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บทสรุปสําหรับผูบริหาร

การทูตด้ังเดิม คือ การดําเนินความสัมพันธระหวางรัฐบาลและผูนําประเทศตาง ๆ โดยตรง
หรือโดยตัวแทนซึ่งไดแกนักการทูตและทูตตาง ๆ ในชวงสูงสุดของสงครามเย็นในตนทศวรรษ ๑๙๖๐
(พ.ศ. ๒๕๐๓) ไดเกิดแนวความคิดและการกระทําที่เรียกวาการทูตสาธารณะ (public diplomacy)
เพื่อออกไปหาพลเมืองของประเทศอ่ืน ๆ โดยตรงและจะมีอิทธิพลตอความเห็นสาธารณะในประเทศ
น้ัน ๆ และก็จะมีอิทธิพลตอนโยบายของรัฐบาลในโอกาสตอไป บางคร้ังก็เรียกการกระทําเชนน้ีวา
การทูตภาคประชาชน (people’s diplomacy) และจะใชวิธกีารตาง ๆ ในการดําเนินการ อาทิ กลุมพลเมือง
สื่อมวลชน นักวิชาการ และทีมกีฬา เปนตน ในชวงหลังสงครามเย็นก็ไดนําเอาคําวา “พลังอํานาจที่
ออนนุม” (soft power) มาใช แตการทูตสาธารณะและการทูตออนนุม (soft diplomacy) ในชวงน้ัน
มีลักษณะโฆษณาชวนเชื่อและการประชาสัมพันธเปนสวนใหญ

การทูตสาธารณะและการทูตออนนุมในยุคหลังสงครามเย็นไดถูกนํามาใชเปนองคประกอบ
ของการทูตด้ังเดิมเพื่อใหความสําคัญกับกิจกรรมการทูตที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง เน่ืองมาจาก
โลกาภิวัตนที่สงผลบวกและผลลบตอความมั่นคงของมนุษยซึ่งเปนปญหาของโลกที่ทาํใหองคการ
ระหวางประเทศและรัฐบาลของประเทศตาง ๆ หันมาใหความสําคัญกับมิติของมนุษยในการดําเนิน
ความสัมพันธระหวางประเทศและสรางความเขาใจระหวางกัน มิติของมนุษยมีองคประกอบของ
ชุมชน วัฒนธรรม  ศิลปะ พลเมือง สิทธิมนุษยชน เสรีภาพ และโอกาส และมิติของมนุษย คือ การ
ถวงดุลกันของเสียงสวนใหญกับเสียงสวนนอยและระหวางผูที่มีและผูที่ดอยโอกาสและผูที่ถูกเบียด
ตกขอบในสังคม มิติของมนุษยเกิดขึ้นในชวงที่โลกนําเร่ืองของประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน
ธรรมาภิบาล และกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายดานสิทธิมนุษยชนมาเปนตัวขับเคลื่อนสังคมและ
ตอมาก็นํามาใชเปนบรรทัดฐานในการตางประเทศและการดําเนินการทูตระหวางประเทศ ดังน้ัน
พลังอํานาจออนนุมและการทูตออนนุมจึงเปนเคร่ืองมือสําคัญของการตางประเทศในยุคปจจุบันซึ่ง
เปนผลจากการเปลี่ยนแปลงของการเมืองภายในประเทศและการเมืองระหวางประเทศ ซึ่งมีการ
ตรวจสอบการใชอํานาจกันอยูตลอดเวลาเพื่อประกันวามิติของมนุษยจะไดรับความเคารพและปฏิบัติตอ
อยางเปนรูปธรรมและโดยความเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนจากผูรับผิดชอบทุกฝายในประเทศ
และในสังคมโลก นอกจากน้ัน การนํามิติของมนุษยและพลังอํานาจออนนุมและการทูตออนนุม
มาใชในการทูตระหวางประเทศจะสงผลตอการยับยั้งความขัดแยงทางการเมืองในรูปของการสราง
ความไวเน้ือเชื่อใจ การแกไขความขัดแยง และการปองกันความขัดแยง ที่จะเปนรากฐานสําคัญของ
การทูตเชิงปองกัน
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รัฐสภาสามารถเปนสื่ออยางหน่ึงและเปนตัวขับเคลื่อนตัวหน่ึงของการทูตสาธารณะและ
การใชการทูตออนนุม เพราะประโยชนอยางหน่ึงของการทูตสาธารณะก็คือเปนการทูตที่เขาหาตัวแทน
ของพลเมืองและเขาหาบางภาคสวนของรัฐบาลของประเทศอ่ืน ๆ โดยตรงและพรอม ๆ กัน รวมถึง
การเขาถึงผูนําทางความเห็นคนสําคัญ ๆ ของประเทศน้ันดวย ดังน้ัน บริบทของสังคมโลกหลังยุค
สงครามเย็นที่มีมิติของมนุษยเปนตัวนําดังกลาว และการแพรขยายของประชาธิปไตยและระบบรัฐสภา
ที่เปนผลตามมาไดเปดโอกาสใหรัฐสภานําตัวเองและกลไกรัฐสภามาแกไขปญหาภายในประเทศ
และปญหาของโลก และมิติดานสิทธิมนุษยชน ธรรมาภิบาล และกฎหมาย ซึ่งอยูคูกับการทํางาน
ของรัฐสภาและเปนหัวใจของประชาธิปไตยไดทําใหรัฐสภามีลักษณะที่เอ้ือตอการทูตสาธารณะและ
การทูตออนนุม ในการนําพลังออนนุมมาใชรวมกับการทูตด้ังเดิมและพลังอํานาจแข็ง (hard power)
และตรวจสอบการทํางานตาง ๆ ของรัฐบาลและสังคมทกุภาคสวนได หรือแมแตการตรวจสอบการ
ทํางานของรัฐสภาเอง ซึ่งเปนการยกระดับและพัฒนาศักยภาพของการทูตสาธารณะและการทูตออนนุม
ใหมีโครงสรางและการพูดคุยกันเพื่อมิใหเปนเพียงแคการประชาสัมพันธ เทาน้ัน

การทูตรัฐสภามีประโยชนในตัวเองดังไดกลาวมาแลวและควรนํามาใชในการทูตไทยมากขึ้น
เปนลําดับ เพราะการทูตรัฐสภาทํางานกับประชาชนและเปดพื้นที่ในการขับเคลื่อนและพูดคุยเจรจา
ไดกวางขวางกวาการทูตด้ังเดิม เน่ืองจากการทูตรัฐสภาต้ังอยูบนตัวตนของรัฐสภาซึ่งมาจากการเลือกต้ัง
ของประชาชนและทํางานบนหลักการของการพูดคุยกับฝายตาง ๆ เพื่อหาขอยุติใหกับประเทศ
รัฐสภาเปนพื้นที่รวมของฝายตาง ๆ ที่มีหนาที่รวมกันในการบริหารประเทศและรวมในกระบวนการ
ตัดสินใจของประเทศและเปนพื้นที่รวมของเร่ืองทุกเร่ืองและปญหาทุกปญหาของประเทศที่มีที่มาจาก
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ และที่มาทั้งสองดานน้ีมีความเกี่ยวพันกันอยางแยกไมออก
ในโลกยุคโลกาภิวัตน รัฐสภาใชอํานาจหนาที่ของรัฐสภาเองประกอบกับชองทางของการทูตด้ังเดิม
ไดแก ชองทางทวิภาคี ชองทางพหุภาคี และชองทางสวนบุคคล ในการดําเนินการทูตรัฐสภาโดย
สมาชิกรัฐสภาและเจาหนาที่ของรัฐสภา คือ ผูทําหนาที่ดังกลาวโดยตรง ประธานสภา คือ ผูที่มี
บทบาทสําคัญที่สุดตอทิศทางของการทูตรัฐสภา และในการสรางความสําเร็จหรือความชะงักงัน
หรือความลมเหลวของการทูตรัฐสภา ในขณะที่พรรคการเมืองและวิปของสภามีความสําคัญในการ
คัดกรองสมาชิกรัฐสภาที่มีทักษะและความเขาใจในดานการตางประเทศและมีศักยภาพในการทูต
รัฐสภามาทํางานดานตางประเทศของรัฐสภาและดําเนินการทูตรัฐสภาในเวทีรัฐสภาระหวางประเทศ
ซึ่งในการน้ี รัฐสภาจําเปนที่จะตองไดรับความรวมมือจากรัฐบาลและองคกร/หนวยงานของรัฐที่ทํางาน
ดานตางประเทศหรือที่ทํางานในเร่ืองที่เกี่ยวของในการทําหนาที่ดังกลาวน้ี สิ่งสําคัญที่สุดตอการ
ทํางานรวมกันกับภาครัฐ ก็คือ การยอมรับหนาที่และบทบาทของกันและกันและสนับสนุนกัน
อยางเต็มที่ในการทํางานการทูตของแตละฝาย ตัวชี้วัดสาํคัญที่จะสรางการยอมรับในตัวรัฐสภาได
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จากบุคคลภายนอกและภายในตัวรัฐสภาดวยกันเอง ก็คือ ประสิทธิภาพของรัฐสภาในการทํางาน
ดานการตางประเทศและการทูตรัฐสภาและผลงานที่ออกมา และสิ่งสําคัญในการทูตยุคโลกาภิวัตน
ก็คือ รัฐสภาตองสรางเครือขายอยูตลอดเวลาและตองมีเครือขายที่หลากหลาย

การทูตรัฐสภาสามารถสนับสนุนการทูตไทยและมีศักยภาพที่จะเปนการทูตทางเลือกใหกับ
ประเทศไทยไดในอนาคต ดวยคุณลักษณะของรัฐสภาที่มีความหลากหลาย มีสมาชิกสภาที่มีทั้งซีก
รัฐบาลและซีกฝายคานและสมาชิกวุฒิสภาในกรณีที่บางประเทศมีระบบสองสภา ถาหากวารัฐสภา
สามารถใชการทํางานรวมกันของรัฐสภาใหเปนอันหน่ึงอันเดียวกันไดและชวยรัฐบาลตรงน้ีได การทูต
รัฐสภาก็จะเปนสวนเสริมของการทูตด้ังเดิมไดเปนอยางดี การที่การทูตรัฐสภายังอยูในขั้นของการ
พัฒนาเพื่อไปสูการเปนการทูตทางเลือกของโลกและของประเทศไทยโดยสมบูรณ น้ัน เพราะการทูต
รัฐสภายังมีขอจํากัดอยูมาก อาทิเชน คณะผูแทนรัฐสภามักจะไมพูดเปนเสียงเดียวกันเมื่อมีองคประกอบ
มาจากพรรคการเมืองหลายพรรค และก็ขึ้นอยูกับระบบการคัดสรรสมาชิกรัฐสภาของพรรคการเมือง
และของสภามาทําหนาที่ดานตางประเทศของรัฐสภาตลอดจนคุณภาพของสมาชิกรัฐสภาแตละคนดวย
จนทําใหเห็นกันวารัฐสภาไมมีการตางประเทศของตนเองไดโดยธรรมชาติ ทั้ง ๆ ที่รัฐสภาสามารถ
ที่จะมีทิศทางทางดานตางประเทศของตัวเองและสามารถมีนโยบายตางประเทศเปนของตัวเองได
โดยที่ไมไดขัดหรือแยงกับนโยบายตางประเทศพื้นฐานของรัฐ เน่ืองจากวาการที่รัฐสภาเขาไปมี
บทบาทรวมกับรัฐบาลเพื่อทาํใหแนวนโยบายแหงรัฐไดรับประโยชนเปนสิ่งที่ฝายตาง ๆ จะยิ่งตอง
ใหความสนับสนุน และขอจํากัดดานการทําหนาที่ตางประเทศของรัฐสภาดังกลาวอาจแกไขปญหา
ไดบางสวนถามีการประสานงานอยางใกลชิดระหวางรัฐสภากับหนวยงาน/องคกรที่ทํางานดาน
ตางประเทศและมีการบรรยายสรุปกอนการเดินทางของคณะ และการปรับความคิดและกระบวนทัศน
เกี่ยวกับการทําหนาที่ดานตางประเทศของรัฐสภาและการทูตรัฐสภาจากภายในตัวรัฐสภาเองและ
จากผูที่ทํางานเกี่ยวของกับดานตางประเทศของรัฐสภาจากภายนอก

ในชวงที่ประเทศไทยอยูในชวงการเปลี่ยนผานอํานาจการบริหารประเทศจากระบบเลือกต้ัง
มาสูการยึดอํานาจโดยทหารและกลับมาสูการเลือกต้ังอีกคร้ังในระหวางป ๒๕๔๙-๒๕๕๐ น้ัน
รัฐสภาไทยไดเผชิญวิกฤติศรัทธาไทยในสายตาของรัฐสภาทั่วโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริบทของ
รัฐสภาพหุภาคีและรัฐสภาไทยไดผนึกกําลังกันและรวมกับกระทรวงการตางประเทศเพื่อแกไขปญหา
วิกฤติศรัทธาน้ันไดลุลวง และรัฐสภาไทยไดสานตอการทําหนาที่ดานตางประเทศในดานทวิภาคี
และพหุภาคีมาจนถึงสมัยรัฐสภาชุดปจจุบันหลังการเลือกต้ังเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ แตการ
ดําเนินการทูตรัฐสภาจากชวงน้ันถึงชวงน้ี ยังไมพอที่จะกลาวไดวารัฐสภาไทยทําการทูตรัฐสภาเปนแลว
หรือรูจักการทํางานดานการทูตรัฐสภา เพราะการทูตรัฐสภาในชวงกอนการเลือกต้ังเมื่อวันที่ ๒๓
ธันวาคม ๒๕๕๐ ก็เปนการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาเฉพาะหนาเพื่อรักษาสถานภาพของรัฐสภาไทย
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ในสหภาพรัฐสภา และการดําเนินการดานตางประเทศหลังจากน้ันตอมาจนถึงขณะน้ีก็อยูในระดับ
ของการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศมิใชในระดับการทูตรัฐสภา ประการสําคัญที่สุดก็คือ
หลังจากวิกฤติประเทศไทยในชวงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๓ ประเด็นหน่ึงสําหรับประเทศไทย
ในสายตาของสังคมโลก ก็คือ ความชอบธรรมของระบอบประชาธิปไตย (democratic legitimacy)
และอํานาจของภาคประชาชนและความตองการของมวลชนไดถูกปฏิเสธหรือไม ซึ่งหมายถึงรัฐสภา
โดยตรงดวย ในฐานะที่รัฐสภาเปนกลไกหน่ึงของรัฐในการบริหารประเทศรวมกับรัฐบาลตามหลัก
อํานาจอธิปไตย และจะสงผลถึงการยอมรับในบทบาทและประสิทธิภาพของรัฐสภาไทยจากภายใน
ประเทศและภายนอกประเทศ ดังน้ัน รัฐสภาไทยจึงตองทําหนาที่ดานตางประเทศและใชการทูตรัฐสภา
มาชวยแกไขความคิดของตางประเทศดังกลาวและนําเสนอขอมูลเชิงบวกเกี่ยวกับประเทศไทยอยาง
ตอเน่ืองและอยางใกลชิดกับทุกวงการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในวงการรัฐสภาสากลทั้งโดยลายลักษณอักษร
การพูดคุย และการเดินทางไปรวมกิจกรรมในตางประเทศ การดําเนินการดังกลาวน้ี รัฐสภาจะตอง
ทําควบคูกับการทําหนาที่ของรัฐสภาภายในประเทศเพื่อนําไทยออกจากวิกฤติการณของประเทศ
และฟนฟูประเทศหลงัจากความขัดแยง ซึ่งในขณะน้ีรัฐสภายงัทําหนาที่เหลาน้ันไดตํ่ากวาความคาดหมาย
ของประชาชนในประเทศ และมีผลตอการยอมรับของประชาชนในเชิงบวกตอรัฐสภาไทยโดยรวม
ทั้งน้ี ผลงานของรัฐสภาที่ทาํภายในประเทศจะเปนตัวชี้ความเชื่อมั่นของประชาชาชนในประเทศ
และเมื่อทําไดดีแลวก็จะสามารถกอบกูวิกฤติศรัทธาไทยในตางประเทศใหกลับมาไดดวย

ดวยเหตุน้ี รัฐสภาไทยอันไดแก สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา จึงตองรูจักวาการทูตรัฐสภา
คืออะไรและมีความหมายอยางไรตอการตางประเทศของรัฐสภา และสําคัญที่สุดตอการตางประเทศ
ของไทย และรัฐสภาไทยจะตองรูจักใชเคร่ืองมือน้ีใหเปนและมีฝมือในการใชการทูตรัฐสภา เพื่อ
ทํางานดานการตางประเทศของรัฐสภาใหไดในทุกบริบทของผลประโชนชาติและตองทาํใหได
อยางตอเน่ือง เพราะรัฐสภาจะตองตระหนักวารัฐสภามีหนาที่ทํางานดานตางประเทศและตองคิด
เพื่อคนในประเทศของเราและคิดเพื่อคนอ่ืนที่เปนประชากรของโลกดวย รัฐสภาตองมองสิ่งที่เกิดขึ้น
รอบตัวที่มาจากภายในประเทศและจากตางประเทศใหออก เพราะรัฐสภาจะอยูกันอยางเดิมและ
ทํางานกันอยางเดิมโดยไมเปลี่ยนแปลงเลย ยอมเปนไปไมไดในยุคโลกาภิวัตน รัฐสภาตองมองหนาที่
และการทํางานทางดานตางประเทศเกินกวาที่เคยมองมากอน กลาวคือ เมื่อมีโอกาสทํากิจกรรมดาน
ตางประเทศ ก็ควรใชโอกาสน้ันทํางานที่จริงจังและมองเร่ืองตาง ๆ ดวยสายตาที่จริงจัง

ความหมาย ก็คือ ไมมีสถาบันใดหรือบุคคลใดหรือรัฐบาลใดหรือแมแตประเทศใดอยูเหนือ
อํานาจของธรรมาภิบาล (good governance) เพราะการตรวจสอบและการมีสวนรวมของสังคม
ทุกภาคสวน รวมทั้งการมีสวนรวมของภาครัฐสภาในงานดานการตางประเทศของรัฐบาลจะธํารงไวซึ่ง
ธรรมาภิบาลและจะสรางดุลยภาพในการพัฒนาประเทศ สรางความสมดุลในโลก สรางความสมานฉันท
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ในสังคม และสรางเสถียรภาพใหแกมนุษยและสังคม ดังน้ัน รัฐสภาทั่วโลกจึงตองปรับบทบาทให
ระบบรัฐสภาและมาตรการดานรัฐสภาเอ้ือตอเจตนารมณของธรรมาภิบาล และพิสูจนใหเห็นวารัฐสภา
เปนสถาบันที่ทํางานอยางจริงจัง มีความนาเชื่อถือ พรอมที่จะตรวจสอบและถูกตรวจสอบ และ
ทํางานที่เปนแกนสารแกสังคมโลก ดวยเหตุน้ี มิติรัฐสภาและการทูตรัฐสภาจึงเปนวาระเรงดวนของ
รัฐสภาและองคกรรัฐสภาสากล และเปนแรงกระตุนที่สําคัญยิ่งสําหรับสถาบันรัฐสภาในระดับตาง ๆ  ที่
บุกเบิกในเร่ืองน้ีไปกอนแลว ใหบุกเบิกตอไป และพรอมใหความชวยเหลือสถาบันรัฐสภาที่ยังไมพรอม
ในการปรับตัวหรือมีความพรอมในการยกระดับตนเองนอยกวา แนวโนมเชิงกาวหนาดังกลาวน้ีอาจ
ชวยพลิกสถานการณใหประชาชนกลับมายอมรับการทําหนาที่ของรัฐสภาวาเปนสถาบันการเมืองที่
มีความจริงจังในการกระทํามากกวาการพูด ยอมรับสถาบันรัฐสภาใหเปนพันธมิตรในการบริหาร
ประเทศและบริหารโลกภายใตอํานาจหนาที่ของฝายนิติบัญญัติ และกระตุนการใชสิทธิของประชาชน
ในการเลือกต้ัง
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กิตติกรรมประกาศ

รายงานการศึกษาสวนบุคคล เร่ือง การทูตรัฐสภากับการกอบกูวิกฤติศรัทธาไทย ฉบับน้ี
เปนสวนหน่ึงของการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ ๒ ป ๒๕๕๓

ผูเขียนหวังวาผลการศึกษาและขอเสนอแนะตาง ๆ จะเปนประโยชนตามสมควรตอผูอาน
และรัฐสภาตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ สําหรับประกอบการพิจารณาปรับปรุงแนวทางการดําเนินงาน
การดานตางประเทศของรัฐสภา เพื่อใหยุทธศาสตรดานตางประเทศของรัฐสภาในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จในการสรางการทูตรัฐสภาในประเทศไทยและพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของการทูต
รัฐสภาใหเปนการทูตทางเลือกสําหรับประเทศไทยในอนาคตดังที่ไดต้ังเปาหมายไว

ผูเขียนขอขอบคุณสาํนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรในฐานะหนวยงานตนสังกัดที่
สนับสนุนใหเขารับการอบรมหลักสูตรน้ี และกระทรวงการตางประเทศที่สนับสนุนงบประมาณใน
การอบรมใหแกผูเขียนตลอดหลักสูตร

รายงานฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดภายใตระยะเวลาที่จํากัดดวยความชวยเหลือของบุคคลตาง ๆ
ซึ่งผูเขียนขอแสดงความขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี ดังน้ี

๑. เอกอัครราชทูตสุจริตรา หิรัญพฤกษ และผูชวยศาสตราจารย ดร.ชูกียรติ พนัสพรประสิทธิ์
ซึ่งเปนคณะอาจารยที่ปรึกษา ที่ไดกรุณาใหคําแนะนําและขอคิดเห็นในการเขียน

๒. ทานพิชัย รัตตกุล อดีตประธานรัฐสภา เอกอัครราชทูตเตช บุนนาค อดีตรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการตางประเทศ คุณสมศักด์ิ ปริศนานันทกุล อดีตรองประธานสภาผูแทนราษฎร
เอกอัครราชทูตกอบศักดิ ์ ช ุต ิก ุล  อดีตสมาชิกร ัฐสภา และคุณ วีระศ ักดิ ์ โควสุร ัตน อดีต
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ที่ไดกรุณาใหสัมภาษณและใหคําแนะนําตองานน้ี

๓. คุณสุนันทา ทรงจําปา และคุณสุรัตน หวังตอลาภ จากสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดานระบบงานรัฐสภา คุณอารีรัตน วิชาชาง และคุณนิสา เหลือง
ทองคํา จากสํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู แทนราษฎร ที่ตรวจความถูกตองของ
เชิงอรรถและบรรณานุกรมและจัดทํา power point ประกอบการรายงานผลการศึกษา คุณสมบัติ
จันทรไพจิตร และคุณนิวรา คุมงาม จากสํานักชวเลข สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
ที่ใหความชวยเหลือในการถอดความบทสัมภาษณไดทันตอการเขียนงาน และคุณภาคภูมิ มิ่งมิตร
จากสํานักองคการรัฐสภาระหวางประเทศ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ที่คนหาขอมูล
ประกอบการอางอิงผลงานดานตางประเทศของสมาชิกรัฐสภา และใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชน
ตลอดจนเจาหนาที่สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการทุกทานที่กรุณาใหความชวยเหลือใน
การจัดทํารายงานสวนบุคคลฉบับน้ี
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สารบัญ

บทสรุปสําหรับผูบริหาร ง
กิตติกรรมประกาศ ฌ
สารบัญ ญ
บทท่ี ๑ บทนํา ๑

๑.๑ ภูมิหลังความเปนมาและความสําคัญของปญหา ๑
๑.๒ วัตถุประสงค ๔
๑.๓ ขอบเขตการศกึษา ๔
๑.๔ วิธีการดําเนินการศึกษา ๕
๑.๕ ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา ๕

บทท่ี ๒ แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับการทูตรัฐสภา ๖
๒.๑ รัฐสภากับพันธกิจดานตางประเทศ ๘
๒.๒ การทูตรัฐสภา ๙
๒.๓ กําเนิดและพัฒนาการ ๑๑
๒.๔ คุณลักษณะของการทูตรัฐสภา ๑๕
๒.๕ ประโยชนของการทูตรัฐสภา ๑๖
๒.๖ ศักยภาพของการทูตรัฐสภา ๑๙

บทท่ี ๓ รัฐสภากับการกอบกูวิกฤติศรัทธาไทย ๒๑
๓.๑ พันธกิจดานตางประเทศของรัฐสภาไทย ๒๒
๓.๒. การบริหารจัดการพันกิจดานตางประเทศ ๒๒

๓.๒.๑ ชองทาง ๒๒
๓.๒.๒ ระบบงาน ๒๓
๓.๒.๓ กระบวนการตัดสินใจ ๒๕
๓.๒.๔ บุคลากร ๒๕
๓.๒.๕ ฐานความรู ๒๘
๓.๒.๖ งบประมาณ ๒๙
๓.๒.๗ เครือขาย ๓๐
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๓.๓ ตัวกําหนดสมรรถนะดานตางประเทศของรัฐสภาไทย ๓๐
๓.๓.๑ รัฐสภา ๓๑
๓.๓.๒ หนวยงาน/องคกรที่ทํางานดานตางประเทศ ๓๑
๓.๓.๓ ประชาชนในประเทศ ๓๒
๓.๓.๔ ประชาคมรัฐสภาสากล ๓๒
๓.๓.๕ การบริหารจัดการ ๓๓

๓.๔ วิกฤติศรัทธาไทย ๓๓
๓.๔.๑ จากการปฏิวัติไหม (Silk Revolution) ๓๓

สูการเมืองทองถนน (Street Politics) และการเมืองระหวางสี
(Color Politics) ถึงการสรางประเทศไทยขึ้นมาใหม
(Rebuilding Thailand)

๓.๔.๒ นัยของวิกฤติประเทศไทย ๓๗
๓.๕ บทบาทของรัฐสภาไทยในการกอบกูวิกฤติศรัทธาไทย ๔๑

๓.๕.๑ ชวงที่ ๑ Military Intervention ต้ังแต คมช. ยึดอํานาจ ๔๑
การบริหารประเทศจากพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ และการทําหนาที่
ดานตางประเทศของสภานิติบัญญัติแหงชาติในฐานะรัฐสภา
จนถึงการเลือกต้ังทั่วไปตามรัฐรรมนูญฉบับใหมเมื่อวันที่
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ และการเร่ิมวาระของรัฐสภาชุดปจจุบัน
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๑
(๑) โจทยของประเทศไทยในสหภาพรัฐสภา ๔๑
(๒) โจทยของประเทศไทยและสภานิติบัญญัติฯ ใน ๕๔

องคการรัฐสภารหวางประเทศอ่ืนๆ ที่ไทยเปนสมาชิก
๓.๕.๒ ชวงที่ ๒ Street Politics ในสมัยรัฐบาลนายสมัคร ๕๕

สุนทรเวช และรัฐบาลนายสมชาย วงศสวัสด์ิ ต้ังแต
เดือนกุมภาพันธ จนถึง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๑
(๑) โจทย ๕๕
(๒) การดําเนินการทูตรัฐสภาเพื่อแกโจทย ๕๕
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๓.๕.๓ ชวงที่ ๓ Regional Leadership ประเทศไทยกับ ๕๘
การทําหนาที่ประธานอาเซียน และประธานสมัชชารัฐสภา
อาเซียนในป ๒๕๕๑-๒๕๕๒

บทท่ี ๔ การทูตรัฐสภา:การทูตทางเลือกสําหรับประเทศไทย ๖๔
ขอสรุปและขอเสนอแนะ

บรรณานุกรม ๗๖
ประวัติผูเขียน ๗๙



บทที่ ๑
บทนํา

๑.๑ ภูมิหลัง ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ทุกประเทศเกีย่วพันและพึง่พากันมากขึ้น และรูเห็นความเปนไปของกันและกันอยางรวดเร็วมาก

เพราะขอมูลขาวสาร ภาพเหตุการณ การวิเคราะหและวิพากษ และการพยากรณตาง ๆ ที่สื่อถึงกันได
รวดเร็ว กวางขวาง และลึกซึง้ จึงไมมีประเทศใดในโลกรอดพนสายตาจากประเทศอ่ืน ๆ ความเปน
เอกเทศและความเปนสวนตัวก็ลดนอยลงตามลําดับ เพราะประเทศตาง ๆ ในยุคน้ีลวนอยูในสายตา
ของชาติอ่ืนและในบังคับของมาตรฐานสากล ธรรมเนียมระหวางประเทศ และกฎกติกาของภูมิภาค
และองคกรระหวางประเทศ ประเทศไทยของเราก็ตกอยูในพลวัตรเชนน้ี ดังน้ัน โจทยของประเทศไทย
ทุกวันน้ี จึงเปลี่ยนจากเดิมโดยสิ้นเชิง เพราะโลกวันน้ี คือ โลกแหงทางเลือกและโลกแหงความสดและ
ความเร็ว (real time) เพราะฉะน้ัน ทุกประเทศในโลกมีทางเลือกมากขึ้นและมีทางเลือกที่หลากหลายมาก
ที่จะเลือกทุมเท โอกาสและทุนรอนไปในจุดที่ตนเชื่อมั่นและมั่นใจที่สุด โดยไมจําเปนตองเปนจุดที่
ตนไดเคยเชื่อมั่นและมั่นใจมาแลวในอดีตเทาน้ัน

ประเทศไทยอยูในจอของโลกตลอดเวลา เพราะพื้นฐานความสําเร็จในการพัฒนาประเทศ
และการพัฒนาสังคมของประเทศไทยที่ดําเนินมาหลายทศวรรษ และความโดดเดนดานการตางประเทศ
ของประเทศไทยในระดับแนวหนาที่สืบทอดกันมา ทุกวันน้ีโลกก็ยังจองดูประเทศไทยอยู แตดวย
สายตาที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะความรุนแรงและความเร้ือรังของปญหาการเมืองภายในประเทศไทย
ไดทําใหเสถียรภาพของประเทศไทยทรุดลงมาก และทําใหประเทศไทยขับเคลื่อนนโยบายตางประเทศ
ไดจํากัดมาก ความไมมั่นคงในประเทศไดเปนปจจัยติดลบตอเสถียรภาพของประเทศไทยในทุกดาน
ทําใหความเชื่อมั่นของตางประเทศที่สั่งสมมายาวนานบนพื้นฐานของศักยภาพของประเทศไทย
ที่กลาวมาแลวไดลดลงจนถึงเกือบขีดตํ่าสุดอยางไมเคยปรากฎมากอนในประวัติศาสตรไทย

ในปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาวิกฤติศรัทธาในสังคมโลก เน่ืองมาจากปญหาการเมือง
ภายในประเทศที่ยืดเยื้อเร้ือรังมาต้ังแตป ๒๕๔๘ เน่ืองจากคณะทหารไดทําการรัฐประหารรัฐบาล
ของพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ และประเทศไทย
ขาดความตอเน่ืองในการบริหารจัดการ เน่ืองจากรัฐบาลหลังการเลือกต้ังทั่วไปตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ ขาดเสถียรภาพซ้ําซาก และมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองคร้ังใหญ ๆ



๒

ตอเน่ืองตลอดป ๒๕๕๑ และ๒๕๕๒ เร่ือยมาจนกระทั่งถึงจุดสูงสุดอีกคร้ังหน่ึงในวันที่ ๑๐ เมษายน
๒๕๕๓ และคลี่คลายลงในวนัที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ นอกจากน้ัน เศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศที่ฟนตัวขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจและการเงินโลกที่ฟนตัวเปนลําดับ ก็ประสบกับความไมแนนอน
อีกคร้ังหลังจากวิกฤติการณทางการเมืองรอบที่สองเมื่อเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๕๓ ดังน้ัน
วิกฤติการณภายในประเทศไทยขณะน้ี ไดกลายมาเปนวิกฤติศรัทธาของประเทศไทยในสังคมโลก
ไปแลว และยังมีคําถามกันอยูทั่วไปภายในประเทศและในตางประเทศวา ถาเกิดความรุนแรงทาง
การเมืองคร้ังใหมในประเทศไทยแลว ประเทศไทยจะใชสันติวิธีหรือความรุนแรงหรือรัฐประหาร
ในการยุติวิกฤติ การแกไขวิกฤติการเมืองไทยตามระบอบประชาธิปไตยและโดยการนําของรัฐบาล
พลเรือนจะใชไดอยางถาวรในประเทศไทย โดยทหารจะไมเขามามีบทบาททางการเมืองอยางใด
อยางหน่ึงไดหรือไม และถาหากเกิดปญหาการเมืองภายในคร้ังใหมแลวเหตุการณจะรุนแรงบานปลาย
และยาวนานเหมือนคร้ังกอน ๆ ที่เพิ่งเกิดขึ้นหรือไม เพราะวิกฤติการเมืองภายในประเทศเหลาน้ีได
กระทบตอวิถีชีวิตของประชาชนทั่วไปรวมถึงชาวตางประเทศ รัฐบาลตองชะลอการแกไขปญหา
เศรษฐกิจและการทําหนาที่ในเวทีโลก สถานการณเหลาน้ี คือ โจทยใหมโดยสิ้นเชิงของประเทศไทย
ซึ่งคนไทยและทั่วโลกตองการคําตอบจากผูรับผิดชอบประเทศไทยทุกเสาหลักและทุกภาคสวน
และการกอบกูวิกฤติศรัทธาไทยในสังคมโลก ซึ่งมีความสืบเน่ืองมาจากการสรางความเชื่อมั่นให
ประเทศไทยในเวทีโลกต้ังแตชวงการรัฐประหารเมื่อวันที่ ๑๙ กันยาน ๒๕๔๙ จนถึงปจจุบัน คือ
ระเบียบวาระเรงดวนของรัฐสภาไทยที่ยังคงมีความเรงดวนตอไป จนกวาประเทศไทยจะมีเสถียรภาพ
ทางการเมืองมากพอที่จะกลับมาทํางานดานตางประเทศไดอยางเต็มศักยภาพ และฟนฟูความโดดเดน
และความเปนมืออาชีพดานการตางประเทศกลับมาไดอีกคร้ัง

วิกฤติศรัทธาของประเทศไทยในตางประเทศในชวงหลังเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๓
เปนวิกฤติศรัทธา ๒ วิกฤติซอนกันอยู วิกฤติหน่ึง คือ วิกฤติที่ทําใหคนขาดความเชื่อถือตอความ
เปนไปในประเทศ เพราะไมสามารถอธิบายไดในหลาย ๆ เร่ืองหรือยังอธิบายไดไมจบในหลาย ๆ เร่ือง
กับวิกฤติอีกอันหน่ึง คือ วิกฤติของพฤติกรรมของสมาชิกรัฐสภาในการใชขอบังคับระหวางการประชุม
ซึ่งจริง ๆ แลว สภาเปนพื้นที่ที่ตองรวมเอาผลประโยชนทุกประเภทขึ้นมาอยูในพื้นที่เปดเผยเพื่อจะ
ทําใหไมมีพื้นที่อยูชายขอบเลยและใหนํ้าหนักกับเร่ืองของเน้ือหามากกวาปริมาณ และในเมือ่รัฐธรรมนูญ
และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญบังคับไวแลววาผูจะสมัครและไดรับเลือกต้ังตองอายุไมนอยกวา
เทาไรก็แปลวาไมมีอะไรที่ too hard for the floor ดังน้ัน the floor น้ีตองสามารถรับไดทุกเร่ืองต้ังแต
เร่ืองที่ทารุณยากเข็ญใจที่สุดก็ตองรับฟงกันไดไมมีอะไรแสลงหู เพราะฉะน้ันเร่ืองการประทวงหาม
มิใหมีการพูดอะไรตอมิอะไรไมสมควร ควรจะตองใหพูดไดหมดเลย ฉายไดทุกอยางเลย สวนจะ
ถายทอดหรือไมอีกเร่ืองหน่ึง หากจะตองเปนการประชุมโดยไมถายทอด แตไมจําเปนตองเปน
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ประชุมลับ แลวคนที่มาน้ัน แนนอนประธานแหงสภายอมสามารถกําหนดไดวาผูมีอายุไมเกินเทาไร
หรือจะตองมีคุณสมบัติเชนใดที่จะสามารถใหเขามารับฟงการประชุมได ก็สามารถทําได และอยางนอย
ทําใหเปน public record เปน public knowledge ไดในระดับที่ทําใหประเทศมั่นใจไดวาไมวาจะมี
วิกฤติชนิดไหนก็ตาม ศรัทธาตอระบบรัฐสภาซึ่งประกอบไปดวยคนที่ mature ของสิทธิของพลเมือง
ไดอยูรวมกันและพูดจากัน ๑

ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลซึ่งเปนกระแสหลักของโลกาภิวัตน และความเปนปกแผน
ของระบบรัฐสภาในภูมิภาคตาง ๆ ไดปรับกระบวนทัศนขององคการรัฐสภาระหวางประเทศและ
รัฐสภาสากลในการยอมรับการบริหารจัดการประเทศตามแนวทางประชาธิปไตย นอกจากน้ัน มิติ
รัฐสภาซึ่งเปนที่มาของการทูตรัฐสภาและเปนตัวหน่ึงในการขับเคลื่อนการทูตรัฐสภาไดเปดชองทาง
พูดคุยและหาทางออกของเร่ืองตาง ๆ ที่มีประชาชนเปนรากฐาน และสรางผลดีใหแกสังคม จึงกลาว
ไดวา การทูตรัฐสภา คือ การทูตสาธารณะ (public diplomacy) ในความหมายหน่ึงของการทูตออนนุม
(soft power) ที่ควรนํามาใชใหมากขึ้นและอยางกวางขวาง และควรไดรับการพัฒนาศักยภาพทั้งจาก
กลุมวิชาชีพรัฐสภาเอง และจากผูที่มีหนาที่ในดานการตางประเทศ เพราะการทูตรัฐสภามีความออนตัว
pragmatic และใหผลสัมฤทธิส์ูง ถาหากใชเปน และใชไดอยางมีฝมือ

ดังน้ัน การนําการทูตรัฐสภามาใชในการกอบกูวิกฤติศรัทธาไทย จึงเปนหนทางหน่ึงที่จะ
รักษาความเชื่อมั่นของประชาคมโลกตอประเทศไทย และจะเตรียมความพรอมในการฟนฟูประเทศ
และฟนฟูบทบาทระหวางประเทศของประเทศไทยอีกคร้ังหน่ึง เมื่อประเทศไทยพนวิกฤติและมี
เสถียรภาพแลว และจะสนับสนุนการดําเนินนโยบายตางประเทศของไทยในฐานะที่การทูตรัฐสภา
จะเปนการทูตทางเลือกของประเทศไทยไดในอนาคต และการทูตรัฐสภาจะสงเสริมใหรัฐสภาไทย
ทํางานดานตางประเทศที่ควรเปนการทํางานที่มีระเบียบวาระดานการตางประเทศเปนของตนเอง
ไมผูกติดกับกระแสแตเพียงอยางเดียวดังเชนที่รัฐสภาไทยทําอยูตลอดมาจนถึงขณะน้ี และการทูต
รัฐสภาจะกระตุนการทํางานเชิงนโยบาย ประการสําคัญ การกระทําภายในประเทศตองเปนหลักประกัน
ของคําพูดเหลาน้ันของผูนํารัฐสภาชุดใหม  เพราะน่ันคือคําตอบใหกับโจทยใหม ๆ  ของประเทศ และ
เปนปจจัยดึงดูดมิตรประเทศใหกลับมามีปฏิสัมพันธกับประเทศไทยตอไป และการกระทําตาง ๆ
ภายในประเทศดังกลาวน้ี ตองเปนหลักประกันของคําพูดทั้งหลายของผูนํารัฐบาลชุดตาง ๆ หลังการ
เลือกต้ังเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ ที่ไดพูดตอผูนํารัฐบาลตางประเทศและที่ไดมีถอยแถลงใน
ที่ประชุมระหวางประเทศ  และตองเปนคําตอบใหแกตางประเทศที่จับตามดูประเทศไทยอยู

