอบอย่างละเอียด โดยการจัดตั้งอนุกรรมาธิการเพื่อท�ำการตรวจสอบ ฯลฯ
จัดตั้งกลุ่มของสมาชิกรัฐสภาที่ประกอบด้วยสมาชิกจากทุกพรรคการเมือง (ในกรณีที่มี 2
สภาก็ใช้สูตรนี้เช่นกัน) เพื่อติดตามประเด็นด้านความมั่นคงและการทหาร ซึ่งกลุ่มดังกล่าว
อาจท�ำหน้าที่คล้ายหน่วยงานคลังสมองอย่างไม่เป็นทางการของรัฐสภาไปพร้อมกันด้วย
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เจตนารมณ์ทางการเมือง
ถึงแม้ว่ากรอบทางกฎหมายส�ำหรับการก�ำกับดูแลโดยรัฐสภาจะไม่มีข้อบกพร่องและ
รัฐสภามีทั้งทรัพยากรและความเชี่ยวชาญ/องค์ความรู้อย่างเพียงพอในการจัดการกับ
ประเด็นด้านความมั่นคงดังกล่าวข้างต้น เราก็ยังคงไม่สามารถวางใจได้ว่า การก�ำกับ
ดูแลและตรวจสอบภาคความมัน่ คงโดยรัฐสภาอย่างมีประสิทธิภาพจะเกิดขึน้ อย่างแท้จริง
องค์ประกอบสุดท้ายที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งที่จะท�ำให้รัฐสภาสามารถท�ำหน้าที่ในการ
ตรวจสอบภาคความมัน่ คงอย่างมีประสิทธิภาพก็คอื การทีส่ มาชิกรัฐสภาทัง้ หลายจักต้อง
มีเจตนารมณ์ทางการเมืองที่จะใช้เครื่องมือและกลไกที่มีอยู่นี้อย่างจริงจังด้วย การขาด
เจตนารมณ์ทางการเมืองในการก�ำกับดูแลหน่วยงานด้านความมั่นคงอาจเกิดจากปัจจัย
ต่างๆ ดังต่อไปนี้
วินัยของพรรคการเมือง : เนื่องจากสมาชิกรัฐสภาที่สังกัดพรรคที่เป็นรัฐบาลนั้น
คงต้องการรักษาฝ่ายบริหารทีม่ าจากพรรคตนให้อยูใ่ นอ�ำนาจต่อไป สมาชิกเหล่านี้
จึงมีความโน้มเอียงที่จะไม่วิพากษ์วิจารณ์การท�ำงานของฝ่ายบริหาร
ผลประโยชน์ในเขตเลือกตั้ง หรือ การขาดความสนใจ : ในหลายประเทศ
ประชาชนโดยทัว่ ไปมักจะไม่ให้ความสนใจในประเด็นความมัน่ คง ฉะนัน้ สมาชิก
รัฐสภาส่วนใหญ่จึงคิดว่า การให้เวลามากเกินไปกับประเด็นเหล่านี้มิได้ส่งผลให้
ตนได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาในสภา
ข้อพิจารณาด้านความมั่นคง ส่งผลให้สมาชิกรัฐสภาที่เป็นสมาชิกในคณะ
กรรมาธิการต่างๆ เช่น คณะกรรมาธิการข่าวกรอง ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูล
ที่ตนได้ตรวจสอบมาได้
ผลจากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น จึงท�ำให้สมาชิกรัฐสภาใช้กลไกและเครื่องมือของ
รัฐสภาทีม่ อี ยูไ่ ปในเชิงรับในการก�ำกับดูแลและตรวจสอบนโยบายและการด�ำเนินงานของฝ่าย
บริหาร ยกเว้นในกรณีทเี่ ป็นสถานการณ์รา้ ยแรง เช่น เรือ่ งอือ้ ฉาว หรือสถานการณ์ฉกุ เฉิน
ทีเ่ ป็นปัจจัยกดดันให้สมาชิกรัฐสภาต้องท�ำหน้าทีใ่ นลักษณะทีแ่ ตกต่างออกไป อย่างไรก็ดี
ถือว่าเป็นหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและเป็นภารกิจที่สำ� คัญที่สมาชิกรัฐสภาจักต้องท�ำการ
ตรวจสอบเจตนาและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอย่างละเอียดรอบคอบและแข็งขัน
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บทที่ 14

กลไกของรัฐสภาที่ใช้ใน
การก�ำกับดูแลภาคความมั่นคง
ระบบกฎหมายท�ำให้รัฐสภามีเครื่องมือที่หลากหลายในการแสวงหาข้อมูลเพื่อใช้ในการ
ควบคุมนโยบาย ก�ำกับดูแล และตรวจสอบฝ่ายบริหาร ให้ความคุ้มครองปัจเจกชนหรือ
เปิดเผยการใช้อำ� นาจในทางทีผ่ ดิ เปิดเผยความอยุตธิ รรม รวมทัง้ ก�ำจัดความไม่เป็นธรรม
เหล่านัน้ ด้วย ขณะเดียวกัน รัฐสภาก็สามารถสร้างแบบแผนการปฏิบตั ทิ ดี่ แี ละใช้วิธีการ
อย่างไม่เป็นทางการเป็นตัวเสริมกลไกและเครื่องมือต่างๆ ที่ก�ำหนดไว้ภายใต้กรอบ
กฎหมายและกรอบรัฐธรรมนูญได้ด้วยเช่นกัน
วิธีการภายใต้กรอบกฎหมายที่รัฐสภาสามารถน�ำมาใช้เพื่อแสวงหาข้อมูลจากรัฐบาลที่
ใช้กันโดยปกติ 3 วิธี ได้แก่
การถกอภิปรายในรัฐสภา
การตั้งกระทู้ถามโดยรัฐสภาและการเปิดอภิปรายทั่วไป
การไต่สวนโดยรัฐสภา

การถกอภิปรายในรัฐสภาในประเด็นความมั่นคง
การถกอภิปรายในรัฐสภาในประเด็นความมั่นคงเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและการรวบรวมข้อมูลทีส่ ำ� คัญทีเ่ ป็นข้อเท็จจริงและเจตนาของรัฐบาล โดย
ทัว่ ไปแล้ว การถกอภิปรายในรัฐสภาในส่วนทีเ่ กีย่ วกับนโยบายและประเด็นความมัน่ คงนัน้
กระท�ำโดยรูปแบบ 5 ประการดังนี้
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การเปิดอภิปรายภายหลังจากที่ฝ่ายบริหารได้น�ำเสนองบประมาณประจ�ำปีด้าน
ความมั่นคง
การเปิดอภิปรายหลังจากที่รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อาทิ รัฐมนตรีกลาโหม หรือ
รัฐมนตรีต่างประเทศได้ออกแถลงการณ์ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
การเปิดอภิปรายเมื่อมีการน�ำเสนอการประมวลและประเมินแผนการป้องกัน
ประเทศ หรือการน�ำเสนอสมุดปกขาวของกระทรวงกลาโหม หรือเอกสารส�ำคัญ
อื่นใดที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ
การเปิดอภิปรายในส่วนทีเ่ กีย่ วกับโครงการต่างๆ ของรัฐบาล ซึง่ น�ำเสนอภายหลัง
จากการเลือกตั้ง
เปิดอภิปรายในประเด็นเฉพาะที่รัฐสภาเห็นควรให้มีการอภิปราย เช่น กรณี
ข่าวอื้อฉาว ประเด็นความห่วงใยในเรื่องความมั่นคงเฉพาะด้าน หรือภัยพิบัติ

กรอบที่ 30
กลไกและกระบวนการรัฐสภาในการก�ำกับดูแลและควบคุมฝ่ายบริหาร
การอภิปรายทั่วไป

“ในบางประเทศ บทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญได้กำ� หนดให้ฝา่ ยบริหารต้องรายงานการด�ำเนินงานของตน
ต่อรัฐสภาเป็นระยะๆ (...) ในประเทศส่วนใหญ่ ประเด็นทีเ่ ป็นนโยบายทัว่ ไปมักจะมิได้ถกู ตรวจสอบ
เป็นครัง้ คราวและโดยอัตโนมัติ โดยปกติประเด็นเหล่านี้ จะถูกน�ำเสนอในการอภิปรายทัว่ ไปก็ตอ่
เมื่อมีสมาชิกรัฐสภาได้น�ำเสนอประเด็นเข้ามา เป็นการเฉพาะ(...)
การเปิดอภิปรายทั่วไป (Interpellation)
“(...)การเปิดอภิปรายทัว่ ไปเป็นกระบวนการทีม่ อี ยูเ่ พือ่ ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลและในการควบคุมภายใต้
ระบบรัฐสภาแบบดัง้ เดิม การเปิดอภิปรายทัว่ ไปนัน้ กระท�ำโดยสมาชิกรัฐสภา โดยการเปิดอภิปราย
ต่อรัฐมนตรีผหู้ นึง่ ผูใ้ ดเพือ่ ให้รฐั มนตรีผนู้ นั้ ชีแ้ จงสิง่ ทีก่ ระทรวงทีร่ บั ผิดชอบได้ดำ� เนินการไป หรือ
เป็นการเปิดอภิปรายหัวหน้ารัฐบาลในส่วนทีเ่ กีย่ วกับนโยบายทัว่ ไป ลักษณะส�ำคัญ 2 ประการของ
การอภิปรายคือ ประการแรก เป็นการเปิดช่องให้มีการอภิปรายทั่วไป และประการที่สองเป็นการ
แสดงถึงความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบทางการเมือง ทัง้ นีเ้ พราะการเปิดอภิปรายทัว่ ไปนัน้ จะสิน้ สุดลง
ด้วยการลงมติในญัตติที่รัฐสภาจะแสดงความพอใจ หรือไม่พอใจต่อค�ำชี้แจงที่รัฐบาลได้แถลงไว้
ในสภา การเปิดอภิปรายทัว่ ไปเป็นกระบวนการทีม่ ปี ระสิทธิภาพทีส่ ดุ เพราะรัฐมนตรีทรี่ บั ผิดชอบ
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ถูกเรียกมาให้ค�ำอธิบายโดยตรงและจึงมิใช่เป็นเพียงเครื่องมือที่รัฐสภาใช้เพื่อให้ได้ข้อมูลเท่านั้น
หากเป็นรูปแบบของการควบคุมฝ่ายบริหารโดยตรงเลยทีเดียว(...)”
ญัตติให้เลื่อนการประชุม (Adjournment Motion)
“ในระบบของอังกฤษ กระบวนการของการเปิดอภิปรายทั่วไปไม่ปรากฏแต่ “ญัตติให้เลื่อน
การประชุม” ก็มีลักษณะที่ไม่แตกต่างกัน กล่าวคือ ญัตติดังกล่าวซึ่งจะน�ำเสนอทันทีก่อนที่จะ
มีการปิดสมัยประชุมนั้น เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกรัฐสภาสามารถตั้งกระทู้ถามรัฐบาลได้ใน
หลากหลายเรื่อง โดยไม่มีการลงคะแนนออกเสียงลงมติแต่อย่างใด(...)”
การตั้งกระทู้ในรัฐสภา (Question)
“จุดประสงค์ของการมีกระบวนการในการตัง้ กระทูถ้ ามในรัฐสภา (...) ก็เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ข้อมูลทีเ่ ป็น
รูปธรรมชัดเจนจากฝ่ายบริหาร เพือ่ เรียกร้องให้รฐั บาลเข้าแทรกแซง และในกรณีทจี่ �ำเป็น เพือ่ เปิดเผย
การใช้อ�ำนาจในทางที่ผิดและเสนอให้ยุติการกระท�ำดังกล่าว นอกจากนี้ การตั้งกระทู้ในรัฐสภา
ยังถูกน�ำมาใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงโดยละเอียด ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกรัฐสภามีความเข้าใจใน
ร่างกฎหมายทีอ่ าจมีความสลับซับซ้อน และเข้าใจถึงเครือ่ งมือกลไกทางนิตบิ ญ
ั ญัตทิ อี่ ยูใ่ นขอบข่าย
อ�ำนาจของรัฐสภาด้วย(...) นอกจากนี้ การตัง้ กระทูถ้ ามในรัฐสภายังเป็นการเปิดโอกาสให้ฝา่ ยค้าน
ใช้เป็นเครือ่ งมือในการขุดคุย้ จุดอ่อนของรัฐบาล และโดยเหตุทกี่ ารตัง้ กระทูด้ งั กล่าวจะเป็นการน�ำเสนอ
ประเด็นสู่สาธารณะก็ย่อมจะส่งผลบวกต่อฝ่ายรัฐบาลด้วยเช่นกัน(...) กระบวนการตั้งกระทู้ใน
รัฐสภาเป็นทีน่ ยิ มอย่างมาก ทัง้ นีเ้ พราะในการทีส่ มาชิกรัฐสภาใช้สทิ ธิในการตัง้ กระทูถ้ ามก็เท่ากับว่า
สมาชิกผู้นั้นเป็นตัวแทนปวงชนที่สามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างอิสระอย่างแท้จริง (…)”
การไต่สวนโดยคณะกรรมาธิการ : (โปรดดูกรอบที่ 32)
แหล่งที่มา Parliaments, โดย Michel Ameller, Inter-Parliamentary Union, 1966

การตั้งกระทู้ถามในรัฐสภาและการเปิดอภิปรายทั่วไป
ในประเด็นด้านความมั่นคง
การตัง้ กระทู้ ไม่วา่ จะเป็นลายลักษณ์อกั ษรหรือโดยวาจาถือเป็นส่วนหนึง่ ในการท�ำหน้าที่
ไต่สวนของรัฐสภา และเป็นวิธกี ารทีน่ ยิ มใช้กนั อย่างแพร่หลายทีส่ ดุ ในการก�ำกับดูแลและ
ตรวจสอบการด�ำเนินงานของรัฐบาล
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การตัง้ กระทูใ้ นรัฐสภาสามารถช่วยให้การก�ำกับดูแลและตรวจสอบภาคความมัน่ คงเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ หากรัฐสภาได้ทำ� หน้าทีท่ สี่ ำ� คัญนีอ้ ย่างเต็มความสามารถในประเด็น
ความมั่นคงนั้น การตั้งกระทู้ในรัฐสภาท�ำให้เกิด :
เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกรัฐสภาได้รับทราบข้อมูลที่ทันสมัยและอย่างทัน
เหตุการณ์ เกี่ยวกับนโยบายด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศของรัฐบาล
ตลอดจนนโยบายด้านความมั่นคงอื่นๆ ด้วย
ช่วยให้รัฐสภาสามารถควบคุมการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับความมั่นคงที่
รัฐสภาบัญญัติไว้
ช่วยให้สาธารณชนให้ความสนใจในประเด็นด้านความมั่นคงและการป้องกัน
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการตั้งกระทู้ถามสด และการตอบกระทู้ได้มี
การเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์หรือถ่ายทอดสดผ่านวิทยุกระจายเสีย และ/หรือ
เมื่อมีการเผยแพร่สาระของการอภิปรายในรัฐสภาผ่านเอกสาร/สิ่งพิมพ์ที่เป็น
ทางการในระดับชาติ (ทั้งนี้เพราะเป็นที่ประจักษ์อย่างแจ้งชัดว่า บทบาทในด้าน
การให้ข้อมูลอันเป็นผลมาจากการตั้งกระทู้ถามในรัฐสภานั้นมิได้จ�ำกัดขอบเขต
เฉพาะในพื้นที่ของรัฐสภาเท่านั้น การตั้งกระทู้ยังมีเป้าหมายเพื่อการสื่อข้อมูล
ไปยังกลุ่มผู้ฟังที่กว้างขวางกว่า อันได้แก่ สื่อมวลชน องค์กรพัฒนาเอกชน และ
ภาคประชาสังคมโดยรวมด้วย)
สามารถเป็นเครื่องมือที่มีอิทธิพลต่อการปรับวาระทางการเมืองของรัฐบาลใน
ประเด็นด้านความมั่นคง
เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกฝ่ายค้านในรัฐสภาได้ตั้งค�ำถามในประเด็นที่เป็น
ข้อกังวลในเรื่องความมั่นคง หรือประเด็นที่สมาชิกไม่อาจรับทราบข้อมูลที่เป็น
ที่น่าพอใจ
โดยส่วนใหญ่นั้น กระทู้ถามในรัฐสภาในส่วนที่เกี่ยวกับภาคความมั่นคงมักจะ
เป็นเรือ่ งทีค่ อ่ นข้างอ่อนไหว ซึง่ ก็สง่ ผลให้รฐั มนตรีทรี่ บั ผิดชอบในการตอบกระทู้
มักจะไม่ค่อยเต็มใจที่จะตอบค�ำถาม ซึ่งความล�ำบากใจและ/หรือความไม่เต็มใจ
ทีจ่ ะตอบค�ำถามก็เป็นผลมาจากลักษณะเฉพาะทีเ่ ป็นความลับของกิจกรรมต่างๆ
ในภาคความมั่นคงนั่นเอง และบ่อยครั้งที่เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับความมั่นคง
ของชาติมักจะเป็นเอกสารลับและจึงไม่เป็นที่เปิดเผยทั้งต่อสมาชิกรัฐสภาหรือ
ประชาชนโดยทั่วไป
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กรอบที่ 31
ข้อแนะน�ำในการตั้งกระทู้อย่างมีประสิทธิภาพ
การเตรียมการอย่างละเอียดรอบคอบ : ในการตั้งกระทู้ถามในเรื่องความมั่นคงนั้นไม่อาจ
กระท�ำโดยทันทีโดยปราศจากการเตรียมการเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นค�ำถาม
ทางเทคนิคต่างๆ การติดต่อกับเจ้าหน้าทีท่ หารอย่างไม่เป็นทางการ (หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่
ทหารที่ท�ำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารล่วงหน้า หรือกับบุคลากรที่มีภูมิหลังด้านทหาร) จะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่ง
การใช้ภาษาทีค่ ลุมเครือ : การขาดความชัดเจนในการตัง้ ประเด็นซึง่ อาจน�ำไปสูค่ วามเข้าใจผิด
อาจท�ำให้ได้รับค�ำตอบที่ขาดความชัดเจนและครบถ้วนจากรัฐมนตรีด้วยเช่นกัน
ช่วงเวลา : ช่วงเวลาในการตั้งกระทู้ก็มีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิผลและผลกระทบ
ของกระทู้นั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลต่อการสื่อสารต่อสาธารณชน

อย่างไรก็ตาม อ�ำนาจของฝ่ายบริหารที่จะก�ำหนดชั้นความลับของเอกสารก็ถูกจ�ำกัดโดย
กฎหมายด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ กระบวนการ ขัน้ ตอนในการจัดแยกเอกสารว่าเอกสารใดเป็น
ความลับหรือไม่นนั้ ก็ต้องเป็นกระบวนการทีม่ คี วามโปร่งใส เพือ่ จะได้เป็นทีร่ บั ทราบกัน
ทัว่ ไปว่าผูใ้ ดเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการตัดสินใจ เอกสารใดบ้างทีจ่ ะถูกก�ำหนดว่าจะคัดแยก
เป็นเอกสารลับ ก�ำหนดระยะเวลาทีจ่ ะมีการเปิดเผยเอกสารอย่างชัดเจน รวมทัง้ เงื่อนไข/
ข้อก�ำหนดในการจัดเอกสารและเปิดเผยเอกสารลับของทางราชการเหล่านั้น
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับกรอบของสถาบันนัน้ ปัจจัยดังต่อไปนีจ้ ะมีสว่ นช่วยให้การตัง้ กระทูถ้ าม
ในรัฐสภามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกรัฐสภาถามค�ำถามเสริมหากไม่พอใจกับค�ำตอบทีไ่ ด้
รับหรือต้องการความชัดเจนในค�ำตอบมากขึ้น
โอกาสที่สมาชิกรัฐสภาจะริเริ่มการเปิดอภิปรายทั่วไปในประเด็นที่ได้ตั้งกระทู้ไว้
ในช่วงเวลานั้น
เป็นการแสดงเจตจ�ำนงของสมาชิกรัฐสภาที่จะสร้างกระบวนการที่จะให้มีการ
ตั้งกระทู้ถามในสภา
126

การกำ�กับดูแลภาคความมั่นคงโดยรัฐสภา : หลักการ กลไก และแนวปฏิบัติ ค.ศ. 2003

โอกาสทีส่ าธารณชนจะเข้าร่วมรับฟังการถามตอบกระทูห้ รือติดตามการถามตอบ
กระทู้ที่ถ่ายทอดผ่านวิทยุหรือโทรทัศน์
การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ประเด็นทีม่ กี ารอภิปรายในเวลาต่อมา และการเผยแพร่
ทัง้ กระทูแ้ ละการตอบกระทูท้ จี่ ะถูกบันทึกไว้เป็นเอกสารทีป่ ระชาชนสามารถเข้าถึงได้

การไต่สวนเป็นกรณีพิเศษในประเด็นความมั่นคง
นอกเหนือไปจากบทบาทในกระบวนการทางนิติบัญญัติแล้ว คณะกรรมาธิการรัฐสภา
ยังมีบทบาทในการก�ำกับดูแล ตรวจสอบนโยบายของรัฐบาลด้วย การติดตามกิจกรรม
ของรัฐบาลนั้นกระท�ำได้ด้วยการมอบหมายงานด้านข้อมูลข่าวสารให้คณะกรรมาธิการ
ต่างๆ ท�ำหน้าทีด่ งั กล่าวเป็นครัง้ คราวไป ซึง่ ผลของการติดตามการปฏิบตั งิ านของรัฐบาลจะ
ปรากฏในรูปของการจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ในลักษณะของรายงาน คณะกรรมาธิการ
ไต่สวนเป็นกรณีพเิ ศษของรัฐสภาควรจะต้องมีอ�ำนาจในการออกหมายเรียกเช่นเดียวกับ
ฝ่ายตุลาการด้วย

ข้อดีและคุณลักษณะของคณะกรรมาธิการไต่สวน
ในประเด็นที่เกี่ยวกับความมั่นคงและการป้องกันประเทศนั้น คณะกรรมาธิการ
ไต่สวนเฉพาะกิจ (Ad hoc Committees of Inquiry) มีความส�ำคัญเป็นพิเศษ
และมีข้อดีดังนี้
จากมุมมองของสาธารณชน การจัดตั้งคณะกรรมาธิการเฉพาะกิจดังกล่าวเป็น
สัญญาณที่ดีทางการเมือง
คณะกรรมาธิการพิเศษเหล่านี้อาจเป็นกลไกที่เพียงพอในการตรวจสอบประเด็น
ที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองในภาคความมั่นคงได้อย่างถี่ถ้วน
คณะกรรมาธิการดังกล่าวอาจท�ำการประเมินนโยบายของรัฐบาลในประเด็น
ด้านความมั่นคงอย่างชัดเจนและเที่ยงตรง และเมื่อพิจารณาเห็นควรก็จะเสนอ
แนวทางในการแก้ไข หรือปรับเปลีย่ นนโยบายดังกล่าวในลักษณะทีเ่ ป็นทีย่ อมรับ
ได้ทั้งจากรัฐสภาและจากฝ่ายบริหาร
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กรอบที่ 32
ลักษณะส�ำคัญของคณะกรรมาธิการไต่สวนของรัฐสภา
“(...) คณะกรรมาธิการไต่สวนนั้น ตั้งขึ้นเพื่อศึกษาประเด็นเฉพาะเรื่อง และเพื่อจุดประสงค์
ดังกล่าว รัฐสภาก็จะมอบหมายให้สมาชิกรัฐสภาจ�ำนวนหนึ่งรวบรวมข้อมูลเพื่อที่สภาจะสามารถ
ใช้อำ� นาจในการควบคุมได้อย่างเหมาะสม และเพื่อท�ำรายงานเสนอต่อสภาเมื่อสภาเห็นควรให้มี
การเปิดอภิปรายทั่วไปเป็นการเฉพาะเรื่อง
สิทธิในการไต่สวนนั้น ถือเป็นผลที่ตามมาโดยธรรมชาติของหลักการที่ว่ารัฐสภาจะต้องได้รับการ
สื่อสารข้อมูลในทุกประเด็นที่ฝ่ายบริหารได้ดำ� เนินการไป(...)
ในบางประเทศ เป็นการยากที่คณะกรรมาธิการไต่สวนจะด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
เพราะคณะกรรมาธิการเหล่านั้นปราศจากอ�ำนาจที่จะบังคับให้ปัจเจกชนมาให้การ ยกเว้นจะผ่าน
ขัน้ ตอนกระบวนการปกติในศาล ซึง่ ก็น�ำมาซึง่ การแทรกแซงโดยฝ่ายบริหารและท�ำให้กระบวนการ
ไต่สวนล่าช้าลง และจึงส่งผลต่อการท�ำให้การไต่สวนไร้ประโยชน์(...) อย่างไรก็ดี วิธที จี่ ะท�ำให้การ
ท�ำงานของรัฐสภาในเรือ่ งการสอบสวนมีประสิทธิภาพทีส่ ดุ ก็คอื ด้วยการทีใ่ ห้พยานทัง้ หลายให้การ
ด้วยการสาบานตนว่า จะให้การตามความเป็นจริง(...)
พยานบุคคลที่ฝ่ายข้าราชการประจ�ำน�ำมาให้การในคณะกรรมาธิการไต่สวนนั้น ก็ก่อให้เกิด
ปัญหาเฉพาะขึ้นด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เพราะข้าราชการ/เจ้าหน้าที่เหล่านั้นเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา
ของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหน่วยงานของตน ค�ำถามคือ รัฐบาลอาจสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าว
ไม่ตอบค�ำถามทีส่ มาชิกรัฐสภาซักถามได้เช่นกันใช่หรือไม่(...)ในบางประเทศ มีการระบุไว้ด้วยว่า
การให้การของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องได้รับการยินยอมจากหน่วยงานนั้นๆ ด้วย อย่างไร
ก็ดี เจ้าหน้าที่ก็จะต้องไม่ปกปิดหลักฐานหรือละเว้นการให้การ ยกเว้นในกรณีที่คำ� ให้การ
หรือข้อมูลเหล่านั้นอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความปลอดภัยของสาธารณชน หรือ
เป็นอันตราย หรือท�ำให้การให้บริการแก่ประชาชนโดยทั่วไปเป็นไปด้วยความยากล�ำบาก(...)
เป็นที่น่าสังเกตว่า ไม่ว่าจะเป็นระบบการปกครองในรูปแบบใด คณะกรรมาธิการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ
การไต่สวนนัน้ ก็มกั จะเป็นเพียงหน่วยงานทีท่ �ำหน้าทีร่ วบรวมข้อเท็จจริงและท�ำการสอบสวนเท่านัน้
และมีหน้าทีเ่ พียงอย่างเดียว คือรายงานผลการสอบสวนไปยังสภาผูแ้ ทนราษฎรทีเ่ ป็นผูจ้ ดั ตัง้ คณะ
กรรมาธิการชุดนั้นๆ ขึ้นมา และจึงขึ้นอยู่กับรัฐสภาเองว่าจะใช้ประโยชน์จากรายงานและข้อมูลที่
ได้รับมาจากคณะกรรมาธิการไต่สวนนั้นอย่างไร (...)”
แหล่งที่มา : Parliaments, by Michel Ameller, Inter-Parliamentary Union, 1966
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ลักษณะส�ำคัญอีกประการหนึ่งของคณะกรรมาธิการไต่สวนก็คือ องค์ประกอบของตัว
คณะกรรมาธิการเอง การมีสมาชิกของพรรคฝ่ายค้านอยูใ่ นสัดส่วนทีเ่ หมาะสมเป็นปัจจัย
ส�ำคัญต่อผลการสอบสวนนั้นด้วย
อ�ำนาจในการไต่สวนของคณะกรรมาธิการ มีความแตกต่างกันไปในสภาแต่ละแห่ง และ
ในคณะกรรมาธิการแต่ละชุด อ�ำนาจหลักๆ ของคณะกรรมาธิการสอบสวนได้แก่
อ�ำนาจในการเลือกหัวข้อและขอบเขตของการไต่สวน
อ�ำนาจในการเข้าเยี่ยมชมฐานทัพทางทหารและเขตพื้นที่ที่ให้บริการด้านความ
มั่นคง (โปรดดูบทที่ 17)
อ�ำนาจในการรวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ รวมถึงเอกสารทีเ่ ป็นความลับของทาง
ราชการไม่ว่าจะเป็นเอกสารปกปิดหรือเอกสารลับสุดยอดด้วย ซึ่งการรวบรวม
ข้อมูลดังกล่าวสามารถท�ำได้ทั้งจากฝ่ายบริหาร คือรัฐบาล ผู้น�ำ (ประธานาธิบดี
หรือนายกรัฐมนตรี) หรือจากคณะท�ำงานหรือเจ้าหน้าที่ด้วย
อ�ำนาจในการให้พยานบุคคลขึ้นให้การโดยการสาบานตน ไม่ว่าจะเป็นพยาน
บุคคลจากฝ่ายรัฐบาล ผู้น�ำประเทศ (ประธานาธิบดี หรือนายกรัฐมนตรี) จาก
ฝ่ายกองทัพ หรือแม้แต่ภาคประชาสังคม
อ�ำนาจในการจัดให้มีการพิจารณาไต่สวนสาธารณะหรือการพิจารณาไต่สวนใน
ทางลับ
การสอบสวนของรัฐบาลแคนาดาในกรณีการจัดก�ำลังทหารของแคนาดาเข้าไปในโซมาเลีย
เป็นตัวอย่างที่ดีของการท�ำงานของคณะกรรมาธิการไต่สวนรัฐสภา (โปรดดูกรอบที่ 33)
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กรอบที่ 33
คณะกรรมาธิการสอบสวนกรณีการส่งกองก�ำลังของแคนาดาไปประจ�ำการ
ในโซมาเลีย : ตัวอย่างของผลกระทบของรายงานของรัฐสภาต่อสาธารณชน
ในประเด็นด้านความมั่นคง
ในช่วงที่กองทัพแคนาดาประจ�ำการอยู่ในโซมาเลียในปี ค.ศ. 1993 ได้เกิดเหตุการณ์ที่ท�ำให้
ชาวแคนาดาส่วนใหญ่ตอ้ งตกตะลึง นัน่ ก็คอื การยิงผูบ้ กุ รุกชาวโซมาเลีย ณ ทีต่ งั้ กองก�ำลังของแคนาดา
ณ เมืองเบเล็ท ฮวน การท�ำร้ายร่างกายวัยรุ่นคนหนึ่งจนถึงแก่ความตายขณะที่อยู่ในการควบคุม
ของทหารแคนาดา 2 คน สังกัดหน่วยจูโ่ จมทางอากาศของรัฐบาลแคนาดา และการพยายามฆ่าตัวตาย
ของทหารแคนาดา 1 ใน 2 คน ดังกล่าว และหลังจากภารกิจเสร็จสิ้นลงมีข้อกล่าวหาอย่าง
ต่อเนือ่ งของการปิดบังข้อมูล หรือมีการเปลีย่ นแปลงข้อมูลทีส่ �ำคัญ นอกจากนี้ ยังปรากฏว่ามีเทป
บันทึกภาพของการกระท�ำต่างๆ ทีน่ า่ สะอิดสะเอียนของสมาชิกของหน่วยจูโ่ จมทางอากาศดังกล่าว
ข้างต้น ขณะเดียวกัน คณะกรรมการสอบสวนทางทหารที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสอบสวนเหตุการณ์ครั้งนี้
ก็ดจู ะไร้ประสิทธิภาพและไม่ได้มาตรฐานตามทีร่ ฐั บาลแคนาดาก�ำหนดไว้ในเรือ่ งของการหาความ
รับผิดชอบ ด้วยเหตุนี้ รัฐสภาแคนาดาภายใต้กฎหมายว่าด้วยการสอบสวน (Inquiries Act) จึง
จัดให้มีการไต่สวนสาธารณะขึ้น
ขอบเขตและอ�ำนาจ : กฎหมายว่าด้วยการสอบสวนให้อ�ำนาจในการออกหมายเรียกพยานในการ
ไต่สวนคดี จ้างที่ปรึกษาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและว่าจ้างที่ปรึกษาทั่วไป ตลอดจนมีอ�ำนาจในการ
ประเมินหลักฐานทั้งมวล อ�ำนาจในการบังคับให้มีการเบิกความเป็นกลไกส�ำคัญที่จะบ่งบอกว่า
เกิดอะไรขึ้นในโซมาเลียและที่ศูนย์บัญชาการกลาโหมแห่งชาติ มีพยานถึง 116 คน ที่ขึ้นให้
ปากค�ำในการไต่สวนที่เปิดเผยสู่สาธารณชนและมีการเผยแพร่ผ่านโทรทัศน์ทั่วทั้งแคนาดา โดย
การก�ำหนดขอบเขตมิได้จำ� กัดอยู่ เฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโซมาเลียเท่านั้น หากแต่พิจารณา
บริบทที่เป็นองค์ประกอบต่างๆ ซึ่งน�ำไปสู่เหตุการณ์ดังกล่าว เช่น ระบบสายการบังคับบัญชา
ระเบียบวินยั การปฏิบตั งิ านของกองก�ำลังแคนาดา รวมตลอดถึงปฏิบตั กิ ารและการตัดสินในของ
กระทรวงกลาโหมด้วย ในส่วนที่สองที่เป็นกรอบในการพิจารณานั้น ก�ำหนดให้คณะกรรมาธิการ
พิจารณาประเด็นเฉพาะ เช่น ประเด็นก่อนการส่งก�ำลังเข้าประจ�ำการ ประเด็นในสนามรบ และ
ช่วงระยะหลังจากการปะทะในปฏิบัติการโซมาเลีย
การไต่สวนมิใช่การพิจารณาคดี : การไต่สวนมิได้มีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นการพิจารณาคดีความ
แม้ว่าในการรับฟังพยานต่างๆ นั้น จะได้รวมเอาการสอบสวนในส่วนที่เกี่ยวกับปัจจัยด้านองค์กร
ทีน่ ำ� ไปสูก่ รณีดงั กล่าว และการตอบโต้ตอ่ เหตุการณ์ดงั กล่าวอันเป็นทีม่ าของการตัง้ ข้อกล่าวหา และ

130

การกำ�กับดูแลภาคความมั่นคงโดยรัฐสภา : หลักการ กลไก และแนวปฏิบัติ ค.ศ. 2003

การพิจารณาคดีบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยก็ตาม จุดเน้นหลักของการสอบสวนคือ มุ่งไปที่ประเด็น
ของระบบและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการจัดองค์กรและการจัดการของกองก�ำลังของแคนาดา
และกระทรวงกลาโหม มากกว่าที่จะมุ่งเน้นไปที่ปัจเจกบุคคลที่ได้รับการว่าจ้างจากองค์กร
เหล่านี้ อย่างไรก็ตาม การมุ่งความสนใจดังกล่าวก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงการสอบสวนพฤติกรรมของ
ปัจเจกบุคคลที่อยู่ภายใต้สายการบังคับบัญชา ตลอดจน วิธีการที่ปัจเจกบุคคลเหล่านั้นกระท�ำ
ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาไปได้
ผลการสอบสวน : ผลของการสอบสวนเป็นระยะเวลา 2 ปี ก็คือรายงานที่มีความยาวมาก
ซึง่ ครอบคลุมประเด็นต่างๆ อันได้แก่ โครงสร้างและการจัดองค์กรของกองก�ำลังแคนาดาและของ
กระทรวงกลาโหมในช่วงทีม่ ปี ฏิบตั กิ ารในโซมาเลีย ความส�ำคัญของสายการบังคับบัญชาในกองทัพ
แคนาดา การอภิปรายเรื่องวัฒนธรรมและจริยธรรมของกองทัพ ความสัมพันธ์พลเรือน-ทหาร
ในแคนาดา ฯลฯ โดยรายงานดังกล่าวจบลงด้วยข้อเสนอแนะหลายประการเพื่อให้มีการ
เปลีย่ นแปลงทัง้ ในนโยบายและการปฏิบตั งิ านทัง้ ของรัฐบาลและกองทัพแคนาดา และข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวก็ได้ถูกน�ำมาใช้ปฏิบัติอยู่ในขณะนี้
ที่มา : Prof. Dr. Donna Winslow
Technical Adviser to the Canadian Parliamentary Inquiry, 1996
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บทที่ 15

คณะกรรมาธิการกลาโหมรัฐสภาหรือ
คณะกรรมาธิการรัฐสภาด้านความมั่นคง
โดยเหตุทภี่ าคความมัน่ คงมีความสลับซับซ้อน การมีโครงสร้างของคณะกรรมาธิการทีม่ ี
พัฒนาการอย่างเป็นระบบจึงเป็นหัวใจส�ำคัญหากรัฐสภาต้องการมีบทบาทและอิทธิพล
อย่างแท้จริงต่อฝ่ายบริหาร การก�ำกับดูแลภาคความมั่นคงโดยรัฐสภาจึงมิได้เกี่ยวข้อง
กับคณะกรรมาธิการเพียงคณะเดียวเท่านั้น หากแต่ต้องเชื่อมโยงกับคณะกรรมาธิการ
หลายคณะซึง่ อาจมีชอื่ เรียกทีแ่ ตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ (และในบางกรณีคณะกรรมาธิการ
เหล่านี้ก็อาจจะรวมขอบเขตอ�ำนาจไว้ด้วยกัน)
โดยทั่วไปแล้วคณะกรรมาธิการรัฐสภาจะประกอบด้วย
คณะกรรมาธิการกลาโหม (บางกรณีกม็ ชี อื่ เรียกว่าเป็นคณะกรรมาธิการการทหาร
หรือคณะกรรมาธิการการป้องกันประเทศและความมัน่ คง หรือคณะกรรมาธิการ
ความมั่นคงและกิจการภายนอก) ซึ่งจะรับผิดชอบในประเด็นที่เกีย่ วข้องกับภาค
ความมัน่ คงทัง้ หมด อันได้แก่ การปฏิบตั ภิ ารกิจทางทหาร การจัดองค์กร บุคลากร
การปฏิบตั กิ ารและการจัดงบประมาณของกองทัพ ตลอดจน การเกณฑ์ทหารและ
การจัดหาอาวุธ
คณะกรรมาธิการต่างประเทศ ซึง่ รับผิดชอบเกีย่ วกับการตัดสินใจในการเข้าร่วม
ในปฏิบัติการรักษาสันติภาพ หรือการรับกองก�ำลังรักษาสันติภาพในเขตแดน
ของประเทศ การดูแลด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ
ทั้งในส่วนภูมิภาคและระดับโลก สนธิสัญญาและความตกลงต่างๆ
คณะกรรมาธิการงบประมาณหรือคณะกรรมาธิการการคลัง ซึ่งจะเป็นผู้ตัดสิน
ท้ายสุดในเรื่องงบประมาณขององค์กร/หน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งหมด และ
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อาจจะมีคณะกรรมาธิการตรวจสอบบัญชีที่จะท�ำหน้าที่ในการตรวจสอบรายงาน
การตรวจสอบบัญชีของงบประมาณแผ่นดินทั้งหมด ซึ่งรวมถึงงบประมาณ
กลาโหมด้วย
คณะกรรมาธิการ (หรืออนุกรรมาธิการ) ข่าวกรอง รับผิดชอบก�ำกับดูแลงาน
ด้านข่าวกรองและการสืบราชการลับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภารกิจที่จะต้องปฏิบัติ
ในที่ประชุมลับ
คณะกรรมาธิการอุตสาหกรรมและการค้า ซึง่ จะท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลเรือ่ งการจัดหา
อาวุธและการค้าอาวุธ (ตลอดจนการชดเชยและการเปรียบเทียบราคา)
คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก�ำกับดูแลงานวิจยั และงานพัฒนา
ทางทหาร
คณะกรรมาธิการมหาดไทย (หรือกิจการภายใน) ก�ำกับดูแลกรมต�ำรวจ
หน่วยงานรักษาเขตแดน และในหลายกรณีกำ� กับดูแลองค์กรกึ่งทหารทั้งหลาย
ด้วย (Paramilitary Organizations)

อ�ำนาจและเครื่องมือ
อ�ำนาจของคณะกรรมาธิการรัฐสภาในการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานต่างๆ จากแหล่ง
ภายนอกนั้นมีความแตกต่างกันไปอย่างมาก คณะกรรมาธิการรัฐสภาบางคณะ อาทิ
คณะกรรมาธิการประจ�ำของสภาสามัญ (สภาล่าง) ของอังกฤษนัน้ ไม่มอี ำ� นาจทีจ่ ะรวบรวม
หลักฐานได้เอง ขณะที่คณะกรรมาธิการอื่นๆ เช่น คณะกรรมาธิการในสภาคองเกรส
ของสหรัฐฯ มีอ�ำนาจเกือบจะไม่จ�ำกัดในการรวบรวมหลักฐานจากแหล่งภายนอก (ซึง่ จะ
ต้องมีการสาบานตนก่อนให้ปากค�ำ)
คณะกรรมาธิการรัฐสภาบางคณะมีอ�ำนาจในทางนิติบัญญัติด้วย อันได้แก่ การออก
กฎหมายหรือการร่างกฎหมายใหม่ หรือเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่แล้ว ขณะที่
คณะกรรมาธิการชุดอื่นๆ มีอ�ำนาจเพียงตรวจสอบการด�ำเนินงานของฝ่ายบริหารอย่าง
ละเอียด และมีอำ� นาจในการจัดสรรงบประมาณเท่านั้นโดยปราศจากอ�ำนาจในการออก
กฎหมาย
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ระดับของความเชี่ยวชาญและเครื่องมือที่คณะกรรมาธิการแต่ละชุดมีอยู่นั้น เป็นปัจจัย
ส�ำคัญที่จะส่งผลต่อการด� ำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หรือไม่ดว้ ย เช่น จ�ำนวนของผูเ้ ชีย่ วชาญ ระดับความสามารถและความมัน่ คงของเจ้าหน้าที่
ที่ท�ำงานในคณะกรรมาธิการ ความสามารถในงานวิจัยและธรรมชาติของงานวิจัย (เป็น
งานวิจยั เฉพาะด้าน หรือวิจยั ทัว่ ไป เป็นหน่วยงานวิจยั ทีแ่ ยกมาต่างหากหรือเป็นเพียงหน่วย
งานส่วนหนึ่งของกองงานวิจัยที่มีอยู่เดิมในรัฐสภา) การเข้าถึงข้อมูลและการมีหน่วยงาน
เอกสารสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง (ความสามารถในการเข้าถึงเอกสารเหล่านั้นและสามารถ
น�ำมาเผยแพร่/ผลิตซ�ำ้ ได้) ความสามารถในการเรียกผู้เชี่ยวชาญมาให้ปากค�ำ อ�ำนาจใน
การไต่สวน ตลอดจนการตัง้ กรรมการสอบสวน (โปรดดูรายละเอียดเพิม่ เติมในบทที่ 14
เกี่ยวกับกลไกและเครื่องมือของรัฐสภา)

กรอบที่ 34
ภารกิจหลักของคณะกรรมาธิการกลาโหมหรือคณะกรรมาธิการความมั่นคง
นโยบายความมั่นคง
มีหน้าที่ในการตรวจสอบและรายงานนโยบายที่สำ� คัญที่แถลงโดยกระทรวงกลาโหม
มีหน้าทีใ่ นการตรวจสอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในส่วนทีเ่ กีย่ วกับความรับผิดชอบ
ในนโยบายที่ได้แถลงหรือน�ำเสนอเป็นระยะ
มีหน้าทีใ่ นการตรวจสอบให้กระทรวงกลาโหมปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยเสรีภาพในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารอย่างแท้จริง ตลอดจนก�ำกับให้กระทรวงกลาโหมน�ำเสนอข้อมูลสู่รัฐสภา
อย่างมีคุณภาพไม่ว่าจะด�ำเนินการด้วยวิธีใดก็ตาม
มีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อร้องเรียนและหนังสือร้องทุกข์ต่างๆ ทั้งจากบุคลากรฝ่ายทหาร
และฝ่ายพลเรือนที่เกี่ยวกับภาคความมั่นคง
การบัญญัติกฎหมาย
พิจารณาและเสนอรายงานเกี่ยวกับร่างกฎหมายใดๆ ที่น�ำเสนอโดยฝ่ายรัฐบาลและที่อ้างอิง
โดยรัฐสภา
พิจารณาสนธิสญ
ั ญาและความตกลงระหว่างประเทศในระดับภูมภิ าคและระดับโลกทีอ่ ยูภ่ ายใต้
ความรับผิดชอบของกระทรวงกลาโหม
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เป็นผู้ริเริ่มกฎหมายใหม่โดยการเรียกร้องให้กระทรวงกลาโหมเสนอร่างกฎหมายใหม่หรือไม่
ก็เป็นผู้ร่างกฎหมายใหม่นั้นเสียเองเมื่อเห็นว่ามีความเหมาะสม
งบประมาณ
ตรวจสอบและเสนอรายงานเกี่ยวกับประมาณการรายจ่ายและรายจ่ายประจ�ำปีของกระทรวง
กลาโหม
พิจารณาประมาณการรายจ่ายเพิม่ เติมทีน่ ำ� เสนอโดยกระทรวงกลาโหมและรายงานต่อรัฐสภา
เมื่อจ�ำเป็นจะต้องมีการพิจาณาเพิ่มเติม
ในกรณีทจี่ �ำเป็น ให้สงั่ การให้หน่วยงานทีม่ คี วามรู้ความเชีย่ วชาญด้านงบประมาณด�ำเนินการ
ตรวจสอบบัญชี
การจัดการและการบริหาร
พิจารณา และในกรณีที่เห็นควร ให้รวบรวมหลักฐานและน�ำเสนอรายงานเกี่ยวกับการ
แต่งตั้งต�ำแหน่งที่ส�ำคัญต่างๆ ซึ่งกระท�ำโดยผู้มีอ�ำนาจที่รับผิดชอบในฝ่ายบริหาร อาทิ
ต�ำแหน่งผู้บัญชาการเหล่าทัพ ข้าราชการพลเรือนระดับสูง ฯลฯ
พิจารณาการจัดองค์กรของภาคความมัน่ คงโดยหน่วยงานจากภายนอกทีม่ คี วามเชือ่ มโยงกับ
รัฐสภา (เช่น ผู้ตรวจการรัฐสภา) และท�ำให้รัฐสภาตระหนักถึงความเป็นไปได้ที่หน่วยงาน/
องค์กรในภาคความมั่นคงนั้นอาจปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่ หรือมีความบกพร่องในหน้าที่
ที่มา : จากรายงานของ Hansard Society Commission on Parliamentary Scrutiny,
United Kingdom, 2001

ในกรอบที่ 35 เป็นตัวอย่างของวิธีการด�ำเนินงานของรัฐสภานอร์เวย์

กรอบที่ 35
การประชุมร่วมของคณะกรรมาธิการต่างประเทศ
และคณะกรรมาธิการกลาโหมของรัฐสภานอร์เวย์ (สภา Storting)17
“ภารกิจของคณะกรรมาธิการต่างประเทศที่ขยายขอบเขตขึ้นนั้นก็เพื่อพิจารณาประเด็นต่างๆ ใน
นโยบายต่างประเทศ นโยบายการค้าและนโยบายความมัน่ คงทีส่ �ำคัญร่วมกับรัฐบาล การอภิปราย
ดังกล่าวควรมีขึ้นก่อนการตัดสินใจในนโยบายส�ำคัญต่างๆ และในกรณีพิเศษ คณะกรรมาธิการ
ชุดใหญ่ดังกล่าวก็อาจน�ำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะไปยังรัฐสภาโดยรวมด้วย
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คณะกรรมาธิการชุดใหญ่นี้ (Enlarged Committee) ประกอบด้วยสมาชิกสามัญจากคณะ
กรรมาธิการประจ�ำด้านการต่างประเทศของรัฐสภา ประธานและรองประธานของสภา Storting
(ในกรณีที่มิได้เป็นกรรมาธิการอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้อยู่แล้ว) ประธานของคณะกรรมาธิการ
ประจ�ำด้านกลาโหมและสมาชิกอีกไม่เกิน 11 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมาธิการ
การเลือกตั้ง ในการแต่งตั้งสมาชิกดังกล่าว จะต้องพิจารณาถึงอัตราส่วนที่เหมาะสมของจ�ำนวน
สมาชิกฝ่ายค้านในการมีส่วนร่วมในคณะกรรมาธิการชุดใหญ่นี้ด้วย
และโดยการใช้หลักเกณฑ์เดียวกันนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะแต่งตั้งรองประธานซึ่งเป็นผู้
เข้าประชุมในกรณีที่มีการลาหรือไม่อาจเข้าร่วมการประชุมได้
การจัดประชุมของคณะกรรมาธิการจะมีขึ้นเมื่อประธานเห็นควรว่ามีความจ�ำเป็น หรือเป็นการ
เรียกประชุมตามค�ำขอของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือค�ำขอ
ของสมาชิกในคณะกรรมาธิการจ�ำนวน 1 ใน 3
สาระของการประชุมในคณะกรรมาธิการชุดใหญ่นี้จะถูกเก็บเป็นความลับ เว้นแต่จะมีการแสดง
เจตจ�ำนงเป็นอย่างอื่น ซึ่งหลักเกณฑ์เดียวกันนี้ก็จะถูกน�ำมาใช้ในการประชุมร่วมระหว่างคณะ
กรรมาธิการชุดนี้และกรรมาธิการคณะอื่นๆ ด้วยเช่นกัน และประธานคณะกรรมาธิการอาจเป็น
ผู้ก�ำหนดด้วยว่า ในการเรียกประชุมคณะกรรมาธิการก็ให้ถือเป็นความลับด้วย
ในการก�ำหนดวาระการประชุมของคณะกรรมาธิการต่างประเทศชุดใหญ่นี้ จะถูกน�ำเสนอเข้าสู่
สภา Storting เมื่อมีสมาชิกของคณะกรรมาธิการอย่างน้อย 6 คน ร้องขอ โดยคณะกรรมาธิการ
ชุดใหญ่จะเป็นผู้พิจารณาว่ามีเงื่อนไขเพียงพอที่จะให้สภา Storting น�ำเรื่องขึ้นสู่การพิจารณา
หรือไม่ และหากเห็นว่ามีเงื่อนไขเพียงพอก็จะแจ้งให้ประมุขของสภารับทราบ โดยสภา Storting
ก็จะตัดสินใจโดยทางลับว่า จะจัดให้มกี ารประชุมสภาโดยเปิดเผยให้สาธารณชนรับรูห้ รือจะประชุม
เป็นความลับ ในการพิจารณาดังกล่าวของสภา จะเริม่ ด้วยค�ำแถลงของสมาชิกฝ่ายรัฐบาล และการ
อภิปรายในสภาก็จะเริม่ ขึน้ โดยทันทีภายหลังจากค�ำแถลงของรัฐบาล หรืออาจจะท�ำในระหว่างการ
ประชุมสภา หรือจัดให้มกี ารประชุมในภายหลัง ซึง่ ก็ขนึ้ อยูก่ บั การตัดสินใจของสภา Storting เอง
ซึง่ ในการอภิปรายดังกล่าวจะไม่มกี ารเสนอญัตติอนื่ ใดเพือ่ เข้าสูก่ ารพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการ”
ที่มา : มาตรา 13 ของข้อบังคับของรัฐสภานอร์เวย์ (Storting : http:/www.stortinget.no/g)
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ท่านสามารถท�ำอะไรได้บ้างในฐานะสมาชิกรัฐสภา
คณะกรรมาธิการที่รับผิดชอบในประเด็นด้านความมั่นคงและการทหาร
ในแต่ละสภาสามารถพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้

พิจารณาทบทวนขอบเขตอ�ำนาจของคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการต่างๆ เพือ่
ให้เกิดหลักประกันว่า
มีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจอย่างชัดเจน
เอื้อต่อการที่คณะกรรมาธิการจะสามารถครอบคลุมประเด็นต่างๆ ได้ในเชิงลึก
สอดคล้องกับนโยบายความมั่นคงของประเทศและนโยบายของกระทรวงอื่นๆ ที่
มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นนโยบายต่างประเทศ นโยบายด้าน
ความมั่นคงทางทะเลและทางอากาศ นโยบายด้านอุตสาหกรรม การจัดหาพลังงาน
ฯลฯ

การมีคณะกรรมาธิการรัฐสภาที่มีประสิทธิภาพ

ท�ำให้แน่ใจว่าคณะกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการทัง้ หลายในสภาของท่านมีกลไกทัง้ ใน
ทางกฎหมายและในทางปฏิบตั ทิ จี่ ะช่วยให้สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพดังที่
ระบุไว้ในกรอบที่ 34
พิจารณาให้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมาธิการเฉพาะของงานกลาโหม เพื่อดูแลเรื่อง
งบประมาณ การจัดหาอาวุธ การดูแลงานด้านบุคลากร และการปฏิบตั กิ ารรักษาสันติภาพ
ริเริม่ ให้มกี ารออกกฎหมายในส่วนทีเ่ กีย่ วกับนโยบายด้านข้อมูลของภาคความมัน่ คง และ
ก�ำหนดให้มกี ระบวนการตรวจสอบโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับค่าใช้จา่ ยในด้าน
การป้องกันประเทศ และ
ท�ำให้เกิดหลักประกันว่า คณะกรรมาธิการมีทรัพยากรทีเ่ พียงพอในการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้
การเข้าถึงซึ่งข้อแนะน�ำจากผู้เชี่ยวชาญต่างๆ
พิจารณาและทบทวนแนวปฏิบัติที่ดีที่ใช้ในระดับระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับ
การก�ำกับดูแลภาคความมั่นคงโดยรัฐสภา
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บทที่ 16

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
(The Ombudsman)
ในบรรดาองค์กรอิสระทีม่ บี ทบาทในการติดตามและก�ำกับดูแลภาคความมัน่ คง ผูต้ รวจการ
แผ่นดินมีสถานะค่อนข้างพิเศษ มีหลายประเทศที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีบทบาทอย่าง
กว้างขวางในการจัดการกับปัญหาทุกอย่างอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่อันบกพร่องหรือ
ผิดพลาดของฝ่ายบริหาร ในขณะที่ในหลายประเทศก็จะมีหน่วยงานเฉพาะต่างหาก
ที่ท�ำหน้าที่ในลักษณะเดียวกันนี้ เช่น คณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ (กรณีไนจีเรีย)
เป็นต้น ขณะที่ในบางประเทศ มีการจัดตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเฉพาะเพื่อท�ำหน้าที่
ติดตามการปฏิบัติงานของกองทัพ

กรอบที่ 36
ผู้ตรวจการแผ่นดิน18
“(...) ผู้ตรวจการแผ่นดินท�ำหน้าที่ในการรับค�ำร้องจากประชาชนในส่วนที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ
การปฏิบัติหน้าที่ หรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว
จะได้รับการเลือกตั้งจากรัฐสภา หรือได้รับการแต่งตั้งโดยประมุขของรัฐหรือโดยรัฐบาลภายหลัง
การหารือกับรัฐสภา ภารกิจของผูต้ รวจการแผ่นดินคือการให้ความคุม้ ครองประชาชนจากการถูก
ละเมิดสิทธิ การใช้อ�ำนาจอย่างเกินขอบเขต การละเลย/ละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ การตัดสินใจที่
ไม่เป็นธรรม ตลอดจนการบริหารงานหรือการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยมิชอบหรือบกพร่อง โดยมุ่งหมาย
ให้การปฏิบตั งิ านของรัฐมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ และเพือ่ ให้การด�ำเนินงานของรัฐบาลมีความโปร่งใส
เปิดเผยมากยิ่งขึ้น รวมทั้งท�ำให้รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรับผิดชอบต่อสาธารณชน
มากยิ่งขึ้นด้วย องค์กรของผู้ตรวจการแผ่นดินนี้อาจถูกก�ำหนดไว้ในบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
ของประเทศและมีการออกกฎหมายรองรับ หรืออาจได้รบั การจัดตัง้ ขึน้ โดยการออกเป็นกฎหมาย
โดยตรงก็ได้เช่นกัน (...)
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ในการให้ความคุ้มครองปกป้องสิทธิของประชาชนนั้น ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำ� นาจต่างๆ ดังนี้
1. การสอบสวนว่าการบริหารงานของรัฐบาลได้ด�ำเนินไปในลักษณะทีข่ ดั ต่อกฎหมายหรือไม่และ
อย่างไม่ยุติธรรมหรือไม่
2. หากในการสอบสวนทีด่ ำ� เนินการโดยเทีย่ งธรรมนัน้ ได้เปิดเผยถึงการบริหารงานทีไ่ ม่เหมาะสม
ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ�ำนาจในการให้ข้อเสนอแนะให้รัฐบาลยุติพฤติกรรมทางการบริหารที่
ไม่เหมาะสมนั้นเสีย และให้
3. รายงานผลการด�ำเนินงานเฉพาะกรณีเหล่านัน้ ไปยังรัฐบาลและรายงานต่อผูร้ อ้ งเรียน และใน
กรณีที่ข้อเสนอแนะโดยผู้ตรวจการแผ่นดินในกรณีเฉพาะต่างๆ ดังกล่าวมิได้รับการยอมรับ
และปฏิบัติการแก้ไขโดยรัฐบาล ก็ให้นำ� เสนอรายงานต่อไปยังรัฐสภา ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ส่วนใหญ่จะท�ำรายงานประจ�ำปีแสดงถึงผลการปฏิบตั งิ านของตนต่อรัฐสภาและต่อสาธารณชน
โดยทั่วไปด้วย
โดยปกติ ผู้ตรวจการแผ่นดินจะไม่มีอำ� นาจในการตัดสินใจที่ผูกพันรัฐบาล หากแต่จะมีบทบาท
ในการน�ำเสนอ ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง(…) โดยทั่วไปแล้ว ผู้ตรวจการแผ่นดิน
มีขอบเขตอ�ำนาจอันกว้างขวาง ครอบคลุมหน่วยงานรัฐบาลจ�ำนวนมาก ในบางกรณี ขอบเขต
อ�ำนาจดังกล่าวอาจครอบคลุมทั้งฝ่ายตุลาการ ต�ำรวจ และกองทัพ ขณะที่ในบางประเทศ อาจไม่
ครอบคลุมหน่วยงานข้างต้นทั้งหมด
แหล่งที่มา : The International Ombudsman Institute Information Booklet on
http://www.law.ualberta.ca/centres/ioi/
โปรดดูเพิ่มเติม : Office of the United Nations High Commissioner
for Human Rights, Fact Sheet No 19, National Institutions
for the Promotion and Protection

ผู้ตรวจการแผ่นดินด้านงานกลาโหม
ผู้ตรวจการแผ่นดินที่ท�ำหน้าที่ในการติดตามการปฏิบัติงานของกระทรวงกลาโหมที่เป็น
องค์กรที่แยกออกมาต่างหากนั้น ปรากฏอยู่ในฝ่ายนิติบัญญัติของหลากหลายประเทศ
และภายใต้ชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป อาทิ ผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามการด�ำเนินงาน
ด้านกลาโหมของประเทศฟินแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกสและเยอรมัน หรือในชื่อ คณะ
กรรมาธิการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของฝ่ายกองทัพในอิสราเอล หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน
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ประจ�ำกระทรวงกลาโหมและประจ�ำกองทัพแคนาดา และผู้ตรวจการแผ่นดินประจ�ำ
กระทรวงกลาโหมแห่งออสเตรเลีย เป็นต้น

กรอบที่ 37
ผู้ตรวจการแผ่นดินด้านงานกลาโหมในบางประเทศ
ประเทศ

ที่มา

ออสเตรเลีย ‘Defence Force
Ombudsman’ แต่งตัง้
โดยผู้มีอ�ำนาจในระดับ
รัฐมนตรีว่าการ
แคนาดา ‘Defence Ombudsman’ ได้รบั การแต่งตัง้
โดย ผูม้ อี ำ� นาจในระดับ
รัฐมนตรีว่าการ

นอร์เวย์
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‘The Ombudsman
for Defence’ ภายใต้
กรอบการท� ำ งานของ
รัฐสภานอร์เวย์

อ�ำนาจหน้าที่
การปฏิบัติหน้าที่
บกพร่องและอันมิชอบ
ของเจ้าหน้าทีใ่ นกองทัพ
ของกระทรวงกลาโหม
ปกป้องให้ความ
คุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
ของเจ้าหน้าที่ ใน
กระทรวงกลาโหม
และเจ้าหน้าที่ประจ�ำ
กองทัพแคนาดา

ดู แ ลสวั ส ดิ ก ารของ
ทหาร มีบทบาทหลักใน
การแก้ไขความขัดแย้ง
และคงไว้ซงึ่ บรรยากาศ
ของความไว้เนื้อเชื่อใจ
และความโปร่ ง ใส
ภายในภาคส่วนต่างๆ
ของกระทรวงกลาโหม

รายงานต่อและจุดยืนต่อ
อ�ำนาจทางการเมือง
เสนอรายงานประจ�ำปีต่อ
รัฐมนตรีประจ�ำกระทรวง
เพื่อที่รัฐมนตรีนำ� เสนอต่อ
รัฐสภาต่อไป
เสนอรายงานต่อกระทรวง
กลาโหม หรื อ กองทั พ
แคนาดาเป็นรายกรณี และ
เสนอรายงานประจ�ำปีใน
ส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ กิ จ กรรม
และการด�ำเนินงานของตน
แก่รัฐมนตรีเจ้ากระทรวง
มี ค วามเป็ น กลางทาง
การเมื อ งและเป็ น อิ ส ระ
จากการบริหารจัดการของ
รัฐมนตรีกลาโหม
เสนอแนะ ประเมิน วิพากษ์
วิจารณ์ ว่าหน่วยงานภาครัฐ
ทีเ่ กีย่ วข้อง หน่วยงานใดบ้าง
ได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจการแผ่นดินโดย
สมัครใจ
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ผู้ตรวจการแผ่นดินถือเป็นกลไกอีกอันหนึ่งในการติดตาม ตรวจสอบ กองทัพ ในฐานะ
ตัวแทนของประชาชนและหรือในนามของรัฐสภา ภารกิจหลักของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ประจ�ำกองทัพก็คอื การสอบสวนกรณีทมี่ กี ารตัง้ ข้อกล่าวหาว่ามีการตัดสินใจโดยพลการ
หรือมีการกระท�ำผิดทางอาญาทีไ่ ม่รา้ ยแรงของหน่วยงานความมัน่ คง โดยเฉพาะอย่างยิง่
หน่วยงานกองทัพภายใต้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบกระทรวงนั้นๆ
กรอบสถาบันอันเป็นตัวก�ำหนดที่มาของผู้ตรวจการแผ่นดินประจ�ำกองทัพจะมีความ
แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ดังจะเห็นได้ว่าผู้ตรวจการแผ่นดินด้านกลาโหม รัฐสภา
เป็นผูแ้ ต่งตัง้ และต้องรายงานตรงต่อรัฐสภา ดังกรณีของเยอรมันและสวีเดน หรือในกรณี
ของอิสราเอลและแคนาดานัน้ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหมเป็นผูแ้ ต่งตัง้ ผูต้ รวจการ
แผ่นดินในบางประเทศจะมีส�ำนักงานอยูใ่ นอาณาบริเวณเดียวกับรัฐสภา (ดังเช่นในกรณี
ของผูต้ รวจการแผ่นดินประจ�ำกองทัพเยอรมัน (โปรดดูกรอบที่ 38) หรืออาจมีสำ� นักงาน
อยู่ภายนอกสภา ดังเช่นกรณีของสวีเดน
พลเรือนหรือบุคลากรทางทหารที่ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม สามารถร้องต่อ
ผู้ตรวจการแผ่นดินให้เริ่มการสอบสวน นอกจากนี้ สมาชิกรัฐสภาเองก็สามารถขอให้
ผูต้ รวจการฯ ท�ำการสอบสวนในกรณีทมี่ ขี อ้ ร้องเรียนและข้อกล่าวหาในเรือ่ งการใช้อำ� นาจ
อย่างมิชอบได้ด้วยเช่นกัน กรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินด�ำเนินการสอบสวนส่วนใหญ่
มักจะเป็นกรณีของการได้รับการยกเว้นหรือการขอเลื่อนระยะเวลาในการเข้ารับการ
เกณฑ์ทหาร การโยกย้ายและการปรับเปลี่ยนต�ำแหน่งในช่วงที่ประจ�ำการ การถูกปลด
ประจ�ำการ การลาราชการ โภชนาการ ความผิดทางวินัย และความผิดที่สมควรได้รับ
การลงโทษ ในกรณีทผี่ ตู้ รวจการแผ่นดินด�ำเนินการสอบสวนแล้วพบว่า ข้อกล่าวหามีมลู
ก็สามารถเสนอค�ำแนะน�ำ ตลอดจนเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เปลี่ยนแปลง
ค�ำสั่ง หรือทบทวนค�ำสั่งนั้นอีกครั้งหนึ่ง

ผู้ตรวจการแผ่นดินและการเก็บรักษาความลับ
โดยธรรมชาติของงานในภาคความมั่นคงนั้น ท�ำให้ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลบางอย่างสู่
สาธารณชนได้ด้วยเหตุผลในเรื่องความมั่นคงแห่งชาติ ในหลายประเทศมีการก�ำหนด
บทบัญญัติเป็นการเฉพาะในกฎหมายที่ระบุถึงวิธีการที่ผู้ตรวจการแผ่นดินควรยึดถือ
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ปฏิบัติในประเด็นที่เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ โดยปกติแล้ว แม้ในกรณีที่มีการใช้
กฎระเบียบในเรื่องการรักษาความลับทางราชการ ผู้ตรวจการแผ่นดินก็ยังคงด�ำเนินการ
สอบสวน/สืบสวนได้หากมีความจ�ำเป็น และยังสามารถเข้าถึงเอกสารทุกประเภท ตลอดจน
เข้าไปในบริเวณฐานทัพได้ อย่างไรก็ดี ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่สามารถที่จะเปิดเผย
ผลของการสืบสวนต่อสาธารณชน

กรอบที่ 38
ผู้ตรวจการรัฐสภาประจ�ำกองทัพเยอรมัน
ในการสร้างกองทัพขึน้ มาใหม่ในทศวรรษที่ 1950 นัน้ ประเทศเยอรมันได้ให้ความส�ำคัญเป็นการเฉพาะ
ต่อการควบคุมกองทัพโดยรัฐสภา และเพือ่ เป็นหลักประกันว่าคุณค่าทีก่ ำ� หนดไว้ในรัฐธรรมนูญที่
มุง่ เน้นความส�ำคัญของปัจเจกบุคคลในฐานะมนุษย์นนั้ ได้ถกู น�ำมาใช้ในกองทัพด้วย มาตราที่ 456
จึงถูกเพิ่มเติมเข้าไปในรัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐเยอรมัน ซึ่งระบุว่า
“...ให้มีการแต่งตั้งผู้ตรวจการรัฐสภาเพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของสมาชิกในกองทัพ
และเพือ่ ให้ความช่วยเหลือสภา Bundestag ในการท�ำหน้าทีค่ วบคุมกองทัพ” รายละเอียดทัง้ หมด
เกีย่ วกับการน�ำเอามาตรานีไ้ ปปฏิบตั ไิ ด้ถกู ก�ำหนดไว้ใน “กฎหมายว่าด้วยผูต้ รวจการรัฐสภาประจ�ำ
กองทัพ” แล้ว
ผู้ตรวจการรัฐสภา (Parliamentary Commissioner) เป็นองค์กรในสังกัดของรัฐสภา (สภา
Bundestag) และจึงเป็นสมาชิกของฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ ผูต้ รวจการรัฐสภาดังกล่าวสามารถด�ำเนินการ
สอบสวนกรณีเฉพาะต่างๆ โดยค�ำสัง่ จากรัฐสภา หรือโดยค�ำสัง่ การของคณะกรรมาธิการกลาโหม
หรือสามารถเป็นผู้ริเริ่มหรือก�ำหนดสอบสวนเองในกรณีที่พิจารณาเห็นควร
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ ผู้ตรวจการรัฐสภามีอ�ำนาจในการควบคุมรัฐมนตรี
กลาโหม และจึงสามารถเรียกข้อมูลและเข้าถึงบันทึกต่างๆ จากรัฐมนตรี และผู้ใต้บังคับบัญชา
ตลอดจนหน่วยงานในสังกัดทัง้ หมดของรัฐมนตรีได้ และอาจเข้าเยีย่ มชมหน่วยงาน กองบัญชาการ
ส�ำนักงาน ฐานทัพและองค์กรทั้งหลายของกองทัพได้โดยไม่จำ� เป็นต้องบอกล่วงหน้า ผู้ตรวจการ
รัฐสภาอาจเป็นผูร้ เิ ริม่ การสืบสวนสอบสวนเอง โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ มีขอ้ ร้องเรียนเกีย่ วกับบุคลากร
ในกองทัพ ไม่ว่าจะอยู่ในต�ำแหน่งและยศใดก็ตาม บุคลากรในกองทัพมีสิทธิที่จะน�ำคดีขึ้นสู่
ผู้ตรวจการรัฐสภาได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านช่องทางของราชการตามสายชั้นบังคับบัญชา
ตามปกติ อันจะเป็นการเสีย่ งต่อการถูกลงโทษทางวินยั หรือถูกเลือกปฏิบตั อิ นั เป็นผลมาจากการ
ท�ำหนังสือร้องเรียนได้ (เน้นโดยผู้แปล)
แหล่งที่มา : http://www.bundestag.de/
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ผู้ตรวจการแผ่นดิน :
แหล่งที่มาของการเสริมสร้างความไว้วางใจในกองทัพ
จากประวัติของผู้ตรวจการแผ่นดินประจ�ำกองทัพ อาทิ กรณีของผู้ตรวจการ
แผ่นดินประจ�ำกองทัพสวีเดนซึ่งตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1915 นั้น แสดงให้เห็นว่า องค์กรนี้
ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการส่งเสริมให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในภาค
ความมัน่ คงมากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ ผูต้ รวจการแผ่นดินยังท�ำหน้าทีใ่ นการให้ความคุม้ ครอง
ทีส่ ำ� คัญต่อบุคลากรทางทหารทัง้ หญิงและชายจากการถูกปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็นธรรมภายใน
กองทัพ จึงอาจกล่าวได้ว่า ความส�ำเร็จอันยิ่งใหญ่ของการมีผู้ตรวจการแผ่นดินเฉพาะ
ส�ำหรับภาคความมั่นคงนั้น ก็คือ การช่วยเสริมพลังความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ
ในส่วนของกองทัพ ด้วยการสร้างความโปร่งใสในกระบวนการบริหารงานทัง้ หมดนัน่ เอง
โดยทีม่ ไิ ด้แตะต้องในเรือ่ งสายการบังคับบัญชาทางทหารหรือไม่ไปลดความเตรียมพร้อม
ทางทหารของกองทัพแต่อย่างใด