๑ วีระศักด์ิ โควสุรัตน, สัมภาษณพิเศษ, ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๕๓
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๑.๒ วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อเสนอใหนําการทูตรัฐสภามาใชอยางจริงจังเพื่อกอบกูวิกฤติศรัทธาไทยในสังคมโลก

โดยการประสานงานและการดําเนินการรวมกันภายใตทีมประเทศไทย (Team Thailand) เปนพื้นฐาน
และรัฐสภาเปนองคประกอบของการทูตไทยและเปนศูนยกลางของทีมประเทศไทยในการดําเนิน
การทูตรัฐสภา เน่ืองจากประวัติการทํางานดานตางประเทศของรัฐสภาไทยไดรับการยอมรับและความ
เชื่อถือจากวงการรัฐสภาสากลมาโดยตลอด และถึงแมวาจะมีวิกฤติการเมืองในประเทศ รัฐสภาไทย
ก็ยังไดรับความเชื่อถือจากวงการรัฐสภาสากลอยูตอไป เพราะรัฐสภาไทยไดใชชองทางการทูต
ในระดับตาง ๆ ในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศและไดปรับตัวใหสอดคลองกับการทํา
หนาที่ดานตางประเทศของรัฐสภาในยุคโลกาภิวัตน แตการปรับตัวดังกลาวก็ยังชากวาการเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็วภายในประเทศและในตางประเทศ และความลึกซึ้งของปญหาและผลกระทบตอประชาชน
ในประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนในระดับรากหญา เน่ืองจากรัฐสภายังใชกลไกในระบบรัฐสภา
ทํางานดานตางประเทศไมเต็มที่ และยังเปนปญหาที่เกีย่วของกับความพรอมของบคุลากรในระดับตาง ๆ
ของรัฐสภาไทย ตลอดจนประสิทธิภาพของทรัพยากรตาง ๆ ที่จําเปนตอการทํางานดานตางประเทศ
และการทูตรัฐสภา จึงทําใหรัฐสภาไทยยังมีปฏิสัมพันธกับวงการรัฐสภาสากลในระดับตาง ๆ ที่จํากัด
และการทํางานดานตางประเทศโดยรวมยังมีประสิทธิภาพไมเพียงพอ ซึ่งสะทอนถึงการทํางาน
การทูตรัฐสภาที่ยังตํ่ากวาศักยภาพของการทูตรัฐสภาที่ใชกันอยูในโลกสากล และถาหากวารัฐสภาไทย
จะไมแกไขสภาพดังกลาวและเรงรัดการปรับปรุงตังเองและพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพการ
ทํางานดานการตางประเทศของรัฐสภาไทยโดยรวมแลว ก็จะสงผลในทางลบตอการยอมรับและ
ความเชื่อถือรัฐสภาไทยในวงการรัฐสภาในโอกาสตอไป รวมทั้งตอการสงเสริมใหการทูตรัฐสภา
เปนการทูตทางเลือกสําหรับประเทศไทยในอนาคตดวย

๑.๓ ขอบเขตการศึกษา
๑.๓.๑ เสนอแนวความคิดและการบริหารเร่ืองการทูตรัฐสภาในฐานะการทูตสาธารณะ

และพลังอํานาจออนนุม (soft power) ที่ใหผลสัมฤทธิ์สูง และควรนํามาใชบริหารจัดการวิกฤติ
ศรัทธาไทยในสังคมโลก จากประสบการณตรงของผูเขียนที่ไดเคยกําหนดการแกไขวิกฤติศรัทธาไทย
ในองคการรัฐสภารหวางประเทศจนเกิดผลสัมฤทธิ์มาแลว และจากแนวทางปฏิบัติการทูตรัฐสภา
ในรัฐสภาตางประเทศในฐานะที่การทูตรัฐสภาจะสนับสนุนการตางประเทศของไทยและสามารถ
เปนการทูตทางเลือกของประเทศไทยไดในอนาคต

๑.๓.๒ ใหขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ที่จะเปนประโยชนกับรัฐสภาซึ่งเปนตนสังกัดและผู
เขารับการฝกอบรมอ่ืน ๆ ที่อาจประสบปญหาเดียวกันที่จะสมรรถนะดานตางประเทศขององคกร
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๑.๓.๓ สงเสริมการสรางเครือขายผูบริหารในหนวยงานที่มีมิติดานการตางประเทศ และ
บูรณาการทํางานรวมกันในลักษณะของทีมประเทศไทย

๑.๔ วิธีดําเนินการศึกษา
ใชวิธีการวิจัยที่เหมาะสมกับหัวขอเร่ือง ซึ่งขณะน้ีการทูตรัฐสภายังจํากัดการใชอยูในวงแคบ ๆ

คือ ในวงงานรัฐสภาเทาน้ัน และตองอาศัยการนําเสนอแนวคิดและทฤษฎี และวิเคราะหผานการศึกษา
จากแนวคิดและทฤษฎีดานความสัมพันธระหวางประเทศและการทูต กรณีการแกไขวิกฤติศรัทธาไทย
ในองคการรัฐสภาระหวางประเทศ และจากเอกสารเร่ืองการทูตรัฐสภาของสหภาพรัฐสภาและรัฐสภา
ตางประเทศจํานวนหน่ึง ตลอดจนเอกสารบทความของนักวิชาการดานความสัมพันธระหวางประเทศ
และจากการเก็บขอมูลจากบุคคลและกลุมบุคคล และจากประสบการณตรงของผูเขียนเพื่อประมวล
เปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับองคกรและหนวยงานดานการตางประเทศตอไป

กลุมตัวอยางที่จะทําการศึกษาจากในประเทศและตางประเทศ ไดแก สหภาพรัฐสภา สมาชิก
สหภาพรัฐสภา สมาชิกรัฐสภา นักการทูต นักวิชาการ เจาหนาที่รัฐสภา สื่อมวลชน ใชแบบสอบถาม
สัมภาษณ ทํา focus group ศึกษาจากเอกสารของทางราชการ ประสบการณตรงของผูอบรมศึกษาจาก
เอกสารงานวิจัย และศึกษาจาก best practices ของประเทศอ่ืน ๆ เปนตน

๑.๕ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
๑.๕.๑ รูจักคุณคาของการทูตรัฐสภา และการใชการทูตรัฐสภาที่เหมาะสม และไดผลที่เปน

รูปธรรม
๑.๕.๒ ใชการทูตรัฐสภาในการบริหารวิกฤติศรัทธาของไทยในสังคมโลกในฐานะเปาหมาย

ระยะสั้น ในการรักษาความเชื่อมั่นของโลกตอประเทศไทยและการฟนฟูประเทศจากวิกฤติและ
ฟนฟูบทบาทระหวางประเทศในฐานะเปาหมายระยะกลาง  และในการบริหารประเทศและบริหาร
จัดการวิกฤติของชาติในฐานะเปาหมายระยะยาว

๑.๕.๓ พัฒนาสถาบันรัฐสภาในการใชการทูตรัฐสภา และในการเปนศูนยกลางการขับเคลื่อน
การทูตรัฐสภาภายใตทีมประเทศไทย และการปรับกระบวนทัศนของรัฐสภาและภาคสวนอ่ืน ๆ ในการ
ทํางานดานการตางประเทศและการทูตรัฐสภารวมกับรัฐสภา และการสรางเครือขายภายในประเทศ
และในตางประเทศ



บทที่ ๒
แนวคิดและวรรณกรรมที่เก่ียวของกับการทูตรัฐสภา

เปนที่รูกันมาแตเดิมวา รัฐสภาสวนใหญจะไมเขามาเกี่ยวของกับการตางประเทศมากเทาใดนัก
เน่ืองจากถือกันวานโยบายตางประเทศเปนอํานาจหนาที่ของรัฐบาลเพราะเปนเร่ืองที่ไมควรเปดเผย
เชื่อกันวาถาเปดเผยใหรัฐสภารู ก็จะร่ัวไปสูประชาชน และศัตรูจะไดเปรียบ ๒ รัฐบาลจึงมักอางเหตุ
ความเรงดวนที่จะไมหารือรัฐสภาในการประกาศสงคราม อนุสัญญาเวียนนาใหอํานาจรัฐมนตรี
ตางประเทศเปนผูแถลงจุดยืนดานตางประเทศแตผูเดียว แตโดยหลักแลวรัฐบาลจะไมตัดรัฐสภา
ออกจากการดําเนินนโยบายตางประเทศ จะแตกตางกันตรงวิธีปฏิบัติในแตละชวงเวลาและธรรมเนียม
นิยมของแตละประเทศ ๓ ในอดีตเร่ืองตางประเทศจะจํากัดวงอยูในเร่ืองความสัมพันธกับประเทศ
เพื่อนบาน ซึ่งนักการทูตเปนผูบริหารจัดการแตผูเดียว รัฐสภาไมมีสวนรวมในการดําเนินการ
ทางการทูต หรือในการเจรจาสนธิสัญญาระหวางประเทศ แตรัฐสภาจะเขามาเกี่ยวของกับเร่ืองของ
ตางประเทศก็แตเฉพาะเมื่อรัฐสภาจะตองใหสัตยาบันสนธิสัญญาระหวางประเทศที่รัฐบาลไปทํามา
และใหความผูกพันกับสนธิสัญญาเทาน้ัน ๔ แตเมื่อประเทศตาง ๆ เชื่อมโยงกันอยางใกลชิด
(interconnected) ในยุคโลกาภิวัตนซึ่งเปนโลกแหงพลวัตและมีความสลับซับซอน ความเสี่ยง
ความไมแนนอนความผันผวนและความผกผันสูง มีประเด็นคาบเกี่ยวกับมนุษยอยางลึกซึ้งในทุกดาน
ทุกแหงและทุกชีวิต อีกทั้งยังมีการรวมตัวกันในภูมิภาคตางๆ ซึ่งประเทศสมาชิกยินยอมหรือตกลง
สละอธิปไตยบางสวนใหกับองคกรภูมิภาค สภาวะของโลกาภิวัตนดังกลาวน้ีจึงเกิดประเด็นสากล

๒ คําอภิปรายของนาย Raymond Forni ประธานสภาผูแทนราษฎรฝร่ังเศสในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาฝร่ังเศส เร่ืองการทูตรัฐสภา ณ กรุงปารีส เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม
๒๕๔๔ อางในเอกสารเร่ือง “Parliament and international relationships: from protocol to parliamentary
diplomacy” ของนาย Alain Delcamp เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรฝร่ังเศสในการอภิปรายทั่วไปเร่ือง
“Inter-Parliamentary Cooperation Within Geopolitical Regions”, รายงานการประชุมสมาคมเลขาธิการ
รัฐสภา ฤดูใบไมผลิ ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๘, หนา ๖๔-๖๕
๓ Alain Delcamp, อางแลว, หนา ๖๕
๔ Anders B Johnsson, Keynote Speech on Parliamentary Diplomacy and the Role of Parliament in
the Treaty-Making Process, Seminar on the Role of Parliament in the Treaty-Making Process,
Bangkok, 24 November 2008, หนา ๑
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และประเด็นในภูมิภาคตลอดจนประเด็นในประเทศที่เปนโจทยดานการบริหารประเทศและดาน
การบริหารจัดการของรัฐบาลที่เกี่ยวพันกันทุกระดับและคาบเกี่ยวกันทุกมิติ อีกทั้งเปนโจทยที่แกไข
และบริหารจัดการยากยิ่งขึ้นทุกวัน รัฐสภาจึงตองเขามารับรู ทําความเขาใจ และแกไขโจทยเหลาน้ี
รวมกับรัฐบาลและสังคมโลกโดยตรงมากยิ่งขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังน้ัน การเมืองในประเทศ
และการเมืองของโลกจึงมีเน้ือหาที่เปนโลกาภิวัตนสูงและประเทศ/กลุมประเทศตาง ๆ ตลอดจน
องคการระหวางประเทศจะมีอิทธิพลตอกัน โลกทุกวันน้ีจึงเปนโลกใหมโดยสิ้นเชิงซึ่งเปนโลกที่
กระบวนการประชาธิปไตย กระบวนการรัฐสภา การเมืองแบบมวลชน (mass party politics) และ
เทคโนโลยทีี่กาวหนาโดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีการสื่อสารไดเปลี่ยนแปลงโฉมหนาการดําเนินการ
ทางการเมืองในประเทศตาง ๆ ทั่วไปและการเมืองระหวางประเทศโดยเฉพาะ ๕ ดวยเหตุน้ี รัฐสภา
ในปจจุบันในฐานะผูเลนใหมของโลกสากล (international actor) ซึ่งประกอบดวยสถาบันรัฐสภา
ผูนํารัฐสภา สมาชิกรัฐสภา และกลไกของรัฐสภาจึงมีหนาที่ดานตางประเทศและจะรวมกับรัฐบาล
และสังคมทุกภาคสวนในการกําหนดทิศทางของโลก ตลอดจนติดตามกํากับดูแลการทํางานของรัฐบาล
เพื่อลดชองวางของประชาธิปไตย (democracy deficits) ๖ ในกิจการตางประเทศ ซึ่งหมายถึงพื้นที่
และผูมีสวนรวมในการดําเนินกิจการตางประเทศมีจํานวนเพิ่มขึ้นและหลากหลายไมจํากัดอยูเฉพาะ
รัฐบาลเหมือนเดิมเทาน้ันและมีนัยของการสรางความไวเน้ือเชื่อใจ (confidence building) การแกไข
ความขัดแยง (conflict resolution) การปองกันความขัดแยง (conflict prevention)และการทูตเชิงปองกัน
(preventive diplomacy) ซึ่งรัฐสภาจําเปนตองทําความเขาใจพลวัตใหมของโลกและนํามาตรการรัฐสภา
มาใชอยางกาวหนาและมีนวัตกรรมในการบริหารจัดการ

รูปธรรมของการทูตรัฐสภา คือ การจัดต้ังสหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union – IPU)
ใน พ.ศ. ๒๔๓๒ (ค.ศ. ๑๘๘๙) ซึ่งสหภาพรัฐสภายืนยันหนักแนนในประโยชนของการมีสวนรวม
ของรัฐสภาในความสัมพันธระหวางประเทศ และตลอดประวัติอันยาวนานกวารอยปขององคกร
จนถึงปจจุบัน สหภาพรัฐสภาไดผลักดันอยางตอเน่ืองใหรัฐสภาทั่วโลกมีความสนใจอยางจริงจังใน
เร่ืองการตางประเทศ และทุมเทพัฒนากลไกของสหภาพรัฐสภาเพื่อเปนกุญแจใหรัฐสภาเขามามี
สวนรวมในความสัมพันธระหวางประเทศ และมีความคุนเคยกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและมี
ความเขาใจในประเด็นสากลมากขึ้น นอกจากน้ัน นวัตกรรมตาง ๆ ของสหภาพรัฐสภา อาทิ การ
หยิบยกประเด็นสากลมาเปนระเบียบวาระการประชุมประจําป หรือการสรางกลไกของสหภาพรัฐสภา

๕ Stelios Stavridis, Parliamentary Diplomacy: Any Lesson for Regional Parliaments?,30 October 2006
๖ เปนศัพทบัญญัติที่ใชในสหภาพรัฐสภาในยุคโลกาภิวัฒนและใชกันแพรหลายในหมูรัฐสภาทั่วโลก
และในการทํางานระหวางสหภาพรัฐสภากับสหประชาชาติและองคการระหวางประเทศ และภาค
ประชาสังคมและภาควิชาการระหวางประเทศ



๘

สําหรับประเด็นเฉพาะหรือการทํางานรวมกับองคการระหวางประเทศบางองคการ หรือการเปน
พันธมิตรกับสหประชาชาติและองคการระหวางประเทศอ่ืน ๆ เปนตน ไดเปนประตูสูการพัฒนา
กลไกและบทบาทการทํางานดานตางประเทศของรัฐสภาในประเทศตาง ๆ รวมทั้งในรัฐสภาไทยซึ่ง
เปนสมาชิกของสหภาพรัฐสภา เพราะในสังคมประชาธิปไตยยุคใหมถือวานโยบายตางประเทศมิใช
เร่ืองที่สงวนไวสาํหรับรัฐบาลเทาน้ัน แตถือวารัฐสภามีบทบาทที่สาํคัญในการพัฒนาแนวคิดการ
แกไขปญหาระหวางประเทศดวยพหุภาคีนิยม (pluralism) ถึงแมวาจะอยูบนพื้นฐานของการแบงปน
อํานาจการปกครองประเทศกับฝายบริหาร และบทบาทดานตางประเทศของรัฐสภายังเปนบทบาทรอง
ซึ่งมีนัยวารัฐบาลไมตองหารือ หรือขอความเห็นชอบจากรัฐสภาในทุกเร่ืองกอน หรือตองเห็นพอง
กับความเห็นของรัฐสภา หรือรัฐสภาจะตองมีความเห็นในนโยบายตางประเทศที่ตรงกันขามกับรัฐบาล
เสมอไป

๒.๑ รัฐสภากับพันธกิจดานตางประเทศ
รัฐสภาทั่วโลกมีหนาที่ในดานตางประเทศในฐานะที่รัฐสภาเปนหน่ึงในอํานาจอธิปไตยของรัฐ

และใชการทูตรัฐสภา (parliamentary diplomacy) เปนเคร่ืองมือในการทําหนาที่ดังกลาว และใชใน
การเสนอมิติรัฐสภา (parliamentary dimension) ในกิจการระหวางประเทศ ซึ่งมิติรัฐสภา ไดแก การทํา
หนาที่ดานตางประเทศของรัฐสภาภายในประเทศและในตางประเทศ และการนําเสนอมุมมองของ
รัฐสภาในกิจการระหวางประเทศและการแกไขปญหาระหวางประเทศตามอํานาจหนาที่สากลของ
รัฐสภา ไดแก การกํากับดูแลและตรวจสอบการทาํงานของรัฐบาล การตรากฎหมายและอนุมัติ
งบประมาณ การเปนปากเสียงของประชาชนในฐานะผูแทนปวงชน และการสรางความเขมแข็งและ
ความชอบธรรมใหกับระบอบประชาธิปไตยและระบบรัฐสภา หัวใจสาํคัญประการหน่ึงของงาน
ดานการตางประเทศของรัฐสภา คือ หนาที่ในการไปสะทอนความรูสึกนึกคิด สะทอนปญหาในเวที
ที่กวางขึ้น แลวผลักดันการแกปญหาไปใหฝายบริหารดําเนินงาน ตลอดจนศึกษารวมกันถึงจุดออน
ของปญหาตาง ๆ ของแตละประเทศวาจะรวมมือกันอยางไร แลวมาแยกแยะดูวากิจกรรมใดที่ทําได
บนพื้นฐานของสภา แลวมาดูวาเราวางตัวไดถูกตองหรือไม และผลักดันถูกทิศทางหรือยัง ประเทศ
เพื่อนบานเขาใจตรงกับเราหรือไม ถาไมตรงก็จะปรับความคิดใหตรงกัน ๗ พันธกิจตางประเทศกับ
พันธกิจในประเทศจึงเปนพันธกิจเดียวกันสําหรับรัฐสภาทั่วไป รัฐสภาจึงตองสรางความลงตัวใน
พันธกิจรวมดังกลาวน้ี เพื่อบริหารจัดการประโยชนและโทษของโลกาภิวัตนที่สงผลแตกตางกัน
ตามความเขมแข็งและความพรอมของแตละประเทศและภูมิภาคในการปรับตัวและแขงขันในโลกใหม

๗ โภคิน พลกุล, “เปดใจผูนํารัฐสภา:บทบาทของรัฐสภาไทยในเวทีรัฐสภารหวางประเทศ”,
บทสัมภาษณวิเทศสาร, ปที่ ๑, ฉบับที่ ๕, ไตรมาศ ๔, มิถนายน ๒๕๔๘, หนา ๕-๑๗



๙

และในการเผชิญกับสิ่งทาทายและปญหาใหม ๆ และการบริหารจัดการพันธกรณีตาง ๆ ที่มีผล
ผูกพันกฎหมายภายในและการบริหารประเทศในฐานะรัฐภาคีของกฎระเบียบระหวางประเทศ
หรือกฎระเบียบในภูมิภาคซึ่งรัฐบาลของประเทศตนเปนสมาชิกและการผูกพันน้ันมีผลถึงประชาชน
(constituencies)ในประเทศและประชาชนในภูมิภาคที่มีการรวมตัวกัน ดังน้ัน พันธกิจและบทบาท
ของรัฐสภาในดานตางประเทศในยุคปจจุบันจึงมีความสําคัญตอโลกและมีโอกาสเปนที่พึ่งของสังคม
และมนุษยชาติไดโดยมีประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล สิทธิมนุษยชน และกฎหมายเปนเน้ือหาที่ทําให
การบริหารโลกมีความเปนประชาธิปไตยมากขึ้น เพราะการตางประเทศมิใชเร่ืองที่ผูกขาดและ
ดําเนินการโดยรัฐบาลแตเพียงฝายเดียวอีกตอไป ซึ่งหมายความถึงการดําเนินการดานตางประเทศ
ที่ผูมีสวนไดสวนเสียตาง ๆ (stakeholders) มีสวนรวมและมีโอกาสบริหารจัดการที่เทากันและ
รัฐสภาก็คือผูมีสวนไดสวนเสียผูหน่ึงในนามของผูแทนปวงชน

๒.๒ การทูตรัฐสภา
การทูตรัฐสภาเปนเคร่ืองมือที่รัฐสภาทั่วโลกใชทําหนาที่ดานตางประเทศและเปนเปาหมาย

ของการทําหนาที่ดานตางประเทศของรัฐสภาไปพรอม ๆ กัน และยังรวมถึงการดําเนินงานของ
รัฐสภาในเร่ืองตางประเทศที่รัฐบาลดําเนินการตอไปไมไดอีกแลว หรือในเร่ืองที่รัฐบาลไมสามารถ
ดําเนินการได และการดําเนินงานของรัฐสภาโดยลําพังในเร่ืองที่รัฐสภาเห็นวาสําคัญหรือเสียหาย
รายแรง๘ สหภาพรัฐสภาไดจําแนกความรวมมือระหวางประเทศของรัฐสภาไว ๓ รูปแบบ ไดแก
การทูตรัฐสภา (parliamentary diplomacy) ความรวมมือระหวางรัฐสภา (inter-parliamentary
cooperation) และความรวมมือดานวิชาการระหวางรัฐสภา (technical parliamentary cooperation)
และใหความเห็นวา การทูตรัฐสภาเปนมากกวาความรวมมือระหวางรัฐสภาดวยกัน (parliamentary
diplomacy is more than just parliamentary cooperation) ๙ สวนหน่ึงเปนเพราะการทูตรัฐสภามีความ
เปนระบบและความเปนสถาบัน (institutionalized) มากกวาความรวมมือระหวางรัฐสภา และมี
ความแตกตางจากความรวมมือระหวางรัฐสภาในอดีตอยางมากมายจนถือไดวาเปนปรากฎการณใหม
ของความสัมพันธระหวางประเทศในยุคใหม และอีกสวนหน่ึงก็เน่ืองมาจากกิจกรรมระหวางประเทศ

๘ สุภาสินี ขมะสุนทร, เอกสารการศึกษาสวนบุคคล เร่ือง รัฐสภากับการตางประเทศ, หลักสูตรการ
พัฒนานักบริหารระดับสูงสําหรับขาราชการรัฐสภาสามัญระดับ ๙ ขึ้นไป, ๒๕๔๙, หนา ๕
๙ Stelios Stavridis, Dialogue among neighbors: the parliamentary dimension or How to strengthen
cooperation between parliaments, civil society and academic institutions with the setting up of a
network on parliamentary diplomacy, paper to be presented to the Forum Universitaire de la
Mediterrania, Tarragona, 2-3 June 2005, หนา ๔



๑๐

ของรัฐสภามีความกาวหนามากกวาความกาวหนาทางทฤษฎีเกี่ยวกับการทูตรัฐสภา จนถึงกับมีผูกลาว
ไววา “ความจําเปนที่จะตองติดตอกับสมาชิกรัฐสภา ซึ่งนํามาสูการริเร่ิมใหม ๆ ที่เพิ่มขึ้นในรอบ
หลายปมาน้ี ไดกระทาํกันอยางมีระบบและมีระเบียบที่ดีขึ้นจนกลาวไดวา ความรวมมือระหวาง
รัฐสภาถูกการทูตรัฐสภาแทนที่ไปแลว” ๑๐

การทูตรัฐสภามีความกาวหนาในการปฏิบัติ มีการพัฒนาที่รวดเร็วในหลายสิบปที่ผานมา
และดูเหมือนวาจะไดรับการยอมรับขึ้นเร่ือย ๆ แตการศึกษาเกี่ยวกับการทูตรัฐสภายังอยูในวงจํากัด
และยังขาดการวิเคราะหเชิงทฤษฎีที่นายอมรับ ๑๑ ทุกวันน้ีการทูตรัฐสภายังไมมีทฤษฎีเปนของตัวเอง
และยังไดรับความสนใจทางวิชาการนอยมาก โดยเฉพาะเกี่ยวกับคาํถามวาการทูตรัฐสภาคืออะไร
บทบาทของการทูตรัฐสภาในกิจการตางประเทศ และผลของการทูตรัฐสภาซึ่งเปนอุบัติการณใหม
ทางการทูตที่อาจจะมีตอระบอบประชาธิปไตย การทูต การกําหนดนโยบาย หรือการแกไขความ
ขัดแยง กลาวโดยยอก็คือ แนวความคิดเกี่ยวกับการทูตรัฐสภาเกือบไมมีอยูเลยในตําราทางวิชาการ๑๒

อีกทั้งการทูตรัฐสภายังไมมีแมแบบกลางในการปฏิบัติ ยังไมเปนองคประกอบรวมของการทูตของ
ประเทศ และยังไมมีแบบฉบับและธรรมเนียมปฏิบัติทางการทูตเหมือนกับการทูตของฝายบริหาร
ดังที่ไดกลาวมาแลววา รัฐสภาทั่วโลกใชอํานาจหนาที่ของรัฐสภาในการดําเนินการทูตรัฐส ภา
นอกจากน้ัน กรอบที่รัฐสภาใชกันโดยทั่วไปในการดําเนินการทูตรัฐสภา ก็คือ ธรรมเนียมปฏิบัติ
ของรัฐสภา กฎระเบียบขององคการรัฐสภาระหวางประเทศ การประชุมรัฐสภาระหวางประเทศ พิธี
การทูตสากล พิธีการทูตในแตละประเทศ และประวัติการทูตรัฐสภา ๑๓ เพื่อดําเนินการทูตรัฐสภาใน
ระดับทวิภาคี ระดับพหุภาคี และระดับบุคคล/กลุมบุคคล โดยมีประเด็นทวิภาคี ประเด็นพหุภาคี
ประเด็นสากล และประเด็นคาบเกี่ยว และความรวมมือดานประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน กฎหมาย
และระบบรัฐสภาเปนพื้นฐานของ การทูตรัฐสภา

สหภาพรัฐสภาเปนองคกรแรกและเปนองคการระหวางประเทศองคกรเดียวในโลกขณะน้ี
ซึ่งมีสมาชิกรัฐสภาดําเนินการทูตรัฐสภาเพราะการทูตรัฐสภา คือ ตัวตนของสหภาพรัฐสภา ๑๔ และ
ถึงแมวาการทูตรัฐสภาที่ดําเนินการกันในสมัชชารัฐสภาคณะมนตรียุโรป (Parliamentary Assembly
of the Council of Europe) จะมีลักษณะที่ใกลชิดกับการดําเนินการทางการทูตของรัฐบาลก็ตาม แต

๑๐ Stelios Stavridis, 2006, อางแลว
๑๑ Franz W. Weisglas and Gonnie de Boer, Parliamentary Diplomacy, The Hague Journal of
Diplomacy 2 (2007) 93-99, January 2007, หนา ๙๓
๑๒ Stelios Stavridis, 2005, อางแลว
๑๓ สุภาสินี ขมะสุนทร, ๒๕๔๙, อางแลว, หนา ๔-๕
๑๔ Anders B Johnsson, 2008, อางแลว, หนา ๔



๑๑

การทูตรัฐสภาก็มิใชกระบอกเสียงอีกอันหน่ึงของนโยบายรัฐบาล เน่ืองจาก “การประสานงานที่ดี
ระหวางการทูตของรัฐบาลและการทูตของรัฐสภาถือเปนเร่ืองสําคัญที่สุด เพราะวาหนทางเดียวที่จะ
นําอิทธิพลของสมาชิกรัฐสภาในการรับมือกับวิกฤติการณและความขัดแยงตาง ๆ ก็คือ การรักษา
การติดตออยางถาวรระหวางสถาบันรัฐบาลและสถาบันรัฐสภาในตางประเทศและในประเทศ และ
ใหรับรูขาวสารกันทั้งสองฝาย เพื่อบรรลุการเฉลี่ยภาระรวมกันอยางเต็มที่ และมีกระทําที่สอดคลอง
กัน” ๑๕ และสหภาพรัฐสภาไดสรุปวา “นักการทูตคือตัวแทนการทูตของฝายบริหารและเปนตัวแทน
ทาทีของรัฐ แตสมาชิกรัฐสภาเปนนักการเมือง เปนผูที่มีความเชื่อทางการเมือง ซึ่งอาจจะไมตรงกับ
ทาทีอยางเปนทางการของประเทศของตนในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง สิ่งน้ีไดเปดโอกาสใหสมาชิกรัฐสภา
มีความไดเปรียบในความคลองตัวซึ่งนักการทูตไมมี สมาชิกรัฐสภามักจะนํามิติดานจริยธรรมมาสู
การเมืองระหวางประเทศ ซึ่งกินความกวางกวานิยามแคบ ๆ ของผลประโยชนชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การสนับสนุนหลักการประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน ความคลองตัวดังกลาวน้ีไดทําใหประจักษ
ทุกคร้ังวาไดเอ้ือใหสมาชิกรัฐสภาอภิปรายกับสมาชิกรัฐสภาจากประเทศอ่ืนไดอยางเปดเผย และ
บรรลุขอยุติที่สรางสรรคในเร่ืองที่อาจเห็นกันวาเปนเร่ืองที่ควบคุมไดยาก” ๑๖

๒.๓ กําเนิดและพัฒนาการ
จุดกําเนิดของการทูตรัฐสภาเกิดจากกระบวนการเพื่อสันติภาพในยุโรปในชวงคริสศตวรรษที่

๑๘ ซึ่งเปนการรวมตัวกันของสมาชิกรัฐสภาชั้นนําของประเทศตาง ๆ ในยุโรปที่ติดตอกันและหารือ
รวมกันเกี่ยวกับสันติภาพในยุโรป และไดรวมกันเสนอแนวทางสันติภาพตอรัฐสภาประเทศตาง ๆ
ในยุโรปรวมทั้งสหรัฐอเมริกา และนํามาสูการจัดต้ัง International Tribunal for Arbitration และเปน
แรงบันดาลใจในการจัดต้ังสันนิบาติชาติ (League of Nations) ในเวลาตอมา ๑๗ ความกาวหนาของ
การทูตรัฐสภาในระยะตอมาจะผูกพันกับหนาที่ภายในประเทศของรัฐสภาที่เกี่ยวของกับตางประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในการใหสัตยาบันสนธิสัญญาระหวางประเทศ ซึ่งถือวาเปนหนาตางสาํคัญที่
รัฐสภาจะปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในชวงที่ผานมาและการขยายตัวของปญหา
ระหวางประเทศ การใหสัตยาบันสนธิสัญญาระหวางประเทศจะเปนตัวพัฒนาสมรรถนะของรัฐสภา
ใหมีคุณภาพในการกลั่นกรอง (scrutinize) สนธิสัญญาระหวางประเทศและในการตรากฎหมายเพื่อ
อนุวัตการอยางตอเน่ือง

๑๕ Stelios Stavridis, 2006, อางแลว, หนา ๗-๘
๑๖ Stelios Stavridis, 2006, อางแลว, หนา ๘
๑๗ Anders B Johnsson, 2008, อางแลว, หนา ๔



๑๒

กาวกระโดดชวงที่หน่ึงของการทูตรัฐสภาเกิดขึ้นในปลายคริสศตวรรษที่ ๒๐ เมื่อมีการ
จัดต้ังองคกรความรวมมือพหุภาคี (multilateral institutions) ของฝายบริหารขึ้นเปนจํานวนมากและ
มีองคการของรัฐสภาที่ต้ังขึ้นเพื่อทํางานดานการตางประเทศหลายองคกร ไดแก (๑) องคการที่กําหนด
จากสมาชิกภาพ อาทิ ในรูปองคการภูมิภาค องคการระหวางประเทศ และองคการระหวางภูมิภาค
เปนตน (๒) องคการที่กําหนดจากประเด็นปญหาระหวางประเทศ อาทิ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ ความมั่นคง เปนตน และ (๓) องคการที่กําหนดเปาหมายชัดเจน อาทิ องคการความรวมมือ
องคการระงับความขัดแยง เปนตน ๑๘ ตอมา การรวมตัวจัดต้ังเปนประชาคมภูมิภาค เชน สหภาพ
ยุโรป หรือรัฐสภาภูมิภาค เชน สภายุโรป (European Parliament) ก็สงผลตอการพัฒนาอยางกาว
กระโดดของการทูตรัฐสภาในชวงที่สอง เน่ืองจากทิศทางของประเทศสมาชิกถูกกําหนดจาก
สหภาพยุโรป และสภายุโรปก็มีแนวความคิดเปนของตัวเองและมีแนวทางที่เปนอิสระในการทํา
หนาที่ดานรัฐสภาในกิจการของสหภาพยุโรปอันเน่ืองมาจากการเลือกต้ังสมาชิกสภายุโรปทางตรง
จากประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป จึงเกิดระบบการเจรจากันภายในสหภาพยุโรปใน ๓ ระดับ
เกี่ยวกับทิศทางและระเบียบวาระของสหภาพยุโรป กลาวคือ การเจรจาในระดับคณะมนตรีสหภาพ
ยุโรปกับสภายุโรป การเจรจาระหวางคณะมนตรีสหภาพยุโรปกับรัฐสภาแหงชาติของประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรป และการเจรจาระหวางสภายุโรปกับรัฐสภาแหงชาติของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
ซึ่งตองอาศัยการทูตรัฐสภาเปนเคร่ืองมือในการเจรจาและหาขอยุติดานนโยบาย และทําใหการทูต
รัฐสภามีความกาวหนาในกลุมประเทศเหลาน้ี และเปนแบบอยางใหกับรัฐสภาประเทศอ่ืน ๆ นํามาใช
ในการทูตรัฐสภาของประเทศตนหรือในกลุมความรวมมือระหวางประเทศหรือกลุมความรวมมือ
ระหวางรัฐสภาหรือองคการภูมิภาคที่เปนสมาชิก เน่ืองจากสหภาพยุโรปและสภายุโรปมีความพรอม
ในการเขาถึงปญหาระดับสากลและปญหาระดับภูมิภาคมากกวาภูมิภาคอ่ืน ๆ เพราะมีภูมิหลังทาง
การเมืองและการตางประเทศที่สอดคลองกัน เชนเดียวกับสหรัฐอเมริกาซึ่งมีผลประโยชนทางการเมือง
และการตางประเทศที่ใกลเคียงกับสหภาพยุโรป และระบบรัฐสภาสหรัฐฯก็ตรวจสอบการทํางาน
ดานตางประเทศของรัฐบาลสหรัฐฯ อยางเขมแข็งและมีประสิทธิภาพอีกทั้งรัฐสภาสหรัฐฯ ก็ใชการทูต
รัฐสภาเต็มศักยภาพทั้งตอรัฐบาลสหรัฐฯ และกับตางประเทศ ๑๙

๑๘ Stelios Stavridis, 2006, อางแลว, หนา ๒
๑๙ ยกตัวอยางเชน เมื่อสหรัฐฯจะเจรจากับองคการการคาโลก ประธานาธิบดีสหรัฐฯจะขออํานาจ
การเจรจาจากสภาคองเกรสที่เรียกวา fast track ซึ่งแปลวาคณะผูแทนสหรัฐใน WTO จะไปเจรจาให
หมดเสร็จแลวก็จะเอาผลการเจรจามาเสนอกับสภาคองเกรส และสภาคองเกรสก็จะรับหรือไมรับ
ซึ่งตามระบบของสหรัฐจะตองขอทุก ๔ ป เพราะจะมีการเลือกต้ังประธานาธิบดีกันทุก ๔ ป



๑๓

ยุคโลกาภิวัตน คือ ยคุที่การทตูรัฐสภากาวกระโดดไปขางหนาอยางแรง (the great leap forward)
สวนหน่ึง คือ การตอยอดการกาวกระโดดในชวงที่หน่ึงและชวงที่สองและอีกสวนหน่ึงเกิดจาก
สภาวะของเสนแบงของพรมแดนที่พรายิ่งขึ้นทุกทีระหวางเร่ืองในประเทศและเร่ืองตางประเทศ ซึ่ง
สมาชิกรัฐสภาจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ที่เขามาหาตนดวยการคิดแบบสากล ดังจะ
เห็นไดวาเร่ืองตาง ๆ ที่สมาชิกรัฐสภาจะตองพิจารณาในยุคโลกาภิวัตนซึ่งเปนยุคปจจุบันของเรา
ลวนมีที่มาจากพัฒนาการระหวางประเทศและโครงสรางระหวางประเทศ จึงเกิดกระแสในสถาบัน
รัฐสภาทั่วโลก ซึ่งนํามาสูการจัดต้ังองคการรัฐสภาระหวางประเทศและโครงสรางของรัฐสภาระหวาง
ประเทศ เพื่อตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล ๒ กระแส คือ (๑) ความจําปนของสมาชิกรัฐสภาที่
ตองมองปญหาตาง ๆ จากสายตาและความคิดแบบสากลนํามาสูความจําเปนที่รัฐสภาจะตองวาง
ระบบภายในประเทศและระบบระหวางประเทศเพื่อตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมของรัฐบาลใน
องคการระหวางประเทศ และ (๒) สมาชิกรัฐสภาตระหนักแลววาไมสามารถปลอยใหรัฐบาลเปน
ผูนําและเปนผูรับผิดชอบการกระทําตาง ๆ ในตางประเทศแตผูเดียว จะเห็นไดวาในยุคน้ีสมาชิก
รัฐสภาและสถาบันรัฐสภาถูกเรียกรองใหเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาที่มีความซับซอนและ
ตองใชวิธีการแกไขจากหลายมิติ ๒๐

ดวยเหตุน้ี รัฐสภาจึงตองคนหาตัวเองใหพบเพื่อทํางานใหไดในโลกใหมและสหภาพรัฐสภา
เปนผูนําในการคนหาตัวตนของรัฐสภาในงานดานตางประเทศ และการปรับตัวอยางตอเน่ืองของ
รัฐสภาทั่วโลกในการทํางานดานตางประเทศโดยมีธงชัดเจนที่ตองการใหสถาบันรัฐสภามีสวนรวม
อยางเปนรูปธรรมในงานดานตางประเทศระหวางรัฐสภาดวยกันเองและในงานดานการตางประเทศ
ที่รัฐสภาจะทํารวมกับฝายบริหารและองคการระหวางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งองคการสหประชาชาติ
ตลอดจนสังคมทุกภาคสวนเพื่อ (๑) ยกระดับศักยภาพของรัฐสภาและการดําเนินการทูตรัฐสภาที่
แสดงถึงฐานความรู ความเชี่ยวชาญ  และนวัตกรรม และ (๒) การใชการทูตรัฐสภาและมิติรัฐสภา
อยางเปนผลสัมฤทธิ์ การปฏิรูปสหภาพรัฐสภาทาํควบคูกับการปฏิรูปสหประชาชาติเพื่อยกระดับ
องคกรและปรับปรุงระบบงานของสหภาพรัฐสภาใหสอดคลองกับพลวัตสากลและพลวัตของการ
ตางประเทศและสรางความคลองตัวในการบริหารจัดการกิจการระหวางประเทศและพัฒนาเครือขาย
ของรัฐสภาในการทํางานดานตางประเทศ การปฏิรูปสหภาพรัฐสภาเนนมิติรัฐสภาที่มีเน้ือหาที่ตรงเปา
และการทูตรัฐสภาที่มีพลังระหวางประเทศ และสะทอนนวัตกรรมของธรรมาภิบาลและนวัตกรรม
การทํางานกับสหประชาชาติ สหภาพรัฐสภาไดยกระดับงานของคณะกรรมาธิการสามัญและงาน
ดานประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และสิทธสิตรี ใหเปนกลไกฐานความรู กลไกการพัฒนานโยบาย