143

การกำ�กับดูแลภาคความมั่นคงโดยรัฐสภา : หลักการ กลไก และแนวปฏิบัติ ค.ศ. 2003

ท่านสามารถท�ำอะไรได้บ้างในฐานะสมาชิกรัฐสภา
สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน

ในกรณีที่ในประเทศของท่านยังไม่มีผู้ตรวจการแผ่นดิน คิดหาแนวทางในการสนับสนุน
ให้มีการจัดตั้งสถาบันดังกล่าวขึ้น
และเพื่อให้เกิดปรากฎการณ์ข้างต้น ให้พิจารณาแนวทาง ข้อมูล เอกสารอ้างอิง
ตลอดจนบทเรี ย นจากผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ในประเทศต่ า งๆ โดยสื บ ค้ น จาก
http://www.ombudsmaninternational.com

ผู้ตรวจการแผ่นดินด้านกลาโหมหรือผู้ตรวจการแผ่นดิน
ในภาคความมั่นคง

ในกรณีทใี่ นประเทศของท่านยังไม่มสี ถาบันดังกล่าวนี้ ให้พจิ ารณาแนวทางในการส่งเสริม
ให้มีการจัดตั้งสถาบันนี้ขึ้น
แสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับบทเรียนที่ได้จากประสบการณ์ของประเทศต่างๆ ที่มีผู้ตรวจการ
แผ่นดินด้านกลาโหม
ในกรณีทปี่ ระเทศของท่านได้มกี ารจัดตัง้ ผูต้ รวจการแผ่นดินด้านกลาโหมมาสักระยะหนึง่
แล้ว เรียกร้องให้มีการประเมินและทบทวนหลักเกณฑ์ เงื่อนไข กรอบการปฏิบัติงาน
หน้าที่ กระบวนการและขั้นตอนในการด�ำเนินงาน อันได้แก่ การท�ำรายงานเสนอต่อ
รัฐสภา ผลกระทบ ทรัพยากรและงบประมาณ โดยเปรียบเทียบกับสถาบันผู้ตรวจการ
แผ่นดินด้านกลาโหมในประเทศอื่นๆ ที่มีสถานการณ์ด้านความมั่นคงในลักษณะที่
คล้ายคลึงกัน
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บทที่ 17

การเยี่ยมเยือนหน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานด้านความมั่นคง
เหตุผล
การท�ำความคุน้ เคยกับภาคความมัน่ คงมีความส�ำคัญต่อสมาชิกรัฐสภาทุกคน ความรูใ้ น
เชิงทฤษฎีจะมีประโยชน์กต็ อ่ เมือ่ มีประสบการณ์ภาคสนามและประสบการณ์ในภาคปฏิบตั ิ
มาช่วยเสริมให้สมาชิกมีความเข้าใจในความต้องการของหน่วยงานด้านความมัน่ คงได้ดยี งิ่ ขึน้
และจากมุมมองดังกล่าวนีเ้ อง การทีส่ มาชิกรัฐสภาเข้าเยีย่ มชมทีท่ �ำการของหน่วยงานด้าน
ความมัน่ คง จึงเป็นวิธกี ารทีจ่ ะพัฒนาการสือ่ สารและการสร้างความเชือ่ มัน่ การสร้างความ
ไว้เนื้อเชื่อใจ ตลอดจนการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้นำ� ทางทหารและผู้น�ำทางการเมือง
ไปในตัวด้วย การเยี่ยมเยือนสถานที่ตั้งของหน่วยงานด้านความมั่นคงจะท�ำให้สมาชิก
รัฐสภาตระหนักถึงปัญหาที่ฝ่ายกองทัพต้องเผชิญในแต่ละวัน ขณะเดียวกันก็เป็นการ
แสดงให้กองทัพเห็นว่า ฝ่ายการเมืองมีความสนใจและมีพนั ธกรณีทจี่ ะต้องเอาใจใส่ดแู ล
สวัสดิการ ตลอดจนภารกิจต่างๆ ของกองทัพด้วย

กรอบที่ 39
กรณีอาร์เจนตินา
นักการเมืองเข้าเยีย่ มเยือนฐานทัพทางทหารและทีต่ งั้ กองบัญชาการต่างๆ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
แลกเปลี่ยนทัศนะกับบุคลากรในกองทัพ โดยในการเยี่ยมเยือนดังกล่าวผู้บังคับบัญชากองทัพ
จะได้รับการแจ้งล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยคลายความไม่ไว้วางใจและอคติระหว่างสถาบันทั้งสองนี้ด้วย
ผลที่ตามมาของการติดต่อระหว่างสมาชิกรัฐสภาและกองทัพก็คือ การมีความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น
ในปัญหาของกองทัพ ทั้งนี้เพราะ กฎระเบียบและประเด็นเรื่องเวลานั้นมีความแตกต่างอย่างยิ่ง
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เมื่อพิจารณาประเด็น ในภาคความมั่นคง ด้วยเหตุนี้ การเยือนสถานที่ทำ� การของกองทัพจึงช่วย
ให้นักการเมืองมีความเข้าใจในประเด็นเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้น
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 กรณีการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างมิชอบ ทั้งการกระท�ำทารุณกรรมและการทรมานทั้งใน
ห้องขังและค่ายกักกันจึงเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย และด้วยเหตุนี้ หน่วยงานเหล่านั้นควรที่จะต้องได้
รับการตรวจสอบเป็นพิเศษ และควรมีกลไกควบคุมเป็นการเฉพาะ กลไกหนึ่งที่จะท�ำได้ก็คือการ
ที่สมาชิกรัฐสภาเข้าเยี่ยมเยือนศูนย์กักกันและห้องขังพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อจะได้ตรวจสอบว่ามี
การกระท�ำทีเ่ ข้าข่ายการทารุณดังกล่าวหรือไม่ และเพือ่ เป็นการป้องกันมิให้เกิดกรณีเช่นว่านีข้ นึ้ ในอนาคต
กรอบที่ 40 แสดงถึงกลไกต่างๆ ทีส่ ามารถน�ำมาใช้ในการเข้าเยีย่ มชมศูนย์กกั กันต่างๆ ดังทีป่ รากฏใน
พิธสี ารต่อท้ายในอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการต่อต้านการทรมานและการปฏิบตั หิ รือการลงโทษ
ที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย�ำ่ ยีศักดิ์ศรี (UN Convention Against Torture)19

กรอบที่ 40
พิธีสารเพิ่มเติมในอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานเปิดโอกาสให้มีการ
เยี่ยมเยือนพื้นที่ของหน่วยงานด้านความมั่นคง
ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2002 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ให้ความเห็นชอบอนุมตั ิ “Optional
Protocol to the UN Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment” พิธีสารดังกล่าวมีผลผูกพันให้รัฐต้องเปิดค่าย
กักกันให้แก่ผู้เชี่ยวชาญอิสระทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติเข้าเยี่ยมชมได้ โดยผู้เชี่ยวชาญ
เหล่านี้ได้รับมอบหมายให้ท�ำข้อเสนอแนะเพื่อลดความเสี่ยงของการปฏิบัติต่อผู้ถูกคุมขังโดย
ผิดกฎหมายให้หมดไป
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เงื่อนไขที่จะน�ำมาสู่ความส�ำเร็จในการเข้าเยี่ยมเยือน
พื้นที่ด้านความมั่นคง
การเข้าเยี่ยมชมสถานที่ตั้งและที่ท�ำการของหน่วยงานด้านความมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นการ
เยือนกองทัพ หรือการเยี่ยมชมฐานทัพ ควรจะต้องมีการประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม เป็นต้น ทั้งนี้เพราะการเยี่ยมเยือนโดยปราศจากการ
ประสานงานหรือบอกกล่าวล่วงหน้า อาจส่งผลเสียอย่างร้ายแรง เพราะอาจจะถูกมองว่า
ฝ่ายการเมืองขาดความไว้วางใจต่อฝ่ายกองทัพ และยังเป็นการข้ามขัน้ ตอนตามสายงาน
บังคับบัญชา อันอาจส่งผลต่อการปฏิบตั ภิ ารกิจตามปกติของกองทัพได้ นอกจากนี้ ในการ
เยีย่ มชมสถานทีเ่ หล่านี้ ควรจะมีผแู้ ทนของพรรคการเมืองทีห่ ลากหลายเข้าร่วม และควร
จะมีการเตรียมการที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะในประเด็นที่เป็นสาระด้วย
ข้อจ�ำกัดของการเข้าเยี่ยมชมสถานที่ดังกล่าวก็คือ คณะกรรมาธิการรัฐสภาจะได้เห็น
เฉพาะในสิ่งที่ผู้บัญชาการหน่วยงานแต่ละแห่งต้องการจะให้เห็นเท่านั้น และจึงไม่ได้
เป็นการเผยธรรมชาติที่แท้จริงของปัญหาแต่ประการใด และจึงเป็นเพียงการเปิดโอกาส
ให้ฝ่ายกองทัพจัดฉากสร้างสถานการณ์จากมุมมองของกองทัพเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในประเด็นการตั้งงบประมาณ ซึ่งจุดอ่อนดังกล่าวนี้อาจได้รับการแก้ไขด้วยการท�ำความ
ตกลงว่าจะมีการเยี่ยมเยือนใน 3 รูปแบบ ได้แก่ การเยี่ยมเยือนโดยการเสนอแนะจาก
ฝ่ายกองทัพ การเยี่ยมเยือนโดยการเสนอแนะจากรัฐสภาและมีการแจ้งล่วงหน้า และ
การเยี่ยมเยือนโดยการเสนอแนะจากรัฐสภาโดยมีการแจ้งล่วงหน้าในระยะเวลาอันสั้น
(เช่น แจ้งล่วงหน้าเพียง 1 วัน ก่อนการเยี่ยมเยือน เป็นต้น)
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ท่านสามารถท�ำอะไรได้บ้างในฐานะสมาชิกรัฐสภา
การออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเยี่ยมชมสถานที่/
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความมั่นคง
ผลักดันให้การทีส่ มาชิกรัฐสภาจะเข้าเยีย่ มเยือนสถานที/่ หน่วยงานด้านความมัน่ คง (ซึง่ รวมถึง
การเยี่ยมเยือนกองก�ำลังที่ไปประจ�ำการในต่างประเทศ) เป็นบทบัญญัติในกฎหมาย
ในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายที่ว่าด้วยการเยี่ยมเยือนสถานที่ตั้งของหน่วยงานด้านความมั่นคง
ท�ำการตรวจสอบให้ชัดเจนว่าสมาชิกรัฐสภาสามารถเข้าเยี่ยมเยือนสถานที่ตั้งของหน่วยงาน
ด้านความมั่นคงดังกล่าวได้หรือไม่ มีเงื่อนไขและกระบวนการในการด�ำเนินการเข้าเยี่ยมชม
อย่างไรบ้าง และมีเงือ่ นไขประการใดบ้างเกีย่ วกับการคัดเลือกสมาชิกรัฐสภาทีจ่ ะเข้าเยีย่ มชม
ฯลฯ
ท�ำให้เกิดหลักประกันว่ามีกฎเกณฑ์ที่ระบุในเรื่องดังต่อไปนี้อย่างชัดเจน:
สถานที่ตั้งของหน่วยงานด้านความมั่นคงใดบ้างที่จะเข้าเยี่ยมชมได้
มีเงือ่ นไขและภายใต้สถานการณ์ใดบ้างทีจ่ ะท�ำให้การเข้าเยีย่ มชมเกิดขึน้ ได้ เช่น จะเข้าเยีย่ ม
สถานที่เหล่านั้นได้ตลอดเวลาหรือไม่
แนวปฏิบตั แิ ละความถีข่ องการเข้าเยีย่ มชมสถานทีต่ งั้ ของกองทัพและฐานทัพแห่งชาติโดย
สมาชิกรัฐสภา
ท�ำให้เกิดหลักประกันว่ารายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างละเอียดของการเข้าเยี่ยมเยือน
สถานที่เหล่านั้นได้ถูกน�ำเสนอต่อรัฐสภา หรือต่อคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง และเป็นหัวข้อ
ที่ถูกน�ำขึ้นอภิปรายในสภา
ประเมินผลของการเยี่ยมเยือนที่ได้เกิดขึ้นแล้ว
ตรวจสอบว่าประเทศของท่านได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทารุณกรรมและ พิธีสารต่อท้าย (เพิ่มเติม) แล้วหรือยัง
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องค์คณะของผู้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ตั้งของหน่วยงานด้านความมั่นคง

ท�ำให้แน่ใจว่า คณะผู้แทนของรัฐสภาที่จะเข้าเยี่ยมชมสถานที่ตั้งดังกล่าวมีความเป็นกลาง
ประกอบด้วยตัวแทนในสัดส่วนที่เหมาะสมของสมาชิกรัฐสภาทั้งจากฝ่ายเสียงข้างมากและ
ฝ่ายค้านในรัฐสภา
พยายามตรวจสอบให้คณะผูแ้ ทนรัฐสภาดังกล่าวประกอบไปด้วยผูแ้ ทนทัง้ ชายหญิงในสัดส่วน
ที่สมดุลที่สุดเท่าที่จะกระท�ำได้

การเตรียมการเยี่ยมเยือน

เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงผลกระทบในทางลบ สร้างหลักประกันว่า ได้มีการประสานงานกับ
กระทรวงกลาโหมเป็นการล่วงหน้า

การรายงานต่อรัฐสภา

ท�ำให้แน่ใจว่า รายงานโดยละเอียดถูกน�ำเสนอต่อรัฐสภา และได้มีการอภิปรายโดยรัฐสภา
หรือโดยคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง
ท�ำให้แน่ใจว่า ผูม้ อี ำ� นาจระดับสูงและ/หรือผูบ้ งั คับบัญชาหน่วยงานด้านความมัน่ คงทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้รบั รายงานดังกล่าวด้วย และมีระยะเวลาทีเ่ พียงพอทีจ่ ะทบทวนและตัง้ ข้อสังเกตในรายงาน
ดังกล่าว

ผลกระทบและการเผยแพร่รายงาน

ท�ำให้แน่ใจว่า รายงานและข้อเสนอแนะของคณะผูแ้ ทนของรัฐสภา ตลอดจนการตัดสินใจของ
รัฐสภาทีเ่ กีย่ วข้องกับเนือ้ หารายงานดังกล่าว ได้ถกู น�ำไปปฏิบตั /ิ ด�ำเนินการและมีการตกลงที่
จะเผยแพร่ต่อสาธารณชนในเวลาที่เหมาะสมด้วย
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การก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานด้านความมั่นคง :
สถานการณ์พิเศษ
และการปฏิบัติการพิเศษ
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บทที่ 18

สถานการณ์ที่เป็นข้อยกเว้น
มีสถานการณ์เฉพาะบางประการ เช่น สถานการณ์สงคราม ความขัดแย้งภายในประเทศ
หรือ สถานการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบอื่นๆ ที่ทำ� ให้รัฐต้องใช้อำ� นาจพิเศษและกระบวนการ
เฉพาะในการแก้ไขวิกฤติการณ์ ในการแก้ไขปัญหาทีเ่ ป็นเหตุการณ์เฉพาะดังกล่าวนัน้ รัฐ
ไม่ควรที่จะกระท�ำการใดๆ ในลักษณะที่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย
สงครามและสถานการณ์ฉกุ เฉินในรูปแบบต่างๆ จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องได้รบั การตอบสนองด้วยการ
ใช้กำ� ลังทหารหรือการประกาศกฎอัยการศึก อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ดงั กล่าว ทัง้ ฝ่าย
กองทัพและภาคความมัน่ คงทัง้ หลายก็ยงั คงต้องปฏิบตั กิ ารภายใต้กฎเกณฑ์และหลักการ
ของกฎหมายระหว่างประเทศอยู่ดี อาทิ กฎเกณฑ์ภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศ (Rules of International Humanitarian Law) และยังคงจะต้องอยู่ภายใต้
การควบคุมในระบอบประชาธิปไตย รัฐจะต้องยึดหลักการให้ความเคารพในสิทธิมนุษยชน
ให้มากที่สุดเท่าที่จะกระท�ำได้ การด�ำเนินการใดๆ ที่พิจารณาว่าเป็นการกระท�ำที่ท�ำให้
เกิดความเสียหายจะต้องถูกก�ำจัดให้สนิ้ ดังทีร่ ะบุไว้อย่างชัดเจนในข้อคิดเห็นที่ 29 ของ
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2001 ต่อ
มาตรา 4 ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมือง

สภาวะสงคราม
มาตรา 2.4 ของกฎบัตรสหประชาชาติระบุไว้ว่า :
“สมาชิกขององค์การจักละเว้นจากการใช้การขู่คุกคามหรือการใช้
ก�ำลังในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ(...)
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ด้วยเหตุนี้ การใช้กำ� ลังต่อรัฐอืน่ จึงถูกจ�ำกัดอย่างเข้มงวดและจริงจัง บทบาทประการหนึง่
ของรัฐสภา ก็คอื การติดตาม ตรวจสอบว่าฝ่ายบริหารนัน้ ได้ปฏิบตั ติ ามข้อจ�ำกัดต่างๆ ที่
เกีย่ วกับการใช้ก�ำลังหรือการขูว่ า่ จะใช้ก�ำลังเกินกว่าอ�ำนาจของตนในยามสงครามหรือใน
สถานการณ์ความขัดแย้งตามที่กฎหมายระหว่างประเทศได้ก�ำหนดไว้หรือไม่ ประเทศ
ที่ประกาศตนเป็นกลาง เช่น สวิสเซอร์แลนด์ได้ ประณามการใช้สงครามเป็นเครื่องมือ
ในการแก้ไขความขัดแย้งในความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างชัดเจน ในขณะที่ญี่ปุ่น
มีรฐั ธรรมนูญ (ปี ค.ศ. 1946) ทีร่ ะบุอย่างชัดเจนว่าห้ามการมีกองทัพ ประเทศอืน่ ๆ เช่น
ฮังการีก็ประกาศอย่างชัดเจนว่าจะไม่ใช้สงครามเป็นเครื่องมือในการแก้ไขความขัดแย้ง
ระหว่างประเทศ
ในช่วงเวลาสงครามนัน้ รัฐสภาสามารถมีสว่ นร่วมในกระบวนการตัดสินใจได้ดว้ ยวิธกี าร
ที่แตกต่างกัน 3 วิธี (ตามล�ำดับความส�ำคัญที่ลดหลั่นลงไป) ขึ้นอยู่กับข้อก�ำหนดใน
รัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศ กล่าวคือ
(1) รัฐธรรมนูญอาจก�ำหนดให้รฐั สภาเป็นผูป้ ระกาศสงครามและสันติภาพ ในทางปฏิบตั ิ
หลักการดังกล่าวเป็นเพียงหลักการในทางทฤษฎีเท่านั้น เนื่องจากในปัจจุบันสงคราม
มักจะเริม่ ขึน้ โดยปราศจากการเตือนล่วงหน้า และสถานการณ์กอ็ าจจะพัฒนาอย่างรวดเร็ว
จนท�ำให้รัฐสภามิอาจท�ำหน้าที่ในการตัดสินใจที่จะประกาศสงครามได้ก่อน
(2) รัฐธรรมนูญอาจก�ำหนดให้ฝ่ายบริหารต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาก่อนที่จะ
เข้าร่วมในการท�ำสงครามหรือในกระบวนการสันติภาพ ข้อก�ำหนดดังกล่าวเปิดโอกาส
ให้รัฐสภาสามารถถกอภิปรายประเด็นนี้ก่อนที่ประเทศจะเข้าร่วมในการท�ำสงครามใดๆ
ตลอดจนเปิดให้มกี ารอภิปรายก่อนทีร่ ฐั จะส่งกองก�ำลังเข้าไปแทรกแซงในต่างประเทศด้วย
(3) รัฐธรรมนูญอาจก�ำหนดให้ฝ่ายบริหารแจ้งให้รัฐสภารับทราบถึงการตัดสินใจที่จะ
เข้าร่วมในสงคราม โดยไม่จำ� เป็นทีฝ่ า่ ยบริหารจะต้องได้รบั การอนุมตั เิ ห็นชอบจากรัฐสภา
ก่อน ซึง่ รัฐธรรมนูญส่วนใหญ่ในประเทศต่างๆ มักจะก�ำหนดว่ารัฐสภาต้องได้รบั การแจ้ง
จากฝ่ายบริหารในกรณีดังกล่าว
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สถานการณ์ฉุกเฉิน
สถานการณ์ฉุกเฉิน หรือวิกฤติ์ของชาติอาจเกิดขึ้นได้ในหลากหลายรูปแบบ ดังจะเห็น
ได้ว่ารัฐธรรมนูญและกฎหมายในหลายประเทศได้คาดคะเนเหตุการณ์ที่ท�ำให้รัฐจ�ำเป็น
ต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไว้ในหลายลักษณะ อันได้แก่ การใช้ก�ำลังอาวุธที่เป็น
ภัยต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศ หรือต่อแบบแผนภายใต้รฐั ธรรมนูญ การเกิดภัย
พิบัติตามธรรมชาติ การแพร่ของโรคระบาด วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจหรือวิกฤติการณ์
ทางการเงินการคลัง เป็นต้น
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจะกระท�ำได้ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นข้อยกเว้นและเป็น
กรณีพเิ ศษจริงๆ เท่านัน้ และควรทีจ่ ะด�ำเนินการตามหลักการส�ำคัญในลักษณะทีไ่ ม่เป็น
อันตรายต่อหลักการประชาธิปไตย (โปรดดูกรอบที่ 41) ค�ำจ�ำกัดความของสถานการณ์
เฉพาะที่เป็นข้อยกเว้นหรือสถานการณ์พิเศษนี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายรัฐธรรมนูญและ
ประมวลกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ โดยตัวบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญและกฎหมาย
ต่างๆ นัน้ ควรทีจ่ ะป้องกันมิให้ฝา่ ยบริหารประกาศสภาวการณ์ฉกุ เฉินเพือ่ ประโยชน์ของ
พรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึง่ นอกจากนี้ บทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญและกฎหมายต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องควรระบุไว้ดว้ ยว่า การท�ำรัฐประหารโดยกองทัพนัน้ เป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ

กรอบที่ 41
สถานการณ์ฉุกเฉิน : จุดประสงค์และหลักการ
“ในระบบกฎหมายต่างๆ จะก�ำหนดมาตรการพิเศษเพือ่ รับมือกับสถานการณ์ฉกุ เฉินไว้ อย่างไรก็ดี
การระงับสิทธิหรือการละเว้นจากการให้สิทธิซึ่งเป็นความจ�ำเป็นในสภาวะวิกฤติ์นั้น จะสามารถ
กระท�ำได้เป็นการชัว่ คราวเท่านัน้ และจะกระท�ำก็โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ การกลับคืนสูส่ ภาวะปกติ
และการกลับสู่การคงไว้ซึ่งสิทธิขั้นพื้นฐานโดยเร็วเท่านั้น...(...)
หลักการสากล
“หลักการอันเป็นสากลซึ่งปรากฏในประเด็นเกี่ยวกับการประกาศสภาวะฉุกเฉินสามารถสรุปได้
ดังต่อไปนี้
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หลักการของกฎหมาย (The Principle of Legality) ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสอดคล้องกัน
ระหว่างการประกาศสภาวการณ์ฉุกเฉินและมาตรการที่ใช้ในช่วงประกาศสถานการณ์ดังกล่าวใน
ด้านหนึง่ และระหว่างการประกาศสภาวการณ์ฉกุ เฉินและกฎหมายภายในประเทศในอีกด้านหนึง่
โดยหลักการนี้มุ่งที่จะให้หลักประกัน ว่ากฎหมายภายในประเทศนั้นจะต้องไม่ขัดกับกฎหมาย
ระหว่างประเทศ
หลักการของการประกาศให้ทราบ (Principle of Proclamation) หมายถึงความจ�ำเป็นที่รัฐ
จะต้องประกาศสภาวการณ์ฉุกเฉินให้สาธารชนรับทราบโดยทั่วกัน
หลักการในการสื่อสาร (Principle of Communication) หมายถึงการที่รัฐนั้นๆ มีหน้าที่ที่
จะต้องแจ้งให้รัฐอื่นๆ ที่เป็นคู่ภาคีในสนธิสัญญาและแจ้งให้ผู้ทำ� หน้าที่รายงานพิเศษแก่องค์การ
สหประชาชาติได้รบั ทราบถึงสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชนในระหว่างทีม่ กี ารประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินด้วย
หลักการของสถานะชั่วคราว (Principle of Temporality) หมายถึงลักษณะเฉพาะของการ
ประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉิน และความจ�ำเป็นของการทีจ่ ะต้องมีการก�ำหนดช่วงระยะเวลาเป็นการ
ชั่วคราวที่แน่นอน
หลักการของภัยคุกคามร้ายแรง (Principle of Exceptional Threat) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
วิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น ได้ก่อให้เกิดอันตรายอย่างทันท่วงที หรือแสดงถึงอันตรายที่กำ� ลังจะ
เกิดขึ้นต่อประชาคมนั้นๆ
หลักการของการก�ำหนดสัดส่วนที่เหมาะสม (Principle of Proportionality) หมายถึง
ความจ�ำเป็นที่จะต้องก�ำหนดมาตรการในการรับมือในสัดส่วนที่เหมาะสมกับความร้ายแรงของ
วิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้น
หลักการของการที่จะไม่แตะต้องในประเด็นต่างๆ (Principle of Intangibility) ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับสิทธิขนั้ พืน้ ฐานเฉพาะบางประการทีม่ อิ าจละเลยได้แม้ในระยะเวลาทีม่ กี ารประกาศสภาวการณ์
ฉุกเฉิน
“เป็นความส�ำคัญอย่างยิง่ ทีร่ ฐั สภาซึง่ เป็นผูพ้ ทิ กั ษ์สทิ ธิมนุษยชนนัน้ ไม่ควรจะตกเป็นเหยือ่ รายแรก
ของการประกาศสภาวการณ์ฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเป็นด้วยการถูกยุบสภาหรือการระงับการท� ำหน้าที่
ของรัฐสภาก็ตาม หรือการลดอ�ำนาจอย่างเฉียบพลันในการออกกฎหมายของรัฐสภา ตลอดจน
อ�ำนาจในการก�ำกับดูแลและตรวจสอบฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ ยังเป็นความจ�ำเป็นอย่างยิ่งยวด
ที่รัฐสภาจะต้องสามารถแสดงบทบาททั้งในเรื่องการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและการยกเลิก
ประกาศดังกล่าว(...)
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ลักษณะทางกฎหมายของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
“(...) ลักษณะทางกฎหมายของสถานการณ์ฉกุ เฉินนัน้ ก�ำหนดให้กฎหมายใดๆ ทีอ่ อกมาเพือ่ การนี้
(ไม่ว่าจะเป็นประกาศสภาวการณ์ฉุกเฉิน การให้สัตยาบัน และ ฯลฯ) ตลอดจนมาตรการต่างๆ ที่
น�ำมาใช้ปฏิบัติในช่วงเวลาดังกล่าว (เช่น การระงับและการจ�ำกัดการใช้สิทธิบางประการนั้น ฯลฯ)
จะต้องอยูภ่ ายใต้กรอบแห่งหลักการของกฎหมายและจะต้องอยูภ่ ายใต้การควบคุมด้วยเช่นกัน (...)
การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา
“เป็นที่ยอมรับว่า หลักการของความเป็นอิสระและหลักการถ่วงดุลอ�ำนาจระหว่างสถาบันต่างๆ
ภายในรัฐนั้น(...) เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมาย และนั่นจึงเป็นเหตุผลที่อธิบายว่า ระบบกฎหมาย
ส่วนใหญ่ในโลกนีจ้ งึ ก�ำหนดให้รฐั สภามีบทบาทอย่างส�ำคัญทัง้ ในส่วนของการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิน หรือในส่วนของการให้การรับรองสถานการณ์ดังกล่าวหลังจากที่ฝ่ายบริหารได้ประกาศ
สถานการณ์ฉกุ เฉินไปแล้ว โดยมีจดุ ประสงค์เพือ่ การป้องกันมิให้ฝ่ายบริหารใช้อ�ำนาจในการออก
มาตรการที่มีความร้ายแรงทั้งหลายโดยล�ำพัง (...)
สถานะของบทบัญญัติทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
“จากประสบการณ์ชี้ให้เห็นว่า การท�ำให้บทบัญญัติต่างๆ ที่ออกมาภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินมี
สถานะเทียบเท่ามาตรการตามรัฐธรรมนูญนั้นเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาเป็นอย่างยิ่ง และโดยทั่วไป
แล้วสภานิติบัญญัติส่วนใหญ่ก็ได้กำ� หนดสถานะที่ว่านี้ไว้อย่างชัดเจน แม้จะมีบ้างในบางประเทศ
ที่จะก�ำหนดไว้อย่างอ้อมๆ โดยระบุว่า “จะไม่มีผู้ใดที่มีอ�ำนาจในการออกกฎหมายโดยอ้างหลัก
ของการมีอยู่ซึ่งสภาวการณ์ฉุกเฉิน” (...)
ตัดตอนจากรายงานของผู้รายงานพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนและสถานการณ์พิเศษของสหประชาชาติ
Mr. L. Despouy, ต่อที่ประชุม IPU, ในเรื่อง Parliament, Guardian of Human Rights,
Budapest, 1993

การคงอยู่ของสถานการณ์ฉุกเฉินในทางปฏิบัติ
และเป็นระยะเวลาอันยาวนาน
การทีส่ ภาวะสถานการณ์ฉกุ เฉินคงอยูเ่ ป็นระยะเวลานาน โดยได้รบั การต่ออายุจากรัฐสภา
เป็นระยะๆ และในบางกรณีคงสภาพถึงหลายสิบปีนนั้ สามารถส่งผลกระทบต่อหลักการ
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการควบคุมภาคความมัน่ คงโดยพลเรือนได้ และยังอาจท�ำให้องค์การ/
หน่วยงานในภาคความมั่นคงเหล่านั้นรู้สึกได้ว่าตนไม่ต้องได้รับการลงโทษ อันจะเป็น
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อันตรายอย่างยิ่งต่อระบอบประชาธิปไตย ทั้งยังส่งผลให้รัฐสภาอยู่ในสถานะที่อ่อนแอ
และเปราะบาง สภาวการณ์ฉุกเฉินหรือสถานการณ์พิเศษอันร้ายแรงในทางปฏิบัติดังที่
ปรากฏอยู่ในหลายประเทศนั้นเป็นอันตรายโดยตรงต่อการท�ำหน้าที่ในการก�ำกับดูแล/
ตรวจสอบภาคความมั่นคงโดยรัฐสภา และจึงส่งผลให้ภาคความมั่นคงมีอิสระในการ
ด�ำเนินกิจกรรมทั้งหลายโดยปราศจากการควบคุมอย่างสิ้นเชิงด้วย

ท่านสามารถท�ำอะไรได้บ้างในฐานะสมาชิกรัฐสภา
การออกกฎหมายในเรื่อง “สถานการณ์พิเศษ”

ท�ำให้แน่ใจว่าได้มีการก�ำหนดลักษณะและประเภทต่างๆ ของสถานการณ์พิเศษไว้ใน
รัฐธรรมนูญหรือในกฎหมาย
สถานการณ์พิเศษดังกล่าวควรมีระยะเวลาระหว่าง 3-6 เดือน เท่านั้น เว้นแต่จะได้รับ
การต่ออายุโดยรัฐสภาหลังจากมีการอภิปรายและมีการลงมติให้มีการต่ออายุได้
ผลักดันให้หลักการต่างๆ อันได้แก่ หลักกฎหมายระหว่างประเทศ หลักการในเรื่องการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หลักการเรื่องการสื่อสาร หลักการในเรื่องสถานะชั่วคราว
หลักการเรื่องภัยคุกคามร้ายแรง หลักการในเรื่องสัดส่วนที่เหมาะสมและหลักของการ
ละเมิดมิได้ในสิทธิขั้นพื้นฐานบางประการให้ถูกบรรจุไว้ในกฎหมายภายในประเทศ
ว่าด้วยเรื่องสถานการณ์ฉุกเฉิน
ท�ำให้แน่ใจว่า กฎหมายมนุษยธรรม (Humanitarian Law) การให้หลักประกันโดย
รัฐธรรมนูญ และการบังคับใช้หลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนได้รับการปฏิบัติในช่วงของ
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ท�ำให้แน่ใจว่า ได้มกี ารก�ำหนดอย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญ หรือในกฎหมายถึงผูท้ รี่ บั ผิดชอบ
ในการประกาศและยกเลิกสภาวการณ์ฉุกเฉินทั้งในฝ่ายบริหารและรัฐสภา

สถาบันรัฐสภาในช่วงของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

ท�ำให้แน่ใจว่าการคงอยู่ของสถานการณ์ฉกุ เฉินหรือสถานการณ์พเิ ศษนี้ ไม่ส่งผลต่อการ
หยุดยั้งการใช้อ�ำนาจของรัฐสภาในการก�ำกับดูแลและตรวจสอบการด�ำเนินงานของฝ่าย
บริหารในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงและการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอันเป็น
สิทธิที่ไม่อาจพรากโอนได้20
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บทที่ 19

การรักษาความมั่นคงภายใน
ความมัน่ คงภายในประเทศและการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในรัฐเป็นผลประโยชน์
ทีส่ ำ� คัญของสาธารณชน ความมัน่ คงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศมีจดุ มุง่ หมายเพือ่
ประโยชน์ของประชาชนโดยทัว่ ไป โดยไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ิ ซึง่ หมายรวมถึงเพือ่ ประโยชน์
ของผูอ้ พยพและชาวต่างชาติทอี่ ยูใ่ นดินแดนของรัฐด้วย ในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ของรัฐดังกล่าว ไม่ควรกระท�ำเพือ่ สนองผลประโยชน์เฉพาะหน้าของนักการเมืองผูใ้ ดผูห้ นึง่
หรือเพื่อผลประโยชน์ของฝ่ายใด หรือเพื่อประโยชน์ของภาคความมั่นคงเอง เพราะ
ภารกิจหลักโดยเฉพาะของภาคความมัน่ คงคือการเป็นกลไกของรัฐในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคงภายในรัฐ

เหตุผลและลักษณะของกฎหมายความมั่นคงภายใน
ในระบบกฎหมายทุกประเภท จะมีรูปแบบของกฎหมายที่มีไว้เพื่อรับมือกับสถานการณ์
ที่ไม่ถึงขั้นที่จะต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หากแต่เป็นเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิด
ภัยคุกคามหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในรัฐได้
กฎหมายดังกล่าวจะบัญญัตใิ ห้มกี ารให้อำ� นาจพิเศษแก่ฝา่ ยบริหาร ตลอดจนมีบทบัญญัติ
ให้จ�ำกัด ยุติ หรือยกเลิกสิทธิบางประการเป็นการชั่วคราวเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ
ขั้นพื้นฐานอื่นๆ ที่มีความส�ำคัญกว่าซึ่งอาจตกอยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายจนถึงขั้นที่มี
ความจ�ำเป็นต้องมีการก�ำหนดค�ำจ�ำกัดความสิทธิดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนโดยบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย
โดยทั่วไปสิทธิที่มักจะถูกจ�ำกัดหรือถูกยกเลิกไปเป็นการชั่วคราว ได้แก่ สิทธิที่จะได้มา
ซึ่งข้อมูลข่าวสารอย่างเสรี สิทธิในการแสดงออกทางการเมืองโดยการเดินขบวน สิทธิ
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ในการมีเสรีภาพ และสิทธิในการลี้ภัย อย่างไรก็ดี กฎหมายระหว่างประเทศได้ก�ำหนด
ไว้อย่างชัดเจน มิให้มีการยกเลิกสิทธิขั้นพื้นฐานอันเป็นสิทธิที่มิอาจพรากโอนกันได้
(inalienablerights) อาทิ สิทธิทจี่ ะมีชวี ติ และสิทธิทจี่ ะไม่ได้รบั การทรมาน หรือ รับการ
ลงโทษทางกายไม่วา่ ในรูปแบบใด หรือได้รบั การปฏิบตั ติ อ่ อย่างไร้มนุษยธรรม ผูซ้ งึ่ มักจะ
ถูกพิจารณาอย่างเข้มงวดในสถานการณ์พิเศษ ได้แก่ ผู้อพยพย้ายถิ่น นักหนังสือพิมพ์
นักเคลือ่ นไหวทางการเมือง ผูพ้ ทิ กั ษ์สทิ ธิมนุษยชน21 ผูล้ ภี้ ยั และผูแ้ สวงหาทีล่ ภี้ ยั รวมทัง้
ชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์และชนกลุ่มน้อยทางศาสนาต่างๆ

ความเสี่ยงอันเป็นผลที่ตามมาจากการออกกฎหมาย
เพื่อรักษาความมั่นคงภายใน
อันตรายอันเกิดจากการออกกฎหมายเพือ่ วัตถุประสงค์ในการคงไว้ซงึ่ ความมัน่ คงภายในรัฐ
และเพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน ได้แก่
การก�ำหนดค�ำจ�ำกัดความเกีย่ วกับลักษณะของภัยคุกคามไว้อย่างหลวมๆ เป็นการ
เปิดโอกาสให้มีการตีความตามความต้องการของฝ่ายบริหาร
ท�ำให้ฝ่ายบริหารและหน่วยงานทั้งหลายในภาคความมั่นคงมีอ�ำนาจมากจนเกิน
ความจ�ำเป็น และมีอ�ำนาจยาวนานโดยปราศจากการตรวจสอบและการถ่วงดุล
อย่างจริงจัง และโดยปราศจากการให้ความเห็นชอบที่เหมาะควรทั้งจากฝ่าย
บริหารและฝ่ายตุลาการ
ในบางกรณี การรักษาความมัน่ คงภายในและการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในรัฐ
ถูกน�ำไปใช้อย่างบิดเบือนเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม หรือบางภาค
ส่วนของประชาชนเป็นการเฉพาะ และ/หรือ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้นำ�
ทางการเมือง หรือของภาคความมั่นคงเอง และในบางครั้งก็ใช้เป็นเครื่องมือ
ในการจ�ำกัดสิทธิและควบคุมการเคลื่อนไหวของสาธารณชนทั่วไปด้วย
การท�ำให้กองก�ำลังฝ่ายต�ำรวจซึ่งมีหน้าที่ในการรักษากฎหมายและความสงบ
เรียบร้อยให้มีสถานะคล้ายกองทัพ ส่งผลให้ความแตกต่างระหว่างต�ำรวจและ
กองทัพซึ่งมีหน้าที่ในการปกป้องภัยคุกคามจากภายนอกเลือนรางไป และสิ่งนี้
ถือเป็นอันตรายอย่างยิง่ โดยเฉพาะเมือ่ กองก�ำลังดังกล่าวมีงบประมาณไม่เพียงพอ
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และจึงมีความโน้มเอียงที่จะใช้สถานการณ์ด้านความมั่นคงเป็นข้ออ้างในการ
ฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยที่ไม่ต้องได้รับการลงโทษด้วย อันตรายอีกประการหนึ่ง
ในการที่ทำ� ให้ตำ� รวจท�ำหน้าที่คล้ายกองทัพก็คือ ส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในอ�ำนาจอาจใช้
หน่วยงานต�ำรวจ (และในบางกรณีหน่วยงานด้านข่าวกรองและหน่วยงานด้าน
ความมั่นคงอื่นๆ) เป็นเครื่องมือในการควบคุมและคุกคามฝ่ายตรงข้ามมากกว่า
ที่จะท�ำหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาระเบียบ หรือให้ความ
คุม้ ครองประชาชน นอกจากนี้ การใช้กองก�ำลังของกองทัพบ่อยครัง้ จนเกินไปใน
การเข้าควบคุมและรักษาความสงบเรียบร้อยก็อาจจะน�ำไปสู่การน�ำกองทัพมามี
บทบาททางการเมืองได้ในที่สุด (Politicisation of the Military)
เป็นการขัดขวางการปฏิบตั งิ านของรัฐสภาและฝ่ายตุลาการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่
สถาบันทัง้ สองนีไ้ ม่อยูใ่ นสถานะทีจ่ ะท้าทายหรือคัดค้านอ�ำนาจของฝ่ายบริหารได้
ด้วยเหตุนี้ มาตรการต่างๆ ที่มีขึ้นเพื่อรับมือกับความจ�ำเป็นในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในรัฐจึงอาจน�ำไปสูก่ ารละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเจ้าหน้าทีใ่ นกองก�ำลังความ
มัน่ คงเหล่านัน้ ได้ และในบางสถานการณ์ เจ้าหน้าทีเ่ หล่านัน้ ยังอาจได้ประโยชน์จากการทีไ่ ม่
ต้องรับโทษจากการกระท�ำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย สิทธิที่มักจะถูกละเมิด
ภายใต้สถานการณ์ที่ว่านี้ ได้แก่ สิทธิในการมีชีวิต สิทธิที่จะไม่ถูกทรมานหรือได้รับการ
ปฏิบตั ติ ่ออย่างไร้มนุษยธรรมและไร้ศกั ดิศ์ รี เสรีภาพจากการถูกจับกุมโดยพลการ สิทธิ
ที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างยุติธรรมโดยคณะตุลาการอิสระที่ตั้งขึ้นโดยบทบัญญัติ
ของกฎหมาย เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ในการแสดงออกและในการชุมนุม

161

การกำ�กับดูแลภาคความมั่นคงโดยรัฐสภา : หลักการ กลไก และแนวปฏิบัติ ค.ศ. 2003

กรอบที่ 42
การรักษาความมั่นคงและระบอบประชาธิปไตย
ในประวัติศาสตร์และในประเทศก�ำลังพัฒนาทั้งหลายในปัจจุบัน รัฐบาลเผด็จการมักจะต่อต้าน
หรือขัดขวางกระบวนการเคลือ่ นไหวไปสูก่ ารเป็นประชาธิปไตย โดยมักอ้างว่าระบอบประชาธิปไตย
ไม่สอดคล้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและการให้ความคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัย
ส่วนบุคคล แต่ในความเป็นจริงปรากฏในทางตรงกันข้าม กล่าวคือ ระบอบประชาธิปไตยทีม่ ฝี ่าย
พลเรือนเป็นผู้ควบคุมกองก�ำลังด้านความมั่นคงของรัฐนั้น กลับมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อความ
มัน่ คงและปลอดภัยของปัจเจกชน และหากปราศจากการควบคุมด้วยกระบวนการประชาธิปไตย
ดังกล่าวแล้ว ผูท้ จี่ ะต้องท�ำหน้าทีใ่ ห้หลักประกันด้านความปลอดภัยแก่ปจั เจกบุคคลนัน้ อาจกลายเป็น
ผู้ที่เป็นภัยคุกคามร้ายแรงที่สุดเสียเอง
แหล่งที่มา : UN Human Development Report, 2002 (p 87)

ในบางประเทศ ได้มีการออกกฎหมายเป็นการเฉพาะเพื่อปกป้องระบอบประชาธิปไตย
เช่น ในกรณีของอาร์เจนตินา กฎหมายที่ 23.077 ค.ศ. 1984 เรื่อง “การปกป้อง
ประชาธิปไตย” เป็นบทบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายอาญา ด้วยการมีขอ้ ก�ำหนด
เกีย่ วกับความผิดทางอาญาต่อระบบประชาธิปไตยไว้ อาทิ การให้มกี ารลงโทษการกระท�ำ
ใดๆ ที่มิชอบที่เป็นภัยต่อระบอบประชาธิปไตย หรือขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ

การควบคุมตัวบุคคลด้วยข้อหาภัยคุกคามต่อความมั่นคงภายใน
และความสงบเรียบร้อยของประเทศ
กฎหมายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการรักษาความมัน่ คงภายในและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ของประเทศนั้น จะมีบทบัญญัติว่าด้วยการควบคุมตัวผู้ที่ต้องสงสัยว่าเป็นภัยคุกคาม
ความมั่นคงดังกล่าวทั้งสิ้น และในประเด็นนี้มีกฎหมายอย่างน้อย 2 ประเภทที่ใช้กัน
โดยทั่วไป ได้แก่
กฎหมายที่บัญญัติให้ควบคุมตัวบุคคลใดก็ตามที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของ
ประเทศ โดยการคุมขังดังกล่าวซึง่ โดยปกติจะต้องเป็นค�ำสัง่ ของฝ่ายตุลาการนัน้
ในกรณีเฉพาะนี้ก็อาจจะเป็นค�ำสั่งมาจากฝ่ายบริหารแต่เพียงล�ำพัง
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กฎหมายทีบ่ ญ
ั ญัตใิ ห้ควบคุมตัวบุคคลใดก็ตามทีฝ่ ่ายบริหารพิจารณาว่าอาจเป็น
ภัยคุกคามความมั่นคงของรัฐ เช่น กฎหมายพิเศษที่ให้อ�ำนาจฝ่ายบริหารเพื่อ
ควบคุม หรือป้องกันมิให้เกิดสถานการณ์ที่ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วเห็นว่าจะมี
ผลท�ำให้ความมั่นคงของประเทศตกอยู่ในอันตราย
ประเทศในเครือจักรภพของอังกฤษส่วนใหญ่ มักจะมีกฎหมายในประเภททีส่ อง ซึง่ ภายใต้
กฎหมายดังกล่าวส่งผลให้ฝ่ายบริหารสามารถใช้อำ� นาจอย่างกว้างขวางในการระงับการ
ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ โดยไม่จ�ำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบหรือการอนุมัติทั้งจาก
ฝ่ายนิติบัญญัติหรือตุลาการก่อน ประเด็นส�ำคัญคือ การที่ฝ่ายบริหารจะต้องสามารถ
สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทั้งในระดับกระทรวงและระดับอื่นๆ ควบคุมตัวบุคคลที่ตนเห็นว่าจะ
เป็นภัยคุกคามความมั่นคงของประเทศได้ โดยบุคคลที่ต้องสงสัยเหล่านั้นจะถูกคุมขัง
ในระยะเวลาตามที่ฝ่ายบริหารเป็นผู้ก�ำหนด และสามารถต่ออายุระยะเวลาในการกักขัง
ไปเรื่อยๆ หรือ โดยไม่มีก�ำหนด ในบางกรณี กฎหมายก็จะระบุให้มีองค์กรที่ทำ� หน้าที่
ประเมินหรือทบทวน ซึ่งอาจจะเป็นหน่วยงานที่มีลักษณะของการให้ค�ำปรึกษา หรือใน
บางกรณีกเ็ ป็นองค์กรทีอ่ าจมีอำ� นาจในการสัง่ การให้ฝา่ ยบริหารปล่อยผูถ้ กู คุมขังเหล่านัน้
ด้วย โดยองค์ประกอบขององค์กรดังกล่าวจะมีความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารในระดับที่
แตกต่างกันไปแล้วแต่กรณี
ในหลายประเทศ กฎหมายในลักษณะข้างต้นซึ่งเป็นผลพวงจากยุคสมัยอาณานิคมนั้น
ก�ำลังได้รับการถกอภิปราย หรือในบางกรณี ก็ถูกท้าทาย อันเป็นผลจากการที่ฝ่าย
บริหารและหน่วยงานในภาคความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานต�ำรวจมีอ�ำนาจ
อย่างล้นหลาม ซึ่งบ่อยครั้งได้ส่งผลกระทบในทางลบต่อสิทธิทางการเมืองและสิทธิ
พลเมืองของประชาชน
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กรอบที่ 43
การใช้อ�ำนาจอันมิชอบและผลลัพธ์อันร้ายแรง
เมื่อรัฐบาลต้องพึ่งพาหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อเป็นฐานอ�ำนาจของตน บ่อยครั้งหน่วยงาน
เหล่านั้นก็กลับกลายเป็นต้นเหตุของความไม่มั่นคงปลอดภัยของพลเมืองของรัฐและต่อประเทศ
เพื่อนบ้านเสียเอง(…) เมื่อกองก�ำลังของกระทรวงมหาดไทย องค์กรต�ำรวจที่ท�ำหน้าที่คล้าย
ทหาร และหน่วยงานข่าวกรองถูกลากเข้ามาพัวพันกับการต่อสูท้ างการเมืองภายในประเทศ ความ
พยายามในการปรับปรุงการควบคุมให้เป็นประชาธิปไตยโดยฝ่ายพลเรือนนั้นก็มักจะตกอยู่ใน
อันตรายด้วยเช่นกัน
UN Human Development Report, 2002 (pp 87 และ 92)
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ท่านสามารถท�ำอะไรได้บ้างในฐานะสมาชิกรัฐสภา
การออกกฎหมายเพื่อคงไว้ซึ่งความมั่นคงภายใน
และการรักษาความสงบเรียบร้อย

พึงระลึกเสมอว่าความมั่นคงปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยภายในรัฐนั้นมีไว้ส�ำหรับ
ประชาชน และไม่ควรถูกใช้เป็นข้ออ้างหรือเป็นเครื่องมือในการกดขี่ประชาชน หรือในการ
บรรลุเป้าหมายทางการเมืองของพรรคการเมืองต่างๆ ท�ำให้เกิดหลักประกันว่าจะต้องไม่ให้
เกิดหรือต้องหลีกเลี่ยงการใช้กำ� ลังและการปราบปรามด้วยก�ำลังเกินกว่าความจ�ำเป็น
ท�ำให้ฝา่ ยบริหารต้องแสดงความรับผิดชอบต่อรัฐสภา ตลอดจนก�ำหนดกรอบกฎหมายทีจ่ ำ� กัด
การใช้อ�ำนาจของฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน
ก�ำหนดให้ภาคความมัน่ คงต้องรับผิดชอบต่อฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการตามความเหมาะสม
ในกรณีที่มีการใช้อ�ำนาจหรือมีการใช้กำ� ลังเกินความจ�ำเป็น
วิเคราะห์ความเหมาะสมของการน�ำเอากฎหมายทีบ่ ญ
ั ญัตใิ ห้มกี ารปกป้องระบอบประชาธิปไตย
ไปใช้ปฏิบัติ

การก�ำกับดูแลและตรวจสอบโดยรัฐสภา

ท�ำให้เกิดหลักประกันว่า รัฐสภามีการเปิดอภิปรายในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับความมัน่ คงภายใน
และการรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างสม�่ำเสมอ ตลอดจนคอยตรวจสอบกฎหมายทีม่ อี ยูใ่ น
เรื่องนี้ว่ายังคงมีความเหมาะสม น�ำมาใช้ได้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่
ท�ำให้แน่ใจว่าคณะกรรมาธิการรัฐสภาที่เกี่ยวข้องได้ใช้เครื่องมือและทรัพยากรที่มีอยู่
ทุกประการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ทันสมัย ตลอดจนได้ใช้อำ� นาจอย่างมีประสิทธิภาพในการ
ก�ำกับดูแลและตรวจสอบประเด็นที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
ภายในรัฐ และในกรณีจำ� เป็น ได้ดำ� เนินการเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการได้มาซึง่ เครือ่ งมือ
และทรัพยากรที่จ�ำเป็น อาทิ การมีผู้เชี่ยวชาญประจ�ำคณะกรรมาธิการที่รับผิดชอบด้วย
เมือ่ มีความจ�ำเป็นและสามารถกระท�ำได้ สนับสนุน/ส่งเสริมให้มกี ารพิจารณาไต่สวนประเด็นนี้
ให้สาธารณชนรับทราบ
สร้างระบบการสื่อสาร การพูดคุยสนทนาทั้งในทางส่วนตัวและระหว่างสถาบันกับองค์กร
พัฒนาเอกชนทีต่ ดิ ตามประเด็นการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่ คงภายในประเทศ
ซึ่งผลของการแลกเปลี่ยนสนทนากับองค์กรพัฒนาเอกชนเหล่านั้นควรน�ำไปสู่การด�ำเนินงาน
ในลักษณะที่ทำ� ให้ประชาชนสามารถมีเสรีภาพขั้นพื้นฐานและการคงไว้ซึ่งสิทธิมนุษยชนด้วย
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บทที่ 20

การก่อการร้าย
“การก่อการร้ายเป็นภัยคุมคามต่อรัฐ ที่รัฐพึงต้องปกป้องและ
ให้ความคุ้มครองพลเมืองของตน รัฐไม่เพียงแต่มีสิทธิ หากแต่
มีหน้าที่ในการปกป้องพลเมืองดังกล่าว แต่รัฐก็จักต้องใช้ความ
ระมัดระวังอย่างที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่า มาตรการในการต่อต้าน
การก่อการร้ายต่างๆ จะต้องไม่กลายรูปเป็นมาตรการที่ใช้บดบัง
หรือสร้างความชอบธรรมให้กับการละเมิดสิทธิมนุษยชน”
“ภายในประเทศนัน้ อันตรายจึงอยูท่ วี่ า่ ในการได้มาซึง่ ความมัน่ คง
เรามักจะต้องเสียสละเสรีภาพทีส่ �ำคญ
ั บางประการ ซึง่ ในทีส่ ดุ ก็สง่ ผล
ให้ความมั่นคงโดยรวมอ่อนแอลง แทนที่จะมีเสถียรภาพหรือมี
ความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น – และจึงเป็นการกัดเซาะและบ่อนท�ำลาย
สิ่งที่เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงรัฐบาลประชาธิปไตยจากภายในรัฐเอง”
Kofifi Annan, United Nations Secretary-General, 21 November 2001

การก่อการร้ายเป็นภัยคุกคามทีร่ ้ายแรงทีส่ ดุ ประการหนึง่ ต่อเสถียรภาพและความมัน่ คง
ทั้งภายในรัฐ ภูมิภาคและระหว่างประเทศ การตอบโต้ภัยก่อการร้ายเป็นเรื่องที่ซับซ้อน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการก่อการร้ายมักจะเชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรมต่างๆ
มาตรการตอบโต้การก่อการร้ายมีตั้งแต่ ปฏิบัติการของต�ำรวจ ปฏิบัติการลาดตระเวน
บริเวณพรมแดน จนถึงการสืบราชการลับและการหาข่าวกรอง มาตรการในเรื่องการเงิน
การคลังจนถึงมาตรการในด้านกฎหมายอาญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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นับตัง้ แต่เหตุการณ์ในวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 เป็นต้นมา หลายประเทศรูส้ กึ ถึง
ความจ�ำเป็นในการบังคับใช้กฎหมายในส่วนทีเ่ กีย่ วกับมาตรการดังกล่าวข้างต้นให้มคี วาม
เข้มข้นมากยิง่ ขึน้ ในขณะเดียวกันมีการกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้น
ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการแบ่งปันข้อมูล ข่าวกรองและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และแน่นอนมาตรการต่างๆ เหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของพลเมือง
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ในแง่ของความร่วมมือระหว่างประเทศในการควบคุมการก่อการร้ายนั้น มติของคณะ
มนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1373 (วันที่ 28 กันยายน ค.ศ. 2001 โปรด
ดูกรอบที่ 44) ได้ให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษในประเด็นการควบคุมสินทรัพย์ทางการเงิน
นอกจากนี้ มติดังกล่าวยังให้ความส�ำคัญกับการควบคุมบริเวณพรมแดน การควบคุม
บัตรประชาชนและเอกสารการเดินทาง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันมิให้ผู้ก่อการร้าย
และกลุม่ ก่อการร้ายต่างๆ เคลือ่ นไหวข้ามพรมแดนได้ มติที่ 1373 ยังได้เสนอมาตรการ
ต่างๆ ที่เป็นแนวทางในการป้องกันมิให้มีการกะเกณฑ์คนเข้าร่วมในกลุ่มก่อการร้าย
ตลอดจนการหยุดยัง้ ปราบปราม ป้องกันมิให้มกี ารจัดหาอาวุธและวัตถุทเี่ ป็นอันตรายให้แก่
ผู้ก่อการร้าย รวมถึงการพยายามหาทางป้องกันด้วยการกระชับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศมากยิง่ ขึน้ โดยเรียกร้องให้ผทู้ มี่ สี ว่ นร่วมในปฏิบตั กิ ารของผูก้ อ่ การร้าย ไม่วา่ จะ
เป็นด้วยการมีส่วนร่วมในการวางแผน การเตรียมการ การให้การสนับสนุนทางการเงิน
ถูกน�ำตัวขึ้นสู่การพิจารณาคดีและให้ถือว่าการกระท�ำใดๆ ที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายเป็น
ความผิดทางอาญาภายใต้กฎหมายภายในประเทศและจึงต้องถูกลงโทษให้เป็นไปตามนัน้
มติดังกล่าวยังเรียกร้องให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามหลักกฎหมาย
ทั้งภายในและกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งให้มีความร่วมมือทั้งในแง่การบริหาร
และในทางตุลาการเพือ่ ป้องกันมิให้เกิดการกระท�ำอันเป็นการก่อการร้ายดังกล่าว และใน
ท้ายทีส่ ดุ มติที่ 1373 ยังได้ก�ำหนดให้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมาธิการขึน้ ในคณะมนตรีความ
มัน่ คงแห่งสหประชาชาติ ซึง่ ประกอบด้วยสมาชิกของคณะมนตรีความมัน่ คงทัง้ หมด เพือ่
ท�ำหน้าทีใ่ นการติดตามการน�ำมติไปปฏิบตั ดิ ว้ ยความช่วยเหลือจากผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ หมาะสม
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กรอบที่ 44
การตอบโต้เหตุการณ์ 11 กันยายน ค.ศ. 2001
ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ(...)
3. เรียกร้องให้รัฐทั้งหลาย
(a) หาวิธีการในการเร่งกระชับการแลกเปลี่ยนข้อมูลในระดับปฏิบัติการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในส่วนที่เกี่ยวกับปฏิบัติการหรือความเคลื่อนไหวของผู้ก่อการร้ายหรือเครือข่ายก่อการร้าย
ต่างๆ เอกสารการเดินทางที่ปลอมแปลงหรือมีความผิดปกติ การค้าอาวุธหรือวัสดุต้องห้ามหรือ
วัตถุระเบิดต่างๆ การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารโดยกลุ่มผู้ก่อการร้าย รวมตลอดถึงภัยคุกคาม
อันเกิดจากการทีก่ ลุม่ ก่อการร้ายมีอาวุธทีม่ อี �ำนาจในการท�ำลายล้างอย่างมหาศาล (อาวุธนิวเคลียร์)
ไว้ในครอบครอง
(b) แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยยึดหลักกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศและ
ร่วมมือกันในประเด็นด้านบริหารและตุลาการในการป้องกันมิให้เกิดการกระท�ำอันเป็นการก่อการร้าย
(c) ร่วมมือกันผ่านความตกลงหรือสนธิสัญญาในระดับทวิภาคีและพหุภาคีในการป้องกันและ
ปราบปรามการโจมตีโดยผู้ก่อการร้าย ตลอดจนร่วมมือกันในการด�ำเนินการตอบโต้ผู้ที่ลงมือ
กระท�ำความผิดดังกล่าวด้วย
(d) เข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาและสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายโดยเร็ว
ที่สุดเท่าที่จะกระท�ำได้ ซึ่งร่วมถึงอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการระงับการให้การสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายลงวันที่ 9 ธันวาคม ค.ศ. 1999
(e) เพิ่มความร่วมมือและบังคับใช้อนุสัญญาและสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย
อย่างเต็มที่ ซึ่งรวมถึงมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1269 (ค.ศ. 1999)
และ 1368 (ค.ศ. 2001)
(f) ด�ำเนินมาตรการทีเ่ หมาะสมและซึง่ สอดคล้องกับบทบัญญัตขิ องกฎหมายภายในและกฎหมาย
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่ขัดต่อมาตรฐานระหว่างประเทศในเรื่องสิทธิมนุษยชน
ก่อนที่จะอนุมัติสถานะผู้ลี้ภัยให้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใด ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่า ผู้ที่
ต้องการทีล่ ภี้ ยั เหล่านัน้ มิได้วางแผน อ�ำนวยความสะดวก ตลอดจนมีสว่ นร่วมในการกระท�ำอันเป็นการ
ก่อการร้ายนั้นด้วย
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g) ท�ำให้แน่ใจและโดยสอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศว่า สถานะของผู้ลี้ภัยนั้นมิได้
ถูกบิดเบือนโดยผูท้ กี่ ระท�ำผิด หรือโดยองค์กรและผูท้ มี่ สี ว่ นอ�ำนวยความสะดวกให้เกิดการกระท�ำ
อันเป็นการก่อการร้าย และท�ำให้แน่ใจด้วยว่าการอ้างมูลเหตุจงู ใจทางการเมืองไม่ถอื เป็นเหตุผลที่
จะปฏิเสธการส่งตัวผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายข้ามพรมแดน; (...)
แหล่งที่มา : UN Security Council, Resolution 1373, S/RES/1373,
28 กันยายน 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
คูภ่ าคีตอ้ งด�ำเนินการส่งตัวผูท้ มี่ สี ว่ นในการสนับสนุนทางการเงินในกิจกรรมของผูก้ อ่ การร้าย
ข้ามแดนและต้องด�ำเนินการสืบสวนธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัยด้วย ณ วันที่ 2
เมษายน ค.ศ. 2002 มี 132 ประเทศ ที่ลงนามในอนุสัญญาดังกล่าว และมี 26 ประเทศ
ที่ได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญานี้และถือเป็นคู่ภาคีในสัญญาแล้ว อนุสัญญานี้มีผลบังคับ
ใช้ในปี ค.ศ. 200222

ผลกระทบของเหตุการณ์ 11 กันยายน 2001 (9/11)
ส�ำหรับสมาชิกรัฐสภาแล้ว มีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก�ำกับดูแลให้รัฐบาลใช้
แนวทางในการตอบโต้กับการก่อการร้ายอย่างสมดุล อันได้แก่ แนวทางที่ก่อให้เกิด
ความมั่นคงปลอดภัยขณะที่ก็ปกป้องสิทธิมนุษยชนควบคู่กันไปด้วย จากมุมมอง
ของสมาชิกรัฐสภานั้น ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายก็คือการออกกฎหมาย
การมีแนวทางใหม่ในเรื่องความมั่นคงและในการต่อต้านการก่อการร้ายในลักษณะที่
กว้างขวางครอบคลุม เพือ่ ให้เกิดความสมดุลระหว่างความมัน่ คงและเสรีภาพอันเป็นการ
ให้หลักประกันว่าจะต้องมีการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศด้านมนุษยธรรมและ
กฎหมายสิทธิมนุษยชนอย่างเต็มที่
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การให้ค�ำจ�ำกัดความการก่อการร้ายในทางกฎหมาย
จนถึงขณะนีย้ งั ไม่มคี ำ� จ�ำกัดความของการก่อการร้ายทีเ่ ป็นทีย่ อมรับร่วมกันในประชาคม
ระหว่างประเทศ และตราบเท่าที่ประชาคมระหว่างประเทศยังไม่สามารถตกลงกันได้ถึง
ค�ำจ�ำกัดความที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันแล้ว การก่อการร้ายก็จะถูกตีความและก�ำหนด
ค�ำจ�ำกัดความในสิ่งที่มิใช้การก่อการร้ายต่อไป ในทางกฎหมายระหว่างประเทศนั้น
การต่อสู้เพื่อเอกราชและอิสรภาพของประเทศจากการยึดครองโดยต่างชาติถือเป็นสิทธิ
โดยชอบธรรมและจึงไม่ถอื ว่าเป็นการกระท�ำอันเป็นการก่อการร้าย นอกจากนี้ ประชาคม
ระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงสหภาพรัฐสภาระหว่างประเทศด้วย ก็เน้นย�ำ้ ถึงข้อเท็จจริง
ที่ว่า การก่อการร้ายไม่สามารถกระท�ำโดยอ้างเรื่องศาสนา เชื้อชาติ หรืออารยธรรมใดๆ
เพื่อกระท�ำการก่อการร้ายทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้ วิธีที่ประชาคมระหว่างประเทศให้ค�ำจ�ำกัด
ความการก่อการร้ายก็คอื ด้วยการบรรยายถึงรูปแบบของการโจมตีทผี่ ้กู ่อการร้ายมักจะ
ใช้ อันเป็นรูปแบบที่ประชาคมระหว่างประเทศประณามอยู่แล้วเป็นปกติ อันได้แก่ การ
โจมตีโดยใช้ความรุนแรงโดยไม่มีการแบ่งแยกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
จู่โจมโจมตีพลเรือนผู้บริสุทธิ์ หรือการใช้ความรุนแรงโดยไม่มีการแบ่งแยก ซึ่งกระท�ำ
โดยกลุ่มเชื้อชาติ หรือ องค์กรลับต่างๆ
การโจมตีโดยผู้ก่อการร้าย จึงมีลักษณะของการมุ่งใช้ความรุนแรงต่อพลเรือนโดย
ปราศจากการแยกแยะ และโดยไม่ค�ำนึงถึงหลักมนุษยธรรม ตลอดจนความกระหาย
ทีจ่ ะได้รบั การเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบถึงการโจมตีดว้ ยความรุนแรงดังกล่าว วิธกี าร
ที่มักจะใช้โดยผู้ก่อการร้ายก็คือ การวางระเบิดรถยนต์ การปล้น ระเบิดพลีชีพ การ
ฆาตกรรมและการสังหารหมู่ การคงไว้ซงึ่ ความหวาดกลัวเป็นระยะเวลายาวอย่างต่อเนือ่ ง
จ�ำเป็นต้องมีเงินทุนสนับสนุน มีอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างไม่ขาดมือ ตลอดจนมีเครือข่าย
องค์กรระหว่างประเทศที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง บ่อยครั้งที่ประเทศที่สามจะให้
ความช่วยเหลือแก่ผู้ก่อการร้ายตลอดจนให้ที่พักพิงหลบซ่อนตัว กรอบที่ 45 แสดงถึง
ประเด็นส�ำคัญในการสร้างแนวทางในการรับมือกับการก่อการร้ายอย่างสมดุล โดยเน้น
ความจ�ำเป็นที่จะต้องให้ความคุ้มครองต่อสิทธิอันชอบธรรมในการประท้วง ควบคู่
ไปกับความจ�ำเป็นในการมีมาตรการในการต่อต้านการก่อการร้าย ประเด็นที่ 37 ในกรอบที่
45 เผยให้เห็นถึงความจ�ำเป็นทีม่ าตรการต่างๆ ในการต่อต้านการก่อการร้ายนั้น มิใช่มุ่ง
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เพียงแต่การต่อสู้กับการก่อการร้ายเท่านั้น หากแต่จะต้องให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
ทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองในประเทศที่จะเป็นแหล่งเพาะเชื้อของผู้ก่อการร้าย
รุ่นใหม่ควบคู่กันไปด้วย

กรอบที่ 45
การต่อสู้กับการก่อการร้าย
34. (...) ที่ประชุมเน้นว่า การต่อสู้เพื่ออิสรภาพและความเป็นเอกราชของประเทศจากการ
ยึดครองของต่างชาตินั้นเป็นสิทธิอันชอบธรรม ดังที่ได้ระบุไว้ในข้อมติต่างๆ และเป้าประสงค์
ดังกล่าวนี้โดยตัวของมันเองแล้วจึงไม่ถือว่าเป็นการกระท�ำของการก่อการร้าย อย่างไรก็ดี ที่
ประชุมคงย�ำ้ ว่าไม่มีการต่อสู้ใดๆ ที่จะท�ำให้การโจมตีโดยไม่มีการแยกแยะต่อพลเรือนผู้บริสุทธิ์
มีความชอบธรรมได้ หรือไม่มีการต่อสู้ใดๆ ที่จะท�ำให้การก่อการร้ายโดยรัฐไม่ว่าจะเป็นไป
รูปแบบใดก็ตามมีความชอบธรรม
37. ทีป่ ระชุมปรารถนาทีจ่ ะย�้ำเตือนถึงความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีม่ าตรการด้านความมัน่ คงในการ
ต่อต้านการก่อการ้ายต่างๆ จะต้องได้รบั การสนับสนุนด้วยมาตรการในเชิงโครงสร้างทีม่ งุ่ ส่งเสริม
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมให้มีความแข็งแกร่งขึ้นด้วย ตลอดจนเป็นมาตรการที่ท�ำให้
ระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนมีความเข้มแข็งขึ้นด้วยเช่นกัน
แหล่งที่มา: Final Document of the Third IPU
Conference on Security and Cooperation
in the Mediterranean, Valetta, Malta, November 1995

กฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายต่างๆ อาทิ กฎหมายของออสเตรีย (ร่างย่อหน้าที่ 278b
ของประมวลกฎหมายอาญา) กฎหมายของเยอรมัน (ย่อหน้าที่ 129a ของประมวล
กฎหมายอาญา) และของแคนาดา (ข้อบัญญัติที่ c-36) จะมีลักษณะดังต่อไปนี้
รายการการเคลือ่ นไหวและกิจกรรมต่างๆ ทีถ่ อื ว่าเป็นการกระท�ำทีเ่ ป็นการก่อการร้าย
ในขอบเขตที่จำ� กัด ได้แก่ การกระท�ำ การละเว้น หรือการข่มขู่คุกคามที่ถือว่า
เป็นความผิด เช่น การฆาตกรรม การจับเป็นตัวประกัน การเข้ายึดเครื่องบิน
โดยผิดกฎหมาย ซึ่งรายการที่เป็นความผิดส่วนใหญ่นั้นเป็นการกระท�ำซึ่งถือว่า
ผิดกฎหมายอยู่แล้วภายใต้ระบบกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ทั้งในกฎหมาย
ต่อต้านการก่อการร้ายของเยอรมัน ออสเตรีย และแคนาดา)
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การเป็นผู้น�ำองค์กรหรือให้การสนับสนุนองค์กรก่อการร้าย (ไม่ว่าจะเป็นการ
สนับสนุนทางการเงินหรือสนับสนุนในทางอื่น) ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมาย
เช่นกัน (ทั้งในเยอรมัน แคนาดา และออสเตรีย)
สาเหตุของการก่อการร้าย ซึ่งอาจจะเป็นมูลเหตุในทางการเมือง อุดมการณ์หรือ
ศาสนา (แคนาดา)
เจตนารมณ์ของการปฏิบัติการก่อการร้ายคือ เพื่อข่มขู่ คุกคาม หรือการท�ำให้
สาธารณชนหวาดกลัว หรือบีบบังคับให้สาธารณชน หรือรัฐบาลกระท� ำการ
ในลักษณะใดลักษณะหนึง่ หรือยับยัง้ จากการด�ำเนินการอย่างใดอย่างหนึง่ (กรณี
แคนาดา)
วัตถุประสงค์ของการก่อการร้าย ก็คือ ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนหรือท�ำให้
ประชาชนถึงแก่ชีวิตด้วยการใช้ความรุนแรง ท�ำให้ชีวิตของประชาชนตกอยู่ใน
อันตราย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการบริการสาธารณะที่ส�ำคัญ หรือท�ำให้
ระบบการให้บริการสาธารณะเหล่านั้นเป็นอัมพาต (ดังในกรณีของแคนาดา)
การยกเลิกกิจกรรมต่างๆ อันเป็นกิจกรรมที่น�ำไปสู่การเสริมสร้างระบอบ
ประชาธิปไตยและการเคารพกฎหมาย ตลอดจนการยกเลิกกฎหมายมนุษยธรรม
ที่ให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั้งหลาย (ดังเช่นในกรณีออสเตรีย) การมี
บทบัญญัติทางกฎหมายดังกล่าวก็เพื่อป้องกันมิให้การประท้วงและการต่อสู้
ที่ชอบธรรมกลายเป็นความผิดทางอาญาได้
หากพิจารณาจากลักษณะต่างๆ ข้างต้นของกฎหมายต่อต้านการก่อการร้าย จะเห็นได้ว่า
ข้อบ่งชี้ร่วมกันของการก่อการร้ายก็คือ ความเกี่ยวโยงกับการใช้ความรุนแรงและการท�ำ
ความเสียหายต่อปัจเจกบุคคลหรือสถาบัน นอกจากนี้ กฎหมายยังมีรายการที่จำ� กัดวง
ของการกระท�ำที่ถือว่าเป็นการก่อการร้ายให้แคบลงด้วย นั่นก็คือ ไม่เพียงแต่เป็นการ
ผิดกฎหมายที่จะเป็นผู้ลงมือกระท�ำกิจกรรมที่เป็นการก่อการร้ายดังที่ระบุไว้เท่านั้น แต่
การเข้าร่วมสมาคมกับกลุ่มก่อการร้าย (ไม่ว่าจะเป็นสมาชิก เป็นผู้ให้การสนับสนุน หรือ
เป็นผู้นำ� ) ก็ถือว่าเป็นการกระท�ำที่เป็นการก่อการร้ายด้วยเช่นกัน
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จากมุมมองในการก�ำกับดูแลโดยรัฐสภานั้น เป็นความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐสภาต้องท�ำให้
เกิดหลักประกันว่าการตีความความหมายของการก่อการร้ายอย่างถูกต้องเหมาะสมจะถูก
น�ำมาใช้ในกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายฉบับใหม่นดี้ ว้ ย โดยต้องตระหนักว่า แนวทาง
ในการตีความนัน้ ไม่ควรทีจ่ ะแคบจนเกินไปจนท�ำให้ละเลยการกระท�ำทีล่ งมือโดยสมาคม
หรือผูม้ สี ว่ นในการก่อการร้ายไปได้ ในขณะทีก่ ารตีความการก่อการร้ายก็ไม่ควรทีจ่ ะมีการ
ให้คำ� จ�ำกัดความทีก่ ว้างจนเกินไปจนถึงขัน้ ทีเ่ ป็นภัยคุกคามต่อการประท้วงอันชอบธรรม
และถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ระบอบประชาธิปไตย และท�ำให้การประท้วงโดยสุจริต
กลายเป็นความผิดทางอาญา ประเด็นส�ำคัญอย่างแรกคือ ขอบเขตการใช้ความรุนแรง
ที่ถือว่าชอบธรรมในสังคมประชาธิปไตยนั้นอยู่ที่ตรงไหน ซึ่งผู้ออกกฎหมายในแต่ละ
ประเทศก็จะตอบค�ำถามนีใ้ นลักษณะทีแ่ ตกต่างกันไป เนือ่ งจากในแต่ละสังคมมีแนวคิด
เกี่ยวกับประเด็นเรื่องความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรงที่แตกต่างกันไปนั่นเอง ใน
ขณะที่พิจารณาประเด็นดังกล่าว ผู้เกี่ยวข้องจึงต้องตระหนักถึงความชอบธรรมของ
เป้าหมายในการใช้ความรุนแรงด้วย กล่าวคือ การใช้ความรุนแรงจะมีความชอบธรรมก็
ต่อเมื่อเป็นการใช้ความรุนแรงในสัดส่วนที่เหมาะสมกับความรุนแรงของภัยคุกคามและ
เป้าหมายของภัยคุกคามนั้นนั่นเอง
ประเด็นที่สองก็คือ มาตรการในการตอบโต้การก่อการร้ายก็ควรมีสัดส่วนที่เหมาะสม
กับภัยคุกคามก่อการร้ายด้วยเช่นกัน ผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักดีถึงวัตถุประสงค์ของการ
ที่กฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายนั้นมีขึ้นเพื่อช่วยให้หน่วยงานต�ำรวจและหน่วยงาน
ด้านความมั่นคงอื่นๆ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการต่อต้านการก่อการร้ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มาตรการเหล่านี้จึงไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อ หรือไม่ควรถูกน�ำมาใช้เพื่อ
จ�ำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในการชุมนุม หรือไม่ควรถูกใช้ไป
เพื่อจัดการกับฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองที่ด�ำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
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แนวทาง 3 ประการในการต่อต้านการก่อการร้าย
หน่วยงานด้านความมัน่ คงสามารถมีแนวทางในการปกป้องสังคมและสถาบันของรัฐจากการ
ถูกโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายได้ 3 ประการด้วยกัน คือ
มาตรการต่อต้านการก่อการร้าย (Anti-Terrorist measures): โดยการท�ำให้
ทั้งประชาชน สถานที่ราชการ สาธารณูปโภคพื้นฐานมีความเสี่ยงน้อยลง
มาตรการในการตอบโต้การก่อการร้าย (Counter-Terrorist Measures): โดย
การป้องกันมิให้ผกู้ อ่ การร้ายเข้าโจมตีดว้ ยการหาทางระบุตวั ผูก้ อ่ การร้ายและหยุดยัง้
บุคคลเหล่านั้น
การจัดการสภาวะวิกฤต (Crisis management): แก้ไขและท�ำให้สถานการณ์อยู่
ภายใต้สภาวะทีม่ เี สถียรภาพ เช่น กรณีภยั พิบตั ิ สถานการณ์ฉกุ เฉินต่างๆ หลังจาก
ถูกโจมตีโดยผู้ก่อการร้าย
จากรายงานการวิเคราะห์พบว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการต่อต้านการก่อการร้ายนั้นจะ
เกี่ยวข้องกับ (1) การออกกฎหมายในระดับชาติ การประสานงานและการจัดสรร
งบประมาณ (2) ความมั่นคงภายใน (3) คนต่างด้าว (4) การควบคุมพรมแดนและการ
ควบคุมการเดินทาง (5) การเงิน (6) ความร่วมมือระหว่างประเทศ และ (7) ภัยคุกคาม
จากอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพ (ABC Threats - - atomic, biological
and chemical) ประเด็นต่อไปนี้ ควรได้รับการพิจารณาในฐานะของมาตรการต่างๆ ที่
สามารถน�ำมาใช้ในการต่อต้านการก่อการร้าย
การออกกฎหมายในระดับชาติ การประสานงาน และงบประมาณ
การออกกฎหมายพิเศษในการต่อต้านการก่อการร้าย หรือดัดแปลงจากกฎหมาย
ที่มีอยู่แล้ว
จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้แก่หน่วยงานต่างๆ (อาทิ ต�ำรวจ หน่วยควบคุม
ชายแดน สายการบินแห่งชาติ หน่วยงานสาธารณสุขแห่งชาติ กรมไปรษณีย์และ
กองทัพ)
เพิ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานความมั่นคงภายในรัฐ
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จัดตั้งศูนย์ประสานงานและศูนย์บุคลากรระยะยาวที่รับผิดชอบในการประสาน
นโยบายของหน่วยงานด้านความมัน่ คงทัง้ หลายทัง้ ในระดับท้องถิน่ และระดับชาติ
(เช่น หน่วยงานต�ำรวจ กองทัพ หน่วยงานข่าวกรอง ตระเวนชายแดน)
เปิดให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานข่าวกรองและผู้รักษากฎหมายเข้าถึงบันทึกข้อมูล
ส่วนบุคคลทั้งในหน่วยศุลกากรและกรมสรรพากร
ความมั่นคงภายใน
ดักฟังโทรศัพท์ การติดต่อสือ่ สารผ่านเครือ่ งโทรสาร เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (โดย
ไม่ต้องแจ้งให้องค์กร/สถาบันที่ก�ำกับดูแลหน่วยงานเหล่านั้น เช่น ศาลรับทราบ)
เรียกร้องให้องค์กร/หน่วยงานทีเ่ ป็นผูด้ แู ลการสือ่ สารโทรคมนาคมเก็บรักษาข้อมูล
ต่างๆ ของลูกค้า (เช่น อย่างน้อยเป็นระยะเวลา 1 ปี) ไว้ และผลักดันให้หน่วยงาน
ที่บังคับใช้กฎหมายสามารถเข้าถึงข้อมูลการติดต่อสื่อสารเหล่านั้นได้
การให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง บั น ทึ ก ข้ อ มู ล การเงิ น และการเปลี่ ย นแปลงทางการเงิ น ของ
ปัจเจกบุคคลจากธนาคาร จากผู้ให้บริการทางอินเตอร์เน็ต และสถาบันให้
สินเชื่อต่างๆ (Credit Bureau) โดยไม่จำ� เป็นต้องแจ้งให้ผู้ต้องสงสัยรับทราบ
น�ำเอาวิธีการค้นหาข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้งาน โดยการ
ใช้ฐานข้อมูลจากหลายแหล่งร่วมกับข้อมูลของพลเมือง
อนุญาตให้มีการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลในระบบฐานข้อมูลของกรมต�ำรวจ
โดยบุคคลที่มิใช่เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
เพิม่ ระยะเวลาในการกักขังบุคคลผูต้ อ้ งสงสัยเพือ่ จะได้สอบสวนหาข้อมูลเพิม่ เติม
จัดตั้งระบบการติดตามข้อมูลในระดับประเทศ เช่น การใช้บัตรประจ� ำตัว
ประชาชน
คนต่างด้าว (ผู้อพยพ ผู้อพยพลี้ภัย และคนต่างชาติ)
อนุญาตให้หน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าถึงฐานข้อมูลของคนต่างชาติและ
คนต่างด้าว
พุ่งเป้าหมายไปที่ปัจเจกบุคคลที่เป็นคนเชื้อชาติใดเชื้อชาติหนึ่ง (การจัดกลุ่ม
ตามเชื้อชาติ)
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ยกเลิกกระบวนการที่ให้ฝ่ายตุลาการด�ำเนินการพิจารณาในกรณีที่ผู้ที่ต้องการ
ลี้ภัยดังกล่าว ถูกสงสัยว่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมก่อการร้าย
เร่งผลักดันให้มีการคัดค้านการให้ที่ลี้ภัย หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น
รัฐมนตรี) ยืนยันว่า บุคคลดังกล่าวเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ
เก็บรักษา (เป็นระยะเวลา 10 ปี) ลายนิว้ มือทีต่ รวจสอบ ณ สถานทีต่ รวจคนเข้าเมือง
และกรณีผู้แสวงหาที่ลี้ภัยต่างๆ
กักขังผู้ที่เป็นภัยคุกคามในการก่อการร้าย ในกรณีที่ไม่สามารถส่งออกนอก
ประเทศได้
เพิม่ กระบวนการขัน้ ตอนในการตรวจสอบเอกลักษณ์ในกระบวนการขอวีซา่ เพิม่
การตรวจสอบภูมิหลังของผู้ยื่นขอวีซ่าและผู้ที่ต้องการลี้ภัย
การควบคุมเขตพรมแดนและการเดินทาง
กวดขันการควบคุมบริเวณพรมแดนอย่างเข้มงวด
ติดอาวุธให้กับบรรดาลูกเรือของสายการบินพลเรือน
ติดตั้งประตูกั้นห้องนักบินโดยใช้วัสดุกันกระสุน
ติดตั้งเครื่องตรวจสอบสัมภาระทุกชนิดที่สนามบินที่สามารถใช้การได้ 100%
เพิ่มข้อก�ำหนดทางชีววิทยาในบัตรประจ�ำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
สนับสนุนให้มกี ารตรวจสอบอย่างละเอียดและบ่อยครัง้ ขึน้ ณ จุดทีม่ คี วามล่อแหลม
เช่น ท่าเรือ อุโมงค์ และสนามบิน
ตรวจประวัติบุคคล ณ จุดเข้าประเทศจุดต่างๆ
การเงิน
ติดตามการเคลื่อนไหวทางการเงิน
เพิ่มการตรวจสอบและติดตามธนาคารและสถาบันการเงินทั้งหลาย เพื่อป้องกัน
มิให้เกิดการฟอกเงิน การปลอมแปลงเอกสาร รวมทัง้ ระงับการเบิกจ่ายของบัญชี
ธนาคารที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนพัวพันกับกิจกรรม
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ก� ำ หนดให้ ธ นาคารส่ ง ข้ อ มู ล ทั้ ง หมดเกี่ ย วกั บ บั ญ ชี ธ นาคารและหลั ก ทรั พ ย์
ทุกชนิดไปยังฐานข้อมูลของธนาคารกลาง (ศูนย์การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางบัญชี
ของธนาคาร) และก�ำหนดให้การที่ธนาคารไม่รายงานการท�ำธุรกรรมทางการเงิน
เมื่อรับทราบหรือสงสัยว่าธุรกรรมดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับการก่อการร้าย
ถือเป็นความผิดทางอาญา
จัดตั้ง หรือท�ำให้หน่วยงานด้านข่าวกรองทางการเงินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(โดยจัดตั้งขึ้นที่กระทรวงการคลัง)
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพิม่ ความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น การออกหมายจับแบบยุโรป หรือ การส่งตัว
ผู้ร้ายข้ามแดนที่มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
เสนอให้น�ำเอาความตกลงระหว่างประเทศในเรื่องการต่อต้านการก่อการร้ายเข้า
สู่ที่ประชุมรัฐสภาแห่งชาติ
จัดกองก�ำลังให้เป็นส่วนหนึ่งของกองก�ำลังในการช่วยเหลือด้านความมั่นคง
ระหว่างประเทศ (International Security Assistance Force ISAF) ดังเช่น
ในกรณีอาฟกานิสถาน
ลงนามและให้สัตยาบัน อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการก่อการร้าย
แบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงใน
ลักษณะเดียวกันกับนานาประเทศ
จัดการต้นตอของปัญหาการก่อการร้าย อันได้แก่ การให้ความช่วยเหลือด้านการ
พัฒนาแก่ประเทศที่เป็นแหล่งพักพิง หรือแหล่งบ่มเพาะการก่อการร้าย
ภัยคุกคามของอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ และอาวุธเคมี
จัดตั้ง หรือท�ำให้ศูนย์ปฏิบัติการสงครามนิวเคลียร์และสงครามเคมีชีวภาพ และ
ศูนย์สงครามกัมมันตภาพรังสีที่มีอยู่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในแขนงนี้ รวมถึงการผลิตและการเก็บรักษาวัคซีนชนิดต่างๆ
ไว้ในคลังวัคซีนด้วย เช่น วัคซีนป้องกันไข้ทรพิษ เป็นต้น
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เพิ่มการเตรียมความพร้อมในหน่วยงานด้านสาธารณสุข และท�ำให้แน่ใจว่ามี
เวชภัณฑ์และยาอย่างเพียงพอ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการป้องกันสถานที่ตั้งอาวุธนิวเคลียร์ อาทิ การติดตั้ง
อุปกรณ์เรดาร์เพื่อตรวจจับเครื่องบินขนาดเล็กที่มีเพดานบินต�่ำได้

ดุลยภาพที่เหมาะสมระหว่างสิทธิมนุษยชนและความมั่นคง
ประการแรก มาตรการต่างๆ ข้างต้นอันเป็นมาตรการที่ใช้อยู่ในหลายประเทศนั้นมิใช่
เป็นเพียงมาตรการชั่วคราว หากแต่เป็นมาตรการที่ใช้ได้ผลในระยะยาวด้วย ด้วยเหตุนี้
มาตรการในการต่อต้านการก่อการร้ายจึงมิใช่มาตรการพิเศษ หากแต่เป็นองค์ประกอบ
ของการใช้ชวี ติ ประจ�ำวันในสังคม และประเด็นนีจ้ งึ มีความส�ำคัญอย่างยิง่ เพราะมาตรการ
เหล่านีส้ ง่ ผลกระทบต่อสิทธิพลเมืองด้วย ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
เสรีภาพในการสมาคมและสิทธิส่วนบุคคลต่างๆ และโดยเหตุที่มาตรการต่อต้านการ
ก่อการร้ายมีคุณลักษณะที่คงอยู่ยืนยาวนี่เอง การประกาศสภาวการณ์ฉุกเฉินหรือ
สถานการณ์พิเศษจึงไม่มีความเหมาะสม
ประการทีส่ อง มาตรการต่อต้านการก่อการร้ายยังท�ำให้เส้นแบ่งระหว่างการแบ่งภาระงาน
แบบดัง้ เดิมระหว่างฝ่ายข่าวกรองและผูร้ กั ษากฎหมายเลือนลางไปด้วย กล่าวคือ โดยปกติ
หน่วยงานด้านการรักษากฎหมายและบังคับใช้กฎหมาย เช่น หน่วยงานต�ำรวจ และฝ่าย
ข่าวกรองนัน้ จะมีเป้าหมายทีแ่ ตกต่างกัน หน่วยข่าวกรองท�ำหน้าทีใ่ นการรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับ
ภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้น ขณะที่ต�ำรวจมีหน้าที่ในการรักษากฎหมายและความสงบ
เรียบร้อย และโดยปกติแล้วฝ่ายข่าวกรองจะไม่ท�ำหน้าที่ในการหยุดยั้งหรือเข้าจับกุม
ผู้ต้องสงสัย ขณะที่ต�ำรวจก็จะไม่ท�ำหน้าที่ในการสืบข่าวในเชิงป้องกัน (Preventive
intelligence Work) จนกว่าจะมีหลักฐานเป็นที่แน่ชัดว่าได้มีการกระท�ำอันเป็นการ
ละเมิดกฎหมายแล้ว และจากแง่มุมของธรรมาภิบาลในระบอบประชาธิปไตยนั้น หน่วย
ข่าวกรองก็ไม่ควรเข้าไปพัวพันกับการ ”สอดแนม” พลเมืองภายในรัฐเช่นกัน แต่การ
ขีดเส้นแบ่งในภาระงานข้างต้นดูจะมีความยากล�ำบากยิง่ ขึน้ ทัง้ นีเ้ พราะแรงกดดันในการ
ต่อสูก้ บั การก่อการร้ายในประเทศต่างๆ ท�ำให้การใช้วธิ กี ารสืบราชการลับและงานข่าวกรอง
การสืบสวน (โดยเฉพาะที่ใช้ในต่างประเทศ) ถูกน�ำมาใช้กับการสืบสวนคดีอาญาภายใน
ประเทศมากขึ้นด้วย
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ประการที่สาม หน่วยงานด้านความมั่นคงนั้นได้รับอนุญาตให้สอดแนมพลเมืองของรัฐ
โดยไม่มีการแจ้งให้หน่วยงาน/สถาบันที่ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลรับทราบ อาทิ ไม่ได้แจ้งศาล
ซึ่งอาจน�ำไปสู่การละเมิดสิทธิพลเมืองขั้นพื้นฐานซึ่งถือว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่ง และจึงมี
ความยากล�ำบากมากขึ้นที่ประชาชน ผู้ตรวจการแผ่นดินและองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ
ทีจ่ ะท�ำให้รฐั บาลและหน่วยงานของรัฐแสดงความรับผิดชอบในการกระท�ำดังกล่าว ทัง้ นี้
เพราะทัง้ ภาคประชาชน หน่วยงานก�ำกับดูแล ก็มไิ ด้รบั การบอกกล่าวให้ทราบว่าได้มกี าร
ปฏิบัติการสอดแนมเกิดขึ้นนั่นเอง
ประการที่สี่ ผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย และชาวต่างชาติมักจะตกเป็นเป้าหมายของมาตรการที่ใช้
ในการต่อต้านการก่อการร้าย อันตรายจึงอยูท่ มี่ าตรการดังกล่าวอาจท�ำให้ความตึงเครียด
ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในสังคมทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งผลกระทบต่อ
บรรทัดฐานทางกฎหมายที่ระบุว่าทุกคนควรจะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคภายใต้
กฎหมาย
แม้ว่าการใช้มาตรการทั้งหลายดังกล่าวข้างต้นอาจมีความจ�ำเป็นในการรับมือกับการ
ก่อการร้ายอย่างมีประสิทธิภาพ รัฐสภาก็ควรที่จะให้หลักประกันว่า มาตรการเหล่านี้จะ
ต้องสอดคล้องกับหลักการและกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมายระหว่างประเทศ
ด้านมนุษยธรรมด้วย กล่าวอีกนัยหนึง่ ก็คอื การพยายามทีจ่ ะให้ได้มาซึง่ ความมัน่ คงอย่าง
สมบูรณ์นั้นไม่เพียงแต่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเท่านั้น แต่ยังอาจจะเป็นอันตราย
ต่อพันธกรณีของรัฐที่มีต่อทั้งกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งก็จะเข้า
ข่ายเดียวกับการพยายามจะให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจโดยเด็ดขาด ซึ่งมีความขัดแย้งต่อแนวคิด
ของระบอบประชาธิปไตยโดยสิ้นเชิง และนี่จึงเป็นเหตุผลที่ระบบกฎหมายทั้งมวลจึงได้
ก�ำหนดขอบเขตการใช้อำ� นาจพิเศษโดยฝ่ายบริหารไว้นั่นเอง และในบรรยากาศของการ
ต่อต้านการก่อการร้ายในปัจจุบัน ความตึงเครียดระหว่างเสรีภาพและความมั่นคงอาจ
ท�ำให้รัฐสภาต้องเผชิญกับข้อท้าทายที่หนักหนาสาหัส กระนั้นก็ดี การก่อให้เกิดความ
สมดุลระหว่างการคงไว้ซึ่งเสรีภาพ และการรักษาความมั่นคงนั้นก็ไม่ควรตกเป็นความ
รับผิดชอบของฝ่ายบริหารแต่เพียงล�ำพัง เพราะรัฐสภาในฐานะที่เป็นผู้แทนปวงชนและ
เป็นผูใ้ ห้หลักประกันสิทธิของประชาชน ก็ควรจะต้องท�ำหน้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลและตรวจสอบ
การรักษาดุลยภาพดังกล่าวอย่างใกล้ชิดด้วย
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ท่านสามารถท�ำอะไรได้บ้างในฐานะสมาชิกรัฐสภา
การต่อสู้กับการก่อการร้าย

ด�ำเนินการตามแนวทางอย่างกว้างๆ ในการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายโดยไม่เพียงแต่มุ่งให้
ความคุม้ ครองและการสร้างความมัน่ คงปลอดภัยแก่ประชาชนเท่านัน้ แต่จะต้องจัดการที่
ต้นตอของปัญหาการก่อการร้ายนัน้ ด้วย อันได้แก่ ปัญหาความขัดแย้งภายในรัฐ เป็นต้น
และควรระลึกเสมอว่าการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างภูมภิ าคต่างๆ โดยสันติวธิ ี การส่งเสริม
ให้เกิดการเจรจาและการสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนทีม่ วี ฒ
ั นธรรมต่างกันเป็นหัวใจ
ส�ำคัญของการป้องกันมิให้เกิดการก่อการร้ายด้วย
รากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคต่างๆ ส่วนใหญ่มาจากความขัดแย้งระหว่าง
ชนกลุ่มใหญ่กับชนกลุ่มน้อยที่มีเชื้อชาติหรือศาสนาที่แตกต่างกัน หากแต่ถูกกระจาย
อยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ในกรณีดังกล่าว การใช้กองทัพเข้าจัดการอาจก่อให้เกิดปัญหาได้
สมาชิกรัฐสภาจากพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยต่างๆ ควรจะมีส่วนร่วมในคณะกรรมาธิการ
กลาโหม คณะกรรมาธิการข่าวกรองและคณะกรรมาธิการยุติธรรมด้วย นอกจากนี้
รัฐสภาควรจะจัดตัง้ คณะกรรมาธิการพิเศษและศาลพิเศษ เพือ่ ปกป้องคุม้ ครองชนกลุม่ น้อย
เหล่านี้เป็นการเฉพาะ
ท�ำให้แน่ใจว่ารัฐของท่านเป็นคู่ภาคีในอนุสัญญาระหว่างประเทศและพิธีสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย อันได้แก่ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการระงับการ
ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ลงวันที่ 9 ธันวาคม ค.ศ. 1999 และเมื่อ
เห็นควร รีบด�ำเนินการให้มกี ารให้สตั ยาบันหรือการเข้าร่วมเป็นภาคีในตราสารและกลไก
ต่างๆ เหล่านี้ ตลอดจนผลักดันให้มีการก�ำหนดนโยบายและออกกฎหมายที่สอดรับกับ
สนธิสัญญาระหว่างประเทศดังกล่าวด้วย
เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดมาตรการต่างๆ ที่มุ่งไปสู่การออกข้อมติของสมัชชาใหญ่
สหประชาชาติวา่ ด้วยการปราบปรามการกระท�ำอันเป็นการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ และ
ข้อมติที่เกี่ยวกับอนุสัญญาที่ครอบคลุมในเรื่องการขจัดการก่อการร้ายให้หมดสิ้น
ด�ำเนินการให้มีการออกมาตรการทางนิติบัญญัติที่ก�ำหนดการชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้
ตกเป็นเหยื่อของการก่อการร้าย อันเป็นการแสดงออกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของประเทศ
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ท�ำให้เกิดหลักประกันว่า กฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายทั้งหลายจะคงรักษาดุลยภาพ
ระหว่างความจ�ำเป็นในเรื่องความมั่นคงและการคงไว้ซึ่งสิทธิทางการเมืองและสิทธิ
พลเมืองของประชาชน ตลอดจนค�ำนึงถึงผลกระทบที่อาจตามมาของกฎหมายดังกล่าว
ต่อผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกฝ่าย รวมทัง้ ค�ำนึงถึงค่าใช้จา่ ยทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการน�ำกฎหมายดังกล่าว
ไปใช้ปฏิบัติด้วย
โปรดดูข้อเสนอแนะในกรอบต่างๆ ที่เกี่ยวกับประเด็นนี้ในบทที่ 8 เรื่องสถานการณ์ที่เป็นกรณี
ยกเว้น และในบทที่ 19 เรื่องการคงไว้ซึ่งความมั่นคงภายในและการรักษาความสงบเรียบร้อย
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บทที่ 21

วิทยาการด้านข้อมูลข่าวสาร
และความมั่นคง :
เครื่องมือและความท้าทายใหม่ๆ
การเกิดวิทยาการใหม่ๆ ในด้านข้อมูลข่าวสารมีสว่ นช่วยในงานด้านการรักษาความมัน่ คง
ขณะที่ก็ก่อให้เกิดภัยคุกคามใหม่ๆ ที่มีความร้ายแรงควบคู่ไปด้วย มติของคณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1373 (ค.ศ. 2001) (โปรดดูกรอบที่ 44) ซึ่งได้กล่าวถึง
ไปในบทก่อนหน้านี้ แสดงให้เห็นถึงการที่ประชาคมระหว่างประเทศตระหนักดีถึงผลดี
และผลเสียของความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านข่าวสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบ
ต่อปัญหาการก่อการร้ายระหว่างประเทศและอันตรายอันอาจเกิดขึ้นต่อสันติภาพและ
ความมั่นคงระหว่างประเทศ
ในช่วง 2-3 ทศวรรษทีผ่ า่ นมา องค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ได้ทำ� งานอย่างแข็งขันในอันที่
จะหาวิธีป้องกันมิให้มีการใช้วิทยาการด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อสนับสนุนอาชญากรรมและ
ปฏิบตั กิ ารต่างๆ อันเป็นภัยคุกคามต่อความมัน่ คงระหว่างประเทศ และในขณะเดียวกัน
ก็พยายามหาแนวทางเพือ่ ป้องกันมิให้รฐั ต่างๆ ใช้เทคโนโลยีดา้ นข้อมูลข่าวสารเหล่านัน้ ไป
ในวิถีทางที่จะเป็นภัยต่อเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนด้วย
สมาชิกรัฐสภาควรให้ความสนใจกับประเด็นต่างๆ ที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เพื่อเป็นแนวทาง
ในการผลักดันและพัฒนากฎหมายที่จะรับมือกับข้อท้าทายข้างต้น
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อาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ต
ในขณะที่ยังไม่มีค�ำจ�ำกัดความที่แน่ชัดว่า อะไรคือองค์ประกอบของอาชญากรรมทาง
อินเตอร์เน็ต แต่กเ็ ป็นทีร่ บั รูก้ นั โดยทัว่ ไปว่า อาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ตนัน้ ครอบคลุม
ถึงอาชญากรรมต่างๆ และการใช้เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารในทางที่ผิด โดยอาชญากรรม
ทีเ่ ป็นทีแ่ พร่หลายและรู้จกั กันดีทสี่ ดุ ก็คอื การเจาะฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์และการปล่อย
ไวรัสลงคอมพิวเตอร์นั่นเอง และแม้ว่าในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีที่แล้ว จะเริ่มมีการให้
ความสนใจต่อประเด็นนีม้ ากขึน้ แต่ปญ
ั หาของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์นกี้ ม็ ใิ ช่เรือ่ ง
ใหม่แต่ประการใด จนอาจกล่าวได้ว่าเหตุการณ์การเจาะฐานข้อมูลและการแพร่เชื้อไวรัส
ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์นนั้ มีมาตัง้ แต่ในยุคแรกๆ ของการเริม่ ใช้คอมพิวเตอร์เลยทีเดียว
ข้อแตกต่างในปัจจุบันก็คือ ผู้เจาะฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์มีโอกาสมากยิ่งขึ้นใน
การกระท�ำดังกล่าวอันเป็นผลจากความแพร่หลายของระบบอินเตอร์เน็ต ประโยชน์ที่
ผู้คนได้รับจากการใช้อินเตอร์เน็ต ตลอดจนความแพร่หลายของเครือข่ายเว็ปไซต์ต่างๆ
ยิ่งท�ำให้สาธารณชนทั่วไปใช้อินเตอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ก็คือการเกิดอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ ไม่เว้นแต่ละวันเลยทีเดียว
ในวันที่ 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2001 สภาแห่งยุโป (Council of Europe)23 ได้ออก
กฎหมาย เรื่องอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Convention on Cybercrime) ซึ่ง
ขณะนี้เปิดให้มีการให้สัตยาบันและจะมีผลใช้บังคับทันทีที่มีผู้ให้สัตยาบันครบ 5
ประเทศ ซึ่งจะต้องประกอบด้วยรัฐที่เป็นสมาชิกของสภายุโรปอย่างน้อย 3 ประเทศ
(ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2002 มีรัฐที่ลงนามในอนุสัญญาดังกล่าวที่เป็นสมาชิกของ
สภายุโรปแล้ว 29 ประเทศ และรัฐที่มิใช่สมาชิกอีก 4 ประเทศ) โดยอนุสัญญานี้มีที่มา
จากความจ�ำเป็นของการทีจ่ ะต้องมีนโยบายร่วมกันในการปกป้องสังคมจากอาชญากรรม
ดังกล่าว ด้วยการออกกฎหมายที่เหมาะสมที่สามารถน�ำมาบังคับใช้ร่วมกันและด้วยการ
ส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างประเทศมากขึ้น24
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การรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูล
การเติบโตอย่างรวดเร็วของการใช้ระบบข้อมูลในทุกสาขาและเพือ่ วัตถุประสงค์ในทุกด้าน
ส่งผลให้องค์การระหว่างประเทศมีความกังวลห่วงใยต่อผลกระทบในทางลบทีอ่ าจจะเกิดขึน้
ตามมา และจึงส่งผลให้สภาขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
(Council of the Organization for Economic Cooperation Development
OECD)25 ได้ก�ำหนดแนวทางอย่างละเอียดในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของระบบ
ข้อมูล โดยมีเจตนาเพื่อ:
สร้างความตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงภัยต่อระบบข้อมูลและวิธีป้องกันต่างๆ ที่จะ
รับมือกับภัยดังกล่าว
เป็ น การสร้ า งแนวทางอย่ า งกว้ า งๆ ส�ำ หรั บ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบทั้ ง ในภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนในการพัฒนาและบังคับใช้มาตรการ แนวปฏิบัติ และกระบวนการ
ในการรักษาความปลอดภัยให้ระบบข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีความเชือ่ มโยงกัน
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาและการน� ำเอา
มาตรการ แนวปฏิบัติ และกระบวนการขั้นตอนข้างต้นมาใช้
เสริมสร้างให้เกิดความมัน่ ใจในระบบข้อมูล และในวิธกี ารของการได้มาซึง่ ข้อมูล
และการที่ข้อมูลดังกล่าวถูกน�ำมาใช้
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการสร้างระบบการรักษาความปลอดภัย
ให้กับระบบข้อมูลต่างๆ
ในการรับเอาแนวทางข้างต้นมาใช้นั้น สภา OECD ระบุด้วยว่า “แนวทางดังกล่าวมิได้
ส่งผลกระทบต่อสิทธิอนั เป็นอ�ำนาจอธิปไตยของรัฐบาลของแต่ละประเทศในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ
การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงแห่งรัฐ และจักต้องไม่ขัดกับกฎหมาย
ภายในของรัฐนั้นๆ”
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บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลทางคอมพิวเตอร์
ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1990 สมัชชาสหประชาชาติได้ออกแนวทางเกีย่ วกับแฟ้มข้อมูล
ส่วนบุคคลทางคอมพิวเตอร์ ซึง่ ในช่วงเวลาก่อนหน้านัน้ คือในเดือนกันยายน ค.ศ. 1980
OECD ก็ได้น�ำเอาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อก�ำหนดในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลและ
การส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลข้ามเขตแดนมาใช้ปฏิบตั ิ นอกจากนี้ สภาแห่งยุโรปได้มกี าร
ออกอนุสัญญาว่าด้วยการให้การคุ้มครองปัจเจกบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับการด�ำเนินการ
สืบค้นข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติขึ้นในปี ค.ศ. 1981 โปรดดูกรอบที่ 46

กรอบที่ 46
อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองปัจเจกชนจากกระบวนการสืบค้นข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ
(Convention for the Protection of Individuals with regard
to Automatic Processing of Personal Data - - ETS No. 108)
“อนุสัญญาฉบับนี้เป็นตราสารระหว่างประเทศฉบับแรก ที่ให้ความคุ้มครองแก่ปัจเจกบุคคล
จากการใช้อ�ำนาจในทางที่ผิด อันอาจเป็นผลมาจากการรวบรวมและกระบวนการสืบค้นข้อมูล
ส่วนบุคคล และจากการพยายามหาแนวทางในการควบคุมการส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคล
ข้ามเขตแดน นอกเหนือไปจากการให้หลักประกันในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการรวบรวมและกระบวนการ
สืบค้นข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว อนุสัญญาฉบับนี้กำ� หนดว่า การด�ำเนินการสืบค้นข้อมูลส่วนบุคคล
ที่มี “ความอ่อนไหว” ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ ศาสนา สุขภาพ การเมือง เรื่องเพศสัมพันธ์
หรือประวัติอาชญากรรม ฯลฯ โดยปราศจากการให้ความคุ้มครองทางกฎหมายที่เหมาะสมนั้น
ถือเป็นการกระท�ำที่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ อนุสัญญาฉบับนี้ยังถือว่าสิทธิของปัจเจกชนที่จะ
รับรู้ว่ามีการเก็บข้อมูลของตนไว้นั้นเป็นสิทธิอันละเมิดมิได้ และหากจ�ำเป็นบุคคลดังกล่าวมีสิทธิ
ขอแก้ไขข้อมูลทีถ่ กู บันทึกไว้ดว้ ย การจ�ำกัดสิทธิดงั ทีร่ ะบุไว้ในอนุสญ
ั ญานีจ้ ะกระท�ำได้กต็ อ่ เมือ่ มี
ผลประโยชน์ที่เหนือกว่า (เช่น ความมั่นคงแห่งรัฐ การป้องกันประเทศ ฯลฯ) ตกอยู่ในอันตราย
อนุสญ
ั ญานีย้ งั ได้กำ� หนดข้อจ�ำกัดบางประการของการส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดนไปยัง
รัฐที่มิได้มีกฎหมายรองรับในเรื่องการให้ความคุ้มครองในระดับเดียวกันนี้ไว้ด้วย”
แหล่งที่มา : Council of Europe, website http://conventions.coe.int
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ท่านสามารถท�ำอะไรได้บ้างในฐานะสมาชิกรัฐสภา
การออกกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ท�ำให้แน่ใจว่ามีกฎหมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
และมีการทบทวนกฎหมายดังกล่าวอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้มีความทันสมัยและสามารถ
ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีเหล่านั้นได้
ท�ำให้แน่ใจว่ารัฐของท่านเป็นคู่ภาคีในอนุสัญญาทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ ตลอดจนท�ำให้แน่ใจว่าได้มีการปรับปรุงนโยบายและกฎหมาย
ภายในให้สอดคล้องกับสนธิสัญญา/พิธีสารระหว่างประเทศเหล่านั้นด้วย
ติดตามและตรวจสอบดูแลให้ทั้งนโยบายและกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ต่างๆ มีความละเอียด
รอบคอบและถูกน�ำไปบังคับใช้โดยค�ำนึงถึงความส�ำคัญของการคงไว้ซึ่งสิทธิมนุษยชน
และการเคารพเสรีภาพขั้นพื้นฐานต่างๆ ด้วย
เมื่อเห็นควรและเหมาะสม ให้ดำ� เนินการต่างๆ เช่น การเปิดอภิปราย หรือการตั้งกระทู้
ในสภาต่อรัฐบาลในประเด็นเหล่านี้ หรือการขอให้มีการไต่สวน รับฟังการพิจารณาเพื่อ
หาแนวทางในการแก้ไขและเยียวยาสถานการณ์อันไม่พึงประสงค์ต่างๆ

เครื่องมือและทรัพยากรของรัฐสภา

ท�ำให้แน่ใจว่าคณะกรรมาธิการหรืออนุกรรมาธิการรัฐสภาได้ดำ� เนินการติดตามพัฒนาการ
และประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และน�ำเอาเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้
อย่างต่อเนื่องและเป็นการถาวร
หากมีความจ�ำเป็น ให้ด�ำเนินการจัดตั้งคณะกรรมาธิการหรืออนุกรรมาธิการดังกล่าว
ขึ้น หรือให้มีการรวมเอาประเด็นเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ให้อยู่ในอ�ำนาจของคณะ
กรรมาธิการประจ�ำของรัฐสภาที่มีอยู่แล้วด้วย
ท�ำให้แน่ใจว่า คณะกรรมาธิการรัฐสภาที่รับผิดชอบในประเด็นดังกล่าวมีทั้งทรัพยากร
และผู้เชี่ยวชาญอย่างเพียงพอที่จะท�ำให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายด�ำเนินลุล่วงไปได้
เมื่อเห็นควรและเหมาะสม ริเริ่มให้มีการจัดตั้งกลุ่มย่อยอย่างไม่เป็นทางการในรัฐสภา
เพื่อติดตามความเคลื่อนไหว ความก้าวหน้าของวิทยาการดังกล่าวและผลักดันให้มีการ
อภิปราย ตลอดจนการลงมือด�ำเนินการในรัฐสภาในประเด็นนี้ โดยที่กลุ่มทางการเมือง
ดังกล่าวนี้ ควรจะมีลกั ษณะทีไ่ ม่โอนเอียงไปอิงพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่ และ
ในกรณีที่เป็นระบบ 2 สภา ก็ควรที่จะจัดตั้งกลุ่มย่อยทั้งสองสภาด้วย
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บทที่ 22

ภารกิจในปฏิบัติการรักษาสันติภาพ
ระหว่างประเทศ
ในบริบทของสถานการณ์ระหว่างประเทศปัจจุบัน มีความพยายามมากขึ้นในการแก้ไข
ความขัดแย้งระหว่างประเทศด้วยมาตรการดังที่ก�ำหนดไว้ในบทบัญญัติของกฎบัตร
สหประชาชาติหมวดที่ VI (การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี) หรือหมวดที่ VII (การ
กระท�ำใดๆ ที่เป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพ ละเมิดสันติภาพ และการกระท�ำอันเป็นการ
รุกราน) จากข้อก�ำหนดดังกล่าว องค์การสหประชาชาติได้พฒ
ั นาทัง้ แนวความคิดและวิธี
ปฏิบัติในหลากหลายรูปแบบ (โปรดดูค�ำจ�ำกัดความของวิวัฒนาการเหล่านี้ได้ในกรอบที่
47) รวมถึงการสร้างกระบวนการในการจัดองค์กรและการปฏิบตั ภิ ารกิจต่างๆ เหล่านัน้ ด้วย
(โปรดดูกรอบที่ 48 เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติการรักษาสันติภาพอย่างเป็นขั้นตอน
ของสหประชาชาติ และกรอบที่ 50 เกีย่ วกับการฝึกผูท้ ำ� หน้าทีร่ กั ษาสันติภาพ) และหากมี
สถานการณ์ทสี่ ง่ ผลกระทบต่อความมัน่ คงระหว่างประเทศ รัฐทัง้ หลายก็อาจจะถูกร้องขอ
ให้มีส่วนร่วมในภารกิจต่างๆ เหล่านั้นด้วย

การมีส่วนสนับสนุนปฏิบัติการรักษาสันติภาพในต่างประเทศ
การรักษาสันติภาพ (Peacekeeping) การท�ำให้เกิดสันติภาพ (Peace Enforcement) หรือปฏิบัติการสร้างสันติภาพนั้นขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมของรัฐภาคีสมาชิกของ
สหประชาชาติโดยค�ำสั่งของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ในปัจจุบันรัฐ
ต่างๆ ส่งกองก�ำลังไปประจ�ำการในต่างประเทศโดยมีจุดประสงค์เพื่อน�ำสันติภาพและ
ความมั่นคงให้คืนสู่ภูมิภาคที่ไร้เสถียรภาพ ประเด็นส�ำคัญคือ ในการส่งกองก�ำลังเข้าไป
ประจ�ำการยังพื้นที่ต่างๆ นั้น จะต้องเป็นไปในลักษณะที่สอดคล้องกับ กฎเกณฑ์และ
หลักการระหว่างประเทศ ซึง่ หลักการทีส่ �ำคัญทีส่ ดุ นัน้ ได้กล่าวถึงไปแล้วในบทที่ 5 ทีว่ า่ ด้วย
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติและกฎกติการะหว่างประเทศ
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จากมุมมองของธรรมาภิบาลในการปกครองนั้น จึงเป็นความเหมาะควรและเป็น
ข้อเสนอแนะว่า ภายใต้ระบบของการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างฝ่ายบริหารและ
นิตบิ ญ
ั ญัติ รัฐสภาควรทีจ่ ะมีโอกาสทีจ่ ะมีสว่ นร่วมในกระบวนการตัดสินใจส่งกองก�ำลัง
ไปประจ�ำการยังต่างประเทศด้วย

กรอบที่ 47
การท�ำให้เกิดสันติภาพ การรักษาสันติภาพ การบังคับให้เกิดสันติภาพ
การสร้างสันติภาพ : ค�ำจ�ำกัดความของสหประชาชาติ
การท�ำให้เกิดสันติภาพ (Peacemaking)
การท�ำให้เกิดสันติภาพ หมายถึงการใช้มาตรการ/เครื่องมือทางการทูตเพื่อโน้มน้าวให้คู่กรณีใน
ความขัดแย้งยุติความเป็นศัตรูกันและหันเข้าสู่การเจรจาเพื่อจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
สหประชาชาติ จ ะสามารถมีบ ทบาทได้ ก็ต ่ อ เมื่อ คู ่ ก รณีใ นความขัด แย้ ง ยอมรับ บทบาทของ
สหประชาชาติเท่านั้น ซึ่งก็เป็นกรณีเดียวกับปฏิบัติการที่เป็นเชิงป้องกันอื่นๆ และด้วยเหตุนี้ การ
ใช้กำ� ลังต่อคู่กรณีความขัดแย้งฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเพื่อบีบบังคับให้ยุติความเป็นศัตรูระหว่างกัน จึง
มิได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการท�ำให้เกิดสันติภาพ
การรักษาสันติภาพ (Peacekeeping)
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1948 เป็นต้นมา มีปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติถึง 54 ครั้ง ใน
จ�ำนวนนี้ คณะมนตรีความมั่นคงมีบัญชาให้ตั้งปฏิบัติการรักษาสันติภาพถึง 41 ครั้ง ในรอบ 12
ปีที่ผ่านมา และปัจจุบันมีปฏิบัติการรักษาสันติภาพที่ยังคงด�ำเนินอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ถึง 15 คณะ
แรกเริ่มนั้น ปฏิบัติการรักษาสันติภาพนั้นเริ่มขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการกับปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างประเทศและใช้บคุ ลากรทางทหารจากหลากหลายประเทศมาประจ�ำการภายใต้การ
บัญชาการของสหประชาชาติ โดยมีเป้าหมายเพือ่ ช่วยควบคุมและแก้ไขความขัดแย้งทีม่ กี ารใช้อาวุธ
ขึ้นต่อสู้กัน แต่ในปัจจุบัน ปฏิบัติการรักษาสันติภาพได้ถูกน�ำไปใช้กับสถานการณ์ภายในรัฐและ
สงครามกลางเมืองมากขึน้ เรือ่ ยๆ ซึง่ ท�ำให้หน้าทีข่ องผูป้ ฏิบตั กิ ารรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ
ไม่ว่าจะเป็นทหาร เจ้าหน้าทีต่ �ำรวจทีเ่ ป็นพลเรือน และพลเรือนอีกเป็นจ�ำนวนมาก มีภารกิจตัง้ แต่
การพยายามแยกคู่กรณีที่มีความขัดแย้งและเป็นศัตรูออกจากกันอย่างสันติ จนถึงสนับสนุนให้
คู่กรณีสามารถท�ำงานร่วมกันได้โดยสันติด้วย
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การปฏิบตั กิ ารรักษาสันติภาพจึงหมายรวมถึง การช่วยให้มกี ารน�ำเอาสัญญา/ความตกลงสันติภาพ
ไปปฏิบัติ การติดตามตรวจสอบการหยุดยิง การสร้างเขตกันชนและการจัดตั้งสถาบันทาง
การเมืองต่างๆ การท�ำงานร่วมกับรัฐบาล องค์กรทีม่ ใิ ช่รฐั บาลและพลเรือนในพืน้ ทีเ่ พือ่ ด�ำเนินการ
ให้ความช่วยเหลือ บรรเทาสาธารณภัยในยามฉุกเฉิน การปลดประจ�ำการผู้ที่เคยจับอาวุธขึ้ต่อสู้
และน�ำคนเหล่านี้กลับคืนสู่สังคม การกู้กับระเบิด ตลอดจนจัดให้มีการเลือกตั้งและส่งเสริมการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน รัฐสมาชิกของสหประชาชาติอาสาที่จะจัดกองก�ำลังและเครื่องมือต่างๆ เอง
ทั้งนี้เพราะสหประชาชาติมิได้มีกองทัพหรือเจ้าหน้าที่ต�ำรวจของตนเอง ผู้สังเกตการณ์เลือกตั้ง
ผู้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนและพลเรือนจ�ำนวนมากจะท�ำงานร่วมกับ
บุคลากรในเครือ่ งแบบ สิง่ ทีถ่ อื ว่าเป็น “อาวุธ” ทีแ่ ข็งแกร่งทีส่ ดุ ของกองก�ำลังรักษาสันติภาพ ก็คอื
ความเป็นกลางในขณะปฏิบตั ภิ ารกิจ อย่างไรก็ดี ปฏิบตั กิ ารรักษาสันติภาพถือเป็นงานทีเ่ สีย่ งอันตราย
ดังจะเห็นได้ว่า นับจากปี ค.ศ. 1948 เป็นต้นมา มีเจ้าหน้าที่ที่ทำ� หน้าที่ในการรักษาสันติภาพ
ของสหประชาชาติทั้งที่เป็นทหารและพลเรือนเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วถึง 1,650 ราย
การบังคับให้เกิดสันติภาพ :
การบังคับให้เกิดสันติภาพเป็นสิ่งเดียวกับการรักษาสันติภาพหรือไม่?
ในกรณีของการบังคับให้เกิดสันติภาพนัน้ คณะมนตรีความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติให้อำ� นาจแก่
รัฐสมาชิกที่จะใช้มาตรการต่างๆ ที่จำ� เป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำ� หนดไว้ และในกรณีนี้จึง
ไม่จ�ำเป็นที่จะต้องได้รับความยินยอมจากคู่กรณีในความขัดแย้งแต่ประการใด การใช้มาตรการ
บังคับนี้ได้ถูกน�ำมาใช้ในหลายกรณี ดังเช่นในกรณีของสงครามอ่าว กรณีโซมาเลีย รวันดา ไฮติ
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา อัลบาเนีย ติมอร์ตะวันออก ปฏิบตั กิ ารการใช้กำ� ลังเพือ่ ให้เกิดสันติภาพ
ดังกล่าวมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของสหประชาชาติ หากแต่เป็นปฏิบัติการที่ด�ำเนินการโดย
ประเทศหนึ่งประเทศใดเพียงประเทศเดียวหรือโดยกลุ่มประเทศ ดังเช่น ออสเตรเลีย ในกรณี
ของติมอร์ตะวันออก (ปี ค.ศ. 1999) เนโตในบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995)
และในโคโซโว (ค.ศ. 1999) อันเป็นกรณีที่เนโตเป็นผู้นำ� กองก�ำลังและสหประชาชาติเป็นหัวหน้า
คณะผู้บริหารชั่วคราว
บทบัญญัตใิ นกฎบัตรสหประชาชาติในเรือ่ งการคงไว้ซงึ่ สันติภาพและความมัน่ คงระหว่างประเทศ
เป็นรากฐานส�ำคัญของทั้งปฏิบัติการสร้างสันติภาพและปฏิบัติการบังคับให้เกิดสันติภาพข้างต้น
การสร้างสันติภาพ (Peace-building)
การสร้างสันติภาพ หมายถึงกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศในการสร้าง
สันติภาพภายหลังจากวิกฤติ์ความขัดแย้ง ซึ่งปฏิบัติการสร้างสันติภาพนี้จึงมีขอบเขตอ�ำนาจที่
ค่อนข้างกว้างขวางอย่างมากเพราะมีสว่ นสัมพันธ์โดยตรงกับภารกิจการสร้างและฟืน้ ฟูบรู ณะประเทศ
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ภารกิจในด้านมนุษยธรรม
เป็นภารกิจทีม่ เี ป้าหมายในการบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรมต่างๆ ในกรณีของสงครามกลางเมือง
ความอดอยาก และภัยพิบัติทางธรรมชาติ – ไม่ว่าจะเป็นการเกิดอุทกภัย ความแห้งแล้ง พายุ
หรือแผ่นดินไหว ผู้ที่มีส่วนร่วมในภารกิจนี้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชน
หรือหน่วยงานต่างๆ ของสหประชาชาติ มุ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินในลักษณะนี้
ไปพร้อมๆ กัน ทั้งนี้เพราะในสภาวการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว บางครั้งมีความจ�ำเป็นต้องใช้กองก�ำลัง
ของกองทัพเข้าช่วยในการล�ำเลียงความช่วยเหลือ เนื่องจากเป็นหนทางเดียวที่จะสามารถส่ง
ความช่วยเหลือในด้านการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ได้อย่างเต็มที่
แหล่งที่มา : จากบางส่วนของเว็ปไซต์ขององค์การสหประชาชาติ http://www.un.org

อาจกล่าวได้วา่ ทัง้ รัฐบาลและประชาชนควรให้ความสนใจทีจ่ ะให้รฐั สภามีสว่ นร่วมอย่างมาก
ที่สุดเท่าที่จะกระท�ำได้ในกระบวนการของการส่งกองก�ำลังไปยังต่างประเทศ ทั้งนี้เพราะ
การถกอภิปรายในสภา ตลอดจนการลงคะแนนเสียงในสภาเป็นการสร้างความชอบธรรมใน
ระบอบประชาธิปไตยในภารกิจเกีย่ วกับสันติภาพข้างต้น พร้อมกับการสร้างแรงสนับสนุน
จากประชาชนควบคู่กันไปด้วย

การมีส่วนร่วมของรัฐสภาในกระบวนการตัดสินใจ
ในการส่งกองก�ำลังไปยังต่างประเทศ
ถึงแม้ว่าการส่งกองก�ำลังไปประจ�ำยังต่างประเทศจะมีความส�ำคัญมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ใน
บริบทของการรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่และการมีโอกาสทีจ่ ะแก้ไขวิกฤติการณ์
ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้ลลุ ว่ งไปได้กต็ าม รัฐสภาก็ยงั คงมีบทบาททีค่ อ่ นข้าง
จ�ำกัดอยูด่ ี หรือในบางกรณีกเ็ กือบไม่มบี ทบาทเลยในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการให้ความเห็นชอบหรือ
อนุมัติการเข้ามีส่วนร่วมในภารกิจรักษาสันติภาพของประเทศ ซึ่งท่าทีดังกล่าวควรที่จะ
มีการเปลี่ยนแปลง อย่างน้อยที่สุดก็ให้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นบางส่วนเพื่อก่อให้เกิด
หลักประกันว่า ยังพอมีการก�ำกับดูแลและตรวจสอบประเด็นด้านความมัน่ คงในกระบวนการ
ประชาธิปไตยอยู่บ้าง
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มีสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 3 รูปแบบที่รัฐสภาจะมีบทบาทและเข้ามีส่วนร่วมได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในการปกครอง

บทบาทของรัฐสภาทั้งในช่วงก่อนและหลังการส่งกองก�ำลัง
ไปประจ�ำการยังต่างประเทศ (มีบทบาทที่เข้มแข็ง)
หากมีการก�ำหนดว่าจะต้องได้รับการอนุมัติก่อน การจัดส่งกองก�ำลังไปประจ�ำการ
ยังต่างประเทศจะกระท�ำได้ก็ต่อเมื่อผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้วเท่านั้น อย่างไร
ก็ตาม จะมีความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างสถานการณ์ที่รัฐสภามีอ�ำนาจในการอภิปราย
และจึงมีการลงคะแนน (ในกรณีของสหรัฐอเมริกา) และสถานการณ์ทมี่ กี ารก�ำหนดว่าจะ
ต้องมีการออกกฎหมายเป็นการเฉพาะเพือ่ ก�ำหนดเหตุผลและขอบเขตอ�ำนาจของภารกิจ
ดังกล่าว (ดังเช่นกรณีของสวีเดน) ในทั้งสองกรณีเป็นการสร้างความชอบธรรมภายใต้
กระบวนการประชาธิปไตยในการปฏิบตั กิ ารเข้าแทรกแซงเพือ่ มนุษยธรรมและการปฏิบตั ิ
ภารกิจในการรักษาสันติภาพ
เนื่องจาก เวลา ถือว่ามีความส�ำคัญอย่างยิ่งในประเด็นด้านความมั่นคง แต่กระบวนการ
ขั้นตอนทางรัฐสภาโดยปกติก็มักจะไม่สามารถด�ำเนินการให้แล้วเสร็จได้อย่างรวดเร็ว
ด้วยเหตุนี้ เงื่อนไขของการให้มีการอนุมัติหรือการให้ความยินยอมโดยรัฐสภาก่อน
การส่งกองก�ำลังไปยังต่างประเทศจึงมิใช่เรื่องที่จะกระท�ำได้โดยง่ายในทางปฏิบัติ และ
ด้วยเหตุนี้เอง ในกรณีส่วนใหญ่จึงมักจะเป็นสถานการณ์ที่รัฐสภาจะเข้ามามีบทบาทใน
ประเด็นนี้ ก็ในภายหลังเท่านัน้ ดังกรณี กฎหมายเรือ่ งอ�ำนาจในการสงคราม (War Powers
Resolution)26 ของสหรัฐอเมริกา ที่ระบุว่าสภาคองเกรสควรจะต้องตกลงว่าการส่งกอง
ก�ำลังไปประจ�ำการยังต่างประเทศได้มากกว่า 90 วัน ซึง่ ก็เป็นผลมาจากการทีไ่ ด้มกี ารส่ง
กองก�ำลังไปประจ�ำการยังต่างประเทศก่อนที่จะได้รับการอนุมัติจากสภานั่นเอง ขณะที่
ในกรณีของเนเธอร์แลนด์นั้น มาตราที่ 100 ของรัฐธรรมนูญก�ำหนดให้มีการร่วมมือกัน
ระหว่างฝ่ายรัฐบาลและรัฐสภาตัง้ แต่แรกในประเด็นการส่งกองก�ำลังไปประจ�ำการยังต่างแดน
โดยก�ำหนดให้สภาต้องได้รับการแจ้งล่วงหน้าถึงข้อมูลทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการ
ประจ�ำการหรือการจัดวางก�ำลังของกองทัพและในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการบังคับใช้หรือการส่งเสริม/
สนับสนุนกฎหมายหรือการจัดระเบียบระหว่างประเทศ ซึง่ หมายรวมถึงการให้ความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมในกรณีที่มีการจับอาวุธขึ้นต่อสู้กันด้วย
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บทบาทของรัฐสภาที่จ�ำกัดเฉพาะในการอภิปรายในประเด็นการส่งกองก�ำลัง
ไปประจ�ำยังต่างประเทศ (บทบาทอันจ�ำกัด)
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายภายในประเทศได้จำ� กัดบทบาทของรัฐสภาไว้ โดย
สภาสามารถเปิดอภิปรายในประเด็นการส่งกองก�ำลังไปยังต่างแดนทีไ่ ด้เกิดขึน้ แล้ว แต่ไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของฝ่ายบริหารได้ ยิ่งไปกว่านั้น รัฐสภาก็ไม่มีอ�ำนาจ
ทีจ่ ะลงคะแนนเสียงในประเด็นดังกล่าวด้วย ฉะนัน้ ในกรณีนี้ รัฐบาลจึงเพียงแต่แจ้งให้
รัฐสภารับทราบหลังจากได้สง่ กองก�ำลังไปแล้วเท่านัน้ และแม้วา่ รัฐสภาจะไม่สามารถลงมติ
ในการตัดสินใจที่ฝ่ายบริหารได้ด�ำเนินไปแล้วก็ตาม อย่างน้อยที่สุดกระบวนการเปิด
อภิปรายในสภาก็ช่วยก่อให้เกิดความชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตยในการส่งทหาร
ไปประจ�ำยังต่างประเทศ
ในกรณีทรี่ ฐั สภามีบทบาทอันจ�ำกัดดังกล่าว รัฐสภาจึงไม่อาจมีสว่ นร่วมอย่างเป็นทางการ
ในกระบวนการของการส่งกองก�ำลังไปประจ�ำการยังต่างประเทศได้ อย่างไรก็ดี ใน
ประเพณีปฏิบตั ิ อาจระบุให้ทงั้ รัฐสภาและรัฐบาลมีการถกอภิปรายในประเด็นของการส่ง
ทหารไปประจ�ำอย่างต่างแดน หรืออาจถึงขั้นที่ให้มีการลงมติด้วยในบางประเทศ

บทบาทของรัฐสภาถูกกีดกันออกจากกระบวนการในการตัดสินใจ
(ไม่มบี ทบาทใดๆ ทัง้ สิน้ )
เป็นกรณีทรี่ ฐั สภาไม่สามารถแม้แต่จะเปิดอภิปรายในประเด็นการส่งกองก�ำลังไปประจ�ำการ
ยังต่างแดนได้เลยและการอนุมัติย้อนหลังหลังจากที่รัฐบาลได้ด�ำเนินการไปแล้วก็ไม่มี
ความจ�ำเป็น ทั้งนี้เพราะการส่งกองก�ำลังไปยังต่างประเทศถือเป็นการตัดสินใจด้าน
นโยบายต่างประเทศ ซึง่ เป็นอ�ำนาจอย่างเบ็ดเสร็จของฝ่ายบริหาร และการทีร่ ฐั สภาไม่ได้
มีสว่ นร่วมใดๆ เลยในกระบวนการตัดสินใจจึงเท่ากับเป็นการจ�ำกัดอ�ำนาจของสภาในการ
ก�ำกับดูแลและตรวจสอบภารกิจด้านสันติภาพดังกล่าวด้วย
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เครื่องมืออื่นๆ ที่รัฐสภาสามารถน�ำมาใช้ในภารกิจด้านสันติภาพ
ในต่างประเทศ
แม้ในกรณีที่รัฐสภาถูกกีดกันออกจากกระบวนการตัดสินใจ หรือมีบทบาทได้ค่อนข้าง
จ�ำกัด รัฐสภาก็ยังคงใช้แรงกดดันโดยทางอ้อมต่อรัฐบาลให้ดำ� เนินการต่างๆ อย่างน้อย
ใน 4 วิธีการ กล่าวคือ
รัฐสภาสามารถบังคับให้ฝ่ายบริหารอธิบายความรับผิดชอบในการส่งกองก�ำลัง
ไปยังต่างแดนของตนต่อรัฐสภา อย่างไรก็ดี หากรัฐสภามิได้รับรู้/รับทราบข้อมูล
อย่างครบถ้วนเกี่ยวกับความตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่รัฐบาลได้ลงนามไว้
รัฐสภาก็ไม่สามารถตรวจสอบการตัดสินใจของรัฐบาลในเรื่องเหล่านี้ได้
รัฐสภาสามารถคัดค้านฝ่ายบริหารเมือ่ รัฐบาลเสนองบประมาณทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม
เข้าสู่สภา ในกรณีที่มีภารกิจด้านสันติภาพที่มิได้คาดการณ์หรือมีการวางแผน
ไว้ล่วงหน้า รัฐสภาต้องอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมที่มิได้เป็นงบที่อยู่ในกรอบ
งบประมาณปัจจุบัน รัฐสภาจึงมีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นผ่านอ�ำนาจในการ
อนุมัติงบประมาณได้ (ดังเช่นในกรณีของฝรั่งเศส)
การมีสว่ นร่วมของรัฐสภามิได้มคี วามส�ำคัญแต่เฉพาะในช่วงของการถกอภิปราย
และการลงคะแนนเพื่อตัดสินใจส่งกองก�ำลังไปยังต่างแดนเท่านั้น แม้แต่ในช่วง
ที่มีการปฏิบัติภารกิจด้านสันติภาพแล้วก็ตาม สมาชิกรัฐสภาก็สามารถตั้งกระทู้
ถามหรือใช้ชว่ งระยะเวลาช่วงใดก็ได้ทจี่ ะสอบถามไปยังรัฐบาลเกีย่ วกับประเด็นนี้
นอกจากนี้ สมาชิกรัฐสภายังสามารถเยีย่ มเยือนกองก�ำลังทีป่ ระจ�ำยังต่างประเทศ
ได้ด้วย (โปรดดูบทที่ 17)
จากแง่มุมของการตรวจสอบในเรื่องความรับผิดชอบของรัฐบาลนั้น รัฐสภาก็ยัง
สามารถไต่สวนหรือตั้งค�ำถามไปยังรัฐบาลเพื่อให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ
ภารกิจดังกล่าวภายหลังจากที่ปฏิบัติการรักษาสันติภาพได้เสร็จสิ้นลงแล้วด้วย
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ตารางที่ 48
กระบวนการปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติอย่างเป็นขั้นตอน
องค์การสหประชาชาติไม่มีกองทัพเป็นของตนเอง การปฏิบัติการรักษาสันติภาพในแต่ละกรณี
ต้องมีการก�ำหนดให้สนองตอบต่อความต้องการของแต่ละสถานการณ์ ในแต่ละกรณี คณะมนตรี
ความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติกจ็ ะขอให้มกี ารจัดตัง้ ชุดปฏิบตั กิ ารขึน้ ใหม่ ด้วยเหตุนี้ องค์ประกอบ
ของชุดปฏิบัติการรักษาสันติภาพแต่ละชุดจึงเริ่มต้นจากศูนย์ทุกครั้งไป
สมาชิกคณะมนตรีความมั่นคง 15 ประเทศ เป็นผู้มีอ�ำนาจในการจัดตั้งกองก�ำลังเพื่อปฏิบัติ
การในการรักษาสันติภาพ และเป็นผู้ก�ำหนดขอบเขตภารกิจ ซึ่งในการลงมตินั้นต้องได้คะแนน
เสียงสนับสนุนอย่างน้อย 9 เสียง และต้องไม่ได้รับการคัดค้านจากสมาชิกถาวร (อันได้แก่ จีน
ฝรั่งเศส สหพันธรัฐรัสเซีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา) เลขาธิการสหประชาชาติจะเป็น
ผู้ให้ข้อเสนอแนะถึงระยะเวลาและวิธีการที่จะเริ่มและด�ำเนินการปฏิบัติการดังกล่าว และจะต้อง
เป็นผู้รายงานถึงความคืบหน้าของภารกิจในการรักษาสันติภาพ ขณะทีห่ น่วยงานปฏิบตั กิ ารรักษา
สันติภาพ (Department of Peacekeeping Operations) หรือ DPKO จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการปฏิบตั กิ ารตามค�ำสัง่ ในพืน้ ที่ และเป็นผูจ้ ดั การในด้านการสนับสนุนทางเสบียงแก่ชดุ ปฏิบตั ิ
การรักษาสันติภาพของสหประชาชาติทั่วโลก
เลขาธิการสหประชาชาติเป็นผู้เลือกผู้บัญชาการกองก� ำลังและขอให้สมาชิกส่งกองก�ำลังทหาร
ต�ำรวจ พลเรือน หรือบุคลากรด้านต่างๆ เข้าร่วมในกองก�ำลังดังกล่าว ขณะที่ การสนับสนุนทาง
เสบียงและการส่งก�ำลังบ�ำรุงและอุปกรณ์ทั้งหลายจะต้องได้รับจากรัฐสมาชิกสหประชาชาติ หรือ
จากคู่สัญญาที่เป็นเอกชน ส่วนคณะท�ำงานที่เป็นพลเรือน เจ้าหน้าที่พลเรือนฝ่ายสนับสนุนซึ่ง
มาจากบุคลากรภายในระบบสหประชาชาติ รัฐสมาชิกจะให้ยืมตัวมาชั่วคราวและมีปัจเจกบุคคล
ที่คัดเลือกทั้งจากในท้องที่หรือในระดับนานาชาติเพื่อท�ำหน้าที่ในต�ำแหน่งเฉพาะบางต�ำแหน่ง
ระยะเวลาล่วงหน้าในการที่จะส่งกองก�ำลังไปประจ�ำการในพื้นที่จะมีความแตกต่างกันไป ซึ่งโดย
หลักการแล้วจะขึน้ อยูก่ บั ความเต็มใจของรัฐสมาชิกทีจ่ ะส่งกองทัพเข้าร่วมในแต่ละปฏิบตั กิ ารนัน่ เอง
ขณะทีแ่ หล่งเงินทุนทีส่ ามารถจัดหาได้อย่างทันท่วงทีและความสามารถในการส่งก�ำลังพลเข้าพืน้ ที่
ก็มีผลต่อช่วงระยะเวลาในการส่งกองก�ำลังรักษาสันติภาพเข้าไปประจ�ำในพื้นที่ด้วยเช่นกัน อาทิ
ในปี ค.ศ. 1973 บางส่วนของกองก�ำลังฉุกเฉินของสหประชาชาติ (UN Emergency Force - UNEF II) หน่วยที่ 2 สามารถเข้าประจ�ำการในตะวันออกกลางได้ภายในระยะเวลาเพียง 24
ชั่วโมง อย่างไรก็ดี ในบางกรณีที่มีความซับซ้อนทั้งในเรื่องขอบเขตอ�ำนาจของปฏิบัติการและ
ความยากล�ำบากในการส่งก�ำลังบ�ำรุง หรือกรณีที่กองก�ำลังรักษาสันติภาพต้องเผชิญความเสี่ยง
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อย่างสูงนั้น อาจจะใช้ระยะเวลาหลายเดือนกว่าที่จะมีการรวบรวมและจัดส่งกองก�ำลังไปปฏิบัติ
การในพื้นที่ได้
แหล่งที่มา : United Nations Web site http://www.un.org