๒๐ Franz W. Weisglas and Gonnie de Boer, January 2007, อางแลว, หนา ๙๔
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สาธารณะและนโยบายตางประเทศ และกลไกการพัฒนากฎหมายใหแกประเทศสมาชิกรัฐสภาและ
รัฐสภาทั่วโลก ในการน้ี สหภาพรัฐสภาไดนํากลุมภูมิรัฐศาสตร (geopolitical groups) ตาง ๆ  ใน
สหภาพรัฐสภา ๒๑ เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการสหภาพรัฐสภาและผลักดันการทูตรัฐสภา
ในเร่ืองสําคัญ ๆ  นอกจากน้ัน สหภาพรัฐสภายงัมีระบบการประชุมรัฐสภาระหวางประเทศเฉพาะเร่ือง ๒๒

และการประชุมพิเศษในระหวางการประชุมสุดยอดตาง ๆ ของสหประชาชาติและการประชุมรัฐมนตรี
องคการการคาโลกดวย

ความจําเปนเรงดวนที่จะยกระดับบทบาทของรัฐสภาในกิจการตางประเทศเกิดขึ้นในเวลา
ใกลเคียงกับการปฏิรูปสหภาพรัฐภาและไดนํามาสูการประชุมประธานรัฐสภาทั่วโลก (The World
Conference of Speakers of Parliament)ในป ๒๕๔๓ ป ๒๕๔๘ และคร้ังลาสุดเมื่อปลายเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๓ เพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับอนาคตของสถาบันรัฐสภาในกระแสโลกและลดชองวาง
ของการมีสวนรวมในดานการตางประเทศที่มีนัยวาหมดยุคการผูกขาดของฝายบริหารแลว และคนหา
แนวทางและเคร่ืองมือของรัฐสภาที่จะนํามาใชในงานดานตางประเทศและในการดําเนินการทูตรัฐสภา
การประชุมทั้ง ๓ คร้ัง ไดเนนเร่ืองประชาธิปไตยกับรัฐสภา บทบาทของรัฐสภาในการตางประเทศ
บทบาทของสหภาพรัฐสภาและองคการรัฐสภาระหวางประเทศทุกระดับ การทํางานรวมกับสหประชาชาติ
และองคการระหวางประเทศ การเขาหาประชาชน ความเสมอภาคทางเพศและสิทธิสตรี และเนน
ประเด็นสากลหลัก ๆ คือ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การกอการราย ความมั่นคงของมนุษย การคา
และการพัฒนา การเงินระหวางประเทศ การบรรลุเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ

องคการรัฐสภาระหวางประเทศในเอเชียและอาเซียนก็ไดมีการปรับตัวต้ังแตชวงป ๒๕๔๘
เปนตนมาเพื่อบูรณาการความรวมมือดานรัฐสภาใหใกลชิดยิ่งขึ้น ซึ่งสวนหน่ึงมาจากการปฏิรูป
สหภาพรัฐสภาและการประชุมประธานรัฐสภาทั่วโลก และอีกสวนหน่ึงมาจากการเปลี่ยนแปลง
ภายในภูมิภาค การปรับตัวดังกลาวเนนการทํางานดานนโยบายและงานดานกฎหมายในเร่ืองที่เปน
ปญหารวมกันและการขยายตัวของสมัชชารัฐสภาตาง ๆ เพื่อทํางานเฉพาะเร่ือง เปนตัวอยางความ
พยายามของรัฐสภาที่จะสรางนวัตกรรมการตางประเทศของรัฐสภา มิติรัฐสภา และการทูตรัฐสภา
ใหเปนรูปธรรม สงเสริมบูรณาการของภูมิภาคและครอบคลุมปญหาที่คาบเกี่ยวกับความมั่นคงมนุษย

๒๑ กลุมภูมิรัฐศาสตรในสหภาพรัฐสภามี ๖ กลุม ไดแก กลุมแอฟริกา กลุมอาหรับ กลุมเอเชีย-
แปซิฟก กลุมยูเรเชีย กลุมลาตินอเมริกา และกลุมยุโรปตะวันตกหรือที่เรียกกันวากลุม Twelve Plus
๒๒ อาทิ การประชุมรัฐสภาระหวางประเทศวาดวยองคการการคาโลก เพื่อเปนฐานความรูแกรัฐสภา
ทั่วโลกเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศภายใตกฎระเบียบขององคการการคาโลก และสรางความรู
ความเขาใจและความตระหนักในบทบาทของรัฐสภาในดานการคาระหวางประเทศ ตลอดจน
กระตุนการผลักดันมิติรัฐสภาในการคาระหวางประเทศในบริบทขององคการการคาโลก



๑๕

ซึ่งการปรับตัวของรัฐสภาทั่วโลกภายใตบริบทใหมระหวางประเทศและการปฏิรูปสหภาพรัฐสภา
ตลอดจนบูรณาการความรวมมือดานรัฐสภาในระดับภูมิภาคน้ัน จะมีรูปแบบและระดับของการปรับตัว
ที่แตกตางกันไป ขึ้นอยูกับที่มาของการปรับตัว ความกาวหนาของการ บมเพาะมิติรัฐสภาในกิจการ
ตาง ๆ ของประเทศและของภูมิภาค และโอกาสตลอดจนประสบการณในการใชการทูตรัฐสภาใน
การดําเนินนโยบายตางประเทศ

๒.๔ คุณลักษณะของการทูตรัฐสภา
การทูตรัฐสภามีความออนตัว มีประชาชนเปนพื้นฐาน และ all embracing, all encompassing,

majority-consensus-driven, collectivism อยางไรก็ดี จุดออนของการทูตรัฐสภาในขณะน้ี คือ
สมาชิกรัฐสภาเปนผูเลนที่ออนแอในแวดวงระหวางประเทศมากกวารัฐบาล องคกรภาคเอกชน และ
กลุมนักธุรกิจ ดังจะเห็นไดวา องคการรัฐสภาระหวางประเทศหรือกลุมทํางานของสมาชิกรัฐสภา
ในประเด็นระหวางประเทศมักไดรับงบประมาณนอยและขาดทรัพยากรที่จําเปนที่จะมีอิทธิพลในดาน
การตางประเทศ นอกจากน้ัน อํานาจในการตัดสินใจที่คณะผูแทนรัฐสภาแตละคณะไดรับจากรัฐสภา
ในเมืองแมก็แตกตางกันทําใหสวนหน่ึงสงผลตอการจัดทําขอสรุปของกิจกรรมหรือการจัดทําปฏิญญา
ที่คลุมเครือและไมผูกมัดเอามาก ๆ ประการสุดทาย คือ การยอมรับจากประชาชนมีความแตกตาง
กันมาก เพราะประชาชนในบางประเทศไมสนใจเร่ืองการตางประเทศในฐานะประเด็นเลือกต้ังและ
ไมสนับสนุนการทําหนาที่ของรัฐสภาในดานตางประเทศ แตประชาชนในประเทศอ่ืน ๆ จะสนใจ
การตางประเทศเปนประเด็นเลือกต้ัง ซึ่งสงผลใหบทบาทของสมาชิกรัฐสภาในดานตางประเทศมี
ความสําคัญและกระตุนความกาวหนาของการทูตรัฐสภาในประเทศน้ัน ๆ ๒๓ นัยของการทูตรัฐสภา
ก็คือ pluralistic and deterrent, confidence-building, conflict resolution, conflict prevention,
constructive engagement, and preventive diplomacy สวนผูเลนและเครือขายของการทูตรัฐสภา
ไดแก ผูนํารัฐสภา สมาชิกรัฐสภา และเจาหนาที่รัฐสภา ประชาชน รัฐบาล หนวยงานของรัฐบาลทํา
หนาที่ดานตางประเทศและดานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของและมีมิติงานดานตางประเทศ องคกรภาคเอกชน
ภาคธุรกิจ ภาควิชาการ รัฐสภาตางประเทศ องคการรัฐสภาระหวางประเทศ และองคการระหวาง
ประเทศ ในแงของบริบทและประเด็น น้ัน เมื่อพิจารณาจากโลกาภิวัตนซึ่งสมาชิกรัฐสภาตองมองให
พนเขตแดนของประเทศของตนเองและตระหนักวาแทจริงแลวโลกภายนอกก็อยูภายในแลวน่ันเอง ๒๔

หลักการดังกลาวใชไดกับการทูตรัฐสภาซึ่งมีที่มาจากประเด็นในประเทศไปสูประเด็นในตางประเทศ
และประเด็นจากตางประเทศมาสูประเด็นในประเทศ ประเด็นในภูมิภาคมาสูประเด็นในประเทศ

๒๓
Franz W. Weisglas and Gonnie de Boer, January 2007, อางแลว, หนา ๙๗-๙๘

๒๔ Franz W. Weisglas and Gonnie de Boer, January 2007, อางแลว, หนา ๙๙
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และประเด็นในประเทศไปสูประเด็นในภูมิภาค ประเด็นคาบเกี่ยวมาสูประเด็นของโลก ประเด็น
ของภูมิภาค และประเด็นในประเทศ และประเด็นในประเทศไปสูประเด็นภูมิภาคแล ะกลายเปน
ประเด็นคาบเกี่ยวของโลก และประเด็นที่เกิดจากเสนแบงที่ไมชัดเจนของพัฒนาการในประเทศและ
ความเกี่ยวพันกับตางประเทศ สวนเคร่ืองมือของการทูตรัฐสภาไดแก มาตรการดานรัฐสภา องคการ
รัฐสภารหวางประเทศ ทวิภาคี พหุภาคี สวนบุคคล/กลุมบุคคล และความรวมมือในสาขา (tracks)
ตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งความรวมมือกับภาควิชาการและภาคประชาสังคม ซึ่งอาจดําเนินการใน
ลักษณะเครือขายของภาควิชาการและภาคประชาสังคมเพื่อติดตามบทบาทของรัฐสภาในดานการ
ตางประเทศและการทูตรัฐสภา

๒.๕ ประโยชนของการทูตรัฐสภา
สหภาพรัฐสภาไดประมวลจากการปฏิบัติในรัฐสภาทั่วโลกและไดนําเสนอตอที่ประชุม

ประธานรัฐสภาทั่วโลก คร้ังที่ ๒ ในป ๒๕๔๘ เพื่อพัฒนากรอบความคิดดานการตางประเทศและ
การทูตรัฐสภา และสรางแนวทางที่รัฐสภาจะมีสวนรวมในการบริหารจัดการปญหาสากลที่เกี่ยวพัน
กับปญหาในประเทศและมีความเชื่อมโยงกับการบริหารภายในประเทศ ดังน้ี

๒.๕.๑ สนับสนุนการเจรจาสนธิสัญญาระหวางประเทศ โดยเฉพาะยิ่งถาหากรัฐบาลจะแจง
ใหรัฐสภาทราบลวงหนากอนเร่ิมการเจรจาสนธิสัญญาระหวางประเทศฉบับใหมๆ หรือรัฐบาลจะ
หารือกับรัฐสภาไวลวงหนาในประเด็นสากลที่อยูในความสนใจของโลก และมีแนวโนมที่จะแปลง
มาสูการเปดการเจรจารางสนธิสัญญาระหวางประเทศฉบับใหม ๆ จากการประชุมองคการระหวาง
ประเทศ ถาหากรัฐบาลและรัฐสภามีความรวมมือกันใกลชิดในเร่ืองน้ี และหารือรวมกันตลอด
กระบวนการเจรจาสนธิสัญญาระหวางประเทศ ก็จะเปนผลดีอยางยิ่งในการที่ประเทศน้ัน ๆ จะได
ประโยชนสูงสุดจากสนธิสัญญาระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการที่สมาชิกรัฐสภาจะนํา
ผลประโยชนและความหวงใยของประชาชนมาแจงแกรัฐบาลและตัวแทนรัฐบาลในการเจรจา และ
การนํากลไกตาง ๆ ของรัฐสภามาสนับสนุนการเจรจาของรัฐบาล อาทิ คณะกรรมาธิการ การทํา
ประชาพิจารณ (public hearing) และการประชุมรับฟงความคิดเห็น เปนตน รวมถึงการมีสมาชิก
รัฐสภาเปนตัวแทนของรัฐสภารวมอยูในคณะทางการของรัฐบาลในการประชุมระหวางประเทศเพื่อ
ติดตามการเจรจาของรัฐบาล แตสมาชิกรัฐสภามิใชผูเจรจา เน่ืองจากเปนบทบาทของรัฐบาล

๒.๕.๒ ใชเคร่ืองมือที่เปนทางการ ไดแก การจัดต้ังองคกรรัฐสภาอยางเปนทางการ เพื่อ
รวมตัวกันระหวางประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน หรือระหวางภูมิภาค หรือทั่วโลก หรือรวมตัว
กันในประเด็นสากล หรือรวมตัวกันเพื่อเปาหมายในการรวมตัวกันทางการเมือง หรือสงเสริมความ
รวมมือระหวางรัฐสภา หรือใหความชวยเหลือทางวิชาการ และเคร่ืองมือที่ไมเปนทางการ ไดแก
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กลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา และศักยภาพสวนบุคคลของสมาชิกรัฐสภา หรือกลุมสมาชิกรัฐสภา
เพื่อเปดชองทางใหม ๆ ในการทํางานรวมกัน หรือเพื่อระงับขอพิพาทระหวางประเทศ หรือเพื่อ
ขยายผลประโยชนของชาติ

๒.๕.๓ สงเสริมการแกไขขอพิพาทระหวางประเทศ อาทิ การปูทางเพื่อฟนฟูความสัมพันธ
ทางการทูตขั้นปกติระหวางสหราชอาณาจักรกับอารเจนตินา ซึ่งสมาชิกรัฐสภาซึ่งเปนตัวแทนของ
รัฐสภาทั้งสองประเทศไดเปดการเจรจานอกรอบกันหลายรอบในระหวางการประชุมประจําปของ
สหภาพรัฐสภา หรือสงเสริมกระบวนการสันติภาพระหวางประเทศในยุคสงครามเย็น ซึ่งสหภาพ
รัฐสภาไดบุกเบิกกระบวนการทางรัฐสภาเพื่อสนับสนุนความมั่นคงและความรวมมือในยุโรป โดย
ไดนําสมาชิกรัฐสภาจากประเทศในยุโรปทุกประเทศ รวมทั้งประเทศยุโรปตะวันออก อดีตสหภาพ
โซเวียต และสหรัฐอเมริกามาเจรจารวมกัน จนนําไปสูกระบวนการเฮลซิงกิ (Helsinki Process) และ
แปลงมาสูองคกรดานความมั่นคงและความรวมมือในยุโรป (Organization for Security and
Cooperation in Europe – CSCE) หรือสงเสริมใหรัฐสภาประเทศสมาชิกกลุมอนุภูมิภาคอาเซียน + ๓
ไดรวมตัวกันในกรอบของสหภาพรัฐสภาและมีการประชุมรวมกันในการประชุมประจําของสหภาพ
รัฐสภา ซึ่งกอใหเกิดความไวเน้ือเชื่อใจและความรวมมือระหวางสมาชิกรัฐสภาของกลุมน้ี

๒.๕.๔ เสนอแนะมิติรัฐสภาในกระบวนการเจรจาขององคการการคาโลก โดยผานกลไก
การประชุมรัฐสภาวาดวยองคการการคาโลก (Parliamentary Conference on WTO) ซึ่งดําเนินการ
รวมกันระหวางสหภาพรัฐสภา สภายุโรป และองคการการคาโลก เปนการประชุมประจําปเพื่อเปด
โอกาสใหรัฐสภาติดตามความกาวหนาการเจรจาขององคการการคาโลกและเพิ่มพูนองคความรูดาน
การคาพหุภาคีในกรอบขององคการการคาโลก และสนับสนุนใหสมาชิกรัฐสภารวมอยูในคณะทางการ
ของประเทศตาง ๆ ที่เขารวมประชุมรัฐมนตรีองคการการคาโลก เพื่อติดตามการเจรจาในที่ประชุม
และรักษาชองทางการทํางานรวมกันและการหารือระหวางรัฐบาลและรัฐสภาในดานการคาพหุภาคี

๒.๕.๕ รวมมือกับสหประชาชาติในการใชมิติรัฐสภาสนับสนุนแนวทางการเสริมสรางความ
มั่นคง และการพัฒนาของสหประชาชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรอบของการบรรลุเปาหมายการ
พัฒนาแหงสหัสวรรษ และชวยคลี่คลายปญหาระหวางประเทศและวิกฤติของโลก และสงเสริมและ
กระตุนใหรัฐสภาทั่วโลกใชกลไกของรัฐสภาสนับสนุนเปาหมายตาง ๆ ของสหประชาชาติในประเทศ
ของตนและในเวทีรัฐสภาระหวางประเทศ

๒.๕.๖ สนับสนุนการเจรจาระหวางรัฐบาล ผานกระบวนการทางรัฐสภา อาทิ การต้ังกระทู
ถามในรัฐสภา การหารือรวมกับคณะกรรมาธิการ การอภิปรายในที่ประชุมรัฐสภาเกี่ยวกับรางขอตกลง
ตาง ๆ เพื่อใหแนวทางแกรัฐบาลกอนเขาสูการเจรจากับตางประเทศ การแตงต้ังสมาชิกรัฐสภาเปน
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ตัวแทนของรัฐสภาในคณะผูแทนทางการของรัฐบาลในการประชุมระดับรัฐมนตรีหรือการประชุม
สุดยอดตาง ๆ และการสงคณะผูแทนรัฐสภาเขารวมประชุมระหวางประเทศของรัฐบาล

๒.๕.๗ ติดตามการทํางานดานตางประเทศของรัฐบาล อาทิ การใหสัตยาบันสนธิสัญญา
ระหวางประเทศ การประชุมรวมกันเปนประจําหรือรายเดือนระหวางคณะกรรมาธิการการตางประเทศ
กับรัฐมนตรีตางประเทศ การรับฟงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ เอกสิทธิ์ของรัฐสภาและ
คณะกรรมาธิการในการขอรับขอมูลจากรัฐบาล รัฐบาลสงเอกสารปกขาวผลงานของรัฐบาลใหรัฐสภา
รับทราบทุกปและพิจารณาการดําเนินการรวมกันสําหรับปตอ ๆ ไป รัฐสภาต้ังคณะกรรมาธิการติดตาม
เฉพาะเร่ืองหรือติดตามการดําเนินการขององคการระหวางประเทศ หรือต้ังคณะทํางานศึกษาเฉพาะ
เร่ือง

๒.๕.๘ ติดตามความคืบหนาเกี่ยวกับสนธิสัญญาระหวางประเทศ ดําเนินการโดยคณะ
กรรมาธิการประจําของสภาหรือคณะกรรมาธิการพิเศษของรัฐสภา ติดตามต้ังแตกระบวนการเจรจา
ความคืบหนาของการเจรจา ผลการเจรจา และการนําสนธิสัญญามาปฏิบัติ และบัญญัติกฎหมายให
ฝายบริหารรายงานใหรัฐสภาทราบความคืบหนาของการปฏิบัติเปนประจํา

๒.๕.๙ ประมวลและแจกจายขอมูลเกี่ยวกับประเด็นระหวางประเทศและองคการระหวาง
ประเทศ ดําเนินการโดยคณะกรรมาธิการ สํานักงานเลขาธิการสภา และการสนับสนุนจากกระทรวง
ที่เกี่ยวของ ในรูปของเอกสารสาระสังเขป และเอกสารรายงาน และการจัดต้ังสํานักงานตัวแทนรัฐสภา
ในตางประเทศ

๒.๕.๑๐ การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจ การเดินทางไปพบปะ
ประชาชนและประชุมเชิงปฏิบัติการกับประชาชน การถายทอดเสียงและภาพกิจกรรมของรัฐสภาสู
ประชาชน การทําประชาพิจารณ  การประชุมคณะกรรมาธิการที่เปดเผยตอสาธารณชนและสื่อมวลชน
การกระจายอํานาจ

๒.๕.๑๑ การทูตรัฐสภา ดําเนินการผานกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา ความตกลงความ
รวมมือทวิภาคีจัดต้ังองคกรความรวมมือรัฐสภาระดับทวิภาคีเพื่อสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศ
ในสาขาตาง ๆ จัดต้ังการหารือในระดับภูมิภาคในลักษณะองคกรและการพบปะกันประจําเชน ปละ
๓ คร้ัง สงคณะผูแทนระดับประธานสภาหรือระดับคณะกรรมาธิการเสริมการเยือนของฝายรัฐบาล
เปนเจาภาพจัดการประชุมองคกรรัฐสภาระหวางประเทศ การประชุมระดับอนุภูมิภาคในระดับคณะ
กรรมาธิการจากประเทศเพื่อนบานในโครงการที่ดําเนินการรวมกัน ระงับความขัดแยงผานการประชุม
ทวิภาคีและการประชุมองคการรัฐสภาระหวางประเทศ การจัดประชุมเพื่อสรางความไวเน้ือเชื่อใจ
และสงเสริมความเขาใจระหวางประเทศคูพิพาท บทบาทของสมาชิกรัฐสภารายบุคคลในฐานะทูต
พิเศษเพื่อสันติภาพ ในฐานะสมาชิกของคณะทาํงานเฉพาะกิจ หรือในฐานะผูสังเกตการณการ
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เลือกต้ัง โครงการสมาชิกรัฐสภาปกปองเพื่อนสมาชิกรัฐสภา ซึ่งสมาชิกรัฐสภาประเทศหน่ึงจะเขา
ไปชวยเหลือสมาชิกรัฐสภาที่สถานภาพสมาชิกรัฐสภาและสิทธิมนุษยชนถูกคุกคาม การพบปะระหวาง
สมาชิกรัฐสภากับเอกอัครราชทูตที่ไดรับการแตงต้ังใหไปประจําการในตางประเทศ ความรวมมือ
ดานวิชาการเพื่อถายทอดเทคโนโลยีระหวางรัฐสภา และคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความ
ขัดแยงในประเทศและมีสมาชิกรัฐสภาเปนตัวแทนรัฐสภาในคณะผูแทนรัฐบาลในการหาขอยุติ
ขอพิพาท

๒.๕.๑๒ การประสานความสัมพันธระหวางองคการรัฐสภาระหวางประเทศ และการพัฒนา
ความสัมพันธกับสหภาพรัฐสภา และการตรวจสอบโครงการพัฒนาระหวางประเทศ ไดแก การเขา
ประชุมระดับตาง ๆ ของสหภาพรัฐสภา การพบปะกับรัฐมนตรีตางประเทศและผูแทนถาวรประจํา
องคการระหวางประเทศ รายงานประจําปของคณะกรรมาธิการการตางประเทศและคณะผูแทนใน
การประชุมระหวางประเทศและการประชุมของสหภาพรัฐสภา แจงขอมติของสหภาพรัฐสภาไปยัง
รัฐบาลและภาคสวนที่เกี่ยวของเพื่อการประสานงานกับรัฐสภาและการนําไปปฏิบัติ และออกนโยบาย
เพื่อวางกรอบและแนวทางสําหรับโครงการความชวยเหลือเพื่อการพัฒนา

๒.๕.๑๓ การดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ มาตรการทางกฎหมาย
และนโยบาย การสนับสนุนงบประมาณ การติดตามการปฏิบัติของรัฐบาล รายงานความคืบหนา
ของคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวของ  การพบหารือกับตัวแทนขององคกรพัฒนาระหวางประเทศ สนับสนุน
การจัดต้ังกองทุนระหวางประเทศเพื่อขับเคลื่อนเปาหมายน้ี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับชาติ
และระดับภูมิภาค และเผยแพรเอกสารคูมือการบรรลุเปาหมายแหงสหัสวรรษ

๒.๖ ศักยภาพของการทูตรัฐสภา
การทูตรัฐสภาเปนการทูตแนวใหมที่กําลังเขามาแทนที่การทูตด้ังเดิมในฐานะการทูตที่เพิ่ม

ทางเลือกใหแกคูภาคีและคูกรณีทั้งในระดับทวิภาคี ระดับพหุภาคี และระดับบุคคล และในทุก
ประเด็นปญหาและทุกเร่ืองที่มีความสําคัญตอประเทศและระหวางประเทศ และที่มีผลตอประชาชน
หรือจะสงผลตอความมั่นคงของมนุษย การทูตรัฐสภาเปนการทูตที่มีศักยภาพในตัวเอง เพราะตัวตน
ของรัฐสภาทําใหการทูตรัฐสภามีความออนตัวและความคลองตัวในการนํามาใชสงเสริมความสัมพันธ
ระหวางประเทศ ในการสรางความเขาใจและการระงับความขัดแยง และในการแสวงหาการริเร่ิม
ใหม ๆ เพื่อดุลยภาพของการเมืองระหวางประเทศ สันติสุข และความมั่นคงของมนุษย ภายใตพลวัต
การเปลี่ยนแปลงในโลกที่รวดเร็วและดําเนินอยูตลอดเวลา

การทูตรัฐสภาเปนการทูตสาธารณะ (public diplomacy) ที่มีประชาชนเปนรากฐานในฐานะ
ที่รัฐสภาเปนสถาบันตัวแทนปวงชนที่ชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ และการประชุมสภาก็เปนการประชุม
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ที่เปดเผยตามขอบังคับการประชุมสภา ซึ่งกําหนดใหสภาตองเผยแพรบันทึกการประชุมสภา และ
เผยแพรบันทึกการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมสภาและผลการลงคะแนนเสียง ในสวนของรัฐสภา
ไทยยังมีการถายทอดเสียงการประชุมสภาทางวิทยุรัฐสภาและทางโทรทัศน และถายทอดเสียงการ
ประชุมคณะกรรมิการงบประมาณของสภาผูแทนราษฎรภายในรัฐสภาดวย นอกจากน้ัน การทูต
รัฐสภาคือสะพานที่เชื่อมตัวแสดงทุกภาคสวนในการตางประเทศ เปนการทูตที่สามารถสรางเครือขาย
ที่กวางขวางและหลากหลาย และมีความสามารถในการประสานประโยชนของฝายตาง ๆ ซึ่งไม
ผูกมัดทางกฎหมายเหมือนกับการพูดคุยของฝายบริหารและการทูตของรัฐบาล และหากใชการทูต
รัฐสภาเปนและใชเต็มศักยภาพแลว รัฐสภา ตลอดจนรัฐบาล และสังคมทุกภาคสวนในประเทศและ
ในโลกก็จะสามารถระดมทรัพยากรหลัก ๆ ของการทูตรัฐสภามาสรางผลประโยชนของชาติได
และโดยเฉพาะอยางยิ่งในการที่ประเทศไทยจะใชการทูตรัฐสภากอบกูวิกฤติศรัทธาของประเทศไทย
ในขณะน้ี ซึ่งในที่สุด การทูตรัฐสภาก็จะเปนการทูตทางเลือกสําหรับประเทศไทยไดในอนาคต



บทที่ ๓
รัฐสภากับการกอบกูวิกฤติศรัทธาไทย

ดังที ่ไดแสดงใหเห็นในบทที ่ ๒ แลววา การทูตรัฐสภามีความสําคัญตอการดําเนิน
นโยบายตางประเทศและตอความสัมพันธระหวางประเทศอยางไรบาง และเพราะเหตุใดรัฐสภา
ทั่วโลกจึงมีบทบาทในดานตางประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งนํามาสูการขย ายตัวของการทูตรัฐสภาใน
ปจจุบัน รัฐสภาไทยก็ทําหนาที่ดานตางประเทศเชนเดียวกัน และไดจัดองคกรของรัฐสภาเพื่อ
ทํางานดานตางประเทศอยางเปนระบบ ในฐานะสมาชิกขององคการความรวมมือรัฐสภาระหวาง
ประเทศ และในการกระชับความสัมพันธกับรัฐสภาตางประเทศ เพราะปญหาที่เราอาจจะยังไม
ประสบที่น่ี แตมีสังคมอ่ืนที่ประสบแลว ก็เปนบทเรียนที่เราเก็บเกี่ยวมา เพื่อที่จะมาปองกันไมให
เกิดขึ้นในประเทศของเรา ทําใหการทํางานของสภาผูแทนมีความรอบดานและสมบูรณแบบมาก
ขึ้น หรือวาเรานําความเขมแข็งของสังคมไทยไปประชาสัมพันธหรือแนะนําประเทศตาง ๆ ๒๔

ผลสัมฤทธิ ์ของการทําหนาที ่ดานตางประเทศของรัฐสภาไทย มาจาก ศักยภาพของ
รัฐสภาในการบริหารจัดการทรัพยากรตาง ๆ ที่จําเปนในการทําหนาที่ดานตางประเทศ ไดแก
ชองทาง ระบบงาน กระบวนการตัดสินใจ บุคลากร ฐานความรู งบประมาณ และเครือขาย ซึ่งมี
ประธานรัฐสภาเปนผู นําสูงสุด และเปนบุคคลสําคัญคนแรกสุดในการแสดงบทบาทดาน
ตางประเทศในนามรัฐสภา มีสมาชิกรัฐสภาเปนผูแสดงบทบาทดานตางประเทศในฐานะตาง ๆ
รวมกับประธานรัฐสภาหรือในนามของรัฐสภา และมีสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
หรือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาแลวแตกรณี เปนหนวยงานสนับสนุน นอกจากนั้น การทํา
หนาที่ดานตางประเทศของรัฐสภายังตองเปนที่ยอมรับและเชื่อถือจากประชาชนในประเทศ
และตองประสานงานอยางใกลชิดกับหนวยงาน/องคกรที่ทํางานดานตางประเทศ ตลอดจนมี
บูรณาการการทํางานดานตางประเทศในลักษณะของทีมประเทศไทย ซึ่งรัฐสภาไทยไดนําทีม
ประเทศไทยมาใชอยางไดผลในการสรางความเชื่อมั่นใหกับประเทศไทยในเวทีรัฐสภาพหุภาคี
ต้ังแตชวงปลายป ๒๕๔๙ เปนตนมา

๒๔ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ “เปดใจผูนํารัฐสภา: บทบาทของรัฐสภาไทยในเวทีระหวางประเทศ”, บท
สัมภาษณวิเทศสาร ปที่ ๑ ฉบับที่ ๕ ไตรมาส ๔ มิถุนายน ๒๕๔๘, หนา ๒๐-๒๑



๒๒

๓.๑ พันธกิจดานตางประเทศของรัฐสภาไทย
พันธกิจดานตางประเทศของรัฐสภาไทย ประกอบดวย งานทวิภาคี งานพหุภาคี งานของ

คณะกรรมาธิการของแตละสภาที่มีประเด็นเกี่ยวของกับตางประเทศ และงานดานตางประเทศของ
สมาชิกรัฐสภาบางทาน หรือกลุมสมาชิกรัฐสภา ที่สงผลถงึงานดานตางประเทศของรัฐสภาโดยรวม

งานพหุภาคีดําเนินการรวมกันระหวางสภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา ในนามของรัฐสภา
ประธานรัฐสภาและรองประธานรัฐสภากํากับดูแลงานพหุภาคี มีสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
เปนเลขานุการ ๒๕ และสาํนักองคการรัฐสภาระหวางประเทศ สังกัดสาํนักงานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎรเปนหนวยงานเจาของเร่ือง สวนงานทวิภาคีแตละสภาจะดําเนินการเอง และมีสํานัก
รองรับเปนการเฉพาะ สําหรับงานดานตางประเทศของคณะกรรมาธิการตาง  ๆจะดําเนินการในระบบงาน
คณะกรรมาธิการ ซึ่งแยกสวนตางหากจากระบบงานดานตางประเทศ แตขึ้นตรงตอประธานของแตละ
สภา ซึ่งโดยหลักการแลว สามารถเชื่อมโยงระบบงานดานตางประเทศและระบบงานคณะกรรมาธิการ
เขาดวยกันไดเพราะผูกํากับสูงสุด คือ ประธานสภา แตในทางปฏิบัติมีความเชื่อมโยงการทํางาน
รวมกันนอยมาก อยางไรก็ดี งานดานพหุภาคีไดกําหนดใหรองประธานของแตละสภา ผูนําฝายคาน
ในสภาผูแทนราษฎร ประธานคณะกรรมาธิการการตางประเทศของทั้งสองสภา และสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาจํานวนหน่ึง มีสวนรวมในการบริหารจัดการดวย เน่ืองจากถือวาการ
ตางประเทศเปนเร่ืองที่ตองมีทาทีรวมกันของทุกฝายในรัฐสภา

๓.๒ การบริหารจัดการพันธกิจดานตางประเทศ
๓.๒.๑ ชองทาง
ชองทางทวิภาคี ไดแก การเยี่ยมเยือนและการเขารวมกิจกรรมระหวางประเทศของผูนํา

รัฐสภาในระดับตาง ๆ ๒๖ และกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยกับกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา

๒๕ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรจะทําหนาที่เลขานุการในพันธกิจและงานตาง ๆ ที่ดําเนินการ
ในนามของรัฐสภา และในการประชุมรวมกันของรัฐสภา ซึ่งรวมถงึรับผิดชอบประมาณของรัฐสภาดวย
งานพหุภาคีจัดเปนงานที่กระทาํในนามของรัฐสภา นอกจากน้ัน งานของกลุมมิตรภาพสมาชกิรัฐสภาไทย
กับกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาตางประเทศก็เปนลกัษณะงานของรัฐสภาดวย และสํานักงานเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎรดูแลงานดานน้ีในนามของรัฐสภา
๒๖ ไดแก ประธานรัฐสภา/ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
รองประธานสภา คณะกรรมาธกิารสภา สมาชกิรัฐสภา และสาํนักงานเลขาธกิารสภา



๒๓

ตางประเทศ ๒๗ สวนชองทางพหุภาคี ไดแก ความรวมมือหลายฝายระหวางรัฐสภาไทยกับกลุมรัฐสภา
ตาง  ๆที่รวมตัวกันเปนองคการรัฐสภาระหวางประเทศในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค ๒๘

เพื่อติดตามพัฒนาการระหวางประเทศ และใชการทูตรัฐสภาและกลไกขององคการรัฐสภาระหวางประเทศ
ในระดับตาง ๆ ในการผลักดันความรวมมือพหุภาคีและการแกไขปญหาระหวางประเทศโดยอาศัย
มาตรการทางรัฐสภา (parliamentary oversight)

๓.๒.๒ ระบบงาน
ระบบงานทวิภาคี มีประธานสภาเปนผูกํากับดูแลสูงสุด และมีสํานักงานเลขาธิการของแต

ละสภาเปนเลขานุการ รองรับงานดานพิธีการทูต งานดานการเยี่ยมเยือน งานดานกลุมมิตรภาพ
สมาชิกรัฐสภาไทยกับกลุมมติรภาพสมาชิกรัฐสภาตางประเทศ งานดานภาษาตางประเทศ และงาน
ดานขอมูลขาวสาร ซึง่จะประสานงานกับหนวยงานที่เกีย่วของในการรับฟงขอมูลและขอคดิเห็นสําหรับ
สงคณะไปเยือนรัฐสภาตางประเทศและประชุมรัฐสภาระหวางประเทศ

ระบบงานพหุภาคี มีประธานสภาผูแทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภาเปนผูกํากับดูแลสูงสุด

๒๗ กลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยกับสมาชิกรัฐสภาตางประเทศเปนกลไกความสัมพันธของกลุมสมาชกิ
รัฐสภาที่สนใจจะใชชองทางรัฐสภาในการพัฒนาความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับมิตรประเทศใน
ลักษณะสถาบันตอสถาบัน องคประกอบของกลุมมิตรภาพตาง ๆ มาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา เปนการรวมกลุมอยางเปนทางการ มีกฎระเบียบชัดเจน และไดรับงบประมาณจากรัฐสภา
กลุมมิตรภาพเปนชองทางการทูตรัฐสภาที่มีศักยภาพในงานทวิภาคีและงานพหุภาคีของรัฐสภาไทย แตยัง
ไมไดนําศักยภาพมาใชเทาที่ควร กิจกรรมจํากัดอยูในกรอบการแลกเปลี่ยนการเยือน ยงัไมพฒันามาสูความ
รวมมือเชิงนโยบายหรือเชิงนิติบัญญัติ ปจจุบันมีทั้งหมด ๕๒ กลุม ครอบคลุมรัฐสภาเกือบทั่วโลก สํานัก
ความสัมพันธระหวางประเทศ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรเปนหนวยงานเจาของเร่ืองดูแลในนาม
ของรัฐสภา
๒๘ อาทิ สหภาพรัฐสภา ซึ่งเปนองคกรรัฐสภาระหวางประเทศในระดับโลก หรือสมาคมรัฐสภาเอเชียเพื่อ
สันติภาพ และการประชุมรัฐสภาในภาคพื้นเอเชียแปซิฟก ซึง่เปนองคกรรัฐสภาระหวางประเทศในระดับ
ภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก หรือสมัชชารัฐสภาอาเซียนซึ่งเปนองคกรระดับอนุภูมิภาค เปนตน
ธรรมนูญขององคกรรัฐสภาระหวางประเทศบางองคกร เชน สหภาพรัฐสภาและสมัชชารัฐสภาอาเซียน
บัญญัติใหรัฐสภาที่เปนสมาชิกขององคกรต้ังหนวยประจําชาติ (national groups) ภายในรัฐสภาเพื่อทํา
กิจกรรมของรัฐสภาในกรอบอํานาจหนาที่ขององคกรรัฐสภาระหวางประเทศน้ัน ๆ และวางระเบียบเอง
ปจจุบันรัฐสภาไทยมีหนวยประจําชาติไทยในสหภาพรัฐสภาและหนวยประจําชาติไทยในสมัชชารัฐสภา
อาเซียนทําการในนามรัฐสภาไทยในกิจการของทั้งสององคกรน้ี



๒๔

และประธานวุฒิสภาในฐานะรองประธานรัฐสภาเปนผูกํากับดูแลรองลงมา และมีสํานักงานเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎรเปนเลขานุการ งานดังกลาวเปนงานที่เกี่ยวของกับการประชุมขององคกรรัฐสภา
ระหวางประเทศในระดับตาง ๆ ๒๙ หรือในประเด็นตาง ๆ ๓๐ หรือในรูปแบบความรวมมือตาง ๆ ๓๑

ซึ่งรัฐสภาไทยเปนสมาชิก และมิไดเปนสมาชิก แตไดรับเชิญใหเขารวมประชุมเปนประจําหรือเปน
คร้ังคราว ๓๒ ในสวนที่รัฐสภาไทยเปนสมาชิกในบางองคกร อาทิ สหภาพรัฐสภา หรือสมัชชา
รัฐสภาอาเซียน รัฐสภาไทยก็จะต้ังหนวยประจําชาติไทย (Thai National Group) ตามบทบัญญัติของ
ขององคกรเหลาน้ัน และมีระบบงานที่กํากับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารหนวยประจําชาติไทยที่มี
ประธานรัฐสภาเปนประธานหนวยฯ และประธานวุฒิสภาเปนรองประธานหนวยฯ ในสวนการ
เตรียมการดานเน้ือหาสาระเพื่อเขารวมประชุมรัฐสภาระหวางประทศโดยรวมทุกกรณีจะมีการหารือ
ทาทีกันอยางใกลชิดกับหนวยงาน/องคกรที่ทํางานดานตางประเทศ หรือในประเด็นตาง ๆ ที่อยูใน
ระเบียบวาระการประชุมขององคกรรัฐสภาระหวางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐสภาจะหารือกระทรวง
การตางประเทศอยางใกลชิด