ตารางที่ 49
กฎเกณฑ์การใช้ก�ำลังของภารกิจรักษาสันติภาพ
เมือ่ รัฐสภาอนุมตั ใิ ห้มกี ารส่งกองทัพไปประจ�ำการ ณ ต่างประเทศนัน้ รัฐสภาก็อาจจะก�ำหนดระดับ
ของการใช้ก�ำลังที่กองทัพจะสามารถใช้ได้ ตลอดจนระบุสถานการณ์ที่กองทัพจะใช้กำ� ลังไว้ด้วย
นั่นก็คือ กฎกติกาในการใช้กำ� ลัง (Rules of Engagement หรือ ROE) นั่นเอง ROE หมายถึง
ข้อก�ำหนดของการใช้กำ� ลังทีม่ อี นั ตรายอย่างสูงในการปะทะอย่างไม่แยกแยะในปฏิบตั กิ ารเฉพาะกิจ
ซึง่ การตัดสินใจในปฏิบตั กิ ารดังกล่าวเป็นเรือ่ งเฉพาะบุคคล โดยพยายามจ�ำกัดการใช้กำ� ลังอย่างมาก
ที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ ขณะที่เปิดโอกาสให้ทหารมีโอกาสเพียงพอในการป้องกันตนเองด้วย ฉะนั้น
หลักการพื้นฐานของการป้องกันตนเองจะต้องถูกด�ำรงไว้ ROE จึงหมายถึงทั้งปัจจัยในด้านการ
สนับสนุนแก่ทหาร/กองก�ำลัง และปัจจัยทั้งในทางยุทธวิธีและการปฏิบัติการทางทหาร จึงจ�ำเป็น
ต้องมีการวางแผนและก�ำหนดให้สอดคล้องทัง้ ในทางยุทธวิธแี ละเป้าหมายทางการเมือง ตลอดจน
ต้องไม่ขดั กับกฎกติการะหว่างประเทศ เช่น มติของคณะมนตรีความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติดว้ ย
ROE จะต้องรวมเอาเงื่อนไขต่างๆ ของการใช้ก�ำลัง ดังที่ได้ระบุไว้ซึ่งจะต้องเป็นการใช้ก�ำลัง
จากน้อยไปหามาก เพื่อให้เกิดความสมดุลในการปลดชนวน ยกระดับ หรือแม้แต่การแก้ไขการ
เผชิญหน้าระหว่างกัน การก�ำหนดความหมายของ ROE ให้ครอบคุลมระดับของการใช้กำ� ลังใน
การตอบโต้แบบค่อยเป็นค่อยไป (จากน้อยไปหามาก) นัน้ ส่งผลให้เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องสามารถใช้
ก�ำลังเท่าที่จำ� เป็นในการรับมือกับระดับความรุนแรงที่มีความแตกต่างกัน ขณะที่ก็จะสามารถลด
ความเสียหายอันเกิดจากการใช้ความรุนแรงดังกล่าวลงไปได้ด้วย และด้วยเหตุนี้ ROE จึงควร
จะมีการก�ำหนดระดับของการใช้กำ� ลัง (จากน้อยไปหามาก) ไว้ ดังต่อไปนี้
ใช้ก�ำลังก็เพื่อป้องกันกองทัพเท่านั้น
ใช้ก�ำลังในการป้องกันกองทัพและป้องกันชีวิตของพลเรือน
ใช้ก�ำลังในการป้องกันกองทัพ ชีวิตพลเรือน และป้องกันเป้าหมายที่ได้ก�ำหนดไว้ (เช่น
โรงพยาบาล สะพาน ฯลฯ)
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การใช้มาตรการที่จ�ำเป็นทั้งหลายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของปฏิบัติการ
ในขณะเดียวกัน ROE ก็ควรระบุประเภทของอาวุธทีจ่ ะใช้ในแต่ละปฏิบตั กิ ารสันติภาพไว้ดว้ ย ซึง่
ก็อาจจ�ำแนกได้ตงั้ แต่การไม่ใช้อาวุธเลยจนถึงการอนุญาตให้มกี ารใช้อาวุธหนักทุกชนิด ซึง่ รวมถึง
เรือรบ เครื่องบิน และเทคโนโลยีด้านขีปนาวุธต่างๆ

การฝึกทหารเพื่อภารกิจรักษาสันติภาพ
การเข้าร่วมในปฏิบัติการรักษาสันติภาพเป็นภารกิจที่ต้องทุ่มเทอย่างมากส�ำหรับกองทัพ
และต้องมีการฝึกฝนเพิม่ เติม ตลอดจนมีการเรียนรูท้ มี่ ากกว่าปฏิบตั กิ ารเตรียมความพร้อม
ของกองทัพในยามปกติ
ประเด็นข้างต้นจะปรากฏอย่างชัดเจนในระดับปฏิบัติการ ซึ่งท�ำให้กองทัพมีความจ�ำเป็น
ที่ต้องมีความรู้เฉพาะด้าน อาทิ การก�ำจัดกับระเบิด หรือการมีความสามารถในการ
ติดต่อและมีปฏิสมั พันธ์กบั พลเรือน ซึง่ หมายรวมถึงการมีความสามารถพิเศษในการเป็น
ตัวกลางในการไกล่เกลี่ย และในการเจรจาด้วย (ซึ่งในบางกรณีก็ต้องมีความรู้ในภาษา
ท้องถิ่น) ต้องมีความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีของท้องถิ่น มีความเข้าใจ
เป็นอย่างดีเกี่ยวกับมนุษย์และกฎหมายมนุษยธรรม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้
ที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ในการใช้ก�ำลัง (ROE) ในภารกิจพิเศษต่างๆ และในประเด็น
หลังสุดนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าในภารกิจรักษาสันติภาพนั้น โดยปกติแล้วจะมีการจ�ำกัด
การใช้ก�ำลังอย่างมาก และในบางกรณีกองก�ำลังทางทหารที่เข้าไปประจ�ำการนั้นจะไม่มี
การติดอาวุธเลย
ความจ�ำเป็นที่จะต้องมีการฝึกฝนเป็นพิเศษนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับขั้นตอนในการ
วางแผน อันเป็นกรณีที่กองทัพที่ถูกส่งไปปฏิบัติการรักษาสันติภาพ มักจะถูกส่งไป
ประจ�ำในบริเวณทีห่ า่ งไกลจากประเทศของตนและอาจจะเป็นสถานทีท่ ไี่ ม่เคยคาดว่าจะส่ง
กองก�ำลังไปประจ�ำการมาก่อน ในสถานการณ์ดงั กล่าว การจัดการขนส่ง การล�ำเลียงเสบียง
และการส่งก�ำลังบ�ำรุงจึงกลายเป็นเรื่องที่มีความยากล�ำบาก และในบางกรณีอาจอยู่
นอกเหนือความสามารถของบางประเทศในการที่จะจัดหาวัสดุอุปกรณ์ด้วย
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ในประการสุดท้าย การเตรียมการและการฝึกที่เพิ่มขึ้นเป็นความจ�ำเป็นในระดับการ
สั่งการและการส่งก�ำลังบ�ำรุงด้วย ทั้งนี้เพราะกองทัพของประเทศต่างๆ นั้น ส่วนใหญ่
จะปฏิบตั กิ ารอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ดียวและภายใต้การบังคับบัญชาเพียงหนึง่ เดียว แต่ในปฏิบตั กิ าร
รักษาสันติภาพนัน้ สายการบังคับบัญชาซึง่ แต่เดิมขึน้ ตรงต่อกระทรวงกลาโหมเพียงอย่างเดียว
นั้นก็ถูกเปลี่ยนแปลงไป การประสานงานระหว่างกองทัพของประเทศต่างๆ ที่มีความ
แตกต่างกัน และการประสานงานกับองค์การระหว่างประเทศ อย่างเช่น คณะกรรมการ
กาชาดสากลจึงมีความส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ในกรณีที่ปฏิบัติการรักษาสันติภาพด�ำเนินการโดยสหประชาชาติ การบังคับบัญชา
กองทัพจะถูกควบคุมทั้งโดยมติของคณะมนตรีความมั่นคงและโดยกฎเกณฑ์ในการใช้
ก�ำลัง กฎเกณฑ์ในการปฏิบัติการทางทหารของสหประชาชาติ ประมวลจริยธรรมของ
สหประชาชาติ ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการจัดการบริหารในส่วนที่เกี่ยวกับกองก� ำลัง
นานาชาติของสหประชาชาติ

ตารางที่ 50
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพของสหประชาชาติ
หน่วยงานฝึกอบรมซึง่ ถูกจัดตัง้ ขึน้ ในฝ่ายงานปฏิบตั กิ ารรักษาสันติภาพของสหประชาชาติมหี น้าที่
ในการให้แนวทาง ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ และข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิกสหประชาชาติ
ในส่วนที่เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติการรักษาสันติภาพ โดยในหน่วยงานนี้ได้มีการพัฒนารูปแบบ
ในการฝึก และมีเอกสารต่างๆ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เผยแพร่องค์ความรูท้ สี่ งั่ สมกันมา ตลอดจน
องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติมาตรฐาน (Standard Operating Procedure - - SOP)
ทีส่ งั่ สมมาจากประสบการณ์ในภารกิจรักษาสันติภาพตลอดระยะเวลาหลายปีทผี่ า่ นมา หน่วยงาน
นี้จะท�ำงานร่วมกับวิทยาลัยการทหารต่างๆ กับสถาบันฝึกอบรมทั้งในระดับประเทศและระดับ
ภูมิภาคในหลากหลายประเทศ และกับคณะผู้ปฏิบัติงานรักษาสันติภาพคณะต่างๆ ด้วย มีการ
จัดตั้งคณะผู้ช่วยในการฝึกอบรมของสหประชาชาติ และสร้างหลักสูตรในการ “ฝึกผู้ฝึกอบรม”
(Train the Trainers) ขึ้นเพื่อช่วยให้รัฐสมาชิกพัฒนาหลักสูตรและโครงการฝึกอบรมในภารกิจ
รักษาสันติภาพ และน�ำโครงการไปใช้ปฏิบัติอย่างได้ผล นอกจากนี้ ก็มีการรวบรวมประมวล
ระเบียบปฏิบตั แิ ละคูม่ อื ต่างๆ เพือ่ ช่วยให้ภารกิจในการรักษาสันติภาพมีมาตรฐานเดียวกันทัว่ โลก
แหล่งที่มา : United Nations Web site http:www.un.org
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เกณฑ์ในการส่งกองก�ำลังเพื่อปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรม
ในต่างประเทศ
ทั้งรัฐสภาและรัฐบาลสามารถก�ำหนดเกณฑ์ในการส่งกองก�ำลังไปประจ�ำยังต่างประเทศ
ได้ การก�ำหนดเงื่อนไขอย่างชัดเจนเป็นการสร้างความโปร่งใสในกระบวนการตัดสินใจ
ซึ่งก็อาจน�ำไปสู่การได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในปฏิบัติการรักษาสันติภาพด้วย
เกณฑ์ดังกล่าวมี 2 ประเภทด้วยกัน (โปรดดูกรอบข้างล่าง) เกณฑ์แรกคือ เงื่อนไขที่
เกีย่ วกับบริบททางการเมืองและรูปแบบของปฏิบตั กิ ารทางทหาร ส่วนเงือ่ นไขชุดทีส่ องนัน้
มุ่งเน้นไปที่ตัวภารกิจในปฏิบัติการรักษาสันติภาพเอง อันได้แก่ ขอบเขตอ� ำนาจการ
บังคับบัญชา ระยะเวลา และรูปแบบของกองก�ำลัง

ท่านสามารถท�ำอะไรได้บ้างในฐานะสมาชิกรัฐสภา
เกณฑ์ ทั่ ว ไปในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ บริ บ ทและประเภทของภารกิ จ รั ก ษา
สันติภาพ
ท�ำให้แน่ใจว่ารัฐสภาและคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบในประเด็นดังต่อไปนี้
พันธกรณีระหว่างประเทศของรัฐ
ความเหมาะสมของการส่งหรือรับกองทัพไปประจ�ำการในฐานะทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของภารกิจ
ในการรักษาสันติภาพ
เหตุผลหรือภูมหิ ลังของการเข้าแทรกแซงในแต่ละกรณี (เช่น มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ขนาดใหญ่ในประเทศเป้าหมาย)
มีการก�ำหนดกรอบการปฏิบัติงานส�ำหรับภารกิจรักษาสันติภาพทั้งในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก
มีการก�ำหนดกฎเกณฑ์พนื้ ฐานในการใช้ก�ำลัง (ROE) ของทหารในภารกิจรักษาสันติภาพ
ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก
การใช้กำ� ลังทหารในสัดส่วนที่เหมาะสม
มีข้อก�ำหนดในกระบวนการตัดสินใจทางการเมืองที่มีประสิทธิภาพ
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มีการก�ำหนดข้อจ�ำกัดในการใช้อ�ำนาจของรัฐ
พิจารณาระดับการให้การสนับสนุนหรือการต่อต้านของประชาชนต่อหลักการของการที่
ประเทศจะเข้ามีส่วนร่วมในปฏิบัติการรักษาสันติภาพ
กระบวนการในการประเมินและหลักการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสืบเนื่องที่อาจจะ
เกิดขึ้นตามมา
ความจ�ำเป็นในการที่รัฐสภาจะต้องได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนเมื่อการปฏิบัติภารกิจ
สิ้นสุดลงเพื่อที่จะได้ ท�ำการประเมินและตรวจสอบปฏิบัติการรักษาสันติภาพทั้งหมด

เกณฑ์เฉพาะส�ำหรับภารกิจรักษาสันติภาพในบางกรณี
ท�ำให้แน่ใจว่ารัฐสภาและคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาในประเด็นต่อไปนี้
การก�ำหนดกรอบและขอบเขตอ�ำนาจของปฏิบัติการรักษาสันติภาพ
รูปแบบของหน่วยทหารที่เกี่ยวข้อง
ความเป็นไปได้ของปฏิบัติการทางทหารในภารกิจดังกล่าว
การมีกองก�ำลังและวัสดุที่เพียงพอและเหมาะสมที่จะจัดส่งไปปฏิบัติการ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคลากรทางทหาร
ระยะเวลาที่คาดว่ากองก�ำลังจะประจ�ำการในต่างแดน ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ในการ
คงกองก�ำลังไว้ อย่างยืดเยื้อยาวนานหากมีความจ�ำเป็น
ผลกระทบด้านงบประมาณ
ปฏิกิริยาของสาธารณชนต่อภารกิจรักษาสันติภาพดังกล่าว

การใช้กระบวนการทางรัฐสภาในภารกิจการรักษาสันติภาพ
ในกรณีที่เกิดความจ�ำเป็น ท�ำให้แน่ใจว่ารัฐสภาจะสามารถ
จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องปฏิบัติการรักษาสันติภาพ
จั ด ให้ มี ก ารไต่ ส วนก่ อ นที่ จ ะมี ก ารส่ ง กองก� ำ ลั ง รั ก ษาสั น ติ ภ าพออกไปประจ� ำ ยั ง
ต่างประเทศ
เรียกร้องให้นำ� ตัวบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในปฏิบัติการรักษาสันติภาพที่ต้องสงสัยว่า
ได้กระท�ำการละเมิดสิทธิมนุษยชน เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีและถูกคุมขัง
ไม่ควรลังเลใจในการที่จะใช้กระบวนการทางรัฐสภาเพื่อจัดให้มีการสอบถาม และไต่สวนใน
ส่วนที่เกี่ยวกับปฏิบัติการรักษาสันติภาพที่ดำ� เนินอยู่
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ภาคที่ 6

ทรัพยากรทางการเงิน :

การควบคุมงบประมาณด้านความมั่นคง
อย่างมีประสิทธิภาพ
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บทที่ 23

ความมั่นคงและ
อ�ำนาจในการจัดสรรงบประมาณ
รัฐสภาและกระบวนการจัดท�ำงบประมาณ
ในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง
ทั่วทุกมุมโลก รัฐสภามีบทบาทส�ำคัญตามกฎหมายในการออกกฎหมายและก�ำกับดูแล
กระบวนการจัดท�ำงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง แม้ว่าระดับของแรงจูงใจ
ทางการเมืองตลอดจนโอกาสที่จะท�ำหน้าที่ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพอาจจะแตกต่าง
กันไปในแต่ละประเทศ อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติแล้ว รัฐสภามักจะขาดเครื่องมือหรือ
กลไกทีจ่ ะช่วยเสริมบทบาทในด้านนีใ้ ห้มพี ลังอย่างชัดเจน และบ่อยครัง้ ทีก่ ารด�ำเนินงาน
ของรัฐสภามักจะถูกขัดขวางโดยข้ออ้างในเรื่องของชั้นความลับและความคลุมเครือ
ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณด้านความมั่นคง รวมทั้งความไม่ชัดเจนในการ
จัดสรรงบประมาณและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับภารกิจด้านความมั่นคงต่างๆ นอกจากนี้
วัฒนธรรมทางการเมืองอันยาวนานของการทีฝ่ า่ ยบริหารมีอ�ำนาจสูงสุดในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับ
ภาคความมั่นคงก็มักจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา ผลก็คือรัฐสภา
จึงมีแนวโน้มทีจ่ ะปล่อยให้กระบวนการในการจัดท�ำงบประมาณด้านการป้องกันประเทศ
ตกอยู่ในมือของฝ่ายบริหารและกองทัพ
อย่างไรก็ดี สมาชิกรัฐสภาก็ไม่ควรที่จะประเมินอ�ำนาจในการจัดสรรงบประมาณของตน
ในฐานะทีเ่ ป็นเครือ่ งมือในการก�ำกับดูแลและตรวจสอบภาคความมัน่ คง และเป็นเครือ่ งมือ
ที่ท�ำให้ภาคส่วนนี้ต้องท�ำการปฏิรูปเพื่อสนองต่อความต้องการของสังคมต�่ำจนเกินไป
ทั้งนี้เพราะ “อ�ำนาจของกระเป๋าเงิน” นั้น สามารถถูกน�ำไปใช้ในทางที่จะช่วยให้เกิด
หลั ก ประกั น ว่ า การจั ด สรรและการใช้ ง บประมาณนั้ น ควรจะยั ง ประโยชน์ สู ง สุ ด
แก่ประชาชนและจะต้องสามารถได้รับการตรวจสอบและมีผู้รับผิดชอบได้ด้วย
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กรอบที่ 51
งบประมาณ : เครื่องมือส�ำคัญของธรรมาภิบาลในระบอบประชาธิปไตย
“งบประมาณของประเทศมิใช่เป็นเพียงเครือ่ งมือทางเทคนิคส�ำหรับการรวบรวมจัดเก็บรายได้และ
การเสนอรายการค่าใช้จ่ายเท่านั้น หากแต่เป็นถ้อยแถลงทางนโยบายที่สำ� คัญที่สุดที่น�ำเสนอโดย
ฝ่ายบริหารในแต่ละปี งบประมาณสะท้อนถึงคุณค่าพื้นฐานที่มีความส�ำคัญต่อนโยบายของชาติ
เป็นการสะท้อนถึงทัศนะและมุมมองของรัฐบาลต่อสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เป็นการประกาศถึงเป้าหมายทางเศรษฐกิจ การคลัง และการงบประมาณของรัฐบาล ตลอดจน
สะท้อนถึงการจัดล�ำดับความส�ำคัญทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลด้วย(...) นอกจากนี้
งบประมาณยังเป็นมาตรวัดที่ทรงคุณค่าถึงเจตนารมณ์ของรัฐบาลในวันข้างหน้า พร้อมทั้งเป็น
มาตรวัดผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมาของรัฐบาลด้วย
“งบประมาณถือเป็นเอกสารที่มคี วามส�ำคัญอย่างยิง่ ที่จะก่อให้เกิดความโปร่งใส ความรับผิดชอบ
และการจัดการบริหารบ้านเมืองอย่างครอบคลุมและมีธรรมาภิบาล ในการแจกแจงรายละเอียด
ของร่างงบประมาณรายจ่ายทีน่ ำ� เสนอเข้าสูส่ ภานัน้ ท�ำให้รฐั สภาและสาธารณชนได้มโี อกาส “รับรูว้ า่
เงินนั้นจะถูกน�ำไปใช้จ่ายในเรื่องใดบ้าง” ซึ่งก็เท่ากับเป็นการสร้างความโปร่งใสในการท�ำงาน
นอกจากนี้ งบประมาณจะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาก่อนที่รัฐบาลจะสามารถใช้จ่ายเงินหรือ
จะหารายได้เข้าประเทศได้ ซึ่งก็ส่งผลให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจะต้องรับผิดชอบทั้งต่อรัฐสภาและ
คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องด้วย
“ความโปร่งใสและความรับผิดชอบควรเป็นเงือ่ นไขทีก่ �ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิง่
ในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดท�ำงบประมาณของประเทศ ความโปร่งใสในกระบวนการจัดท�ำ
งบประมาณและความรับผิดชอบถือเป็นหัวใจของระบอบประชาธิปไตย
ตัดตอนจาก : General report of the IPU Seminar on Parliament and the Budgetary Process, Including from a Gender Perspective, Nairobi, May 2000

รัฐสภาควรใส่ใจในประเด็นด้านความมั่นคงและภาคความมั่นคงในกระบวนการจัดท�ำ
งบประมาณใน 4 ขั้นตอนดังนี้
ขัน้ การเตรียมงบประมาณ : ในขัน้ ตอนนี้ ฝ่ายบริหารจะเสนอการจัดสรรงบประมาณด้วย
จุดประสงค์ทหี่ ลากหลาย แต่รฐั สภาและสมาชิกรัฐสภาก็สามารถมีสว่ นร่วมในขัน้ การเตรียม
การนี้ได้โดยผ่านช่องทางและกลไกทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
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ขั้นการอนุมัติงบประมาณ : ในขั้นตอนนี้ รัฐสภาควรที่ศึกษาและก�ำหนดผลประโยชน์
ของประชาชนตลอดถึงความเหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณ และในบางกรณี ก็อาจ
จะเสนอแนวทางอย่างชัดเจนในการจัดสรรงบประมาณด้านความมัน่ คงอย่างชัดเจนด้วย
ขัน้ การลงมือด�ำเนินการหรือการใช้จา่ ยงบประมาณ : ในขัน้ ตอนนี้ รัฐสภาจะทบทวนและ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลและอาจเร่งรัด/กระตุ้นให้มีการใช้จ่ายอย่าง
โปร่งใสและมีความรับผิดชอบ โปรดดูส่วนที่เกี่ยวกับประเด็นนี้ในส่วนต่อไป และใน
กรณีที่มีการเสนอของบประมาณเกินกว่าที่ได้จัดสรรไปแล้ว รัฐสภาจะต้องคอยติดตาม
และตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนในข้อเสนอดังกล่าวเพื่อป้องกันมิให้มีการใช้ค่าใช้จ่ายเกิน
ความจ�ำเป็น
ขัน้ ตอนการตรวจสอบบัญชีและประเมิน : ในขัน้ ตอนนี้ รัฐสภาจะท�ำการตรวจสอบอย่าง
ละเอียดว่ารัฐบาลมีการใช้งบประมาณผิดประเภทหรือไม่ นอกจากนี้ รัฐสภายังจะต้อง
มีการประเมินงบประมาณโดยรวมเป็นระยะๆ ตลอดจน ตรวจสอบระบบการสอบบัญชี
เป็นครัง้ คราวเพือ่ ให้แน่ใจว่าการใช้จา่ ยงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้อง มีความรับผิดชอบ
และอย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณในการป้องกันประเทศ
กรอบที่ 52
เหตุใดรัฐสภาจึงต้องมีบทบาทอย่างแข็งขันในเรื่องงบประมาณ
พรรคการเมืองฝ่ายค้านสามารถใช้การอภิปรายงบประมาณเพื่อเสนอทางเลือกในการจัดสรร
งบประมาณ ในการลงคะแนนเสียงเพือ่ ผ่านร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณเป็นกฎหมายนัน้ พรรค
เสียงข้างมากแสดงความมัน่ ใจในการด�ำเนินงานของฝ่ายบริหารด้วยการยืนยันประเด็นทีท่ �ำให้เกิด
ความชอบธรรม และตอกย�ำ้ ถึงความเชื่อมโยง และความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างการน�ำนโยบายไป
ปฏิบัติกับถ้อยแถลงที่พรรคเสียงข้างมากที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาได้ประกาศไว้
การควบคุมงบประมาณเป็นมาตรการที่สำ� คัญที่สุดที่จะส่งผลต่อนโยบายของรัฐบาล และภายใต้
กฎหมายทบทวนงบประมาณนั้นได้ให้อ�ำนาจฝ่ายบริหารในการใช้จ่ายงบประมาณและจึงถือว่า
กระบวนการจัดท�ำงบประมาณเป็นอันสิ้นสุดลง
ตัดตอนจาก : 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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กรอบข้างล่างนีแ้ สดงถึงภาพรวมของรายจ่ายในการป้องกันประเทศของประเทศต่างๆ ทัว่ โลก
จะเห็นได้ว่าในช่วงหลังสงครามเย็นสิ้นสุดลงนั้น งบประมาณรายจ่ายในการป้องกัน
ประเทศลดลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า หลายประเทศได้เริ่มที่จะเข้าสู่การทุ่ม
งบประมาณไปยังการสร้างสันติภาพ อย่างไรก็ดี หลายประเทศในเอเชียและอาฟริกา
ก็ยังคงเพิ่มงบประมาณทางทหารในช่วงเวลานี้อยู่

กรอบที่ 53
สัดส่วนเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายในการป้องกันประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม

ในบริเวณต่างๆ ทั่วโลกและในบางประเทศ
องค์การเนโต
สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร
ฝรั่งเศส
เยอรมัน
ประเทศในยุโรปที่มิได้สังกัดองค์กรเนโต
สหภาพโซเวียต/รัสเซีย
ตะวันออกกลางและอาฟริกาตอนเหนือ
เอเชียกลางและเอเชียใต้
เอเชียตะวันออกและออสตราเลเซีย
ญี่ปุ่น
แคริบเบียนและละตินอเมริกา
ซับ-ซาฮารา อาฟริกา
เอริเทรีย
รวมทั่วโลก

1985
4.0
6.5
5.2
4.0
3.2
4.3
16.1
11.9
4.3
6.4
1.0
3.2
3.1
n.a.
6.7

2000
2.2
3.0
2.4
2.6
1.6
2.8
5.0
6.7
5.2
3.5
1.0
1.7
3.8
30.0
3.6

2001
2.2
3.2
2.5
2.6
1.5
2.3
4.3
7.2
3.8
3.3
1.0
1.7
3.4
20.9
3.5

ที่มา : The Military Balance 2002-2003, IISS, London
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การจัดท�ำงบประมาณในด้านความมั่นคงอย่างมีประสิทธิภาพ
ความรับผิดชอบและความโปร่งใสเป็นเงื่อนไขส�ำคัญในการจัดท�ำงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ วิธีที่ดีที่สุดที่จะให้เกิดความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ก็คือ การมี
กระบวนการในการจัดท�ำงบประมาณที่มีความโปร่งใส ขณะที่การสร้างความโปร่งใส
และการก่อให้เกิดภาระความรับผิดชอบก็สามารถพัฒนาจากหลักการของการจัดท�ำ
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน
การให้การอนุมตั ลิ ว่ งหน้า : รัฐสภาควรให้การอนุมตั ฝิ า่ ยบริหารในการใช้จา่ ยงบประมาณ
ความเป็นเอกภาพ : รายจ่ายและรายรับทั้งหมดควรถูกน�ำเสนอสู่สภาในเอกสาร
งบประมาณชุดเดียวเท่านั้น
การก�ำหนดระยะเวลาอย่างสม�่ำเสมอ (Periodicity) : ฝ่ายบริหารจะต้องน�ำเสนอ
งบประมาณเป็นประจ�ำทุกปีต่อรัฐสภา การก�ำหนดช่วงเวลายังหมายรวมถึงความจ�ำเป็น
ที่จะต้องระบุระยะเวลาในการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแล้วด้วย
การเฉพาะเจาะจง (Specif ity) : ทั้งตัวเลขและค�ำอธิบายของงบประมาณทุกรายการ
ควรสะท้อนถึงภาพรวมอย่างชัดเจนของงบประมาณรายจ่ายทัง้ หมดของรัฐบาล และด้วยเหตุนี้
ค�ำอธิบายค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการต้องไม่คลุมเครือ ขณะที่ค่าใช้จ่ายในงบประมาณ
แต่ละรายการก็ไม่ควรที่จะสูงมากจนเกินไป
ขอบเขตของกฎหมาย (Legality) : รายจ่ายทุกชนิดและกิจกรรมทุกประเภทจะต้อง
ไม่ขัดต่อกฎหมาย
โครงสร้างการใช้งบประมาณที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน (User-friendly Structure) : ฝ่าย
บริหารจะต้องน�ำเสนอประมาณการรายจ่ายต่อรัฐสภาในลักษณะทีท่ �ำความเข้าใจได้อย่าง
ไม่ซับซ้อนเพื่อให้ประชาชนที่มีภูมิหลังที่แตกต่างหลากหลายที่เข้ารับฟังการอภิปราย
งบประมาณในสภาสามารถเข้าถึงและเข้าใจได้
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ขอบเขตที่กว้างขวางครอบคลุม (Comprehensiveness) : งบประมาณของรัฐบาลที่
เกี่ยวโยงกับภาคความมั่นคงที่มีลักษณะที่แตกต่างกันจะต้องมีความครอบคลุมอย่าง
สมบูรณ์และไม่ควรมีรายการค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ไม่อาจระบุผู้ที่รับผิดชอบหรือไม่สามารถ
อธิบายได้ ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณของหน่วยงานด้านความมั่นคง อันได้แก่ หน่วยงาน
ทหาร หรือ หน่วยงานอืน่ ใดทีม่ ลี กั ษณะการจัดองค์กรแบบทหารก็ตาม หน่วยงานต�ำรวจ
และหน่วยงานข่าวกรอง รวมทั้งบริษัทรักษาความปลอดภัยเอกชนที่ฝ่ายบริหารเป็น
ผู้ว่าจ้างด้วย
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (Publicity) : พลเมืองทุกคน (ไม่ว่าจะเป็นปัจเจกบุคล
หรือกลุ่มองค์กร) ควรที่จะมีโอกาสแสดงความเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินในเรื่อง
งบประมาณ ซึ่งหมายความว่า เอกสารงบประมาณทั้งหมดจะต้องมีลักษณะที่ประชาชน
สามารถเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย และจะต้องเผยแพร่ให้ประชาชนสามารถหาอ่านได้
โดยทั่วไป ในทุกสถานที่ในประเทศ (เช่น จะต้องจัดส่งเอกสารงบประมาณไปยัง
ห้องสมุดในท้องที่ต่างๆ ฯลฯ)
ความสอดคล้องต้องกัน (Consistency) : ควรมีความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนระหว่าง
นโยบาย แผนการด�ำเนินงาน ร่างงบประมาณ และผลการปฏิบัติงาน
เครื่องมือและเป้าหมาย (Means and Ends) : ค�ำอธิบายในเอกสารงบประมาณควรมี
ลักษณะทีส่ อื่ ถึงความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของงบประมาณนัน้ ๆ อย่างชัดเจน ในประเด็น
ที่เกี่ยวกับ (a) ทรัพยากรที่จะน�ำมาใช้ (b) เป้าหมายหรือผลการด�ำเนินงานที่ต้องการ
บรรลุถึง (c) การสามารถวัดผลลัพธ์ที่เกิดจากแผนงานที่ตั้งไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
งบประมาณทีม่ คี วามยืดหยุน่ จึงหมายถึงการยอมให้มกี ารเปลีย่ นแปลงในข้อก�ำหนดหรือ
ขอบเขตใน 3 ประการข้างต้นนี้ได้
หลักการดังกล่าวข้างต้นถือเป็นเงือ่ นไขในการควบคุมคุณภาพของการจัดท�ำงบประมาณ
ทีเ่ หมาะสม ขณะทีส่ มาชิกรัฐสภาขาดข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับภาคความมัน่ คง จึงท�ำให้ไม่สามารถ
ยกประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาและประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคมมาถกอภิปราย
ในกระบวนการจัดท�ำงบประมาณในการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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เงื่อนไขของการจัดท�ำงบประมาณอย่างเหมาะสม
มีองค์ประกอบอันหลากหลายในการจัดท�ำงบประมาณที่เหมาะสมที่จะช่วยให้รัฐสภา
สามารถก�ำกับดูแลและตรวจสอบงบประมาณของภาคความมัน่ คงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
องค์ประกอบที่ส�ำคัญส่วนหนึ่ง ได้แก่ การมีกรอบกฎหมายและกรอบรัฐธรรมนูญที่
ชัดเจน ความคุ้มค่าของเงิน การมีวินัยทางงบประมาณ การก�ำหนดระยะเวลา และการ
มีปฏิสัมพันธ์กับภาคประชาสังคม

กรอบทางกฎหมายและกรอบตามรัฐธรรมนูญที่ชัดเจน
สิทธิของสมาชิกรัฐสภาในการก�ำกับดูแลภาคความมั่นคงจะต้องก�ำหนดไว้อย่างชัดเจน
ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ รัฐสภายังต้องออกกฎหมายที่
ก�ำหนดการให้ได้มาซึง่ ข้อมูลจากรัฐบาล และระบุดว้ ยว่าอ�ำนาจในการได้รบั ข้อมูลดังกล่าว
จากรัฐบาลนั้นจักต้องกระท�ำอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วย ขณะเดียวกัน การก�ำกับ
ดูแลภาคความมั่นคงโดยรัฐสภาผ่านกระบวนการจัดท�ำงบประมาณก็ควรจะถูกปลูกฝัง
อยู่ในพฤติกรรมทางการเมืองของสมาชิกรัฐสภาด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จ�ำเป็นต้องใช้ความ
พยายามและการทุ่มเทอย่างมาก

ความคุ้มค่าของเงิน
กระบวนการจัดท�ำงบประมาณควรใช้กฎพื้นฐานเดียวกันในเรื่องความคุ้มค่าของเงิน 2
ประการ อันได้แก่
การมีผลใช้บงั คับอย่างแท้จริง (Effectiveness) : ซึง่ หมายถึงการบรรลุในเป้าหมาย
ของนโยบายที่ก�ำหนดไว้ (“การท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง”)
การใช้อย่างมีประสิทธิภาพ (Eff iciency) : ซึ่งหมายถึงการบรรลุเป้าหมายที่
ก�ำหนดไว้โดยใช้ทรัพยากรน้อยทีส่ ดุ (“การท�ำในสิง่ ทีถ่ กู ต้องอย่างประหยัดทีส่ ดุ ”)
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กรอบที่ 54
การวางแผน การจัดท�ำโครงการและระบบงบประมาณ
(Planning, Programming and Budgeting System PPBS)
“(...) การวางแผน การจัดท�ำโครงการและระบบการจัดท�ำงบประมาณ หรือ PPBS นัน้ เริม่ มี
การใช้เป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา (ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1960) เพื่อพัฒนาระบบการจัดท�ำ
งบประมาณของกระทรวงกลาโหม และต่อมาได้มกี ารใช้อย่างแพร่หลายในหลายประเทศ(...) วงจร
ของการจัดท�ำงบประมาณแบบ PPBS นั้น ประกอบด้วย ขั้นตอนแรกของการวางแผน อันเป็น
ขัน้ ตอนทีม่ กี ารวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านความมัน่ คง ผลประโยชน์แห่งชาติ และภัยคุกคาม เพือ่
ก�ำหนดภารกิจ องค์ประกอบและโครงสร้างของกองทัพ และจากการวิเคราะห์ปัจจัยข้างต้นจึงน�ำ
มาสู่การจัดวางโครงการต่างๆ โครงการซึ่งก็คือรูปแบบหนึ่งของแผนงานธุรกิจ จะเป็นตัวก�ำหนด
วัตถุประสงค์ทตี่ อ้ งการจะบรรลุถงึ ซึง่ การจัดท�ำโครงการถือเป็นตัวเชือ่ มต่อทีม่ คี วามส�ำคัญอย่างยิง่
ในกระบวนการจัดท�ำงบประมาณ เพราะการก�ำหนดโครงการนั้นเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายและ
ทรัพยากรทางการเงินที่มีอยู่ และจากส่วนนี้เองที่ทำ� ให้การจัดท�ำงบประมาณแบบ PPBS มีความ
แตกต่างจากการท�ำงบประมาณแบบเดิมทีม่ ่งุ เน้นไปยังการจัดสรรทรัพยากรตามข้อเรียกร้องหรือ
ความจ�ำเป็นของรัฐ แต่ PPBS จะดูที่แผนงานและโครงการว่ามีความสอดคล้องกับข้อจ�ำกัดของ
งบประมาณทีไ่ ด้กำ� หนดไว้หรือไม่ และด้วยเหตุนี้ โครงการทัง้ หลายทีจ่ ดั ท�ำขึน้ จะต้องอยูบ่ นพืน้ ฐาน
ของการจัดล�ำดับความส�ำคัญ โดยมุ่งเน้นที่ความจ�ำเป็นเร่งด่วนที่สุดของกองทัพเป็นล�ำดับแรก
การประเมินความเสีย่ งโดยพิจารณาจากผลทีต่ ามมา อันได้แก่ การไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์
ที่ก�ำหนดไว้ได้นั้นจะถูกน�ำมาพิจารณาประกอบในการจัดล�ำดับความส�ำคัญของโครงการ และใน
ท้ายทีส่ ดุ การใช้งบประมาณตามรอบวงจรทีก่ ำ� หนดจะอยูใ่ นขัน้ ตอนของการประเมินผลการด�ำเนินงาน
อันเป็นขั้นตอนที่กระทรวงที่เกี่ยวข้องและสังคมโดยรวมจะเป็นผู้ตัดสินโดยเป็นผู้ประเมินว่า
เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้นั้นได้มีการบรรลุถึงหรือไม่เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ การจัดสรรทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพจึงจะสามารถเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง
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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ในการทีจ่ ะประเมินว่างบประมาณในการป้องกันประเทศคุม้ กับค่าของเงินทีใ่ ช้จา่ ยไปหรือ
ไม่นนั้ ตามทฤษฎีการจัดท�ำงบประมาณสมัยใหม่ รายจ่ายควรทีจ่ ะเชือ่ มโยงกับโครงการ
และวัตถุประสงค์ (โปรดดูกรอบที่ 54 ข้างต้น) กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายควรจะเชื่อมโยงกับ
นโยบายและเป้าหมาย (อาทิ ภารกิจรักษาสันติภาพ การศึกษา) นอกจากนี้ งบประมาณ
ควรถูกจัดเป็นกลุม่ ก้อนจ�ำแนกตามกลุม่ ภารกิจ ขณะทีร่ ฐั สภาเองควรทีจ่ ะมีความสามารถ
ในการประเมินระดับของความคุม้ ค่าเงินทีล่ งไปด้วยความช่วยเหลือจากผูต้ รวจสอบบัญชี
ด้วย (โปรดดูบทต่อไป) ซึง่ ก็หมายคามว่า รัฐบาลจะต้องน�ำเสนองบประมาณทีม่ ลี กั ษณะ
แสดงถึงผลลัพธ์ทจี่ ะได้ (Output budget) มากกว่าจะเป็นการเสนองบประมาณทีเ่ พียงแต่
ใส่ข้อมูลลงไป (Input Budget) เท่านั้น ระบบการจัดท�ำงบประมาณแบบอัตโนมัติ
เช่น ระบบ PPBS นั้น จะกระท�ำได้ก็ต่อเมื่อหน่วยงานด้านความมั่นคงเสนอแผนงาน
งบประมาณที่มีความโปร่งใสในลักษณะที่ไม่ขัดต่อข้อก�ำหนดของการรักษาความลับ
ในแผนงานนั้นๆ ด้วย

การมีวินัยในงบประมาณ
เพื่อให้แน่ใจว่ารัฐบาลจะยึดมั่นในกฎเกณฑ์และกรอบทางกฎหมาย และยึดมั่นในร่าง
งบประมาณที่รัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติ การมีวินัยในการจัดท�ำงบประมาณ
จึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง รัฐสภาอาจพิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี้เพื่อก่อให้เกิดวินัยทาง
งบประมาณ อันได้แก่
ความสัมพันธ์ระหว่างงบกลาโหม (จากการประมาณการและการค�ำนวณค่าใช้จา่ ย)
และระดับราคาที่เปลี่ยนแปลงไป
การมีมาตรฐานในการติดตามและการก�ำหนดเพดานทัง้ ส�ำหรับค่าใช้จา่ ยทีต่ ำ�่ หรือ
สูงเกินไป
การใช้มาตรวัดต่างๆ ในช่วงทีม่ กี ารใช้จา่ ยงบประมาณเพือ่ หลีกเลีย่ งมิให้มกี ารใช้
งบประมาณมากหรือน้อยเกินไป
ในกรณีทมี่ กี ารใช้จา่ ยงบประมาณกลาโหมน้อยหรือมากกว่าวงเงินทีต่ งั้ ไว้ ควรจะ
ได้มีการแจ้งไปยังรัฐมนตรีคลังและคณะรัฐมนตรีทั้งหมด
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ควรก�ำหนดกฎเกณฑ์ในการชดเชยการใช้งบประมาณกลาโหมที่เกินกว่าวงเงินที่
จัดสรรไว้ซงึ่ อาจเป็นการโยกงบประมาณภายในงบกลาโหมเอง หรือการโยกงบประมาณ
จากส่วนราชการอื่นมาทดแทน

ระยะเวลาและช่วงเวลาที่สม�่ำเสมอของการจัดท�ำงบประมาณ
เพื่อให้บรรลุถึงประสิทธิผลสูงสุดในการจัดท�ำงบประมาณอย่างถูกต้องของภาคความ
มั่นคง จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาร่างงบประมาณ
กลาโหมที่น�ำเสนอเข้าสู่สภาก่อนที่จะมีการลงมติ อย่างน้อยที่สุดควรก�ำหนดระยะเวลา
ระหว่าง 45 วัน ถึง 3 เดือนล่วงหน้า เพือ่ ทีร่ ฐั สภาจะได้มเี วลาอย่างเพียงพอในการทบทวน
ตรวจสอบงบประมาณกลาโหมที่มีความสลับซับซ้อนโดยละเอียดถี่ถ้วน
การให้ขอ้ มูลเชิงนโยบายทีเ่ กีย่ วกับงบประมาณในการป้องกันประเทศทีถ่ กู ต้อง ครอบคลุม
และในเวลาทีเ่ หมาะสม จะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ ด้วยเหตุผลหลายประการ อาทิ
ข้อมูลดังกล่าวเป็นพื้นส�ำคัญที่ต้องน�ำเสนอสู่สาธารณชน เพื่อประชาชนจะได้มี
ความรู้และเพื่อประโยชน์ในการอภิปรายในสภา
การมีข้อมูลช่วยให้สามารถระบุถึงข้อจ�ำกัด ความจ�ำเป็นในการปฏิรูป และความ
จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องโยกเอางบประมาณด้านอืน่ ๆ ของรัฐบาลมาใช้ในด้านความมัน่ คง
การจัดการงบประมาณในภาคความมัน่ คงอย่างโปร่งใสส่งผลต่อความเชือ่ มัน่ ของ
ประชาชนต่อรัฐสภา และส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาลด้วย

การมีปฏิสัมพันธ์กับภาคประชาสังคม
รัฐสภาสามารถจะดึงผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนการคลังและการจัดท�ำงบประมาณจาก
ภาคประชาสังคมให้เข้าร่วมในกระบวนการติดตามและตรวจสอบด้านการคลัง ซึง่ การใช้
ผูเ้ ชีย่ วชาญดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ โดยเฉพาะในกรณีของการจัดท�ำงบประมาณ
ด้านความมัน่ คง ซึง่ โดยปกติเป็นกระบวนการทีค่ อ่ นข้างซับซ้อนและไม่งา่ ยนักทีจ่ ะติดตาม
ตรวจสอบ ความโปร่งใสในกระบวนการจัดท�ำงบประมาณควรอยู่บนพื้นฐานของการมี
กฎหมายที่ว่าด้วยเสรีภาพของข้อมูลข่าวสารเป็นประการส�ำคัญ
212

การกำ�กับดูแลภาคความมั่นคงโดยรัฐสภา : หลักการ กลไก และแนวปฏิบัติ ค.ศ. 2003

การฝึกอบรมและความเชี่ยวชาญ
ประการสุดท้าย มีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องพัฒนาและปรับปรุงความสามารถของทัง้ ตัวสมาชิก
รัฐสภาเองและเจ้าหน้าที่รัฐสภาด้วยการฝึกอบรมและการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีโอกาส
ในการท�ำวิจัยเฉพาะด้านเพื่อเพิ่มศักยภาพและความเชี่ยวชาญ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ดังกล่าว ในฐานะทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของความพยายามในการส่งเสริมธรรมาภิบาลในระบอบ
ประชาธิปไตยและการปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพของรัฐสภา สหภาพรัฐสภาระหว่าง
ประเทศ (IPU) จึงจัดให้มกี ารสัมมนาทัง้ ในระดับภูมภิ าคและอนุภมู ภิ าคโดยพุ่งเป้าไปยัง
สมาชิกรัฐสภาและคณะ/เจ้าหน้าทีร่ ฐั สภาเป็นส�ำคัญ (โปรดดู www.ipu.org) และยังได้
เตรียมที่จะจัดท�ำคู่มือในประเด็นดังกล่าวในลักษณะเดียวกับคู่มือฉบับนี้ด้วย

กรอบที่ 55
องค์ประกอบพื้นฐานของงบประมาณกลาโหม :
งบประมาณกลาโหมของสเปนปี ค.ศ. 2002
สินค้าและบริการ
		
อาหาร
		
การบ�ำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
		
น�้ำมัน
		
บริการต่างๆ : ค่าไฟฟ้า น�ำ้ ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
		
เสื้อผ้า
		
เงินเดือน
		
ค่าขนส่ง
		
ค่าฝึกอบรม
		
ค่ารักษาพยาบาล
		
รายจ่ายในการปฏิบัติการอื่นๆ
รายจ่ายด้านการคลังอื่นๆ
รายจ่ายในปัจจุบัน
		
องค์การระหว่างประเทศ
		
องค์กรอิสระต่างๆ
		
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
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การลงทุนอย่างแท้จริง
		
การปรับปรุงกองทัพให้มีความทันสมัย
		
การบ�ำรุงรักษาอาวุธและวัสดุภัณฑ์ทั้งหลาย
		
การวิจัยและพัฒนา
		
การลงทุนอื่นๆ
การโยกย้ายทุน
ทรัพย์สินทางการคลังต่างๆ
แหล่งที่มา: Spanish Defence Budget 2002, Ministry of Defence of Spain

ความโปร่งใสและภาระรับผิดชอบในการจัดท�ำงบประมาณ
ด้านความมั่นคง
ความโปร่งใสกับการรักษาความลับ
ความโปร่งใสในกระบวนการตัดสินใจเป็นมาตรการที่จ�ำเป็นและมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง
เพือ่ ให้เกิดหลักประกันว่าผลของการตัดสินใจนัน้ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประชาชน
และกับวัตถุประสงค์ในทางนโยบาย ความโปร่งใสในการจัดท�ำงบประมาณกลาโหม
เสริมสร้างให้รฐั สภาสามารถมีบทบาทในการก�ำกับดูแลและตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทัง้ ยังส่งผลต่อความเชือ่ มัน่ ของสังคมต่อภาคความมัน่ คงด้วย การปราศจากความโปร่งใส
ในกระบวนการจัดท�ำงบประมาณกลาโหมนัน้ มักจะเกีย่ วโยงกับแผนการจัดท�ำงบประมาณ
ที่ล้าสมัย หรือการมีวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงที่มิได้มีการก�ำหนดไว้อย่างชัดเจน ซึ่ง
ส่วนหนึง่ ก็เป็นผลจากการปราศจากผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ที กั ษะหลากหลายในหน่วยงานตรวจสอบ
บัญชีในระดับชาติด้วย การมีข้อก�ำหนดในรัฐธรรมนูญที่ขาดความชัดเจนในเรื่องการให้
ข้อมูลแก่สาธารณชนเพือ่ ทีส่ าธารณชนจะสามารถตรวจสอบการตัดสินใจได้อย่างละเอียด
และถีถ่ ว้ น รวมตลอดถึงทัศนะคติของฝ่ายข้าราชการประจ�ำทีต่ อ้ งการเก็บรักษาความลับ
มากกว่าที่จะแสดงความรับผิดชอบและอธิบายรายละเอียดของงบประมาณ ด้วยเหตุนี้
หน่วยงานทีท่ ำ� หน้าทีใ่ นการตรวจสอบบัญชีตามกฎหมายและผูอ้ อกกฎหมายทัง้ หลายจึง
จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องรับทราบจุดอ่อนอันเกิดจากระบบเหล่านีแ้ ละระบุปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ได้อย่าง
ชัดเจนด้วย (โปรดดูบทต่อไป)
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กรอบที่ 56
อุปสรรคส�ำคัญในการจัดท�ำงบประมาณด้านความมั่นคงอย่างโปร่งใส
“การปราศจากความโปร่งใสและความสามารถที่จะถูกตรวจสอบและรับผิดชอบได้ จะเป็นปัญหา
ในกระบวนการจัดท�ำงบประมาณในกรณีที่มีปัจเจกบุคคลเพียงไม่กี่คนในฝ่ายบริหารที่ท�ำหน้าที่
ตัดสินใจในนโยบายด้านความมั่นคงและเป็นผู้จัดสรรทรัพยากรเพื่อการนี้ เจ้าหน้าที่หลักๆ ใน
กระทรวงการคลังและในส่วนอืน่ ๆ ของฝ่ายบริหารมักจะถูกกีดกันจากกระบวนการตัดสินนโยบาย
หรือประเด็นทีเ่ ป็นข้อตัดสินใจของเจ้าหน้าทีด่ งั กล่าวก็มกั จะถูกตัดออกไป ขณะทีอ่ งค์กรต่างๆ ของ
รัฐสภา ซึ่งอาจจะมีอำ� นาจในการก�ำกับดูแลและตรวจสอบดังที่กำ� หนดไว้ในรัฐธรรมนูญ รวมทั้ง
สื่อมวลชนและภาคประชาสังคมก็มักจะถูกปิดหูปิดตาและไม่ได้รับข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้น”...
“รายจ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับกองก�ำลังด้านความมั่นคงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในด้านบุคลากร
การปฏิบัติการและเครื่องมือต่างๆ ควรจะถูกรวมไว้ในรายการงบประมาณ และควรที่จะระบุ
ด้วยว่าค่าใช้จ่ายในรายการต่างๆ ดังกล่าวจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินด้วยวิธีใด แต่ในทาง
ปฏิบตั ิ งบประมาณด้านความมัน่ คงส่วนใหญ่เกือบจะไม่ได้ท�ำตามเงือ่ นไขเหล่านีเ้ ลย จะเห็นได้วา่
การก�ำหนดงบประมาณระหว่างหน่วยงานต่างๆ มีความคลุมเครือ ขณะที่ยอดงบประมาณ
รายจ่ายทั้งหมดซึ่งอาจจะมาจากกองทุนของกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ในภาครัฐบาลก็มีความ
ไม่ชัดเจน ในประเทศที่มีการด�ำเนินกิจกรรมนอกงบประมาณ (off-budget activities) จ�ำนวน
มากนัน้ ตัวรัฐบาลเองก็มกั จะขาดข้อมูลทีถ่ กู ต้อง และนีจ่ งึ เป็นเหตุผลทีอ่ ธิบายว่า การใช้มาตรวัด
ในเบื้องต้นส�ำหรับการตรวจสอบเพื่อหาความรับผิดชอบ อันได้แก่ การเปรียบเทียบแผนการกับ
การปฏิบัติตามแผน จึงเกือบจะใช้ไม่ได้เลย เจ้าหน้าที่ในกระทรวงกลาโหมและในส่วนอื่นๆ ของ
ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นที่จะต้องมีองค์ความรู้ทางเทคนิคที่เกี่ยวกับการป้องกันประเทศเป็นการเฉพาะ
จึงจะสามารถตัดสินใจในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับนโยบายด้านการป้องกันประเทศและจัดท�ำงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ในการจัดการกับปัญหาของการใช้งบประมาณ
ทีม่ ไิ ด้มกี ารก�ำหนดไว้นนั้ ก็มกั จะเป็นเรือ่ งทีเ่ ป็นประเด็นทางการเมือง การเปลีย่ นแปลงขัน้ พืน้ ฐาน
ของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างพลเรือน ทหาร จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง”
แหล่งที่มา : Human Development Report, 2002 (pp 89 & 91)
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รายจ่ายที่เกี่ยวกับการป้องกันประเทศและความมั่นคงอื่นๆ
ที่ควบคุมได้และที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ในการก� ำ กั บ ดู แ ลภาคความมั่ น คงและในการที่ จ ะประเมิ น ว่ า ควรจะมี ก ารใช้ จ ่ า ย
งบประมาณในหน่วยงานด้านความมั่นคงหรือในหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐบาลหรือไม่นั้น
รัฐสภาจ�ำเป็นที่จะต้องเข้าถึงเอกสารงบประมาณที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการประกันว่าจะมี
ความโปร่งใสในด้านการคลัง ด้วยเหตุนี้ การให้รฐั สภารับทราบเฉพาะรายจ่ายทีเ่ ป็นยอดรวม
เท่ากับเป็นการละเมิดหลักการของ “การเฉพาะเจาะจง” อันเป็นหนึ่งในหลักการส�ำคัญ
ของการจัดท�ำงบประมาณอย่างถูกต้อง และหากรัฐสภามิได้รบั ข้อมูลเฉพาะด้านดังกล่าว
รัฐสภาก็ไม่อาจทีจ่ ะท�ำหน้าทีใ่ นการติดตามและก�ำกับดูแลตรวจสอบงบประมาณกลาโหม
อันเป็นภารกิจดังที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญได้
ฉะนัน้ รัฐสภาจึงควรทีจ่ ะเข้าถึงเอกสารงบประมาณกลาโหมทัง้ หมด ในบางประเทศ (เช่น
เดนมาร์คและลักเซ็มเบิร์ก) มีการให้ข้อมูลงบประมาณเป็นรายการ (Line items) ต่อ
รัฐสภา ซึง่ ถือว่าเป็นกระบวนการงบประมาณทีล่ ะเอียดทีส่ ดุ อย่างไรก็ดี ในบางประเทศ
(เช่น ฝรั่งเศส กรีซและโปแลนด์) ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณกลาโหมในแต่ละรายการ
จะถูกน�ำเสนอต่อคณะกรรมาธิการรัฐสภาด้านกลาโหมเท่านัน้ จากมุมมองของธรรมาภิบาล
ในการปกครองนั้น ควรมีการให้หลักประกันว่า คณะกรรมาธิการรัฐสภา (หากจ�ำเป็น
ก็อาจเป็นการประชุมลับได้) หรือรัฐสภาทัง้ หมดจะต้องสามารถเข้าถึงเอกสารงบประมาณ
ทัง้ หมด ซึง่ กระบวนการทีว่ า่ นีค้ วรจะน�ำไปใช้กบั หน่วยงานด้านความมัน่ คงอืน่ ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหน่วยงานข่าวกรองด้วย
ในการจ�ำแนกประเภทงบประมาณของหน่วยงานด้านความมั่นคงนั้น ควรจะด�ำเนินการ
ในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่เกี่ยวกับเสรีภาพ
ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วย (โปรดดู กรอบที่ 57)
ในระหว่างการอภิปรายและออกเสียงลงคะแนนในงบประมาณด้านความมัน่ คง เสรีภาพ
ของรัฐสภาในการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณจะถูกจ�ำกัดโดยงบประมาณผูกพันที่
ก�ำหนดไว้แล้ว (อาทิ สัญญาการซื้อขายที่ลงนามไว้ในปีก่อนๆ) และโครงการสวัสดิการ
ต่างๆ ของรัฐบาล (อาทิ เงินบ�ำนาญและเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลส�ำหรับทหาร) ซึ่ง
รายจ่ายต่างๆ เหล่านี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็ในระยะยาวเท่านั้น
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กรอบที่ 57
การจ�ำแนกประเภทข้อมูล 3 ระดับ ในงบประมาณด้านความมั่นคง
สมาชิกรัฐสภาจ�ำเป็นที่จะต้องท�ำให้แน่ใจว่าจะมีความสมดุลระหว่างความจ�ำเป็นของข้อมูลที่เป็น
ความลับในสถานการณ์พิเศษบางอย่าง การจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องในงบกลาโหม และ
ความสามารถในการตรวจสอบและหาความรับผิดชอบได้ ซึ่งวิธีการหนึ่งก็คือ การท�ำให้ข้อเสนอ
งบประมาณจ�ำแนกประเภทออกเป็นระดับต่างๆ ดังนี้ : (1) งบประมาณทัว่ ไปทีน่ �ำเสนอต่อรัฐสภา
(2) งบประมาณรายจ่ายทั้งในด้านทุนและปฏิบัติการที่เป็นความลับ ซึ่งอาจถูกตรวจสอบได้โดย
คณะกรรมาธิการกลาโหมและคณะกรรมาธิการการทหารรัฐสภา และ (3) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ
ความลับทางทหารในระดับทีส่ งู ยิง่ ขึน้ ซึง่ อาจถูกตรวจสอบโดยกลุ่มตัวแทนของคณะกรรมาธิการ
ทีต่ งั้ ขึน้ โดยเฉพาะอีกทีหนึง่ โดยกลุม่ นีค้ วรได้รบั อนุญาตให้เข้าถึงเอกสารทีเ่ ป็นความลับดังทีร่ ะบุ
ได้ในกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมายที่ว่าด้วยราชการลับของประเทศ
ที่มา: Ravinder Pal Singh, Arms Procurement decision making processes,
vol 1, OUP, Oxford, 1998

ความโปร่งใส : มาตรการในการด�ำเนินการต่อการใช้จ่ายงบประมาณ
ของรัฐบาลอย่างผิดประเภทและมาตรการในการต่อต้านการคอรัปชัน
รัฐสภามีบทบาทส�ำคัญในการสร้างความมั่นใจว่า รัฐบาลจะไม่ใช้เงินของประชาชนไปใน
ทางทีผ่ ดิ ดังปรากฏว่าการใช้เงินผิดประเภทนัน้ เกิดขึน้ ได้ โดยเฉพาะในกรณีงบประมาณที่
จัดสรรให้แก่ภาคความมั่นคง อันเป็นหน่วยงานที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งได้แก่ มีประเด็น
ทางเทคนิคที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน และมีความจ�ำเป็นในการรักษาความมั่นคงในทาง
ยุทธศาสตร์
ความโปร่งใสและภาระรับผิดชอบ ในการจัดท�ำงบประมาณกลาโหมจึงเป็นสิ่งที่จะขาด
เสียไม่ได้ หากรัฐสภาจะสามารถควบคุมภาคความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพใน
ขณะเดียวกัน ความโปร่งใสก็เป็นพืน้ ฐานส�ำคัญของธรรมาภิบาลในการบริหารด้วย ดังนัน้
แนวความคิดทัง้ สองนีจ้ งึ ถือเป็นกุญแจส�ำคัญของวงจรการจัดท�ำงบประมาณทัง้ หมด
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“การขาดความรับผิดชอบและความโปร่งใสในกระบวนการจัดท�ำ
งบประมาณ สามารถ(...)ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับขนาด ขีด
ความสามารถ และเจตนารมณ์ของกองทัพแห่งชาติได้ การมีความ
โปร่งใสมากขึ้นจะท�ำให้มีความใส่ใจในการใช้จ่ายงบประมาณ
ทางทหารมากขึ้น และจึงเป็นการลดความไม่แน่นอน และความ
เข้าใจผิดอันอาจจะน�ำไปสู่ความขัดแย้งได้”
Paul George, “Defence Expenditures in the 1990’s: Budget
and Fiscal Policy Issues for Developing Countries”, 2002.