ระบบงานคณะกรรมาธิการ  มีประธานสภาเปนผูกํากับดูแลสูงสุด ดําเนินการโดยคณะ
กรรมาธิการแตละคณะ ภายใตขอบังคับการประชุมของแตละสภา แยกกันเด็ดขาดจากระบบงาน
ดานตางประเทศ และมีความเปนเอกเทศในการดําเนินการในประเด็นที่เกี่ยวของกับตางประเทศ
และในการรับฟงขอมูลและขอคิดเห็นจากหนวยงานและผูมีสวนไดเสีย

สําหรับการทําหนาที่ดานตางประเทศของสมาชิกรัฐสภารายบุคคลหรือกลุมคณะซึ่งมีที่มา
จากตัวบุคคลหรือกลุมคณะบุคคลที่มีศักยภาพในน้ีอยูแลวหรือผานชองทางตาง ๆ แตรัฐสภาไทยยัง
มีตัวบุคคลในดานน้ีจํากัดมากและยังใชการทูตสวนบุคคลนอยกวาที่ควร มีผลตอการทําหนาที่ดาน
ตางประเทศของรัฐสภาไทยและการพัฒนาศักยภาพของการทูตสวนบุคคลของรัฐสภาไทย

๒๙ อาทิเชน ในระดับโลก เชน สหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union) ในระดับภูมิภาค เชน
การประชุมรัฐสภาเอเชียแปซิฟก (Asia-Pacific Parliamentary Forum) และการประชุมระหวางสภายุโรป
กับสมัชชารัฐสภาอาเซียน และในระดับอนุภูมิภาค เชน สมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-
Parliamentary Assembly)
๓๐ อาทิเชน สมาคมรัฐสภาระหวางประเทศวาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ การประชุมสมาชิก
รัฐสภาวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
๓๑ อาทิเชน สมัชชารัฐสภาอาเซียน และ สมัชชารัฐสภาเอเชีย
๓๒ อาทิเชน การประชุมของสมัชชารัฐสภาองคกรความรวมมือดานความมั่นคงของยุโรป และการ
ประชุมของกรอบความรวมมือสมาชิกรัฐสภาวาดวยการไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียร
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๓.๒.๓ กระบวนการตัดสินใจ
กระบวนการตัดสินใจในชองทางทวิภาคีจะดําเนินการรวมกันระหวางประธานสภากับ

สํานักงานเลขาธิการของแตละสภา สวนกระบวนการตัดสินใจในชองทางพหุภาคีมี ๒ ลักษณะ
คือ กระบวนการตัดสินใจในระบบงานพหุภาคีที่มีหนวยประจําชาติไทยฯ และคณะกรรมการ
บริหารหนวยประจําชาติไทยฯ ซึ ่งประธานรัฐสภาเปนประธานหนวยฯ และกระบวนการ
ตัดสินใจในระบบงานพหุภาคีที่ไมมีหนวยประจําชาติไทยฯ และคณะกรรมการบริหารหนวย
ประจําชาติไทยฯ กลาวคือ จะดําเนินการรวมกันระหวางประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา
และสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร โดยทั่วไป ถาหากเปนเรื่องที่ไมมีความซับซอนดาน
นโยบาย รัฐสภาก็สามารถตัดสินใจไดเอง แตถาหากเปนเร่ืองที่มีผลกระทบดานนโยบาย รัฐสภา
ก็จะหารือกระทรวงการตางประเทศและกระทรวงหรือคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวของกอน สําหรับ
การสงตัวแทนของรัฐสภาไปเขารวมกิจกรรมทวิภาคีหรือกิจกรรมพหุภาคีนั้น รัฐสภายังค งยึด
หลักการสงสมาชิกรัฐสภาไปทําหนาที ่ในนามของรัฐสภา แตในระยะหลัง ๆ มีอยูบอยครั้ง
เชนกันที่รัฐสภาไดมอบหมายใหสถานเอกอัครราชทูตไทยที่เกี ่ยวของเปนตัวแทนรัฐสภาใน
การประชุมและเขารวมกิจกรรม เนื่องมาจากอยูในสมัยประชุมสภาที่ตองพิจารณากฎหมาย
สําคัญ หรือเปนเ รื ่องที ่ร ัฐสภาย ังไมพรอมที ่จะผ ูกพันตัว เองดวย หรือเปนดุลยพิน ิจของ
ประธานสภา และในหลายกรณี ก็มาจากขอเสนอแนะจากสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

๓.๒.๔ บุคลากร
บุคลากรในวงงานรัฐสภาที่ทํางานดานตางประเทศโดยตรง ไดแก ฝายการเมือง คือ

ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา รองประธานสภา ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร กรรมาธิการ
สมาชิกรัฐสภา และฝายประจํา คือ เลขาธิการสภา และเจาหนาที่ดานตางประเทศของรัฐสภา และ
เจาหนาที่รัฐสภาที่ทํางานใหคณะกรรมาธิการที่มีประเด็นเกี่ยวของกับตางประเทศ

ฝายการเม ือง ค ือ  ผู เล น (actors) ซึ ่งหมายถ ึง  ผู ทํางาน และผู แสดงบทบาทดาน
ตางประเทศในนามรัฐสภาโดยชอบธรรม (legitimate) พรรคการเมืองตาง ๆ ที่มีที ่นั่งในสภา
ผูแทนราษฎรจะคัดเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสังกัดของพรรค และวุฒิสภาจะคัดเลือก
สมาชิกวุฒิสภาจํานวนหนึ่ง มาทําหนาที่ดานตางประเทศใหรัฐสภาในฐานะและบทบาทตาง ๆ
กัน ไดแก เปนกรรมการบริหารหนวยประจําชาติไทยฯ เปนกรรมการ บริหารกลุมมิตรภาพ
สมาชิกรัฐสภาไทยกับตางประเทศ เปนกรรมาธิการการตางประเทศหรือกรรมาธิการดานอื่น ๆ
ที่มีเน้ืองานดานตางประเทศปนอยูดวย เชน คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ คณะกรรมาธิกา รพานิชย
คณะกรรมาธิการดานการคลัง และคณะกรรมาธิการดานสิ่งแวดลอม เปนตน และเปนตัวแทน
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พรรคหรือวุฒิสภาเขารวมกิจกรรมทวิภาคี กิจกรรมพหุภาคี และกิจกรรมตางประเทศของ
คณะกรรมาธิการ แตละสภาหรือพรรคการเมืองมิไดวางกระบวนการในการคัดสรรสมาชิก
รัฐสภา หรือกําหนดเกณฑคุณสมบัติสมาชิกรัฐสภาอยางละเอียดเพื่อมาทํางานดานตางประเทศ
ในหนาที่เหลาน้ี เพราะฉน้ัน กระบวนการกลั่นกรองบุคลากรในฝายการเมืองจึงอยูที่แตละพรรค
การเมืองหรือสภาจะกําหนดเอง จึงไมมีหลักประกันเสมอไปวา บุคลากรฝายการเมือง คือ ผูที่มี
ความรูความเขาใจในดานตางประเทศหรือมีประสบการณและความพรอมในดานน้ีในระดับที่จะ
ทําหนาที่ดานตางประเทศไดอยางสบาย หรือรัฐสภาจะไดบุคลากรที่ตรงกับงานหรือบุคลากรที่
ตรงกับเรื่องที่จะไปรวมกิจกรรมตาง ๆ ในตางประเทศ นอกจากตัวสมาชิกรัฐสภาที่จะมาทํา
หนาที่ดานตางประเทศ จะมีความสําคัญตอผลสัมฤทธิ์ของงานดานตางประเทศของรัฐสภา และ
ตอการยอมรับและเชื่อถือของประชาชนและผูประกอบวิชาชีพดานตางประเทศแลว ประธาน
รัฐสภาเปนบุคคลสําคัญที ่ส ุดในการสรางสัมฤทธิ ์ผลของงานดานตางประเทศของรัฐสภา
ประธานรัฐสภาเปนผูแสดงบทบาทมาก และควรใหความสนใจ และเปนหนาที่ที่จะตองผลักดัน
การทําหนาที่ดานตางประเทศของรัฐสภา ๓๓ แนวความคิดดานตางประเทศและดุลยพินิจของ
ประธานรัฐสภามีผลอยางมากตอบทบาทของรัฐสภาไทยในเวทีรัฐสภาสากล และในการนําการ
ทูตรัฐสภามาใชอยางไดผล

ฝายประจํา ค ือ ผู สนับสนุนฝายการเมืองในการทําหนาที ่ด  านตางประเทศ ไดแก
สํานักงานเลขาธิการของแตละสภา และเจาหนาที่ในสายงานวิเทศสัมพันธที่ทํางานดานทวิภาคี
และดานพหุภาคี และเจาหนาที่ในสายงานกรรมาธิการ บทบาทของฝายประจําจะยิ่งมีความสําคัญ
มากขึ้นเมื่อหลักประกันเรื่องตัวบุคคลจากฝายการเมืองไมมีความเสถียร และจะสงผลตอการทํา
หนาที่ในตางประเทศใหเปนผลดีตอประเทศไทย ความสําคัญของฝายประจําดังกลาว ก็คือ ความ
แมนยําและความช่ําชองในกฎ กติกา ระหวางประเทศ และกฎ กติกาขององคการรัฐสภาระหวาง
ประเทศ ความรอบรูในงานดานเนื้อหาสาระและงานดานนโยบายเปนอยางดี การติดตามและ
คาดการณแนวโนมสถานการณระหวางประเทศเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงและบริหารจัดการ
วิกฤติ การรูจักใชการทูตรัฐสภาและธรรมเนียมการทูตเปน และความรูความสามารถในการเจรจา
ซึ่งเปนคุณสมบัติหลัก ๆ ของบุคลากรที่เปนมืออาชีพดานตางประเทศ

รัฐสภาไทยได พ ัฒนาหนวยงานดาน ตางประเทศของสํานักงานเลขาธ ิการสภา
มา อยางตอเน่ือง ซึ่งมีเปาหมายใหรัฐสภาไทยทํางานไดสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ

๓๓ พิชัย รัตตกุล, คําสัมภาษณพิเศษเร่ืองรัฐสภากับการกอบกูวิกฤติศรัทธาไทย, วันที่ ๓ กรกฎาคม
๒๕๕๓
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สถานการณโลกในแตละชวงเวลา และตอบรับพัฒนาการของระบบรัฐสภาในประเทศไทย
ตลอดจน สนับสนุนนโยบายตางประเทศและผลประโยชนดานตางประเทศของประเทศไทย แต
ในชวง ๑๐ กวาปที่แลวมา รัฐสภาไทยตองพิจารณาประเด็นและปญหาระหวางประเทศ ใน
ปริมาณที่เพิ่มขึ้นและซับซอน มีความหลากหลายทั้งหัวขอเรื่องและกลุมประเทศที่เกี่ยวของกวา
ที ่เคยประสบมา ทําใหคุณภาพงานดานตางประเทศแบบ generalists เริ่มลดความสําคัญลง
รัฐสภาไทยไดตระหนักวา คุณภาพงานดานตางประเทศแบบ specialists เปนสิ่งที่รัฐสภาไทย
ตองการมากที่สุด รัฐสภาไทยจึงเนนการปรับปรุงงานดานขอมูลระหวางประเทศและงานเนื้อหา
เฉพาะเรื่อง จะเห็นไดวาหนวยงานดานพหุภาคีมีพัฒนาการมากที่สุด ๓๔ เนื่องจากมีประเด็นคาบ
เกี่ยวตาง ๆ ที่ถือเปนวาระเรงดวนของโลกและของประเทศไทย กลาวคือ พัฒนางานดานขอมูล ๓๕

และพัฒนา

๓๔ ในป ๒๕๑๙ รัฐสภาต้ังกองวิเทศสัมพันธ และมีฝายการประชุมระหวางประเทศทํางานดานพหุภาคี
โดยตรงเปนคร้ังแรกสังกัดสํานักงานเลขาธิการรัฐสภา เมื่อยุบสํานักงานเลขาธิการรัฐสภา และต้ัง
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาแทนในป ๒๕๓๔ สํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรแยกกองวิเทศสัมพันธเปนสองกอง คือ กองความสัมพันธระหวางประเทศ
และกององคการรัฐสภาระหวางประเทศ (ซึ่งยกฐานะมาจากฝายการประชุมระหวางประเทศในกอง
วิเทศสัมพันธเดิม) แบงหนวยงานภายในเปน ๕ ฝาย คือฝายธุรการทั่วไป ฝายสหภาพรัฐสภา ฝาย
องคการรัฐสภาอาเซียน ฝายสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟก และฝายกิจการพิเศษ และต้ังแตป
๒๕๔๕ เปนตนมา กององคการรัฐสภาระหวางประเทศไดยกฐานะเปนสํานักองคการรัฐสภาระหวาง
ประเทศ ปรับฐานะของ ฝายตางๆ ๕ ฝายเดิมเปนกลุมงาน และเพิ่มใหมอีก ๑ กลุมงานคือ กลุมงาน
สมาคมรัฐสภาและสมาคมเลขาธิการรัฐสภา การแบงหนวยงานตามองคการรัฐสภาระหวางประเทศ ก็
เพื่อใหทํางานไดเต็มที่และเปนฐานสรางความชํานาญงานเฉพาะเร่ือง (issue specialists)ที่จะพัฒนาเปน
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะเร่ือง (issue experts)ไดตอไป
๓๕ สํานักองคการรัฐสภาระหวางประเทศใชวิธีการปรับระบบงานของสํานักฯ ที่เนนการทํางาน
วิชาการ ในระบบงานดังกลาวเจาหนาที่วิเทศสัมพันธจะตองทํางานดานเน้ือหาเปนงานหลักพรอมทั้ง
ผลิตงานเน้ือหาที่มีคุณภาพในการทํางานของรัฐสภาไทยในที่ประชุมรัฐสภาระหวางประเทศ เจาหนาที่
วิเทศสัมพันธตองทํางานดานขอมูลระหวางประเทศที่ครบวงจรและพยายามใชเครือขายระหวางประเทศ
มาสนับสนุนงานใหมากที่สุด ประการสําคัญที่สุด การแลกเปลี่ยนขอมูลและการสนเทศขอมูลกับ
หนวยงานพันธมิตรในประเทศและนอกประเทศเปนเร่ืองที่เนนกันมากเชนเดียวกัน



๒๘

คุณภาพของเจาหนาที่วิเทศสัมพันธใหมีความชํานาญเฉพาะเร่ืองควบคูกัน ๓๖ ผลจากการพัฒนา
บุคลากรดังกลาว ทําใหเจาหนาที่วิเทศสัมพันธจํานวนหน่ึงสามารถยกรางขอมติสําหรับการประชุม
รัฐสภาระหวางประเทศ และจัดทําเอกสารรายงานการประชุมรัฐสภาระหวางประเทศไดดวยตนเอง
นับเปนความกาวหนาขั้นตนของการพัฒนาบุคลากรดานพหุภาคีใหรองรับการเปลี่ยนแปลงได

อยางไรก็ดี เมื่อมองในบริบทของในประเทศและตางประเทศแลว บุคลากรทั้งสองสวนน้ี
เปนทั้งจุดออนและเปนภัยของการทําหนาที่ดานตางประเทศของรัฐสภาและการทูตรัฐสภา ถาหาก
ไมแกไขการบริหารจัดการ

๓.๒.๕ ฐานความรู
รัฐสภาใชขอมูลในการทํางานดานตางประเทศมากขึ้นเปนลําดับ ทั้งในเน้ืองาน

พหุภาคี ซึ่งขอมูลและการบริหารจัดการขอมูลเชิงวิชาการและเชิงนโยบายเปนหัวใจของการทํางาน
ในดานน้ี และมีการจัดต้ังกลุมงานขอมูลขาวสาร อยูในสํานักดานทวิภาคีของสํานักงานเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎร และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา แตละสภามีสํานักวิจัยและสํานักวิชาการของ
ตนเอง และคณะกรรมาธิการก็มีหนวยงานสนับสนุนขอมูลของตนเอง อยางไรก็ดี หนวยงานดาน
ขอมูลรัฐสภาเหลาน้ี ยังมิไดบูรณาการการทาํงานดานขอมูลรวมกัน และยังไมมีการใชขอมูล

๓๖ ในป ๒๕๔๘ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรไดจัดฝกอบรมความรูดานการตางประเทศ
ในการเตรียมตัวเจาหนาที่วิเทศสัมพันธของสํานักองคการรัฐสภาระหวางประเทศในงานดานสารัตถะ
เพื่อจัดการประชุมรัฐสภาระหวางประเทศในประเทศไทยในชวงป ๒๕๔๘-๒๕๕๒ และไดจัดอบรม
รุนที่ ๒ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๔๙ สําหรับเจาหนาที่วิเทศสัมพันธของสํานักความสัมพันธระหวาง
ประเทศและสํานักภาษาตางประเทศและสํานักดานตางประเทศของวุฒิสภา นอกจากน้ี ในป ๒๕๔๙
สํานักงานเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎรรวมกับคณะผูแทนถาวรแหงประเทศไทยประจําสหประชาชาติ ณ
นครเจนีวา และสถาบันฝกอบรมและวิจัยของสหประชาชาติ (UNITAR) ไดจัดฝกอบรมดานเลขานุการ
ที่ประชุมพหุภาคีของรัฐสภา ใหกับเจาหนาที่วิเทศสัมพันธของสํานักองคการฯและสํานักดานตางประเทศ
อ่ืน ๆ ของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และในป ๒๕๔๙
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรก็มีความรวมมือกับคณะผูแทนถาวรแหงประเทศไทยประจํา
สหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สงเจาหนาที่วิเทศสัมพันธที่ผานการฝกอบรมของ UNITAR ไปฝก
ปฏิบัติงานในที่ประชุมสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด ซึ่งเปนทั้งการเตรียม
ความพรอมดานสารัตถะในการจัดประชุมรัฐสภาระหวางประเทศ และในการพัฒนาเพื่อยกระดับความ
ชํานาญงานดานประเด็นเฉพาะเร่ืองในนโยบายตางประเทศ อยางไรก็ดี การฝกอบรมดังกลาวมาแลว
ไมมีการดําเนินการตอต้ังแตในชวงป ๒๕๕๐ เปนตนมา



๒๙

ระหวางกันมากนัก ต้ังแตป ๒๕๕๐ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรอยูระหวางยกระดับ
ระบบฐานขอมูลดานตางประเทศอีเล็กโทรนิกสของสํานักองคการรัฐสภาระหวางประเทศซึ่งเร่ิมใช
มาต้ังแตป ๒๕๔๓ โดยจะบูรณาการฐานขอมูลดานตางประเทศดานทวิภาคี ดานพหุภาคี ดาน
ภาษาตางประเทศใหเปนระบบเดียวกัน และจะเชื่อมโยงกัระบบฐานขอมูลการประชุมสภาผูแทนราษฎร/
การประชุมรัฐสภา และระบบฐานขอมูลคณะกรรมาธิการ ขณะน้ียังไมแลวเสร็จ ดังน้ัน แหลง
สนับสนุนใหญในดานขอมูลดานตางประเทศจึงยังคงมาจากกระทรวงการตางประเทศ และกระทรวง
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของเปนหลักอยูตอไป การทํางานดานขอมูลของหนวยงานดานพหุภาคีแมวาจะมี
ความกาวหนากวาเดิม และสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรไดจัดอบรมหลักสูตรความรูดาน
พหุภาคีใหกับเจาหนาที่วิเทศสัมพันธที่ทํางานดานพหุภาคี และจัดอบรมหลักสูตรการทูตในการประชุม
รัฐสภาระหวางประเทศใหกับเจาหนาที่วิเทศสัมพันธดานทวิภาคี ดานพหุภาคี และดานภาษา
ตางประเทศมาแลว แตฐานความรูดานตางประเทศก็ยังไมถึงขั้นที่จะจัดทําขอมูลไดดวยตนเองหรือ
พึ่งตนเองได ดังน้ัน เมื่อกลาวถึงความพรอมขององคความรูและศักยภาพดานขอมูลดานตางประเทศ
ของรัฐสภาแลว ยังถือวาเปนจุดออนและภัยของรัฐสภาไทย กลาวคือ

(๑) รัฐสภายังมีฐานความรูจํากัด นัยคือ ไมมีองคความรูรัฐสภา และ/หรือองค
ความรูนิติบัญญัติเปนของตัวเอง

(๒) รัฐสภายังตองพึ่งพาขอมูลจากนอกวงงานรัฐสภาเปนหลักในการทํางานมากกวา
ที่จะพัฒนาขอมูลใชเอง นัยคือ รัฐสภาขาดเขี้ยวเล็บ รัฐสภาไรอํานาจในการรวมบริหารและเจรจา
ตอรอง

(๓) รัฐสภายังไมมีผลสัมฤทธิ์ของเน้ืองานดานรัฐสภาและดานนิติบัญญัติอยาง
จริงจัง ทั้ง ๆ ที่มีขอเสนอแนะมิติรัฐสภาในเร่ืองตาง ๆ มากมาย ตัวบุคคลในระดับสมาชิกสภายังเปน
ปจจัยบวกตอการกาวกระโดดของบทบาทรัฐสภาในเวทีระหวางประเทศ แตก็เปนปจจัยที่ผกผันงาย
ที่สุด เพราะขึ้นอยูกับการเมืองในประเทศ นัยคือ การยกระดับการทํางานในอํานาจหนาที่รัฐสภายัง
ไมประสบความสําเร็จ เพราะความออนแอและออนดอยดานองคความรูและขอมูล

๓.๒.๖ งบประมาณ
รัฐสภาไมเคยไดรับจัดสรรงบประมาณดานการตางประเทศถึงจํานวน ๑๐๐ ลานบาท วงเงิน

สูงสุดที่เคยไดรับคือประมาณ ๕๐ กวาลานบาท ซึ่งเปนเงินกอนที่ตองมาแบงสรรกันวาจะใชในงาน
ทวิภาคีและงานพหุภาคีจํานวนเทาใด โดยการแบงสรรน้ันก็กําหนดจากรายการกิจกรรมที่ต้ังไวในแต
ละป มากนอยแตกตางกันไป วงเงินที่ไดรับจัดสรรเกือบจะใกลเคียงกับวงเงินที่ไดรับทุกปน้ัน จะถือ
วาเปนจุดออนสําหรับงานดานตางประเทศของรัฐสภาอีกประการหน่ึงก็ได เพราะวงเงินไมเคยพอ
กับงานที่ตองทํา และการแปลงรายการงบประมาณมาใชในงานที่จําเปน หรือการขออนุมัติงบกลางมา
ดําเนินงาน ก็มิใชการแกไขปญหาที่ดีเสมอไป ดังน้ัน เมื่อไมเพิ่มวงเงินดานตางประเทศให รัฐสภาจึง



๓๐

นาจะเลือกที่จะปรับการบริหารจัดการดานตางประเทศใหมีความชัดเจน ในเร่ืองของทิศทางของงาน
ดานตางประเทศที่ตองการจะทําในแตละปงบประมาณ ในแตละทิศทางของงานดานตางประเทศน้ัน ก็
ควรกําหนดไปชัดเจนวา จะใชชองทางใดทํางาน และจะทํางานชิ้นใดเรียงตามลําดับความสําคัญและ
ความเรงดวน กําหนดตัวบุคคลที่จะทํางานใหมีจํานวนที่เหมาะกับงานที่จะทําและมีคุณสมบัติตรง
กับงานที่จะทํา

๓.๒.๗ เครือขาย
(๑) ในประเทศ รัฐสภามีเครือขายการทํางานรวมกับหนวยงานและองคกรภายใน

ประเทศที่ทํางานดานตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งกระทรวงการตางประเทศ คือ เครือขายหลัก
ของรัฐสภาในดานตางประเทศ รัฐสภาหารือกับองคกรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ ภาค
วิชาการ และผูมีสวนไดเสียในสังคม นอยมาก โดยทั่วไปในขณะน้ี รัฐสภารับฟงขอมูลและขอคิดเห็น
และหารือทาทีดานตางประเทศกับหนวยงานภาครัฐเปนหลักเทาน้ัน

(๒) ในตางประเทศ รัฐสภายังจํากัดเครือขายอยูแตเฉพาะในหมูองคการรัฐสภา
ระหวางประเทศที่รัฐสภาไทยเปนสมาชิก หรือจัดต้ังกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยดวย เทาน้ัน
และแมแตภายในเครือขายตางประเทศเหลาน้ัน รัฐสภาก็ใชประโยชนจากเครือขายเหลาน้ันอยางจํากัด
กิจกรรมระหวางเครือขายจึงเปนเร่ืองของระดับบุคคลตอบุคคลมากกวาที่จะมีที่มาจากตัวรัฐสภาเอง
หรือที่จะผูกพันใหเปนประโยชนตอรัฐสภาและการทูตรัฐสภาไทยในอนาคต สวนมากจะเปนตัวบุคคล
ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณดานการตางประเทศสูง หรือเปนผูที่สนใจในประเด็นคาบเกี่ยว
หรือประเด็นเฉพาะเร่ือง นอกจากน้ัน รัฐสภาใชประโยชนจากกลุมภูมิรัฐศาสตร (geopolitical groups)
ในสหภาพรัฐสภาตํ่ามาก เน่ืองจากรัฐสภาจํากัดกิจกรรมอยูเฉพาะภายในกลุมเอเชียแปซิฟก และ
กลุมอนุภูมิภาคอาเซียน + ๓ ในสหภาพรัฐสภาเทาน้ัน และเนนเฉพาะการประชุมทางการของทั้งสอง
กลุมเทาน้ัน มิไดสนใจการตอยอดการติดตอหรือตอยอดความสัมพันธและความรวมมือเทาใดนัก
ยกเวนเมื่อรัฐสภาไทยตองการเสียงสนับสนุนในสหภาพรัฐสภา หรือประเทศไทยมีปญหาการเมือง
ที่สงผลกระทบตอฐานะในองคการรัฐสภาระหวางประเทศ และยิ่งไปกวาน้ัน รัฐสภาไทยยังไมสนใจ
เทาที่ควรในการขยายเครือขาย หรือสรางความหลากหลายของเครือขายตาง ๆ ดังน้ัน รัฐสภาจึงไมมี
เครือขายกับองคกรอ่ืนใดในตางประเทศนอกจากองคกรวิชาชีพเดียวกัน

(๓) ประเด็นคาบเกี่ยว รัฐสภาไมมีเครือขายในดานน้ีที่พอจะกลาวไดวาเปนเครือขาย
ของการทํางาน ยกเวนการเปนสมาชิกของกรอบการประชุมของรัฐสภาระหวางประเทศในดาน
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา หรือไดรับการติดตอเพื่อเชิญใหเขาประชุมกับกรอบการประชุมสมาชิก
รัฐสภาระหวางประเทศในเร่ืองการไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียร หรือกรอบการประชุมสมาชิกรัฐสภา
ระหวางประเทศวาดวยการต้ังถิ่นฐาน เทาน้ัน



๓๑

เมื่อมองในภาพรวม ก็คือ รัฐสภาสนเทศกับนอกวงงานรัฐสภาและสนเทศกันเองนอยมาก
นัยคือ รัฐสภาขาดทาทีที่มีคุณภาพ และรัฐสภายังใชประโยชนจากเครือขายตํ่ากวาศักยภาพ นัยคือ
มีพันธมิตรนอย การยอมรับก็นอยตามตัว

๓.๓ ตัวกําหนดสมรรถนะดานตางประเทศของรัฐสภาไทย
จุดแข็งของรัฐสภาไทย คือ รัฐสภาทั่วโลกและองคการรัฐสภาระหวางประเทศยังยอมรับ

บทบาทของรัฐสภาไทยในงานดานตางประเทศ และยอมรับนับถือรัฐสภาไทยวาเปนพันธมิตรที่
ไววางใจ และมีศักยภาพในการผลักดันบทบาทของสถาบันรัฐสภาในเวทีระหวางประเทศ ๓๗

จุดออนของรัฐสภาไทย รัฐสภาไทยยังไมสามารถสรางความตอเน่ืองของความเปนผูนําในเวทีรัฐสภา
ระหวางประเทศ เพราะสภามักอยูไมครบเทอมและรัฐสภายังใชชองทางการทูตรัฐสภาตํ่ากวาศักยภาพ
นอกจากน้ัน ระบบรองรับการทํางานยังไมมีคุณภาพสูงเพียงพอ กลาวคือ สํานักงานเลขาธิการทั้ง
สองสภา ยังขาดบูรณาการของกระบวนทัศน ระบบงาน ระบบคน ระบบฐานความรู และระบบ
งบประมาณที่จะทํางานดานการตางประเทศอยางมีพลวัตร ๓๘ และฝายการเมืองซึ่งมีประธานรัฐสภา
เปนผูนําสูงสุดเปนตัวแปรที่ควบคุมไดยาก และสงผลกระทบตอสมรรมถนะดานตางประเทศของ
รัฐสภาไทย และการใชการทูตรัฐสภาไทยใหเกิดผลสัมฤทธิ์

ตัวกําหนดสมรรถนะดานตางประเทศของรัฐสภาไทย ไดแก รัฐสภา หนวยงาน/องคกรที่
ทํางานดานตางประเทศ ประชาชนในประเทศ ประชาคมระหวางประเทศ และการบริหารจัดการ
งานดานตางประเทศของรัฐสภา

๓.๓.๑ รัฐสภา
จากองคประกอบนการทํางานดานตางประเทศที่ไดกลาวมาแลว สิ่งที่ตองคํานึงถึงในการ

วัดสมรรถนะของรัฐสภาในงานดานตางประเทศจากตัวของรัฐสภาเอง ไดแก ความพรอม องค
ความรู และฝมือในการทํางานดานการตางประเทศ และการใชการทูตรัฐสภาใหเปน

๓.๓.๒ หนวยงาน/องคกรที่ทํางานดานตางประเทศ
มีความร วมม ือก ันในการใหข อม ูลและขอ เสนอแนะตอร ัฐสภาเพื ่อทํางา นด าน

ตางประเทศและในการหารือทาทีรวมกันในประเด็นสากลเปนประจําเพื่อเตรียมตัวรัฐสภาใหพรอม
ในการไปทําหนาที่ในตางประเทศและในการเปนเจาภาพกิจกรรมดานตางประเทศตาง ๆ ในประเทศ

๓๗ สุภาสินี ขมะสุนทร, เอกสารวิชาการกรณีศึกษาสวนบุคคล เร่ือง รัฐสภากับการตางประเทศ,
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงสําหรับขาราชการรัฐสภาสามัญระดับ ๙ ขึ้นไป พ.ศ.๒๕๔๙, หนา ๒๔
๓๘ สุภาสินี ขมะสุนทร, อางแลว



๓๒

แตยังไมถึงขั้นยอมรับวารัฐสภาเปนพันธมิตรกับตนในงานดานตางประเทศ เพราะยังติดวาเรื่อง
ตางประเทศเปนเร่ืองของภาครัฐบาล รัฐสภาไมเกี่ยวของดวยนอกจากเร่ืองการใหสัตยาบันสนธิสัญญา
เทาน้ัน หรือถาหากวาสมาชิกรัฐสภาไปทําหนาที่ของขาราชการประจําที่มีหนาที่ในเร่ืองน้ัน ๆ โดยตรง
ก็จะเขาขายผิดรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๖๕ ซึ่งมีประเด็นที่สมควรพิจารณาวาการเขาไปมีบทบาทรวมกับ
การเขาไปแทรกแซงน้ันตางกันมาก การที่ไปทําใหแนวนโยบายแหงรัฐไดรับประโยชนน้ันเปนสิ่งที่
ฝายตาง ๆ กลับจะยิ่งตองใหความสนับสนุน ๓๙ หรือเปนเพราะรัฐสภาไมเคยแสดงตัวใหเห็นวา
ทํางานดานตางประเทศอยางเอาจริงเอาจังและเต็มไปดวยสาระมากกวาการไดมีโอกาสเดินทางไป
ตางประเทศเพื่อเปดโลกทัศนและเขาวงสังคมตางประเทศ และอาจมีบางหนวยงานที่ทํางานดาน
ตางประเทศบางหนวยเคยถูกผูแทนจากรัฐสภาบางคนบางคณะปฏิบัติใหเกิดความไมสบายใจ
ทั้งหมดน้ีทําใหหนวยงาน/องคกรที่ทํางานดานตางประเทศมองขามรัฐสภาในฐานะเสาหลักเสาหน่ึง
ของประเทศ และการทําหนาที่ของรัฐสภาตามหลักการสากลและรัฐธรรมนูญ รวมทั้งมองขามจุดเดน
ของรัฐสภาไทยในสายตาตางประเทศ และพรอมหรือไมสมัครใจที่จะบูรณาการการทํางานดาน
ตางประเทศรวมกับรัฐสภา

๓.๓.๓ ประชาชนในประเทศ
การทํางานดานตางประเทศของรัฐสภาขาดผูสนับสนุนในประเทศ เพราะภาพลักษณที่ไมดี

ของรัฐสภาในสายตาของประชาชนและประชาชนมีความเบื่อหนายกับการทํางานที่ไมจริงจังของ
รัฐสภา การทํางานดานตางประเทศเพื่อเปนปากเสียงของประชาชน ยังมีไมมากเพราะเรื่อง
ตางประเทศเปนเร่ืองไกลตัวประชาชนและยังเปนเร่ืองที่เขาใจไดยากสําหรับสมาชิกสภา

๓.๓.๔ ประชาคมรัฐสภาสากล
ถึงแมรัฐสภาไทยจะมีจุดเดนในสายตาของประชาคมรัฐสภาสากลดังกลาวมา แตถา

องคาพยพในรัฐสภาทั้งหมดไมสนองตอบการทํางานดานตางประเทศ และการใชการทูตรัฐสภาให
เกิดประโยชนตามพันธกรณีและเต็มศักยภาพของรัฐสภายังทําไดอยูในระดับตํ่า และรัฐสภายัง
พัฒนาองคความรูและฝกปรือฝมือในงานดานตางประเทศไมทันกับผลกระทบตาง ๆ ที่มาถึงตัว
รัฐสภา รวมทั้งยังไมสนใจที่จะสรางเครือขายใหม ๆ สําหรับการทูตรัฐสภาไทยแลว ในที่สุดรัฐสภาไทย
ก็จะรักษาจุดเดนดังกลาวน้ีไวไมได นอกจากน้ัน ทุกวันน้ี การเมืองภายในประเทศไทยเปนที่จับตา
มองของทั่วโลก โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนอกรัฐธรรมนูญที่ยังคงเปนความ
เสี่ยงของประเทศอยู และความขัดแยงของคนในประเทศอยางรุนแรงที่ยังดํารงอยู และการสราง
ความปรองดองแหงชาติที่ยังคืบหนาไปไมมาก ตลอดจนกระบวนการหาความจริงในเหตุการณ
เดือนเมษายนและพฤษภาคม ๒๕๕๓ ที่ยังดําเนินการไมได ทั้งหมดน้ีจะสงผลใหประชาคมรัฐสภา

๓๙ วีระศักด์ิ โควสุรัตน, สัมภาษณพิเศษ, ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๕๓
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ระหวางประเทศเปนตัวกําหนดสมรรถนะดานการตางประเทศของรัฐสภาไทยที่สําคัญไมนอยไป
กวาตัวกําหนดสมรรถนะตัวอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการทําหนาที่ของรัฐสภาไทยพื่อเยียวยาประเทศ
หลังวิกฤติและปองกันการเกิดวิกฤติของประเทศรอบใหม

๓.๓.๕ การบริหารจัดการ
ทั้งหมดน้ีจะรวมอยูที่การบริหารจัดการ ทั้งการบริหารจัดการตัวรัฐสภาเองในงาน ดาน

ตางประเทศดวยการบริหารจัดการทรัพยากรสําหรับงานดานตางประเทศทุกดานอยางลงตัวและมี
ทิศทางและยุทธศาสตร การนําเครือขายมาใชอยางไดผล มีแบบแผนและชุดความรูดานการ
ตางประเทศ และพัฒนาเครือขายใหหลากหลาย และตอบสนองประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
ตางประเทศในความรับผิดชอบของรัฐสภา รัฐสภาตองเขาหาประชาชน และดึงประชาชนมาเปนพวก
ใหมากขึ้น สรางความเขาใจในงานดานตางประเทศ และการทํางานดานน้ีที่ประโยชนจะตกถึงประชาชน
รวมทั้งแกภาพลักษณดานลบในสายตาประชาชนดวยการทํางานอยางมีความรับผิดชอบ รัฐสภาตอง
เขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมระหวางประเทศทุกดาน มีความพรอมที่จะรวมกันแกไขปญหาสากล
และสรางความเชื่อมั่นใหประเทศไทยในเวทีสากล และจะตองมีการบริหารจัดการวิกฤติอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งกอนเกิดวิกฤติและหลังเกิดวิกฤติแลว

๓.๔ วิกฤติศรัทธาไทย
๓.๔.๑ จากการปฏิวัติไหม (Silk Revolution) สูการเมืองทองถนน (Street Politics)

และการเมืองระหวางสี (Color Politics) ถึงการสรางประเทศไทยข้ึนมาใหม (Rebuilding
Thailand)

การชุมนุมทางการเมืองเพื่อเรียกรองใหพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ลาออกจากตําแหนง
นายกรัฐมนตรี เปนการชุมนุมที่ยาวนานหลายเดือน เน่ืองจากความไมพอใจการบริหารประเทศของ
พันตํารวจโท ทักษิณฯ ในหมูชนชั้นกลางและชนชั้นปกครอง และจากการที่พันตํารวจโท ทักษิณฯ
ไดขายหุนของบริษัท ชินคอรเปอเรชั่น ใหกับบริษัท เทมาเซ็ก ของประเทศสิงคโปร โดยไมเสียภาษี
ใหรัฐ การชุมนุมทางการเมืองดังกลาวมีกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเปนแกนนํา
ต้ังแตในปลายป ๒๕๔๘ จนกระทั่งพันตํารวจโท ทักษิณฯ ไดประกาศยุบสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่
๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ เพื่อจัดการเลือกต้ังทั่วไปในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ ซึ่งเปนการเลือกต้ังที่
พรรคไทยรักไทยของพันตํารวจโท ทักษิณฯ เปนพรรคใหญที่ลงเลือกต้ังเพียงพรรคเดียว เพราะ
พรรครวมฝายคานไมลงเลือกต้ังดวย ผูชุมนุมและกลุมพันธมิตรฯ รวมทั้งพรรครวมฝายคานไมยอมรับ
ผลการเลือกต้ังวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ เพราะเห็นวาผลการเลือกต้ังมีปญหาในขอบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ การชุมนุมจึงดําเนินตอมาจนกระทั่งพันตํารวจโท ทักษิณฯ ไดลาออกจาก
ตําแหนงนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๙ และตอมาในตนเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๙



๓๔

ศาลรัฐธรรมนูญก็ไดประกาศใหการเลือกต้ังเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ เปนโมฆะ และตอมา
พันตํารวจโท ทักษิณฯ ในฐานะนายกรัฐมนตรีรักษาการไดประกาศวันเลือกต้ังคร้ังใหมในวันที่ ๑๕
ตุลาคม ๒๕๔๘ ซึ่งพรรครวมฝายคานประกาศลงสมัครรับเลือกต้ังดวย และในระหวางที่พันตํารวจโท
ทักษิณฯ เดินทางไปราชการ ณ สหรัฐอเมริกา เพื่อปราศรัยในที่ประชุมสมัชชาใหญสหประชาชาติ
ณ นครนิวยอรค ในคืนวันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ “คณะปฏิรูปการปกครองแผนดินอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข” หรือ “คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ (คมช.)” ในเวลาตอมา
ซึ่งประกอบดวยกองทัพและตํารวจ ไดเขายึดอํานาจการบริหารประเทศจากพันตํารวจโท ทักษิณฯ
โดยสันติและปราศจากเลือดเน้ือ หรือที่รูจักกันในตางประเทศวา “การปฏิวัติ (ที่นุมเหมือน) ไหม”
(Silk Revolution) ๔๐ โดยคมช.ใหเหตุผลวา เพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะใหญระหวางผูชุมนุมกลุม
พันธมิตรฯ และผูชุมนุมกลุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.) ที่สนับสนุน
พันตํารวจโท ทักษิณฯ ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๙