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า รายจ่ายทางทหารที่สูงเกินไปท�ำให้เกิดการเบี่ยงเบนเอา
ทรัพยากรที่มีค่าที่ควรจะได้ถูกน�ำไปใช้เพื่อลดระดับความยากจนและเพื่อการพัฒนา
ทางสังคมของประเทศมาใช้ในทางทหารแทน ฉะนั้น ผู้แทนปวงชนจะต้องได้รับข้อมูล
ทีอ่ ธิบายถึงเหตุผลและวิธกี ารทีฝ่ า่ ยบริหารจะด�ำเนินการเพือ่ ให้เกิดความมัน่ คงปลอดภัย
แก่ประชาชนและสังคม ทั้งนี้เพราะการด�ำเนินการดังกล่าวเป็นการใช้เงินภาษีอากรของ
ประชาชน การใช้งบประมาณในทางทีผ่ ดิ โดยเฉพาะในประเทศก�ำลังพัฒนาจะก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างมาก ส�ำหรับรัฐบาล การที่จะบรรลุเป้าหมายของการมีธรรมาภิบาล
ในการปกครองจึงมีภาระผูกพันทีจ่ ะต้องค�ำนึงถึงเสียงของประชาชนต่อการด�ำเนินนโยบาย
ต่างๆ ของตนในภาคความมั่นคงด้วย รัฐสภาต้องท�ำให้เกิดหลักประกันว่างบประมาณ
ด้านกลาโหมนั้น จะต้องก่อให้เกิดสมดุลระหว่างความจ�ำเป็นต้องการด้านความมั่นคง
และความจ�ำเป็นทางด้านการพัฒนาควบคูก่ นั ไป มีปญ
ั หาหลายประการทีอ่ าจท�ำให้รฐั สภา
ไม่สามารถควบคุมงบประมาณของภาคความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัญหา
ดังกล่าวได้นำ� เสนอไว้ในกรอบข้างล่างนี้
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กรอบที่ 58
ปัญหาหลักที่มีผลกระทบต่อการควบคุมการจัดท�ำงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพในภาคความมั่นคง
การขาดกรอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ – อาจมีความยุง่ ยากเกิดขึน้ อันเนือ่ งมาจากการปราศจาก
กรอบกฎหมายรัฐธรรมนูญทีช่ ดั เจนทีร่ ะบุการให้อ�ำนาจแก่สมาชิกรัฐสภาในการก�ำกับดูแลและ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของภาคความมั่นคง
การปราศจากข้อมูล – นอกเหนือไปจากจุดอ่อนอันเนือ่ งมาจากการปราศจากกรอบรัฐธรรมนูญ
ที่ชัดเจนแล้ว การไร้ซึ่งกฎหมายในเรื่องเสรีภาพของข้อมูลที่จะช่วยอ� ำนวยความสะดวก
ในการเปิดเผยข้อมูลด้านความมั่นคงที่มีความอ่อนไหวก็เป็นอุปสรรคที่ส�ำคัญด้วยเช่นกัน
ด้วยเหตุนี้ ความไม่สมบูรณ์ตลอดจนความคลุมเครือของกรอบกฎหมายจึงเป็นอุปสรรค
ต่อความพยายามของรัฐสภาในการท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลและตรวจสอบ ผลที่ตามมาก็คือ
สาธารณชนและรัฐสภาก็จะไม่สามารถหาผู้รับผิดชอบได้อันเป็นสิ่งที่ทั้งสภาและสาธารณชน
มีสิทธิที่จะได้มาในระบอบประชาธิปไตยที่ทำ� งานได้อย่างปกติ
กิจกรรมที่อยู่นอกเหนืองบประมาณและแหล่งรายได้ของภาคความมั่นคง – ลักษณะและ
ผลประโยชน์อันเกิดจากแหล่งรายได้นอกงบประมาณของภาคความมั่นคงที่น�ำไปใช้ใน
กิจกรรมพิเศษต่างๆ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่มีลักษณะค่อนไปทางการค้า เช่น
ผลประโยชน์อันเกิดจากบริษัทธุรกิจทางทหาร หรือผลประโยชน์จากการจัดการให้บริการ
ด้านความปลอดภัย) มักจะไม่เป็นที่รับรู้ของรัฐสภาหรือเป็นที่รับรู้ของเจ้าหน้าที่กระทรวง
ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ กิจกรรมเหล่านีค้ วรทีจ่ ะต้องได้รบั การตรวจสอบและก�ำกับดูแลโดยรัฐสภาด้วย
เช่นเดียวกับกิจกรรมและรายได้อื่นๆ ที่นำ� มาสนับสนุนภาคความมั่นคง
การแอบซ่อนรายจ่ายด้านกลาโหม – รายจ่ายของภาคความมั่นคงในส่วนที่เป็นบ�ำนาญ
โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และ ฯลฯ บ่อยครั้งมักจะถูกถ่ายโอนไปอยู่ในงบประมาณของ
กระทรวงหรือภาคส่วนอื่นๆ เช่น ถูกโอนไปไว้กับงานสวัสดิการ ที่อยู่อาศัยและการรถไฟ
เป็นต้น ซึ่งการกระท�ำดังกล่าวท�ำให้งบประมาณกลาโหมมิได้แสดงถึงตัวเลขที่แท้และจึง
ส่งผลต่อความสามารถของทัง้ สาธารณชนและรัฐสภาทีจ่ ะท�ำการประเมินรายจ่ายทีแ่ ท้จริงของ
ฝ่ายกลาโหมได้อย่างถูกต้อง
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การมีสอื่ สารมวลชนทีอ่ อ่ นแอ – ในหลายประเทศทีม่ สี อื่ สารมวลชนทีอ่ อ่ นแอ (ในความหมาย
ของการขาดประสบการณ์และทรัพยากร) และมิได้ติดตามการปฏิบัติงานของทั้งภาคความ
มั่นคงและรัฐสภาอย่างใกล้ชิดส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถมีข้อมูลที่ทันสมัยของกิจกรรม
ต่างๆ ที่ทั้งผู้แทนปวงชนและภาคความมั่นคงด�ำเนินการ
มีเวลาน้อยเกินไปในการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน – ดังที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นว่า การ
มีเวลาอันน้อยนิดในการพิจารณางบประมาณด้านความมั่นคงนั้นจะเป็นปัญหาใหญ่ในการ
ก�ำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพโดยรัฐสภา
การขาดโครงสร้างพืน้ ฐาน ผูเ้ ชีย่ วชาญและเจ้าหน้าที่ – รัฐสภาหลายแห่งปราศจากโครงสร้าง
พื้นฐาน ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรที่จะน�ำเอาข้อร้องเรียนต่างๆ ไปด�ำเนินการเพื่อท�ำให้เกิด
ความมั่นใจว่าฝ่ายบริหารจะต้องรับผิดชอบต่อประชาชนที่ตนต้องท�ำหน้าที่ในการให้บริการ

การควบคุมงบประมาณในประเทศประชาธิปไตย
กระแสประชาธิปไตยที่พาดผ่านยุโรปในทศวรรษที่ 1990 แสดงให้เห็นว่าพัฒนาการของ
แนวความคิดตลอดจนแนวปฏิบัติของการก�ำกับดูแลโดยรัฐสภานั้นมีความเกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงที่ส�ำคัญต่อประเทศประชาธิปไตยทั้งหลาย กรอบที่ 59 แสดงถึงแนวปฏิบัติ
ด้านงบประมาณของประเทศในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ทมี่ บี ทบาทอย่างแข็งขันในอันทีจ่ ะ
พัฒนาระบบการเมืองของตนให้ไปสู่วถิ ขี องการมีระบบการเมืองทีโ่ ปร่งใสและตรวจสอบ
หาความรับผิดชอบได้

กรอบที่ 59
แนวปฏิบัติในการจัดท�ำงบประมาณกลาโหมในบางประเทศ
ในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ (ณ ค.ศ. 2001)
อัลบาเนีย : ส�ำนักงานจัดการงบประมาณถูกจัดตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2000 มีการตีพิมพ์
เอกสารนโยบายด้านความมัน่ คงโดยระบุความต้องการของกระทรวงกลาโหมไปจนถึงปี ค.ศ. 2008
กระทรวงกลาโหมเป็นผู้รับผิดชอบกระบวนการจัดท�ำงบประมาณทั้งหมด
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บัลแกเรีย : สภาแห่งชาติพิจารณาอภิปรายงบประมาณกลาโหมตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา
มีความคาดหวังโดยทัว่ ไปว่ารัฐสภาของบัลแกเรียจะค่อยๆ ปรับปรุงขีดความสามารถในการก�ำกับ
ดูแลและตรวจสอบจนถึงขั้นที่สามารถก�ำกับดูแลและตรวจสอบภาคความมั่นคงได้อย่างเต็มที่
โครเอเชีย : รัฐบาลเป็นผู้เสนองบประมาณและเสนอต่อรัฐสภา และด�ำเนินการจัดพิมพ์ใน
“ประกาศของทางราชการ” กระบวนการจัดท�ำงบประมาณเริ่มจากเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน
โดยผ่านกระทรวงการคลังและกระทรวงกลาโหม รัฐสภาจะเป็นผู้ก�ำหนดวงเงินโดยรวมของ
งบประมาณกลาโหม แต่ไม่มีอำ� นาจที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องในโครงสร้างของงบประมาณ
สาธารณรัฐมาซีโดเนีย : กระทรวงกลาโหมเป็นผู้เตรียมร่างงบประมาณซึ่งจะถูกส่งต่อไปยัง
กระทรวงการคลัง และในขั้นตอนนี้ มีการหารือกับกระทรวงอื่นๆ เพื่อก�ำหนดขีดความสามารถ
ของประเทศ จากนั้นงบประมาณก็จะถูกส่งไปยังรัฐบาล และเมื่อมีการแก้ไขในขั้นสุดท้ายแล้ว
งบประมาณก็จะถูกน�ำเสนอต่อรัฐสภาโดยรัฐมนตรีกลาโหมเป็นผูเ้ สนอร่างงบประมาณไปยังคณะ
กรรมาธิการทีร่ บั ผิดชอบ อันได้แก่ คณะกรรมาธิการนโยบายภายในและกลาโหม (Committee for
Internal Policy and Defence) หลังจากการลงคะแนนเสียง ร่างงบประมาณก็จะถูกยกร่างเป็น
กฎหมายโดยประธานาธิบดี งบประมาณกลาโหมของมาซีโดเนียมีสดั ส่วนอยู่ที่ 2.12% ของ GDP
โรมาเนีย : กระทรวงกลาโหมได้น�ำระบบการวางแผน การจัดท�ำโครงการ และการประเมิน
งบประมาณแบบ PPBS มาใช้ ตัง้ แต่เดือนมกราคม ค.ศ. 2000 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมให้
เกิดความโปร่งใสในกิจกรรมทัง้ หมดของภาคความมัน่ คง ขณะทีใ่ นรัฐสภาเองก็มคี ณะกรรมาธิการ
หลายคณะทีด่ แู ลกระบวนการจัดท�ำงบประมาณ อันได้แก่ คณะกรรมาธิการกลาโหม ความมั่นคง
แห่งชาติ ความสงบเรียบร้อยของสาธารณชน การคลัง งบประมาณ และการธนาคาร กรมกองต่างๆ
ภายในกระทรวงกลาโหมทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับงบประมาณจะมีชอื่ เรียกตาม/องค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น
กรมทีเ่ ป็นฝ่ายสือ่ สัมพันธ์กบั รัฐสภา กับฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตหิ น่วยงานด้านการประสานงานและการ
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ขณะทีม่ กี ารเผยแพร่เอกสารหลักงานด้านการป้องกันประเทศในอินเตอร์เน็ต
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ท่านสามารถท�ำอะไรได้บ้างในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ภาคความมั่นคงในวงจรการจัดท�ำงบประมาณ
ท�ำให้แน่ใจว่ารัฐสภาให้ความใส่ใจกับภาคความมัน่ คงในขัน้ ตอนการจัดท�ำงบประมาณทัง้
4 ขั้นตอน อันได้แก่ การเตรียมงบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ การน�ำงบประมาณ
ไปใช้ และการตรวจสอบบัญชีรายจ่าย
ท�ำให้แน่ใจว่ามีการก�ำกับดูแลและตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบบัญชีที่ระบุไว้ตาม
กฎหมาย
การตรวจสอบโดยรั ฐ สภาและโดยองค์ ก รติ ด ตามตรวจสอบอื่ น ๆ ควรเชื่ อ มโยง
วัตถุประสงค์ในนโยบายกับความต้องการด้านงบประมาณและการตรวจสอบว่าได้ใช้
งบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายอย่างมีประสิทธิผลหรือไม่

การด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของรัฐสภาเพื่อให้มีการจัดท�ำงบประมาณ
ด้านความมั่นคงที่มีความโปร่งใส
เรี ย กร้ อ งให้ ก ารเตรี ย มการจั ด ท�ำ งบประมาณเป็ น ไปตามหลั ก การของการจั ด ท�ำ
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพดังที่ได้กล่าวถึงในบทนี้
พยายามขอรับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญอิสระที่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่
รัฐสภาหรือแก่ตัวท่านเองได้อย่างเป็นอิสระ เพื่อช่วยประเมินว่าการจัดสรรงบประมาณ
ด้านความมั่นคงที่เสนอมานั้นถูกต้องและเหมาะสม และได้มีการน�ำเสนอในลักษณะที่มี
ความโปร่งใส
ท�ำให้แน่ใจว่าหน่วยงานด้านความมัน่ คงได้ใช้วธิ กี ารทีท่ นั สมัยในการวางแผนงบประมาณ
และการคลัง อันจะส่งผลให้รฐั สภาสามารถประเมินรายจ่ายด้านกลาโหมได้อย่างถูกต้อง
และท�ำให้รัฐสภาเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ ปัจจัยทางการคลังและ
ผลการด�ำเนินงาน
ตรวจสอบสถานการณ์ในรัฐสภาของท่านโดยใช้ประเด็นต่างๆ ที่ปรากฏในกรอบที่ 58
เป็นข้ออ้างอิง และริเริ่มมาตรการต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบททางการเมืองในประเทศ
เพื่อแก้ไข หรือรับมือกับปัญหาเฉพาะที่เกิดขึ้น
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บทที่ 24

การตรวจสอบบัญชีรายจ่าย
งบประมาณด้านความมั่นคง
รัฐสภาและส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ความรับผิดชอบของรัฐสภาในงบประมาณด้านความมั่นคงมิได้สิ้นสุดลงเมื่อได้มีการ
อนุมตั ริ า่ งกฎหมายงบประมาณไปแล้วเท่านัน้ ทัง้ นีเ้ พราะรัฐสภายังต้องมีภาระรับผิดชอบ
ในการท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล ตรวจสอบตลอดจนติดตามให้มีการตรวจสอบบัญชีอย่าง
จริงจังด้วย โดยต้องตระหนักอยู่เสมอว่า การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณที่ผ่านการ
ตรวจสอบแล้วต่อสภานัน้ เป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการประชาธิปไตย และกระบวนการ
ตรวจสอบบัญชีนนั้ จะต้องเป็นการตรวจสอบทัง้ ในเรือ่ งของตัวเลขและผลการปฏิบตั งิ าน
รายงานประจ�ำปีและรายงานการเงินของหน่วยงานด้านความมั่นคงถือเป็นแหล่งข้อมูล
ที่ส�ำคัญที่รัฐสภาจะใช้ในการประเมินว่างบประมาณได้ถูกใช้จ่ายไปในเรื่องใดบ้างในปี
งบประมาณก่อนหน้านั้น
ส�ำหรับบทบาทในการก�ำกับดูแลนั้น รัฐสภาควรจะมีตัวช่วยจากหน่วยงาน/องค์กรอิสระ
เช่น ส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (National Audit Office) (ซึ่งในบางประเทศก็อาจ
เรียกชื่อต่างกันไป เช่น Auditor General, National Audit Office, Budget Office
หรือ Chamber of Account) ซึ่งองค์กรอิสระดังกล่าวควรถูกก�ำหนดไว้ในกฎหมาย
รัฐธรรมนูญให้เป็นองค์กรอิสระทั้งจากฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติและตุลาการ
รัฐสภาควรจะท�ำให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ตรวจเงินแผ่นดิน
ได้รับการแต่งตั้งโดยส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและมีระยะเวลาในการด�ำรง
ต�ำแหน่งอย่างชัดเจน
223

การกำ�กับดูแลภาคความมั่นคงโดยรัฐสภา : หลักการ กลไก และแนวปฏิบัติ ค.ศ. 2003

ผูต้ รวจเงินแผ่นดินมีเครือ่ งมือทัง้ ทางกฎหมายและมีทรัพยากรในทางปฏิบตั ทิ จี่ ะ
ท�ำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระ
มีอำ� นาจอย่างเป็นเอกเทศในการรายงานโดยตรงต่อรัฐสภาและคณะกรรมาธิการ
งบประมาณรัฐสภาในประเด็นที่เกี่ยวกับรายจ่ายและในเวลาใดก็ได้
รัฐสภาควรจะติดตามอย่างใกล้ชิดให้มีกฎหมายที่ก�ำหนดมาตรการลงโทษโดยศาล ใน
กรณีที่มีการคอร์รัปชั่นและการใช้ทรัพยากรของรัฐอย่างผิดประเภทโดยเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ หรือ โดยหน่วยงานทางการเมือง และรัฐสภาควรติดตามอย่างใกล้ชิดให้มีการแก้ไข
เยียวยาในกรณีที่มีความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องเกิดขึ้น

กรอบที่ 60
ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน27
“ไม่ว่าส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจะอยู่ในก�ำกับของฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ หรือฝ่ายตุลาการ
ส�ำนักงานนี้จะต้องมีความเป็นเอกเทศและเป็นอิสระอย่างแท้จริง และจะต้องได้รับทรัพยากร
อย่างเพียงพอเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้ลุล่วงได้ โดยส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่ 3 ประการ ดังนี้

การก�ำกับดูแลด้านการคลัง
ส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจะเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือและความละเอียด
รอบคอบของงบประมาณทั้งหมดของหน่วยงานทั้งหมดในฝ่ายบริหาร และกระทรวง ทบวง กรม
ต่างๆ โดยจะเป็นผูต้ รวจสอบและยืนยันว่าการใช้งบประมาณทัง้ หมดเป็นไปตามกฎเกณฑ์เกีย่ วกับการ
ใช้เงินกองทุนสาธารณะ (Public Funds) และภายในบริบทของการก�ำกับดูแลดังกล่าว ส�ำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินจะต้องท�ำหน้าที่ในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่บัญชีและเจ้าหน้าที่ที่มีอำ� นาจในการ
สั่งจ่ายงบประมาณทั้งหลายด้วย โดยเจ้าหน้าที่เหล่านี้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในงบประมาณที่ตน
เป็นผู้จ่ายไปแม้เมื่อพ้นหน้าที่ไปแล้วก็ตาม ในกรณีที่มีการคอร์รัปชั่นหรือการใช้เงินผิดประเภท
ส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่จะต้องรายงานพฤติกรรมดังกล่าวต่อฝ่ายตุลาการด้วย

การก�ำกับดูแลทางกฎหมาย
ส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจะต้องตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องว่าการใช้จ่ายงบประมาณ
ตลอดจนรายรับทั้งปวง จะต้องด� ำเนินการในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการ
งบประมาณ
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สร้างหลักประกันว่ามีการใช้เงินงบประมาณอย่างถูกต้อง

ส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสมัยใหม่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลประโยชน์ในเรื่องธรรมาภิบาลใน
การบริหารเป็นหลัก ควรจะท�ำให้เกิดหลักประกันว่าได้มีการใช้เงินกองทุนสาธารณะนี้บนพื้นฐาน
ของหลักการ 3 ประการ ดังนี้
(i) ความคุ้มค่าของเงิน : ท�ำให้เกิดความมั่นใจว่าทรัพยากรได้ถูกใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ
(ii) ประสิทธิภาพ : มีมาตรการที่จะประเมินได้ว่าวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการใช้
งบประมาณเป็นไปตามที่กำ� หนดไว้หรือไม่
(iii) ประสิทธิผล : มีมาตรการทีจ่ ะประเมินว่าทรัพยากรทีใ่ ช้ไปนัน้ ได้ถกู น�ำไปใช้อย่างคุม้ ค่าเพือ่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือไม่
การก�ำกับดูแลและตรวจสอบในลักษณะย้อนหลังสามารถกระท�ำได้ด้วยการริเริ่มของส�ำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินเอง หรือโดยการร้องขอจากรัฐสภา
ตัดตอนจาก : General Report on the IPU Seminar on Parliament and
the Budgetary Process, Including from a Gender Perspective
(Bamako, Mali, November 2001)

การตรวจสอบบัญชีงบประมาณด้านความมั่นคงในทางปฏิบัติ
การตรวจสอบบัญชีของงบประมาณความมัน่ คงโดยรัฐสภานัน้ เป็นกระบวนการทีค่ อ่ นข้าง
สลับซับซ้อน ซึง่ เกีย่ วข้องกับการวิเคราะห์รายงานการตรวจสอบบัญชีในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับ
ความมั่นคงโดยตรง และในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับความมั่นคงโดยตรง เช่น เรื่องการค้า
อุตสาหกรรม การติดต่อสื่อสาร หรือการโอนย้ายเงิน ความท้าทายหลักก็คือการที่ต้อง
สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมต่างๆ ซึ่งดูจะไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
นั่นเอง
ในทางปฏิบัติ กระทรวงหลักที่รับผิดชอบด้านความมั่นคง อันได้แก่ กระทรวงกลาโหม
มหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลังและกระทรวง
การสือ่ สาร นัน้ ควรทีจ่ ะน�ำเสนอรายงานการใช้จา่ ยงบประมาณทีไ่ ด้รบั การจัดสรรไปพร้อม
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เอกสารประกอบอย่างครบถ้วนต่อรัฐสภาอยูเ่ ป็นประจ�ำโดยสม�ำ่ เสมออยูแ่ ล้ว โดยขัน้ ตอน
ของรัฐสภาก็อาจเริม่ จากการรับรายงานประจ�ำปีของกระทรวงต่างๆ การพิจารณาจัดสรร
งบประมาณแต่ละรายการโดยคณะกรรมาธิการงบประมาณรัฐสภา การตรวจสอบบัญชี
ของแต่ละกระทรวงประจ�ำปี และการอภิปรายงบประมาณของกระทรวงต่างๆ ในรัฐสภา
ในทางอุดมคตินั้น กระบวนการตรวจสอบบัญชีจะท�ำให้รัฐสภาสามารถประเมินได้ว่า
วงจรงบประมาณในแต่ละปีนนั้ ได้ปฏิบตั ติ ามกรอบกฎหมาย มีการใช้งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ และได้ผลตามที่ระบุไว้ในเป้าหมายหรือไม่

กรอบที่ 61
บทบาทของส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดินของสหราชอาณาจักร
ในการก�ำกับดูแลภาคความมั่นคงโดยรัฐสภา
ส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดินของสหราชอาณาจักร (UK National Audit Office - - NAO) จัดตัง้
ขึ้นในฐานะองค์กรอิสระในปี ค.ศ. 1983 โดยมีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ตรวจสอบบัญชี
(Comptroller and Auditor General - C&AG) เป็นผู้บริหาร และมีหน้าที่ในการรายงาน
การใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลกลาง โดย NAO เป็นผู้ดำ� เนินการตรวจสอบบัญชีและรายงาน
ความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินที่ได้จัดสรรไป
การตรวจสอบทางการคลัง
ตามกฎหมายทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและผู้สอบบัญชี (C&AG) และส�ำนักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน (NAO) เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการตรวจสอบบัญชีของหน่วยงานรัฐบาลทัง้ หมดและรายงาน
ผลต่อรัฐสภา และก็เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบบัญชีโดยทั่วไป C&AG จะต้องมีความเห็นในส่วน
ที่เกี่ยวกับบัญชีต่างๆ ว่าบัญชีเหล่านั้นได้รายงานถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ นอกจากนี้
C&AG จะต้องยืนยันด้วยว่าได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาอย่างถูกต้องด้วย และหากส�ำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินระบุวา่ มีการรายงานไม่ตรงกับข้อเท็จจริง C&AG ก็จะต้องมีความเห็นประกอบอย่าง
ชัดแจ้งพร้อมหลักฐาน ในกรณีทไี่ ม่มสี งิ่ ผิดปกติหรือมีความผิดพลาดในเอกสารรายงานของบัญชี
C&AG ก็ยงั คงต้องเตรียมรายงานต่อสภาในประเด็นทีส่ ำ� คัญอืน่ ๆ อยูด่ ี โดยรายงานดังกล่าวอาจ
ถูกน�ำขึ้นสู่การพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการตรวจสอบบัญชีสาธารณะของสภาล่าง
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การตรวจสอบความคุ้มค่าของเงิน
ในแต่ละปี C&AG จะเสนอรายงานต่อรัฐสภาประมาณ 50 ฉบับ ในส่วนที่เกี่ยวกับความคุ้ม
ค่าของเงินที่หน่วยงานรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม และองค์กรรัฐบาลต่างๆ ได้รับการจัดสรร
เพื่อเป็นรายจ่าย ส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจะเป็นผู้ตรวจสอบและรายงานในส่วนที่เกี่ยวกับ
ความประหยัด ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการใช้จา่ ยเงินงบประมาณของรัฐ ขณะทีร่ ายงาน
อาจจะเปิดเผยถึงการปฏิบัติงานที่ด้อยคุณภาพ หรืออาจชี้ให้เห็นถึงแนวปฏิบัติที่ดี รายงานยังน�ำ
เสนอข้อเสนอแนะต่างๆ อันเป็นค�ำแนะน�ำทีจ่ ะท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในทางทีจ่ ะเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบตั งิ านด้วย โดยส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนัน้ เชือ่ ว่าในการทีฝ่ า่ ยบริหารน�ำเอาข้อเสนอ
แนะที่ได้นำ� เสนอในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาไปปฏิบัตินั้น ส่งผลให้รัฐบาลสามารถประหยัดงบประมาณ
ได้ถึง 1.4 พันล้านปอนด์เลยทีเดียว ดังจะเห็นได้ว่า ในรายงานของกระทรวงกลาโหมในส่วนที่
เกี่ยวกับความคุ้มค่าของเงินมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็น เช่น การส่งก�ำลังบ�ำรุงทางเฮลิคอปเตอร์
การปรับปรุงซ่อมบ�ำรุงเครื่องมือที่ใช้เกี่ยวกับที่ดิน การพิสูจน์กำ� ลังรบ (Combat Identification)
การลดจ�ำนวนในวัสดุอปุ กรณ์คา้ งคลังพัสดุและการปรับปรุงอาคารทีท่ ำ� การของกระทรวงกลาโหม
เป็นต้น นอกจากนี้ ส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดินยังรายงานความคืบหน้าของโครงการจัดซือ้ จัดจ้าง
โครงการใหญ่ๆ ถึง 30 โครงการด้วย
ความสัมพันธ์กับรัฐสภาและวงจรของภาระความรับผิดชอบ
ความสัมพันธ์กบั รัฐสภาและโดยเฉพาะอย่างยิง่ กับคณะกรรมาธิการการตรวจสอบบัญชีสาธารณะ
ของรัฐสภามีความส�ำคัญอย่างยิง่ ในการด�ำเนินงานของส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามกฎหมาย
แล้ว C&AG ถือเป็นเจ้าหน้าที่ของสภาล่าง (House of Commons) และงานหลักจะถูกน�ำเสนอ
ต่อสภา และด้วยวิธนี เี้ อง วงจรของภาระความรับผิดชอบก็จะท�ำงานเมือ่ มีการใช้เงินของรัฐบาลโดย
หน่วยงานกลางของรัฐบาล C&AG ก็จะรายงานต่อรัฐสภาถึงความเป็นปกติ ความถูกต้อง และ
ความคุม้ ค่าของเงินงบประมาณทีจ่ า่ ยไป คณะกรรมาธิการรัฐสภาด้านการตรวจสอบบัญชีสามารถ
น�ำเอาหลักฐานจากรายงานดังกล่าวซึง่ อาจจะได้มาจากเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสทีส่ ดุ ในฝ่ายนีใ้ นหน่วยงาน
รัฐบาลและท�ำความเห็นเสนอไปยังรัฐบาล ซึง่ รัฐบาลต้องตอบกลับ นอกจากนี้ ส�ำนักงานตรวจเงิน
แผ่นดินยังต้องตอบข้อซักถามอีกกว่า 400 รายการ จากสมาชิกรัฐสภาในประเด็นต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณของรัฐด้วย
ที่มา : Tom McDonald, Senior Auditor, Defence, National Audit Office, UK, 2002
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องค์ประกอบส�ำคัญของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญที่สุดเครื่องมือหนึ่งในการท�ำหน้าที่
ก�ำกับดูแลและตรวจสอบของรัฐสภา เพือ่ ทีจ่ ะสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส�ำนักงานดังกล่าวควรจะมี องค์ประกอบที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้
มีการระบุไว้ในกฎหมายให้สำ� นักงานตรวจเงินแผ่นดินรายงานโดยตรงไปยังคณะ
กรรมาธิการตรวจสอบบัญชีของรัฐสภา ซึง่ ควรจะเป็นคณะกรรมาธิการคนละคณะ
กับคณะกรรมาธิการงบประมาณ
ส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดินควรจะสามารถเข้าถึงเอกสารลับต่างๆ เพื่อจะท� ำ
ความเข้าใจถึงการตัดสินใจ แต่จะต้องไม่อ้างถึงเอกสารเหล่านั้นในที่สาธารณะ
ส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดินควรจะมีขดี ความสามารถทีม่ คี วามหลากหลายในสาขา
ต่างๆ อันประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญในภาคความมั่นคง ด้านการบริหารจัดการ
กลาโหม ด้านเทคนิคการคลัง และทางกฎหมาย

กรอบที่ 62

รัฐสภาของจอร์เจียและการควบคุมงบประมาณ
ในปลายปี ค.ศ. 2001 สมาชิกรัฐสภาของจอร์เจียตกลงที่จะเลื่อนการอภิปรายร่างงบประมาณ
ประจ�ำปี ค.ศ. 2002 ออกไปเป็นระยะเวลา 1 เดือน เนื่องจากไม่สามารถตกลงกันได้ในตัวเลข
พื้นฐานและไม่มีเวลาเพียงพอในการอภิปราย เพราะรัฐบาลได้ยื่นร่างกฎหมายงบประมาณเข้าสู่
สภาล่าช้าเป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกัน กระทรวงกลาโหม ด้วยความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ
อเมริกัน ได้มีการจัดท�ำงบประมาณเป็นรายโครงการเป็นครั้งแรกด้วย สมาชิกรัฐสภาจึงมีโอกาส
พิจารณาองค์ประกอบพื้นฐานของกองทัพและได้ให้ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวกับรายจ่ายด้าน
กลาโหมอย่างผู้ที่มีข้อมูลครบถ้วน นอกจากนี้ ร่างงบประมาณรายจ่ายยังสอดคล้องกับมาตรฐาน
การงบประมาณของนาโต้ อันได้แก่ การจัดแบ่งรายจ่ายออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มบุคลากร การ
คงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในการรบ และการลงทุน
จากมุมมองของการควบคุมโดยรัฐสภานั้น ปัญหาหลักอยู่ที่ว่า เมื่อรัฐสภาอนุมัติงบประมาณ
ในปลายเดือนมกราคม ค.ศ. 2002 แล้ว และ (a) เมื่อประธานาธิบดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังและรัฐมนตรีกลาโหมมีความเห็นที่ต่างกันในส่วนที่เกี่ยวกับยอดค่าใช้จ่ายที่สูงที่สุดของ
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กระทรวงกลาโหม (b) มีการเปลีย่ นแปลงในนาทีสดุ ท้ายในตัวเลขงบประมาณซึง่ มิได้มกี ารแจกแจง
รายละเอียดให้ฝ่ายนิติบัญญัติรับทราบ (c) สมาชิกรัฐสภามิได้รับการแจ้งให้ทราบถึงรายการที่
น�ำเสนอเกี่ยวกับการตัดลดจ�ำนวนเจ้าหน้าที่ลงในกระทรวงกลาโหม และผลกระทบทางการคลัง
ของมาตรการดังกล่าว ในเวลาเดียวกัน ร่างกฎหมายงบประมาณของหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆ ซึ่ง
มิได้รวมอยู่ในกฎหมายงบประมาณก็หลุดรอดจากการควบคุมของรัฐสภาไปด้วย
ในท้ายทีส่ ดุ โครงการจัดท�ำงบประมาณของกระทรวงกลาโหมก็ได้รบั ผลกระทบอย่างมากเนือ่ งจาก
รัฐสภาได้อนุมตั เิ งินเพียง 38 ล้าน GEL ส�ำหรับค่าใช้จา่ ยด้านกลาโหม ขณะทีโ่ ครงการทีเ่ สนอมานัน้
ต้องใช้งบประมาณทั้งหมดถึง 71 ล้าน GEL และภายใต้บริบทนี้เอง ประธานาธิบดีและสภา
ความมั่นคงแห่งชาติจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะจัดสรรงบประมาณที่มีอยู่ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ของ
รัฐบาลอย่างไร ในขณะที่รัฐสภาเองก็น่าจะถือโอกาสจากช่วงเวลาอันมีค่านี้ภายใต้การควบคุม
ในระบอบประชาธิปไตยด้วยขั้นตอนของการเปิดอภิปรายและอนุมัติงบประมาณโดยรัฐสภา
แหล่งที่มา : David Darchiashvili, Head of the Parliamentary
Research Department of the Parliament of Georgia, 2002
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ท่านสามารถท�ำอะไรได้บ้างในฐานะสมาชิกรัฐสภา
การตรวจสอบบัญชีอย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ
ท�ำให้แน่ใจว่าได้มีการก�ำหนดไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่นใดในเรื่องการ
จัดตั้งองค์กรสูงสุดที่ทำ� หน้าที่ในการตรวจสอบบัญชี ซึ่งในกฎหมายดังกล่าวควรระบุถึง :
ลักษณะและขอบเขตความสัมพันธ์ระหว่างส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกับรัฐสภา
ระดับความเป็นเอกเทศและอิสระของส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตลอดจนความเป็น
อิสระของสมาชิกและเจ้าหน้าทีข่ องส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ซึง่ รวมถึงความเป็นอิสระ
ทางการเงินด้วย
รัฐสภาควรพิจารณาและติดตามการตอบสนองและมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลภายหลังจาก
ได้รบั รายงานจากส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและจากคณะกรรมาธิการรัฐสภาว่าด้วยการ
ตรวจสอบการใช้งบประมาณ
ตรวจสอบว่าหลักการที่บรรจุอยู่ในค�ำแถลงการณ์สภาว่าด้วยแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบบัญชี (Lima Declaration of Guidelines on Auditing Precepts)28 ซึง่ จะสามารถ
หาได้จากเว็ปไซต์ขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยองค์กรสูงสุดในการตรวจสอบบัญชี
(International Organization of Supreme Audit Institutions) ที่ www.intosai.org
นั้น ได้ปรากฏอยู่ในกฎหมายและแนวปฏิบัติของประเทศในเรื่องนี้ด้วย

การตรวจสอบทางกฎหมาย การตรวจสอบความสม�่ำเสมอ/ความผิดปกติ และ
การตรวจสอบผลการด�ำเนินงาน
ท�ำให้แน่ใจว่าส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดินของประเทศนั้นได้รวมเอาการตรวจสอบในทั้ง 3
ประเด็นนี้ เมื่อพิจารณาประเด็นด้านความมั่นคง
ท�ำให้แน่ใจว่า แม้ว่ากระบวนการในการตรวจสอบบัญชีรายจ่ายที่เกี่ยวกับความมั่นคงจะ
กระท�ำในภายหลัง รัฐสภาต้องศึกษาบทเรียนต่างๆ และน�ำบทเรียนเหล่านั้นมาประกอบใน
การพิจารณาอนุมัติงบประมาณในรอบต่อไปด้วย
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รายงานการตรวจสอบบัญชีสว่ นใหญ่จะจ�ำกัดเฉพาะประเด็นปัญหาทางการคลังเท่านัน้ หน่วยงาน
ตรวจสอบที่มีอ�ำนาจตามกฎหมายควรที่จะตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของโครงการพิเศษ
บางโครงการในรายละเอียดด้วย หรือไม่ก็ใช้ที่ปรึกษาเพือ่ ให้ทำ� การประเมินอย่างอิสระในกรณี
ทีส่ ำ� นักงานไม่มผี เู้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านของตนเอง
หน่วยงานตรวจสอบบัญชีที่มีอ�ำนาจตามกฎหมายควรที่จะต้องตรวจสอบการท�ำหน้าที่ของ
หน่วยงานการเงินของหน่วยงานด้านความมั่นคงด้วย
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ภาคที่ 7

ทรัพยากรมนุษย์ในภาคความมัน่ คง :

การสร้างหลักประกันในความเป็นมืออาชีพ
และการก�ำกับดูแลตามแนวทางประชาธิปไตย
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บทที่ 25

การส่งเสริมค่านิยมประชาธิปไตย
ในภาคความมั่นคง
มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมการศึกษาและแนวคิดในเรื่องประชาธิปไตย
ในกองทัพ เพือ่ ทีก่ องทัพจะสามารถเป็นส่วนหนึง่ ของสังคมได้อย่างเหมาะสม และไม่เป็น
ภัยคุกคามต่อระบอบประชาธิปไตย จากประสบการณ์ในบริเวณต่างๆ ทั่วโลกแสดงให้
เห็นว่า หากมิได้มีการควบคุมกองทัพภายใต้ระบอบประชาธิปไตยหรือมิได้มีการดูแล
จัดการกองทัพอย่างเหมาะสม ตลอดจนมิได้บรู ณาการกองทัพเข้าเป็นส่วนหนึง่ ของสังคม
อย่างเต็มที่แล้ว กองทัพก็อาจจะเป็นภัยคุกคามต่อระบอบประชาธิปไตยได้ กล่าวคือ
การใช้อิทธิพลนอกรัฐธรรมนูญ หรือก่อการรัฐประหาร
ด�ำเนินกิจกรรมทางทหาร หรือพาณิชย์โดยมิได้รับอนุญาต
ใช้ทรัพยากรจ�ำนวนมหาศาลเกินกว่าความจ�ำเป็น อันเป็นทรัพยากรที่ภาคส่วน
อื่นๆ ของสังคมจ�ำเป็นที่จะต้องใช้
ใช้งบประมาณในทางมิชอบ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน (เช่น การปล้นสะดม การชิงทรัพย์ การใช้ความรุนแรง
อย่างผิดกฎหมายและการข่มขืน)

กลไกในการส่งเสริมให้เกิดทัศนะคติและค่านิยมประชาธิปไตย
ในบุคลากรในภาคความมั่นคง
การส่งเสริมทัศนะคติและค่านิยมประชาธิปไตยในกองทัพ หมายถึงการสร้างกลไกภายใน
องค์กรทหารเองทีจ่ ะส่งเสริม/สนับสนุนให้เกิดความตระหนักรูแ้ ละการเคารพในหลักการ
และสถาบันประชาธิปไตย รวมถึงการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนด้วย กลไกภายใน
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ดังกล่าวเป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้รัฐสภา รัฐบาล และประชาชนสามารถควบคุม
กองทัพได้ ปัจจัยต่อไปนีจ้ ะช่วยส่งเสริมให้บคุ ลากรในเครือ่ งแบบมีทศั นะคติและค่านิยม
ในวิถีทางประชาธิปไตย

ความจงรักภักดีต่อรัฐธรรมนูญและสถาบันต่างๆ ของรัฐ
ธรรมาภิบาลที่ดีนั้น หมายถึงการปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่ในภาคความมั่นคงมีค่านิยมใน
การรับใช้สังคม มีจริยธรรมในการเคารพกฎหมายและรัฐธรรมนูญ ตลอดจนยึดมั่น
ในสถาบันต่างๆ ของประเทศ ทหารและผู้พิทักษ์สังคมประชาธิปไตยทั้งมวลจะต้อง
สาบานตนว่าจะจงรักภักดีต่อรัฐธรรมนูญและสถาบันต่างๆ ของรัฐ มิใช่จงรักภักดีต่อ
ผู้น�ำทางการเมืองคนใดคนหนึ่งเป็นการเฉพาะ การสาบานตนในลักษณะดังกล่าวเป็น
สัญลักษณ์ว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงมิได้มีความจงรักภักดีต่อรัฐบาลที่อยู่ในอ�ำนาจ
ในขณะนั้นเป็นการเฉพาะ หากแต่เป็นความภักดีต่อรัฐธรรมนูญและต่อตัวบทกฎหมาย
ที่ออกโดยผู้แทนปวงชนซึ่งมีที่มาอย่างชอบธรรม การก�ำกับดูแลภาคความมั่นคงโดย
ฝ่ายพลเรือนนั้นควรจะรวมถึงการรับรู้ถึงธรรมชาติของการปฏิญาณตนของทหารและ
การตระหนักว่าจะต้องด�ำเนินการอย่างไรบ้างเพือ่ ให้การให้ปฏิญาณตนของเจ้าหน้าทีเ่ หล่านัน้
มีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง

การก�ำหนดระเบียบภายในภาคความมั่นคงอย่างชัดเจน
ในการก�ำกับดูแลภาคความมัน่ คงตามแนวทางประชาธิปไตยนัน้ มีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะ
ต้องก�ำหนดกรอบทางกฎหมายอันเป็นระเบียบภายในของภาคความมั่นคงอย่างชัดเจน
และเป็นระบบ อันได้แก่
การจ�ำกัดสิทธิตามรัฐธรรมนูญของเจ้าหน้าที่
การใช้หรือทบทวนกฎหมายเกีย่ วกับการเกณฑ์ทหาร กฎหมายเกีย่ วกับการปฏิบตั ิ
งานของเจ้าหน้าที่ทหาร ประมวลวิธีอาญาของทหาร และก�ำหนดกรอบกฎหมาย
ให้สอดคล้องกับ Geneva Conventions
ก�ำหนดระเบียบที่ชัดเจนว่าบุคลากรทางทหารมีหน้าที่ที่จะต้องไม่รับค� ำสั่งที่
ผิดกฎหมาย
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ในประเทศส่วนใหญ่ที่รัฐธรรมนูญให้หลักประกันในเรื่องสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
แก่ประชาชน กฎหมายอนุบญ
ั ญัตติ า่ งๆ สามารถจ�ำกัดสิทธิดงั กล่าวของเจ้าหน้าทีท่ หารได้
หากจ�ำเป็นที่จะต้องปฏิบัติภารกิจเฉพาะทางทหารบางประการ ฉะนั้น โดยหลักการแล้ว
เจ้าหน้าที่ทหารเหล่านี้มีสิทธิเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป เพราะเจ้าหน้าที่ก็คือประชาชน
ในเครื่องแบบ อย่างไรก็ดี มีการจ� ำกัดสิทธิบางประการของเจ้าหน้าที่ทหารเหล่านี้
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ทัง้ นีเ้ พราะเจ้าหน้าทีด่ งั กล่าวสามารถ
เข้าถึงเอกสารที่เป็นชั้นความลับ มีการจ�ำกัดเสรีภาพในการเคลื่อนไหวเพราะเจ้าหน้าที่
จ�ำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมตลอดเวลา ตลอดจนถูกจ�ำกัดสิทธิที่จะได้รับการ
เลือกตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง อย่างไรก็ตาม ในประเทศประชาธิปไตยต่างๆ นัน้
สิทธิพลเมืองของเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงมิได้ถูกจ�ำกัดในลักษณะ
เดียวกัน เช่น ในสแกนดิเนเวีย เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เจ้าหน้าที่ทหารมีสิทธิที่จะจัดตั้ง
หรือเข้าร่วมในสหภาพแรงงานได้ ขณะที่ในประเทศอื่นๆ เจ้าหน้าที่ทหารมีสิทธิในการ
จัดตั้งและเข้าร่วมในสมาคมในลักษณะตัวแทนเท่านั้น อย่างไรก็ดี ในทุกกรณี ข้อจ�ำกัด
เหล่านี้จะถูกก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมายอนุบัญญัติต่างๆ และมีความสัมพันธ์
โดยตรงกับอัตราเฉพาะของเจ้าหน้าที่เหล่านั้น

สมาคมตัวแทนของทหารและสหภาพแรงงานทางทหาร
ในหลายประเทศ มี ก ารก� ำ หนดข้ อ ห้ า มมิ ใ ห้ เ จ้ า หน้ า ที่ท หารจัด ตั้ง หรือ เข้ า ร่ ว มใน
สหภาพแรงงานเพือ่ ปกป้องผลประโยชน์ของอาสาสมัครและ/หรือทหารเกณฑ์ เหตุผลที่
ไม่ต้องการให้บุคลากรทางทหารเข้าร่วมในสหภาพแรงงานก็คือ การกระท�ำดังกล่าวอาจ
ส่งผลกระทบต่อระเบียบและวินัยของกองทัพ อย่างไรก็ดี ในบางประเทศซึ่งยึดมาตรา
ที่ 11 ของอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน (European
Convention on Human Rights and Fundamental Freedom - - ECHR) ก็
อนุญาตให้บุคลากรทางทหารของตนจัดตั้งหรือเข้าร่วมในสมาคมตัวแทนหรือแม้แต่
สหภาพแรงงานทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ บุคลากรทางทหารโดยเฉพาะได้ เช่น ออสเตรีย เบลเยียม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ค ฟินแลนด์ เยอรมัน ฮังการี ไอร์แลนด์ ลักซ์เซมเบอร์ก
เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส รัสเซีย สโลวีเนีย สาธารณรัฐสโลวัค สวีเดน และ
สวิสเซอร์แลนด์ ในประเทศเหล่านี้ สมาคมตัวแทนหรือสหภาพแรงงาน ส�ำหรับบุคลากร
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ทางทหารนั้นมีสิทธิที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของสมาคม โดยสมาคม/สหภาพ
ดังกล่าวมีสทิ ธิทจี่ ะปรึกษาหารือกับรัฐมนตรีกลาโหม และในบางกรณีสหภาพ/สมาคมเหล่านี้
มีสทิ ธิทจี่ ะเจรจาต่อรองในสาระของการจ้างงานด้วย ในทัง้ สองกรณีสมาคม/สหภาพเหล่านี้
จะส่งเสริมให้มีสภาพการท�ำงานที่มีความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีสำ� หรับเจ้าหน้าที่
ตลอดจนให้การสนับสนุนสมาชิกแต่ละรายด้วย เช่น ในกรณีทเี่ กิดข้อโต้แย้งทางกฎหมาย
ระหว่างบุคลากรทางทหารกับผูว้ า่ จ้าง เป็นต้น ในยุโรปมีองค์กรทีด่ แู ลบุคลากรทางทหาร
อยู่ 2 องค์กรด้วยกัน อันได้แก่ องค์กร EUROMIL ซึ่งเป็นองค์กรยุโรปที่จัดขึ้นเพื่อ
บุคลากรทางทหารโดยมิได้คำ� นึงถึงสถานะต�ำแหน่งและมีสำ� นักงานในกรุงบรัสเซล ส่วน
องค์กรทีส่ องคือ European Council of Conscript Organisations หรือ ECCO ทีม่ ี
ส�ำนักงานในกรุงสตอกโฮม สวีเดน

กรอบที่ 63
ข้อเสนอแนะของสภาแห่งยุโรปต่อการมีสิทธิในการเป็นสมาชิกสมาคมหรือ
สหภาพของเจ้าหน้าที่ในกองทัพ
1. ที่ประชุมรัฐสภาแห่งยุโรปพึงระลึกว่า (...) ภายใต้สถานการณ์ปกติเจ้าหน้าที่ในกองทัพที่
มาจากสายอาชีพนั้นมีสิทธิในการเข้าร่วมในสมาคมได้ โดยมีข้อก�ำหนดด้วยว่าสามารถยกเลิก
การเข้าสมาคมนี้ได้ด้วยเช่นกัน
4. ในระยะเวลาทีผ่ า่ นมา กองทัพของประเทศสมาชิกบางประเทศได้เปลีย่ นระบบจากการใช้การ
เกณฑ์ทหารมาเป็นระบบการเปิดรับทีม่ าจากสายอาชีพเพียงอย่างเดียว ผลก็คอื บุคลากรทางทหาร
จะมีลกั ษณะเป็นลูกจ้าง “แบบปกติ” เพิม่ มากขึน้ ซึง่ ก็หมายความว่า ผูว้ า่ จ้างของบุคลากรดังกล่าว
อันได้แก่ กระทรวงกลาโหมนัน้ จักต้องตระหนักถึงสิทธิของลูกจ้างแบบปกติเหล่านีด้ งั ทีป่ รากฏใน
อนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและกฎบัตรทางสังคมของยุโรปด้วย29
5. สมาชิกในกองทัพในฐานะ “พลเรือนในเครื่องแบบ” ควรได้รับสิทธิอย่างเต็มที่ในช่วงที่
กองทัพมิได้มปี ฏิบตั กิ ารใดๆ ในการจัดตัง้ หรือเข้าร่วมในสมาคมวิชาชีพเฉพาะด้านทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่
พิทักษ์ผลประโยชน์ทางวิชาชีพภายใต้กรอบของแนวทางประชาธิปไตย ในขณะที่สมาชิกเหล่านั้น
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
6. บุคลากรทางทหารควรได้รับสิทธิเช่นเดียวกัน ซึ่งหมายรวมถึงสิทธิในการเป็นสมาชิก
พรรคการเมืองที่จัดตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วย
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7. ด้วยเหตุนี้ ที่ประชุมรัฐสภาแห่งยุโรปจึงเสนอแนะให้ “Committee of Ministers” 30
เรียกร้องให้รฐั บาลของรัฐสมาชิก :
i. อนุญาตให้สมาชิกของกองทัพและบุคลากรทางทหารจัดตัง้ สมาคม/สหภาพของตนขึน้ เพือ่ เป็น
ตัวแทนในการเจรจาในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับอัตราเงินเดือนและสภาพแวดล้อมของการจ้างงาน
ii. ให้ยกเลิกข้อจ�ำกัดต่างๆ ที่ไม่จ�ำเป็นในปัจจุบัน ในส่วนที่เกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิของการ
เข้าเป็นสมาชิกสมาคมของบุคลากรในกองทัพ
iii. อนุญาตให้บคุ ลากรของกองทัพและบุคลากรทางทหารเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองทีจ่ ดั ตัง้
ขึ้นโดยถูกต้องตามกฎหมายได้
iv. ให้รวมเอาสิทธิต่างๆ ดังกล่าวนีไ้ ว้ในกฎระเบียบทางทหารและประมวลระเบียบวิธปี ฏิบตั ขิ อง
รัฐสมาชิก
v. ให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน อันเป็นหน่วยงานที่
บุคลากรทางทหารจะสามารถน�ำกรณีที่เกี่ยวกับปัญหาการจ้างงานและกรณีที่เป็นข้อขัดแย้ง
อื่นๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขึ้นสู่การพิจารณาเรียกร้องได้
8. ที่ประชุมรัฐสภายุโรปเรียกร้องให้ “Committee of Ministers” พิจารณาความเป็นไปได้
ในการทบทวนสาระของกฎบัตรทางสังคมของยุโรป (European Social Charter) โดยการให้
แก้ไขมาตรา 5 ดังนี้
“โดยมีเจตนาทีจ่ ะให้หลักประกันหรือส่งเสริมเสรีภาพของลูกจ้างและนายจ้างในการจัดตัง้ และเข้าร่วมใน
องค์กรทัง้ ในระดับท้องถิน่ ระดับชาติ และระหว่างประเทศ เพือ่ พิทกั ษ์ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
และสังคม คู่ภาคีสัญญาตกลงว่ากฎหมายภายในของรัฐจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อหรือจะต้อง
ไม่ถูกน�ำมาใช้ในลักษณะที่ขัดขวางเสรีภาพดังกล่าว ส่วนขอบเขตของการให้หลักประกันดังทีร่ ะบุ
ไว้ในมาตรานี้ว่าจะใช้ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ต�ำรวจและบุคลากรของกองทัพมากน้อยเพียงใดนั้นจะ
ถูกก�ำหนดโดยกฎหมายและกฎระเบียบภายในของแต่ละประเทศ”
Recommendation 1572 (2002)
Council of Europe Parliamentary Assembly, 3 September 2002
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การส่งเสริมการศึกษาในบรรทัดฐานและค่านิยมที่ส�ำคัญ
การศึกษาของบุคลากรในกองทัพควรพุ่งเป้าไปที่การสร้างบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ
ผู้ซึ่งจะอุทิศตนและเตรียมพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ การศึกษาดังกล่าวควรมีลักษณะ
ที่มีความเป็นกลางทางการเมือง และไม่ควรรวมเอาอุดมการณ์ทางการเมืองและการ
โฆษณาชวนเชื่อเข้าไว้ในหลักสูตร มีรายวิชาที่ควรจะอยู่ในหลักสูตรการศึกษา ได้แก่
ประชาธิปไตย กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยธรรม
และประเด็ น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน การให้ ก ารศึ ก ษาและการฝึ ก อบรมเจ้ า หน้ า ที่ ใ นภาค
ความมั่นคงในเรื่องกฎหมายมนุษยธรรมและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
นั้นมีความส�ำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมคุณค่าประชาธิปไตย เพื่อท�ำความคุ้นเคยกับ
กฎหมายระหว่างประเทศด้านมนุษยธรรม สมาชิกรัฐสภาสามารถใช้คู่มือส�ำหรับสมาชิก
รัฐสภาที่จัดท�ำโดยสหภาพรัฐสภาระหว่างประเทศ และคณะกรรมาธิการกาชาดสากล
(InternationalCommittee of the Red Cross - - ICRC) ในปี ค.ศ. 1999 เรื่อง
“Respectfor International Humanitarian Law” โดย ICRC และส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่
สหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชน (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights - - หรือ UNHCHR) นั้นเป็นผู้จัดหาความช่วยเหลือทาง
วิชาการให้แก่ประเทศต่างๆ ทีป่ ระสงค์จะพัฒนาขีดความสามารถในการท�ำความเข้าใจและ
การเคารพต่อกฎหมายระหว่างประเทศด้านมนุษยธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศ
เรื่องสิทธิมนุษยชน

การเสริมสร้างให้เกิดความเป็นกลางทางการเมือง
และการไม่เข้าไปมีส่วนพัวพันทางการเมือง
การปฏิบตั งิ านของภาคความมัน่ คงนัน้ จะต้องมีลกั ษณะของความเป็นกลางในทางการเมือง
และด้วยเหตุนี้ พรรคการเมืองจึงไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปรณรงค์หาเสียงในเขตทหาร
ในขณะที่ ใ นบางประเทศอนุ ญ าตให้ ท หารที่ ยั ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ยู ่ เ ป็ น สมาชิ ก ของ
พรรคการเมืองได้ ในประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่เคยเป็นระบอบ
คอมมิวนิสต์มาก่อนนัน้ ก็ไม่อนุญาตให้บคุ ลากรทางทหารสังกัดพรรคการเมืองแต่อย่างใด
เช่น ในโปแลนด์ เจ้าหน้าที่ในกระทรวงมหาดไทยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ต�ำรวจหรือ
เจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานข่าวกรองถูกห้ามมิให้เป็นสมาชิกพรรคการเมือง ในประเทศส่วนใหญ่
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เจ้าหน้าที่ทหารไม่สามารถเป็นสมาชิกของรัฐสภาแห่งชาติได้ อย่างไรก็ดี ในบางประเทศ
เช่น เนเธอร์แลนด์และเยอรมัน ทหารที่ยังปฏิบัติราชการอยู่สามารถเป็นสมาชิกสภา
ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคได้

ผู้ปฏิบัติงานในภาคความมั่นคงในฐานะที่เป็นกระจกสะท้อนสังคม
โดยหลักการ ต�ำแหน่งต่างๆ ในหน่วยงานความมัน่ คงต้องเปิดให้แก่พลเมืองทุกคน โดย
ไม่แบ่งแยกเพศ ชนชัน้ เชือ้ ชาติ ศาสนา และความเกีย่ วพันทางการเมือง ในการคัดเลือก
บุคลากรเข้าท�ำงานในหน่วยงานความมั่นคงนั้น เงื่อนไขส�ำคัญก็คือ ได้คนที่ดีที่สุดเพื่อ
บรรจุในต�ำแหน่งที่ดีที่สุด เป็นที่ตระหนักดีในหลายประเทศว่าบุคลากรในหน่วยงาน
ความมัน่ คง โดยเฉพาะอย่างยิง่ เจ้าหน้าทีต่ �ำรวจและทหารควรจะสะท้อนถึงภาพรวมของ
สังคม และประเทศเหล่านีจ้ งึ ก�ำหนดให้มนี โยบายเฉพาะเพือ่ ส่งเสริม/สนับสนุนกลุม่ ต่างๆ
ในสังคมทีป่ ราศจากตัวแทนหรือมีตวั แทนของกลุ่มในสัดส่วนทีน่ ้อยเกินไปในหน่วยงาน
ความมั่นคงให้สมัครเข้าท�ำงานในหน่วยงานดังกล่าว

การออกกฎหมายให้การไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
และค�ำสั่งที่บิดเบือนสามารถกระท�ำได้
สถานะ ขอบเขต การปฏิบัติภารกิจ ความร่วมมือ การก�ำหนดภารกิจ การรายงาน หน้าที่
และการก�ำกับดูแลหน่วยงานด้านความมัน่ คงทัง้ หมดถูกก�ำหนดโดยกฎหมาย หน่วยงาน
ด้านความมั่นคงไม่มีอ�ำนาจใดๆ เลยหากกฎหมายมิได้ก�ำหนดไว้ ในส่วนของกองทัพมี
กฎหมายเฉพาะ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับบุคลากรทางการทหาร หรือประมวลกฎหมาย
อาญาทางทหาร ที่ระบุถึงขอบเขตของค�ำสั่งที่ทหารจะต้องปฏิบัติตาม ในหลายประเทศ
กฎหมายดังกล่าวก�ำหนดให้ผบู้ งั คับบัญชาต้องเคารพหลักกฎหมายเมือ่ ออกค�ำสัง่ และจึง
เท่ากับเป็นการจ�ำกัดอ�ำนาจของผูบ้ งั คับบัญชาไปในตัว และด้วยเหตุนี้ เจ้าหน้าทีท่ หารจึง
มีหน้าทีท่ จี่ ะไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ของผูบ้ งั คับบัญชาทีผ่ ดิ กฎหมายอาญา ซึง่ ก็หมายความว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นเจ้าหน้าที่ทหารจะไม่สามารถอ้างความชอบธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามค�ำสั่งที่ให้เขากระท�ำผิดกฎหมาย นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ทหารก็ไม่มีหน้าที่ที่จะ
ต้องปฏิบัติตามค�ำสั่ง หากค�ำสั่งดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่โดยปกติ หรือ
เป็นค�ำสั่งที่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความหมายก็คือ บุคลากรทางการทหาร
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พึงรับผิดชอบต่อการกระท�ำของตนเองในฐานะปัจเจกบุคคลแม้เมือ่ อ้างว่าได้รบั ค�ำสัง่ จาก
ผู้บังคับบัญชาที่เหนือกว่าก็ตาม
ควรด�ำเนินการสนับสนุนให้ผนู้ ำ� ทางทหารระดับสูงท�ำตัวเป็นแบบอย่างและท�ำให้เป็นทีร่ บั รู้
ต่อสาธารณชนว่า ค�ำสัง่ ทีข่ ดั ต่อรัฐธรรมนูญ ค�ำสัง่ หรือการกระท�ำทีไ่ ม่เป็นประชาธิปไตย
และผิดศีลธรรมเป็นสิ่งที่กระท�ำมิได้ และประเด็นนี้มีความส�ำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะ
ส�ำหรับกองทัพทีอ่ ยูภ่ ายใต้เผด็จการทางทหารมาก่อน เช่น หลังจากทีอ่ าร์เจนตินาได้กลับ
สู่ระบอบประชาธิปไตย นายพลระดับสูงในกองทัพอาร์เจนตินาก็ประกาศว่า “การบรรลุ
เป้าหมายมิได้ท�ำให้การใช้เครือ่ งมือหรือวิธกี ารใดก็ได้มคี วามชอบธรรม” และประกาศว่า
“ผู้ใดก็ตามที่ออกค�ำสั่งที่ขัดกับศีลธรรมและผู้ใดก็ตามที่ปฏิบัติตามค�ำสั่งดังกล่าวถือว่า
เป็นการขัดต่อกฎหมาย” ในการออกแถลงการณ์ดังกล่าว ผู้นำ� กองทัพระดับสูงได้แสดง
อย่างชัดเจนว่า ทหารทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อการกระท�ำของตนเองเป็นรายบุคคล
หากมีการกระท�ำความผิดทางอาญา การก่ออาชญากรรม หรือมีการละเมิดกฎหมายขึ้น
และไม่สามารถจะอ้างได้ว่าการกระท�ำดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตามค�ำสั่ง (อันไม่ชอบด้วย
กฎหมาย) ของผู้บังคับบัญชาที่เหนือกว่าตน
นอกจากนี้ กรณีการป้องกันมิให้เกิดการไม่ต้องถูกลงโทษ (Impunity) โดยสร้าง
หลักประกันว่า ความผิดใดๆ ในทางวิชาชีพ และการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศและกฎหมายสิทธิมนุษยชนนัน้ จะต้องถูกลงโทษโดยหน่วยงานบริหารหรือองค์กร
ตุลาการที่รับผิดชอบ

การก�ำหนดเงื่อนไขในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงระดับสูง
ต�ำแหน่งระดับสูงในหน่วยงานด้านความมัน่ คง อาทิ ผูบ้ ญ
ั ชาการเหล่าทัพหรือผูอ้ �ำนวยการ
ส�ำนักงานข่าวกรอง จะได้รับการแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีกลาโหม ในบาง
ประเทศต�ำแหน่งอาวุโสเหล่านีจ้ ะต้องผ่านการอภิปรายและการอนุมตั /ิ เห็นชอบโดยรัฐสภา
ด้วย และถึงแม้วา่ ผูน้ ำ� ทางการเมืองฝ่ายพลเรือนจะเป็นผูแ้ ต่งตัง้ เจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงเหล่านี้
การก�ำหนดเงื่อนไข/คุณสมบัติในทางวิชาชีพในด้านความช�ำนาญเฉพาะทางถือว่าเป็นสิ่ง
ที่ส�ำคัญที่สุดในกระบวนการคัดเลือกด้วย
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พลเรือนในการบริหารจัดการงานด้านความมั่นคงในระดับสูง
จากมุมมองของหลักธรรมาภิบาลนัน้ หน่วยงานด้านความมัน่ คง เช่น กองทัพ ควรทีจ่ ะมี
บุคลากรในการบริหารสูงสุดเป็นพลเรือน เหตุผลส�ำคัญก็คอื รัฐมนตรีทเี่ กีย่ วข้องควรจะ
ได้รบั ค�ำแนะน�ำไม่เฉพาะจากนายพลเท่านัน้ แต่ควรจะต้องได้รบั การแนะน�ำ/ปรึกษาหารือ
จากฝ่ายพลเรือนด้วย เพื่อให้กระบวนการตัดสินนโยบายเป็นไปอย่างสมดุล

จิตวิญญาณในวิชาชีพ (Professional Ethos)
จิตวิญญาณในวิชาชีพมีรากฐานมาจากแนวปฏิบัติ กฎระเบียบ และนโยบายต่างๆ
บุคลากรทางทหารควรร่วมมือกับสถาบันต่างๆ และรัฐธรรมนูญด้วยความเต็มใจ
ควรอุทิศตนให้แก่การบริการสาธารณะ ควรปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล รวมทั้งไม่ควรใช้อ�ำนาจในทางที่ผิดหรือใช้เงินงบประมาณในทางที่ผิด
ประเด็นที่ส�ำคัญคือจิตวิญญาณในวิชาชีพเหล่านี้ต้องเกิดจากความยินยอมพร้อมใจที่
จะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้างต้นด้วยความเต็มใจ มิใช่เกิดจากการถูกบังคับให้ปฏิบัติ
ตามเท่านั้น การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยความเต็มใจหมายถึงการที่บุคลากรดังกล่าว
มีทัศนะคติในทางบวกต่อรัฐธรรมนูญและสถาบันต่างๆ ของรัฐ อันเป็นผลมาจากการที่
เขาเหล่านั้นได้ซึมซับเอาคุณค่าประชาธิปไตยในสังคมไว้ในอุปนิสัยแล้วนั่นเอง
ในหลายประเทศมีการออกประมวลจริยธรรมเพือ่ ควบคุมพฤติกรรมของเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ใช้ชาติ
จิตวิญญาณทางวิชาชีพของกองทัพเยอรมันดังที่ปรากฏในกรอบที่ 64 เป็นตัวอย่างหนึ่ง
ของการมีวัฒนธรรมทางวิชาชีพดังกล่าว

กรอบที่ 64
ภาวะผู้น�ำและการให้การศึกษาภาคพลเมืองในกองทัพเยอรมัน : หลักการ
“Innere F hrung”
“(...) ในระหว่างการอภิปรายเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทัพ (Bundeswehr) ในช่วงหลังสงครามโลก
ครั้งที่สอง แนวความคิดเรื่อง “Innere F hrung” (ซึ่งหมายถึง ผู้น�ำที่มีคุณธรรมและการให้การ
ศึกษาแก่พลเมือง) ได้รับการพิจารณาว่าเป็นมาตรการหนึ่งในการปฏิรูปกองทัพเพื่อให้กองทัพ
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สามารถถอนตัวจากขนบประเพณีทเี่ คยยึดถือมาก่อนหน้านัน้ ได้อย่างมีส�ำนึก(...) และเป็นทีเ่ ห็นชอบ
ร่วมกันว่า หลักการ “Innere F hrung” จะเป็นแนวทางในการปรับองค์กรภายในของกองทัพ
เยอรมันทั้งยังเป็นการช่วยให้กองทัพบูรณาการเข้ากับรัฐและสังคมได้ในอีกทางหนึ่งด้วย
(...) หลักการ “Innere F hrung” ถูกน�ำมาใช้เพื่อลดความตึงเครียดหรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ระหว่างการมีสทิ ธิและเสรีภาพของเจ้าหน้าทีท่ หารในฐานะทีเ่ ป็นพลเมืองของรัฐและการทีเ่ จ้าหน้าที่
เหล่านัน้ จะต้องปฏิบตั ติ ามหน้าทีใ่ ห้อยูใ่ นขัน้ ทีเ่ ป็นทีย่ อมรับได้ พฤติกรรมของเจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงที่
เป็นผู้น�ำนั้นจะต้องถูกปลูกฝังด้วยคุณค่าในเรื่องการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ - - อันเป็น
พื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญของเรา(...)
เป้าหมายอีกประการหนึง่ ก็คอื การผลักดันให้เกิดการบูรณาการกองทัพในฐานะทีเ่ ป็นสถาบันหนึง่
ของสังคม และบูรณาการบุคลากรของกองทัพในฐานะที่เป็นพลเมืองเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
และรัฐด้วย (...) โดยมีจดุ ประสงค์เพือ่ ขจัดความกังวลใดๆ ทีพ่ งึ มีในส่วนทีเ่ กีย่ วกับกองทัพว่าอาจ
จะท�ำตนเป็น “รัฐซ้อนรัฐ” - - อันเป็นอันตรายที่สืบทอดกันมาในกองทัพทั้งมวล(...)
วัตถุประสงค์ของหลักการ “Innere F hrung” ได้แก่
การท�ำให้บคุ ลากรของกองทัพตระหนักถึงรากฐานทางกฎหมายและทางการเมืองของกองทัพ
ตลอดจนตระหนักและเข้าใจถึงจุดประสงค์และความหมายของภารกิจทางทหารของตน
การส่งเสริมให้กองทัพและบุคลากรในกองทัพบูรณาการเข้ากับรัฐและสังคม และเพื่อสร้าง
ความตระหนักรู้และความเข้าใจที่ดีขึ้นในหมู่ประชาชนเกี่ยวกับภารกิจของกองทัพ
การส่งเสริม/สนับสนุนให้บุคลากรทางทหารมีความเต็มใจในการปฏิบัติภารกิจอย่างมีส�ำนึก
และมีความรอบคอบ ควบคูไ่ ปกับการรักษาระเบียบวินยั และความเป็นเอกภาพภายในกองทัพ
เพือ่ เป็นหลักประกันว่า โครงสร้างภายในกองทัพมีการจัดวางองค์กรทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐานของการเคารพ
ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการเคารพกฎหมายรัฐธรรมนูญและกรอบกฎหมายต่างๆ เพื่อ
ให้การปฏิบัติภารกิจของกองทัพด�ำเนินไปโดยราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
สาระส�ำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักการ “Innere F hrung” ที่ทหารจักต้องน�ำมาใช้ในชีวิต
ประจ�ำวันนีถ้ กู ก�ำหนดไว้ในกฎหมายต่างๆ และกฎระเบียบของหน่วยงานกองทัพทัง้ หลายด้วย(...)
แหล่งที่มา : Website of the German Federal Parliament www.bundestag.de

ในระดับระหว่างประเทศ ได้มกี ารก�ำหนดประมวลจริยธรรมไว้ 2 ฉบับด้วยกัน ซึง่ เป็นการ
ก�ำหนดกรอบที่ใช้ในการอ้างอิงในทางคุณสมบัติวิชาชีพส�ำหรับบุคลากรทางทหารใน
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สังคมประชาธิปไตย ประมวลจริยธรรมอันแรกเกิดขึน้ ในปี ค.ศ. 1966 เมือ่ สมัชชาใหญ่
แห่งสหประชาชาติได้ให้การรับรองประมวลกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยเจ้าหน้าที่
ผู้บังคับใช้กฎหมาย (International Code for Law Enforcement Officials) (โปรด
ดูกรอบที่ 65) โดยประมวลกฎหมายดังกล่าวมีลักษณะเป็นข้อก�ำหนดทั่วไปและน�ำไป
ใช้ปฏิบัติไม่เฉพาะแต่เจ้าหน้าที่/บุคลากรในเครื่องแบบเท่านั้น หากแต่นำ� ไปบังคับใช้แก่
เจ้าหน้าที่ทั้งหลายที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานรักษากฎหมายทั้งหมดด้วย

กรอบที่ 65
ประมวลจริยธรรมส�ำหรับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย
รับรองโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติตามมติที่ 34/169 วันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ. 1979
มาตรา 1 – เจ้าหน้าทีผ่ บู้ งั คับใช้กฎหมายจักต้องปฏิบตั หิ น้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมายตามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนด อันได้แก่ การรับใช้ชุมชน และการให้ความคุ้มครองปกป้องบุคคลจากการกระท�ำที่
ผิดกฎหมายโดยสอดคล้องกับหลักความรับผิดชอบขั้นสูงสุดที่กำ� หนดไว้ในอาชีพของตน
มาตรา 2 – ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายทั้งหลายจักต้องเคารพ
และปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และธ�ำรงไว้ซึ่งสิทธิมนุษยชนของคนทุกคน
มาตรา 3 – เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายอาจใช้ก�ำลังได้ในกรณีที่จ�ำเป็นจริงๆ เท่านั้น และ
เป็นการใช้กำ� ลังในขอบเขตที่กำ� หนดไว้ในการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น
มาตรา 4 – ประเด็นต่างๆ ที่มีเนื้อหาเป็นความลับซึ่งอยู่ในความครอบครองของเจ้าหน้าที่
ผู้บังคับใช้กฎหมายนั้น จักต้องคงถูกเก็บเป็นความลับต่อไป จนกว่าจะมีความจ�ำเป็นอื่นใดใน
ส่วนทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือการแสวงความยุตธิ รรมทีท่ �ำให้ตอ้ งเปิดเผยความลับดังกล่าว
มาตรา 5 – เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายจะต้องไม่เป็นผู้ลงมือกระท�ำ หรือยุยง หรืออดทน
ต่อการกระท�ำใดๆ ที่เป็นการทรมานหรือพฤติกรรมอื่นใดที่มีลักษณะโหดร้ายไร้มนุษยธรรม
หรือเป็นการปฏิบัติหรือการลงโทษที่มีลักษณะเหยียดหยามดูแคลน ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่
ผูบ้ งั คับใช้กฎหมายก็มอิ าจจะอ้างค�ำสัง่ ของผูบ้ งั คับบัญชาระดับสูงหรืออ้างสถานการณ์พเิ ศษ อาทิ
สถานการณ์สงคราม หรือภัยคุกคามที่จะน�ำไปสู่ส่งครามหรือข้ออ้างในเรื่องภัยคุกคามต่อความ
มั่นคงแห่งชาติ ภัยคุกคามต่อเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ หรือสถานการณ์ฉุกเฉิน
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อื่นใดเพื่ออ้างความชอบธรรมในการกระท�ำการทรมาน หรือด�ำเนินการอื่นๆ ในลักษณะทีเ่ ป็นการ
ทารุณโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือเป็นการปฏิบตั หิ รือการลงโทษทีม่ ลี กั ษณะเหยียดหยามดูแคลนได้
มาตรา 6 – เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายต้องให้หลักประกันในเรื่องการคุ้มครองสุขภาพของ
บุคคลที่อยู่ในการจับกุมคุมขังของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจักต้องด�ำเนินการโดยทันทีทันใดเพื่อ
ให้มีการรักษาทางการแพทย์หากมีความจ�ำเป็น
มาตรา 7 – เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายจะต้องไม่กระท�ำการใดๆ ที่เป็นการคอร์รัปชั่น และ
จักต้องต่อต้านและขจัดการกระท�ำในลักษณะดังกล่าววอย่างแข็งขัน
มาตรา 8 – เจ้าหน้าทีผ่ บู้ งั คับใช้กฎหมายทุกคนจะต้องเคารพกฎหมายและประมวลจริยธรรม
ฉบับนี้ และจักต้องป้องกันและต่อต้านการละเมิดกฎหมายดังกล่าวอย่างสุดความสามารถ เจ้าหน้าที่
ผู้บังคับใช้กฎหมายผู้มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่ามีการกระท� ำอันเป็นการละเมิด หรือก�ำลังจะมีการ
ละเมิดประมวลจริยธรรมฉบับนี้ จักต้องรายงานกรณีดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาและหากจ�ำเป็น
ต้องรายงานต่อหน่วยงานอื่นๆ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องที่มีอำ� นาจในการพิจารณาสอบสวนหรือมี
อ�ำนาจในการแก้ไขการกระท�ำดังกล่าว
ข้อสังเกต : ในแต่ละมาตราของประมวลจริยธรรมฉบับนี้ได้รวมเอาความเห็น
ซึ่งมิได้อ้างอิงไว้ในบทนี้ด้วย โปรดดู www.UN.org