การชุมนุมทางการเมืองของ กลุมพันธมิตร และกลุมนปช. กอนการยึดอํานาจไดสรางการ
แบงฝายทางการเมืองอยางชัดเจนระหวางกลุมผูสนับสนุนพนัตํารวจโท ทักษิณฯ ซึ่งมีฐานเสียงในชนบท
และมีพรรคไทยรักไทยเปนแกนนํา กับกลุมผูตอตานพันตํารวจโท ทักษิณฯ ซึ่งมีฐานเสียงสวนใหญ
อยูในกรุงเทพฯ และในบางภาคของประเทศภายใตการนําของกลุมพันธมิตรฯ และถึงแมวาคมช. จะ
มีความกาวหนาในการทําตามแผนการนําประเทศไทยกลับสูประชาธิปไตยภายใน ๑ ป จนในป ๒๕๕๐
รัฐธรรมนูญฉบับใหมไดรับความเห็นชอบการออกเสียงประชามติและมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ ๒๔
สิงหาคม ๒๕๕๐ และจะมีการเลือกต้ังทั่วไปในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ แตการแบงฝายทาง
การเมืองดังกลาวกไ็มลดลงเลยในชวงเวลา ๑ ปเศษที่ คมช. บริหารประเทศ และพลเอก สุรยทุธ จุลานนท
เปนนายกรัฐมนตรี จึงทําใหความขัดแยงทางความคิดและการแบงฝายทางการเมืองในสังคมไทย
บานปลายไปเร่ือย ๆ และทวีความรุนแรงขึ้นเปนลําดับ ภายหลังจากศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคไทย
รักไทยในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๐ และคดีความของพันตํารวจโท ทักษิณไดทะยอยเขาสูกระบวนการ
ยุติธรรม ภาวะทางการเมืองภายในประเทศดังกลาวไดพัฒนามาสูการเมืองระหวางสี (color politics)

๔๐ นาย Michael Vatikiotis อดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ Far Eastern Economic Review และ
นักวิชาการประจําสถาบันเอเชียตtวันออกเฉียงใตศึกษา ประเทศสิงคโปร ในปจจุบัน เปนผูบัญญัติศัพทน้ี
ใชเปนคร้ังแรกในบทความเร่ือง “In Thailand: A Silk Revolution”ในหนังสือพิมพ International
Herald Tribune ฉบับวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๘ ใชอธิบายการชุมนุมทางการเมืองของกลุมพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยอยางสันติจนกระทั่งพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ลาออกจากตําแหนง
นายกรัฐมนตรี และนิตยสาร Times ไดนําคําน้ีมาใชตอ และตอมาคําน้ีไดนํามาใชเรียกการยึดอํานาจ
ของคมช.โดยปราศจากความรุนแรงเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๘
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เมื่อพรรคพลังประชาชนชนะการเลือกต้ังทั่วไปเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม๒๕๕๐ และเปนแกนนํา
รัฐบาลผสมที่มีนายสมัคร สุนทรเวช และนายสมชาย วงศสวัสด์ิ เปนนายกรัฐมนตรีในป ๒๕๕๑
กลุมพันธมิตรฯ ไดออกมาตอตานรัฐบาลทั้ง ๒ ชุด เพราะถือวาเปนรัฐบาลตัวแทนพันตํารวจโท
ทักษิณ กลุมพันธมิตรฯใชเวลาตอสูยาวนานถึง ๙ เดือน และใชสีเหลืองเปนสัญญลักษณในการตอสู
กับรัฐบาลพรรคพลังประชาชนและกลุม นปช. ซึ่งใชสีแดงในการตอสูกับกลุมสีเหลือง กลุม
พันธมิตรฯไดยึดทําเนียบรัฐบาล จนทําใหรัฐบาลตองใชทาอากาศยานดอนเมืองเปนที่ทําการชั่วคราว
และกดดันรัฐบาลนายสมชายใหลาออกดวยการยึดสนามบินสุวรรณภูมิในปลายเดือนพฤศจิกายน
๒๕๕๑ แตรัฐบาลนายสมชายไดหมดวาระลงเมื่อศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคพลังประชาชน และ
พรรครวมรัฐบาลบางพรรคในเวลาตอมา กลุมพันธมิตรฯจึงยุติการชุมนุม แตกลุมนปช.กลับมา
เคลื่อนไหวทางการเมืองอีกคร้ังเมื่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรีในปลายป ๒๕๕๑
และนปช.ไดชุมนุมมาเปนระยะ ๆ ในป ๒๕๕๒ เพื่อเรียกรองมาตรฐานเดียวกันในการดําเนินคดี
ตาง ๆ ของกลุมนปช. กลุมพันธมิตรฯ และพันตํารวจโท ทักษิณฯ และเรียกรองความเปนธรรมใน
สังคม จึงกลาวไดวา การชุมนุมทางการเมืองของกลุมพันธมิตรฯ ในป ๒๕๕๑ ซึ่งกลุมพันธมิตรฯ
ไดเร่ิมตนขึ้นในปลายป ๒๕๔๘ คือ การใชการเมืองทองถนน (street politics) เพื่อเปลี่ยนแปลง
การเมืองในประเทศ แทนการใชระบบรัฐสภา และการพูดคุยกัน (dialogue) ซึ่งไมเคยมีการพูดคุย
กันเลยนับต้ังแตพันตํารวจโท ทักษิณฯ ยุบสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ เปน
ตนมา จนทําใหการเมืองทองถนนกลายมาเปนวัฏจักรทางการเมืองของประเทศไทยที่แสดงผลใน
สมัยของรัฐสภาชุดปจจุบันที่มาจากการเลือกต้ังเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐

ในป ๒๕๕๒ ตอป ๒๕๕๓ ความแหลมคมของการเมืองทองถนนไดทําใหการเมือง
ระหวางสีมีความเขมขนมากยิ่งขึ้น และผลที่ตามมาก็คือ การเมืองระหวางสียิ่งแบงแยกสังคมใหราว
ลึกลงไป กลุมเสื้อสีเหลืองและกลุมเสื้อสีแดงแขงกันชวงชิงมวลชนและความไดเปรียบทางการเมือง
โดยผานสื่อโทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ และสื่ออีเล็กโทรนิกสของแตละฝาย ทําใหความขัดแยงทาง
การเมืองและความแตกแยกในสังคมมีความยืดเยื้อ (protracted) และเพิ่มความรุนแรงเปนลําดับ ใน
เดือนเมษายน ป ๒๕๕๒ กลุมนปช. ไดชุมนุมคร้ังใหญที่กรุงเทพฯ และไดบุกรุกสถานที่จัดประชุม
สุดยอดผูนําอาเซียนกับผูนํามิตรประเทศที่เมืองพัทยาและชุมนุมตอที่กรุงเทพฯ ในชวงสงกรานต
แต นปช. ไดยุติการชุมนุมในเวลาตอมา หลังจากน้ัน นายกอภิสิทธิ์ฯ ไดรวมมือกับรัฐสภา
ดําเนินการแผนการสมานฉันท เพื่อหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับการยุติการชุมนุมของนปช. และแกไข
รัฐธรรมนูญฉบับ ๒๕๕๐ อยางไรก็ดี เมื่อการแกไขรัฐธรรมนูญไมมีความคืบหนา แผนการสมานฉันท
จึงพับไป กลุมนปช. จึงชุมนุมใหญทางการเมืองเมื่อปลายเดือนมีนาคม ๒๕๕๓ รัฐบาลประกาศใช
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ในพื้นที่ชุมนุมของ นปช.
ในกรุงเทพฯ แตก็มีความพยายามของหลายฝายที่ตองการใหรัฐบาลและนปช. ไดพูดคุยกันและยุติ
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ความขัดแยงดวยสันติวิธีโดยปราศจากความรุนแรง ดังน้ัน เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๓ จึงไดมี
การพูดคุยกันโดยตรงเปนคร้ังแรกระหวางนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์กับผูนํากลุม นปช. แตก็ลมเหลว
ในไมกี่วันตอมา ในที่สุดรัฐบาลไดประกาศภาวะฉุกเฉินในกรุงเทพฯ และบางจังหวัดหลังจากกลุม
นปช. ไดบุกรุกรัฐสภา และมีการใชความรุนแรงและกาํลังระหวางนปช. กับทหารเปนระยะ ๆ
ต้ังแตวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ จนกระทั่งนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ไดเชิญให นปช. เขารวมแผนการ
ปรองดองแหงชาติเมื่อตนเดือนพฤษภาคมฯ และไดประกาศวันเลือกต้ังทั่วไปในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน
๒๕๕๓ นปช. ก็ไมเลิกชุมนุม จนรัฐบาลตองใชกําลังทหารยุติการชุมนุมของกลุม นปช. ที่ยานราช
ประสงคลงไดเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ หลังจากชุมนุมมานานถึง ๓ เดือน มีผูเขารวมชุมนุม
มากกวาทุกคร้ัง รวมผูเสียชีวิตกวา ๘๐ คน ผูบาดเจ็บกวา ๑,๐๐๐ คน และศูนยการคาถูกเผาหลายจุด
ในใจกลางกรุงเทพฯ รัฐบาลไดประกาศเดินหนาแผนการปรองดองแหงชาติ และการปฏิรูปประเทศ
ไทย เพื่อสรางประเทศไทยขึ้นมาใหม (Rebuilding Thailand) โดยการระดมความคิดเห็นจากภาค
ประชาสังคม และประชาชนทั่วประเทศ และไดเชิญผูที่สังคมไทยใหความเคารพเชื่อถือมาเปน
ประธานดําเนินการ แตในชั้นน้ี การปรองดองแหงชาติและการปฏิรูปประเทศไทยยังไมความคืบหนา
เทาที่ควร นอกจากน้ัน รัฐบาลยังคงประกาศภาวะฉุกเฉินในกรุงเทพฯ และบางจังหวัดอยูตอไป
เน่ืองจากยังมีความไมสงบเรียบรอยอยางแทจริง และมีการวางระเบิดสถานที่ตาง ๆ ในกรุงเทพฯ
และใชอาวุธทหารทําลายสถานที่ราชการในจังหวัดใกลเคียงเปนระยะ ๆ ในสวนผูนํานปช.และผู
รวมชุมนุมจํานวนหน่ึงอยูระหวางดําเนินคดีที่เกี่ยวของกับกระทําของผูกอการราย และรัฐบาลได
ประกาศใหพันตํารวจโท ทักษิณฯ เปนผูกอการราย เน่ืองจากรัฐบาลเชื่อวาพันตํารวจโท ทักษิณฯ
สนับสนุนการใชความรุนแรงในการชุมนุมของ นปช. ในชวงเดือนมีนาคม-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓

ดวยเหตุน้ี นักวิเคราะหการเมืองจึงมีความเห็นกันวา ภาวะการณทางการเมืองของประเทศไทย
ในชวงหลังวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ดังกลาวขางตนน้ี คือ ความตอเน่ืองของความขัดแยงทาง
การเมืองและการชวงชิงอํานาจทางการเมืองที่ดํารงอยูมาต้ังแตปลายยุคพันตํารวจโท ทักษิณฯ ใน
ปลายป ๒๕๔๘ เปนตนมา และตอยอดดวยการร้ือฟนปญหาความไมเปนธรรมในสังคมไทยระหวาง
สังคมเมืองและสังคมชนบท และปญหาความรวยและความยากจน ซึ่งเปนปญหาเร้ือรังของการ
พัฒนาประเทศไทยขึ้นมาอีกคร้ังหน่ึง ดังน้ัน จึงคาดการณกันวา ประเทศไทยยังมีความเสี่ยงที่จะเกิด
ความรุนแรงทางการเมืองคร้ังใหม เพราะเงื่อนไขของความขัดแยงทางการเมืองและความแตกแยก
ทางสังคม ทั้งระหวางกลุม นปช. กับรัฐบาลนายกอภิสิทธิ์ฯ ระหวางกลุมพันธมิตรฯ และกลุม นปช.
และระหวางเมืองกับชนบท ยังดํารงอยู และความรุนแรงทั้งปวงยังไมหมดไป เพราะการเยียวยา
แกไขยังไมรวดเร็วและทั่วถึง นอกจากน้ัน การนําสถาบันพระมหากษัตริย และการใชกฎหมายหมิ่น
พระบรมเดชานุภาพมาเปนประเด็นทางการเมือง ทั้งการเมืองในระบบ การเมืองทองถนน และ
การเมืองระหวางสี ก็จะมีผลตอความมั่นคงของประเทศ การสรางความปรองดองแหงชาติ และการ
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ปฏิรูปประเทศไทย เพื่อสรางประเทศไทยขึ้นมาใหม ทั้งหมดน้ี คือ บริบทของวิกฤติประเทศไทยที่
ไดสงผลตอความเชื่อมั่นของตางประเทศตอประเทศไทยมาแลวในชวงเดือนกันยายน ๒๕๔๙-วันที่
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ และตอเน่ืองมาถึงปจจุบันเมื่อประเทศไทยมีรัฐสภาที่มาจากเลือกต้ังแลว
สภาวะดังกลาวในขณะน้ีไดกาวเขาสูภาวะวิกฤติศรัทธาไทยไปแลว เพราะปญหาการเมืองภายในประเทศ
ที่ยืดเยื้อเร้ือรังขามปติดตอกัน และยังหาจุดลงเอยและจุดสิ้นสุดไมได สงผลกระทบตอเศรษฐกิจ
สังคม และประชาชนอยางมาก

๓.๔.๒ นัยของวิกฤติประเทศไทย
(๑) ในบริบทตางประเทศ
เหตุการณทางการเมืองของไทยในชวง ๔ ปที่ผานมา ซึ่งถือเปนวิกฤติของประเทศไทย

รัฐบาลไทยตองเลื่อนการจัดประชุมอาเซียนในระดับตาง ๆ ออกไปจากกําหนดเวลาเดิม กอใหเกิด
ความลาชาตอวาระงานตาง ๆ ของอาเซียน และเปนผลลบตอการทําหนาที่ของประเทศไทยในตําแหนง
ประธานอาเซียน จนกระทั่งสถานการณการเมืองเร่ิมน่ิงในชวงตนของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
รัฐบาลจึงไดจัดประชุมอาเซียนในประเทศไทยไดครบทุกกรอบ นอกจากน้ัน วิกฤติประเทศไทยยัง
เปนอุปสรรคตอความพยายามสรางภาพลักษณของประเทศไทย หรือในภาษาอังกฤษเรียกวา
“Branding Thailand” เปนอยางมาก ตัวอยางเชนในนิตยสาร Newsweek ประจําวันที่ ๑๔ มิถุนายน
๒๕๕๓ ไดลงบทความเร่ือง “The end of Brand Thailand: How mismanagement and mistakes
turned a high-growth democratic paradise into a violent mess” ซึ่งกลาววา ภาพลักษณที่ดีของไทย
ในความเปนสยามเมืองยิ้ม ไดแก การเปนประเทศที่สงบสันติ มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ
และมีผูคนที่เปนมิตรตกตํ่าลงอยางมาก เปนผลใหไทยสูญเสียความสามารถในการแขงขันทั้งดาน
การลงทุนและการทองเที่ยวอยางนาเสียดายยิ่ง ๔๑ การใชความรุนแรงระหวางกองกําลังทหารกับผู
ชุมนุม นปช. ในชวงเดือนเมษายน-กลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ ทําใหประเทศไทยซึ่งเปนประเทศ
ที่เคยมีประชาธิปไตยที่เฟองฟูและมีชีวิตชีวากลับถูกมองจากตางประเทศวาเปนรัฐที่ปกครองไมได
และกําลังเปนรัฐที่ลมเหลว (ungovernable and failing state) เพราะใชวิธีการที่ไมเปนประชาธิปไตย
ในการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ๔๒ นานาชาติตองการเห็นการเมืองไทยดําเนินไปตามกระบวนการ
ประชาธิปไตยและสันติวิธี และไมยอมรับการรัฐประหารซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงนอกรัฐรรมนูญ

๔๑ สาโรจน ชวนะวิรัช เลขาธิการมูลนิธิไทย, คํากลาวในการประชุมระดมสมองและรับฟงความ
คิดเห็นของหนวยราชการ และภาคสวนที่เกี่ยวของของไทยเกี่ยวกับภาพลักษณของประเทศไทย, วันที่
๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน,หนา ๓
๔๒ Kurlantzick, The End of Brand Thailand: How mismanagement and mistakes turned a high-growth
democratic paradise into a violent mess, Newsweek, 14 June 2010, หนา ๒๘
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หรือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในรูปแบบอ่ืนๆ ที่มิใชแนวทางประชาธิปไตย แตก็ไมถึงขั้นที่จะ
เขามาไกลเกลี่ยหรือเปนตัวกลางในการคลี่คลายปญหาการเมืองภายในของไทย นานาชาติสนับสนุน
การฟนฟูประเทศไทยตามแผนการปรองดองแหงชาติ และการปฏิรูปประเทศไทยของนายกรัฐมนตรี
อภิสิทธิ์ฯ  แตองคกรภาคประชาสังคมระหวางประเทศก็เรียกรองใหรัฐบาลยกเลิกพระราชกําหนด
การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ในกรุงเทพฯ และจังหวัดตาง ๆ ทั้ง ๒๓
จังหวัด๔๓ เพื่อนําประเทศคืนสูภาวะปกติและเอ้ือตอกระบวนการปรองดองของรัฐบาล นอกจากน้ัน
ยังขอใหรัฐบาลเรงสอบสวนใหไดความจริงเกี่ยวกับการใชกําลังทหารยุติการชุมนุมของกลุม นปช.
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคมฯ อยางโปรงใสและยึดหลักสิทธมินุษยชน อยางไรก็ดี นานาชาติตระหนัก
ถึงความไมสบายใจของรัฐบาลไทย เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองของพันตํารวจโท ทักษิณฯ
ในตางประเทศ ซึ่งขณะน้ีพันตํารวจโท ทักษิณฯ มีฐานะเปนตองหาคดีตามกฎหมายไทย และหลังจาก
เหตุการณเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๓ รัฐบาลไทยถือวาพันตํารวจโททักษิณฯ เปนผูกอการราย
นอกจากน้ัน นานาชาติก็รับรูถึงการตอสูเรียกรองความเปนธรรมทางการเมืองของพันตํารวจโท ทักษิณฯ
โดยทีมทนายความในตางประเทศและการทํางานในตางประเทศของทีมงานอดีตนักการเมืองพรรคไทย
รักไทยและพรรคพลังประชาชน รัฐบาลตางประเทศจึงมีความระมัดระวังในเร่ืองตาง ๆ ที่เกี่ยวพัน
กับพันตํารวจโท ทักษิณฯ ทั้งในตางประเทศ ในประเทศไทย และภายในประเทศของตน

(๒) ในบริบทรัฐสภาสากลและองคการรัฐสภาระหวางประเทศ

๔๓ เมื่อวันจันทรที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ องคการ Crisis International และองคการ Human Rights
Watch ไดเรียกรองใหรัฐบาลนายกอภิสิทธิ์ฯ ยกเลิกพระรชกําหนดภาวะฉุกเฉินในกรุงเทพฯ และ
ตางจังหวัดทั้ง ๒๔ จังหวัด เพื่อเปดทางสูการสรางความปรองดองแหงชาติตามแผนการของนายกรัฐมนตรี
และขจัดเงื่อนไขในการเคลื่อนไหวสรางความรุนแรงทางการเมืองและสังคมในประเทศไทยคร้ังใหม,
โปรดดูรายงานขาวจากหนังสือพิมพบางกอกโพสต ฉบับวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ตอมามติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคมฯ ไดยกเลิกการใชพระราชกําหนดภาวะฉุกเฉินใน ๕ จังหวัดไดแก
จังหวัดศรีษะเกษ, จังหวัดกาฬสินธ, จังหวัดนาน, จังหวัดนครสวรรค, และจังหวัดนครปฐม เน่ืองจาก
สถานการณดีขึ้น แตก็สามารถนําพระราชกําหนดมาใชใหมไดในจังหวัดเหลาน้ีถาหากกลุม นปช .
กลับมาเคลื่อนไหวอีก และคงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
ตอไปในกรุงเทพฯ และอีก ๑๘ จังหวัด ไดแก จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดอยุยา จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงราย จังหวัดลําปาง จังหวัดขอนแกน จังหวัด
อุดรธานี จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดมหาสารคามจังหวัดรอยเอ็ด
จังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดสกลนคร และจังหวัดมุกดาหาร และลาสุดคณะรัฐมนตรีไดมีมติยกเลิก
อีก ๕ จังหวัด
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รัฐสภาไทยไดประกาศตัววาจะจัดการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา คร้ังที่ ๑๑๖
ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๐ ณ กรุงเทพฯ ดังน้ันนับต้ังแตการยุบสภาผูแทนราษฎรเพื่อจัดการ
เลือกต้ังทั่วไปในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ เปนตนมา รัฐสภาสากลและองคการรัฐสภาระหวาง
ประเทศ ไดสนใจติดตามสถานการณการเมืองภายในของประเทศไทยเปนกรณีพิเศษกวาคร้ังใดๆ
เพราะเกี่ยวของกับการจัดประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาในป ๒๕๕๐ โดยตรง และเน่ืองจากการ
ตอตานพันตํารวจโท ทักษิณโดยกลุมพันธมิตรฯ เร่ิมมีผลทางการเมืองที่เปนรูปธรรม และไดรับการ
สนับสนุนจากชั้นกลางและผูคนที่ “เขาถึงขอมูลขาวสาร” ๔๔ เพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ นอกจากน้ัน การคว่ําบาตร
ไมลงเลือกต้ังของพรรครวมฝายคานในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ ไดทําใหวงการรัฐสภาสากลเร่ิมมี
ความไมมั่นใจวาการเมืองไทยจะกลับเขาสูภาวะปกติหลังการเลือกต้ังในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙
เชนเดียวกับการยุบสภาและการเลือกต้ังทุกๆ คร้ังในอดีตหรือไม เพราะการเลือกต้ังในวันที่ ๒
เมษายนฯ จะเกิดขึ้นในบริบททางการเมืองที่แตกตางอยางสิ้นเชิงกับบริบททางการเมืองของไทยที่
ผานๆ มา อยางไรก็ดี ถึงแมวา การชุมนุมทางการเมืองของกลุมพันธมิตรฯ จะเปนไปดวยความสงบ
และหลีกเลี่ยงการใชความรุนแรงกันอยางเต็มที่ และมีการเลือกต้ังในวันที่ ๒ เมษายนฯ ซึ่งแสดงถึง
การบรรลุนิติภาวะของการเมืองไทย แตประชาคมรัฐสภาสากลก็มีความไมมั่นใจในเสถียรภาพทาง
การเมืองของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น และเร่ิมกังวลถึงผลที่จะกระทบถึงการจัดประชุมสมัชชาสหภาพ
รัฐสภาที่กรุงเทพฯ เมื่อศาลรัฐธรรมนูญประกาศใหการเลือกต้ังในวันที่ ๒ เมษายนฯ เปนโมฆะ และ
พันตํารวจโท ทักษิณประกาศลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีและจะจัดการเลือกต้ังครังใหมใน
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๙ แตพันธมิตรฯ ไดยุติการตอตานพันตํารวจโททักษิณเมื่อคมช.ยึดอํานาจ
เมื่อวนัที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ซึ่งในสายตาของวงการรัฐสภาระหวางประเทศ นอกจากจะไมยอมรับ
การยึดอํานาจของ คมช. เพราะขัดกับหลักการของประชาธิปไตยระบบรัฐสภา (parliamentary
democracy) เน่ืองจากการที่ทหารยึดอํานาจการบริหารประเทศเปนการเปลี่ยนแปลงนอกรัฐธรรมนูญ
และคมช. ยังยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ และยุบรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว เพื่อ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหมและจัดการเลือกต้ังภายใน ๑ ป และแตงต้ังสภานิติบัญญัติแหงชาติ
มาทําหนาที่รัฐสภา

รัฐประหารเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ สงผลกระทบตอภาพลักษณของประเทศไทยใน
ฐานะประเทศที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาประชาธิปไตย และสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นและ
การยอมรับจากนานาประเทศ ตลอดจนบทบาทของประเทศไทยในการมีสวนรวมและผลักดัน
มาตรการตาง ๆ ในเวทีระหวางประเทศ ผลจากการรัฐประหารของ คมช. ก็คือ รัฐสภาไทยถูกลด
บทบาทในสหภาพรัฐสภาเปนเวลา ๑ ปในชวงสภานิติบัญญัติฯ และรัฐสภาไทยไดกลับมามีบทบาท

๔๔ กาแฟดํา, กรุงเทพธุรกิจ, ๑๔ เมษายน ๒๕๔๙
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ในสหภาพรัฐสภาอยางสมบูรณเมื่อมีรัฐสภาหลังการเลือกต้ังทั่วไปในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐
แลว ในขณะที่สภานิติบัญญัติฯ ยังคงเขารวมกิจกรรมไดในกรอบความรวมมือรัฐสภาในระดับ
ภูมิภาค อาทิ สมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly-AIPA), การประชุม
รัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟก (Asia-Pacific Parliamentary Conference-APPF), สหภาพสมาชิก
รัฐสภาเอเชียและแปซิฟก (Asia-Pacific Parliamentarians’ Union-APPU), การประชุมยุวสมาชิก
รัฐสภาเอเชีย-ยุโรปในกรอบของ ASEM (Young Parliamentary Members of Asia-Europe-YPM)
และสมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assembly-APA) เปนตน ซึ่งองคการรัฐสภาระดับ
ภูมิภาคเหลาน้ีมิไดมีการพิจารณาสมาชิกภาพของรัฐสภาไทยหรือลดระดับการเขารวมกิจกรรมของ
สภานิติบัญญัติฯ เหมือนกับสหภาพรัฐสภา ถึงแมวาจะมีความหวงใยสถานการณการเมืองของไทย
หลังคมช.ยึดอํานาจก็ตาม นอกจากน้ัน สภานิติบัญญัติฯ ยังมีความสัมพันธทวิภาคีกับรัฐสภา
ตางประเทศตามสมควร ซึ่งทําใหรัฐสภาไทยยังคงรักษาบทบาทในเวทีรัฐสภาสากลไวได จนถึง
วาระที่รัฐสภาที่มาจากการเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ เขามาสานงานรัฐสภาตางประเทศตอไป
ผลตอเน่ืองที่นับวาเสียหายกับประเทศไทยมาก ก็คือ สหภาพสหภาพรัฐสภาไดยกเลิกการจัดประชุม
สมัชชาสหภาพรัฐสภา คร้ังที่ ๑๑๖ ในประเทศไทยในป ๒๕๕๐ และเห็นชอบใหรัฐสภาอินโดนีเซีย
ที่อาสาเปนเจาภาพจัดประชุมแทนที่เมืองบาหลี อยางไรก็ดี ความไมมั่นคงทางการเมืองของประเทศไทย
ในสมัยของรัฐสภาชุดปจจุบัน อันเน่ืองมาจากความขัดแยงทางการเมืองที่เน่ืองมาจากผลการเลือกต้ัง
ทั่วไปในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ และการเมืองทองถนนและการเมือระหวางสีที่ตอสูกันรุนแรง
ยิ่งขึ้น ไดทําใหวงการรัฐสภาสากลยังไมมีความมั่นใจวา การเมืองไทยและระบบรัฐสภาไทยยังจะ
เสี่ยงตอการถูกรัฐประหารโดยกําลังทหารเหมือนในป ๒๕๔๙ อีกหรือไม โดยเฉพาะอยางยิ่งขาวลือ
เร่ืองการรัฐประหารที่มีอยูเปนประจําในชวงป ๒๕๕๑ จนถึงปจจุบัน และรัฐบาลที่ออนแอหลังการ
เลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ ก็มิไดเปนหลักประกันที่ดีตอรัฐสภาไทยในสายตาของรัฐสภา
สากลและองคการรัฐสภาระหวางประเทศ เมื่อรัฐสภาไทยไดประกาศตัวอีกคร้ังหน่ึงในป ๒๕๕๐
วาจะเปนเจาภาพจัดประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา คร้ังที่ ๑๒๒ ที่กรุงเทพฯ ในตนป ๒๕๕๓ หรือ
แมแตในกลุมรัฐสภาจากประเทศอาเซียนก็ยังไมมีความมั่นใจในเสถียรภาพของประเทศไทยและ
รัฐสภาไทย ในฐานะประธานอาเซียนและประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียนในป ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๒
อยางเต็มที่นัก แตรัฐสภาไทยก็ไดจัดการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน คร้ังที่ ๒๙ เมื่อเดือนสิงหาคม
๒๕๕๒ และจัดการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา คร้ังที่ ๑๒๒ เมื่อปลายเดือนมีนาคม ๒๕๕๓ ได
เปนผลสําเร็จ ทามกลางความขัดแยงและการแบงฝายทางการเมืองในประเทศไทย และการชุมนุม
ใหญคร้ังลาสุดของกลุมนปช.ที่กรุงเทพฯในปลายเดือนมีนาคม ๒๕๕๓ แมกระน้ัน ปญหาการเมือง
ภายในของประเทศไทยที่ยืดเยื้อและราวลึกเปนเวลาหลายป และความรุนแรงของเหตุการณในเดือน
เมษายน-กลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ ตลอดจนภัยของการรัฐประหารโดยกองทัพไทยยังคงเปนที่
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สนใจของวงการรัฐสภาสากลอยูเชนเดิม เพราะในสายตาของวงการน้ียังคงมีความเห็นวา หลังการ
ยึดอํานาจของคมช. แลว ประชาธิปไตยของประเทศไทยยังคงงอนแงน และประเทศไทยไดเปลี่ยน
ฐานะจากประเทศที่เปนแสงแหงประชาธิปไตยในเอเชียกลายมาเปนประชาธิปไตยที่กําลังพัฒนา
(Thailand’s shattered democracy and a democratic turnaround- from a regional lighthouse of
democracy back into a democracy in transition-ผูเขียน)

๓.๕ บทบาทของรัฐสภาไทยในการกอบกูวิกฤติศรัทธาไทย
จะนําเสนอจากมุมมองของเวทีรัฐสภาพหุภาคี ที่มีตอสถานการณในประเทศไทยต้ังแตวันที่

๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ จนถึงปจจุบัน และการดําเนินการทูตรัฐสภา เพื่อกอบกูวิกฤติศรัทธาไทย
๓.๕.๑ ชวงท่ี ๑ Military Intervention ตั้งแต คมช. ยึดอํานาจการบริหารประเทศจากพัน

ตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ และการทําหนาท่ีดาน
ตางประเทศของสภานิติบัญญัติแหงชาติในฐานะรัฐสภา จนถึงการเลือกตั้งท่ัวไปตามรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหมเมื่อวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ และการเร่ิมวาระของรัฐสภาชุดปจจุบันเมือ่วันท่ี ๒๑ มกราคม
๒๕๕๑

ประเทศไทยไดรับผลกระทบจากการที่คมช.ไดยึดอํานาจการบริหารประเทศจากพันตํารวจโท
ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ในเวทีรัฐสภาพหุภาคีแตกตางกันไป
ผลกระทบที่ไทยไดรับมากที่สุดจากเหตุการณน้ีอยูในสหภาพรัฐสภา แตประเทศไทยมิไดรับผลกระทบ
ใด  ๆหรือมิไดรับผลกระทบมากมายนักในเวทีรัฐสภาพหุภาคีในระดับภูมิภาค ดังน้ัน การดําเนินการทูต
รัฐสภาของสภานิติบัญญัติฯ ซึ่งทําหนาที่รัฐสภาในชวงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลังการยึด
อํานาจของ คมช. ในเวทีรัฐสภาพหุภาคีในระดับตาง ๆ จึงมีความหนักเบาของการดําเนินการทูตรัฐสภา
ไมเทากันเน่ืองจากโจทยมีความแตกตางกัน อยางไรก็ดี ถึงแมวาโจทยของสภานิติบัญญัติฯ ในเวที
รัฐสภาพหุภาคีตาง ๆ จะมีความแตกตางกัน แตสภานิติบัญญัติฯ ก็มีโจทยพื้นฐานดานตางประเทศ
โจทยเดียวกัน ซึ่งใชไดในเวทีรัฐสภาพหุภาคีทุกเวที น่ันก็คือ การสรางความเชื่อมั่นใหประเทศไทยใน
เวทีสากลหลังการที่คณะทหารทํารัฐประหารเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙

(๑) โจทยของประเทศไทยในสหภาพรัฐสภา รัฐสภาไทยถือวาสหภาพรัฐสภา คือ
ยุทธศาสตรที่สําคัญของไทย และการที่ไทยเปนสมาชิกของสหภาพรัฐสภามายาวนาน ตลอดจนการเขา
รวมกิจกรรมทางการตาง ๆ ของสหภาพรัฐสภาคือผลประโยชนของไทย เน่ืองจากสหภาพรัฐสภาเปน
องคกรรัฐสภาระหวางประเทศที่ใหญที่สุด ในปจจุบันมีรัฐสภาทั่วโลกเปนสมาชิกจํานวน ๑๕๕
ประเทศ สหภาพรัฐสภาไดรับการยอมรับจากองคการระหวางประเทศตาง  ๆและมีฐานะเปนผูสังเกตการณ
(observer) ของสหประชาชาติ และมีความรวมมือกับสหประชาชาติในหลายระดับ ตลอดจนมีสํานัก
คณะผูแทนถาวรของสหภาพรัฐสภาประจําสํานักงานสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรค เพื่อนํามิติรัฐสภา



๔๒

และการทูตรัฐสภามาใชพัฒนาความสัมพันธระหวางประเทศ และบริหารจัดการประเด็นสากล และ
สงเสริมความรูความเขาใจของสมาชิกรัฐสภาในดานความสัมพันธระหวางประเทศและในประเด็น
สากล ดังน้ัน จะแบงโจทยของไทยในสหภาพรัฐสภาในชวงที่ ๑ ออกเปน ๒ ชวง โดยรัฐสภาได
ดําเนินการทูตรัฐสภารวมกันอยางใกลชิดกับกระทรวงการตางประเทศ ภายใตทีมประเทศไทยเพื่อ
แกไขโจทยทั้ง ๒ ชวง ดังน้ี

(๑.๑) ชวงวันที่ ๒๐ กันยายน-๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ โจทย คือ สมาชิกภาพของรัฐสภา
ไทยในสหภาพรัฐสภา และการเปนเจาภาพจัดการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา คร้ังที่ ๑๑๖ ที่
กรุงเทพฯ ในตนป ๒๕๕๐ โดยเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๙ สหภาพรัฐสภาไดออกแถลงการณ
ประณามรัฐประหารในไทยเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ และคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา
(Executive Committee of the Inter-Parliamentary Union)๔๕ ไดทบทวนสมาชิกภาพของไทยเมื่อวันที่
๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ เพื่อใหขอแนะนําแกคณะมนตรี (Governing Council) วา ไทยจะยังคงมีสถานะ
เปนสมาชิกสหภาพรัฐสภาตามธรรมนูญของสหภาพรัฐสภา๔๖ หรือจะตองถูกเพิกถอนการเปนสมาชิก
ซึ่งหากมีการเพิกถอนสมาชิกภาพจะสงผลใหไทยไมสามารถเปนเจาภาพจัดการประชุมสมัชชาสหภาพ
รัฐสภา คร้ังที่ ๑๑๖ ได แตเน่ืองจากสหภาพรัฐสภามีความสําคัญทางยุทธศาสตรตอรัฐสภาไทย
ดังกลาวมา  รัฐสภาไทยจึงตองดําเนินการทูตรัฐสภาอยางเต็มที่ รวมกับกระทรวงการตางประเทศ

๔๕ คณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภามีจํานวน ๑๗ คน มีตําแหนงประจํา ๒ ตําแหนง คือ
ประธานสหภาพรัฐสภา และประธานคณะกรรมการประสานงานสมาชิกรัฐสภาสตรี อีก ๑๕ ตําแหนง
มาจากการเลือกต้ังตัวแทนจากกลุมภูมิรัฐศาสตร (geopolitical groups) ในสหภาพรัฐสภาจํานวน ๖
กลุม ไดแก กลุมยุโรปตะวันตก และกลุมอัฟริกา กลุมละ ๔ ที่น่ัง, กลุมเอเชียแปซิฟก และกลุม
ละตินอเมริกา กลุมละ ๓ ทีน่ั่ง, กลุมอาหรับ และกลุมยูเรเชีย กลุมละ ๑ ที่น่ัง ในปลายป ๒๕๔๙
ตัวแทนกลุมเอเชียแปซิฟก คือ จีน ญ่ีปุน และอินโดนีเซีย (อินโดนีเซียแทนประเทศไทย เพราะ
สมาชิกรัฐสภาไทยที่เปนกรรมการบริหารฯ พนตําแหนงเพราะเหตุการณคมช. และไมมีสมาชิก
รัฐสภาเขาประชุมแทน เน่ืองจากแตงต้ังสภานิติบัญญัติแหงชาติเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๙)

๔๖ ไดแกธรรมนูญสหภาพรัฐสภา มาตรา ๓ บัญญัติวา รัฐสภาที่จะขอเขามาเปนสมาชิกของสหภาพ
รัฐสภาจะเปนรัฐสภาที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายของประเทศน้ัน ๆ ทําหนาที่ตัวแทนปวงชน ภายในเขตอาณา
ของประเทศน้ัน ๆ และมาตรา ๔.๒ บัญญัติวา เมื่อสมาชิกของสหภาพฯ ยุติการทําหนาที่รัฐสภาตาม
กฎหมาย คณะกรรมการบริหารสหภาพฯ จะพิจารณากรณีดังกลาวเพื่อเสนอความเห็นตอคณะมนตรีฯ
ใหมีมติตอไป



๔๓

เพื่อมิใหถูกเพิกถอนสมาชิกภาพในสหภาพรัฐสภา และมิใหถูกยกเลิกการจัดประชุมสมัชชาสหภาพ
รัฐสภา คร้ังที่ ๑๑๖ การดําเนินการทูตรัฐสภาในชวงน้ีจนกระทั่งคณะมนตรีฯ มีมติเกี่ยวกับไทย
ขางตนน้ัน (๑) อยูในระหวางชวงที่ยังมิไดแตงต้ังสภานิติบัญญัติฯ คือ ชวงวันที่ ๒๐ กันยายน-๑๐
ตุลาคม ๒๕๔๙ ซึ่งสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรดําเนินการรวมกับกระทรวงการตางประเทศ
ในฐานะที่สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรดูแลกิจกรรมตางๆ ของสหภาพรัฐสภาในนามของ
รัฐสภา และ(๒) อยูในชวงที่เพิ่งแตงต้ังสภานิติบัญญัติฯ ใหม ๆ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ จนถึง
วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ ซึ่งคณะมนตรีสหภาพรัฐสภาไดมีมติเกี่ยวกับไทย และในชวงเวลาน้ันสภา
นิติบัญญัติฯ เพิ่งเขารับหนาที่จึงยังมิไดเลือกต้ังคณะกรรมการบริหารหนวยประจําชาติไทยในสหภาพ
รัฐสภามาดูแลปญหาน้ี ดวยเหตุผลทั้ง ๒ ประการดังกลาว กระทรวงการตางประเทศจึงเปนตัวหลัก
ในการวางแผนการทูตรัฐสภาเพื่อแกไขโจทยทั้ง ๒ ขอ และเปนผูเจรจาเองทั้งที่กรุงเทพฯ และที่
นครเจนีวา และเจรจารวมกับคณะผูแทนรัฐสภาไทยที่นครเจนีวา และดําเนินการทูตรัฐสภารวมกับ
รัฐสภาอยางใกลชิด โดยเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๐ นายกฤษณ กาญจนกุญชร ปลัดกระทรวงการ
ตางประเทศ พรอมดวยนายสีหศักด์ิ พวงเกตุแกว รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ และนายเกรียงศักด์ิ
กิตติชัยเสรี อธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ ไดพบหารือกับนายสมพล วณิคพันธุ รองเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎรฝายตางประเทศ และผูเขียนในฐานะที่ปรึกษาดานตางประเทศของสภาผูแทนราษฎร
และรักษาการผูอํานวยการสํานักองคการรัฐสภาระหวางประเทศ ณ กระทรวงการตางประเทศ เกี่ยวกับ
การแกไขวิกฤติของไทยในสหภาพรัฐสภา และไดตกลงแบงหนาที่ในการดําเนินการทูตรัฐสภา ดังน้ี