ส�ำหรับประมวลกฎหมายฉบับที่ 2 นั้น เป็นประมวลจริยธรรมในด้านการเมืองและการ
ทหารของกลุ่มประเทศ OSCE (OSCE Code of Conduct for Politico-Military
Aspects of Security) (โปรดดูกรอบที่ 66) โดยมุง่ เป้าหมายไปยังบุคลากรขององค์กร/
หน่วยงานในภาคความมั่นคงทั้งหมด และเป็นการก�ำหนดแนวทางส�ำหรับบุคลากรใน
กองทัพทั้งหมดด้วย โดยประมวลจริยธรรมดังกล่าวนี้ ก�ำหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนต้อง
ปฏิบตั ติ ามหลักการของกฎหมาย หลักประชาธิปไตย หลักความเป็นกลางและการเคารพ
ในสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ โดยชี้ว่า
เจ้าหน้าทีท่ หารแต่ละคนต้องรับผิดชอบต่อการกระท�ำของตนเป็นรายบุคคลหากมีการละเมิด
กฎหมายมนุษยธรรมขึ้น อย่างไรก็ดี ประมวลจริยธรรมดังกล่าวยังได้รวมเอาประเด็นที่
โดยปกติถือเป็นเรื่องที่อยู่ในเขตอ�ำนาจภายในรัฐเข้าไว้ด้วย ด้วยเหตุนี้ กฎหมายฉบับนี้
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จึงถือเป็นความก้าวหน้าที่ส�ำคัญยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวกับอ�ำนาจของรัฐซึ่งโดยปกติแล้ว
มักจะได้รับการปกป้องไว้อย่างระแวดระวัง และนับตั้งแต่ที่รัฐใน OSCE ได้ลงนามใน
ประมวลระเบียบปฏิบัตินี้ในปี ค.ศ. 1994 รัฐสมาชิกของ OSCE ก็ได้ขยายความใน
ส่วนที่เกี่ยวกับบรรทัดฐานในเรื่องการระดมพล การให้การศึกษา การฝึกฝน ตลอดจน
การบังคับบัญชาสั่งการกองทัพโดยละเอียดอีกด้วย ซึ่งในส่วนนี้ถือเป็นองค์ประกอบที่
ส�ำคัญภายใต้ประมวลวิธีปฏิบัติที่ระบุไว้ว่า การพัฒนา/ปรับปรุงให้กองทัพมีความเป็น
มืออาชีพนั้น ควรที่จะมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับวิถีของการควบคุมกองทัพใน
ระบอบประชาธิปไตย

กรอบที่ 66
ลักษณะส�ำคัญของประมวลจริยธรรมในด้านการเมือง - การทหารของหน่วยงาน
ด้านความมั่นคงของกลุ่มประเทศ OSCE (ค.ศ. 1994)
แนวความคิดอย่างกว้างๆ เกี่ยวกับกองก�ำลังภายในประเทศ อันได้แก่ หน่วยงานข่าวกรอง
ต�ำรวจ และกองก�ำลังกึ่งทหาร : บทบัญญัตินี้กำ� หนดให้รัฐมีหน้าที่ในการท�ำนุบ�ำรุงกองก�ำลัง
เหล่านัน้ ให้อยูภ่ ายใต้การควบคุมในระบอบประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผูท้ มี่ อี �ำนาจ
อันชอบธรรมในกระบวนการประชาธิปไตย (ย่อหน้าที่ 20 และ 21)
ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการอนุมัติงบประมาณกลาโหมโดยฝ่ายนิติบัญญัติและการสนับสนุนให้มี
ความระมัดระวังในการใช้จ่ายงบประมาณทางทหาร การมีความโปร่งใสและการให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับกองทัพได้ (ย่อหน้าที่ 22)
ความเป็นกลางทางการเมืองของกองทัพ (ย่อหน้าที่ 23) บุคลากรของกองทัพจะต้องรับผิดชอบ
เป็นรายบุคคลหากมีการกระท�ำอันเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
(ย่อหน้าที่ 31)
ไม่ว่าจะเป็นในยามสงครามหรือในยามสันติ การบังคับบัญชา การฝึกฝน การบรรจุคน
การติดอาวุธ ของกองทัพจะต้องกระท� ำภายในขอบเขตของกฎหมายระหว่างประเทศ
(ย่อหน้าที่ 34)
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การใช้ก�ำลัง (กองทัพ) ในการปฏิบัติภารกิจในการรักษาความมั่นคงภายในประเทศจะต้อง
เป็นไปในสัดส่วนทีเ่ หมาะสมกับความจ�ำเป็นในการใช้กำ� ลัง โดยกองทัพจะต้องใช้ความระมัดระวัง
อย่างเต็มทีใ่ นการหลีกเลีย่ งไม่ให้เกิดการบาดเจ็บต่อพลเรือน หรือหลีกเลีย่ งการท�ำความเสียหาย
แก่ทรัพย์สินของพลเรือน (ย่อหน้าที่ 36)
การใช้กองทัพในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศมิได้หมายความว่าจะมีการจ�ำกัด
สิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองของประชาชนทีไ่ ด้ใช้สทิ ธิอย่างสันติและชอบด้วยกฎหมายได้
หรือมิเป็นการท�ำให้ประชาชนเหล่านัน้ ต้องสูญเสียหรือถูกเพิกถอนอัตลักษณ์ในความเป็นชาติ
อัตลักษณ์ทางศาสนา วัฒนธรรม ภาษา หรือชาติพันธุ์ของตนไป (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�ำนาจศาลของทหาร
ความจ�ำเป็นในการทีจ่ ะต้องมีระเบียบวินยั ของกองทัพเป็นผลจากลักษณะทางธรรมชาติ
ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนของภารกิจของทหารเอง ตัวอย่างเช่น ประชาคมของทหารจะ
มีมุมมองต่อพฤติกรรมของอาชญากรที่แตกต่างไปจากมุมมองของพลเมืองโดยทั่วไป
ลูกจ้างที่เป็นพลเรือนจะไม่ถูกน�ำขึ้นสู่การพิจารณาคดีอาญาหากไม่ปฏิบัติตามงานที่ได้
รับมอบหมายหรือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างไม่ถูกต้อง นายจ้างอาจจะไล่ลูกจ้าง
ออกได้หากลูกจ้างดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ และนายจ้างก็สามารถปฏิเสธทีจ่ ะ
ไม่เขียนเอกสารแนะน�ำตนเพื่อให้ลูกจ้างสามารถน�ำไปสมัครงานที่อื่นได้ แต่นายจ้างไม่
สามารถน�ำลูกจ้างขึ้นสู่การพิจารณาคดีในศาลอาญาได้ ในทางตรงกันข้าม บุคลากรใน
กองทัพจะถูกน�ำขึน้ สูก่ ารพิจารณาคดีอาญาทันทีหากไม่ปฏิบตั หิ น้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมายหรือ
ไม่สามารถปฏิบตั ภิ ารกิจให้เสร็จสิน้ ตามมาตรฐานทีก่ ำ� หนดไว้เป็นการเฉพาะ พฤติกรรม
ดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการกระท�ำที่ถือว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น แต่ยัง
เป็นการกระท�ำที่ท�ำให้เกิดความเสียหายต่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพโดยรวมของ
บุคลากรทางทหารอื่นๆ ในกองทัพด้วย ตัวอย่างอื่นๆ ที่ถือว่าเป็นความผิดทางทหาร
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แต่มิได้เป็นความผิดในสังคมพลเรือน อาทิ การฉ้อโกงในการเกณฑ์ทหาร การหนีทหาร
การขาดงานโดยไม่มีการลา การขาดราชการ การไม่เคารพเจ้าหน้าที่ที่มีอาวุโสกว่า การ
ก่อการกบฏ การช่วยเหลือข้าศึกศัตรู และการหลับขณะปฏิบัติหน้าที่
ประเด็นที่ได้กล่าวไปข้างต้นท�ำให้เกิดค�ำถามที่ว่า ความผิดชนิดใดควรที่จะอยู่ในเขต
อ�ำนาจศาลของกองทัพและความผิดประเภทใดจะตกอยู่ในอ�ำนาจศาลของฝ่ายพลเรือน
โดยหลักการแล้ว ศาลทหารควรจะต้องถูกใช้ในขอบเขตที่จ�ำกัด ขณะที่อ�ำนาจศาลของ
ศาลพลเรือนนั้นควรจะถูกน�ำมาใช้อย่างมากที่สุดเท่าที่จะกระท�ำได้ ขอบเขตอ�ำนาจศาล
ของกองทัพควรจะจ�ำกัดเฉพาะคดีความผิดที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติภารกิจทางทหาร
เท่านัน้ และประมวลกฎหมายอาญาของกองทัพไม่ควรทีจ่ ะทับซ้อนกับประมวลกฎหมาย
ของฝ่ายพลเรือน หรือมีความทับซ้อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
ในหลายประเทศศาลทหารมิได้เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายตุลาการ หากเป็นศาลที่อยู่ภายใต้
ฝ่ายบริหาร (ศาลปกครอง) ซึ่งก็หมายความว่า ผู้พิพากษาในศาลทหารนั้นมิได้รับการ
แต่งตั้งผ่านกระบวนการที่เป็นข้อก�ำหนดตามรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับการแต่งตั้ง
ผูพ้ พิ ากษา อย่างไรก็ตาม ศาลทหารควรจะได้รบั การติดตามตรวจสอบโดยฝ่ายตุลาการ
ด้วย ในหลายประเทศ การติดตามตรวจสอบศาลทหารกระท�ำโดยการจัดตัง้ ศาลอุทธรณ์
ฝ่ายพลเรือนขึน้ เนือ่ งจากกรณีอทุ ธรณ์นนั้ ยังคงตกอยูใ่ นขอบเขตอ�ำนาจของกองทัพอยูด่ ี
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ท่านสามารถท�ำอะไรได้บ้างในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ท�ำให้แน่ใจว่า
1. บุคลากรทางทหารได้สาบานตนว่าจะจงรักภักดีต่อรัฐธรรมนูญ กฎหมายและสถาบันต่างๆ
ของประเทศ มิใช่เป็นการภักดีต่อตัวบุคคล
2. มีการส่งเสริมการศึกษาในคุณค่าและบรรทัดฐานในเรื่องประชาธิปไตย สิทธิพลเมืองและ
กฎหมายเกี่ยวกับมนุษยธรรม ในฐานะที่เป็นมาตรฐานหนึ่งของการฝึกอบรมในกองทัพ
3.

นายทหารไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นสมาชิกรัฐสภา

4.

การคัดเลือกทหารและนายทหารจะต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อก�ำหนดทางอาชีพ

5. ออกกฎหมายที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ทหารมีหน้าที่ที่จะไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งที่ผิดกฎหมาย หรือ
ค�ำสั่งที่บิดเบือน
6. จิตวิญญาณและคุณสมบัติของกองทัพ ก็คือ การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมด้วย
ความเต็มใจ
7. ขอบเขตอ�ำนาจของศาลทหารนัน้ ควรมีอย่างจ�ำกัดทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะกระท�ำได้ และค�ำตัดสินของ
ศาลทหารสามารถน�ำขึ้นสู่การอุทธรณ์ในศาลอาญาของฝ่ายพลเรือนได้
8. หน่วยงานด้านความมั่นคงจะต้องรับผิดชอบทั้งในทางกฎหมายและในทางปฏิบัติต่อ
องค์ประกอบทุกส่วนของรัฐ (โปรดดูขอ้ ความในตอนต้นของบทนีใ้ นส่วนทีเ่ กีย่ วกับความรับผิดชอบ
ของเจ้าหน้าที่เป็นรายบุคคล) และจะต้องมีการออกกฎหมายในการจัดตั้งกลไกภายในที่ทำ� หน้าที่
ตรวจสอบความรับผิดชอบของหน่วยงานด้านความมัน่ คง โดยกลไกดังกล่าวจะตรวจสอบข้อกล่าวหา
ในเรื่องการกระท�ำที่ไม่เหมาะสมและข้อร้องเรียนจากสาธารณชนเป็นการภายในตลอดจนเป็น
กลไกที่สามารถด�ำเนินการลงโทษผู้กระท�ำความผิดด้วย นอกจากนี้ จะต้องก�ำกับดูแลให้กลไก
ดังกล่าวสามารถใช้ได้จริงและมีประสิทธิภาพ สร้างหลักประกันว่ารัฐสภาจะจัดตัง้ คณะกรรมาธิการ
สอบสวนที่เป็นอิสระและท�ำให้แน่ใจว่าผู้ต้องสงสัยว่ากระท�ำความผิดจะต้องถูกด�ำเนินคดี
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สิทธิพลเมืองของเจ้าหน้าที่ทหาร
สิทธิพลเมืองของบุคลากรทางทหารนั้นถูกจ�ำกัดโดยกฎหมายเพื่อที่เจ้าหน้าที่เหล่านี้จะมีการ
เตรียมพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา และเพื่อเป็นหลักประกันว่าหน่วยงานเหล่านี้
มีความเป็นกลางในทางการเมือง
อย่างไรก็ตาม พึงระลึกอยู่เสมอว่า ในการจ�ำกัดสิทธิพลเมืองดังกล่าวจะต้องมีความเกี่ยวพัน
โดยตรงกั บ ลั ก ษณะเฉพาะและภารกิ จ ที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะตั ว ของหน่ ว ยงานด้ า น
ความมั่นคง อันได้แก่ การผูกขาดการใช้กำ� ลังในสังคมแต่เพียงผู้เดียว
การยอมรับการจ�ำกัดสิทธิพลเมืองควรได้รับการชดเชยด้วยการมีช่องทางที่จะให้เจ้าหน้าที่
เหล่านี้สามารถร้องเรียนข้อขัดข้องและปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

การปฏิบัติตามค�ำสั่ง
ก�ำหนดในกฎหมายว่า เจ้าหน้าทีท่ หารรวมถึงทหารเกณฑ์ตา่ งๆ มีหน้าทีท่ จี่ ะไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่
ทีผ่ ดิ กฎหมายและไร้จริยธรรม รวมถึง ค�ำสัง่ ทีข่ ดั ต่อกฎหมายสิทธิมนุษยชนและบรรทัดฐาน
ทางมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
ท�ำให้แน่ใจว่าหน้าที่ดังกล่าวได้มีการบังคับใช้โดยระบบการจัดระเบียบวินัยภายในหน่วยงาน
ความมั่นคง

การบิดเบือน/ใช้อ�ำนาจในทางที่ผิดและการคอร์รัปชั่น
ด�ำเนินการอย่างรวดเร็วหากมีข้อครหาเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นและการใช้ความรุนแรงภายใน
หน่วยงาน
ท�ำให้แน่ใจว่า มีการด�ำเนินการสอบสวนเชิงลึกและมีมาตรการลงโทษอย่างเหมาะสมโดยผู้ที่
มีอ�ำนาจสั่งการ โดยมีการด�ำเนินการโดยทันทีอย่างไม่ล่าช้า
ออกกฎหมายที่ห้ามมิให้ทหารและบุคลากรในหน่วยงานความมั่นคงอื่นใดรับจ้างท�ำงานเป็น
งานเสริม หรือมีส่วนพัวพันกับกิจกรรมในเชิงพาณิชย์ไม่ว่าจะโดยล�ำพังหรือในฐานะกลุ่ม
องค์กร
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บทที่ 26

การจัดการบริหารงานบุคคล
ในภาคความมั่นคง
การท�ำงานให้กับกองทัพเป็นอาชีพที่มาพร้อมกับลักษณะพิเศษบางประการ อันได้แก่
ความเสีย่ งอันตรายทางกายภาพ การโยกย้ายต�ำแหน่งตลอดเวลา และการพลัดพรากจาก
ครอบครัว ฯลฯ รัฐสภาจึงควรตระหนักว่าการเป็นทหารนัน้ มิใช่ “เป็นเพียงอาชีพอีกอาชีพ
หนึง่ เท่านัน้ ” ด้วยเหตุนี้ การจัดการด้านบุคลากรอย่างถูกต้องเหมาะสม อันได้แก่ การรับ
ผู้เข้าท�ำหน้าที่อย่างถูกต้อง การคัดเลือกอย่างเหมาะสม การจัดคณะท�ำงาน การก�ำหนด
ค่าตอบแทน ตลอดจนระบบการศึกษาและการให้รางวัลตอบแทน จึงมีความส�ำคัญ
อย่ า งยิ่ ง ต่ อ พั ฒ นาการไปสู ่ ค วามเป็ น มื อ อาชี พ ของภาคความมั่ น คงที่ จ ะยึ ด มั่ น ใน
หลักการประชาธิปไตยและการเคารพกฎหมายรวมถึงการยอมรับในความเป็นผู้นำ� ของ
ฝ่ายพลเรือน (Civilian Supremacy)
รัฐสภาจะต้องก�ำกับดูแลให้มกี ารสร้างและดูแลหน่วยงานด้านความมัน่ คงให้มคี วามเป็น
มืออาชีพ รัฐสภาควรสร้างหลักประกันว่า แผนการบริหารบุคคลนั้นได้รับการพัฒนา
และมีการน�ำไปใช้ปฏิบัติ ซึ่งจะน�ำไปสู่การสร้างกองก�ำลังที่มีความเป็นมืออาชีพและเป็น
ประชาธิปไตย นอกจากนี้ รัฐสภายังควรที่จะต้องคอยติดตามด้วยว่า รัฐได้ดำ� เนินการ
ในลักษณะของการเป็นผูว้ า่ จ้างทีม่ คี วามเป็นธรรมต่อกองก�ำลังเหล่านีห้ รือไม่ ไม่วา่ จะเป็น
ในเรื่องของอัตราเงินเดือน สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เบี้ยเลี้ยง เงินบ�ำนาญ ฯลฯ
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กรอบที่ 67
การจัดการบริหารงานบุคคล : ประเด็นส�ำคัญที่สมาชิกรัฐสภา
ควรให้ความสนใจ
รัฐสภาควรได้รบั การแจ้งให้ทราบในประเด็นต่างๆ ทีเ่ ป็นข้อเสนอของรัฐบาลในส่วนที่
เกี่ยวกับการจัดการด้านบุคลากรในหน่วยงานความมั่นคง ดังต่อไปนี้
ประเด็นที่เป็นนโยบายทั่วไป
รัฐสภาได้มสี ว่ นในการอนุมตั /ิ ให้ความเห็นชอบในนโยบายด้านการจัดการบุคลากรในหน่วยงาน
ความมั่นคงด้วยหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นในฐานะส่วนหนึ่งของข้อเสนองบประมาณประจ�ำปี หรือ
จะเป็นเอกสารที่แยกออกมาต่างหาก?
นโยบายการจัดการด้านบุคลากรและนโยบายทีเ่ กีย่ วกับโครงสร้างการจัดก�ำลังพลนัน้ สามารถ
ด�ำเนินการได้จริง และรัฐมีงบประมาณที่จะจัดการให้เป็นไปตามนั้นได้อย่างแท้จริงหรือไม่
เมื่อพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศ?
จุดแข็งและเงื่อนไขทั่วไป
รัฐสภาเป็นผู้ก�ำหนดจ�ำนวนสูงสุดของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง อาทิ อัตราก�ำลังของกองทัพ
ต�ำรวจและหน่วยงานข่าวกรอง ด้วยหรือไม่?
รัฐสภาเป็นผู้ก�ำหนดจ�ำนวนอัตราก�ำลังของแต่ละต�ำแหน่งหรือไม่?
นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการด้านก�ำลังคนนั้นเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือไม่?
รัฐสภาได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับจ�ำนวนบุคลากร
ในต�ำแหน่งต่างๆ อัตราเงินเดือน หน้าที่ของบุคลากรเหล่านั้น อัตราที่ว่างลงและ ฯลฯ?
นโยบายปฏิ รู ป ภาคความมั่ น คงนั้ น ได้ ส ะท้ อ นถึ ง ผลกระทบทางสั ง คมอั น เกิ ด จากการ
ปลดประจ�ำการของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นหรือไม่?
การรับสมัครบุคลากรและการคัดเลือก
ต�ำแหน่งทุกอัตรานัน้ ได้เปิดกว้างให้แก่ประชาชนทัว่ ไปหรือไม่ ซึง่ รวมถึงเปิดให้สตรีดว้ ย และ
หากมีการเปิดกว้างได้มีการก�ำหนดไว้เป็นกฎหมายหรือไม่?
ระบบการรับสมัครบุคลากรส�ำหรับหน่วยงานความมั่นคงนั้นเป็นระบบเปิดหรือไม่ ซึ่งมี
ลักษณะที่ตรงกันข้ามกับระบบปิดที่เปิดรับสมัครเฉพาะคนบางกลุ่มในสังคมเท่านั้น?
ได้มีการก�ำหนดคุณสมบัติ/เงื่อนไขในทางวิชาชีพในการคัดเลือกผู้สมัครหรือไม่?
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มีอัตราที่ว่างลงในหน่วยงานความมั่นคงเป็นจ�ำนวนมากหรือไม่?
หลังจากที่มีการคัดเลือกผู้สมัครแล้วมีผู้ที่ถอนตัวไปในสัดส่วนที่สูงหรือไม่?
คณะท�ำงาน
หลั ก การที่ ว ่ า เจ้ า หน้ า ที่ ต ่ า งๆ จะต้ อ งได้ รั บ การคั ด เลื อ กและเลื่ อ นขั้ น บนพื้ น ฐานของ
หลักคุณธรรมและคุณภาพนั้นได้มีการน�ำมาใช้ในทางปฏิบัติหรือไม่?
ระบบการประเมินผลงานเป็นระยะๆ นั้น มีอยู่จริงในทางปฏิบัติหรือไม่?
ระบบดังกล่าวมีความโปร่งใส เป็นธรรม และปราศจากอคติหรือไม่?
หน่วยงานด้านความมัน่ คงได้สร้างโอกาสของการท�ำงานทีน่ า่ สนใจและสามารถมีความก้าวหน้า
ในอาชีพได้หรือไม่?
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดังกล่าวถูกห้ามมิให้รับงานอีกงานหนึ่งที่มีเงินเดือนด้วยหรือไม่?
ผูบ้ งั คับบัญชาในระดับหัวแถวนัน้ มีประสบการณ์ภาคสนามหรือไม่ และเคยร่วมในภารกิจการ
รักษาสันติภาพในต่างประเทศหรือไม่?
รัฐสภาหรือคณะกรรมาธิการรัฐสภาทีเ่ กีย่ วข้องได้รบั การปรึกษาหารือจากรัฐมนตรีวา่ การกลาโหม
(หรือรัฐมนตรีอนื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง) ในกรณีการแต่งตัง้ เจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงเช่น ผูบ้ ญ
ั ชาการเหล่าทัพ
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดด้วยหรือไม่?
ค่าตอบแทน
อัตราเงินเดือนของเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับที่สูงเมื่อเทียบกับอัตราเงินเดือนในอาชีพอื่นๆ อันจะ
ส่งผลให้หน่วยงานความมั่นคงสามารถแข่งขันกับบริษัทเอกชนในตลาดแรงงานได้หรือไม่?
การจ่ายเงินเดือนตรงตามก�ำหนดหรือไม่?
เจ้าหน้าที่เหล่านี้ได้รับการตอบแทนบนหลักการของคุณธรรมและคุณภาพหรือไม่?
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีผลต่อค่าตอบแทนด้วยหรือไม่?
ระบบการให้คา่ ตอบแทนนัน้ มีความโปร่งใสทัง้ ต่อผูใ้ ช้ระบบและต่อสาธารณชนทัว่ ไปหรือไม่?
อะไรคือข้อกังวลห่วงใยเกี่ยวกับระบบการเกษียณอายุและบ�ำนาญ?
ในส่วนที่เกี่ยวกับเงินเดือนและสวัสดิการของบุคลากรนั้น แผนงานในเรื่องการเกษียณอายุ
ราชการเป็นที่พึงพอใจหรือไม่ เจ้าหน้าที่จะได้รับหรือสูญเสียผลประโยชน์ใดบ้างหลังจาก
ปลดเกษียณแล้ว?
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ท่านสามารถท�ำอะไรได้บ้างในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ภารกิจและขนาดของกองก�ำลังในหน่วยงานความมั่นคง

ท�ำให้เกิดหลักประกันว่าภารกิจที่มอบหมายให้กองทัพและขนาดของกองทัพนั้นมี
ความสอดคล้องกับทรัพยากรทางเศรษฐกิจของประเทศ

ค่าตอบแทนส�ำหรับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง

ท�ำให้เกิดหลักประกันว่าเงินเดือนของเจ้าหน้าทีเ่ หล่านีอ้ ยูใ่ นอัตราทีร่ ฐั สามารถจัดหามาได้
อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันก็เป็นอัตราที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงานและเพียงพอ
ที่จะท�ำให้เจ้าหน้าที่สามารถยังชีพได้อย่างเหมาะสม
ท�ำให้เกิดหลักประกันว่าการจ่ายเงินเดือนนั้นตรงตามเวลา
ควรตระหนักเสมอว่า การก�ำหนดอัตราเงินเดือนที่ไม่เพียงพอ อาจท�ำให้หน่วยงาน
ความมั่นคงไม่เป็นที่ดึงดูดใจ และจึงท�ำให้โอกาสการได้มาซึ่งบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความ
สามารถลดน้อยลงไปด้วย
ควรตระหนักเสมอว่าภายใต้สภาพแวดล้อมของอัตราเงินเดือนทีต่ �่ำและการจ่ายเงินเดือน
อย่างไม่สม�่ำเสมอนั้น อาจจะน�ำไปสู่การฉ้อราษฎร์บังหลวงของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ความมั่นคง หรือแม้กระทั่งการใช้ความรุนแรง การขู่กรรโชก และรีดไถได้
ข้ อ ได้ เ ปรี ย บในทางการเงิ น ตลอดจนสิ ท ธิ พิ เ ศษต่ า งๆ ของเจ้ า หน้ า ที่ แ ละของ
ผู้บังคับบัญชาในระดับสูง ไม่ควรจะอยู่ในระดับที่ท�ำให้เกิดการยึดติดในผลประโยชน์
จนส่งผลให้ทั้งเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชาดังกล่าวต้องแสวงหาอิทธิพลทางการเมือง
เพื่อรักษาผลประโยชน์ไว้ ข้อได้เปรียบทางการเงินและสิทธิพิเศษต่างๆ ควรจะเปิดเผย
ให้เป็นที่รับรู้ต่อสาธารณชนและเสริมด้วยการก�ำหนดสิทธิพิเศษและผลประโยชน์ทาง
การเงินในลักษณะเดียวกันแก่บุคลากรในหน่วยงานรัฐบาลหน่วยอื่นๆ ด้วย ซึ่ง
สิทธิพิเศษต่างๆ นั้นควรสอดคล้องกับลักษณะพิเศษและการท�ำหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย
ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการในภาคสนามด้วย
ท�ำให้เกิดหลักประกันว่ามีโครงการเกษียณอายุราชการที่เป็นที่น่าพอใจ
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บทที่ 27

การเกณฑ์ทหาร
และการคัดค้านการเกณฑ์ทหาร
โดยอ้างหลักมโนธรรม
รัฐธรรมนูญของเกือบทุกประเทศจะมีบทบัญญัติที่ก�ำหนดว่าการป้องกันประเทศเป็น
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทางศีลธรรมของพลเมืองทุกคน ในบางประเทศหน้าทีด่ งั กล่าว
ถูกก�ำหนดเป็นข้อบังคับด้วยกฎหมายการเกณฑ์ทหาร โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้พลเมือง
ทุกคนมีการเตรียมพร้อมทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นกองทัพได้โดยทันทีเมือ่ มีความจ�ำเป็น การ
เกณฑ์ทหารซึ่งหมายถึงการบังคับให้พลเรือน (ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชาย) เข้ารับการฝึกฝน
ทางทหารเพื่อรับใช้ชาติจึงมักจะถูกก�ำหนดไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ และในกฎหมาย
ก็จะระบุไว้อย่างชัดเจนว่า :ผู้ใดบ้างที่จะต้องถูกเกณฑ์ทหาร
ระยะเวลาในการเกณฑ์ทหาร
การขอเลื่อนหรือการขอยกเว้นการถูกเกณฑ์ทหาร
กระบวนการในการเกณฑ์ทหาร
บทลงโทษส�ำหรับผู้ที่หนีการเกณฑ์ทหาร และ
อายุขั้นต�่ำและสูงสุดส�ำหรับผู้ที่จะถูกเกณฑ์ทหาร
นอกจากนี้ ในประเทศส่วนใหญ่ จะมีกฎหมายที่ระบุถึงสิทธิที่จะปฏิเสธที่จะถืออาวุธ
เช่น การปฏิเสธการเกณฑ์ทหารโดยอ้างหลักมโนธรรม และการรับใช้ชาติในรูปแบบอื่น
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คุณานุปการของการเกณฑ์ทหาร
ในหลายประเทศ ยังคงมีกองทัพทีม่ าจากการเกณฑ์ทหารอยู่ เหตุผลส�ำคัญประการหนึง่
ของการคงกองทัพในลักษณะดังกล่าวไว้ก็คือ การมองว่าการเกณฑ์ทหารนั้นเป็น
องค์ประกอบทีม่ คี ณุ ค่ายิง่ ต่อระบอบประชาธิปไตยและต่อวัฒนธรรมของประเทศ กระนัน้ ก็ดี ณ
วันนี้ การเกณฑ์ทหารก็ถูกท้าทายและโต้แย้งจากประเทศต่างๆ ทั่วทุกมุมโลก ประเด็น
ที่ถกเถียงกันก็คือค�ำถามที่ว่า การเกณฑ์ทหารยังคงเป็นที่พึงปรารถนาหรือจะยังคงมี
ประโยชน์อยูห่ รือไม่ในกองทัพสมัยใหม่ในปัจจุบนั ในขณะทีธ่ รรมชาติของความขัดแย้ง
ทางอาวุธได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก หลายประเทศได้ยกเลิกหรือแสดงเจตนาจะ
ยกเลิกการเกณฑ์ทหารในอนาคตอันใกล้ แม้แต่ ฝรั่งเศส ซึ่งเป็นประเทศที่เป็นต้นคิด
“ประดิษฐ์” การเกณฑ์ทหารในสมัยใหม่นี้ก็ได้ยกเลิกการเกณฑ์ทหารไปแล้วในปี ค.ศ.
2001 นอกจากนี้ มีผู้คาดการณ์ว่ากองทัพขนาดใหญ่นั้นถึงจุดจบแล้วและจะถูกแทนที่
ด้วยกองก�ำลังที่เป็นอาสาสมัครทั้งหมด ซึ่งจะมีขนาดเล็กแต่มีความสามารถทางเทคนิค
ระดับสูง และมีความสามารถในการเคลื่อนพลได้อย่างรวดเร็ว

กรอบที่ 68
การเกณฑ์ทหารทั่วโลก
ก�ำหนดอายุส�ำหรับผู้ที่ต้องถูกเกณฑ์ทหาร : ในประเทศส่วนใหญ่ ก�ำหนดอายุของผู้ที่จะถูก
เกณฑ์ทหารจะอยูท่ ี่ 18 ปี ขณะทีบ่ างประเทศอาจจะก�ำหนดอายุไว้ที่ 16, 17, 19 หรือ 20 ปี ในปัจจุบนั
หลายประเทศรับสตรีเข้ารับการเกณฑ์ทหารด้วย
ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ : โดยปกติผู้ที่ได้รับการเกณฑ์ทหารจะปฏิบัติหน้าที่ระหว่าง 6
เดือน ถึง 3 ปี
การคัดค้านการเกณฑ์ทหารโดยอ้างหลักมโนธรรมและการรับใช้ชาติในรูปแบบอื่น : ในปัจจุบัน
ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศในโลกนี้ยอมรับผู้ที่ปฏิเสธการเกณฑ์ทหารโดยอ้างหลักมโนธรรม
และให้มกี ารรับใช้ชาติในรูปแบบอืน่ แทน ในหลายกรณี บทลงโทษส�ำหรับผู้ที่ปฏิเสธหรือหนีการ
เกณฑ์ทหารคือการจ�ำคุก
แหล่งที่มา : Report of the Secretary-General prepared pursuant to Commission
resolution 1995/83, UNCHR, 1997. E/CN.4/1997/99
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ข้อดีและข้อเสียของการเกณฑ์ทหาร
ในการวิเคราะห์ขอ้ ดีและข้อเสียของการเกณฑ์ทหารนัน้ สมาชิกรัฐสภาอาจจะต้องค�ำนึงถึง
ประเด็นดังต่อไปนี้ :

เหตุใดจึงยังคงรักษาการเกณฑ์ทหารไว้
เหตุผลสนับสนุนการเกณฑ์ทหารมีดังต่อไปนี้
การเกณฑ์ทหารมีความเชื่อมโยงกับระบอบประชาธิปไตย เพราะเป็นเรื่องของ
พันธกรณีทางกฎหมายและความรับผิดชอบทางศีลธรรมของพลเมืองแต่ละคน
(ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพลเมืองชาย) การเกณฑ์ทหารท�ำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ใน
สถานะทีเ่ ท่าเทียมกัน กล่าวคือ ทุกคนมีพนั ธะทีจ่ ะต้องรับใช้ชาติ (ถูกเกณฑ์ทหาร)
ไม่วา่ จะมีเชื้อชาติ ศาสนา หรือชนชั้นใด ในบางประเทศ พันธกรณีดงั กล่าวยังไม่
ค�ำนึงถึงเพศสภาพด้วย เนือ่ งจากการเกณฑ์ทหารเป็นภาระรับผิดชอบทีผ่ กู พันสตรี
เช่นเดียวกับบุรุษด้วย
ทหารเกณฑ์นนั้ ก็คอื พลเรือนในเครือ่ งแบบ และการคงไว้ซงึ่ ทหารเกณฑ์เป็นการช่วย
ป้องกันมิให้กองทัพตัง้ ตนเป็นรัฐซ้อนรัฐ ด้วยเหตุนี้ การคงไว้ซงึ่ การเกณฑ์ทหาร
จึงเสมือนการคงความเชื่อมโยงในวิถีประชาธิปไตยระหว่างสังคมและกองทัพ
โดยทั่วไปแล้ว กองทัพที่มาจากทหารเกณฑ์นั้นจะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่ากองทัพ
ที่ประกอบไปด้วยอาสาสมัครทั้งหมด ทั้งนี้เพราะค่าแรงของทหารที่มาจากการ
เกณฑ์นั้นจะถูกกว่าค่าจ้างหรือเงินเดือนของทหารที่เป็นอาสาสมัคร
นอกจากนี้ การเกณฑ์ทหารยังเป็นการน�ำเอาผูค้ นจากทุกชนชัน้ และทัว่ ทุกมุมของสังคมมาอยู่
ร่วมกัน ทหารเกณฑ์จึงเป็นศูนย์รวมของผู้ที่มีภูมิหลังทางการศึกษาและประสบการณ์
ในการท�ำงานที่หลากหลายให้มารวมอยู่ในกองทัพ ไม่ว่าจะเป็นนักการบัญชี วิศวกร
ช่างประปา หรือเกษตรกร และกองทัพสามารถน�ำเอาคุณสมบัตทิ หี่ ลากหลายทางการศึกษา
และประสบการณ์ในการท�ำงานเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในภารกิจรักษาสันติภาพต่างๆ อันเป็นกรณีทที่ หารเกณฑ์อาจเข้าไปมีสว่ นร่วมในการสร้าง
โครงสร้างพืน้ ฐานและสถาบันต่างๆ ในประเทศหลังจากความขัดแย้งด้วยก�ำลังสิน้ สุดลง
258

การกำ�กับดูแลภาคความมั่นคงโดยรัฐสภา : หลักการ กลไก และแนวปฏิบัติ ค.ศ. 2003

เหตุใดจึงต้องยกเลิกการเกณฑ์ทหาร
จากการศึกษาการเกณฑ์ทหารในบริเวณต่างๆ ทั่วโลก เหตุผลหลักที่น�ำไปสู่การยกเลิก
การมีกองทัพขนาดใหญ่และการเกณฑ์ทหารคือ
ในช่วงระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากสงครามเย็น
สิ้นสุดลง กองทัพในหลายประเทศมีขนาดเล็กลงและจึงน�ำไปสู่การเกณฑ์ทหาร
ที่มีสัดส่วนลดลงด้วย (ซึ่งในบางกรณีก็ส่งผลให้ประชาชนไม่พอใจกับการเรียก
เกณฑ์ทหารทีถ่ กู มองว่าได้ก่อให้เกิดภาระทีส่ ร้างความไม่เป็นธรรมขึน้ ) ประเทศ
ต่างๆ ในบริเวณภาคพื้นยุโรปและมหาสมุทรแอตแลนติกต่างก็ลดขนาดของ
กองทัพลง ขณะที่ประเทศในอาฟริกาและเอเชียเองกลับใช้ประโยชน์จากสภาวะ
สันติหลังสงครามเย็นสิ้นสุดลงเพื่อลดขนาดของกองทัพค่อนข้างน้อยมาก
กองทัพเริ่มมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นและพึ่งพาเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้น
โดยเหตุทมี่ คี วามจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีการฝึกฝนทหารเป็นระยะเวลาอันยาวนานเพือ่
ให้สามารถใช้อาวุธทันสมัยที่มีความซับซ้อนและเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และทหารเกณฑ์มกั จะไม่ได้ประจ�ำการเป็นระยะเวลานานเพียงพอ
ที่จ ะมีค วามคุ้ นเคยกับระบบอาวุธสมัย ใหม่เ หล่านี้ กองทัพ จึง มักจะพึ่ง พา
ทหารอาชีพที่เป็นอาสาสมัครมากขึ้นเรื่อยๆ
ในภารกิจด้านสันติภาพ มิได้ต้องการเฉพาะความเชี่ยวชาญพื้นฐานทางทหาร
เท่านัน้ หากแต่ยงั ต้องการความเชีย่ วชาญด้านการเจรจาและความเชีย่ วชาญอืน่ ๆ
ด้วย ทหารเกณฑ์ส่วนใหญ่จะประจ�ำการในระยะเวลาอันสั้นเกินไปที่จะสามารถ
สร้างความเชีย่ วชาญและบ่มเพาะประสบการณ์ให้อยูใ่ นระดับทีเ่ ป็นทีน่ า่ พอใจจนถึง
ขั้นที่จะน�ำไปปฏิบัติในภารกิจสนับสนุนงานรักษาสันติภาพที่มีความสลับซับซ้อน
ในช่วงหลังความขัดแย้งได้
ในบางประเทศ กฎหมายรัฐธรรมนูญได้กำ� หนดขอบเขตของการใช้ทหารเกณฑ์วา่
ให้ใช้เฉพาะในภารกิจการป้องกันบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศเท่านั้น และ
ให้ถือว่าการใช้ทหารเกณฑ์ในภารกิจในต่างประเทศเป็นการผิดกฎหมาย
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กรอบที่ 69
การคุกคามทหารเกณฑ์
ในกองทัพจะมีสายการบังคับบัญชาอย่างไม่เป็นทางการระหว่างทหารเกณฑ์รนุ่ เก่ากับทหารเกณฑ์
ใหม่ ซึ่งสายการบังคับบัญชาดังกล่าวเป็นสิ่งส�ำคัญเนื่องจากทหารเกณฑ์อาวุโสจะเป็นผู้ฝึกสอน
ทหารเกณฑ์รุ่นใหม่ในส่วนที่เกี่ยวกับกฎระเบียบและประเพณีปฏิบัติของกองทัพ และเป็นส่วนที่
เชือ่ มโยงสังคมของทหารเข้าด้วยกัน อย่างไรก็ตาม ในหลายกรณี ทหารเกณฑ์อาวุโสมักจะใช้อำ� นาจ
จากสายการบังคับบัญชาทีไ่ ม่เป็นทางการนีอ้ ย่างมิชอบ ด้วยการใช้อ�ำนาจเพือ่ ผลประโยชน์สว่ นตน
อาทิ บังคับให้ทหารเกณฑ์รุ่นเยาว์ปฏิบัติหน้าที่แทนและคุกคามทหารเหล่านั้น ฉะนั้น หากขาด
การควบคุมอย่างเพียงพอจากนายทหารชั้นสัญญาบัตรแล้ว สายการบังคับบัญชาอย่างไม่เป็น
ทางการนี้อาจอยู่นอกเหนือการควบคุมโดยสิ้นเชิงและส่งผลให้เกิดสถานการณ์ที่ทหารเกณฑ์
รุน่ ใหม่ตอ้ งเผชิญกับการข่มขูค่ กุ คาม การใช้ความรุนแรงทางกายภาพ ตลอดจนการขูข่ วัญได้ และ
จากรายงานของ European Council of Conscript Organizations หรือ ECCO นัน้ ระบุวา่ การ
คุกคามเป็นปัญหาหลักประการหนึ่งส�ำหรับผู้ถูกเกณฑ์ทหารหนุ่มสาว ซึ่งในบางครั้งส่งผลถึงขั้น
ท�ำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส และในบางกรณีเป็นบาดแผลทีฝ่ งั รากลึกอย่างถาวร จนถึงขัน้ อาจท�ำให้
ทหารเกณฑ์เหล่านั้นเสียชีวิต หรือฆ่าตัวตายได้ และเพื่อเป็นการคุ้มครองทหารเกณฑ์ทั้งหลาย
ทั้งยังเป็นการปกป้องชื่อเสียงของกองทัพ ควรจะต้องมีการป้องกันมิให้เกิดการคุกคามด้วยการ
วางมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดจากนายทหารชั้นสัญญาบัตร นอกจากนี้ หน่วยงานที่ทำ� หน้าที่
ก�ำกับดูแลทัง้ ภายในและภายนอกจะต้องด�ำเนินคดีในคดีทมี่ คี วามรุนแรงต่างๆ และท�ำให้เกิดการ
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายภายในเหล่าทัพดังเดิม
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/)

การคัดค้านการเกณฑ์ทหารโดยอ้างหลักมโนธรรม
และการรับใช้ชาติในรูปแบบอื่น
ประชาชนบางคนตั้งค�ำถามเกี่ยวกับหน้าที่ในการปกป้องมาตุภูมิด้วยการอ้างถึงหลักการ
ทางศีลธรรมอื่นๆ เช่น หลักการทางศาสนา (เราจะไม่ฆ่าผู้ใด) หรืออ้างหลักความเชื่อ
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ส่วนบุคคล อาทิ ความเชื่อในเรื่องการไม่ใช้ความรุนแรง เป็นต้น ผลที่ตามมาก็คือ
บุคคลประเภทนี้จึงมักจะต้องเผชิญกับการลงโทษที่รุนแรง ซึ่งรวมถึงการลงโทษถึงขั้น
ประหารชีวิตในกรณีที่ขัดค�ำสั่งของรัฐ
ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 แนวคิดที่ว่าด้วยสิทธิในการปฏิเสธการเข้าร่วมใน
กองทัพและปฏิเสธการจับอาวุธได้เริ่มปรากฏขึ้นและได้กลายเป็นแนวคิดที่ได้รับการ
ยอมรับอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ แนวคิดดังกล่าวถึงกับถูกบรรจุไว้ในกฎหมาย
ภายในของรัฐด้วย ซึง่ แนวโน้มดังกล่าวนีส้ อดคล้องกับการยกเลิกการบังคับการเกณฑ์ทหาร
ในหลายประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร เยอรมัน ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม
ลักซัมเบอร์ก ฝรั่งเศส สเปน อิตาลี และโปรตุเกส
ผู้ที่คัดค้านโดยอ้างหลักมโนธรรม (Conscientious Objectors) หรือ COs หมายถึง
ประชาชนผู้ที่คัดค้านการจับอาวุธหรือผู้ที่ต่อต้านการฝึกทหารและการเกณฑ์ทหารไม่ว่า
ในรูปแบบใด และถึงแม้ว่าผู้ที่คัดค้านเหล่านี้จะมีจุดยืนโดยอ้างหลักมโนธรรม บุคคล
ดังกล่าวก็อาจจะมีความเชื่อทางศาสนา ทางปรัชญา หรือแม้แต่เหตุผลทางการเมืองที่
แตกต่างกันอันเป็นที่มาของความเชื่อดังกล่าว

การตัดสินใจของรัฐสภา
เมือ่ กรณีของการคัดค้านการเกณฑ์ทหารโดยอ้างหลักมโนธรรมกลายเป็นเรือ่ งทีแ่ พร่หลาย
และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป รัฐสภาในหลายประเทศจึงตัดสินใจออกกฎหมายเพื่อ
ก�ำหนดว่าภายใต้สถานการณ์ใดบ้างที่เมื่อพลเรือนถูกเรียกให้มาเกณฑ์ทหารแล้วจะ
สามารถหลุดพ้นจากพันธกรณีนี้ไปได้ ซึ่งเป็นกรณีที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาและใน
ประเทศยุโรปตะวันตกทั้งหมด โดยที่กรีซเป็นประเทศสุดท้ายในยุโรปที่ยอมรับสถานะ
ของการคัดค้านโดยอ้างหลักมโนธรรมในปี ค.ศ. 1997
ในประเทศทีห่ ลักการดังกล่าวไม่เป็นทีย่ อมรับ บุคคลเหล่านัน้ ก็จะถูกด�ำเนินคดีในข้อหา
หนีทหารหรือข้อหากบฏ อันเป็นคดีอาญาที่มีบทลงโทษสูงมาก ในบางประเทศจะมีการ
ก�ำหนดคดีอาญากรณีพิเศษ (อันได้แก่ “การขัดขืนอย่างต่อเนื่อง”) ซึ่งจะถูกบรรจุไว้ใน
กฎระเบียบของทหารด้วย
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การได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้คัดค้านโดยอ้างหลักมโนธรรม :
ใครเป็นผู้ตัดสินและบนพื้นฐานอะไร
กระบวนการในการก�ำหนดว่าผู้ใดเป็นผู้คัดค้านโดยอ้างหลักมโนธรรม (CO) นั้น
จะต้องแสดงให้เห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีรากฐานความเชือ่ ทีว่ า่ นีอ้ ย่างไร และจะต้องอธิบาย
ว่าความเชื่อดังกล่าวมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของเขาและเธออย่างไร ตลอดจนต้องชี้แจงว่า
ความเชื่อนั้นขัดแย้งกับการเข้ารับการเกณฑ์ทหารอย่างไรด้วย การตัดสินว่าบุคคลผู้นั้น
จะได้รบั สถานะของ CO หรือไม่จะกระท�ำโดยคณะกรรมาธิการทีอ่ ยูใ่ นสังกัดกระทรวงแรงงาน
(กรณีสวิสเซอร์แลนด์ และบัลแกเรีย) สังกัดกระทรวงมหาดไทย (กรณีสโลวีเนีย) หรือ
กระทรวงยุติธรรม (ในกรณีของโครเอเชีย)

CO ในฐานะที่เป็นประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน
ในเดือนเมษายน ค.ศ. 2000 คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ โดย
ยึดหลักการที่ระบุไว้ในข้อมติที่ 1998/77 ได้ออกข้อมติที่ 2000/34 โดยไม่มีการ
ลงคะแนนเสียง ยอมรับสิทธิของปัจเจกชนทีจ่ ะคัดค้านการเข้ารับการเกณฑ์ทหารโดยอ้าง
หลักมโนธรรมว่า เป็นการใช้สิทธิทางความคิด สิทธิทางมโนธรรมและสิทธิทางศาสนา
อันชอบธรรม ดังทีป่ รากฏในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและในอนุสญ
ั ญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ในปี ค.ศ. 1993 คณะกรรมาธิการ
สหประชาชาติวา่ ด้วยสิทธิมนุษยชนได้ยอมรับแล้วว่า CO นัน้ เป็นสิทธิทมี่ ที มี่ าจากมาตรา
ที่ 18 ของอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศข้างต้น “พันธกรณีทจี่ ะใช้อาวุธทีร่ า้ ยแรงอาจมีความ
ขัดแย้งอย่างรุนแรงกับเสรีภาพในทางมโนธรรม และสิทธิที่จะแสดงออกทางศาสนาหรือ
ความเชื่อของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง” นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติยังระบุด้วยว่า “เมื่อสิทธิที่ว่านี้ได้รับการยอมรับโดยกฎหมายหรือในทาง
ปฏิบัติแล้ว จะต้องไม่มีการแบ่งแยกในกลุ่มผู้คัดค้านการเข้ารับการเกณฑ์ทหารโดยอ้าง
หลักมโนธรรมจากพืน้ ฐานความเชือ่ ทีแ่ ตกต่างกันแต่ประการใด และจะต้องไม่มกี ารเลือก
ปฏิบัติต่อผู้ที่คัดค้านการเกณฑ์ทหารโดยอ้างหลักมโนธรรมเพียงเพราะว่าเขาเหล่านั้น
ไม่สามารถเข้ารับการเกณฑ์ทหารได้”
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กรอบที่ 70
มติของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติที่ 1998/77 :
การคัดค้านการเข้ารับการเกณฑ์ทหารโดยอ้างหลักมโนธรรม
คณะกรรมาธิการ, (...)
ตระหนักดีว่า ได้เป็นที่ยอมรับในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมืองว่าทุกคนมีสทิ ธิในการมีชวี ติ สิทธิทจี่ ะมีเสรีภาพ
และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต มีสิทธิที่จะมีเสรีภาพทางความคิด มโนธรรมและศาสนา และมี
สิทธิที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติ (...)
ยอมรับว่า การคัดค้านการเข้ารับการเกณฑ์ทหารโดยอ้างหลักมโนธรรมนัน้ มีทมี่ าจากหลักการและ
เหตุผลทางด้านมโนธรรม อันได้แก่ การยึดมั่นในหลักศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม มนุษยธรรม
หรือการมีแรงบันดาลใจอื่นใดที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน(...)
1. เรียกร้อง ให้ใส่ใจต่อสิทธิของทุกคนที่จะคัดค้านการเข้ารับการเกณฑ์ทหารโดยอ้างหลัก
มโนธรรมได้อย่างชอบธรรม โดยถือเป็นสิทธิในการแสดงออกซึ่งเสรีภาพทางความคิด
มโนธรรม ศาสนา ดังที่ระบุไว้ในมาตราที่ 18 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และ
ในมาตรา 18 ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมือง
2. ยินดี กับข้อเท็จจริงที่ว่า บางประเทศได้ยอมรับการอ้างหลักการการคัดค้านการเข้ารับการ
เกณฑ์ทหารโดยอ้างหลักมโนธรรมนี้ว่าเป็นหลักการที่ถูกต้องโดยมิต้องมีการไต่สวน
3. เรียกร้อง ให้ประเทศต่างๆ ทีย่ งั ไม่มรี ะบบดังกล่าวให้จดั ตัง้ หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจในการตัดสินใจ
อย่างมีอสิ ระและเป็นกลาง โดยท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูต้ ดั สินว่า ได้มกี ารคัดค้านโดยอ้างหลักมโนธรรม
อย่างแท้จริงในกรณีเฉพาะหรือไม่ โดยในการพิจารณานั้นจะต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้ที่
ด�ำเนินการคัดค้านโดยอ้างหลักมโนธรรมดังกล่าวไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะมีพื้นฐานความเชื่อใน
ลักษณะใดก็ตาม
4. ย�ำ้ เตือน ให้รฐั ทีย่ งั คงใช้ระบบการบังคับให้มกี ารเกณฑ์ทหารและยังไม่มขี อ้ ก�ำหนดเกีย่ วกับการ
คัดค้านโดยอ้างหลักมโนธรรมว่าให้ค�ำนึงถึงข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติทใี่ ห้รฐั ดังกล่าวต้องจัดทางเลือกในการรับใช้ชาติของผูท้ คี่ ดั ค้านการเกณฑ์ทหาร
ในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย และไม่ขัดกับเหตุผลของผู้ที่คัดค้านไว้ อันจะเป็นทางเลือก
ในลักษณะของการเข้ารับใช้ชาติในลักษณะที่ไม่ต้องปฏิบัติภารกิจในการสู้รบ หรือมีลักษณะ
งานพลเรือนเพือ่ ประโยชน์สาธารณะ และจะต้องเป็นทางเลือกทีไ่ ม่มลี กั ษณะของการถูกลงโทษด้วย
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5. เน้นว่า รัฐทั้งหลายควรด�ำเนินมาตรการต่างๆ ที่จำ� เป็นที่จะยับยั้งมิให้มีการลงโทษผู้คัดค้าน
การเข้ารับการเกณฑ์ทหารโดยอ้างหลักมโนธรรมด้วยการจ�ำคุก หรือลงโทษบุคคลเหล่านั้น
อย่างต่อเนือ่ ง อันเนือ่ งมาจากการไม่ยอมรักการเกณฑ์ทหารของเขา และเรียกร้องให้รฐั ระลึกว่า
ไม่มบี คุ คลใดจะต้องรับผิดหรือถูกลงโทษซ�้ำในความผิดทีเ่ ขาได้ถกู พิพากษาและถูกด�ำเนินคดี
หรือถูกตัดสินว่าไม่มีความผิดไปแล้ว ตามหลักและกระบวนวิธีพิจารณาคดีอาญาของแต่ละ
ประเทศ(...)
มติที่ 1998/77, UNCHR

การรับใช้ชาติในทางเลือกอื่นๆ
ประเทศส่วนใหญ่ทยี่ อมรับสถานะของ CO นัน้ จะระบุไว้ในกฎหมายถึงการเข้ารับใช้ชาติ
ด้วยวิธกี ารอืน่ นอกเหนือจากการถูกเกณฑ์เข้าเป็นทหาร ซึง่ ทางเลือกในการเข้ารับใช้ชาติ
ดังกล่าวนี้อาจมีใน 2 รูปแบบด้วยกันคือ
การเข้าท�ำหน้าที่ในกองทัพโดยไม่ต้องถืออาวุธ
การเข้าปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน/สถาบันที่ทำ� หน้าที่ด้านการให้สวัสดิการสังคม
เช่น ในโรงพยาบาล สถานพักฟื้น หรือในสถาบันส�ำหรับผู้ทุพพลภาพ ฯลฯ
ในบางกรณีก็เป็นการปฏิบัติงานในองค์กรพัฒนาเอกชน หรือองค์กรระหว่าง
รัฐบาลทั้งหลาย
โดยปกติแล้วการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นหน่วยงานทางเลือกนัน้ จะมีระยะเวลาทีย่ าวนานกว่าการ
เข้ารับการเกณฑ์ทหาร ตัวอย่างเช่น ในฝรั่งเศส การปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานทางเลือก
จะมีระยะเวลา 20 เดือน ในขณะที่หากเข้ารับการเกณฑ์ทหารจะใช้เวลาเพียง 10 เดือน
ในออสเตรีย การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นหน่วยงานทางเลือกจะใช้เวลา 12 เดือน ขณะทีห่ ากเข้ารับ
การเกณฑ์ทหารจะท�ำหน้าที่เพียง 7 เดือน และในบัลแกเรีย การรับการเกณฑ์ทหารจะ
ท�ำหน้าที่เพียง 6-9 เดือน ขณะที่หากปฏิบัติงานในสถาบันทางเลือกจะต้องใช้เวลาถึง
24 เดือน เป็นต้น
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กรอบที่ 71
การรับใช้ชาติโดยการปฏิบัติงานในหน่วยงานทางเลือก :
กรณีสวิตเซอร์แลนด์
สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศในยุโรปตะวันตกเพียงไม่กปี่ ระเทศทีย่ งั คงการเกณฑ์ทหารเอาไว้ โดยมี
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ มาตราที่ 59.1 ในกฎหมายว่าด้วยการจัดองค์กรทางทหาร ปี ค.ศ.
1995 และในกฎหมายว่าด้วยการเกณฑ์เข้าเป็นทหาร ปี ค.ศ. 1995 โดยการเกณฑ์ทหารนัน้ บังคับ
ใช้กับชายทุกคนทีม่ อี ายุระหว่าง 20-42 ปี และถึง 55 ปี ในกรณีทมี่ ตี ำ� แหน่งสูงขึน้ ไป โดยในระยะ
เริม่ แรกนั้น การเข้ารับการเกณฑ์ทหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลา 4 เดือน และมีการฝึก
เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ไปทุกๆ 2 ปี ควบคู่ไปกับการฝึกการยิงปืนทุกปี
ในปี ค.ศ. 1996 กฎหมายว่าด้วยการรับใช้ชาติในหน่วยงานทางเลือกได้ยอมรับสิทธิในการคัดค้าน
การเข้ารับการเกณฑ์ทหารโดยอ้างหลักมโนธรรม ด้วยเหตุผลทางจริยธรรม ศีลธรรม ปรัชญาและ
ศาสนา กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงแรงงานเป็นผู้รับใบสมัคร ซึ่งจะถูกตัดสินโดยคณะ
กรรมการ 3 คน ซึ่งได้รับการคัดเลือกมาจากคณะกรรมการ 120 คน โดยผ่านการคัดเลือกจาก
โฆษณาในหนังสือพิมพ์ ในจ�ำนวนผู้ที่อยู่ในอายุครบการเกณฑ์ทหารนั้น จะมีประมาณ 5% ที่
ระบุว่าเป็นผู้ที่คัดค้านการเข้ารับการเกณฑ์ทหารโดยอ้างหลักมโนธรรม (CO) ผู้ที่เสนอตนว่าเป็น
CO แต่ไม่ได้รับการพิจารณาผ่านว่าเป็น CO แต่ยังคงขัดขืนการเข้ารับการเกณฑ์ทหาร อาจถูก
จ�ำคุกระหว่าง 4-5 เดือน
ผู้ทไี่ ด้รบั การพิจารณาว่าเป็น CO จะต้องปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นทางพลเรือนแทนการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นทาง
ทหาร อันประกอบด้วย การปฏิบัติงานเป็นจ�ำนวน 450 วัน ในหน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงาน
ภาครัฐที่ท�ำประโยชน์แก่สาธารณชน ซึ่งอาจจะเป็นการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ศูนย์เยาวชน
ท�ำงานวิจัยในมหาวิทยาลัย งานป่าไม้ และ ฯลฯ
		

ทีม่ า : European Bureau for Conscientious Objection (EBCO)
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ท่านสามารถท�ำอะไรได้บ้างในฐานะสมาชิกรัฐสภา
การเกณฑ์ทหารหรือการไม่ให้มีการเกณฑ์ทหาร

ต้องชั่งน�้ำหนักอย่างระมัดระวังถึงข้อดีและข้อเสียของการเกณฑ์ทหารในบริบทภายใน
ประเทศของท่าน
ในส่วนนี้พึงระลึกถึงปัจจัยต่างๆ ที่ได้น�ำเสนอไปในบทนี้เมื่อพิจารณาว่ามีปัจจัยใดบ้าง
ที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกับบริบทภายในประเทศของท่าน

ทหารเกณฑ์ได้รับการปฏิบัติต่ออย่างน่าอับอายและอย่างไม่ถูกต้อง

ด�ำเนินการโดยทันทีหากมีรายงานว่าทหารเกณฑ์ผู้ใดต้องเผชิญกับการใช้อ�ำนาจในทาง
ที่ผิด การใช้ความรุนแรงและ/หรือถูกรังควาน
ท�ำให้แน่ใจว่ามีการสอบสวนในเชิงลึก และหากพิจารณาเห็นควรให้มีด�ำเนินการลงโทษ
โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยทันที อย่างไม่รีรอ
ในกรณีที่ไม่มีผู้ตรวจการกลาโหมในประเทศของท่าน ให้พิจารณาเสนอให้มีการจัดตั้ง
องค์กรในลักษณะดังกล่าวขึ้น โดยให้องค์กรนี้มีอำ� นาจในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ใน
กรณีที่ทหารเกณฑ์ได้รับการปฏิบัติต่ออย่างไม่เป็นธรรมและน่าอดสู

สถานะของผู้คัดค้านการเข้ารับการเกณฑ์ทหารโดยอ้างหลักมโนธรรม (CO)

ยืนยันสถานะทางกฎหมายของ CO ในประเทศของท่าน และเมื่อเห็นควรให้พิจารณา
ด�ำเนินการให้มีการก�ำหนดไว้ในกฎหมาย หรือให้มีการปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่เดิม
ท�ำให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดเกี่ยวกับวิธีการด�ำเนินการ ตลอดจน
ข้อมูลทางกฎหมายและวิธีปฏิบัติในประเด็นนี้ในประเทศอื่นๆ

การรับใช้ชาติในหน่วยงานทางเลือกอืน่ ๆ นอกเหนือจากการเข้ารับการเกณฑ์ทหาร
ยืนยันอย่างชัดเจนว่าได้มีการก�ำหนดทางเลือกไว้ในกฎหมายในประเทศของท่าน และ
เมื่อเห็นว่าเหมาะสมก็ควรจะพิจารณาด�ำเนินการให้มีการออกกฎหมาย หรือ มีการ
ปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่เดิม
ท�ำให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับวิธีการ/แนวทางในการด�ำเนินการ ตลอดจน
ข้อมูลในทางกฎหมายและวิถีปฏิบัติในประเทศอื่นๆ ด้วย
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ทรัพยากรทางวัตถุ :

การท�ำให้การก�ำกับดูแลและตรวจสอบ
การจัดหาและการถ่ายโอนอาวุธ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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บทที่ 28

การจัดหาอาวุธและอุปกรณ์ทางทหาร
นโยบายการจัดหาอาวุธควรทีจ่ ะมาจากแผนและนโยบายใน “ระดับสูง” เช่น จากแนวคิด
ในเรื่องความมั่นคงแห่งชาติ หรือจากยุทธศาสตร์ในการป้องกันประเทศ ความต้องการ
อาวุธใหม่ๆ หรืออุปกรณ์ทางทหารที่ทันสมัยนั้นควรพิจารณาจากผลกระทบที่จะมีต่อ
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเป็นส�ำคัญ
กรอบความคิ ด ในเรื่ อ งความมั่ น คงแห่ ง ชาติ จ ะช่ ว ยให้ เ กิ ด ความมี เ สถี ย รภาพใน
กระบวนการจัดการในด้านการป้องกันประเทศ และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการ
คาดการณ์ในส่วนที่เกี่ยวกับการก�ำหนดนโยบายป้องกันประเทศในระยะยาว จึงเป็น
ความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องธ�ำรงวัตถุประสงค์ในนโยบายป้องกันประเทศให้สอดคล้อง
กับทรัพยากรที่ได้รับการจัดสรรในขณะที่ต้องรักษาความสมดุลระหว่างภาคส่วนการ
ป้องกันประเทศและภาคสังคมไว้ด้วย

ความโปร่งใสในการจัดหาอาวุธ
ในประเทศประชาธิปไตย การจัดท�ำงบประมาณและการจัดซือ้ อาวุธจะต้องมีความโปร่งใส
และสามารถอธิบายต่อประชาชนได้ จากมุมมองของความรับผิดชอบต่อสาธารณชนนั้น
จึงควรทีจ่ ะมีความเชือ่ มโยงอย่างเป็นระบบระหว่าง นโยบาย แผนงาน งบประมาณ และ
การจัดหาอาวุธ ซึง่ ในทางปฏิบตั มิ ไิ ด้เกิดขึน้ ในทุกที่ นอกจากนี้ รัฐสภาในประเทศส่วนใหญ่
มักจะมีบทบาทน้อยมาก หรือมีบทบาทอันจ�ำกัดในเรื่องการจัดหาอาวุธ
ในการจัดสรรงบประมาณหรือในการอนุมตั ใิ ห้มกี ารจัดซือ้ อาวุธนัน้ รัฐสภาจึงจ�ำเป็นทีจ่ ะ
ต้องตรวจสอบว่า การด�ำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามข้อกฎหมายหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ กฎระเบียบหรือข้อตกลงระหว่างประเทศทีจ่ ำ� กัดการผลิต การค้า หรือ
269

การกำ�กับดูแลภาคความมั่นคงโดยรัฐสภา : หลักการ กลไก และแนวปฏิบัติ ค.ศ. 2003

การใช้อาวุธบางประเภท อาทิ สนธิสัญญาห้ามแพร่อาวุธนิวเคลียร์ ปี ค.ศ. 1968 (Non
- Proliferation Treaty) อนุสญ
ั ญาออตตาวาว่าด้วยการห้ามการใช้ การสะสม การผลิต
การถ่ายโอนกับระเบิดรวมทัง้ การท�ำลายกับระเบิดปี ค.ศ. 1977 (Ottawa Convention
on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of
Anti-personnel Mines and on their Destruction) รวมตลอดถึงมติต่างๆ ของ
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ฯลฯ
นอกจากนี้ รัฐสภายังอาจต้องเผชิญกับความยุ่งยากในการรับมือกับความสลับซับซ้อน
ของการค�ำนวณค่าใช้จา่ ยของอุปกรณ์สำ� คัญในการป้องกันประเทศในช่วงระยะเวลาหลาย
ปี ผลก็คอื ท�ำให้ประเทศก�ำลังพัฒนาและประเทศทีเ่ พิง่ ผ่านพ้นความขัดแย้งมาหมาดๆ
ตกอยูใ่ นสถานะทีอ่ อ่ นแอ และมีจดุ อ่อนต่อผูค้ า้ อาวุธทัง้ จากในและนอกประเทศ ซึง่ สนใจ
ที่จะขายสินค้าของตนให้ได้ราคาดีที่สุด และไม่ได้ใส่ใจต่อข้อก�ำหนดในเรื่องการก�ำกับ
ดูแลและตรวจสอบตามกระบวนการประชาธิปไตยแม้แต่น้อย
ด้วยเหตุนี้เอง รัฐสภาจึงควรที่จะจัดตั้งคณะกรรมาธิการ หรือ คณะอนุกรรมาธิการ
พิเศษเพื่อดูแลในเรื่องการจัดหาอาวุธเป็นการเฉพาะ การมีคณะกรรมาธิการดังกล่าวจะ
ท�ำให้รัฐสภาสามารถสร้างความโปร่งใสในกระบวนการจัดหาอาวุธ รวมทั้งกดดันให้ฝ่าย
บริหารต้องอธิบายและรับผิดชอบต่อสาธารณชนด้วย
ปัญหาที่รัฐสภามักจะต้องเผชิญก็คือ การที่รัฐบาลมักจะไม่เต็มใจที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
จ�ำนวนอาวุธที่มีอยู่ในครอบครอง รวมทั้งข้อมูลหรือตัวเลขของความจ�ำเป็นในการที่จะ
ต้องจัดซื้ออาวุธตามแบบจ�ำนวนมาก (ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบิน ยานเกราะ ปืนใหญ่ ระบบ
น�ำวิถีและระบบเรดาร์ ขีปนาวุธและเรือรบ) นอกจากนี้ รัฐบาลก็มักจะไม่ค่อยเต็มใจที่
จะเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับรู้ถึงการครอบครองและการถ่ายโอนอาวุธขนาดที่เล็กลง
ประเภทต่างๆ (ซึง่ มีเส้นผ่าศูนย์กลางของปากล�ำกล้องไม่เกิน 100 มิลลิเมตร) ด้วยเช่นกัน
ซึ่งอาวุธเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นประเภทของอาวุธขนาดเล็ก และอาวุธเบานั่นเอง
(small arms and light weapons)
โดยหลักการแล้ว ในช่วงระยะเวลาที่กำ� ลังจะเข้าสู่กระบวนการของการจัดหาอาวุธนั้น
รัฐบาลจะต้องท�ำงานร่วมกับรัฐสภาเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการก�ำหนดแผนการจัดซื้อ
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อาวุธจ�ำนวนมากนั้นจะไม่ก่อให้เกิดผลเสียและสร้างภาระต่อสถานะทางการเงินของ
ประเทศในระยะยาว ทัง้ นีเ้ พราะโครงการจัดหาอาวุธนัน้ จะต้องได้รบั การพิจารณาควบคู่
ไปกับโครงการสาธารณประโยชน์อนื่ ๆ ด้วย ซึง่ หมายความว่าไม่ใช่เฉพาะกิจการด้านการทหาร
เท่านั้นที่มีความส�ำคัญ แต่กิจการอื่นๆ ก็มีความส�ำคัญในกระบวนการตัดสินใจของรัฐ
ด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ รัฐสภาจึงจ�ำเป็นต้องประเมินภาพรวมของผลกระทบและภาระ
ทางการเงิน/การคลังของการจัดหาอาวุธรวมทั้งจัดล�ำดับความส�ำคัญของความจ�ำเป็น
ในด้านอื่นๆ ที่มีต่อสังคมโดยรวมด้วย