(๑.๑.๑) กระทรวงการตางประเทศใชชองทางทวิภาคีในกรุงเทพฯ และที่นครเจนีวา
ผานตัวแทนการทูตของสมาชิกสหภาพรัฐสภา โดยเฉพาะที่อยูในคณะกรรมการบริหารฯ เนนการ
ชี้แจง/โนมนาวใหเขาใจสถานการณทางการเมืองในไทย รวมทั้งขั้นตอนและกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทย เพื่อมิใหเร่ืองดังกลาวสงผลกระทบตอสมาชิกภาพ และการเปน
เจาภาพจัดการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา คร้ังที่ ๑๑๖ ของไทย และเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๙
นายชัยยงค สัจจิพานนท เอกอัครราชทูตผูแทนถาวรแหงประเทศไทยประจําสํานักงานสหประชาชาติ
ณ นครเจนีวา สามารถเจรจากับนาย Anders B Johnsson เลขาธิการสหภาพรัฐสภาเพื่ออนุญาตใหคณะ
ผูแทนจากสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรเขาไปชี้แจงขอเท็จจริงของเหตุการณในการประชุม
คณะกรรมการบริหารฯ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ ที่นครเจนีวา๔๗ รวมทั้งพยายามใหคณะ
กรรมการบริหารฯ มีขอเสนอแนะตอไปยังคณะมนตรีในเชิงสรางสรรคตอไทย

๔๗ ตามที่เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรมีหนังสือขอไปเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ ตามคําแนะนําของ
ผูเขียนในฐานะที่ปรึกษาดานตางประเทศของสภาผูแทนราษฎรและรักษาการผูอํานวยการสํานัก
องคการรัฐสภาระหวางประเทศ



๔๔

(๑.๑.๒) สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรใชชองทางพหุภาคีในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารสหภาพฯ เนนการชี้แจงในประเด็นทางเทคนิค เร่ืองการจัดต้ังสภานิติบัญญัติฯ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๔๙ การทําหนาที่ของสภานิติบัญญัติฯ
ในฐานะรัฐสภา การรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม และการจัดการเลือกต้ังทั่วไปภายในป ๒๕๕๐ และ
สํานักงานฯ ไดรวมกับเอกอัครราชทูตผูแทนทูตถาวรฯในการกําหนดเปาหมายการเจรจากับประเทศ
พันธมิตรในคณะกรรมการบริหารฯ ที่นครเจนีวา ไดแก (๑) ขอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ
รับทราบ (take note) เร่ืองดังกลาวแทนการพิจารณาตัดสินใจ โดยพยายามใหเร่ืองยุติลงในการประชุม
คณะกรรมการบริหารฯ ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ และ (๒) หากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ มี
ความเห็นแตกตางกันในเร่ืองน้ี และจะตองพิจารณาตัดสินใจดวยการลงคะแนนเสียง ขอใหประเทศ
พันธมิตรพิจารณาวาสมควรจะเลื่อนการหารือ โดยเฉพาะการลงคะแนนเสียงออกไปจนถึงวันพุธที่ ๑๘
ตุลาคมฯ ซึ่งจะประชุมคณะกรรมการบริหารฯ และคณะมนตรีฯ นัดสุดทายกอนปดประชุมสมัชชาฯ
คร้ังที่ ๑๑๕ หรือไม เพื่อใหไทยมีเวลาวิ่งเตน (lobby) และชี้แจงขอเท็จจริงและพัฒนาการทางบวกของ
ไทยกับประเทศสมาชิกของสหภาพฯ และกลุมตางๆ ไดมากขึ้น โดยเฉพาะกับกลุมกลุมอนุภูมิภาค
อาเซียน + ๓ และกลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ซึ่งไทยเปนสมาชิกจะประชุมกลุมในวันที่ ๑๕ ตุลาคม
๒๕๔๙ กอนวันประชุมคณะมนตรีฯ ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ และตอมา เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม
๒๕๔๙ นายอรรคพล สรสุชาติ อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในฐานะสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ รวมกับนายพิทูร พุมหิรัญ เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ไดเปนผูแทนสภานิติบัญญัติฯ เขา
ชี้แจงสถานการณของไทยและประเด็นทางเทคนิคดังกลาวตอคณะกรรมการบริหารฯ และนายอรรคพลฯ
ไดอางอิงกรณีรัฐประหารของคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (คณะรสช.) ในป ๒๕๓๔ ซึ่งไดมี
สภานิติบัญญัติฯ ทําหนาที่รัฐสภา และสหภาพรัฐสภาไดคงสมาชิกภาพของรัฐสภาไทยไว และรัฐสภา
ไทยไดเขารวมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาตลอดสมัยสภานิติบัญญัติฯ ชุดนั้น และหวังวา
รัฐสภาไทยจะไดเปนเจาภาพจัดการประชุมสมัชชาฯ คร้ังที่ ๑๑๖ ที่กรุงเทพฯ ในตนป ๒๕๕๐ ไดตาม
กําหนด

(๑.๑.๓) เอกอัครราชทูตผูแทนถาวรฯ ไดมีหนังสือถึงเลขาธิการสหภาพรัฐสภา
รวมทั้งเขาพบหารือกับเลขาธิการสหภาพรัฐสภาและประเทศสมาชิกที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะจีนและ
ญ่ีปุน ซึ่งเปนตัวแทนของกลุมเอเชียแปซิฟกในสหภาพฯ ในคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อชี้แจง
สถานการณและโนมนาวใหสนับสนุนประเทศไทย ซึง่ไดเปนผลใหสาํนักงานเลขาธกิารสหภาพรัฐสภา
ยินยอมปรับระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการบริหารฯ จากเร่ือง “สถานการณในประเทศ
สมาชิกบางประเทศ-ประเทศไทย ซึ่งขณะน้ีมีสิทธิที่จะถูกระงับสมาชิกภาพเน่ืองจากการยุบสภา”



๔๕

(Situation in certain Members – Thailand is currently eligible for suspension following the recent
dissolution of its parliament) ใหมีลักษณะเปนกลาง คือ “กรณีประเทศไทยจะมีการหารือภายใตขอ
๔.๒ ของธรรมนูญ”๔๘ (The case of Thailand will be discussed under Article 4.2 of the Statute) ซึ่งไม
เปนการชี้นําอันจะสงผลเชิงลบตอไทย นอกจากน้ัน กระทรวงการตางประเทศไดเชิญเอกอัครราชทูต
ของประเทศสมาชกิคณะกรรมการบริหารฯ ประจําประเทศไทยเขาพบหารือ ซึ่งผลการหารือในกรุงเทพฯ
และที่นครเจนีวาแยกไดเปน ๓ กลุม (๑) ตองการใหสหภาพรัฐสภาเพิกถอนสมาชกิภาพของไทย ไดแก
สหราชอาณาจักร เคนยา นามิเบีย ฟนแลนด กรีซ และฮังการี ซึ่งสหราชอาณาจักรและเคนยามีปฏิกิริยา
รุนแรงอยางยิ่ง (๒) ตองการใหคงสมาชิกภาพของไทยตอไป ไดแก จีน ญ่ีปุน ลิเบีย คิวบา และรัสเซีย
และ (๓) ไมมีทาทีชัดเจนหรือไมเขารวมการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๙
ไดแก โมร็อกโก ซึ่งไมแสดงทาทีชัดเจน สวนโตโก และบราซิล อุรุกวัยไมไดเข ารวมประชุม
คณะกรรมการบริหารฯ ๔๙

(๑.๑.๔) เน่ืองจากไทยไดพนตําแหนงกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภาแลวอันเปนผล
จากการที่รัฐสภาชุดกอนถูกยุบเลิกเพราะการยึดอํานาจของคมช. ดังน้ัน ไทยจึงไดขอใหจีนและญ่ีปุน
ซึ่งเปนกรรมการบริหารสหภาพฯ เปนตัวแทนของไทยในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพฯ
อยางไรก็ดี คณะทูตถาวรฯและคณะผูแทนไทยไดรวมกันเจรจากับจีนและญ่ีปุนและปรับทาทีรวมกัน
อยางใกลชิดในชวงที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพฯ เพื่อพิจารณาประเด็นสมาชิกภาพ
ของไทยในสหภาพรัฐสภาเมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ โดยที่ประชุมไดมีการอภิปรายกันอยาง
กวางขวาง ซึ่งผูแทนจากจีนและญ่ีปุนไดพยายามถกเถียงอยางเต็มที่ และประสานงานกับฝายไทยอยู
ตลอดเวลา เพื่อพยายามอยางสุดความสามารถที่จะรักษาผลประโยชนของไทยไวใหไดอยางสมบูรณ
ตามเปาหมายการเจรจากับประเทศพันธมิตรในคณะกรรมการบริหารฯ ทั้งในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารฯ และในที่ประชุมคณะทํางานของคณะกรรมการบริหารฯ ซึ่งคณะทํางานประกอบดวย ฝาย
ที่สนับสนุนไทย ไดแก จีน และญ่ีปุน กับฝายที่ไมสนับสนุนไทย ไดแก สหราชอาณาจักร และ
เคนยา กลาวคือ คงสมาชิกภาพของไทยไวโดยไมมีเงื่อนไขและไมตองลงมติ และใหไทยจัดการ
ประชุมสมัชชาฯ คร้ังที่ ๑๖๖ ไดตอไปตามกําหนดเดิม ในขณะที่เคนยามีปฏิกิริยารุนแรงตอไทย

๔๘ ในบริบทการยึดอํานาจรัฐของคมช.เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ หมายความวา ประเทศไทยไม
มีรัฐสภา เพราะรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญไดถูกยุบเลิกเน่ืองจากการยึ ดอํานาจรัฐดังกลาว
๔๙ หนังสือกระทรวงการตางประเทศถึงสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ลับ ที่กต. ๑๐๐๔/
๑๔๖๔ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ นําสงสําเนาหนังสือกระทรวงการตางประเทศถึงเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ลับ ที่กต. ๑๐๐๔/๑๔๕๒ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เร่ืองสมาชิกภาพไทยใน
สหภาพรัฐสภาและการเปนเจาภาพการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา คร้ังที่ ๑๑๖, หนา ๑-๒



๔๖

มากกวาประเทศอ่ืนๆ และเสนอใหมีการเพิกถอนสมาชิกภาพของไทย เน่ืองจากเคนยาไมสนับสนุน
การรัฐประหารใดๆ ทั้งสิ้น ไมวาการรัฐประหารจะมีเหตุผลอันสมควรหรือไม เพราะขัดหลักการ
ประชาธิปไตย และไดกลาวถึงประสบการณอันขมขื่นของประเทศตางๆ ในภูมิภาค แอฟริกาที่เคยมี
รัฐประหารในประเทศ และในอดีตไดถูกสหภาพรัฐสภาถอนหรือระงับสมาชิกภาพทันที ดังน้ัน
สหภาพรัฐสภาควรปฏิบัติกับประเทศสมาชิกโดยเทาเทียมกัน ซึ่งเปนทาทีรวมกันของประเทศจาก
กลุมอัฟริกาในคณะกรรมการบริหารฯ ๕๐

(๑.๑.๕) กระทรวงการตางประเทศไดต้ังขอสังเกตวา การเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองในประเทศไทยแมในชวงตนจะสงผลกระทบตอสถานภาพของไทย เน่ืองจากไทยไมมี
องคกรทําหนาที่รัฐสภา ซึ่งไมสอดคลองกับขอ ๓ (๑) ของธรรมนูญสหภาพรัฐสภาที่ระบุวา ประเทศ
สมาชิกตองมีรัฐสภา ซึ่งจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายของรัฐและเปนตัวแทนของประชาชนและดินแดน
ของตน แตเมื่อจัดต้ังสภานิติบัญญัติฯ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ ไทยก็มีสถานะสอดคลองกับ
ธรรมนูญฯ ทุกประการ ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ในหนังสือถึ ง
เลขาธิการสหภาพรัฐสภาเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๙ ซึ่งเลขาธิการสหภาพรัฐสภาไดใหขอคิดเห็น
ในประเด็นน้ีวา สถานการณของโลกไดเปลี่ยนไป สมาชิกสหภาพรัฐสภาใหความสําคัญกับประชาธปิไตย
มากขึ้น จึงมีปฏิกิริยาที่รุนแรงตอการเปลี่ยนแปลงซึ่งไมไดเปนไปตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งตนเห็น
วา กรณีของไทยเปนเร่ืองของจังหวะเวลาดวย เพราะเกิดเหตุการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใกลกับ
การประชุมสมัชชาฯ คร้ังที่ ๑๑๕ ระหวางวันที่ ๑๖-๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๙ หากมีเวลาใหไทยดําเนินการ
ภายในไปสักพักหน่ึงแลว เชื่อวาสมาชิกจะไมมีความคิดเห็นที่รุนแรงเชนน้ี ๕๑ การอภิปรายในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารฯ เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ เห็นไดชัดเจนวา การพิจารณาตัดสินใจ
ของกรรมการบริหารฯ ขอแรกมาจากความจริงที่วารัฐสภาที่เคยเปนสมาชิกของสหภาพรัฐสภามา
กอนไดสิ้นสภาพไปแลว ในเวลาเดียวกัน ขอมูลเกี่ยวกับสภานิติบัญญัติ ฯ ที่ต้ังขึ้นเมื่อวันที่ ๑๑
ตุลาคม ๒๕๔๙ ก็ยังไมพอที่คณะกรรมการบริหารฯ จะตัดสินใจไดตามขอ ๓ (๑) ของธรรมนูญ
สหภาพฯ และกรรมการบริหารฯ สวนใหญตองการใหสภานิติบัญญัติฯทําหนาที่ไปสักพักหน่ึง

๕๐รายงานของหัวหนาคณะผูแทนจีนและหัวหนาคณะผูแทนญ่ีปุนในฐานะกรรมการบริหารสหภาพ
รัฐสภา เร่ือง กรณีประเทศไทยตอที่ประชุมกลุมอนุภูมิภาคอาเซียน +๓ และกลุมภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟกฯ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๙ ณ นครเจนีวา อางถึงในน.ส.สุภาสินี ขมะสุนทร,
เอกสารรายงานของที่ปรึกษาดานตางประเทศและรักษาการผูอํานวยการสํานักองคการรัฐสภา
ระหวางประเทศ สภาผูแทนราษฎร ถึงเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เร่ืองสมาชิกภาพของไทยใน
IPU และ ASGPและการจัดประชุมสมัชชา IPUในป ๒๕๕๐, ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๙, หนา ๘-๑๐
๕๑ กระทรวงการตางประเทศ, อางแลว, หนา ๓



๔๗

กอนที่จะพิจารณาวามีคุณสมบัติสําหรับสมาชิกสหภาพตามขอ ๓ (๑) ของธรรมนูญสหภาพฯ หรือไม ๕๒

อยางไรก็ตาม ทางออกของที่ประชุม คือ การไมเพิกถอนสมาชิกภาพของไทยแตระงับการรวมกิจกรรม
ของไทยแทน เปนทางออกที่เหมาะสม ๕๓ ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของผูแทนจีนและญ่ีปุนที่ได
รายงานตอที่ประชุมกลุมอนุภูมิภาคอาเซียน+๓ และกลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟกเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม
๒๕๔๙ ที่นครเจนีวา ๕๔ และเลขาธิการสหภาพรัฐสภายังเกรงวาผลจะออกมารายแรงกวาน้ี และชื่น
ชมความพยายามของไทยในการโนมนาวมิตรประเทศในเร่ืองน้ี โดยเฉพาะอยางยิ่งจีนและญ่ีปุนเปน
มิตรที่ดีมากของไทยในเร่ืองน้ี ๕๕

(๑.๑.๖) ผลของการดําเนินการทูตรัฐสภา
- เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ คณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภาไดมีมติแนะนํา

ใหคณะมนตรีฯ มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ใหคงสมาชิกภาพของไทยไวตอไป แตระงับ
(suspend) การมีสวนรวมของไทยในกิจกรรมตางๆ ที่เปนทางการของสหภาพรัฐสภา จนกวาไทยจะมี
การเลือกต้ังตามระบอบประชาธิปไตย โดยสหภาพรัฐสภาจะติดตามความกาวหนาการนําประเทศ
กลับสูประชาธิปไตยตามกรอบเวลา ๑ ปของ คมช. เพื่อประเมินสมาชิกภาพของไทยในสหภาพ
รัฐสภา และไดยกเลิกการจัดประชุมสมัชชาฯ คร้ังที่ ๑๑๖ ในไทยและเห็นชอบใหรัฐสภาอินโดนีเซีย
จัดประชุมแทน ณ เมืองบาหลี

- การดําเนินการรวมกันของกระทรวงการตางประเทศ คณะทูตถาวรฯ ณ นครเจนี
วาและสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน และรวมมือกันอยาง
ใกลชิด โดยใชทั้งการทูตทวิภาคี การทูตพหุภาคี และการทูตสวนบุคคล ทําใหประสบผลสําเร็จ
ในระดับหน่ึง แมวาผลที่ออกมาไมไดสําเร็จสูงสุดตามที่ไทยคาดหวังไว คือ การคงสมาชิกภาพโดย
ไมมีเงื่อนไข และเจาภาพการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา คร้ังที่ ๑๑๖ ๕๖

๕๒ Anders B Johnsson, ปญหาสถานภาพของไทยในสหภาพรัฐสภา, หนังสือถึงเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎรไทย, ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙
๕๓ Anders B Johnsson, อางแลว
๕๔ สุภาสินี ขมะสุนทร, เอกสารรายงานของที่ปรึกษาดานตางประเทศและรักษาการผูอํานวยการ
สํานักองคการรัฐสภาระหวางประเทศ สภาผูแทนราษฎร ถึงเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เร่ือง
สมาชิกภาพของไทยใน IPU และ ASGPและการจัดประชุมสมัชชา IPUในป ๒๕๕๐, ๒๐ ตุลาคม
๒๕๔๙, อางแลว, หนา ๑๐
๕๕ กระทรวงการตางประเทศ, อางแลว, หนา ๓
๕๖ กระทรวงการตางประเทศ, อางแลว, หนา ๓



๔๘

- การที่ตัวแทนของรัฐสภาไทยไดรับอนุญาตใหเขาไปชี้แจงสถานการณของไทย
ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภาเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ โดยตรง นับเปนกาว
สําคัญของการทูตรัฐสภาไทย เพราะสหภาพรัฐสภาไมเคยปฏิบัติเชนน้ีมากอน ซึ่งไดสงผลใหไทย
ไดรับเชิญใหมาชี้แจงในการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ในคร้ังตอ ๆ มา และการชี้แจงไดทําให
คณะกรรมการบริหารฯ มีความเขาใจประเทศไทยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งนาย P.F. Casini ประธาน
สหภาพรัฐสภาในขณะน้ัน และเลขาธิการสหภาพรัฐสภา ซึ่งกอนหนาการชี้แจงของคณะผูแทนไทย
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ บุคคลทั้งสองคนมีทาทีแข็งกราวตอไทย แตตอมาไดมีทาทีออนลง
และเปนตัวสําคัญที่ไดหาขอยุติเกี่ยวกับไทยในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เมื่อวันที่ ๑๔
ตุลาคม ๒๕๔๙ และในที่ประชุมคณะมนตรีฯ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ โดยไมตองลงมติ ซึ่งนาย
Casini ไดกลาวตอคณะผูแทนไทยในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๙
วา ไมวาที่ประชุมจะมีขอตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับสถานการณในไทย ตนเชื่อวา สหภาพรัฐสภาและ
สมาชิกคณะกรรมการบริหารฯ ตางมีมิตรภาพและความเปนเพื่อนกับประเทศไทย และมีความเขาใจ
ที่ลึกซึ้งและสมบูรณเกี่ยวกับสถานการณในชวงเปลี่ยนผานของไทยน้ี ๕๗

- ฝายไทยสามารถโนมนาวจีนและญ่ีปุนใหเปนพันธมิตรที่เหนียวแนนของไทยใน
การรักษาผลประโยชนของไทยในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ อยางตอเน่ือง

(๑.๒) ชวงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๙-วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๑ โจทย คือ การรักษา
สถานภาพของไทยในสหภาพรัฐสภา จนถึง การที่ไทยไดกลับเขารวมกิจกรรมทางการของสหภาพ
รัฐสภาไดต้ังแตเร่ิมวาระของรัฐสภาชุดปจจุบันเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๑ ภายหลังการเลือกต้ัง
ทั่วไปตามรัฐธรรมนูญฉบับใหมเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐

ในชวงน้ี สภานิติบัญญัติฯ ไดเลือกต้ังคณะกรรมการบริหารหนวยประจําชาติไทย
ในสหภาพรัฐสภามาดําเนินการทูตรัฐสภารวมกับกระทรวงการตางประเทศเพื่อแกไขปญหาน้ีตอไป
โดยขยายผลจากมติที่ประชุมคณะมนตรีสหภาพรัฐสภาเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ ภายใต
ยุทธศาสตรการรณรงคเพื่อคืนสิทธิของไทยในสถานะสมาชิกสหภาพรัฐสภา ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อ (๑)

ใหสหภาพรัฐสภาไมถอนหรือลดสถานะสมาชิกภาพของไทยลงไปจากเดิม (๒) ใหสหภาพรัฐสภา
ยอมใหไทยเขารวมการประชุมสมัชชาฯ อยางนอยในฐานะผูสังเกตการณหรือ sit in (๓) ใหสหภาพ
รัฐสภาปรับสถานะสมาชิกภาพของไทยใหกลับมาเปนสมาชิกที่สมบูรณ โดยสามารถมี active

๕๗ สุภาสินี ขมะสุนทร, เอกสารรายงานของที่ปรึกษาดานตางประเทศและรักษาการผูอํานวยการ
สํานักองคการรัฐสภาระหวางประเทศ สภาผูแทนราษฎร ถึงเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เร่ือง
สมาชิกภาพของไทยใน IPU และ ASGPและการจัดประชุมสมัชชา IPUในป ๒๕๕๐, ๒๐ ตุลาคม
๒๕๔๙, อางแลว, หนา ๕



๔๙

participation และเขารวมกิจกรรมที่เปนทางการไดเชนเดิมดังเชนกอนวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ ใน
ภาพรวม ใชกลไกทั้งฝายรัฐสภาและฝายบริหาร โดยการนําเสนอขอมูลพัฒนาการเมืองของไทยเปน
ระยะๆ และอยางสม่ําเสมอใหแกกลุมเปาหมายหลัก คือ สํานักงานเลขาธิการสหภาพรัฐสภา และ
สมาชิกในคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อโนมนาวใหเห็นพองกับวัตถุประสงคของไทย และโดยที่
ความสัมพันธทวิภาคีอาจไมใชปจจัยหลักที่ทําใหผูแทนรัฐสภาซึ่งเปนบุคคลเปาหมายจากประเทศ
ตาง ๆ ปรับเปลี่ยนทาทีมาสนับสนุนไทย แตความสัมพันธสวนตัวที่อาจมีระหวางบุคคลเปาหมายกับ
ผูแทนไทยทั้งฝายรัฐสภาและกระทรวงการตางประเทศ และบุคลิกภาพของบุคคลเปาหมายที่มีความกลา
ในการแสดงทาทีสนับสนุนไทย ก็นาจะเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอทาทีของบุคคลเปาหมายในการ
สนับสนุนไทย โดยใชวิธีการรณรงคที่เหมาะสมตอกลุมประเทศสมาชิกคณะกรรมการบริหาร ฯ
ตามลําดับความสําคัญและความเปนไปไดในการโนมนาว บนพื้นฐานของพัฒนาการทางการเมือง
ของไทยลาสุด เพื่อปรับแผนการดําเนินการใหเหมาะสมตามพัฒนาการที่เกิดขึ้นในชวงป ๒๕๕๐๕๘

ซึ่งพัฒนาการภายในประเทศไทยตลอดป ๒๕๕๐ ไดสงผลดีตอการดําเนินการทูตรัฐสภาตอสหภาพ
รัฐสภาในชวงน้ีภายใตยุทธศาสตรดังกลาวอยางตอเน่ือง และสงผลทางบวกตอรัฐบาลของพลเอก
สุรยุทธ จุลานนท ในการสรางความเชื่อมั่นของประเทศไทยในตางประเทศ กลาวคือ สามารถลง
ประชามติรับรัฐธรรมนูญฉบับใหมและประกาศใชในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๐ จนนํามาสูการเลือกต้ัง
ทั่วไปในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ ในขณะเดียวกัน สภานิติบัญญัติฯ ก็ทําหนาที่รัฐสภาไดเปน
ผลดีทั้งในประเทศและในตางประเทศ และบรรยากาศการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
และเสรีภาพสื่อมวลชนก็ยังอยูในขั้นดี นอกจากน้ัน องคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ก็ทํา
หนาที่ตอไปหลายองคกร อาทิเชน คณะกรรมการการเลือกต้ัง และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ เปนตน รวมทั้งมีการเลือกต้ังในระดับทองถิ่นเปนระยะ ๆ ดวย การดําเนินการทูตรัฐสภา
ในชวงน้ี ไดใชชองทางทวิภาคีและชองทางพหุภาคี ในการประชุมรัฐสภาระหวางประเทศทุกกรอบ
การประชุมกอนการเลือกต้ังทั่วไปเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ เพื่อพบปะหารือกับผูแทนจาก
ประเทศที่เปนกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภาและรัฐสภาที่สนับสนุนไทย ไมสนับสนุนไทย และที่
มีทาทีเปนกลางกับไทย เพื่อทําใหประเทศสมาชิกที่มีทาทีแข็งกราวตอไทยมีทาทีออนลง และเปนการ
เพิ่มเสียงสนับสนุนไทยในที่สุด ดังน้ี

(๑.๒.๑) การพบหารือทวิภาคีระหวางคณะผูแทนไทยในการประชุมรัฐสภาภาคพื้น
เอเชียและแปซิฟกในเดือนมกราคม ๒๕๕๐ ณ กรุงมอสโกว ประเทศรัสเซียนําโดย พลเอก จรัล กุลล

๕๘ กระทรวงการตางประเทศ, หนังสือดวน ที่กต. ๑๐๐๔/๓๐๗ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ ถึง
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, เร่ือง รางยุทธศาสตรการรณรงคเพื่อใหไทยไดรับสิทธิในสถานะ
สมาชิกสหภาพรัฐสภากลับคืนมาอยางสมบูรณ, หนา ๑-๔



๕๐

วณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติฯ คนที่ ๑ กับคณะผูแทนรัสเซีย จีน ญ่ีปุน ซึ่งสนับสนุนไทย และ
อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย ซึ่งมีทาทีเปนกลางกับไทย เพื่อชี้แจงพัฒนาการเมืองของไทย และขอให
สนับสนุนไทยตอไปในสหภาพรัฐสภาในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา คร้ังที่ ๑๑๖ ในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๐ ณ เมืองบาหลี และในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา คร้ังที่ ๑๑๗ ในเดือนตุลาคม
๒๕๕๐ ณ นครเจนีวา ซึ่งทุกประเทศตอบรับดวยดีและรับปากใหการสนับสนุนไทย

(๑.๒.๒) การพบหารือทวิภาคีระหวางนางสาวพจนีย ถาวรานิช รองประธานสภานิติ
บัญญัติฯ คนที่ ๒ กับนาย Geert Versnick กรรมการบริหารสหภาพรัฐสภาชาวเบลเยี่ยม ณ ประเทศเบล
เยี่ยมในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๐ เพื่อชี้แจงพัฒนาการทางการเมืองของไทย และขอใหนาย Versnick
สนับสนุนรัฐสภาไทยไดคงสมาชิกภาพในสหภาพรัฐสภาและเขารวมการประชุมสมัชชาฯ ตาง ๆ เพื่อ
ติดตามการประชุม ซึ่งนาย Versnick ไดรับฟงดวยดีและรับปากวาจะใหการสนับสนุนไทย ทั้งน้ี เบล
เยี่ยมอยูในกลุมที่คัดคานหรือโนมเอียงในทางคัดคานไทย

(๑.๒.๓) พลเอก จรัล กุลละวณิชย รองประธานสภานิติบัญญัติฯ คนที่ ๑ ไดนําคณะ
ผูแทนระดับสูงของหนวยประจําชาติไทยในสหภาพรัฐสภาประกอบดวยนายสุรินทร พิศสุวรรณ
และนายอรรคพล สรสุชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติฯ และนายสีหศักด์ิ พวงเกตุแกว เอกอัครราชทูต
ผูแทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา เดินทางไปพบกับนาย P.F. Casini ประธาน
สหภาพรัฐสภาที่ประเทศอิตาลี และพบกับนาย Anders B Johnsson เลขาธิการสหภาพรัฐสภาที่นครเจนี
วาในเดือนเมษายน ๒๕๕๐ เพื่อแจงความคืบหนาการนําประเทศไทยกลับคืนสูประชาธิปไตยตาม
กําหนดเวลา ๑ ป และนายกรัฐมนตรีสุรยุทธฯ ไดประกาศจะจัดการเลือกต้ังทั่วไปในเดือนธันวาคม
๒๕๕๐ โดยคณะฯ ไดมอบเอกสารชี้แจงพัฒนาการเมืองไทยและไดเชิญใหสหภาพรัฐสภาสงคณะมา
สังเกตการณกระบวนการนําประเทศไทยกลับคืนสูประชาธิปไตย ซึ่งหลังจากการชี้แจงแลว บุคคลทั้ง
สองมีความเขาใจพัฒนาการทางการเมืองของไทยดียิ่งขึ้น และย้ําวาสหภาพรัฐสภาถือวาประเทศไทย
เปนมิตรประเทศที่มีความสําคัญ และตอบรับคําเชิญของคณะฯ ในการน้ี ประธานสหภาพรัฐสภาได
ยืนยันวาสภานิติบัญญัติฯ สามารถสงคณะผูแทนไทยมาติดตามการประชุมสมัชชาฯ คร้ังที่ ๑๑๖ ที่
เมืองบาหลี และเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารของสหภาพฯ เพื่อชี้แจงพัฒนาการทางการเมืองไทย
นอกจากน้ัน ประธานสหภาพรัฐสภาไดยืนยันกับคณะฯ วา หลังการเลือกต้ังในประเทศไทยแลว ไทย
จะไดรับคืนสิทธิสมาชิกภาพสมบูรณในสหภาพรัฐสภาโดยอัตโนมัติ (automatic return of Thailand’s
full membership in IPU) โดยประเทศไทยไมตองยื่นเร่ืองเขามาขอความเห็นชอบจากคณะมนตรีฯ
เหมือนกรณีของประเทศอ่ืนๆ ซึ่งหมายถึงวา ประเทศไทยจะมีสิทธิเขารวมกิจกรรมของสหภาพรัฐสภา
ไดตามเดิม นอกจากน้ัน สหภาพรัฐสภาไดตอบรับขอเสนอของนายสุรินทรฯ ที่เสนอใหสหภาพ
รัฐสภาใชกรณีของไทยในการใหความชวยเหลือการพัฒนาประชาธิปไตยสําหรับประเทศตางๆ ที่ยัง
ไมมีความมั่นคงในระบอบประชาธิปไตย และประคับประคองใหรัฐสภาเหลาน้ีฟนตัวไดและทําหนาที่



๕๑

รัฐสภาไดตอไป โดยไมตองใชการคว่ําบาตร (sanction) หรือการระงับสมาชิกภาพ เปนเคร่ืองมือใน
การแกไขปญหากับรัฐสภาเหลาน้ันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่คลายคลึงกับประเทศไทยเมื่อ
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙

(๑.๒.๔) ทีมประเทศไทยของสภานิติบัญญัติฯ ไดจัดทําเอกสารชี้แจงพัฒนาการ
เมืองไทยมอบใหกับประธานสหภาพรัฐสภาและเลขาธิการสหภาพรัฐสภา และไดสงไปยังสมาชิกคณะ
กรรมการบริหารสหภาพรัฐสภาและสํานักงานเลขาธิการสหภาพรัฐสภาในชวงเดือนเมษายน ๒๕๕๐
มีสาระสําคัญคือ ๑) ใหความมั่นใจวาประเทศไทยจะกลับสูประชาธิปไตยตามกรอบเวลาใน
รัฐธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๔๙ ๒) กระบวนการนําประเทศกลับสูประชาธิปไตยมีความโปรงใส
ประชาชนมีสวนรวมและเปดกวาง สื่อมวลชนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ๓) การราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหมมีความคืบหนาตามกรอบเวลา จะมีเลือกต้ังไดในเดือนธันวาคม ๒๕๕๐ ๔) สภา
นิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภาอยางสมบูรณและเปนตัวแทนของทุกภาคสวนในประเทศไทย ๕)
เชิญชวนใหกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภาเดินทางมาประเทศไทยเพื่อรับทราบกระบวนการกลับคืน
สูประชาธิปไตย

(๑. ๒.๕) นายสุรินทร พิศสุวรรณ สมาชิกสภานิติบัญญัติฯ ไดนําคณะผูแทนไทยเขา
ติดตามการประชุมสมัชชาสหภาพฯ คร้ังที่ ๑๑๖ ที่เมืองบาหลีในปลายเดือนเมษายน ๒๕๕๐ และได
เขาชี้แจงพัฒนาการเมืองไทยตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ประเด็นสําคัญในคําชี้แจงของนาย
สุรินทรฯ นอกเหนือจากที่ปรากฎอยูในเอกสารชี้แจงพัฒนาการเมืองไทย ก็คือ ความคืบหนาการราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม และการเดินหนาจัดการเลือกต้ังทั่วไปในเดือนธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารสหภาพฯ มีความพอใจในพัฒนาการเมืองของไทยที่มีความคืบหนาในกรอบ ๑ ป
โดยลําดับ และคณะมนตรีฯ ไดมีมติรักษาสถานภาพของไทยในสหภาพรัฐสภา โดยไทยยังไมมีสิทธิ
เขารวมกิจกรรมทางการของสหภาพฯ  และจะเชิญใหไทยสงคณะมาชี้แจงพัฒนาการเมืองไทยตอคณะ
กรรมการบริหารฯ ในการประชุมสมัชชาสหภาพฯ คร้ังที่ ๑๑๗ ที่นครเจนีวาในเดือนตุลาคม ๒๕๕๐
นอกจากน้ัน นายสุรินทรฯ และคณะฯ ไดหารือทวิภาคีกับสมาชิกในคณะกรรมการบริหารฯ ที่
สนับสนุนไทย ไดแก จีน ญ่ีปุน และอินโดนีเซีย กลุมที่คัดคานไทยหรือโนมเอียงในการคัดคานไทย
ไดแก กรีซ ฟนแลนด สหราชอาณาจักร และนามิเบีย และกลุมที่เปนกลางหรือไมมีทาทีชัดเจน ไดแก
โมรอกโก และอุรุกวัย ซึ่งผลการหารือเปนไปดวยดีและมีความเขาใจประเทศไทยมากขึ้น เน่ืองจากการ
นําประเทศกลับสูประชาธิปไตยเปนไปตามแผนการ ๑ ป โดยลําดับ และพรอมใหการสนับสนุนไทย
ในสหภาพรัฐสภา โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมประเทศที่คัดคานไทยและกลุมประเทศที่เปนกลางหรือไม
มีทาทีชัดเจน นอกจากน้ัน คณะฯ ไดหารือกับคณะผูแทนแคนาดาในฐานะประธานโครงการมูลนิธิ
ประชาธิปไตยของสหภาพรัฐสภา ซึ่งแคนาดามีความเขาใจประเทศไทยและยินดีสนับสนุนไทย
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(๑. ๒.๖) นาย Anders Johnsson เลขาธิการสหภาพรัฐสภา เดินทางมาเยือนประเทศ
ไทย ระหวางวันที่ ๘-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เพื่อติดตามพัฒนาการทางการเมืองของไทย ตามมติ
สมัชชาฯ คร้ังที่ ๑๑๖และไดหารือขอราชการกับประธานสภารางรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการราง
รัฐธรรมนูญ ฉบับใหม และการลงประชามติรัฐธรรมนูญฉบับใหม และไดพบกับเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกต้ังเกี่ยวกับการเตรียมการขอประชามติรัฐธรรมนูญฉบับใหมในกลางป ๒๕๕๐
และเตรียมการเลือกต้ังทั่วไปในเดือนธันวาคม ๒๕๕๐ เลขาธิการสหภาพรัฐสภายังไดพบกับคณะ
กรรมการบริหารหนวยประจําชาติไทยในสหภาพรัฐสภาเกี่ยวกับบทบาทของสภานิติบัญญัติฯ ในการ
นําประเทศเขาสูประชาธิปไตยและหารือการรักษาสถานภาพของไทยและการคืนสถานภาพที่สมบูรณ
ในสหภาพรัฐสภาใหไทย เขายังไดพบกับคณะกรรมาธิการการตางประเทศ ซึ่งกลาวถึงบทบาทของ
คณะกรรมาธิการการตางประเทศในการสรางความเชื่อมั่นใหประเทศไทยในเวทีสากล และในการรักษา
สถานภาพของไทยในสหภาพรัฐสภาในฐานะที่ประธานคณะกรรมาธิการการตางประเทศเปนกรรมการ
บริหารหนวยประจําชาติไทยในสหภาพรัฐสภาโดยตําแหนง นอกจากน้ัน ก็ไดพบกับอดีตสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎร  หัวหนาพรรคประชาธิปตย หัวหนาพรรคไทยรักไทย ซึ่งไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับพัฒนาการเมืองไทยและผลกระทบตอสถานภาพของไทยในสหภาพรัฐสภา ซึ่งอดีตสมาชิก
รัฐสภายอมรับเหตุผลที่สหภาพรัฐสภาจําเปนตองตัดสินใจเกี่ยวกับสถานภาพของไทยในสหภาพรัฐสภา
สวนในการพบหารือกับคณะกรรมาธิการติดตามงบประมาณของสภานิติบัญญัติฯ และรองเลขาธิการ
สถาบันพระปกเกลา น้ัน ไดนํามาสูโครงการความรวมมือระหวางสหภาพรัฐสภากับรัฐสภาไทยใน
โครงการพัฒนาระบบงบประมาณของรัฐสภา และโครงการความรวมมือทางวิชาการกับสถาบัน
พระปกเกลาในการสรางความเขมแข็งใหกับระบบรัฐสภาไทย ซึ่งเปนกลยุทธอันหนึ่งของสภา
นิติบัญญัติฯ ในการรักษาสถานภาพของไทยในสหภาพรัฐสภา