กรอบที่ 72
เหตุใดสมาชิกรัฐสภาจึงควรให้ความสนใจกับการจัดหาอาวุธ
เพราะมีความเกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณแผ่นดิน
การตัดสินใจเกี่ยวกับระบบอาวุธมิใช่เรื่องของความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและความมั่นคง
เท่านั้น หากแต่เป็นการตัดสินใจว่า ควรจะใช้จ่ายงบประมาณที่มีอยู่ไปในเรื่อง “อาวุธหรือ
ปากท้อง” (Guns or butter) และหากจะต้องใช้จ่ายงบประมาณไปเพื่อซื้อ “อาวุธ” ก็ควรจะ
ต้องรู้ว่าเป็น “อาวุธชนิดใด” ราคาเท่าใด และท�ำไมจึงต้องซื้ออาวุธนั้นๆ
การจัดหาอาวุธไม่ควรก่อให้เกิดภาระทางการคลังต่อประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
(อันหมายรวมถึงค่าใช่จ่ายตลอดอายุการใช้งานของอาวุธนั้นๆ ด้วย)
ในการก�ำกับดูแลโดยรัฐสภานัน้ ควรจะพิจารณาความสมดุลระหว่างค่าใช้จา่ ยในด้านการจัดหา
อาวุธและค่าใช้จ่ายเพื่อตอบสนองความจ�ำเป็นในภาคส่วนอื่นๆ ของสังคมด้วย
การมีกระบวนการจัดหาอาวุธที่โปร่งใส รับผิดชอบ และสามารถอธิบายต่อรัฐสภา เป็นการ
ป้องกันการคอร์รัปชั่น หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองและฟุ่มเฟือย และเป็นการป้องกัน
มิให้มีการใช้งบประมาณแผ่นดินในทางที่ผิด
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สถานการณ์พิเศษมีความชอบธรรมเพียงพอหรือไม่
ในการใช้เป็นข้ออ้างในการรักษาความลับของทางราชการ?
หลักการของธรรมาภิบาลทีด่ ี โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรือ่ งของความโปร่งใส จะต้องเป็นหลักการ
ที่เป็นแนวทางหลักของกระบวนการจัดท�ำนโยบายสาธารณะในทุกด้าน ซึ่งรวมถึงการ
จัดท�ำนโยบายในการซื้อและการขายอาวุธด้วย ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้อง
ตรวจสอบว่ามีสถานการณ์ใดบ้างที่จะท�ำให้กระบวนการจัดท�ำนโยบายและการตัดสินใจ
ของฝ่ายกลาโหมไม่ต้องยึดหลักการข้างต้น และอ้างความชอบธรรมในการด�ำเนินการ
จัดซื้อและขายอาวุธโดยทางลับ
แนวนโยบายเกีย่ วกับการขายและการซือ้ อาวุธนัน้ ควรอยูบ่ นพืน้ ฐานของหลักการในเรือ่ ง
ความโปร่งใสและความรับผิดชอบและจะต้องชี้แจงต่อสาธารณชนได้ หากมีเหตุผล
ความจ�ำเป็นที่จะต้องปกปิดเป็นความลับในกระบวนการตัดสินใจอันเป็นข้อเรียกร้อง
ของประเทศที่เป็นผู้ขายหรือผู้ซื้ออาวุธ เหตุผลเหล่านั้นควรจะระบุไว้อย่างชัดเจน ถ้า
เหตุผลที่ระบุก่อให้เกิดโอกาสของการคอร์รัปชั่นในการท�ำความตกลงซื้อขายอาวุธ ก็จะ
ต้องมีการระบุความเสี่ยงดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนจากคู่ค้าทั้งสองฝ่าย และจะต้องมีการ
ก�ำหนดมาตรการที่ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้เกิดการคอร์รัปชั่นไว้ด้วย

กรอบที่ 73
นโยบายการจัดหาอาวุธที่คลุมเครือ หรือกระบวนการจัดซื้ออาวุธที่มีการ
ด�ำเนินการอย่างลับๆ อาจก่อให้เกิด...
การตรวจสอบอย่างไม่เพียงพอถึงเหตุผลของการจัดหาระบบอาวุธ
การตัดสินใจอย่างไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาล ซึ่งจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เสียหายทั้งต่อ
ความมั่นคงของประเทศและภูมิภาค
ก่อให้เกิดความหวาดระแวงในหมู่ประเทศเพื่อนบ้าน
เกิด การคอรัปชั่น ในการจัด หาอาวุธและในกระบวนการตัด สิน ใจในการจัด หาอุ ป กรณ์
ทางทหารอื่นๆ ทั้งหมด
ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกองทัพ ซึ่งอาจส่งผลให้
กองทัพขาดความน่าเชื่อถือและน�ำไปสู่ความขัดแย้งที่ไม่จำ� เป็น
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การตัดสินใจอย่างรอบด้านในการจัดหาอาวุธ
ในกรณีการจัดซือ้ ระบบอาวุธขนาดใหญ่นนั้ กระบวนการตัดสินใจควรจะระบุถงึ ขัน้ ตอน
และวิธีการที่อาวุธที่จะจัดซื้อมีความเชื่อมโยงต่อประเด็นดังต่อไปนี้อย่างไร :
การประเมินภัยคุกคาม
แนวความคิดเรือ่ งการเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศในระยะยาว
การก�ำหนดวัสดุที่ต้องการส�ำหรับอาวุธ/อุปกรณ์ใหม่
การจัดสรรงบประมาณส�ำหรับการจัดซื้ออาวุธ
หลักประกันด้านคุณภาพและกระบวนการตรวจสอบสมรรถนะหลังการจัดซือ้ แล้ว
ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน ซึ่งรวมถึง ค่าบ�ำรุงรักษา ค่าปรับแต่งให้ทันสมัย
และ ฯลฯ
ประเมินและเปรียบเทียบข้อเสนอต่างๆ เพื่อการชดเชยและรายจ่ายส�ำรอง
การมีกระบวนการติดตามและตรวจสอบของรัฐสภาในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
จัดหาอาวุธจะช่วยลดโอกาสของการสูญเสียโดยไม่จ�ำเป็น การฉ้อฉล ตลอดจนการ
ใช้ ก ระบวนการตั ด สิ น ใจในทางที่ ผิด และเพื่ อ ท� ำ ให้ ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ รัฐสภาควรเรียกร้องให้รัฐบาลให้ข้อมูลแก่รัฐสภาในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการจัดหาอาวุธ นอกจากนี้ รัฐสภาควรมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับสัญญา
การจัดซื้ออาวุธทั้งหมดด้วย รัฐสภาของเนเธอร์แลนด์เป็นตัวอย่างหนึ่งของการที่ฝ่าย
นิติบัญญัติติดตาม ตรวจสอบทุกขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดซื้อ
อาวุธ (โปรดดูกรอบที่ 74)
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กรอบที่ 74
นโยบายของเนเธอร์แลนด์ในการจัดซื้ออาวุธ : มิติของการก�ำกับดูแล
โดยรัฐสภา
เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศทีม่ ปี ระเพณีทเี่ ข้มข้นยาวนาน และมีวถิ ปี ฏิบตั ขิ องการทีร่ ฐั สภาท�ำหน้าที่
ในการก�ำกับดูแลการจัดหาอาวุธอย่างเข้มงวด โดยหลักการ การตัดสินใจในการจัดซื้ออาวุธที่
มีมูลค่าเกิน 25 ล้านยูโร (หรือ 25 ล้านเหรียญโดยประมาณ) จะต้องผ่านความเห็นชอบจาก
รัฐสภา กระบวนการในการด�ำเนินการเรียกว่า “ขั้นตอนในการจัดหาอาวุธ” (Acquisition procedure) กล่าวคือ รัฐบาล (ซึ่งในทางปฏิบัติก็คือรัฐมนตรีว่าการกระรวงกลาโหม ซึ่งมีสิ่งที่เขา
ต้องการจะจัดซื้ออยู่ในแฟ้มแล้ว) จะส่งจดหมายหนึ่งใน 4 ประเภท (A, B, C และ D) ขึ้นอยู่
กับขั้นตอนของการจัดหา โดยในแต่ละขั้นตอนนั้นจะเริ่มต้นจากความต้องการระบบอาวุธชนิด
ใหม่ (หรือระบบอาวุธที่เป็นรุ่นล่าสุดจากที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน) ไปสู่การเสนอโครงการจัดซื้อจาก
ผู้ผลิตอย่างเป็นรูปธรรม
รัฐสภาจะอยู่ในฐานะที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจได้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา
อาวุธ ฉะนัน้ เมือ่ รัฐบาลแสดงความจ�ำนงว่าต้องการอาวุธชนิดใหม่มาแทนทีข่ องเดิม หรือต้องการ
ระบบอาวุธใหม่ (หรือเสนอว่าจะต้องจัดหาระบบอาวุธในหลายรูปแบบ) รัฐสภาก็อาจจะคัดค้านหรือ
เสนอแก้ไขได้ การตัดสินใจในการจัดหาขัน้ สุดท้าย (เมือ่ ได้รบั สัญญาณว่าให้ซอื้ ได้แล้ว) ก็ยงั อาจ
ถูกคัดค้านหรือแก้ไขได้ดว้ ยเช่นกัน แม้วา่ ในทางปฏิบตั แิ ล้วกรณีเช่นว่านีม้ กั จะไม่เกิดขึน้ บ่อยครัง้
นักก็ตาม แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว เจตนารมณ์และความต้องการของรัฐบาลตลอดกระบวนการนีจ้ ะ
ได้รับอิทธิพลจากตัวอักษร 4 ตัว (คือ A, B, C และ D) ซึ่งจะถูกถกอภิปรายกันในรัฐสภานั่นเอง
ส�ำหรับโครงการใหญ่ที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านยูโรนั้น จะมีกระบวนการขั้นตอนด�ำเนินการที่
พิเศษเป็นการเฉพาะ ซึง่ จะเกีย่ วข้องกับขัน้ ตอนทีย่ งิ่ มีรายละเอียดและมีความซับซ้อนตลอดจนต้อง
มีการเสนอรายงานต่อรัฐสภาบ่อยครั้งขึ้นด้วย ตัวอย่างกรณีนี้ ได้แก่ กรณีที่รัฐบาลเนเธอร์แลนด์
ต้องการทีจ่ ะมีสว่ นร่วมในขัน้ ตอนการพัฒนาเครือ่ งบินรบทีเ่ รียกว่า “Joint Strike Fighter” อันเป็น
เครื่องบินรบรุ่นต่อมาจากเครื่องบิน F-16 ของสหรัฐฯ หรือโครงการใหญ่อื่นๆ เช่น กองพลน้อย
เคลื่อนที่ทางอากาศ (Air Mobile Brigade) เป็นต้น
โดยภาพรวมแล้ว สถานการณ์ในเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบันถือว่าอยู่ในขั้นที่น่าพอใจมีการ
ถกอภิปรายเกีย่ วกับเพดานทางการเงินในการจัดหาอาวุธ และประโยชน์อนั เกิดจากการทีร่ ฐั สภามี
กระบวนการตรวจสอบในทางเทคนิคที่ละเอียดและเข้มงวด ซึ่งก็ท�ำให้สามารถตั้งค�ำถามในส่วน
ที่เกี่ยวกับคุณภาพและความเป็นอิสระของข้อมูลที่รัฐบาลใช้ ตลอดจน ความต้องการที่จะให้มี
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การแสวงหาข้อมูลจากแหล่งอื่น เช่น จากหน่วยงาน/องค์กรอิสระด้านกลาโหม นอกจากนี้ ก็ยัง
มีการถกอภิปรายถึงบทบาทของอุตสาหกรรมอาวุธและกลุ่มล้อบบี้ต่างๆ และการที่คนเหล่านี้
สามารถเข้าถึงสมาชิกของคณะกรรมาธิการกลาโหมอยู่บ่อยครั้งด้วย อย่างไรก็ดี ยังไม่ปรากฏว่า
มีข่าวอื้อฉาว หรือเหตุการณ์ผิดปกติใดๆ เกิดขึ้นในกระบวนการดังกล่าว
แหล่งที่มา : Jan Hoekema, former Member of Parliament, the Netherlands, 2002
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ท่านสามารถท�ำอะไรได้บ้างในฐานะสมาชิกรัฐสภา
การก�ำกับดูแลการจัดหาอาวุธ

การก�ำกับดูแลการจัดซื้อ/จัดหาอาวุธโดยรัฐสภาควรที่จะก�ำหนดเป็นกฎหมาย
ท�ำให้แน่ใจว่า การก�ำกับดูแลภาคความมัน่ คงโดยรัฐสภานัน้ มีความครอบคลุมกว้างขวาง
และครอบคลุมทุกกระบวนการขัน้ ตอนของการจัดซือ้ อาวุธ โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษ
และอย่างรอบคอบในประเด็นต่อไปนี้ :ความจ�ำเป็นด้านความมั่นคง
ผลกระทบทางการเมืองต่อภูมิภาคในแง่ของปฏิกิริยาตอบโต้ในทางลบซึ่งอาจน�ำไปสู่
การแข่งขันกันสะสมอาวุธในภูมิภาคได้
ภาระด้านงบประมาณทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และ
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมของประเทศทั้งในภาครัฐและเอกชน

ความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการจัดหาอาวุธ

ท�ำให้แน่ใจว่า รัฐสภามีบทบาทในกระบวนการจัดหา/จัดซื้ออาวุธและอุปกรณ์ทางทหาร
ต่างๆ
เรียกร้องว่าให้มีการแจ้งให้รัฐสภา หรือ คณะกรรมาธิการรัฐสภาที่รับผิดชอบทราบถึง
รายงานอย่างละเอียดและพัฒนาการล่าสุดของอาวุธตามแบบขนาดใหญ่ ทีร่ ฐั บาลต้องการ
มีไว้ในครอบครอง (อาทิ เครื่องบิน รถหุ้มเกราะ ปืนใหญ่ ระบบน�ำวิถีและระบบเรด้า
จรวดและเรือรบ) และอาวุธขนาดเล็ก (คือมีเส้นผ่านศูนย์กลางของปากล�ำกล้องไม่เกิน
100 มิลลิเมตร) รวมทั้งการชี้แจงเหตุผลของรัฐบาลในการขอซื้ออาวุธใหม่ด้วย
ท�ำให้แน่ใจว่ารัฐสภาได้รับแจ้งเกี่ยวกับแนวคิดในการสร้างสมรรถนะในการป้องกัน
ประเทศในระยะยาว
ท�ำให้แน่ใจว่าประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับความลับในข้อตกลงจัดซือ้ อาวุธนัน้ จะต้องมีการน�ำเสนอ
และมีการอภิปรายโดยรัฐสภา หรือ โดยคณะกรรมาธิการทีเ่ กีย่ วข้องโดยผ่านกระบวนการ
ทางนิตบิ ญ
ั ญัตเิ พือ่ ให้เกิดการตรวจสอบในการหาผูร้ บั ผิดชอบได้ ขณะทีย่ งั สามารถคงไว้
ซึ่งความลับในทางทหารด้วยเช่นกัน
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การวิเคราะห์ผลของกระบวนการจัดซื้ออาวุธ

ประเมินว่ามีความสอดคล้องต้องกันระหว่างแผนการจัดหาอาวุธกับนโยบายความมัน่ คง
ท�ำให้แน่ใจว่า รัฐสภาได้ศึกษาและประเมินภาระทางการคลังของการจัดซื้ออาวุธโดย
เปรียบเทียบกับความจ�ำเป็นของสาธารณชนในด้านอื่นๆ รวมทั้งความจ�ำเป็นทางสังคม
เพื่อป้องกันมิให้เกิดสภาพความไม่สมดุลอันจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาและต่อ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ใช้กระบวนการทางรัฐสภาเพื่อป้องกันมิให้มีการตัดสินใจในการจัดซื้ออาวุธที่มีค่าใช้จ่าย
สูงจนเกินไป รัฐสภาควรท�ำหน้าที่ในการสร้างความมั่นใจในเหตุและผลของแผนการจัด
ซื้ออาวุธที่จะไม่ส่งผลกระทบจนก่อให้เกิดภาระทางการทหารให้แก่ประเทศในระยะยาว

การตรวจสอบบัญชีของการจัดหาอาวุธ

ติดตามความสอดคล้องกันระหว่างนโยบายและแผนการป้องกันประเทศ งบประมาณ
การป้องกันประเทศ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในส่วนที่เกี่ยวกับอาวุธและอุปกรณ์ทาง
ทหารต่างๆ
ตรวจสอบประสิทธิภาพในการท�ำงานของระบบอาวุธต่างๆ ภายหลังจากการจัดซือ้ หลังจาก
ได้มกี ารด�ำเนินการตามสัญญาแล้ว (อย่างน้อยทีส่ ดุ ควรจะมีการตรวจสอบและติดตามใน
3 ขั้นตอนของอายุการใช้งานของระบบอาวุธนั้นๆ)

คณะกรรมาธิการรัฐสภาว่าด้วยการจัดหา/จัดซื้ออาวุธ

ในกรณีที่ยังมิได้มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการ หรือ คณะอนุกรรมาธิการรัฐสภาว่าด้วย
การจัดหาอาวุธ ก็ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการดังกล่าวขึ้น ซึ่งจะเท่ากับเป็นการยก
ระดับความส�ำคัญของความเชือ่ มโยงระหว่างการวางแผนด้านนโยบาย การวางแผนและ
การตรวจสอบบัญชี อุตสาหกรรมการทหาร รวมตลอดถึงงานวิจัยและพัฒนา
ขอข้อมูลและศึกษาข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับข้อก�ำหนดและเงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตลอดจนกระบวนการขั้นตอนและผลลัพธ์ของหน่วยงานในลักษณะเดียวกันในรัฐสภา
ของประเทศต่างๆ
ท�ำให้แน่ใจว่า รัฐสภาของท่านสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากค�ำแนะน�ำของผูเ้ ชีย่ วชาญ
อิสระ
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บทที่ 29

การค้าอาวุธและการถ่ายโอนอาวุธ
รัฐสภามีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแลและตรวจสอบทัง้ การค้าอาวุธและการถ่ายโอนอาวุธ
กฎระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดซื้ออาวุธ จะต้องสอดคล้องกับ
กฎหมายการจัดซือ้ อาวุธของประเทศ สอดคล้องกับงบประมาณแผ่นดิน พระราชบัญญัติ
การเงินการคลัง รวมทัง้ กับกฎหมายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการท�ำสัญญาและการตกลงข้อพิพาท
แนวนโยบายที่เกี่ยวกับการค้าอาวุธและการถ่ายโอนอาวุธ ตลอดจนกรอบทางกฎหมาย
ในประเด็นนี้ควรอยู่บนหลักการในเรื่องความโปร่งใสและความรับผิดชอบเป็นส�ำคัญ

กรอบที่ 75
การถ่ายโอนอาวุธ : ค�ำจ�ำกัดความ
การถ่ายโอนอาวุธ หมายถึง กิจกรรมทัง้ หลายทีร่ ฐั และตัวแสดงทีไ่ ม่ใช่รฐั ต่างๆ มีสว่ น
เกีย่ วข้องเพือ่ ให้ได้มาหรือเพือ่ การขายอาวุธ การถ่ายโอนอาวุธจึงหมายรวมถึง การขาย
การค้า การซื้อ การจัดหา ตลอดจนการบริจาคอาวุธด้วย

นโยบายแห่งชาติในเรื่องการค้าอาวุธและการถ่ายโอนอาวุธ

รัฐบาลควรจะก�ำหนดนโยบายและมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการขายอาวุธ ซึ่ง
จะต้องได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากรัฐสภา โดยนโยบายดังกล่าวควรจะก�ำหนด
หลักการที่เกี่ยวกับการขายอาวุธตามแบบ และควรที่จะยึดหลักการดังต่อไปนี้
การน�ำเข้าและส่งออกอาวุธตามแบบควรได้รับการตรวจสอบและก�ำกับดูแลโดย
คณะกรรมาธิการรัฐสภาที่เกี่ยวข้อง
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กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการค้าอาวุธควรจะต้องสอดคล้องกับหลักการของกฎบัตร
สหประชาชาติ กฎหมายระหว่างประเทศ หรือ การห้ามค้าอาวุธของสหประชาชาติ
และควรที่จะต้องพิจารณาสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของ
ประเทศผู้ซื้อประกอบด้วย
หลักการของความโปร่งใสในกระบวนการตัดสินใจเพื่อให้เกิดความซื่อตรง และ
ความรับผิดชอบอย่างมืออาชีพ
มีกลไกทางกฎหมายทีป่ อ้ งกันมิให้เกิดการขายอาวุธอย่าไร้จริยธรรม โดยยึดหลักการ
และแนวปฏิบตั ขิ องสหประชาชาติและข้อเสนอแนะอืน่ ใด รวมทัง้ ตัวอย่างของแนว
ปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในประเทศอื่นๆ เป็นมาตรฐาน ทั้งผู้จัดหาและ
ผู้ซื้ออาวุธควรมีการก�ำหนดกฎระเบียบของการซื้อขายที่เป็นเอกภาพ
รัฐสภาควรทีจ่ ะต้องสามารถท�ำให้เกิดความมัน่ ใจได้วา่ ลักษณะและประเภทของ
อาวุธที่ขายไปนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับความต้องการอย่างแท้จริงในการป้องกัน
ประเทศของผู้ซื้อดังที่ได้ผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากรัฐสภาของประเทศผู้ซื้อ
รัฐสภาของประเทศผู้ขายอาวุธ/ผู้จัดหาอาวุธควรที่จะต้องท�ำให้เกิดความมั่นใจ
ได้ว่า ประเทศผู้ซื้ออาวุธจะต้องเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของ
ประชาชน ตลอดจนได้มีการก�ำหนดกลไกและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพใน
การตัดสินใจจัดหาอาวุธดังกล่าว
รัฐสภาควรทีจ่ ะต้องสามารถท�ำให้เกิดความมัน่ ใจได้วา่ การค้าอาวุธดังกล่าวจะต้อง
ไม่เป็นอันตรายต่อสันติภาพหรือท�ำให้ความตึงเครียดในภูมิภาคทวีความรุนแรง
ขึ้น หรือน�ำไปสู่ความขัดแย้งทางอาวุธ หรือก่อให้เกิดวงจรของการสะสมอาวุธ
ในภูมิภาค หรือน�ำไปสู่ความไร้เสถียรภาพในภูมิภาคด้วยการน�ำระบบอาวุธที่
ท�ำลายหรือสั่นคลอนเสถียรภาพมาใช้ หรือก่อให้เกิดการสะสมอาวุธขนาดเล็ก
และอาวุธเบาจ�ำนวนมาก และหากคณะกรรมาธิการรัฐสภาด้านกิจการกลาโหม
เริ่มการปรึกษาหารือและการพูดคุยในระดับภูมิภาคในประเด็นภัยคุกคามต่อ
เสถียรภาพของภูมภิ าคขึน้ ก็จะท�ำให้การจัดหาจัดซือ้ อาวุธจ�ำนวนมากและความลับ
ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาดังกล่าวซึ่งอาจจะน�ำไปสู่การคอร์รัปชั่นกลายเป็น
ประเด็นสาธารณะ และท�ำให้เกิดการถกอภิปรายในระดับภูมิภาคได้
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ควรมีการจัดตัง้ กลไกเพือ่ ป้องกันมิให้มกี ารขายอาวุธให้กบั ประเทศหนึง่ ประเทศใด
โดยเฉพาะทีจ่ ะท�ำให้ประเทศนัน้ น�ำไปขายต่อหรือเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์ซงึ่ ขัดแย้ง
กับเงื่อนไขดังที่ได้ระบุไว้เมื่อมีการน�ำเข้าอาวุธ
รัฐสภาจะต้องจัดให้มีกระบวนการในการตรวจสอบที่เป็นอิสระ มีอำ� นาจตามกฎหมาย
เพื่อเป็นหลักประกันว่า กระบวนการในการขายอาวุธของชาติจะต้องผ่านการตรวจสอบ
ที่เป็นอิสระและอย่างละเอียดรอบคอบ โดยกระบวนการดังกล่าวจะต้องด�ำเนินการให้
เป็นไปตามหลักการและแนวทางที่ก�ำหนดไว้โดยรัฐสภา กรอบที่ 76 แสดงถึงตัวอย่าง
ของความตกลงระหว่างประเทศและระเบียบวิธปี ฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องกับนโยบายแห่งชาติวา่ ด้วย
การค้าอาวุธ

กรอบที่ 76
ความตกลงส่วนภูมิภาคในเรื่องการถ่ายโอนอาวุธ
ประมวลระเบียบวิธีปฏิบัติของสหภาพยุโรป
สภาสหภาพยุโรปได้ออกมติเรือ่ งประมวลระเบียบวิธปี ฏิบตั ขิ องยุโรป (European Code of Conduct)
ในวันที่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 1998 มติดังกล่าวมีเจตนาเพื่อป้องกันการไหล่บ่าของอาวุธจากประเทศ
ในสหภาพยุโรปไปยังภูมภิ าคต่างๆ ในโลกทีม่ คี วามไร้เสถียรภาพ อันเป็นภูมภิ าคทีอ่ าจมีการละเมิด
สิทธิมนุษยชนขนาดใหญ่ ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปมีมติในประเด็นนี้หลังจากที่ถูกกดดัน
จากองค์กรที่มิใช่รัฐบาลต่างๆ มาตลอดระยะเวลา 8 ปี ว่าให้มีนโยบายเรื่องการค้าอาวุธอย่างรับ
ผิดชอบ โดยประมวลระเบียบวิธปี ฏิบตั นิ จี้ ะระบุรายชือ่ ประเทศเป้าหมายปลายทางของการค้าอาวุธที่
มีความอ่อนไหว รวมทัง้ มีระบบตรวจสอบและติดตามเกีย่ วกับการใช้อาวุธว่าเป็นไปตามข้อตกลง
หรือไม่ ควบคู่ไปกับระบบของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการปรึกษาหารือกันในส่วนที่
เกี่ยวกับการออกหรือปฏิเสธการออกใบอนุญาตในการส่งออกอาวุธด้วย
อย่างไรก็ดี ประมวลระเบียบวิธปี ฏิบตั ขิ องยุโรปดังกล่าวนี้ มิได้เป็นข้อผูกพันตามกฎหมายส�ำหรับ
รัฐทีล่ งนามแต่ประการใด และไม่มกี ลไกใดๆ ทัง้ สิน้ ทีจ่ ะบังคับให้รฐั เหล่านัน้ ต้องรับผิดชอบหากไม่
ปฏิบัติตาม ฉะนั้น จึงเป็นเรื่องของแต่ละรัฐที่จะก�ำหนดกฎระเบียบหรือออกกฎหมายอันเข้มงวด
และเคร่งครัดเพือ่ จ�ำกัดการส่งออกอาวุธไปยังผูท้ ลี่ ะเมิดสิทธิมนุษยชน และกดดันรัฐเหล่านัน้ ผ่าน
กลไกในการปรึกษาหารือในระดับทวิภาคี
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ประมวลระเบียบวิธปี ฏิบตั ขิ องสหภาพยุโรป ก�ำหนดเงือ่ นไข 8 ประการทีป่ ระเทศสมาชิกพึงปฏิบตั ิ
ในกรณีการส่งออกซึ่งอาวุธ อันได้แก่
(1) “การเคารพในพันธกรณีระหว่างประเทศของสมาชิกของสหภาพยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พั น ธกรณี ที่ เ กี่ ย วกั บ มาตรการลงโทษต่ า งๆ ที่ อ อกโดยคณะมนตรี ค วามมั่ น คงแห่ ง
สหประชาชาติ(...)
(2) การเคารพในสิทธิมนุษยชนของประเทศที่เป็นปลายทางสุดท้าย(...)
(3) สถานการณ์ภายในของประเทศทีเ่ ป็นปลายทางของการค้าอาวุธ อันมีผลต่อการคงอยูซ่ งึ่ ความ
ตึงเครียดหรือความขัดแย้งทางอาวุธ(...)
(4) ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปจะไม่ออกใบอนุญาตให้มกี ารส่งออกอาวุธ หากเป็นทีช่ ดั แจ้งว่า
มีความเสี่ยงที่ประเทศปลายทางที่รับซื้ออาวุธนั้นจะใช้อาวุธดังกล่าวเพื่อรุกรานประเทศอื่นๆ
หรือเพื่อแสดงแสนยานุภาพเพื่อการเข้าครอบครองดินแดน
(5) ความมัน่ คงแห่งชาติของรัฐสมาชิกรวมตลอดถึงความมัน่ คงของดินแดนทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบ
ของรัฐสมาชิก เช่นเดียวกับ ความมั่นคงแห่งชาติของประเทศพันธมิตรและของมิตรประเทศ
ทั้งหลาย
(6) พฤติกรรมของประเทศผูซ้ อื้ อาวุธในส่วนทีเ่ กีย่ วกับประชาคมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ทัศนะคติของรัฐผูซ้ อื้ ต่อประเด็นการก่อการร้าย ลักษณะของพันธมิตรของรัฐเหล่านัน้ รวมทัง้
การเคารพในกฎหมายระหว่างประเทศ
(7) โอกาสของความเสี่ยงที่อุปกรณ์และ/หรืออาวุธเหล่านั้นจะถูกเปลี่ยนมือในประเทศผู้ซื้อหรือ
ถูกส่งออกไปยังประเทศอื่นอีกทอดหนึ่งอันเป็นสภาวการณ์ที่ไม่พึงปรารถนา
(8) ความสอดคล้องของระบบอาวุธที่ส่งออกกับศักยภาพทางเทคนิคและเศรษฐกิจของประเทศ
ผู้ซื้ออาวุธ(...)

องค์การรัฐอเมริกันและการถ่ายโอนอาวุธ
ความโปร่งใสในการค้าอาวุธในระดับภูมภิ าคของกลุม่ ประเทศในทวีปอเมริกาได้รบั การพัฒนาและ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นเมื่อ ประเทศสมาชิก 19 ประเทศจากองค์การรัฐอเมริกัน (Organization of
American States หรือ OAS) ลงนามในความตกลงเรือ่ งการถ่ายโอนอาวุธตามแบบ อนุสญ
ั ญา
ระหว่างรัฐอเมริกันว่าด้วยความโปร่งใสในการจัดหาอาวุธตามแบบ (Inter-American Convention on Transparency in Conventional Weapons Acquisitions) ซึ่งมีการลงนามใน
ระหว่างการประชุมสมัชชาทั่วไป ณ กรุงกัวเตมาลา ก�ำหนดให้รัฐภาคีต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
การส่งออกและการน�ำเข้าอาวุธขนาดใหญ่ เป็นประจ�ำทุกปี
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มาตรา 3 ระบุว่า “รัฐภาคีสมาชิกจักต้องรายงานเกี่ยวกับการน�ำเข้าและส่งออกอาวุธตามแบบใน
ปีปฏิทนิ ทีผ่ า่ นมาต่อผูเ้ ก็บรักษาอนุสญ
ั ญาเป็นประจ�ำทุกปี ในกรณีทรี่ ฐั ภาคีเป็นผูน้ ำ� เข้าอาวุธจะต้อง
ให้ขอ้ มูลของรัฐผูส้ ง่ ออก รวมทัง้ ปริมาณและประเภทของอาวุธตามแบบทีน่ �ำเข้า ในกรณีทรี่ ฐั ภาคี
เป็นผู้ส่งออกอาวุธ รัฐภาคีต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรัฐปลายทางผู้น�ำเข้าและปริมาณ ประเภทของ
อาวุธตามแบบทีต่ นส่งออกไปด้วย รัฐภาคีสมาชิกอาจให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมในกรณีทพี่ จิ ารณาว่าข้อมูล
เหล่านั้นมีความเกี่ยวข้อง อาทิ ชื่อรุ่น และแบบของอาวุธตามแบบนั้นๆ (...)” นอกจากนี้ รัฐภาคี
สมาชิกจะต้องแจ้งให้สมาชิกด้วยกันรับทราบถึงการจัดหาอาวุธตามแบบที่ตนน�ำเข้าประเทศ การ
ผลิตอาวุธดังกล่าวภายในประเทศ รวมถึงกรณีที่มิได้มีการจัดซื้ออาวุธดังกล่าวด้วย (มาตรา 4)
ที่มา : http://www/oas.org, 2002

การเคารพต่อการห้ามค้าอาวุธระหว่างประเทศ
มาตรการลงโทษเป็นเครือ่ งมือของประชาคมระหว่างประเทศเพือ่ ส่งสัญญาณแสดงความ
ไม่เห็นชอบในพฤติกรรมของรัฐ เมื่อรัฐดังกล่าวก�ำลังละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ
หรือก�ำลังคุกคามสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ หลักการที่เป็นพื้นฐานทาง
กฎหมายของมาตรการดังกล่าวระบุไว้ในมาตรา 41 ของกฎบัตรสหประชาชาติ ทีก่ ำ� หนด
ให้คณะมนตรีความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกมีมาตรการทีไ่ ม่ใช้
อาวุธ (Non-Armed Action) เพื่อธ�ำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ
ระหว่างปี ค.ศ. 1945-1990 คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้มีมาตรการ
ลงโทษในลักษณะนี้กับ 2 ประเทศ และจากปี ค.ศ. 1990 เป็นต้นมา คณะมนตรี
ความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติ ก็ได้ใช้มาตรการลงโทษ ในลักษณะดังกล่าวเพียง 12 ครัง้
การเรี ย กร้ อ งให้ มี ก ารออก “ใบรั บ รองจุ ด หมายปลายทางของอาวุ ธ ” (End-use
certif icate) อันเป็นการระบุว่าอาวุธจะไปถึงจุดหมายปลายทางใดในท้ายที่สุดนั้น
อาจเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ประการหนึ่งที่รัฐสภาจะน�ำมาใช้ในกระบวนการของใน
การออกใบอนุญาตให้มีการถ่ายโอนอาวุธได้ อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าจนถึงขณะนี้ได้มี
การออกใบรับรองจุดหมายปลายทางของอาวุธอย่างไม่ถูกต้องอยู่เป็นจ�ำนวนมาก
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การลงทะเบียนเกี่ยวกับอาวุธตามแบบของสหประชาชาติ
ในวันที่ 6 ธันวาคม ค.ศ. 1991 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ออกข้อมติที่ 46/36 L
ในเรือ่ ง “ความโปร่งใสในอาวุธยุทธภัณฑ์” (Transparency in Armaments) อันเป็นการ
เรียกร้องให้เลขาธิการสหประชาชาติจดั ตัง้ การขึน้ ทะเบียนอาวุธตามแบบทีเ่ ป็นสากลและ
ไม่เลือกปฏิบัติ ณ ส�ำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติในกรุงนิวยอร์ก ซึ่งการขึ้นทะเบียน
ดังกล่าวจะรวมเอาข้อมูลเกีย่ วกับการถ่ายโอนอาวุธระหว่างประเทศตลอดจน ข้อมูลทีร่ ฐั
สมาชิกจะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการมีอาวุธไว้ในครอบครอง การจัดซื้อ/จัดหาอาวุธผ่าน
กระบวนการผลิตอาวุธภายในประเทศ และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
การขึน้ ทะเบียนอาวุธดังกล่าว จะประกอบด้วย อาวุธตามแบบทีเ่ ป็นอาวุธหลัก 7 ประเภท
ได้แก่ รถถังที่ใช้ในการรบ (Battle Tanks) ยานยนต์หุ้มเกราะ (Armored Vehicles)
ระบบปืนใหญ่ทมี่ ลี ำ� กล้องขนาดใหญ่ (Large-calibre artillery systems) เครือ่ งบินรบ
(Combat Aircraft) เฮลิคอปเตอร์โจมตี (Attack Helicopter) เรือรบ (Warships)
และจรวด เครื่องยิงจรวด (Missiles/Missile launchers) โดยการขึ้นทะเบียนอาวุธ
ยุทธภัณฑ์นี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1992 เป็นต้นมา เลขาธิการสหประชาชาติจะ
เป็นผู้น�ำเสนอรายงานเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ในเรื่องการส่งออกและน�ำเข้าอาวุธตามแบบ
ดังที่ก�ำหนดไว้ในการขึ้นทะเบียนของประเทศต่างๆ จ�ำนวน 110 ประเทศ แก่สมัชชา
สหประชาชาติ โดยในรายงานดังกล่าวได้รวมเอาข้อมูลที่รัฐบาลต่างๆ บันทึกไว้ในเรื่อง
การจัดหาอาวุธทั้งจากการผลิตภายในประเทศ และอาวุธที่อยู่ในความครอบครองของ
รัฐบาลต่างๆ ด้วย โปรดดู http://disarmament.un.org/cab/register.html.31

ความจ�ำเป็นของการใช้ “มาตรการลงโทษอย่างชาญฉลาด”
(Smart Sanctions)
เลขาธิการสหประชาชาติ เรียก มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจแบบครอบคลุมว่าเป็น
“เครื่องมือที่เถรตรง” เกินไป และเป็นเครื่องมือที่ไม่มีประสิทธิภาพเสมอไป บ่อยครั้ง
กลับเป็นเครือ่ งมือทีท่ ำ� ร้ายประเทศเพือ่ นบ้านและท�ำร้ายประชาชนของรัฐทีเ่ ป็นเป้าหมาย
ไปด้วย ด้วยเหตุนี้ จึงจ�ำเป็นที่จะต้องมีมาตรการการลงโทษที่มีความสุขุมกว่า ก�ำหนด
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เป้าหมายที่ชัดเจนและแคบลง การห้ามการค้าอาวุธ (Arms Embargoes) ถือเป็นการ
ลงโทษทีช่ าญฉลาดกว่า นอกเหนือไปจากการห้ามด�ำเนินกิจกรรมทางการเงินและการห้าม
การเดินทาง โดยการลงโทษในรูปแบบนีพ้ งุ่ เป้าหมายไปยังระบอบและผูป้ กครองประเทศ
และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนธรรมดาทั่วไป หรือต่อฝ่ายต่อต้านภายในประเทศ
อย่างไรก็ดี การใช้มาตรการลงโทษในลักษณะนีท้ �ำได้คอ่ นข้างยากมากและอาจไม่ประสบ
ผลส�ำเร็จอย่างสมบูรณ์ทีเดียว ฉะนั้น จึงจ�ำเป็นต้องมีการปรับปรุงการลงโทษแบบ
ชาญฉลาดนี้ ให้มีวิธีการที่ดีขึ้น และน�ำมาใช้ปฏิบัติได้อย่างแท้จริง (โปรดดูกรอบที่ 77)

กรอบที่ 77
การท�ำให้มาตรการลงโทษในการซื้อขายอาวุธมีลักษณะที่ใช้บังคับอย่างได้ผล
มากยิ่งขึ้น : สิ่งที่สมาชิกรัฐสภาสามารถท�ำได้
รัฐสภาของประเทศทีส่ ง่ ออกอาวุธควรจะท�ำให้เกิดความแน่ใจว่าได้มกี ารก�ำหนดมาตรการดังต่อไป
นีไ้ ว้แล้ว อันได้แก่
มีกฎหมาย แนวทางในการบริหารตลอดจนกฎเกณฑ์ทจี่ ำ� เป็น ทีก่ ำ� หนดว่าการละเมิดมาตรการ
ห้ามซื้อขายอาวุธของสหประชาชาติเป็นความผิดทางอาญา
มีความร่วมมือ/ประสานงานระหว่างหน่วยงานรัฐบาล โดยก�ำหนดให้กระทรวงใดกระทรวงหนึง่
เป็นผู้รับผิดชอบในการบังคับใช้มาตรการการห้ามการค้าอาวุธ
มีการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารและข่าวกรองในระหว่างหน่วยงานของรัฐบาล และระหว่างรัฐบาล
ของประเทศต่างๆ ในอันทีจ่ ะแจ้งเตือนถึงการขนส่งอาวุธทีต่ อ้ งสงสัย จุดหมายปลายทาง ระบุ
เส้นทางเปลี่ยนผ่านและระบุพ่อค้าคนกลาง
มีรายการควบคุมที่ระบุรายการสินค้าที่อยู่ภายใต้การห้ามค้าขาย
ก�ำหนดอ�ำนาจให้สามารถยึดการขนส่งสินค้าทีป่ รากฏเป็นทีช่ ดั แจ้งว่าได้ด�ำเนินการในลักษณะ
ทีข่ ดั ต่อการห้ามค้าอาวุธของสหประชาชาติ แทนการส่งสินค้าคืนไปยังจุดก�ำเนิดของสินค้านัน้ ๆ
มีข้อก�ำหนดที่จะระงับหรือยึดทรัพย์สินอันเกิดจากรายได้หรือจากการส่งอาวุธที่ผิดกฎหมาย
ติดตามและพิสูจน์ทราบถึงการขนส่งสินค้าที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงจุดหมายปลายทาง
แหล่งที่มา : จากเว็ปไซต์ของ BICC www.bicc.de, 2002
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ผลพวงของสงครามเย็น : อาวุธที่เป็นส่วนเกิน
และการถ่ายโอนอาวุธ
สงครามเย็นน�ำไปสู่การลดขนาดของกองทัพในทั่วทุกมุมโลก ซึ่งหมายถึงการที่อาวุธ
จ�ำนวนมหาศาลกลายเป็นอาวุธที่เป็นส่วนเกินและมีมากเกินความจ�ำเป็น การขาด
กลไกในการจัดการอาวุธที่เป็นส่วนเกินอย่างเป็นระบบทั่วโลกส่งผลให้อาวุธในปริมาณ
มหาศาลเหล่านีถ้ กู โยกย้ายถ่ายโอนจากรัฐบาลหนึง่ ไปสูอ่ กี รัฐบาลหนึง่ และจากรัฐบาลไปสู่
กลุ่มองค์กรที่มิใช่รัฐ ในลักษณะที่ท�ำให้อาวุธเหล่านั้นหลุดรอดจากการตรวจสอบโดย
ประชาชนไปด้วย นอกจากนี้ อาวุธจ�ำนวนมากยังแปรเปลี่ยนไปเป็นอาวุธที่เข้าไปอยู่ใน
เครือข่ายที่ถูกขโมยไป หรือไม่ก็เป็นอาวุธที่ถูกฉกฉวยไปจากคลังสรรพาวุธที่ขาดระบบ
รักษาความปลอดภัยโดยตรง
ประมาณ 2 ใน 5 ของอาวุธตามแบบหลักๆ ที่ค้าขายกันในทศวรรษที่ 1990 มาจากคลัง
อาวุธที่เป็นส่วนเกินเหล่านี้ เหตุผลประการส�ำคัญของการมีอยู่ของอาวุธที่เป็นส่วนเกิน
จ�ำนวนมากอันเป็นปรากฏการณ์ของการค้าอาวุธระหว่างประเทศในทศวรรษที่ 1990 ก็คอื
การทีค่ ลังสรรพาวุธขนาดใหญ่ของอดีตกลุม่ ประเทศสหภาพโซเวียตทัง้ หลายถูกปลดปล่อย
จากการควบคุมโดยส่วนกลางอย่างกะทันหัน จากสภาพเศรษฐกิจอันฝืดเคือง ประกอบ
กับการมีอาวุธส่วนเกินจ�ำนวนมาก อาวุธเหล่านี้จึงกลายเป็นแหล่งที่มาของรายได้ที่จะ
ท�ำให้ปัญหาทางการเงินของประเทศเหล่านี้ผ่อนคลายลงอย่างทันท่วงที ขณะที่การค้า
อาวุธดังกล่าวก็ถกู ด�ำเนินการโดยเครือข่ายองค์กรอาชญากรรม ซึง่ อาจจะมีโยงใยโดยตรง
กับผู้น�ำทางการเมืองในขณะนั้นด้วยก็เป็นได้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มประเทศอดีตสหภาพ
โซเวียตนั้น มิได้เป็นกลุ่มประเทศเดียวที่แปลงคลังสรรพาวุธออกมาขาย แม้แต่ประเทศ
ทีพ่ ฒ
ั นาแล้วและประเทศก�ำลังพัฒนาอืน่ ๆ ก็ดำ� เนินการในลักษณะเดียวกันนีด้ ว้ ยเช่นกัน
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กรอบที่ 78
การค้าอาวุธที่เป็นส่วนเกิน : ผลกระทบในทางลบของการลดอาวุธ
“แม้ว่าการค้าอาวุธชนิดใหม่จะมีแนวโน้มลดลง จากการส�ำรวจพบว่ามีการค้าอาวุธมือสองที่เป็น
ส่วนเกินจ�ำนวนมาก ปัจจัยทัง้ ทีเ่ ป็นตัวเร่งและตัวรัง้ ส่งผลให้มกี ารโยกย้ายถ่ายโอนอาวุธส่วนเกิน
ในปริมาณมาก อันได้แก่ สนธิสญ
ั ญาลดอาวุธ การหยุดยิง และการลดก�ำลังพล ท�ำให้เกิดคลังอาวุธ
ทีส่ ะสมอาวุธหลักไว้ในปริมาณถึง 165,000 ชิน้ ทั่วโลก ซึ่งในจ�ำนวนนี้ อาวุธมากกว่า 18,000 ชิ้น
ได้ถูกส่งออกหรือแจกจ่ายไปในระหว่างปี ค.ศ. 1990-1995 ปี ค.ศ. 1994 จึงเป็นครั้งแรกที่
การค้าอาวุธที่เป็นส่วนเกินและอาวุธมือสองมีปริมาณมากกว่าการค้าอาวุธชนิดใหม่ต่างๆ การค้า
อาวุธมือสองที่เป็นส่วนเกินในราคาที่ต�่ำ หรือการส่งมอบอาวุธเหล่านี้แบบให้เปล่าผ่านโครงการ
ความช่วยเหลือต่างๆ จึงมีปริมาณที่สูงขึ้นเรื่อยๆ การค้าขายดังกล่าวซึ่งเป็นผลลัพธ์อันเกิดจาก
การลดอาวุธกลับท�ำให้อาวุธเหล่านีต้ กไปอยูใ่ นพืน้ ทีท่ มี่ คี วามขัดแย้งและกระตุน้ ให้เกิดการแข่งขัน
การสะสมอาวุธในภูมิภาคขึ้น
แหล่งที่มา : Herbert Wulf, 1998, Bonn International Centre for Conversion
www.bicc.de

เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า ประเทศผู้รับซื้ออาวุธนั้นเป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งน้อยกว่าและ
โดยทั่วไปจึงมักเป็นประเทศที่มีโครงสร้างการก�ำกับดูแลโดยรัฐสภาที่อ่อนแอกว่าด้วย
ในช่วงทศวรรษที่ 1990 มีประเทศอย่างน้อย 90 ประเทศที่นำ� เข้าอาวุธหลักที่เป็นอาวุธ
ส่วนเกินนี้ จึงเป็นความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีอ่ าวุธขนาดเล็กควรจะต้องอยูภ่ ายใต้การควบคุม
ที่มีความเข้มงวดยิ่งขึ้น และควรจะมีกฎหมายที่ผูกพันรัฐบาลและกองทัพให้ทำ� รายงาน
ประจ�ำปีเสนอต่อรัฐสภาในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการโจรกรรมหรือการสูญหายของอาวุธขนาดเล็ก
รวมทัง้ กระสุนและวัตถุระเบิด และควรจะได้มมี าตรการในการแปลงโรงงานทีผ่ ลิตอาวุธ
ขนาดเล็กเหล่านี้ให้เป็นโรงงานที่ผลิตสินค้าที่มิใช่ผลิตภัณฑ์ทางทหารด้วย
การโยกย้ายถ่ายโอนอาวุธในโลกที่มีระดับสูงอยู่ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปี ค.ศ.
1997-2001 อันเป็นผลมาจากการลดปริมาณการจัดส่งอาวุธของสหรัฐอเมริกาซึ่งถือ
เป็นผู้จัดหาอาวุธรายใหญ่ที่สุดในโลก ในระหว่างปี ค.ศ. 1997-2001 แม้จะมีสัดส่วน
ในการน�ำส่งอาวุธลดลงถึง 65% ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 เป็นต้นมาก็ตาม ขณะที่รัสเซียเป็น
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ประเทศผู้จัดหาอาวุธใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 การถ่ายโอนอาวุธจากปี ค.ศ. 2000-2001
ที่มีปริมาณสูงขึ้นถึง 24% ท�ำให้รัสเซียกลายเป็นผู้จัดหาอาวุธรายใหญ่ที่สุดในโลกในปี
ค.ศ. 2001 (ที่มาจาก SIPRI Yearbook 2002)
จีนเป็นประเทศผู้รับอาวุธรายใหญ่ที่สุดในโลกในปี ค.ศ. 2001 โดยมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้น
ถึง 44% จากปี ค.ศ. 2000 ขณะที่อินเดียมีการน�ำเข้าอาวุธเพิ่มสูงขึ้นถึง 50% และเป็น
ประเทศผู้ซื้ออาวุธรายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามในปี ค.ศ. 2001 ประเทศผู้รับซื้ออาวุธ
ที่ส�ำคัญอื่นๆ ในระหว่างปี ค.ศ. 1997-2001 ได้แก่ ซาอุดิอาระเบีย ไต้หวัน และตุรกี
(SIPRI Yearbook 2002)

กรอบที่ 79
ประมาณการตัวเลขในการค้าอาวุธขนาดเล็ก
“ในขณะทีป่ ริมาณการผลิตอาวุธขนาดเล็กในปัจจุบนั มีน้อยกว่าการผลิตในช่วงปลายสงครามเย็น
อาวุธจ�ำนวนหลายล้านชิ้นก็ยังคงถูกผลิตอยู่ในทุกๆ ปี(...) จากการประมาณการ(...) พบว่า
มูลค่าของการผลิตอาวุธซึ่งรวมถึงกระสุนและวัตถุระเบิดในปี ค.ศ. 2000 นั้น มีมูลค่าสูงถึง 4
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะทีอ่ าวุธใหม่ทผี่ ลิตในปี ค.ศ. 2000 คาดว่ามีปริมาณถึง 4.3 ล้านชิน้ (...)
ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณลดลงถึง 30% (โดยเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตโดยเฉลี่ยต่อปีในช่วง
สงครามเย็น)”
“ขณะที่ความต้องการอาวุธขนาดเล็กแบบใหม่อาจลดลง(...) กลไกตลาดด้านการจัดหากลับขยาย
ตัวขึ้น” (...) ดังจะเห็นได้ว่า บริษัทผู้ผลิตอาวุธขนาดเล็กมีปริมาณเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่าในช่วงเวลา
ไม่ถึง 20 ปี จากจ�ำนวน 196 บริษัทในทศวรรษที่ 1980 เป็น 600 บริษัทในปัจจุบัน.”
(...) การทีม่ บี ริษทั ใหม่ๆ และประเทศผูผ้ ลิตอาวุธขนาดเล็กเพิม่ ขึน้ อันเป็นบริษทั และประเทศทีย่ นิ ดี
ขายอาวุธให้กบั ทุกคนในทุกทีแ่ ละในทุกระดับราคานัน้ ท�ำให้ในปัจจุบนั ทัง้ รัฐบาลเผด็จการ ตัวแสดง
ทีไ่ ม่ใช่รฐั ผูก้ อ่ การร้าย และอาชญากรทัง้ หลาย สามารถซือ้ หาอาวุธชนิดทีใ่ หม่กว่า มีความซับซ้อน
ทันสมัยกว่า และมีอันตรายร้ายแรงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนได้อย่างง่ายดายขึ้นด้วยเช่นกัน
ด้วยเหตุนี้ ความจ�ำเป็นที่รัฐบาลจะต้องควบคุมการผลิตอาวุธขนาดเล็กจึงกลายเป็นประเด็น
เร่งด่วนที่มีความส�ำคัญต่อความมั่นคงระหว่างประเทศ”
แหล่งที่มา : Small Arms Survey 2001, Oxford University Press
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กรอบที่ 80
แผนปฏิบตั กิ ารของสหประชาชาติในการต่อต้านการค้าอาวุธขนาดเล็กและอาวุธเบา
ที่ผิดกฎหมาย : ประเด็นส�ำคัญที่สมาชิกรัฐสภาควรให้ความสนใจ
“เพื่อเป็นการป้องกัน เพื่อต่อต้าน และก�ำจัดการค้าอาวุธขนาดเล็กและอาวุธเบา (SALW) ที่ผิด
กฎหมาย รัฐที่เข้าร่วมในการประชุมขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการค้าอาวุธขนาดเล็กและ
อาวุธเบาทีผ่ ดิ กฎหมาย (เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2001 ณ นครนิวยอร์ก) ได้ตกลงทีจ่ ะด�ำเนินการทาง
การเมืองอย่างกว้างขวางครอบคลุมทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลก ดังนี้
ในระดับชาติ
การออกกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการทางการบริหาร (ในกรณีที่สิ่งเหล่านี้ยังไม่มี
อยู่) เพื่อให้เกิดการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตอาวุธทั้งขนาดเล็กและอาวุธเบา
(SALW) ภายใต้อำ� นาจของตน ตลอดจน ควบคุมการส่งออกและการน�ำเข้า จุดเปลี่ยน หรือ
การถ่ายโอนอาวุธดังกล่าวด้วย
ชีก้ ลุม่ หรือปัจเจกบุคคลทีม่ สี ว่ นในการผลิต ค้าขาย กักตุน โยกย้าย มีไว้ในครอบครอง ตลอดถึง
เป็นผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อการจัดซื้ออาวุธขนาดเล็กและอาวุธเบาที่ผิดกฎหมาย
เหล่านี้ และด�ำเนินการออกกฎหมายภายในประเทศเพื่อจัดการกับกลุ่มและปัจเจกบุคคล
ดังกล่าว
สร้างหลักประกันว่า ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตจะต้องประทับตราและมีเครื่องหมาย
อย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ก�ำกับอาวุธขนาดเล็กและอาวุธเบาทุกชิ้นในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการผลิต
ท�ำให้แน่ใจว่า ได้มีการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องและครอบคลุมและเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว
ไว้อย่างยาวนานที่สุดเท่าที่จะกระท�ำได้ อันได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต การถือครอง การ
ถ่ายโอนอาวุธขนาดเล็กและอาวุธเบาภายใต้ขอบเขตอ�ำนาจของตน
ท�ำให้แน่ใจว่า รัฐเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่ออาวุธขนาดเล็กและอาวุธเบาทีม่ อี ยูใ่ นครอบครองทั้งหมด
อันเป็นอาวุธที่รัฐเป็นผู้อนุญาตให้ผลิต ตลอดจนมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการติดตาม
อาวุธเหล่านั้น
ก�ำหนดมาตรการและมีการบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบ และกระบวนการทางการบริหาร
อย่างเพียงพอเพื่อให้เกิดหลักประกันว่า มีการควบคุมการส่งออก และการเปลี่ยนผ่านอาวุธ
ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการมีใบรับรองของผู้ที่เป็นผู้ใช้ที่ปลายทางด้วย
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พยายามทุกวิถที างทีจ่ ะต้องแจ้งต่อรัฐทีเ่ ป็นผู้ส่งออกดัง้ เดิมดังทีร่ ะบุไว้ในความตกลงทวิภาคี
โดยปราศจากอคติต่อสิทธิของรัฐที่จะส่งอาวุธที่รัฐดังกล่าวได้เป็นผู้น�ำเข้ามา ออกไปยัง
ประเทศอื่นอีกทอดหนึ่ง (Re-Export) ก่อนที่รัฐที่น�ำเข้าเบื้องแรกจะส่งต่ออาวุธออกไปได้
ออกกฎมายหรือมาตรการทางบริหารเพือ่ ควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของผูท้ เี่ ป็นนายหน้าค้าอาวุธ
ในการค้าอาวุธขนาดเล็กและอาวุธเบา
ด�ำเนินมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการกับกิจกรรมใดๆ ที่ละเมิดการห้ามค้าอาวุธของ
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
ท�ำให้เกิดหลักประกันว่าอาวุธที่ถูกยึดหรือถูกจับกุมได้นั้นจะต้องถูกท�ำลาย
ท�ำให้แน่ใจว่า กองทัพ หน่วยงานต�ำรวจ และหน่วยงานอื่นใดที่มีอำ� นาจในการถือครองอาวุธ
ขนาดเล็กและอาวุธเบานั้นจะต้องมีมาตรฐานและกระบวนการอย่างละเอียดเพียงพอในการ
จัดการและในการรักษาความปลอดภัยของอาวุธที่ตนถือครองอยู่
หากสามารถด�ำเนินการได้ ให้จัดท�ำโครงการในการลดอาวุธอย่างมีประสิทธิภาพ และน�ำมา
ใช้ปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง จัดท�ำโครงการการปลดประจ�ำการ และโครงการกลับสู่สงั คมของทหาร
ประจ�ำการ
ตอบสนองความต้องการพิเศษของเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความขัดกันทางอาวุธ(...)”
แหล่งที่มา : UN Department of Disarmament Affairs,
Website http://www.un.org/Depts/dda, 2002

ความโปร่งใสและภาระความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ในกระบวนการควบคุมการ
ส่งออกอาวุธได้กลายเป็นประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงที่ส�ำคัญในหลายประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับบทบาทของรัฐสภาว่าสามารถและควรจะท�ำอะไรบ้าง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เมื่อพิจารณาจากพัฒนาการในเรื่องการค้าและการถ่ายโอนอาวุธในช่วงหลัง
สงครามเย็นดังได้กล่าวแล้วในตอนต้น
กรอบที่ 81 แสดงถึงตัวอย่างของมาตรการต่างๆ ทีป่ ระเทศสมาชิกสหภาพยุโรปได้น�ำมา
ใช้ การตระหนักรูท้ เี่ พิม่ ขึน้ ถึงความส�ำคัญของการมีความโปร่งใสและความรับผิดชอบที่
จะให้มกี ารตรวจสอบได้นนั้ ส่งผลให้มกี ารปรับปรุงการก�ำกับดูแลของรัฐสภาในเรือ่ งการ
ส่งออกอาวุธให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในรัฐสมาชิก แต่ก็ยังถือว่าในหลายประเทศก็ยังมี
ข้อบกพร่องอยู่ไม่น้อยเช่นกัน
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กรอบที่ 81
บทบาทของรัฐสภาในการควบคุมการส่งออกอาวุธ : ความโปร่งใสและ
ความสามารถในการตรวจสอบได้ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
ออสเตรีย : ภายใต้กฎหมายของออสเตรีย ยังไม่มขี อ้ ก�ำหนดให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลต่อสมาชิก
รัฐสภา
เบลเยียม : กฎหมายที่ออกในปี ค.ศ. 1991 ก�ำหนดให้รัฐบาลต้องรายงานเรื่องการถ่ายโอน
อาวุธต่อรัฐสภาเป็นประจ�ำทุกปี แต่กฎหมายมิได้กำ� หนดให้มกี ารตรวจสอบโดยละเอียดว่าผูใ้ ด
ได้รบั ใบอนุญาตทีจ่ ะเป็นผูส้ ง่ ออกอาวุธได้บา้ ง และจะส่งออกให้ใคร ซึง่ ประเด็นนีถ้ อื เป็นหัวใจ
ส�ำคัญเนื่องจากการส่งออกอาวุธจะต้องไม่ขัดกับประมวลระเบียบวิธีปฏิบัติของสหภาพยุโรป
เดนมาร์ก : ไม่ได้มีข้อก�ำหนดให้มีการอภิปรายในรัฐสภาในประเด็นการส่งออกอาวุธและไม่มี
เครือ่ งมือหรือกลไกในการก�ำกับดูแลในวิถที างประชาธิปไตยในเรือ่ งนีแ้ ต่อย่างใด อย่างไรก็ดี
ด้วยแรงกดดันจากสาธารณชน รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรมพยายามทีจ่ ะเผยแพร่รายงาน
ฉบับแรกเกี่ยวกับการส่งออกอาวุธ ซึ่งจะครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับการควบคุมการส่งออก
มูลค่าของการส่งออก และประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางของการส่งออก
ฟินแลนด์ : จนถึงขณะนี้ กระทรวงกลาโหมได้จัดพิมพ์รายงานประจ�ำปีเรื่องการส่งออกวัสดุ
ของกระทรวงกลาโหมตามประมวลระเบียบวิธีปฏิบัติของสหภาพยุโรปปีละ 2 ครั้ง โดยใน
รายงานมีเนื้อหาที่ครอบคลุมเพียงพอที่จะท�ำให้เกิดความโปร่งใส อย่างไรก็ดี ยังไม่ปรากฏว่า
มีการถกอภิปรายในรัฐสภาอย่างสม�ำ่ เสมอในเรื่องการค้าอาวุธแต่ประการใด
ฝรั่งเศส : รัฐสภาฝรั่งเศสได้เรียกร้องให้รัฐบาลให้ความกระจ่างและให้ข้อมูลโดยละเอียดใน
รายงานประจ�ำปีของรัฐบาล อาทิ ให้มีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธขนาดเล็กและอุปกรณ์
ต่างๆ ในงานความมั่นคงของต�ำรวจ รวมทั้งเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่สามารถใช้ในภารกิจ 2 อย่าง
(Dual Use Equipment) ตลอดจนความร่วมมือทางทหารต่างๆ ด้วย นอกจากนี้ ควรที่จะ
ต้องมีการอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาของรายงานในรัฐสภาด้วย
เยอรมัน : รายงานฉบับแรกเรื่องการส่งออกอาวุธตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2000 และเป็นที่คาดว่า
คณะกรรมาธิการรัฐสภาที่เกี่ยวข้องจะมีส่วนในการศึกษารายงานฉบับต่อไปอันได้แก่ รายงาน
ของกระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการค้า และอาจรวมถึงรายงานใน
เรื่องสิทธิมนุษยชนด้วย โดยรัฐสภานั้นจะมีบทบาทจ�ำกัดเพียงแค่การตรวจสอบย้อนหลัง
ใบสั่งที่รัฐบาลได้ส่งออกไปแล้วเท่านั้น
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กรีซ : ไม่ปรากฏว่ามีกลไกในเรื่องการท�ำรายงานที่น�ำเสนอทั้งต่อรัฐสภาและสาธารณชน
ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการอนุมัติให้มีการส่งออกอาวุธแต่อย่างใด ข้อมูลที่ปรากฏเป็นทางการ
เพียงอย่างเดียวก็คอื ข้อมูลทีอ่ ยูใ่ นการขึน้ ทะเบียนอาวุธตามแบบทีใ่ ห้ไว้แก่สหประชาชาติเท่านัน้
ไอร์แลนด์ : ไม่ปรากฏว่ามีข้อก�ำหนดภายใต้กฎหมายไอร์แลนด์ที่ให้รัฐบาลจัดพิมพ์รายงาน
เกีย่ วกับการส่งออกอาวุธ อย่างไรก็ดี ผลสืบเนือ่ งจากการทีส่ หภาพยุโรปออกประมวลระเบียบ
วิธีปฏิบัติในประเด็นนี้ ท�ำให้กระทรวงการต่างประเทศไอร์แลนด์มีรายงานประจ�ำปีออกมา 2
ฉบับจนถึงปี ค.ศ. 2002 ขณะที่ภายในรัฐสภาเองเริ่มมีธรรมเนียมปฏิบัติที่สมาชิกรัฐสภา
ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้ใบอนุญาตในการส่งออก
อิตาลี : รัฐบาลต้องรายงานต่อรัฐสภาในเรื่องการอนุมัติการจัดส่งอุปกรณ์ทางทหารทั้งหลาย
ไม่วา่ จะเป็นการส่งออก การน�ำเข้า และการเปลีย่ นจุดผ่าน ซึง่ ข้อก�ำหนดนีร้ ะบุไว้ในกฎหมาย
ปีค.ศ. 1990 ซึง่ ก�ำหนดให้มกี ารรายงานโดยละเอียดต่อรัฐสภา อย่างไรก็ดี รัฐสภาไม่มบี ทบาท
อย่างเป็นทางการในการตรวจสอบการส่งออก
ลักเซ็มเบิร์ก : ไม่ปรากฏว่ามีอุตสาหกรรมอาวุธที่มีความส�ำคัญ หรือ ไม่มีระบบการ
ตรวจสอบที่น่าเชื่อถือได้แต่ประการใด
เนเธอร์แลนด์ : รายงานอย่างละเอียดและครอบคลุมเรื่องการส่งออกอาวุธจัดพิมพ์ครั้งแรก
ในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 1998 โดยก่อนหน้านัน้ รัฐสภามีการตรวจสอบระบบการส่งออกอาวุธ
อย่างไม่เป็นทางการ กล่าวคือ รัฐบาลจะแจ้งให้คณะกรรมาธิการกลาโหมของรัฐสภารับทราบ
อย่างลับๆ ถึงการขายอาวุธส่วนเกินในคลังสรรพาวุธทั้งหมด
โปรตุเกส : ก่อนหน้าการจัดพิมพ์รายงานในปี ค.ศ. 1998 ไม่ปรากฏว่ามีข้อก�ำหนดให้รัฐสภา
สามารถตรวจสอบการตัดสินใจ/นโยบายการออกใบอนุญาตการส่งออกอาวุธแต่อย่างใด และ
ก็ไม่มีข้อก�ำหนดให้มีการอภิปรายในรัฐสภาด้วย อย่างไรก็ดี สมาชิกรัฐสภาสามารถตั้งกระทู้
ถามย้อนหลังเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตให้ส่งออกอาวุธได้
สเปน : มีรายงานเพียงฉบับเดียวตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1998 เป็นต้นมา โดยก่อนหน้านัน้ ไม่ปรากฏว่า
มีการตรวจสอบการส่งออกอาวุธแต่อย่างใด มีเพียงคณะกรรมาธิการรัฐสภาที่เป็นคณะ
กรรมาธิการลับเท่านัน้ ทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง อย่างไรก็ดี การอภิปรายในรัฐสภา เริม่ มีความแพร่หลาย
มากขึ้น
สวีเดน : รายงานฉบับแรกได้รับการตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1984 อันเป็นปีที่รัฐสภาได้จดั ตัง้
คณะที่ปรึกษาเรื่องการส่งออกอุปกรณ์ทางทหารเพื่อเป็นมาตรฐานส�ำหรับประเทศยุโรปอื่นๆ
ด้วย รัฐสภาอภิปรายในเนื้อหาของรายงานเป็นประจ�ำทุกปี
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สหราชอาณาจักร : ระบบการจัดท�ำรายงานของสหราชอาณาจักรเป็นระบบที่มีความโปร่งใส
ที่สุด นับตั้งแต่ได้มีการจัดพิมพ์รายงานฉบับแรกในปี ค.ศ. 1999 ได้มีการจัดตั้งคณะ
กรรมาธิการร่วมระหว่างกระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพัฒนาระหว่าง
ประเทศ กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมขึ้น โดยคณะกรรมาธิการร่วมชุดนี้จะรายงาน
โดยตรงต่อสภาสามัญ และมีหน้าที่ในการตรวจสอบการส่งออกอาวุธโดยละเอียด
แหล่งที่มา : www.saferworld.co.uk, 2002