(๑.๒.๗) นายอรรคพล สรสุชาติ ไดนําคณะผูแทนไทยประกอบดวย นายวิทยา
เวชชาชีวะ นายสุจิต บุญบงการ และนายแถมสิน รัตนพันธ สมาชิกสภานิติบัญญัติฯ และนายสีหศักด์ิ
พวงเกตุแกว เอกอัครราชทูตผูแทนถาวรฯ คนปจจุบันไดติดตามการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา คร้ัง
ที่ ๑๑๗ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๐ ณนครเจนีวาและไดเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารฯเพื่อแจง
วารัฐธรรมนูญฉบับใหมไดรับประชามติและประกาศใชเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๐ และจะมีการ
เลือกต้ังทั่วไปในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่งเปนไปตามกรอบเวลาในธรรมนูญประเทศไทย พ.ศ.
๒๕๔๙ คณะกรรมการบริหารฯ จึงไดเสนอแนะใหคณะมนตรีสหภาพรัฐสภามีมติใหรัฐสภาไทยเขา
รวมกิจกรรมทางการของสหภาพรัฐสภาอยางสมบูรณ (resume full participation) ไดทันทีหลังจากการ
ประชุมรัฐสภาชุดใหมหลังการเลือกต้ังในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ แลว โดยไมตองรอมติสหภาพ
รัฐสภา โดยกอนหนาการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ คณะฯ ไดพบหารือทวิภาคีกับจีน ญ่ีปุน
อินโดนีเซีย และเบลเยี่ยม อีกคร้ังเพื่อขอใหสนับสนุนไทยตอไป นอกจากน้ัน กลุมอนุภูมิภาค
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อาเซียน+๓ และกลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟกในสหภาพรัฐสภา ซึ่งรัฐสภาไทยเปนสมาชิก มีความ
เชื่อมั่นในความจริงใจของไทยในการกลับสูประชาธิปไตย และรวมกันรณรงคมาต้ังแตตนของ
วิกฤติไทยในสหภาพรัฐสภาใหรัฐสภาไทยไดรับคืนสิทธิการเขารวมกิจกรรมของสหภาพรัฐสภา
โดยสมบูรณ

(๑.๒.๘) ผลของการดําเนินการทูตรัฐสภา
- สภานิติบัญญัติฯ รักษาสถานภาพของไทยในสหภาพรัฐสภาไวไดตลอดป

๒๕๕๐ และไดสงคณะไปติดตามการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาในปน้ัน และเขารวมการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภาเพื่อชี้แจงสถานการณในประเทศไทยตามคําเชิญของ
สหภาพรัฐสภา

- สมาชิกคณะกรรมการบริหารฯ ไดรับทราบเกี่ยวกับประเทศไทยตลอดเวลาจาก
ชองทางการทูตรัฐสภาตางๆ ที่สภานิติบัญญัตติฯ ไดใชภายใตยุทธศาสตรการรณรงคเพื่อคืนสิทธิ
ของไทยในสถานะสมาชิกสหภาพรัฐสภาตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน และจากการติดตออยาง
ใกลชิดระหวางสหภาพรัฐสภาและคณะทูตถาวรฯ ที่ดําเนินมาตอเน่ืองนับต้ังแตคณะมนตรีฯ มีมติ
เกี่ยวกับไทยเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ จนกระทั่งไทยมีสถานภาพสมบูรณในสหภาพรัฐสภาหลัง
การเลือกต้ังทั่วไปเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม๒๕๕๐ โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตออยางใกลชิดที่ได
ริเร่ิมไวต้ังแตนายชัยยงค สัจจิพานนท อดีตเอกอัครราชทูตผูแทนถาวรฯ และสานตอโดยนายสีห
ศักด์ิ พวงเกตุแกว เอกอัครราชทูตผูแทนถาวรฯ คนปจจุบัน ซึ่งรับทราบการดําเนินยุทธศาสตรเพื่อ
แกไขวิกฤติไทยในสหภาพรัฐสภามาตลอดเวลาที่ดํารตําแหนงรองปลัดกระทรวงการตางประเทศ
จนนํามาสูการพบปะกันของคณะผูแทนระดับสูงของหนวยประจําชาติไทยในสหภาพรัฐสภานําโดยพล
เอก จรัล กุลละวณิชย กับประธานสหภาพรัฐสภาและเลขาธิการสหภาพรัฐสภาเมื่อเดือนเมษายน
๒๕๕๐ และการประกาศคืนสถานภาพสมบูรณใหไทยทันทีหลังการเลือกต้ังทั่วไป ประการสําคัญ
ที่สุด คือ การดําเนินการภายในประเทศไทยรวมกันของสภานิติบัญญัติฯ สภารางรัฐธรรมนูญ รัฐบาล
องคกรตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของ และ คมช. เพื่อนําประเทศกลับสูประชาธิปไตยภายใน ๑ ป มี
ผลคืบหนาทุกคร้ังที่คณะผูแทนไทยเขาชี้แจงตอคณะกรรมการบริหารฯ ทําใหคณะกรรมการ
บริหารฯ มีความเขาใจประเทศไทยดีขึ้นตลอดมา และตระหนักถึงความจริงใจของไทยในการกลับสู
ประชาธิปไตย ซึ่งสงผลตอมติคณะมนตรีสหภาพรัฐสภาที่เปนคุณตอสถานภาพของไทยในสหภาพ
รัฐสภาตลอดป ๒๕๕๐

- ทาทีที่มั่นคงของนายกรัฐมนตรีพลเอก สุรยุทธฯ ที่จะจัดการเลือกต้ังทั่วไปใน
เดือนธันวาคม ๒๕๕๐ และการดําเนินนโยบายตางประเทศของรัฐบาลพลเอก    สุรยุทธที่อิง
แผนการนําประเทศไทยกลับสูประชาธิปไตยภายใน ๑ ป เปนหลักการที่ทําใหไทยไมมีปญหาใน
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ดานความสัมพันธระหวางประเทศที่รุนแรงและทาํใหความเชื่อมั่นประเทศไทยในตางประเทศ
ฟนตัวขึ้นเปนลําดับ

- การทูตสวนบุคคลของสมาชิกสภานิติบัญญัตติฯ ทานตางๆ ที่ไดพบปะทวิภาคีกับ
สมาชิกคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา และที่ไดเขาชี้แจงพัฒนาการเมืองไทยตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารฯ ต้ังแตเดือนตุลาคม ๒๕๔๙-เดือนตุลาคม ๒๕๕๐ และการทูตสวนบุคคล
ของอดีตสมาชิกรัฐสภา และผูแทนองคกรตามรัฐธรรมนูญตาง ๆ ที่ไดพบปะกับเลขาธิการสหภาพ
รัฐสภา ตลอดจนการทูตของคณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติฯ ภายใตการกํากับดูแลของนายมี
ชัย ฤชุพันธุ ประธานสภานิติบัญญัติฯ และประธานหนวยประจําชาติไทยในสหภาพรัฐสภาไดมีสวน
อยางสาํคัญที่ไดโนมนาวสมาชิกคณะกรรมการบริหารฯ ใหมีความเขาใจทางการเมืองที่ถูกตอง
ตอประเทศสอดคลองกับพัฒนาการการเมืองในประเทศ จนรักษาสถานภาพของไทยในสหภาพ
รัฐสภาไวไดตลอดมาจนไดรับคืนสถานภาพสมบูรณในที่สุด

- รัฐสภาชุดใหมไดรับสถานภาพสมบูรณในสหภาพรัฐสภาคืนเมื่อวันที่ ๒๑
มกราคม ๒๕๕๑ ซึ่งเปนวันประชุมรัฐสภาชุดใหมเปนคร้ังแรก และรัฐสภาชุดใหมไดเขารวมการ
ประชุมคณะกรรมาธิการเตรียมการประชุมรัฐสภาวาดวยองคการการคาโลก ในเดือนเมษายน
๒๕๕๑ ณ นครเจนีวา ซึ่งรัฐสภาไทยเปนกรรมาธิการมาต้ังแตป ๒๕๔๔ ตามคําเชิญของสหภาพ
รัฐสภา

(๒) โจทยของประเทศไทยและสภานิติบัญญัติฯ ในองคการรัฐสภาระหวางประเทศ
อ่ืนๆ ที่ไทยเปนสมาชิก ไดแก สมัชชารัฐสภาอาเซยีน สมชัชารัฐสภาเอเชีย สหภาพสมาชกิรัฐสภาเอเชีย
และแปซิฟก และการประชมุรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟก ไมใชโจทยเดียวกบัโจทยของไทยใน
สหภาพรัฐสภา กลาวคือ ไทยไมถูกองคการรัฐสภาระหวางประเทศเหลาน้ีพิจารณาสถานภาพเลย สภานิติ
บัญญัติฯ สามารถเขารวมกิจกรรมอยางเปนทางการไดตลอดสมัยของสภานิติบัญญัติฯ เหตุผล เน่ืองจาก
กฎระเบียบขององคการเหลาน้ีมิไดพูดถึงที่มาของรัฐสภาในแตละประเทศ และการยุบเลิกรัฐสภา
เหมือนกับธรรมนูญของสหภาพรัฐสภา แตเปนกฎระเบยีบกวาง ๆ ที่เนนการสงเสริมใหรัฐสภาตาง ๆ ได
เขามารวมกิจกรรมขององคการ อยางไรก็ดี โดยที่สมาชิกขององคกรเหลาน้ีเปนสมาชิกของสหภาพ
รัฐสภาดวย จึงรับรูกรณีของไทยในสหภาพรัฐสภากันคอนขางดี และการยึดอํานาจของคมช. หลังจากที่
ไทยมีเสถยีรภาพดานประชาธปิไตยตอเน่ืองมาถงึ ๑๕ ป นับต้ังแตป ๒๕๓๔ เปนตนมา ก็เปนที่สนใจ
อยางกวางขวางของรัฐสภาทั่วโลก ดังน้ัน ถงึแมวาสภานิติบัญญัติฯ จะไมมีปญหาสถานภาพและการ
ทํางานในองคการรัฐสภารหวางประเทศอ่ืน ๆ แตสภานิติบัญญัตฯ ก็ตระหนักดีวาการยึดอํานาจของคณะ
ทหารไมเปนที่นิยมในสังคมรัฐสภาสากลและสังคมรัฐสภาสากลจะสนใจแผนการนําประเทศไทยกลับ
สูระบอบประชาธิปไตยเปนพิเศษ ดังน้ัน ในเอกสารถอยแถลงของคณะผูแทนไทยตอที่ประชุมตาง  ๆของ
องคกรรัฐสภาระหวางประเทศเหลาน้ีจึงตองกลาวถึงพัฒนาการเมืองของไทยอยูตลอดเวลาดวย และเนน
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ย้ําเร่ืองการนําไทยกลับสูประชาธิปไตยใน ๑ ปอยูเสมอ ซึ่งไดชวยสรางความเขาใจประเทศไทย และสราง
ความเชื่อมั่นใหประเทศไทยในเวทีรัฐสภาพหุภาคี นอกจากน้ัน การที่สภานิติบัญญัติฯ ดําเนินการทูต
รัฐสภาดวยการรักษาพันธกรณีกับองคการรัฐสภาระหวางประเทศอ่ืนๆ เพื่อทํางานดานรัฐสภาพหุภาคใีน
ประเด็นสากลและประเด็นภูมภิาคที่เปนขอวิตกกังวลรวมกันหรือเปนความสนใจรวมกัน และใชชองทาง
ทวิภาคี ทั้งการทูตสวนบคุคลของบุคคลในคณะฯ หรือการทํางานของทัง้คณะฯ ในการสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับประเทศไทยอยางตอเน่ือง และในการทํางานประเด็นสากล/ประเด็นภูมิภาครวมกนั ก็ไดสงผลดี
ตอการยอมรับบทบาทของสภานิติบัญญัติฯ ในการทําหนาทีรั่ฐสภา และตอการรักษาบทบาทของไทยใน
เวทีรัฐสภาสากล อันเปนผลดีตอการสรางความเชื่อมั่นใหแกประเทศไทย ซึง่มีผลโดยออมตอการรักษา
สถานภาพของไทยในสหภาพรัฐสภา

๓.๕.๒ ชวงท่ี ๒ Street Politics ในสมัยรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช และรัฐบาลนาย
สมชาย วงศสวัสดิ์ ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ จนถึง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๑

(๑) โจทย ไดแก การสรางความเชื่อมั่นใหประเทศไทยในเวทีรัฐสภาสากลที่ตกทอด
มาจากการรัฐประหารเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ และที่เปนผลจากความไมมั่นคงของการ
เมืองไทยที่มาจากการเมืองทองถนนและการเมืองระหวางสี และการนํารัฐสภาไทยหวนกลับคืนสูการ
ทําหนาที่ผูนําในเวทีรัฐสภาโลกอีกคร้ัง รูปธรรม คือ การทําหนาที่ประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียนใน
กลางป ๒๕๕๑-กลางป ๒๕๕๒ และการเปนเจาภาพจัดการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาคร้ังที่
๑๒๒ ในปลายเดือนมีนาคม ๒๕๕๓

(๒) การดําเนินการทูตรัฐสภาเพื่อแกโจทย
ในชวงกอนการชุมนุมคร้ังใหญของกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

หลังจากรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช เขาทําหนาที่บริหารประเทศหลังการเลือกต้ังทั่วไปเมื่อวันที่
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ และที่ตอมาไดพัฒนามาสูการยึดทําเนียบรัฐบาล การปะทะที่หนารัฐสภาเมื่อ
วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ และการยึดสนามบินสุวรรณภูมิในปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๑ น้ัน ผูนํา
รัฐสภาชุดใหมในสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา และคณะกรรมการบริหารหนวยประจําชาติไทยใน
สหภาพรัฐสภา  สมัชชารัฐสภาอาเซียน และสหภาพสมาชกิรัฐสภาเอเชียและแปซิฟกไดเดินงานดานพหุ
ภาคีทันทีเพื่อรักษาความตอเน่ืองของบทบาทของรัฐสภาไทยในเวทีรัฐสภาพหุภาคีและตอยอดการ
ดําเนินพันธกรณีของไทยในองคการรัฐสภาระหวางประเทศทุกองคกรจากที่สภานิติบัญญัติฯ ได
ดําเนินการไว และผูนํารัฐสภาชุดปจจุบันไดแถลงตอที่ประชมุรัฐสภาระหวางประเทศตาง ๆ และในการ
หารือทวิภาคีกับรัฐสภาตางประเทศในบริบทรวมกัน ดังน้ี

- ยืนยันวาประเทศไทยไดกลับคืนสูภาวะปกติ  ประเทศไทยมีรัฐสภาและรัฐบาล
ที่มาจากการเลือกต้ัง
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- รัฐสภาจะเปนเสาหลักของประชาธิปไตยไทย และไทยจะใชประชาธิปไตยและธรร
มาภิบาลและหลักสทิธิมนุษยชนจัดการปญหาการเมืองภายใน

- ประเทศไทยยึดมั่นระบบการคาเสรีและเคารพกติการคาระหวางประเทศในทกุกรอบ
ความรวมมือ  และจะสนับสนุนความรวมมือระหวางอาเซียนและสมัชชารัฐสภาอาเซียนเพือ่ใหกฎบัตร
อาเซียนมีผลในทางปฏิบัติและในการจัดต้ังประชาคมอาเซยีนในป ๒๕๕๘ เพราะในทายทีสุ่ด กฎกติกา
เหลาน้ัน จะสงผลถึงประเทศไทยและคนไทย

- รัฐสภาไทยพรอมที่จะรวมคิดรวมทํากับมิตรประเทศในเร่ืองตางๆ ที่เปนระเบยีบวาระ
สากล  และจะผลกัดันการทําหนาที่ของรัฐสภาในกิจการระหวางประเทศตามแนวทางของที่ประชุม
ประธานรัฐสภาทั่วโลกในป ๒๕๔๓ และ๒๕๔๘ กลาวคือ  สนับสนุนปรชาธิปไตยและการสราง
ประชาธิปไตยและระบบรัฐสภาใหมีความเขมแข็งและชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ ผลักดันบทบาทของ
รัฐสภาในดานการตางประเทศและการดําเนินการทูตรัฐสภารวมกับรัฐสภาทั่วโลก นํามาตรการดาน
รัฐสภามาแกไขปญหาสากล สนับสนุนการปฏิรูปสหประชาชาติและการบรรลุเปาหมายแหงสหัสวรรษ
และสรางความเทาเทยีมทางเพศ

- ประเทศไทยและรัฐสภาไทยพรอมเสมอที่จะทาํหนาที่ในเวทีโลก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในวาระที่ประเทศไทยดํารงตําแหนงประธานอาเซียน และประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียนตาม
วงรอบของประเทศสมาชกิอาเซียน และในการเปนเจาภาพจัดประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา  คร้ังที่
๑๒๒ ทีป่ระเทศไทยในป ๒๕๕๓ ซึง่ไทยไดเสนอตัวรับเปนเจาภาพอีกคร้ัง จากการหารือรวมกันของ
เลขาธิการสหภาพรัฐสภาและนายสีหศกัด์ิ พวงเกตุแกว  เอกอัครราชทูตผูแทนถาวรฯ  ณ  นครเจนีวา  และ
เพื่อแสดงความพรอมทางการเมืองของไทยในการจัดการประชุมดังกลาว

ในชวงตน ๆ ของการชุมนุมทางการเมืองของกลุมพันธมิตรฯ ในสมัยรัฐบาลของ
นายสมัครฯ รัฐสภาชุดปจจุบันจะอธิบายกับรัฐสภามิตรประเทศวา คือ การแสดงออกของ
ประชาธิปไตย แตเมื่อสถานการณไดพัฒนาไปสูการยึดทําเนียบรัฐบาล การประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินของรัฐบาลนายสมัครฯ บทบาทของกองทัพ และการปะทะกันหนารัฐสภาในวันแถลง
นโยบายของรัฐบาลนายสมชาย วงศสวัสด์ิ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ ซึ่งมีความรุนแรงและเกิด
การสูญเสีย โดยรัฐสภาไมสามารถยับยั้งเหตุการณได ยอมมีผลตอภาพลักษณของรัฐสภาไทยในการ
แกไขปญหาของประเทศ ในขณะเดียวกัน รัฐสภาไดตัดสินใจรับเปนเจาภาพจัดการประชุมสมัชชา
สหภาพรัฐสภาคร้ังที่ ๑๒๒ ที่ประเทศไทยในป ๒๕๕๓ และจะสงคณะผูแทนไทยนําโดย
ศาสตราจารยประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภาเดินทางไปเขาประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา คร้ัง
ที่ ๑๑๙ ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๑ ที่นครเจนีวา เพื่อประกาศตัวเปนเจาภาพจัดการประชุมสมัชชาฯ
ดังกลาว รัฐสภาจึงตระหนักดีวา สถานการณของไทยในขณะน้ันเปนที่สนใจทั่วโลก เพราะประเทศ
ไทยเพิ่งกลับเขาสูระบอบประชาธิปไตยและอยูในระยะการฟนตัวทางการเมือง สถานการณของ
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ประเทศไทยโดยรวมในสายตาตางประเทศจึงยังมีความเปราะบาง และยอมสงผลตอความไมมั่นใจ
ของสมาชิกสหภาพรัฐสภาอีกคร้ังหน่ึงวา การประชุมสมัชชาฯ คร้ังที่ ๑๒๒ จะจัดในประเทศไทย
ไดสําเร็จหรือไม ดังน้ัน รัฐสภาไทยไดดําเนินการทูตรัฐสภาทวิภาคีและพหุภาคีที่นครเจนีวาเพื่อ
อธิบายสถานการณที่เกิดขึ้นใหแกนาย P.F. Casini ประธานสหภาพรัฐสภา และนาย Anders B
Johnsson เลขาธิการสหภาพรัฐสภา ตลอดจนกลุมอนุภูมิภาคอาเซียน +๓ และกลุมภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟก ซึ่งมีความเขาใจประเทศไทยดีมาต้ังแตชวงที่คมช.ยึดอํานาจ และสมาชิกสหภาพรัฐสภา
บางประเทศที่มีความเขาใจในประเทศไทยอยูแลว เพื่อใหไดรับการสนับสนุนใหจัดประชุมสมัชชา
ฯ คร้ังที่ ๑๒๒ ในประเทศไทย และเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหไทยไดตอเน่ืองจากการดําเนินการทูต
รัฐสภาในชวงแรกๆ ของรัฐสภาชุดปจจุบัน ในการน้ี นอกจากรัฐสภาจะไดย้ําสิ่งที่ไดประกาศไวใน
ที่ประชุมรัฐสภาระหวางประเทศทั้ง ๕ ขอขางตนแลว คณะผูแทนไทยไดแสดงความเสียใจตอ
เหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชวงน้ัน พรอมกับแจงวา รัฐบาลนายสมชายไดต้ังคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงของเหตุการณที่เกิดขึ้น และรัฐสภาจะสนับสนุนการแกไขปญหาดวยสันติวิธี ซึ่งบุคคล
และคณะบุคคลตางๆ ที่คณะฯ และนายสีหศักด์ิ พวงเกตุแกว เอกอัครราชทูตผูแทนถาวรฯ ไดหารือ
ทวิภาคีดวยที่นครเจนีวาพอใจกับการชี้แจงของคณะและยังมีความเขาใจสถานการณการเมืองไทย
และตอมาสหภาพรัฐสภาไดมีมติใหไทยเปนเจาภาพจัดประชุมสมัชชาฯ คร้ังที่ ๑๒๒ ในป ๒๕๕๓

ผลของการดําเนินการทูตรัฐสภา ก็คือ รัฐสภาตางๆ มีความเขาใจสถานการณใน
ไทย และยังยอมรับสถานการณได และใหความไววางใจใหรัฐสภาไทยเปนเจาภาพจัดการประชุม
สมัชชารัฐสภาอาเซียนคร้ังที่ ๒๙ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๒ และการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา
คร้ังที่ ๑๒๒ ในป ๒๕๕๓ ถึงแมวารัฐสภาตางๆ จะเห็นวาการเมืองทองถนนและการเมืองระหวางสี
ในไทยที่เขมขนขึ้น จะสรางความกังวลใจให โดยเฉพาะตอสหภาพรัฐสภาและสมาชิกสหภาพ
รัฐสภา ซึ่งอยูในหวงที่รัฐสภาไทยจะเปนเจาภาพจัดการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา คร้ังที่ ๑๒๒ ที่
กรุงเทพฯ ในป ๒๕๕๓ และสมัชชารัฐสภาอาเซียนและสมาชิกรัฐสภาอาเซียน และรัฐสภา
ตางประเทศที่เปนผูสังเกตการณของสมัชชารัฐสภาอาเซียน ซึ่งไทยเพิ่งรับหนาที่ประธาน สมัชชา
รัฐสภาอาเซียนตอจากรัฐสภาสิงคโปรเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๑ วารัฐสภาไทยจะจัดการประชุม
รายการใหญทั้ง ๒ รายการไดลุลวงหรือไม การที่รัฐบาลไทยไมสามารถจัดการประชุมสุดยอด
อาเซียนไดในป ๒๕๕๑ และตองเลื่อนออกไปไมมีกําหนด เพราะการชุมนุมทางการเมืองของกลุม
พันธมิตรฯ ไดกระทบตอฐานะของไทยในภูมิภาคอาเซียนและในทางสากล แตการยึดสนามบิน
สุวรรณภูมิของกลุมพันธมิตรฯในปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๑ เปนเวลาหลายวันไดสงผลกระทบ
รุนแรงที่สุดตอความเชื่อมั่นของตางประเทศโดยรวมตอประสิทธิภาพของรัฐไทยในการแกไขและ
บริหารจัดการวิกฤติทางการเมืองของชาติ ที่สงผลกระทบโดยตรงตอชาวตางประเทศและชาวไทย
และในสวนของรัฐสภาทั่วโลกก็เร่ิมมีความไมมั่นใจกับสถานการณการเมืองของไทยอีกคร้ังหน่ึงวา



๕๘

การเมืองทองถนนและการเมืองระหวางสี ตลอดจนทาทีของกองทัพ และขาวลือเร่ืองการรัฐประหารซ้ํา
จะทําใหรัฐสภาไทยจัดการประชุมรัฐสภาระหวางประเทศในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๒ และในปลาย
เดือนมีนาคม ๒๕๕๓ ไดตามพันธกรณีหรือไม และในการตอสูทางการเมืองในทองถนนและ
ระหวางกลุมสีจะมีการยึดสนามบินสุวรรณภูมิอีกหรือไม

๓.๕.๓ ชวงท่ี ๓ Regional Leadership ประเทศไทยกับการทําหนาท่ีประธานอาเซียน
และประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียนในป ๒๕๕๑-๒๕๕๒

โจทย คือ ในชวงวิกฤติประเทศไทยจากการเมืองทองถนนและการเมืองระหวางสีที่ยืดเยื้อ
และการแบงแยกทางการเมืองอยางลึกซึ้งที่เปนผลตามมา ทาํใหประเทศไทยทําหนาที่ประธาน
อาเซียนไมไดตามกรอบเวลาของพันธกรณี และสงผลใหประเทศสมาชิกสมัชชารัฐสภาอาเซียน
มีความวิตกกังวลตอผลกระทบจากเหตุการณความขัดแยงทางการเมืองดังกลาว ตอการทําหนาที่ของ
รัฐสภาไทยในฐานะประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียนและการจัดประชุมใหญสมัชชารัฐสภาอาเซียน
คร้ังที่ ๒๙ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๒ และกระทบตอความไมแนใจของสหภาพรัฐสภาวาไทยจะ
สามารถจัดการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาคร้ังที่ ๑๒๒ ในตนป ๒๕๕๓ไดหรือไม

การแกโจทยของรัฐบาลไทย ไดแก เมื่อศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคพลังประชาชน และ
พรรครวมรัฐบาลของนายสมชายฯ บางพรรคเมื่อตนเดือนธันวาคม ๒๕๕๑ นายสมชายฯ พน
ตําแหนงนายกรัฐมนตรี และกลุมพันธมิตรฯ ยุติการชุมนุมทางการเมือง ทําใหสถานการณการเมือง
คลี่คลายลง ตอมา สภาผูแทนราษฎรไดเลือกนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรคประชาธิปตย
เปนนายกรัฐมนตรีตอจากนายสมชายฯ การเมืองในไทยจึงมีความน่ิงเพียงพอที่ไทยจะทําหนาที่
ประธานอาเซียนไดตามพันธกรณี ดังน้ัน รัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ฯ จึงสามารถจัดการประชุมระดับ
ตางๆ ของอาเซียนในประเทศไทยไดหลายรายการ และนายกอภิสิทธิ์ฯ สามารถทําหนาที่ประธาน
อาเซียนไดตามพันธกรณีและตามบทบัญญัติของกฎบัตรอาเซียน รัฐบาลและตัวนายอภิสิทธิ์ฯ
สามารถเรียกความเชื่อมั่นตางประเทศกลับคืนมาได ถึงแมวา เหตุการณที่กลุม นปช.บุกสถานที่
ประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน และผูนํามิตรประเทศของอาเซียนที่เมืองพัทยาในตนเดือนเมษายน ๒๕๕๒
จนรัฐบาลไทยตองเลื่อนการประชุมน้ันออกไป และในเวลาตอมา เหตุการณที่พัทยาไดนํามาสู
เหตุการณความรุนแรงทางการเมืองของกลุม นปช. ที่กรุงเทพฯ ในชวงสงกรานตของปน้ัน จนมี
ผลกระทบตอความเชื่อมั่นประเทศไทยในสายตาโลกคร้ังใหม หลังจากที่ประเทศไทยเพิ่งผาน
เหตุการณการชุมนุมคร้ังใหญของกลุมพันธมิตรในป ๒๕๕๑ มาก็ตาม

การทูตดําเนินการทูตรัฐสภาเพื่อแกไขโจทยของไทยและของรัฐสภาไทย ในชวงน้ัน
ในภาพรวม รัฐสภาไทยไดสงคณะผูแทนไทยในระดับทวิภาคีและระดับพหุภาคีนําโดยประธานสภา
และรองประธานสภาและคณกรรมาธิการสามัญของสภาเดินทางไปเยือนรัฐสภาตางประเทศและ
เขารวมประชุมองคการรัฐสภาระหวางประเทศ และไดย้ําวา ประเทศไทยเปนชาติที่ปกครองโดย



๕๙

ระบอบประชาธิปไตย การเคลื่อนไหวทางการเมืองเปนปรากฎการณของประชาธิปไตย รัฐสภาไทย
ไมนิยมความรุนแรง และจะพยายามอยางยิ่งที่จะจํากัดวงของความรุนแรงทางการเมือ ง และขจัด
สภาพที่จะนํามาสูการรัฐประหาร และในภาพยอยที่เกี่ยวพันกับพันกรณีของรัฐสภาไทยในสมัชชา
รัฐอาเซียนและสหภาพรัฐสภาน้ัน รัฐสภาไดดําเนินการทูตรัฐสภาตางๆ ไดแก

(๑) ในกรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน ไดแก รัฐสภาไทยดําเนินการทูต
รัฐสภาพหุภาคีดวยการจัดการประชุมตาง ๆ ของสมัชชารัฐสภาอาเซียนตามกําหนดเวลา โดยไมเลื่อน
การจัดประชุมรายการใดออกไปเลย หรือมิไดยกเลิกการประชุมรายการใดเลย และไดกําหนดทิศ
ทางการทํางานของรัฐสภาไทยในฐานะประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน ใหเชื่อมโยงกับการทําหนาที่
ประธานอาเซียนของไทย ในการดําเนินการตามกฎบัตรอาเซียนเพื่อจัดต้ังประชาคมอาเซียนในป
๒๕๕๘ ไดแก

(ก) จัดการหารืออยางไมเปนทางการระหวางผูนําสมัชชารัฐสภาอาเซียนกับผูนํา
อาเซียน คร้ังที่ ๑ ในระหวางการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน คร้ังที่ ๑๔ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ
๒๕๕๒ ณ หัวหิน-ชะอํา ซึ่งเปนการพบปะคร้ังประวัติศาสตร และเปนการพบกันคร้ังแรกระหวาง
ตัวแทนประมุขฝายนิติบัญญัติของอาเซียนนําโดยนายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภาไทยในฐานะ
ประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน และประมุขฝายบริหารของอาเซียนนําโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี ซึ่งเปนการริเริ่มรวมกันของกระทรวงการตางประเทศในนามของอาเซียน และ
รัฐสภาในนามของสมัชชารัฐสภาอาเซียนภายใตหัวขอเร่ือง “ความรวมมือระหวางสมัชชารัฐสภา
อาเซียนและอาเซียน” เนนการสรางความสอดคลองของกฎหมาย, การดําเนินการดานนโยบายและ
ดานนิติบัญญัติในการจัดต้ังประชาคมอาเซียน, การสรางการรับรูของประชาชน และการสราง
จิตสํานึกของประชาชนตอกฎบัตรอาเซียน, การทํางานอยางใกลชิดระหวางเลขาธิการสมัชชารัฐสภา
อาเซียนและเลขาธิการอาเซียน, และใหมีการพบหารือสุดยอดระหวางสมัชชารัฐสภาอาเซียนและ
อาเซียนเปนการถาวรในการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน ซึ่งตอมา ที่ประชุมหารืออยางไมเปนทางการ
ของผูนํารัฐบาลและผูนํารัฐสภาของอาเซียนไดใหการรับรองหลักการของความรวมมือระหวางฝาย
นิติบัญญัติและฝายบริหารของอาเซียนในการจัดต้ังประชาคมอาเซียนดังกลาวในเอกสารของประธาน
สมัชชารัฐสภาอาเซียนที่แถลงตอผูนําอาเซียนซึ่งรัฐสภาไทยเปนผูนําเสนอ และไดรับการสนับสนุน
จากประเทศสมาชิกสมัชชารัฐสภาอาเซียนในการประชุมเตรียมการในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๒
นอกจากน้ัน รัฐสภารวมกับกระทรวงการตางประเทศไดกําหนดพิธีการและรูปแบบพิธีการในการ
พบหารืออยางไมเปนทางการระหวางผูนําสมัชชารัฐสภาอาเซียนกับผูนําอาเซียนดังกลาว สําหรับใช
ในการพบหารืออยางไมเปนทางการคร้ังที่ ๑ ใหเปนการถาวรตอไปดวย

(ข) จัดการประชุมใหญสมัชชารัฐสภาอาเซียน คร้ังที่ ๓๐ หัวขอหลัก ไดแก
“Towards Closer Cooperation Between AIPA and ASEAN” เพื่อ (๑) เปนเปาหมายและทิศทาง



๖๐

ของการประชุมใหญฯ ครั้งที่ ๓๐ (๒) เพื่อตอบรับทิศทางในปจจุบันของอาเซียน และนโยบาย
ของสมัชชารัฐสภาอาเซียน ที่ตางก็ตองการทํางานใหใกลชิดกันมากยิ่งขึ้น และรวมกันจัดต้ัง
ประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ ภายใตกฎบัตรอาเซียน และธรรมนูญสมัชชารัฐสภาอาเซียน กับ
กลไกตาง ๆ ของสมัชชารัฐสภาอาเซียนที่ต้ังไวเพื่อทํางานรวมกับอาเซียน และทํางานในเร่ืองสําคัญ
ๆ ของภูมิภาคที่จะเปนประโยชนรวมกันของอาเซียนและสมัชชารัฐสภาอาเซียน แตสมัชชารัฐสภา
อาเซียนยังใชงานของกลไกเหลาน้ันไมคุมคา (๓) ผลักดันสมัชชารัฐสภาอาเซียนใหใชกลไกตางๆ ที่
มีอยูทํางานกับอาเซียนใหเปนรูปธรรม (๔) ผลักดันใหสมัชชารัฐสภาอาเซียนพิจารณารวมกับ
อาเซียน เพื่อกําหนดขอบเขตและเน้ือหาที่อาเซียนและสมัชชารัฐสภาอาเซียนจะทํางานรวมกันตามกฎ
บัตรอาเซียนและธรรมนูญสมัชชารัฐสภาอาเซียน และ(๕) จะเปนทิศทางใหสมัชชารัฐสภาอาเซียน
ออกขอมติ (resolutions) ดานสตรี, ดานการเมือง, ดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดานกิจการองคการ
สมัชชารัฐสภาอาเซียน, และออกเอกสารแถลงการณรวม (joint communique) ของการประชุม
ใหญฯ คร้ังที่ ๓๐ รวมถึงจะเปนทิศทางในการกําหนดกรอบและเน้ือหาการประชุมระหวางสมัชชา
รัฐสภาอาเซียนกับรัฐสภาประเทศผูสังเกตการณของสมัชชารัฐสภาอาเซียนดวย โดยนายชัย ชิดชอบ
ทําหนาที่ประธานที่ประชุมใหญสมัชชารัฐสภาอาเซียน คร้ังที่ ๒๙ และสมาชิกรัฐสภาไทยทําหนาที่
ประธานที่ประชุมคณะกรรมาธิการ

ค) จัดการพบหารือระหวางคณะผูแทนสมัชชารัฐสภาอาเซียนกับนายอภิสิทธิ์ เวช
ชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอาเซียน และจะมีการพบหารือระหวางคณะผูแทนสมัชชา
รัฐสภาอาเซียน กับนายสุรินทร พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน เปนคร้ังแรก อนุโลมรูปแบบพิธีการ
ของการพบหารืออยางไมเปนทางการกับผูนําอาเซียนในการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน คร้ังที่ ๑๔ มา
ใช สวนเน้ือหาของการพบหารือไดตอยอดจากการพบหารือของผูนําสมัชชารัฐสภาอาเซียนและ
ผูนําอาเซียนเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ และเชื่อมโยงกับรางขอมติที่ประชุมใหญฯ คร้ังที่
๓๐ ในดานตาง ๆ สําหรับการพบหารือกับเลขาธิการอาเซียน ใชการพบปะอยางไมเปนทางการ
เชนเดียวกัน ผลของการพบปะกัน ไดเปดโอกาสใหทั้งสองฝายไดหารือและแลกเปลี่ยนขอมูลและ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหนทางที่อาเซียน และสมัชชารัฐสภาอาเซียนจะทํางานกันใกลชิดยิ่งขึ้น
ภายใตบริบทใหมของอาเซียน และสมัชชารัฐสภาอาเซียน โดยการสนับสนุนและความรวมมือที่
ใกลชิดกันของสํานักงานเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน และสํานักงานเลขาธิการอาเซียน

(๒) ในกรอบสหภาพรัฐสภา
(ก) รัฐสภาไดสงคณะผูแทนไทยนําโดยศาสตราจารยประสพสุข บุญเดช ประธาน

วุฒิสภา เดินทางไปเขารวมประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา คร้ังที่ ๑๒๐ ในเดือนเมษายน ๒๕๕๒ ณ
ประเทศเอธิโอเปย ซึ่งอยูในชวงการชุมนุมทางการเมืองของกลุมนปช. ในกรุงเทพฯ และตรงกับ
ชวงเวลาที่รัฐบาลไทยจะเปนเจาภาพจัดการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนกับผูนํามิตรประเทศที่เมือง
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พัทยา ขาวการชุมนุมทางการเมืองของกลุม นปช. เปนขาวทั่วโลก และเปนขาวที่สมาชิกสหภาพ
รัฐสภาในที่ประชุม ณ ประเทศเอธิโอเปยใหความสนใจมาก เน่ืองจากประเทศไทยเปนเจาภาพการ
ประชุมสมัชชาฯ คร้ังที่ ๑๒๒ และการเมืองภายในของไทยก็เพิ่งผานความรุนแรงจากการชุมนุม
ทางการเมืองของกลุมพันธมิตรฯ มาเมื่อปลายป ๒๕๕๑ และการชุมนุมทางการเมืองของกลุม นปช.
ก็เปนการชุมนุมใหญทางการเมืองเชนกัน นอกจากนั้น รัฐสภาเคยถูกยกเลิกจัดการประชุมสมัชชา
สหภาพรัฐสภา คร้ังที่ ๑๑๖ ในป ๒๕๕๐ มากอนเพราะการยึดอํานาจของ คมช. ดังน้ัน แมวารัฐสภา
ไทยจะไดจัดบูธประชาสัมพันธการจัดประชุมสมัชชา คร้ังที่ ๑๒๒ ณ สถานที่ประชุมสมัชชาฯคร้ัง
ที่ ๑๒๐ ณ ประเทศเอธิโอเปยก็ตาม แตความไมแนใจในหมูสมาชิกสหภาพรัฐสภายังปรากฎใหเห็น
ไดทั่วไป เน่ืองจากสื่อทั่วโลกไดออกขาวความขัดแยงทางการเมืองในประเทศไทยเกือบตลอดเวลา
ในการน้ี คณะฯ ไดพบกับนาย Theo Ben Gurirab ประธานสหภาพรัฐสภาคนปจจุบัน เพื่อแสดง
ความพรอมของรัฐสภาไทยในการจัดประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา คร้ังที่ ๑๒๒ และยืนยันวา
รัฐสภาไทยจะจัดการประชุมไดตามกําหนดเวลา และใหความมั่นใจตอสหภาพรัฐสภาวาความ
ขัดแยงทางการเมืองจะไมรุนแรงและบานปลาย ซึ่งสหภาพรัฐสภารับฟงการชี้แจงของไทย แตก็จะ
เฝาระวังและติดตามสถานการณ

(ข) เหตุการณที่กลุมนปช. บุกสถานที่ประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองพัทยากอน
สงกรานต และสถานการณการเมืองในกรุงเทพฯ ชวงสงกรานต ๒๕๕๒ ทําใหสหภาพรัฐสภามี
ความวิตกกังวลตอผลที่จะกระทบถึงการจัดประชุมสมัชชาฯ คร้ังที่ ๑๒๒๕๙ แตในเวลาตอมา เมื่อ
รัฐบาลนายกอภิสิทธิ์ฯ และรัฐสภารวมมือกันสรางความสมานฉันทและสรางความกระจางของเหตุการณ
ดังกลาว สหภาพรัฐสภาจึงไดสงเลขาธิการสหภาพรัฐสภาเดินทางมาเขารวมประชุมใหญสมัชชารัฐสภา
อาเซียนคร้ังที่ ๒๙ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๒ ตามคําเชิญของรัฐสภาไทย และไดลงนามจัดประชุมสมัชชา
สหภาพรัฐสภา คร้ังที่ ๑๒๒ รวมกับนายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภา และไดพบปะหารือกับรัฐสภาเกี่ยวกับ
ความคืบหนาในการเตรียมจัดประชุมเพื่อตอบผลประโยชนของประเทศไทยในสหภาพรัฐสภา และ
เตรียมการใหสมาชิกรัฐสภาทําหนาที่ประธานการประชุมตาง ๆ ของสมัชชาฯ ไดครบถวนและเปน
ผลดี ตลอดจนเตรียมการสนับสนุนการทําหนาที่ของคณะผูแทนรัฐสภาไทยในที่ประชุมดวย นอกจากน้ัน
เลขาธิการสหภาพรัฐสภาไดเขาเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ และนายกษิต ภิรมย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศ ซึง่ผูนําไทยทั้งสองทานไดยืนยนัวาประเทศไทยจะเปนเจาภาพจัดการประชุม
สมัชชาสหภาพรัฐสภา คร้ังที่ ๑๒๒ และเลขาธิการสหภาพรัฐสภายังไดพบกบัผูบริหารพรรคเพื่อไทย ซึ่ง