ความเชี่ยวชาญของรัฐสภา
ดังทีไ่ ด้กล่าวแล้วในตอนต้นว่า ความรูค้ วามเชีย่ วชาญของรัฐสภานัน้ เป็นปัจจัยส�ำคัญทีจ่ ะ
สร้างหลักประกันว่า รัฐสภาจะสามารถก�ำกับดูแลและตรวจสอบ การค้าอาวุธและรายงาน
การถ่ายโอนอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพ การขาดความเชี่ยวชาญทางอาชีพจึงเป็นหนึ่ง
ในเหตุผลหลักทีท่ �ำให้กระบวนการตัดสินใจสามารถด�ำเนินไปได้อย่างเป็นความลับ การ
ฝึกอบรมสมาชิกรัฐสภา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมาชิกที่เป็นกรรมการในคณะกรรมาธิการ
ที่เกี่ยวข้องจึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง ขณะที่การฝึกอบรม คณะท�ำงาน/เจ้าหน้าที่รัฐสภา
ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิ ในเรื่องการจัดซื้ออาวุธ การสามารถเปรียบเทียบ
ราคาการจัดซื้ออาวุธและสิ่งที่ทดแทนกันได้ งานวิจัยในด้านการปฏิบัติการ การจัดการ
เรื่องวัสดุทางทหาร การควบคุมคลังสรรพาวุธ และการพิจารณาราคาอาวุธ เหล่านี้จะ
ช่วยสร้างแนวทางให้เกิดกลุ่มผู้ช�ำนาญการที่มีศักยภาพในการตอบค�ำถามต่างๆ จาก
คณะกรรมาธิการกลาโหมของรัฐสภาได้ นอกจากนี้ การสร้างคลังฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับ
แง่มุมต่างๆ ของกระบวนการตัดสินนโยบายในภาคความมั่นคง จะช่วยส่งเสริมให้คณะ
กรรมาธิการกลาโหมของรัฐสภาสามารถเรียกข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ จากฝ่ายบริหารและจาก
กองทัพเพื่อประกอบการติดตามตรวจสอบและการประเมินนโยบายได้ด้วย
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ท่านสามารถท�ำอะไรได้บ้างในฐานะสมาชิกรัฐสภา
การก�ำกับดูแลและตรวจสอบการค้าอาวุธ

ผลักดันให้การควบคุมการค้าอาวุธระหว่างประเทศเป็นวาระส�ำคัญของที่ประชุมรัฐสภา
สนับสนุนให้มีการบังคับใช้ข้อเสนอแนะดังที่ปรากฏในกรอบที่ 80 ในเรื่อง “แผนปฏิบัติ
การของสหประชาชาติในการต่อต้านการค้าอาวุธขนาดเล็กและอาวุธเบาที่ผิดกฎหมาย
ประเด็นส�ำคัญที่สมาชิกรัฐสภาควรให้ความสนใจ”
ผลักดันให้รัฐของท่านปฏิบัติตามประเด็นต่อไปนี้โดยสม�ำ่ เสมอ อันได้แก่
การรายงานการขึ้นทะเบียนอาวุธตามแบบของสหประชาชาติ
ตราสารอันเป็นมาตรฐานของสหประชาชาติในเรือ่ งการรายงานเกีย่ วกับค่าใช้จา่ ยด้าน
กิจการทหาร
สนธิสัญญาระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องในเรื่องอาวุธตามแบบ

นโยบายแห่งชาติเรื่องการค้าอาวุธ

ท�ำให้แน่ใจว่า มีนโยบายแห่งชาติในเรื่องการค้าอาวุธที่ทันสมัย และสร้างหลักประกันว่า
นโยบายดังกล่าวได้ถูกน�ำเสนอต่อรัฐสภาเพื่อให้การอนุมัติ
ท�ำให้แน่ใจว่า มีกลไกที่จะผูกพันให้รัฐบาลต้องเสนอรายงานต่อรัฐสภาในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการค้าอาวุธทั้งหมด

การห้ามการค้าอาวุธ

ท�ำให้แน่ใจว่าประเด็นที่เกี่ยวกับการห้ามค้าอาวุธได้ถูกหยิบยกขึ้นมาอภิปรายในรัฐสภา
ทั้งในแง่ความเหมาะสม รูปแบบเฉพาะ และผลกระทบของการห้ามค้าอาวุธดังกล่าว
ส่งเสริมให้มีการถกประเด็นในเรื่อง “มาตรการลงโทษอย่างชาญฉลาด” ในรัฐสภา โดย
พึงตระหนักถึงประเด็นที่ได้นำ� เสนอไว้ในกรอบที่ 22
ผลักดันให้รัฐบาลของท่านยึดมติในเรื่องการห้ามส่งอาวุธและให้รัฐบาลยกเลิกการค้า
อาวุธ หรือใช้มาตรการลงโทษได้ในกรณีที่มีการละเมิดการห้ามส่งอาวุธดังกล่าว
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อาวุธส่วนเกิน

ผลักดัน/เร่งรัดให้รัฐสภาหรือคณะกรรมาธิการรัฐสภาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงคณะ
กรรมาธิการที่รับผิดชอบในเรื่องศุลกากรด้วย ให้ความสนใจเป็นพิเศษในประเด็นของ
อาวุธส่วนเกินทัง้ หลายและด�ำเนินการเพือ่ เป็นการป้องกันและควบคุมในประเด็นต่อไปนี้ :การถ่ายโอนอาวุธส่วนเกิน จาก หรือผ่านประเทศของท่าน
การจัดซื้ออาวุธส่วนเกินดังกล่าว
เร่งรัด/กดดันให้ประเทศของท่านมีสว่ นร่วมในการติดตาม จัดระบบฐานข้อมูลของอาวุธ
ส่วนเกิน และให้ทำ� ลายอาวุธดังกล่าวนี้เสีย
กดดันให้ประเทศของท่านด�ำเนินมาตรการในการระบุชอื่ บริษทั ทัง้ หลายทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
กับการถ่ายโอนอาวุธส่วนเกินเหล่านัน้ และให้มมี าตรการควบคุมกิจกรรมของบริษทั เหล่านัน้

อาวุธขนาดเล็ก

ท� ำ ให้ แ น่ ใ จว่ า รั ฐ สภาหรื อ คณะกรรมาธิ ก ารรั ฐ สภาที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ รั บ ข้ อ มู ล
โดยละเอียดในเรื่องการผลิตและการขายอาวุธขนาดเล็กของประเทศเป็นประจ�ำ
ทุกปี เรียกร้องให้มีการบรรจุข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัทที่ค้า
อาวุธเหล่านั้นไว้ในรายงานประจ�ำปีด้วย
ท�ำให้แน่ใจว่าการค้าอาวุธขนาดเล็กอันเป็นอาวุธที่ผลิตภายในประเทศจะต้องผ่าน
เงื่อนไขที่เข้มงวดดังที่ระบุไว้ในบทนี้ด้วย
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อ้างอิงท้ายบท
1 North Atlantic Treaty Organization หรือ องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ
(NATO) เป็นองค์กรพันธมิตรทางทหารในลักษณะการป้องกันร่วม โดยแรกก่อตั้ง โดยสนธิ
สัญญาแอตแลนติกเหนือ (North Atlantic Treaty) ซึ่งในบางครั้งเรียกว่า Washington
Treaty ในวันที่ 5 เมษายน ค.ศ. 1949 นัน้ มีวตั ถุประสงค์หลักในการต่อต้านการขยายอิทธิพล
ของคอมมิวนิสต์ในยุโรป โดยมีสมาชิกแรกก่อตั้ง 12 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา
เบลเยียม เดนมาร์ก ฝรัง่ เศส ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบอร์ก เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส
และสหราชอาณาจักร โดยมาตรา 5 ของสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือระบุว่า “การโจมตีด้วย
อาวุธต่อสมาชิกประเทศใดประเทศหนึ่งในยุโรปหรือในอเมริกาเหนือ ถือว่าเป็นการโจมตีต่อรัฐ
สมาชิกทัง้ หมดและตกลงว่า หากมีการโจมตีเกิดขึน้ รัฐสมาชิกแต่ละรัฐจะใช้สทิ ธิในการป้องกัน
ตนเองโดยล�ำพังหรือร่วมกันดังที่ระบุไว้ในมาตรา 51 ของกฎบัตรสหประชาชาติ เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือแก่รัฐสมาชิกที่ถูกโจมตีโดยด�ำเนินมาตรการทั้งโดยเอกเทศหรือร่วมกับรัฐสมาชิกอื่น
ตอบโต้การโจมตีดงั กล่าวด้วยมาตรการต่างๆ เท่าทีจ่ ำ� เป็น รวมทัง้ การใช้กองก�ำลังในการตอบโต้
ด้วย เพื่อคงไว้ซึ่งความมั่นคงของอาณาบริเวณแอตแลนติกเหนือ” NATO มีผู้บัญชาการทหาร
พันธมิตรสูงสุดประจ�ำการในยุโรปและจะเป็นคนอเมริกันเสมอ
เมื่อสงครามเย็นสิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 1991 มีพัฒนาการที่ส�ำคัญ 3 ประการ เกิดขึ้น คือ (1)
การขยายสมาชิกภาพของ NATO โดยรวมเอารัฐทีเ่ คยสังกัดค่ายของอดีตสหภาพโซเวียตเข้ามา
ด้วย (2) การปรับภาพพจน์ของ NATO ใหม่ให้เป็นองค์การพันธมิตรทีม่ ลี กั ษณะของความร่วมมือ
ด้านความมั่นคง (Cooperative Security Alliance) ที่สามารถมีส่วนในการจัดการความ
ขัดแย้งในยุโรปที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐสมาชิกได้ ซึ่งรวมถึงการใช้กองก�ำลังเนโต้ในการรบ
ด้วย ดังปรากฏในกรณีที่เนโต้ใช้กองก�ำลังทางอากาศโจมตีที่ตั้งของบอสเนีย-เซิร์บในปี ค.ศ.
1995 และโจมตีเซอร์เบียในปี ค.ศ. 1999 (3) ในปี ค.ศ. 1994 เนโตเริ่มโครงการ “Partnership for Peace Initiative” โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและมีปฏิสัมพันธ์กับ
ประเทศที่เคยอยู่ในค่ายของโซเวียต มีประเทศเข้าร่วมในโครงการนี้ 30 ประเทศ ในปัจจุบัน
เนโตได้ขยายสมาชิกภาพจนมีสมาชิก 28 ประเทศ รัฐสมาชิกทีเ่ พิม่ ขึน้ จากปี ค.ศ. 1952 – 2009
ได้แก่ กรีซ ตุรกี (1952) เยอรมันตะวันตก (1955)ซึ่งต่อมามีการรวมประเทศในปี ค.ศ. 1990
สาธารณรัฐเชค ฮังการี โปแลนด์ (ปี ค.ศ. 1999) บัลแกเรีย เอสโตเนีย แลทเวีย ลิทัวเนีย
โรมาเนีย สโลวาเกีย และ สโลวีเนีย (2004) อัลแบเนีย และ โครเอเชีย (ปี ค.ศ. 2009) โปรด
ดูเพิม่ เติมใน www.NATO.int/CPS/en/NATOlive/NATO_countries.htm เข้าถึงเมือ่ วันที่
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15 มีนาคม 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 - - ผู้แปลและเรียบเรียง
2 องค์การรัฐอเมริกนั หรือ OAS (Organization of American States) เป็นองค์กรความร่วมมือ
ในระดับภูมภิ าคทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ ในทวีปอเมริกาและแคริบเบียน ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 3 เมษายน ค.ศ.
1948 โดยการลงนามในกฎบัตร OAS ณ กรุงโบโกตา โคลอมเบีย โดยกฎบัตรมีผลใช้บังคับ
ในปี ค.ศ. 1951 มีจุดประสงค์หลักดังที่ระบุไว้ในมาตร 1 ของกฎบัตรว่า “เพื่อบรรลุระเบียบใน
ภูมภิ าคทีม่ คี วามยุตธิ รรมและสันติภาพ เพือ่ ส่งเสริมความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันและเสริมสร้าง
ความเป็นปึกแผ่นและความร่วมมือ ตลอดจนปกป้องอธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดนและ
เอกราชของรัฐสมาชิก” โดย OAS ได้รบั มรดกตกทอดมาจากการจัดประชุมรัฐอเมริกนั ครัง้ แรก
(First International Conference of American States) ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ระหว่าง
ปี ค.ศ. 1889-1890 ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นกลไกสถาบันระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดและเป็น
ที่รู้จักกันว่าเป็น “Inter-American System” ในปัจจุบันได้เน้นการส่งเสริมความร่วมมือ
ใน 4 เสาหลัก อันได้แก่ ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน ความมั่นคงและการพัฒนา ปัจจุบัน
มีประเทศสมาชิก 35 ประเทศ ที่ได้ให้สัตยาบันต่อกฎบัตร OAS (และมีผู้สังเกตการณ์
ถาวรอีก 67 ประเทศ ซึ่งรวมถึงสหภาพยุโรปและประเทศไทยด้วย) คือ แอนติกาและบาบัว
อาร์เจนตินา บาร์บาโดส เบลิส โบลิเวีย บราซิล แคนาดา ชิลี โคลอมเบีย คอสตาริกา คิวบา
เครือจักรภพโดมินิกา สาธารณรัฐโดมินีกัน เอกวาดอร์ เอลซัลวาดอร์ เกรนาดา กัวเตมาลา
กียานา ไฮติ ฮอนดูรัส จาไมก้า เม็กซิโก นิคารากัว ปานามา ปารากวัย เปรู เซ็นต์คิตส์และเนกิส
เซนต์ลเู ซีย เซ็นต์วนิ เซ็นต์และเกรนาดีนส์ สุรนี าม เครือจักรภพบาฮามาส ตรีนแิ ดดและโทบาโก
สหรัฐอเมริกา อุรุกวัย และ เวเนซูเอรา โปรดดู www.OAS.org/en/member_states/
default.asp เข้าถึงเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 - - ผู้แปลและเรียบเรียง
3 Cooperative Security ค�ำแปลดังปรากฏใน ค�ำศัพท์-ค�ำย่อทางการทูตและการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ จัดพิมพ์โดยสถาบันการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
กรุงเทพฯ 2543, หน้า 54 - - ผู้แปลและเรียบเรียง
4 องค์การเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือแห่งยุโรป (Organization for Security and Cooperation in Europe) หรือ OSCE เป็นองค์กรความร่วมมือส่วนภูมิภาคด้านความมั่นคงที่
ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีรัฐสมาชิกรวม 57 ประเทศจากทวีปยุโรป เอเชีย และอเมริกาเหนือ และ
มีความสัมพันธ์พิเศษกับ 11 ประเทศ ในภูมิภาคเมดิเตอเรเนียน เอเชีย และออสเตรเลีย โดย
เป็นองค์กรที่สืบทอดมาจากความตกลง Helsinki ในปี ค.ศ. 1975 (Helsinki Final Act) ที่
ก่อให้เกิดองค์การ Conference on Security and Co-operation in Europe (CSCE) ขึ้น
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และในขณะนั้น CSCE เป็นเวทีพหุภาคีเพื่อการเจรจาทางการเมืองระหว่างฝ่ายตะวันตกและ
ตะวันออกในช่วงสงครามเย็น เมือ่ สงครามเย็นสิน้ สุดลง CSCE มีสว่ นช่วยในการพัฒนาประเทศ
ที่เคยอยู่ในอิทธิพลของอดีตสหภาพโซเวียตให้พัฒนาไปสู่เส้นทางประชาธิปไตย สันติ และมี
ความเป็นเอกภาพ ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1990 เริ่มมีโครงสร้างองค์กรอย่างถาวร ในปี ค.ศ.
1994 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น OSCE
OSCE เป็นเวทีที่ให้ความส�ำคัญกับการเสริมสร้างความมั่นคงในลักษณะรอบด้าน (Comprehensive Security) โดยรวมประเด็นทางการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ
ความมั่นคงของมนุษย์ไว้ในเวทีเจรจา ตลอดจนเน้นประเด็นการเตือนภัยล่วงหน้า การจัดการ
วิกฤติการณ์ การจัดการความขัดแย้ง การฟื้นฟูหลังจากความขัดแย้ง การควบคุมอาวุธ การ
จัดการภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ต่างๆ การส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน และ ฯลฯ
และให้ความส�ำคัญกับเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศสมาชิกในการน�ำเอาข้อมติไปปฏิบตั ิ
มีงบประมาณประจ�ำปีจากสมาชิกรวม 150 ล้านยูโรต่อปี โปรดดู www.OSCE.ORG/ เข้าถึง
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 - - ผู้แปลและเรียบเรียง
5 โปรดดูรายละเอียด ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human
Rights) กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กรกฎาคม 2551 - - ผู้แปล
และเรียบเรียง
6 กฎบัตรสหประชาชาติ ค�ำแปลทางราชการ กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
ตุลาคม 2537 กรุงเทพฯ - - ผู้แปลและเรียบเรียง
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 ซึ่งเป็นมติที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
ในการประชุมสมัยที่ 25 วาระที่ 85 ในวันที่ 24 ตุลาคม ค.ศ. 1970 (A/Res/25/2625) ข้อ
a-g ให้การรับรอง โปรดดู www.un-documents.net/a25r/2625.htm เข้าถึงเมื่อวันที่ 10
มกราคม 2556 - - ผู้แปลและเรียบเรียง
8 อนุสญ
ั ญาเจนีวาทัง้ 4 ฉบับ อันเป็นหัวใจของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศลงนามในวันที่
12 สิงหาคม 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 ส่วนพิธีสารเพิ่มเติม 2 ฉบับ ซึ่งได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 1977 ได้แก่
Protocal Additional to The Geneva Convention of 12 August 1949 and relating
to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocal I) และ
Protocal Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949 and relating
to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocal II)
โปรดดูสาระส�ำคัญของอนุสัญญาเหล่านี้และภาคีสมาชิก ตลอดจนข้อวิพากษ์ได้จาก www.
ICRC.ORG/eng/war-and-law/../geneva-conventions/index.jsp เข้าถึงเมื่อวันที่ 10
มกราคม 2556 - - ผู้แปลและเรียบเรียง
9 สนธิสัญญา Tlatelolco เป็นสนธิสัญญาที่ถือว่าเป็นผู้บุกเบิกกรอบกติกาในเรื่องการห้ามแพร่
อาวุธนิวเคลียร์ โดยเป็นสนธิสัญญาในระดับภูมิภาคที่จัดท�ำโดยกลุ่มประเทศในละตินอเมริกา
และแคริบเบียน 5 ปี หลังจากวิกฤติการณ์ควิ บา มีการเจรจาลงนามในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ.
1967 โดยในปัจจุบนั มีรฐั ในภูมภิ าคให้สตั ยาบันทัง้ 33 ประเทศ โดยรัฐภาคีสมาชิกตกลงร่วมกัน
ในการห้ามและป้องกันมิให้มีการ “ทดลอง ใช้ การผลิต หรือ การให้ได้มาซึ่งอาวุธนิวเคลียร์
ทุกประเภทไม่วา่ จะด้วยวิธใี ดก็ตาม” และห้ามมิให้มกี าร “จัดตัง้ เก็บรักษา รับ หรือใช้และหรือมี
ไว้ในครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ทกุ ประเภท” ซึง่ ต่อมาจึงเกิดสนธิสญ
ั ญาว่าด้วยการห้ามแพร่อาวุธ
นิวเคลียร์ในระดับโลกขึ้นในปี ค.ศ. 1968 และตามมาด้วยสนธิสัญญาว่าด้วยเขตปลอดอาวุธ
นิวเคลียร์ (Nuclear-weapon-free-zone-NWFZ) อีก 4 ฉบับ คือ ในแอฟริกา (Pelindoba
Treaty) ในแปซิฟิกใต้ (Rarotonga Treaty) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia
Nuclear Weapon Free Zone- SEANWFZ) และในเอเชียกลาง (Treaty of Semipalatinsk) โปรดดูรายละเอียดใน www.IAEA.ORG.newscenter, new และ opaaal.org/
opaaal/Tlatelolco/Tlatelolco-i.htm เข้าถึงวันที่ 10 มกราคม 2556 - - ผู้แปลและเรียบเรียง
10 กลุ่ม SER en /2000 เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่หวังก�ำไร จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1990 ใน
อาร์เจนตินาในช่วงการเปลีย่ นผ่านไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย โดยเป็นความคิดริเริม่ จากกลุ่ม
นักการเมือง เจ้าหน้าที่ทหารและนักวิชาการจ�ำนวนหนึ่งที่มีความเห็นร่วมกันว่าควรจะมีการจัด
เวทีเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยน เสวนากันระหว่างหน่วยงาน/องค์กรต้นสังกัด โดยกิจกรรมต่างๆ
ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาคนส�ำคัญซึ่งเป็นประธานของคณะกรรมาธิการการทหาร
คือ Mr. Eduardo Vaca และจากปี ค.ศ. 1993 เป็นต้นมา ได้มกี ารขยายเครือข่ายกิจกรรมไป
2 แนวทาง คือ (1) มีการพัฒนาโครงการวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และมีการสร้างฐาน
ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคง และการตีพิมพ์วารสาร และ (2) ขยายขอบข่ายกิจกรรมไปสู่ระดับ
ภูมิภาคด้วยการส่งเสริมการจัดประชุมสัมมนา ในบราซิล ชิลี อุรุกวัย และปารากวัย โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ser2000.org.ar) - - ผู้แปลและเรียบเรียง
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11 FLACSO คือ Latin American School of Social Science ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1957
ด้วยความริเริ่มขององค์การ UNESCO โดยเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลในระดับภูมิภาคที่มี
ความเป็นอิสระ ประกอบด้วยประเทศสมาชิกจากละตินอเมริกาและแคริบเบียน อันได้แก่
อาร์เจนตินา โบลิเวีย บราซิล คอสตาริกา คิวบา ชิลี เอกวาดอร์ ฮอนดูรัส กัวเตมาลา เม็กซิโก
นิการากัว ปานามา ปารากวัย สาธารณรัฐโดมินิกัน สุรินัม และอุรุกวัย วัตถุประสงค์หลักคือ
เป็นสถาบันทางสังคมศาสตร์ที่เน้นโครงการอบรมและการท�ำวิจัยในระดับ post-graduate
เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญรุ่นใหม่ในสาขาต่างๆ โปรดดู FLACSO@Flacso.org.ar - - ผู้แปลและ
เรียบเรียง
12 RESDAL (Red de Seguridady Defensa de American Latina) เป็นเครือข่ายด้าน
ความมัน่ คงและการป้องกันประเทศของประเทศในละตินอเมริกา จัดตัง้ ขึน้ ในปี ค.ศ. 2001 เพือ่
ส่งเสริมการสร้างสถาบันด้านความมัน่ คงของรัฐภายใต้ระบอบประชาธิปไตย โดยการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและศักยภาพให้แก่ภาคประชาชน วัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับภาคประชาสังคม นักวิชาการ และหน่วยงานรัฐบาลที่ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวกับความ
สัมพันธ์พลเรือน-ทหาร หรือในงานความมั่นคงต่างๆ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันและ
ปัจเจกบุคคลทีป่ ฏิบตั งิ านในหน่วยงานเหล่านัน้ ตลอดจนติดตามความเคลือ่ นไหวและแนวโน้มของ
ความสัมพันธ์พลเรือน-ทหาร ในละตินอเมริกาและ ฯลฯ โดยได้รบั การสนับสนุนจาก National
Endowment for Democracy (NED) และ Open Society Institute โปรดดูรายละเอียด
เพิ่มเติมใน www.resdal.org - - ผู้แปลและเรียบเรียง
13 ค�ำแปลอย่างเป็นทางการจาก ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กรมองค์การระหว่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ กรกฎาคม 2551 pp 25-26 - - ผู้แปลและเรียบเรียง
14 รายชื่อประเทศที่ลงนามและให้สัตยาบัน อนุสัญญาระหว่างประเทศฉบับนี้มีเพียง 32 ประเทศ
คือ อาร์เซอไบจาน บาร์เบโดส เบลารุส เบลเยียม คาเมรูน คอสตาริกา โครเอเชีย คิวบา
ไซปรัส จอร์เจีย กินี ฮอนดูรสั อิตาลี ไลบีเรีย ลิเบีย มัลดีฟส์ มาลี มอริเตเนีย สาธารณรัฐมอลโดวา
นิวซีแลนด์ เปรู กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย เซเนกัล เซเชลส์ สุรีนาม ซีเรีย โตโก เติร์กเมนิสถาน
ยูเครน อุรุกวัย และอุซเบกิสถาน โปรดดู International Humanitarian Law www.icrc.
org.icrc.org; www.sourcewatch.org/.../International_Convention_Against_the เข้าถึง
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2556 - - ผู้แปลและเรียบเรียง
15 โปรดดูรายละเอียดต้นฉบับ International Convention against the Recruitment, Use,
Financing and Training of Mercenaries, การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครัง้ ที่ 72
วันที่ 4 ธันวาคม ค.ศ. 1989 มติที่ 44/34 ทั้ง 21 มาตรา ใน www.worldlii.org/int/other/
UNGARSU/1989/47.pdf เข้าถึงเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2556 - - ผู้แปลและเรียบเรียง
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16 MPRI หรือ Military Professional Resources Inc. ก่อตัง้ ขึน้ ในปี ค.ศ. 1987 โดยมีนายพลเกษียณ
ชื่อ Vernon Lewis ซึ่งได้คาดการณ์ว่าจะมีการลดขนาดกองทัพสหรัฐฯ ลงหลังสงครามเย็น
สิ้นสุด เป็นบริษัทเอกชนที่รับงานด้านการให้บริการด้านความมั่นคงในพื้นที่ที่ขัดแย้งหลัง
สงครามเย็น โดยทั้งประธาน รองประธาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ล้วนมาจากอดีตทหารผ่านศึกระดับ
นายพลในกองทัพสหรัฐฯ ทัง้ สิน้ ได้รบั สัญญาจ้างมูลค่ามหาศาลหลายพันล้าน ทัง้ ในการฝึก รบ
และฝึกภาคความมั่นคง จากรัฐบาลสหรัฐฯ และสหประชาชาติในภารกิจในอิรัก อัฟกานิสถาน
โคลัมเบีย โครเอเชีย และในประเทศแอฟริกันหลายประเทศ โปรดดู www.sourcewatch.
org/index.php?title=Military_Professional, เข้าถึงเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2556 - -ผู้แปลและเรียบเรียง
17 “Storting” คือชือ่ เรียกรัฐสภาของนอร์เวย์ ซึง่ ถือเป็นเวทีสงู สุดในกระบวนการอภิปรายทางการ
เมืองและการตัดสินใจในนอร์เวย์ โดยมีสมาชิก 169 คน การเลือกตั้งสมาชิกกระท�ำทุก 4 ปี
และไม่มีการเลือกตั้งซ่อม ตลอดจนไม่มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญให้มีการยุบสภาในขณะที่อยู่
ระหว่างการเลือกตัง้ รัฐสภาเป็นผูก้ ำ� หนดองค์ประกอบของรัฐบาล รวมทัง้ เป็นผูต้ ดั สินใจว่าจะให้
มีการท�ำประชามติในประเด็นหนึ่งประเด็นใดหรือไม่ จากการเลือกตั้งครั้งล่าสุด (2009-2013)
สภา Storting ประกอบด้วยสมาชิกจากพรรคการเมืองหลัก 7 พรรค โดยสมาชิกพรรค Labour
มีจ�ำนวนสูงสุดคือ 64 คน รองลงมาคือพรรค Progress (41) และพรรค Conservative (30)
มีคณะกรรมาธิการประจ�ำรัฐสภา 12 คณะ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศและกลาโหม
ชุดปัจจุบนั (2009-2013) ประกอบด้วยสมาชิก 17 คน โปรดดูรายละเอียดใน www.stortinget.
no/en/In-English/About-the-Storting/ เข้าถึงเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 - - ผู้แปลและ
เรียบเรียง
18 ในบริบทของไทยบางครั้งเรียก Ombudsman ว่า “ผู้ตรวจการรัฐสภา” ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับล่าสุดปี พ.ศ. 2550 มีบทบัญญัตเิ กีย่ วกับผูต้ รวจการแผ่นดินไว้ในหมวดที่
11 ในส่วนที่เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ โดยก�ำหนดจ�ำนวน ที่มา และอ�ำนาจหน้าที่ไว้ใน
มาตรา 242-245 ดังนี้ ผูต้ รวจการแผ่นดินของไทยมีจำ� นวน 3 คน แต่งตัง้ โดยพระมหากษัตริยต์ าม
ค�ำแนะน�ำของวุฒสิ ภา มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 6 ปี และด�ำรงต�ำแหน่งได้เพียงวาระเดียว มีอำ� นาจ
หน้าที่ โดยสรุปคือ (1) พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงในกรณีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือปฏิบัตินอกเหนืออ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมายหรือการละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
พนักงาน หรือ ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิน่ รวมทัง้
ตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
และองค์กรในกระบวนการยุตธิ รรม ฯลฯ (2) ด�ำเนินการเกีย่ วกับจริยธรรมของผู้ดำ� รงต�ำแหน่ง
ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ.... (3) ติดตาม ประเมินผล จัดท�ำข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ
ตามรัฐธรรมนูญ.... (4) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่พร้อมข้อสังเกตต่อ
คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทุกปี.... โปรดดู รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
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ไทยพุทธศักราช 2550 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ มกราคม 2552, หน้า 280-285 - - ผู้แปล
และเรียบเรียง
19 Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment
or Punishment มีผลใช้บังคับในวันที่ 26 มิถุนายน ค.ศ. 1987 มีผู้ลงนาม 78 ประเทศ และ
มีคู่ภาคี 153 ประเทศ อนุสัญญานี้ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ
ตามมติที่ 39/462 ลงวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1984 ต่อมาในวันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 2002
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้มีประกาศพิธีสาสน์เพิ่มเติมต่ออนุสัญญาข้างต้นซึ่งก็คอื “Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment (OPCAT) ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 22 มิถุนายน
ค.ศ. 2006 โดยพิธีสารเพิ่มเติมนี้ ได้กำ� หนดให้มีการวาง “ระบบของการเยี่ยมเยือนสถานที่ที่
ประชาชนถูกลิดรอนเสรีภาพ โดยองค์กรระหว่างประเทศเพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการปฏิบัติ
ต่อผู้ต้องขัง หรือบุคคลเหล่านั้นด้วยความทารุณโหดร้าย หรือด้วยการลงโทษอย่างไร้ความ
เป็นมนุษย์ ซึ่งจนถึงปัจจุบัน (ค.ศ. 2012) มีผู้ลงนามใน OPCAT 71 ประเทศ และมีคู่ภาคี
63 ประเทศ ส�ำหรับประเทศไทยเข้าเป็นภาคีเมือ่ วันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 2007 และมีผลบังคับใช้
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2007 โดยมีข้อสงวนและค�ำอธิบายเกี่ยวกับการตีความในตัวอนุสัญญา
ดังกล่าวบางประการ เช่น “1. ค�ำจ�ำกัดความของ “การทรมาน” (Torture) นั้น แม้ว่าตาม
ประมวลกฎหมายอาญาฉบับปัจจุบันของไทยจะยังไม่มีการให้ค�ำจ�ำกัดความเฉพาะ ว่าอะไรคือ
การทรมาน แต่ก็พอจะปรากฏถ้อยความที่สามารถน�ำมาใช้ให้สอดคล้องกัน โปรดดูเพิ่มเติมใน
www.heweb.org/legal/catsigs.html ; และ www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/Varios/
Protocoloingles.pdf?UR/... เข้าถึงเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 - - ผู้แปลและเรียบเรียง
20 สิทธิทไี่ ม่อาจพรากโอนได้ (Inalienable Rights) ใช้กบั สิทธิทใี่ นทางทฤษฎีถอื ว่าไม่อาจแยกจาก
บุคคล หรือถูกบังคับให้สละ หรือโอนให้บคุ คลอืน่ ได้ สิทธินถี้ อื เป็นส่วนหนึง่ ในความเป็นบุคคล
ที่ท�ำให้บุคคลมีความเป็นมนุษย์ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้ประกาศหลักการ
สิทธิมนุษยชนว่าเป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของมนุษย์ และไม่อาจแยกจากความเป็นมนุษย์ได้ อย่างไรก็
ดี ค�ำว่า “ไม่อาจพรากหรือโอนได้” ไม่ได้หมายความว่า สิทธินั้นจะไม่ถูกจ�ำกัดเลย สิทธิเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานอาจถูกจ�ำกัด ถูกลดทอนการใช้ หรืออาจถูกระงับชั่วคราวได้ในบางสถานการณ์
เนื่องจากมนุษย์จักต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะที่ตนเป็นสมาชิกของสังคม (UDHR
ข้อ 29) โปรดดู The Universal Declaration of Human Rights มาตรา 29 ใน www.un.org/
en/documents/UDHR/index.shtml เข้าถึงเมือ่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556; คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ศัพท์สิทธิมนุษยชน กุมภาพันธ์ 2555 หน้า 105 - - ผู้แปลและเรียบเรียง
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21 ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน (Human Rights Defenders) ปรากฏในปฏิญญาว่าด้วยผู้พิทักษ์สิทธิ
มนุษยชน (Declaration on Human Rights Defenders – DHRD) ที่ว่าด้วย สิทธิและความ
รับผิดชอบของบุคคล กลุม่ และ องค์กรทางสังคมทีส่ ง่ เสริมและปกป้องคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
อันเป็นสากลและเสรีภาพพื้นฐาน DHRD ได้รับการรับรองจากสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ มติ
ที่ A/RSS/53/144 ในปี ค.ศ. 1998 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครอง องค์กร และบุคคลที่
ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน เนื่องจากในการท�ำงานตามภาระหน้าที่ องค์กรหรือบุคคลเหล่านี้มักถูก
ข่มขู่ คุกคามจากรัฐ หรือ รัฐละเลยที่จะเยียวยาแก้ไขเมื่อมีการละเมิดสิทธิบุคคลเหล่านี้เสียเอง
ปฏิญญาฯ เน้นให้รฐั ต้องประกันสิทธิเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานของผูพ้ ทิ กั ษ์สทิ ธิมนุษยชน และถือว่ารัฐมี
ความรับผิดชอบในเบือ้ งต้น ทีจ่ ะคุม้ ครอง ผูพ้ ทิ กั ษ์สทิ ธิมนุษยชน เมือ่ ปฏิบตั งิ านอย่างชอบธรรม
โปรดดู คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศัพท์สิทธิมนุษยชน หน้า 57-58 กุมภาพันธ์
2555 และ Human Rights Defenders : Protecting the Right to Defend Human
Rights, Fact Sheet No. 29 Office of the United Nations High Commission for
Human Rights April, 2004 www.ohchr.org เข้าถึงเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 - ผู้แปลและเรียบเรียง
22 ณ วันนี้ (กุมภาพันธ์ 2013) อนุสัญญาดังกล่าว ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 10 เมษายน ค.ศ.
2002 มีภาคี 181 ประเทศ สมาชิกอาเซียนทุกประเทศได้ให้สัตยาบัน (ยกเว้นพม่า) โดยไทย
ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยการระงับการเงินของการก่อการร้าย เมื่อ วันที่ 29 ธันวาคม ค.ศ.
2001 และให้สัตยาบัน ในวันที่ 29 กันยายน ค.ศ. 2004 โปรดดู United Nations Treaty
Collections ใน Treaties.un.org/pages/view details.aspx?src=TREATY…No…เข้าถึงเมือ่
4 กุมภาพันธ์ 2556 - - ผู้แปลและเรียบเรียง
23 Council of Europe (COE) ประกอบด้วยสมาชิก 47 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสมาชิกสหภาพ
ยุโรปทัง้ 27 ประเทศ (ออสเตรีย เบลเยียม บัลแกเรีย ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย
ฟินแลนด์ ฝรัง่ เศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทวั เนีย ลักเซมเบิรก์ มอลตา
เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย สโลวะเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน และสหราช
อาณาจักร) และแอลเบเนีย อันดอร์รา อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
โครเอเชีย จอร์เจีย ไอซแลนด์ ลิกเตนสไตน์ มอลโดวา โมนาโก มอนเตเนโกร นอร์เวย์ รัสเซีย
ซานมารีโน เซอร์เบีย สวิตเซอร์แลนด์ สาธารณรัฐมาซิโดเนีย ตุรกี และยูเครน โดยจัดตั้งขึ้น
วันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1949 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และส่งเสริม
ประชาธิปไตย ตลอดจนการยึดมัน่ ในกรอบกฎหมายในยุโรป เมือ่ เวลาผ่านไป COE ได้กลายเป็น
เวทีเจรจาอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ส�ำคัญด้านอาชญากรรมหลายฉบับ โดยประเทศนอก
ทวีปยุโรปสามารถเข้าร่วมได้ในฐานะผูส้ งั เกตการณ์ อันได้แก่ แคนาดา ญีป่ นุ่ อิสราเอล สหรัฐอเมริกา
และโฮลี่ซี โปรดดู www.coe.int/aboutcoe/index.asp?page=47pays1europe&1=en;
และ Michael A. Vatis, “The Council of Europe Convention on Cybercrime,”

302

การกำ�กับดูแลภาคความมั่นคงโดยรัฐสภา : หลักการ กลไก และแนวปฏิบัติ ค.ศ. 2003

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 . . เข้าถึงเมื่อวันที่
6 กุมภาพันธ์ 2556 - - ผู้แปลและเรียบเรียง
24 โปรดดูรายละเอียดของ Convention on Cybercrime ซึ่งลงนามในวันที่ 23 พฤศจิกายน
ค.ศ. 2001 ณ กรุงบูดาเปสต์ได้ที่ Convention.coe.int/treaty/en/treaties/html/185.
htm และ CRS Report for Congress, Cybercrime: The Council of Europe Convention by Kristin Arcick, RS21208, Updated 22 July 2004 โดยวัตถุประสงค์หลัก
ของอนุสัญญานี้ก็เพื่อหาแนวทางในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นด้วยการประสานกฎหมายภายในของแต่ละประเทศภาคีสมาชิกให้เป็นหนึ่งเดียวกัน การ
สืบสวนสอบสวนทีม่ ปี ระสิทธิภาพขึน้ รวมทัง้ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ สมาชิกของ
Council of Europe ที่ลงนาม 34 ประเทศ ได้แก่ แอลเบเนีย อาร์มีเนีย ออสเตรีย เบลเยียม
บัลแกเรีย โครเอเชีย เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์
ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักซ์เซมเบิร์ก มอลตา มอลโดวา เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์
โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย สโลวาเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ สาธารณรัฐมาซิโดเนีย
ยูเครน และสหราชอาณาจักร ประเทศนอก Council of Europe ทีล่ งนาม ได้แก่ สหรัฐอเมริกา
แคนาดา ญี่ปุ่นและแอฟริกาใต้ เข้าถึงเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 - - ผู้แปลและเรียบเรียง
25 องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) จัดตั้งขึ้นในวันที่ 14 ธันวาคม
ค.ศ. 1960 ตามอนุสัญญา OECD Convention ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 กันยายน ค.ศ.
1961 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน การจ้างงาน
และการยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของประเทศสมาชิก ขณะที่ธ�ำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพใน
ทางการคลัง (มาตรา 1.a) และส่งเสริมการขยายการค้าในระดับพหุภาคีบนพื้นฐานของการ
ไม่เลือกปฏิบตั ติ ามพันธกรณีระหว่างประเทศ (มาตรา 1.c) มีสมาชิกเข้าร่วม 34 ประเทศ ทัง้ จาก
ทวีปอเมริกาเหนือ-ใต้ ยุโรป และเอเชียแปซิฟิก คือ ออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยียม
แคนาดา ชิลี สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี
ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ อิสราเอล อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี ลักเซมเบอร์ก เม็กซิโก เนเธอร์แลนด์
นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สาธารณรัฐสโลวัก สโลวีเนีย สเปน สวีเดน
สวิตเซอร์แลนด์ ตุรกี สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ขณะนีม้ หี นุ้ ส่วนที่ OECD ร่วมงานด้วย
ในปัจจุบัน ได้แก่ บราซิล จีน อินเดีย อินโดนีเซีย และแอฟริกาใต้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม
www.oecd.org/legal/convention on the oecd.htm. เข้าถึงเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556
- - ผู้แปลและเรียบเรียง
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26 War Powers Resolution (P.W. 98-119) หรือบางครั้งเรียกว่า War Powers Act ลงวันที่
7 พฤศจิกายน ค.ศ. 1973 เป็นกฎหมายที่ออกโดยสภาคองเกรสสหรัฐฯ ในช่วงระยะเวลาหลัง
สงครามเวียดนาม รัฐธรรมนูญสหรัฐฯ ก�ำหนดอ�ำนาจในเรื่องสงครามไว้เป็น 2 ส่วน ระหว่าง
ฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติ กล่าวคือ ประธานาธิบดีเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด ขณะที่สภา
คองเกรสมีอำ� นาจในการประกาศสงครามและสนับสนุนกองทัพ ปัญหาเกิดขึน้ เมือ่ ประธานาธิบดี
ได้ใช้อ�ำนาจในการส่งกองก�ำลังสหรัฐฯ เข้าไปในพื้นที่สู้รบในต่างแดนโดยมิได้มีการประกาศ
สงครามและจึงมิได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา War Power Resolution จึงเป็นกฎหมายที่
ก�ำหนดกระบวนการขัน้ ตอนทีท่ งั้ ประธานาธิบดีและสภาคองเกรสต้องด�ำเนินการตามแนวทางใน
สถานการณ์ที่มีการส่งกองก�ำลังสหรัฐฯ ไปยังต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง การตัดสินใจร่วมกันของ
รัฐสภาและประธานาธิบดี การรายงานต่อสภา ขัน้ ตอนทีส่ ภาต้องด�ำเนินการซึง่ หมายรวมถึงการที่
จะต้องถอนก�ำลังจากต่างแดนภายในระยะเวลา 60 วัน หลังจากทีป่ ระธานาธิบดีได้รายงานสูส่ ภา
คองเกรส กฎหมายฉบับนีผ้ า่ นสภาแม้จะได้รบั การคัดค้านจากประธานาธิบดีนกิ สัน และประธานาธิบดี
ต่อจากนั้นเกือบทุกคนก็ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้โดยถือว่าขัดกับรัฐธรรมนูญ โปรดดู
รายละเอียดใน 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 เข้าถึงเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 - - ผู้แปลและเรียบเรียง
27 ในกรณีของไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวดที่ 11 ก�ำหนด
ให้มีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(The State Audit Commission) เป็นหนึ่งในองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ โดยคณะกรรมการชุดนี้ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และ
กรรมการอีก 6 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ ทรงแต่งตั้งจากผู้มีความช�ำนาญและประสบการณ์ด้าน
การตรวจเงินแผ่นดิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง และด้านอืน่ โดยมีวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่ง 6 ปี และด�ำรงต�ำแหน่งได้เพียงวาระเดียว คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
มีอ�ำนาจหน้าที่ในการก�ำหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ค�ำปรึกษา
แนะน�ำ และเสนอแนะให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน มีอำ� นาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการวินัยทางการเงินและการคลังที่เป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่วินิจฉัยการด�ำเนินการ
ที่เกี่ยวกับวินัยทางการเงิน การคลัง และการงบประมาณ... โดยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมี
อ�ำนาจหน้าที่ ...ทีเ่ ป็นอิสระและเป็นกลาง... โปรดดู ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 บริษัท พีเพรส จ�ำกัด มกราคม 2552 หมวดที่ 11 ส่วนที่ 1
ข้อ 4 หน้า 296-298 - - ผู้แปลและเรียบเรียง
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28 รายละเอียดของ Lima Declaration of the Guidelines on Auditing Precepts ซึ่งได้รับ
การรับรอง ณ การประชุมขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยองค์กรสูงสุดในการตรวจสอบบัญชี
(INCOSAI) ครัง้ ที่ 9 ณ กรุงลิมา เปรู เมือ่ ตุลาคม ค.ศ. 1977 โปรดดูได้ที่ www.worldbank.
org/publicsector/pe/beta05/Lima Declaration.pdf และที่ internationalbudget.org/…/
united-nations-into sai’s-lima-declaration-0… เข้าถึงเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 - ผู้แปลและเรียบเรียง
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 อนุสญ
ั ญานีถ้ อื เป็นสัญญาฉบับแรกของ Council of
Europe ที่มุ่งให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การให้สัตยาบันในอนุสัญญาฉบับนี้เป็นเงื่อนไข
ส�ำคัญก่อนที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกใน Council of Europe ได้ โดยอนุสัญญามีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1953 เป็นต้นมา ขณะที่ European Social Charter เป็นสนธิสัญญาของ
Council of Europe ทีใ่ ห้หลักประกันเกีย่ วกับสิทธิทางสังคมและเศรษฐกิจของปัจเจกบุคคลใน
วิถชี วี ติ ประจ�ำวัน อาทิ สิทธิในทีอ่ ยูอ่ าศัย สุขอนามัย การศึกษา การมีงานท�ำ  การได้รบั ความ
คุม้ ครองทางสังคมและกฎหมาย การเคลือ่ นไหวของบุคคล และการไม่ถกู เลือกปฏิบตั ิ ฯลฯ โดย
มีการลงนามในปี ค.ศ. 1961 และแก้ไขเพิ่มเติมในปีค.ศ. 1966 โดยจะมีคณะกรรมาธิการด้าน
สิทธิทางสังคมของสภายุโรป (European Committee of Social Rights) เป็นผู้ติดตามการ
ปฏิบัติตามกฎบัตรดังกล่าวของรัฐสมาชิกในการออกกฎหมายในระดับชาติ และมีแนวปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกับกฎบัตร โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Conventions.coe.int/treaty/en/
treaties/html/163.htm เข้าถึงเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 - - ผู้แปลและเรียบเรียง
30 Committee of Ministers (CM) เป็นองค์กรที่ท�ำหน้าที่ในการตัดสินใจของ Council
of Europe ประกอบด้วย รัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิก หรือคณะผู้แทนถาวร
ประจ�ำเมืองสตราสบูกร์ โดยถือเป็นองค์กรทัง้ ในระดับรัฐบาลและเป็นเวทีรว่ ม กล่าวคือ เป็นเวที
ที่อภิปรายประเด็นปัญหาที่เป็นข้อท้าทายต่อสังคมยุโรปทั้งหมดจากมุมมองของแต่ละประเทศ
ขณะที่ก็เป็นเวทีร่วมที่ยุโรปโดยรวมจะสร้างแนวทางร่วมกันในการรับมือกับข้อท้าทายเหล่านั้น
CM จะท�ำหน้าที่ร่วมกับที่ประชุมรัฐสภา (Parliamentary Assembly) ในการปกป้องคุณค่า
พืน้ ฐานของสภาแห่งยุโรปและคอยติดตามการด�ำเนินงานของรัฐสมาชิกให้ปฏิบตั ติ ามพันธกรณีทไี่ ด้
ตกลงกันไว้ โดย CM จะมีการประชุมกันในระดับรัฐมนตรีปลี ะ 1 ครัง้ ในช่วงเดือนพฤษภาคม
หรือ เดือนพฤศจิกายน ในกรุงสตราสบูกร์เป็นระยะเวลา 1-2 วัน โดยเน้นการมีการเสวนาทาง
การเมือง (Political Dialogue) ในหมูป่ ระเทศสมาชิก และมีปฏิสมั พันธ์กบั รัฐสภายุโรป โปรดดู
รายละเอียดเพิม่ เติมใน www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3b04.html;human-rightsconvention.org เข้าถึงเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 - - ผู้แปลและเรียบเรียง
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31 โปรดดูเพิ่มเติม “Transparency in Armaments” : Report to the United Nations
Reister of Conventional Arms Fact Sheet, Office 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
วันที่ 15 มีนาคม 2556 - - ผู้แปลและเรียบเรียง
32 ณ วันนี้ (มีนาคม 2013) IPU มีรัฐสภาแห่งชาติเป็นสมาชิกรวม 162 ประเทศ และมีสมาชิก
ประเภท Associate Members อีก 10 ประเทศ โปรดดูรายละเอียดเพิม่ เติมรวมทัง้ การประชุม
สหภาพรัฐสภาระหว่างประเทศครั้งที่ 128 ณ ประเทศเอควาดอร์ ระหว่างวันที่ 22-27 มีนาคม
2013 ได้ที่ www.ipu.org/ เข้าถึงเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 - - ผู้แปลและเรียบเรียง
33 อัลบาเนีย อาร์มีเนีย ออสเตรีย อาร์เซอไบจัน เบลารุส บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา บัลแกเรีย
โคตร เดอร์วัวร์ โครเอเชีย สาธารณรัฐเช็ค เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส จอร์เจีย
เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี แลทเวีย ลิทัวเนีย มอลโดวา เนเธอร์แลนด์ ไนจีเรีย
นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย สหพันธรัฐรัสเซีย เซอร์เบียและมอนเตเนโกร สาธารณรัฐ
สโลวัค สโลวีเนีย อาฟริกาใต้ สเปน สวีเดน สวิสเซอร์แลนด์ สาธารณรัฐมาซีโดเนีย ยูเครน
สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และ กรุงเจนีวา (Canton of Geneva)
ณ วันนี้ (มีนาคม 2013) DCAF มีรัฐสมาชิกที่มีตัวแทนอยู่ในสภาของมูลนิธิ (Foundation
Council) ทัง้ สิน้ 61 ประเทศ ประเทศทีเ่ พิม่ ขึน้ จากเดิมคือ อาร์เจนตินา (2009) เบอร์กนิ า มาโซ
(2009) บูรูนดี (2010) ไซปรัซ (2008) กานา (2011) อินโดนีเซีย (2007) เตอร์กิสสถาน (2011)
เลบานอน (2007) ลิคเตนสไตน์ (2006) ลักซ์เซมเบร์ก (2003) มาลี (2011) มอลตา (2006)
มอนเตเนโกร (2006) ฟิลิปปินส์ (2011) เซเนกัล (2011) ตูนีเซีย (2011) และ ตุรกี (2003)
โดย ชิลี (2011) กัมพูชา (2009) คาซัคสถาน (2012) และประเทศไทย (2009) มีสถานะเป็น
ผู้สังเกตการณ์ถาวรในสภาของมูลนิธิเช่นเดียวกัน

306

การกำ�กับดูแลภาคความมั่นคงโดยรัฐสภา : หลักการ กลไก และแนวปฏิบัติ ค.ศ. 2003

สหภาพรัฐสภาระหว่างประเทศคือใคร ?
สหภาพรัฐสภาระหว่างประเทศ (Inter-Parliamentary Union) หรือ IPU จัดตัง้ ขึน้ ในปี
ค.ศ. 1889 ในฐานะองค์การระหว่างประเทศของรัฐสภาของรัฐอธิปไตยทั้งหลาย การได้
รับฐานะใหม่เป็นผูส้ งั เกตการณ์ในองค์การสหประชาชาติแสดงถึงพัฒนาการล่าสุดของการ
ขับเคลือ่ นรัฐสภาเข้าสูม่ ติ ใิ นเวทีระหว่างประเทศ ทัง้ เป็นการท�ำให้เสียงของผูแ้ ทนของปวงชน
ทีม่ าจากการเลือกตัง้ ได้ปรากฏในกระบวนการของการเจรจาในระดับระหว่างประเทศด้วย
จนถึงเดือนมกราคม ค.ศ. 2003 มีรัฐสภาแห่งชาติ 144 แห่งเข้าเป็นสมาชิกของ IPU ใน
ฐานะที่เป็นศูนย์รวมของการเจรจาหารือและปฏิบัติการของรัฐสภา IPU ได้ท�ำให้รัฐสภา
ต่างๆ พิจารณาในประเด็นต่อไปนี32้
ประเด็นปัญหาที่เป็นความสนใจและเป็นข้อห่วงใยในระดับระหว่างประเทศ
ส่งเสริมให้มีการปกป้องและเคารพในสิทธิมนุษยชนของสมาชิกรัฐสภา
สนับสนุนการสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับสถาบันที่เป็นตัวแทนทั่วโลก
ประเด็นปัญหาในเรื่องสันติภาพและความมั่นคงมักจะปรากฏเป็นวาระส�ำคัญของ
IPU อยู่เสมอ และในหลายโอกาส สมาชิกก็จะออกมาตรการต่างๆ ในประเด็นด้าน
ความมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดอาวุธ การห้ามส่งสินค้า มาตรการลงโทษระหว่าง
ประเทศต่างๆ ศาลอาชญากรรมระหว่างประเทศ และการก่อการร้าย ในปี ค.ศ. 1994
IPU ได้จัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเป็นการเฉพาะขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้
มีการเคารพในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และด้วยความร่วมมือกับคณะ
กรรมการกาชาดสากล คณะกรรมการชุดนีไ้ ด้จดั พิมพ์ค่มู อื ส�ำหรับสมาชิกรัฐสภาในเรือ่ ง
การเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศขึ้นในปี ค.ศ. 1999
IPU มีความสนใจอย่างต่อเนื่องในการมีส่วนช่วยให้เกิดการคลายความตึงเครียดโดย
ผ่านการเจรจาทางการเมือง การพบปะและการประชุมในหมู่สมาชิก IPU เป็นการเปิด
โอกาสให้มกี ารสนทนาระหว่างกันเพือ่ ละลายความตึงเครียด และเพือ่ สร้างความไว้วางใจ
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และความเชื่อมั่นต่อกัน นอกจากนี้ IPU ยังมีคณะกรรมการรัฐสภาที่มีส่วนช่วยให้เกิด
การเจรจาตกลงทีเ่ ป็นทีน่ ่าพอใจในตะวันออกกลาง และมีกลุ่มทีท่ ำ� หน้าที่ “เป็นผู้อำ� นวย
ความสะดวก” (Group of Facilitators) ที่ท�ำหน้าที่ส่งเสริมการสนทนาระหว่างผู้แทน
ของพรรคการเมืองต่างๆ ในไซปรัสทั้งสองส่วนด้วย นอกจากนี้ IPU ยังมีกลไกพิเศษที่
ท�ำหน้าที่ผลักดันความร่วมมือทางความมั่นคงในบริเวณเมดิเตอเรเนียนด้วย

ส�ำนักงานใหญ่ของ 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
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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

การกำ�กับดูแลภาคความมั่นคงโดยรัฐสภา : หลักการ กลไก และแนวปฏิบัติ ค.ศ. 2003

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

แม้ว่าจะมีความก้าวหน้าอย่างมากขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แต่การปฏิรูปและการ
จัดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างพลเรือน – ทหาร ตามแนวทางประชาธิปไตยนั้น ก็ยังคงเป็น
ความท้าทายประการส�ำคัญของประเทศส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ส�ำหรับประเทศทีอ่ ยู่
ในระยะเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยและประเทศที่มีความแตกแยก ขัดแย้ง
ภายในสังคมอย่างรุนแรง และเพิง่ ผ่านสภาพสงครามกลางเมืองมาสดๆ ร้อนๆ ในประเทศ
เหล่านี้ กองทัพ และกองก�ำลังทีท่ ำ� หน้าทีค่ ล้ายทหาร ต�ำรวจ หน่วยตระเวนชายแดนและ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงยังคงเป็นตัวแสดงที่มีบทบาทส�ำคัญ และ
บ่อยครั้งตัวแสดงเหล่านี้ปฏิบัติตนเสมือน “เป็นรัฐซ้อนรัฐ” ซึ่งก็ส่งผลต่อทรัพยากร
อันมีอยู่อย่างจ�ำกัด ทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็น
ประชาธิปไตย และจึงเป็นการเพิ่มโอกาสของการเกิดความขัดแย้งทั้งในระดับภายในรัฐ
และในระดับระหว่างประเทศด้วย ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่า การ
ควบคุมองค์กร/สถาบันต่างๆ ข้างต้น โดยพลเรือนและด้วยวิถที างประชาธิปไตย จึงเป็น
เครื่องมือที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้ง ในการส่งเสริม
สันติภาพและประชาธิปไตย และในการสร้างหลักประกันว่าจะมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างยั่งยืน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร/หน่วยงานต่างๆ ดังกล่าวโดยพลเรือนและ
ด้วยวิถปี ระชาธิปไตย จึงกลายเป็นประเด็นเชิงนโยบายทีส่ ำ� คัญยิง่ ในวาระของประชาคม
ระหว่างประเทศ ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2000 รัฐบาลสวิสเซอร์แลนด์จึงได้จัดตั้งศูนย์
การควบคุมกองทัพตามแนวทางประชาธิปไตย (DCAF) ขึน้ ณ กรุงเจนีวา เพือ่ สนับสนุน
แนวคิดในการสร้างความเข้มแข็งให้กับกระบวนการประชาธิปไตย โดยเป็นความริเริ่ม
309

การกำ�กับดูแลภาคความมั่นคงโดยรัฐสภา : หลักการ กลไก และแนวปฏิบัติ ค.ศ. 2003

ร่วมกันของกระทรวงกลาโหม กระทรวงการคุม้ ครองพลเมืองและการกีฬา และกระทรวง
การต่างประเทศ

พันธกิจ
DCAF ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันต่างๆ ทัง้ ทีเ่ ป็นของรัฐและทีม่ ไิ ด้อยูภ่ ายในสังกัด
ของรัฐเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับฝ่ายพลเรือนในการควบคุมกองทัพและกองก�ำลัง
ด้านความมั่นคงด้วยวิถีประชาธิปไตย พร้อมทั้งสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในประเด็นนี้ โดยเริ่มจากภูมิภาคยูโร-แอตแลนติกเป็นพื้นที่แรก
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น DCAF ได้ด�ำเนินการดังนี้ :
• รวบรวม ข้อมูล ด�ำเนินงานวิจยั และสร้างเครือข่ายในการท�ำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน
โดยการระบุประเด็นปัญหา เรียนรู้บทเรียน และเพื่อน�ำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด
(Best Practices) ในประเด็นการควบคุมกองทัพโดยวิถีประชาธิปไตยและใน
ประเด็นความสัมพันธ์พลเรือน – ทหาร
• จัดหาผูเ้ ชีย่ วชาญและให้การสนับสนุนทุกฝ่ายทีม่ คี วามสนใจในประเด็นนี้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง รัฐบาล รัฐสภา ผู้มีอำ� นาจทางทหาร องค์การระหว่างประเทศ องค์กรที่มิใช่
รัฐบาล และแวดวงวิชาการต่างๆ
โดยศูนย์การควบคุมกองทัพในระบบประชาธิปไตย ณ กรุงเจนีวา (DCAF) ท�ำงานอย่าง
ใกล้ชิดร่วมกับรัฐบาลทั้งในระดับชาติ องค์การระหว่างประเทศ องค์กรที่มิใช่รัฐบาล
สถาบันการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญที่เป็นปัจเจกบุคคลต่างๆ ในงานวิเคราะห์และในงาน
ปฏิบัติการนั้น DCAF ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลของ 42 ประเทศที่มีตัวแทนอยู่
ในสภาของมูลนิธิ 33 และจากคณะกรรมการที่ปรึกษาระหว่างประเทศ (International
Advisory Board) ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักประมาณ 50
คน รวมทั้งจากกลุ่มนักวิจัยในสถาบันวิจัย และคณะท�ำงานต่างๆ DCAF ได้มีความ
ตกลงความร่วมมือและมีหุ้นส่วนความร่วมมือกับสถาบันวิจัยจ�ำนวนหนึ่ง ตลอดจน
มีความร่วมมือในลักษณะความตกลงกับองค์การระหว่างประเทศและสถาบันรัฐสภา
ระหว่างประเทศด้วย
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แผนการด�ำเนินงาน
เพื่อให้การรับมือกับประเด็นปัญหาเฉพาะในเรื่องการควบคุมกองทัพตามแนวทาง
ประชาธิปไตย ด�ำเนินไปได้อย่างละเอียดและรอบด้าน DCAF จึงได้จัดตั้งและอยู่ใน
ระหว่างการจัดตัง้ คณะท�ำงาน 12 คณะ เพือ่ ศึกษาและติดตามประเด็นต่างๆ อันได้แก่ การ
ปฏิรูปภาคความมั่นคง การก�ำกับดูแลและควบคุมกองทัพโดยรัฐสภา มิติทางกฎหมาย
ของการควบคุมกองทัพตามแนวทางประชาธิปไตย การสร้างความโปร่งใสในการจัด
ท�ำงบประมาณกลาโหมและการจัดซื้ออาวุธ ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นพลเรือนในนโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติ การควบคุมองค์กรต�ำรวจและกองก�ำลังความมั่นคงอื่นๆ ที่มิใช่กองทัพ
ในวิถีประชาธิปไตย ความสัมพันธ์พลเรือน – ทหารในการปรับเปลี่ยนและการลดก�ำลัง
รบ กองทัพและสังคม การสร้างภาคประชาสังคม ความสัมพันธ์พลเรือน – ทหาร ใน
สถานการณ์ภายหลังจากความขัดแย้ง เงื่อนไขที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จหรือความล้มเหลว
ของการควบคุมกองทัพด้วยวิถีประชาธิปไตย ความสัมพันธ์พลเรือน – ทหารในบริบท
ของอาฟริกา โดยการวางแผน การบริหารจัดการ ตลอดจนการประสานงานระหว่างคณะ
ท�ำงานกลุ่มต่างๆ จะรวมศูนย์อยู่ในสถาบันวิจัยของ DCAF
DCAF ได้จดั หาผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ ในระดับทวิภาคีและพหุภาคี และให้ความสนใจต่อข้อเรียกร้อง
ของสาธารณชนโดยทั่วไปด้วย ขณะนี้มีโครงการที่ก�ำลังด�ำเนินการอยู่ในระดับทวิภาคี
กับประเทศต่างๆ ในยุโรปใต้และยุโรปตะวันออกในประเด็นการปฏิรูปภาคความมั่นคง
และการควบคุมกองทัพโดยรัฐสภา ในระดับพหุภาคีนั้น DCAF ได้ดำ� เนินโครงการใน
กรอบของ “Stability Pact for South Eastern Europe and the Organization
for Security and Cooperation in Europe” โดย DCAF ได้ผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์
อย่างสม�ำ่ เสมอ มีการจัดสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร และกิจกรรมอืน่ ๆ อย่างต่อเนือ่ ง
โดยใช้เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร ซึ่งรวมถึงการใช้เวปไซต์ของ DCAF ที่http://www/
dcaf.ch เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและสาธารณชนทั่วไป
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การจัดองค์กรและงบประมาณ
DCAF เป็นมูลนิธิระหว่างประเทศภายใต้กฎหมายของสหพันธรัฐสวิส โดยรัฐบาลของ
42 ประเทศมีตัวแทนอยู่ในสภาของมูลนิธิ DCAF ขณะที่ คณะกรรมการที่ปรึกษา
ระหว่างประเทศนั้นประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญชั้นน�ำของโลกในเรื่องการป้องกันประเทศ
และความมัน่ คง ซึง่ จะท�ำหน้าทีใ่ ห้คำ� ปรึกษาแก่ผอู้ ำ� นวยการของ DCAF ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ
ยุทธศาสตร์โดยรวม DCAF มีเจ้าหน้าทีแ่ ละผูเ้ ชีย่ วชาญสาขาต่างๆ จาก 23 เชือ้ ชาติ โดย
แบ่งเป็น 4 หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยงานวิจัย (Think Tank) หน่วยงาน “Outreach
Programmes” ข้อมูลข่าวสาร (Information Resources) และฝ่ายบริหาร
กระทรวงกลาโหม การป้องกันฝ่ายพลเรือนและการกีฬาของสหพันธรัฐสวิสเป็นผู้
สนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของ DCAF โดยเป็นงบประมาณโดยรวม
ประมาณ 8 ล้านสวิสแฟรงค์ในปี ค.ศ. 2002 กระทรวงการต่างประเทศของสวิสเป็นผู้
ให้การสนับสนุนทางการเงินทีส่ ำ� คัญอีกหน่วยงานหนึง่ ด้วยเช่นกัน ขณะทีป่ ระเทศสมาชิก
ทีม่ ผี ้แู ทนอยู่ในมูลนิธิ DCAF ก็ให้การสนับสนุนด้วยการให้ยมื ตัวคณะท�ำงาน หรือไม่ก็
ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของ DCAF เป็นกรณีๆ ไป

สถานที่ติดต่อ :

ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
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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เกี่ยวกับผู้แปล
ดร.ปราณี ทิพย์รัตน์ ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประจ�ำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องบทบาทของ
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ใน
ภูมิภาคและในเวทีโลกตั้งแต่แรกก่อตั้งจนถึงพัฒนาการไปสู่
การเป็นประชาคมความมั่นคง ผู้เชี่ยวชาญนโยบายต่างประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก า สนใจประเด็ น บรรทั ด ฐานและจริ ย ธรรมใน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เคยด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ คณะรัฐศาสตร์ (ค.ศ. 2003 - 2005) ผู้อ�ำนวยการสถาบันศึกษาความมั่นคง
และนานาชาติ (Institute of International and Security Studies –ISIS) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (ค.ศ. 2000 - 2002) และผู้อำ� นวยการโครงการอเมริกาศึกษาและแคนาดา
ศึกษา (ค.ศ.1991 - 2000)
ผลงานวิชาการ อาทิ Thai-U.S. Relations: Forging a New Partnership in
the 21st Century, Pranee Thiparat & Nongnuth Phetcharatana, edited,
2007; ความรับผิดชอบในการปกป้อง (The Responsibility to Protect) รายงานของ
คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยการแทรกแซงและอธิปไตยของรัฐ, 2006; ปราณี
ทิพย์รัตน์, บรรณาธิการ, อาเซียนในสหัสวรรษใหม่, 2002; Pranee Thiparat, edited,
Democratization and Conf lict Management/Prevention in Southeast Asia
in the 21st Century, January 2002; และ The Quest for Human Security: The
Next Phase of ASEAN? (June 2001)
ดร. ปราณี ทิพย์รตั น์ ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินยิ มอันดับ 1) จากคณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโททางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและยุทธศาสตร์
ศึกษา จาก The Australian National University, Australia และ ปริญญาเอก
(Politics) จาก Princeton University, U.S.A.
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การก�ำกับดูแลภาคความมั่นคงโดยรัฐสภานั้นขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์
เชิงอ�ำนาจ ระหว่างรัฐสภากับรัฐบาล และหน่วยงานด้านความมั่นคง
อ�ำนาจในกรณีนี้หมายถึงความสามารถในการผลักดัน หรือมีอิทธิพลต่อ
นโยบายของรั ฐ บาลในลั ก ษณะที่ ส ่ ง ผลให้ น โยบายเหล่ า นั้ น สะท้ อ น
เจตนารมณ์ที่แท้จริงของประชาชนผ่านรัฐสภา และ หมายรวมถึงความ
สามารถของรัฐสภาในการก�ำกับดูแลและตรวจสอบนโยบาย กฎหมาย
การตัดสินใจ ตลอดจนงบประมาณทีร่ ฐั สภาได้ให้ความอนุมตั เิ ห็นชอบไป
แล้ ว ด้ ว ย… การก� ำ กั บ ดู แ ลภาคความมั่ น คงอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจึ ง
ประกอบด้วย อ�ำนาจตามกฎหมายทีก่ ำ� หนดไว้อย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญ
ประเพณี หรือแนวปฏิบัติที่สืบทอดกันมาแต่ดั้งเดิม ทรัพยากรและ
ความเชี่ยวชาญ และเจตนารมณ์ทางการเมือง…
...แม้ ว ่ า กรอบทางกฎหมายในการก� ำ กั บ ดู แ ลโดยรั ฐ สภาจะไม่ มี
ข้อบกพร่อง และรัฐสภามีทั้งทรัพยากรและความเชี่ยวชาญ ตลอดจน
องค์ความรู้อย่างเพียงพอ…. เราก็ยังคงไม่สามารถวางใจได้ว่าการก�ำกับ
ดู แ ลและตรวจสอบภาคความมั่ น คงอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจะเกิ ด ขึ้ น
อย่างแท้จริง องค์ประกอบสุดท้ายที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง ก็คือ การที่
สมาชิ ก รั ฐ สภาทั้ ง หลายจั ก ต้ อ งมี เจตนารมณ์ ท างการเมื อ งที่ จ ะใช้
เครื่องมือและกลไกที่มีอยู่อย่างจริงจังด้วย…
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