๕๙ ปรากฎในหลักฐานไปรษณียอีเล็กโทรนิกสโตตอบกันระหวางเลขาธิการสหภาพรัฐสภากับน.ส.
สุภาสินี ขมะสุนทร ที่ปรึกษาดานตางประเทศ สภาผูแทนราษฎร ในชวงหลังเหตุการณวิกฤติกาล
การเมืองชวงสงกรานต ๒๕๕๒
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พรอมสนับสนุนการจัดประชุมดังกลาวในประเทศไทย ทําใหสหภาพรัฐสภามีความมั่นใจในสถานการณ
ทางการเมืองของไทยภายใตบริบทความขัดแยงของการเมืองทองถนนและการเมืองระหวางสีและตระหนัก
ในความพรอมของรัฐสภามากยิ่งขึ้น

(ค) ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา คร้ังที่ ๑๒๑ ที่นครเจนีวา ในเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๒ รัฐสภาไทยไดจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประเทศไทยเพื่อแสดงความพรอมในการจัด
ประชุมสมัชชาฯ คร้ังที่ ๑๒๒ จัดงานเลี้ยงรับรองแกสมาชิกสหภาพรัฐสภา และพันเอก อภิวันท
วิริยะชัย รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่ ๒ รองศาสตราจารยทัศนา บุญทองรองประธาน
วุฒิสภา คนที่ ๒ พรอมดวยนายสีหศักด์ิ พวงเกตุแกว ผูแทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ นคร
เจนีวาไดกลาวเชิญชวนสมาชิกสหภาพรัฐสภาอยางเปนทางการในนามของรัฐสภาไทยใหเดินทาง
มาประชุมสมัชชาฯ คร้ังที่ ๑๒๒ ที่กรุงเทพฯ และใหความมั่นใจตอสมาชิกสหภาพรัฐสภาวา
สถานการณทางการเมืองของไทยไมนาวิตกและรัฐสภาไทยจะรวมมือกับรัฐบาลในการบริหารจัดการ
สถานการณใหควบคุมได ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดที่นครเจนีวาไดรับการตอนรับอยางดียิ่งจากผูนําของ
สหภาพรัฐสภาและสมาชิกสหภาพรัฐสภาตลอดจนคณะทูตผูแทนถาวรของประเทศสมาชิกสหภาพ
รัฐสภาที่นครเจนีวา

ผลของการดําเนินการทูตรัฐสภา คือ รัฐสภาไทยใชการเปนเจาภาพจัดการประชุมใหญ
สมัชชารัฐสภาอาเซียน คร้ังที่ ๒๙ ในป ๒๕๕๒ และการเปนเจาภาพจัดประชุมสมัชชาสหภาพ
รัฐสภา คร้ังที่ ๑๒๒ ในป ๒๕๕๓ เปนเคร่ืองมือในการดําเนินการทูตรัฐสภาพหุภาคีเพื่อรับมือภาวะ
ฉุกเฉินทางการเมืองภายในประเทศและรักษาความเชื่อมั่นของไทยในเวทีรัฐสภาสากล ซึ่งประกอบดวย
งานดานกายภาพ งานดานสารัตถะ งานดานพิธีการ งานดานประชาสัมพันธ และงานดานเครือขาย
ตางประเทศ เพื่อรักษาบทบาทของไทยในเวทีรัฐสภาระหวางประเทศ และสรางความมั่นใจให
ประเทศไทยในเวทีรัฐสภาโลก ซึ่งการดําเนินการทูตรัฐสภาดังกลาวไดผลตามเปาหมาย โดย
ประเทศสมาชิกสมัชชารัฐสภาอาเซียนมีความเชื่อมั่นรัฐสภาไทยในการเปนผูนําสมัชชารัฐสภาอาเซียน
และใหการสนับสนุนรัฐสภาไทยใหทําหนาที่ประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียนไดสมบูรณและตาม
กรอบเวลา และเชื่อมโยงกับการทําหนาที่ประธานอาเซียนของไทย โดยคํานึงถึงการประกาศใชกฎ
บัตรอาเซียน และการประกาศจัดต้ังประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ และการประกาศนโยบายของ
สมัชชารัฐสภาอาเซียน ที่ตองการทํางานรวมกับอาเซียนภายใตบริบทใหมของทั้งสององคการ เปน
ตัวกําหนดทิศทางการทํางานของรัฐสภาไทยในชวงที่ประเทศไทยเปนประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน
และประธานอาเซียน ในสวนของสหภาพรัฐสภา ก็สนับสนุนใหไทยเปนเจาภาพจัดการประชุม
สมัชชาฯ คร้ังที่ ๑๒๒ และมีความมั่นใจตอสถานการณการเมืองของไทยวา จะไมสงผลกระทบที่
รุนแรงตอการจัดกําหนดการประชุมตามกําหนดเวลา ทั้งน้ี เลขาธิการสหภาพรัฐสภาไดรักษาการ
ติดตออยางตอเน่ืองกับรัฐสภาไทย เพื่อติดตามสถานการณอยางใกลชิดและประเมินสถานการณอยู
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ตลอดเวลา ผานโทรศัพทหรือไปรษณียอีเล็กโทรนิกสโดยตรงถึงเจาหนาที่ระดับสูงของสํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ซึ่งกํากับดูแลกิจการของสหภาพรัฐสภาในนามรัฐสภา

อยางไรก็ดี ประเทศไทยยังไมพนวิกฤติทางการเมือง เน่ืองจากไดเกิดวิกฤติการเมืองรอบ
ใหมเมื่อกลุมนปช. ชุมนุมใหญทางการเมืองตอตานรัฐบาลนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ฯ ในกรุงเทพฯ
รหวางปลายเดือนมีนาคม-วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเปนวิกฤติของประเทศไทยรอบที่สอง
และตรงกับชวงที่สหภาพรัฐสภาจะจัดการประชุมสมัชชาฯ คร้ังที่ ๑๒๒ ที่กรุงเทพฯ ในวันที่ ๒๗
มีนาคม-๑ เมาษยน ๒๕๕๓ รัฐสภาไทยและสหภาพรัฐสภาไดดําเนินการทูตรัฐสภากันอยางใกลชิด
เพื่อจัดการประชุมใหสําเร็จลุลวงตามกรอบเวลาและระเบียบวาระการประชุมของสหภาพรัฐสภา
และสามารถทําไดสําเร็จและโดยรัฐบาลไทยใหการสนับสนุนอยางเต็มที่ แตเน่ืองจากการฟนฟูประเทศ
และการเยียวยาความแตกแยกในสังคมไทยเปนงานที่ยังไมสิ้นสุดและวิกฤติการณของไทยก็ยังคง
เปนที่จับตาของทั่วโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม๒๕๕๓ ประธานสหภาพรัฐสภา
ออกแถลงการณแสดงความหวงใยสถานการณทางการเมืองในประเทศไทยในชวงน้ัน และสหภาพ
รัฐสภาเสนอตัวที่จะชวยเหลือรัฐสภาไทยในการนําประเทศไทยกลับสูภาวะปกติ ซึ่ง ๕๓ ประธาน
วุฒิสภาไดมีหนังสือลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕ ถึงเลขาธิการสหภาพรัฐสภาขอบคุณในความ
หวงใยและการเสนอตัวชวยเหลือประเทศไทยใหกลับสูสันติ โดยไดแจงวา รัฐสภาไทยยืนหยัดใน
การทําหนาที่เพื่อคลี่คลายวิกฤติประเทศไทยและการทําความกระจางเกี่ยวกับเหตุการณนี้ภายใต
กระบวนการปรองดองของรัฐบาล และตนจะเดินทางไปเขารวมประชุมประธานรัฐสภาทั่วโลก คร้ัง
ที่ ๓ในปลายเดือนกรกฎาคมน้ี และจะถือโอกาสพบหารือกับประธานสหภาพรัฐสภา

ดังน้ัน ความสําเร็จของการทูตรัฐสภาในการกอบกูวิกฤติศรัทธาไทยในสังคมโลกจึงตอง
อาศัยองคประกอบ ๒ ประการ คือ การดําเนินการในประเทศใหเกิดความกาวหนาของการ
ปรองดองแหงชาติ และสังคมมีความสงบเรียบรอย และการดําเนินการทูตรัฐสภาอยางตอเน่ืองและ
มีประสิทธิภาพในทุกระดับและทุกชองทาง



บทที่ ๔
การทูตรัฐสภา : การทูตทางเลือกสําหรับประเทศไทย

ขอสรุปและขอเสนอแนะ

การทูตไทยดําเนินการโดยรัฐบาลและกระทรวงการตางประเทศเปนหลักมาเปนเวลาชา
นาน แตในปจจุบันแทบทุกกระทรวงมีกิจกรรมดานตางประเทศ มีปฏิสัมพันธกับตางประเทศ มี
โครงสรางและระบบงานตางประเทศ มีงบประมาณดานการตางประเทศของตนเอง และมีตัวแทน
จากหลายหนวยงานประจําการอยูในตางประเทศและทํางานรวมกับสถานทูตไทยเพื่อดูแลงาน
เฉพาะดานที่หนวยงานของตนรับผิดชอบอยู ในขณะเดียวกัน รัฐสภาในฐานะผูใชอํานาจนิติบัญญัติ
ก็จะตรวจสอบการทํางานและการใชงบประมาณดานตางประเทศของรัฐบาล และรัฐสภาก็มีหนาที่
และพันธกิจดานตางประเทศของตนเองซึ่งรัฐสภาจะประสานงานกับกระทรวงการตางประเทศและ
กระทรวงอ่ืนๆ อยางสม่ําเสมอเพื่อดําเนินการทูตรัฐสภาภายใตความรวมมือระหวางรัฐสภาตอ
รัฐสภาและการเปนสมาชิกขององคการรัฐสภาระหวางประเทศในระดับตางๆ ใหสามารถนํามิติ
รัฐสภามาเกื้อกูลรัฐบาล สหประชาชาติ และองคการระหวางประเทศตาง ๆในการเผชิญการทาทาย
และความหลากหลายตาง ๆ ในโลกซึ่งมีมิติของมนุษยเปนศูนยกลาง ดวยเหตุน้ี การตางประเทศของ
ไทยจึงมีความกาวหนาทางการทูตและแสดงบทบาทไดอยางมีทักษะและมีความเปนอิสระทาง
ความคิด มีความหลากหลายทั้ง ผูเลน ประเด็น มิติ ผูมีสวนไดเสีย และเครือขาย และมีชองทางและ
วิธีการที่เพิ่มขึ้นเพื่อปกปองพิทักษรักษาผลประโยชนของประเทศไทยและคนชาติไทย

การทูตรัฐสภาเปนศัพทใหมที่ถูกเอยถึงบอยคร้ังในยุคโลกาภิวัตนจนกระทั่ง เปน
ศัพทบัญญัติที่ยอมรับกันแลวในปจจุบันเมื่อวงการทูตระหวางประเทศและรัฐสภาทั่วโลกกลาวถึง
บทบาทของรัฐสภาในดานการตางประเทศและความสัมพันธระหวางประเทศ สหภาพรัฐสภาเปน
องคการรัฐสภาระหวางประเทศที่ไดใชคําน้ีเปนองคการแรกเพื่ออธิบายกิจกรรมตางประเทศของ
สถาบันรัฐสภาในดานทวิภาคี ดานพหุภาคี ดานตัวบุคคลและกลุมบุคคล ดานความรวมมือกับ
องคการระหวางประเทศ ดานการพัฒนาประชาธิปไตยและระบบรัฐสภา และดานการนําสถาบัน
รัฐสภามาเยียวยาประเทศหลังความขัดแยง และสหภาพรัฐสภาไดวางระบบการทํางานรวมกัน
ระหวางการทูตรัฐสภากับการทูตด้ังเดิมและการทูตแขนงอ่ืนๆ เพื่อใหการทูตรัฐสภาเปนการทูต
ทางเลือกระหวางประเทศ อยางไรก็ดี การทูตรัฐสภายังไมแพรหลายในวงการทูตไทย ถึงแมวา
วงการทูตไทยจะรับรูตลอดมาวารัฐสภามีกิจกรรมดานตางประเทศหลายดานและเห็นความสําคัญ
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ของรัฐสภาตอการทูตไทย ยิ่งไปกวาน้ัน รัฐสภาไทยเองก็ยังไมตระหนักเทาที่ควรวางานดาน
ตางประเทศที่ทําอยูเสมอน้ันคือการทูตรัฐสภาหรืออาจจะยังมองไมเห็นฐานะและหนาที่ของตัวเอง
ตรงน้ีชัดเจนนัก และรัฐสภาไทยยังใชการทูตรัฐสภาไดไมเต็มขีดความสามารถของการทูตรัฐสภา
และตัวรัฐสภาไทยเอง ดังน้ัน การทูตรัฐสภาจึงเปนเร่ืองใหมสําหรับวงการทูตไทยและรัฐสภาไทย
ซึ่งจะตองชวยกันสรางการทูตรัฐสภาขึ้นมาใหไดและนํามาใชในการตางประเทศของไทยอยางมี
ระบบและแบบแผนและประกอบไปดวยชุดความรูเกี่ยวกับการทูตรัฐสภา๖๑ ซึ่งมีสมรรถนะและ
ศักยภาพที่จะเปนการทูตทางเลือกสําหรับประเทศไทยไดในอนาคต โดยมีประชาชนเปนผูใหการ
สนับสนุนและมีสวนรวมในการทูตรัฐสภาในฐานะที่รัฐสภาเปนสถาบันตัวแทนอันชอบธรรมของ
ปวงชนในระบอบประชาธิปไตย เปนหัวใจสําคัญของการเมืองการปกครองในระบอบน้ี และเปน
สิ่งที่สะทอนตัวตนปญหาความเปนจริงของแตละประเทศ๖๒

การแสวงหาสันติภาพในชาติตะวันตกที่นํามาสูการประชุมรวมกันของสมาชิกรัฐสภาใน
ยุโรปเมื่อกวาหน่ึงรอยปที่แลวคือจุดเร่ิมตนของการทูตรัฐสภา และการแพรขยายขององคกรพหุภาคี
ในรูปแบบและประเด็นสากลตางๆ ไดทําใหการทูตรัฐสภามีวิวัฒนาการและมีความเติบโตขึ้นเปน
ลําดับ เน่ืองจากรัฐสภาเปนพื้นที่ที่ตองรวมเอาผลประโยชนทุกประเภทขึ้นมาอยูในพื้นที่เปดเผยเพื่อ
จะทําใหไมมีพื้นที่อยูชายขอบเลย๖๓ จึงทําใหการทูตรัฐสภามีความออนตัวและยืดหยุนในการ
ขับเคลื่อนความสัมพันธระหวางประเทศและการเจรจาระหวางประเทศ นอกจากน้ัน การทูตรัฐสภา
จะสนับสนุนการทูตของรัฐบาลไดเปนอยางดีและจะเปนการทูตทางเลือกใหแกรัฐบาลไดโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในเร่ืองตางประเทศที่รัฐบาลดําเนินการตอไปไมไดอีกแลว หรือในเร่ืองที่รัฐบาลไมสามารถ
ดําเนินการได หรือการดําเนินงานของรัฐสภาโดยลําพังในเร่ืองที่รัฐสภาเห็นวาสําคัญหรือเสียหาย
รายแรง นอกจากน้ัน การพูดคุยกันของฝายนิติบัญญัติชัดเจนวาไมไดมีผลผูกพันเหมือนกับฝาย
บริหารที่อาจจะถูกผูกพันไดดวยความระมัดระวังตาง ๆ ทําใหประเด็นที่คิดนอกกรอบไวพูดคุยกัน
น้ันจึงอาจจะเกิดขึ้นไดยากมาก เพราะแมกระทั่งบันทึก (memo) ระหวางฝายบริหารขามแดนกันก็
ถูกเก็บเปนสวนหน่ึงของกฎหมายระหวางประเทศทั้งสิ้น ดังน้ัน การอาศัยความรวมมือระหวาง
ประเทศผานชองทางนิติบัญญัติในบางเร่ืองจะเปนผลดี เพราะไดลองกันเองและถือเปนบททดสอบ
ได๖๔ในการนํามิติรัฐสภามามีบทบาทรวมกับภาครัฐบาลและองคการระหวางประเทศในการ

๖๑ วีระศักด์ิ โควสุรัตน, สัมภาษณพิเศษ, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓
๖๒ สมศักด์ิ ปริศนานันทกุล, สัมภาษณพิเศษ, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓
๖๓ วีระศักด์ิ โควสุรัตน, อางแลว
๖๔ วีระศักด์ิ โควสุรัตน, อางแลว
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ดําเนินการทูตทวิภาคีและการทูตพหุภาคีใหเปนประโยชนตอพลเมืองของโลก จนอาจกลาวไดวา
การทูตรัฐสภาเปนการทูตที่มาแรงในขณะน้ี ดังจะเห็นไดจากการประชุมประธานรัฐสภาทั่วโลก
(The World Conference of Speakers of Parliament) ซึ่งสหภาพรัฐสภาจัดทุก ๕ ปนับต้ังแตป
๒๕๔๓ เปนตนมาจนถึงการประชุมคร้ังลาสุดเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓ เปนการรวมตัว
คร้ังใหญที่สุดคร้ังหน่ึงของประธานรัฐสภาจากทั่วโลกรวมกับเลขาธิการสหประชาชาติและผูนํา
องคการระหวางประเทศและไดประกาศนโยบายของรัฐสภาทั่วโลกที่ตองการใหรัฐสภาเปนเสา
หลักของโลกในดานระบอบประชาธิปไตยและระบบรัฐสภาและรัฐสภาจะเปนผูเลนที่สําคัญ
รวมกับรัฐบาลในกิจการระหวางประเทศ แมกระน้ันก็ตาม การทูตรัฐสภาก็ยังไมมีทฤษฎีทาง
วิชาการและยังเปนเร่ืองที่ตองคนควาวิ จัยกันอยูตอไป ทั้งในแงทฤษฎีและแนวทางจัดการ
ปฏิสัมพันธระหวางรัฐสภากับผูเลนตางๆ ในดานตางประเทศและดานการทูตรัฐสภาใหลงตัว ดวย
เหตุน้ี การทูตรัฐสภาซึ่งใชกันอยูในรัฐสภาประเทศตางๆ และองคการรัฐสภาระหวางประเทศทุก
วันน้ีก็คือการทําหนาที่ดานตางประเทศของรัฐสภาภายใตอํานาจหนาที่ทั่วไปของรัฐสภา กลาวคือ
การกํากับตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร การตรากฎหมาย การงบประมาณ การทําหนาที่
ผูแทนปวงชน และการพัฒนาประชาธิปไตยและระบบรัฐสภาซึ่งมีสมาชิกรัฐสภาและเจาหนาที่
รัฐสภาในระดับตางๆ เปนผู เลนและเปนทั้งผู เลนและผูใหการสนับสนุนภายใต กลไกและ
กระบวนการรัฐสภาภายในประเทศ ไดแก สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา การประชุมสภา
คณะกรรมาธิการ ขอบังคับการประชุมสภา และพรรคการเมือง และใชชองทางตางประเทศใน
ระดับทวิภาคี พหุภาคี บุคคลหรือคณะบุคคล ประกอบดวยการแลกเปลี่ยน การเยือน การประชุม
ระหวางประเทศ และกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา

ลักษณะเดนของรัฐสภาซึ่งเปนสะพานระหวางราษฎรกับรัฐบาลและเปนเวทีกลางในการ
พูดคุยและเจรจาหาฉันทามติและสะทอนทุกเสียงในสังคมไดทําใหการทูตรัฐสภาสามารถแสดง
อํานาจที่ออนนุม (soft power) และเปนการทูตที่อยูกึ่งกลางระหวางการทูตด้ังเดิม (hard diplomacy)
กับการทูตออนนุม (soft diplomacy) อยางไรก็ดี รัฐสภาไมสามารถที่จะมีการตางประเทศของตนเอง
ไดโดยธรรมชาติ เพราะวารัฐสภาที่ไหนก็ตามก็จะตองแบงออกเปนอยางนอย ๒ หรือ ๓ พรรคหรือ
มากกวาน้ัน เพราะฉะน้ันรัฐสภาก็ไมสามารถที่จะมีทาทีที่เปนเอกภาพเกี่ยวกับการตางประเทศของ
รัฐสภาของตนในประเทศใดประเทศหน่ึงได๖๕ ถึงแมวาโดยหลักการแลวเมื่อปญหาเกี่ยวกับการ
ตางประเทศซึ่งกระทบตอความมั่นคงและผลประโยชนของชาติ ทั้งฝายคานและฝายรัฐบาลไมควร

๖๕ เตช บุนนาค, สัมภาษณพิเศษ, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓
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ที่จะมาเผชิญหนากัน ๖๖ รัฐบาลก็ดี กระทรวงการตางประเทศก็ดี ขาราชการกระทรวงการ
ตางประเทศก็ดี สมาชิกรัฐสภาก็ดียอมมีหนาที่แตกตางกัน แตก็สามารถที่จะเกื้อกูลแลวก็มีคุณูปการ
ซึ่งกันและกันไดอยางสรางสรรค ในเร่ืองภายในประเทศ สมาชิกรัฐสภายอมสามารถที่จะเสนอ
นโยบาย ทักทวงและขอใหรัฐบาลทบทวนนโยบายการตางประเทศไดในทุกกรณี ในเร่ืองภายนอก
ประเทศ สมาชิกรัฐสภา คณะกรรมาธิการการตางประเทศและคณะกรรมาธิการอ่ืนๆ ยอมมีหนาที่
เปนผูแทนของประเทศไทยดวย แตจะแตกตางจากขาราชการในนัยที่วา เวลาขาราชการกระทรวง
การตางประเทศมีนักการทูตอยูในตางประเทศยอมมีหนาที่ที่จะพูดจาสนทนาอธิบายนโยบายของ
รัฐบาลเทาน้ัน แตสมาชิกรัฐสภายอมมีสิทธิและหนาที่ที่จะแสดงความคิดเห็นตามนโยบายของ
พรรคของตน ซึ่งก็มีประโยชนตอประเทศชาติโดยรวม เพราะแสดงใหเห็นถึงความหลากหลายใน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตางประเทศของคนในชาติ ในฐานะที่เปนผูแทนปวงชน๖๗

ในการประเมินสมรรถนะและศักยภาพของการทูตรัฐสภาในการทูตไทยและสมรรถนะ
และศักยะภาพของรัฐสภาในการดําเนินการทูตรัฐสภา มีขอพิจารณาอยู ๒ ประการคือ
(๑.) การยอมรับจากหนวยงานรัฐบาลที่ทํางานดานตางประเทศวารัฐสภามีบทบาทดานตางประเทศ
และถือวาการทูตรัฐสภาคือสวนหน่ึงของการทูตไทยหรือไม และ(๒.) การทําหนาที่และผลงานดาน
การทูตรัฐสภาของรัฐสภาไทย

ในขอที่ ๑ จะเห็นวาหนวยงานรัฐบาลที่ทํางานดานตางประเทศยอมรับการตรวจสอบจาก
รัฐสภาเกี่ยวกับการทํางานของรัฐบาลในดานตางประเทศตามหลักการสากลและตระหนักวารัฐสภา
มีบทบาทในดานตางประเทศและใหการสนับสนุนรัฐสภาในการทําหนาที่น้ัน นอกจากน้ัน โดยที่
ระบบรัฐสภามีบทบาทสําคัญในกิจการตางๆ ของประเทศรวมทั้งเร่ืองตางประเทศ ดังน้ัน ถาฝาย
บริหารไดรับการสนับสนุนจากรัฐสภา รัฐบาลก็จะทํางานไดอยางสะดวกขึ้นทุกอยาง๖๘ ดวยเหตุน้ี
รัฐสภาและหนวยงานตางๆ เหลาน้ีจึงมีการติดตอกันในงานทวิภาคี งานพหุภาคี และในประเด็น
สากลตาง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับรัฐสภาและที่มีผลตอประชาชนมากขึ้นเร่ือยๆ ตัวอยาง เชน
กระทรวงการตางประเทศไดเชิญใหรัฐสภามารวมหารือกับหนวยงานอ่ืนๆ ในเร่ืองยุทธศาสตรตางๆ

๖๖ พิชัย รัตตกุล, อางแลว
๖๗ เตช บุนนาค, อางแลว
๖๘ เตช บุนนาค, อางแลว



๖๘

ของกระทรวงฯ๖๙ และมีการหารือรวมกับคณะกรรมาธิการการตางประเทศหรือคณะกรรมาธิการ
อ่ืนๆ เพื่อชี้แจงและอธิบายใหคณะกรรมาธิการเขาใจถึงสิ่งที่รัฐบาลไดทําไปและกําลังทําอยู เสมอ
และกระทรวงฯ ก็ไดรวมมืออยางใกลชิดกับรัฐสภาภายใตทีมประเทศไทยและยุทธศาสตรรวมกัน
เพื่อแกไขปญหาสถานภาพของไทยในสหภาพรัฐสภาในชวงปลายป ๒๕๔๙-๒๕๕๐ ซึ่งเปนผล
จากการยึดอํานาจของคมช. อยางไรก็ดี หนวยงานของรัฐบาลยังใหการยอมรับการทําหนาที่ดาน
ตางประเทศของรัฐสภาที่จํากัด อันเน่ืองมาจากประสิทธิภาพของการทํางานและผลงานดานการทูต
รัฐสภาของตัวรัฐสภาเองและความที่การทูตรัฐสภายังเปนเร่ืองใหมในประเทศไทย ซึ่งจะมีผลตอ
ฐานะและบทบาทของการทูตรัฐสภาในประเทศไทยดวย ประการสําคัญก็คือ รัฐสภาและฝายบริหาร
มีหนาที่ดานตางประเทศที่แตกตางกัน กลาวคือ รัฐสภามิใชเปนผูบริหารการตางประเทศของรัฐ
ผูบริหารการตางประเทศตัวจริงคือรัฐบาล จึงทําใหการใหความสําคัญและการเอาใจใสกับเร่ือง
การตางประเทศที่ผานเขามาในกระบวนการของรัฐสภายังไมไดผลเทาที่ควร และการจะทํางานดาน
ตางประเทศเหมือนกับฝายบริหารคงเปนเร่ืองยาก๗๐ ถึงแมวารัฐสภาจะมีบทบาทมากก็แลวแต จะมี
ความสําคัญอยางไรก็แลวแต แตวาจะใหเกิดผลจริง ๆ คงลําบากเหมือนกัน เพราะรัฐสภามีสวน
สนับสนุนรัฐบาลเทาน้ัน๗๑ รัฐสภาทําหนาที่ดานตางประเทศไดก็คือเปนสะพานระหวางรัฐบาลของ
ประเทศตางๆ แตรัฐสภามิใชเปนผูสั่งการหรือเปนผูปฏิบัติงาน รัฐสภาทําหนาที่เปนตัวประสาน ๗๒

เปนเร่ืองของตางคนตางมีหนาที่ดานการตางประเทศที่ไมเหมือนกัน ไมใชมีหนาที่ไมเทาเทียมกัน๗๓

ดังน้ัน หนวยงานตางๆ ของรัฐบาลรวมทั้งรัฐสภาจึงยังไมกาวไปถึงขั้นที่จะบูรณาการการทํางาน
ดานตางประเทศเขาดวยกัน เพราะระบบราชการไทยตองมีการประสานงานไมถึงกับบูรณาการ และ
จะตองมีการประสานงานที่ดีกวาน้ี๗๔ อีกทั้งหนวยงานเหลาน้ันยังไมมีความพรอมที่จะรับรองวา
การทูตรัฐสภาคือสวนหน่ึงของการทูตไทย เน่ืองจากวายังไมเห็นระบบและแบบแผนที่ชัดเจนของ
รัฐสภาไทยในการทํางานดานตางประเทศในลักษณะของการทูตรัฐสภา และการทําหนาที่ดาน

๖๙ อาทิ การหารือหนวยราชการและรัฐสภาเกี่ยวกับยุทธศาสตรของไทยกับประเทศในกลุมความ
รวมมือเพื่อความมั่นคงของยุโรป (CSCE) การประชุมเอเชีย-ยุโรป (ASEM) การยกรางกฎบัตร
อาเซียน และการกําหนดยุทธศาสตรของกระทรวงการตางประเทศ เปนตน
๗๐ สมศักด์ิ ปริศนานันทกุล, อางแลว
๗๑ พิชัย รัตตกุล, อางแลว
๗๒ สมศักด์ิ ปริศนานันทกุล, อางแลว
๗๓ เตช บุนนาค, อางแลว
๗๔ เตช บุนนาค, อางแลว



๖๙

ตางประเทศของรัฐสภาที่ทํากันอยูก็ไมจัดวาเปนการทูตรัฐสภา แตผูเขียนก็คาดหมายวาเมื่อประเทศ
ไทยกาวสูการรวมตัวระหวางประเทศหรือการรวมตัวกันภายใตองคการระหวางประเทศที่มี
กฎระเบียบมากขึ้นหรือตองเผชิญกับประเด็นสากลหรือทวิภาคีที่ตองการแกไขปญหาดวย
การทูตเชิงรวม (collective diplomacy)ในภายภาคหนาแลว รัฐสภาและหนวยงานตางๆ ที่อยูใน
กระบวนการระหวางประเทศดังกลาวน้ีก็ จะตองทํางานดานตางประเทศเชิงบูรณาการซึ่ง
การประสานงานดานขอมูล ดานนโยบาย ดานทาที และดานการทูตไทยจะมีความเปนเอกภาพ

ในขอที่ ๒ การทูตรัฐสภาในชวงวิกฤติประเทศไทยหลังการยึดอํานาจของคมช.และในชวง
วิกฤติปจจุบันซึ่งประเทศไทยมีรัฐสภาและรัฐบาลที่มาจากการเลือกต้ังแลว มีทั้งความแตกตางกันใน
แงของความทาทายของปญหาจากภายนอกประเทศและวิธีการแกไขปญหาของรัฐสภาไทย และมี
ความเหมือนกันในแงของความรุนแรงของวิกฤติประเทศไทยซึ่งเปนปญหาจากภายในประเทศและ
ผลโดยตรงตอรัฐสภาไทยในสายตาของรัฐสภาสากล ซึ่งเห็นไดชัดเจนจากบทที่ ๓ วาปญหาจาก
วิกฤติสหภาพรัฐสภาในชวงคมช.เปนความทาทายจากภายนอกตอการทูตรัฐสภาไทยอยางยิ่งและมี
ผลตอการทูตรัฐสภาไทยในบริบทของรัฐสภาสากลมากกวาวิกฤติของประเทศไทยในชวงปจจุบัน
เพราะการบริหารประเทศโดยรัฐบาลและรัฐสภาที่มิไดมาจากการเลือกต้ังเปนโจทยยากของประเทศ
ไทยในบริบทของรัฐสภาสากลมากกวาการบริหารประเทศโดยฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติที่มา
จากการเลือกต้ัง ดังน้ัน สภานิติบัญญัติแหงชาติซึ่งทําหนาที่รัฐสภาในชวงคมช. จึงตองใชทีม
ประเทศไทยและมียุทธศาสตรการทูตรัฐสภาเฉพาะหนารวมกับกระทรวงการตางประเทศเพื่อผนึก
กําลังแกไขปญหาความทาทายของการตางประเทศของรัฐสภาไทยในคร้ังน้ันจนสําเร็จไดในระดับ
หน่ึง แตหลงัจากวิกฤติสหภาพรัฐสภาผานพนไปแลวก็นาเสียดายวารัฐสภาไทยยังมิไดใชวิกฤติน้ัน
ใหเปนโอกาสในการสรางการทูตรัฐสภาไทยขึ้นมา ดังน้ัน เราจึงยังเห็นรัฐสภาไทยดําเนินการดาน
ตางประเทศในทุกมิติในลักษณะต้ังรับบริบทภายในประเทศและบริบทของรัฐสภาสากลในชวง
วิกฤติประเทศไทยรอบที่สองในขณะน้ีมากกวาการดําเนินการเชิงรุกเพื่อนําสถาบันรัฐสภามา
บริหารวิกฤติประเทศไทยและเยียวยาประเทศหลังความขัดแยงและอธิบายใหตางประเทศเห็น
บทบาทที่สรางสรรคของรัฐสภาไทยในเร่ืองน้ัน ซึ่งจะสงผลอยางมากในระยะยาวตอการทูตรัฐสภา
ไทยในการกอบกูวิกฤติศรัทธาไทยในบริบทสากล และทําใหมองไดวารัฐสภาไทยทํางานการทูต
รัฐสภาคอนขางตํ่ากวาศักยะภาพของสถาบันรัฐสภาและการทูตรัฐสภา ซึ่งนอกจากเหตุผลดาน
ระบบและการบริหารองคกรของรัฐสภาไทยในดานตางประเทศที่ไดกลาวถึงแลวในบทที่ ๓ แลว
ปจจัยแรกนาจะมาจากการที่รัฐสภาไทยไมมีแบบแผนดานตางประเทศ ยังไมมีแบบแผนของการทูต
รัฐสภาไทย ไมมีทิศทางดานตางประเทศ และไมมีระเบียบวาร ะดานตางประเทศที่ทําใหไม
สะเปะสะปะแลวทําใหบรรดาพรรคการเมืองโตไปพรอม ๆ กัน มีโอกาสใกลเคียงกันในการไป



๗๐

ลิ้มลองประสบการณดานการระหวางประเทศผานชองทางรัฐสภา๗๕ ปจจัยที่สองคือเร่ืองของบุคคล
ซึ่งไมใชสมาชิกรัฐสภาทุกคนที่จะมีความสนใจทางดานการทูตหรือการตางประเทศหรือการเมือง
ระหวางประเทศ และขึ้นอยูกับแตละพรรคการเมืองที่จะใหบทบาทและความสําคัญกับงานดาน
ตางประเทศของรัฐสภา บุคคลที่สนใจจับในดานประเด็นแบบน้ีมีไมมากในรัฐสภา แลวก็มักจะไป
ตกอยูกับเฉพาะกรรมาธิการตางประเทศบางคน แตที่จริงแลวเร่ืองการตางประเทศไ มไดติดอยู
เฉพาะในกรรมาธิการการตางประเทศ แตเปนเร่ืองที่ ติดอยูทั่วไป เปนแตเพียงวาความสนใจของ
บุคคลที่เกี่ยวของกับเร่ืองการตางประเทศน้ันยังไมเขมขนมากพอ เราจะไดพบเห็นวาจะมีพัฒนาการ
เร่ืองน้ีดีขึ้นโดยสภาพไมใชโดยระบบ ขอจํากัดก็คือสภาของไทยไมคอยไดมีโอกาสอยูครบเทอม
เมื่อเปนเชนน้ันทําใหตัวสมาชิกเมื่อไดไปลองผานอบรมหรือไดลองไปทดลองสนามในตางประเทศ
แลวกลับมาก็อาจจะไมไดรับเลือกต้ังกลับเขามาอีก๗๖ ปจจัยสุดทายและสําคัญที่สุด คือ ประธานสภา
ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการทูตรัฐสภาและการตางประเทศของรัฐสภา ประธานสภามีหนาที่ในงาน
ดานตางประเทศของรัฐสภาและในการผลักดันเร่ืองน้ีใหมีความตอเน่ืองและประสบผลสําเร็จ๗๗

ประธานสภากับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศตองมี การ
ปรึกษาหารือกัน ตองมีการพูดคุยกันในเร่ืองความชัดเจนกับบทบาทภาระหนาที่ในการทําหนาที่กับ
ตางประเทศ๗๘ แตปญหาก็คือประธานสภามีความสนใจในการตางประเทศมากนอยเพียงใด เหลาน้ี
เปนตัวสําคัญมาก ตัวชี้นํามาก๗๙ และดุลยพินิจของประธานสภาในการสงหรือไมสงตัวแทนรัฐสภา
ไทยเขารวมกิจกรรมระหวางประเทศจะมีผลมากตอการดําเนินการทูตรัฐสภาไทยใหเกิดความ
ตอเน่ือง และใหไดผลอยางสม่ําเสมอในเวทีรัฐสภาระหวางประเทศตางๆ และโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การมอบหมายใหสถานเอกอัครราชทูตไทยเขารวมประชุมแทนบอยๆ ทั้งๆ ที่สมาชิกรัฐสภามีความ
พรอมที่จะเดินทางไปเขารวมกิจกรรมและมีงบประมาณของรัฐสภารองรับอยูแลว จะเปนผลเสีย
มากกวาผลดีตอการทูตรัฐสภาไทยโดยรวม เพราะตางประเทศจะมองไดวารัฐสภาไทยไมมีความ
สนใจดานการตางประเทศที่จริงจัง และจะกระทบตอบทบาทของไทยในเวทีรัฐสภาระหวาง
ประเทศและตอการสรางประสบการณและการพัฒนาคุณภาพการทํางานดานตางประเทศของ
สมาชิกรัฐสภาและเจาหนาที่ของสภา ซึ่งจะสงผลตอการสรางการทูตรัฐสภาในประเทศไทยและ
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๗๑

การยอมรับในการทูตรัฐสภาในทายที่สุด ดังน้ัน ผูเขียนจึงขอเสนอการพัฒนาและยกระดับ
สมรรถนะและศักยภาพของการทูตรัฐสภาและระบบงานดานตางประเทศของรัฐสภาไทยใน
การดําเนินการทูตรัฐสภา ดังน้ี

๑. ปรับระบบความคิดและกระบวนทัศนของประธานสภา สมาชิกรัฐสภา พรรคการเมือง
และบุคคลในวงงานรัฐสภาใหรูวาการทํางานดานตางประเทศคือหนาที่ของรัฐสภาและตองทําใน
ลักษณะของการทูตรัฐสภา แนะนําใหรับรูถึงประโยชนของการทูตรัฐสภาและรูวาตนเองจะทํา
ประโยชนในดานน้ีไดอยางไร ใครทําหนาที่อะไรบางในการทูตรัฐสภา และใชชองทางไดกี่วิธี

๒. วางระบบและแบบแผนดานการทูตรัฐสภาและจัดทําชุดความรูดานการทูตรัฐสภาเพื่อ
สรางการทูตรัฐสภาในประเทศไทย และใหการฝกอบรมความรูดานการทูตรัฐสภาแกสมาชิกรัฐสภา
พรรคการเมือง และบุคคลในวงงานรัฐสภา โดยรัฐสภารวมมือกับกระทรวงการตางประเทศ
สถาบันวิชาการในประเทศและในตางประเทศ สหภาพรัฐสภา และรัฐสภาตางประเทศ ที่มี
ความกาวหนาในการทูตรัฐสภาโดยนําเอา alignment ของสิ่งที่เปน internationalization ในมิติตาง ๆ
ผสมผสานเกลื่อนกลืนเขาไปในภาษาที่สมาชิกรัฐสภาฟงงาย ก็จะทําใหสมาชิกรัฐสภารับความรู
ดานการทูตรัฐสภาไดงายขึ้น๘๐

๓. รัฐสภาจัดทํายุทธศาสตรการทูตรัฐสภาไทยทุก ๕ ปงบประมาณ เร่ิมต้ังแตปงบประมาณ
๒๕๕๔ ประกอบดวย กลุมเปาหมายและการดําเนินการดานการทูตรัฐสภาทวิภาคี ดานการทูต
รัฐสภาพหุภาคี ดานการทูตบุคคลและคณะบุคคล ดานการทูตสาธารณะและการทูต ออนนุม ดาน
วิชาการ ดานการพัฒนาประชาธิปไตยและระบบรัฐสภา และดานความรวมมือกับองคการระหวาง
ประเทศ และวางระบบการประสานงานระหวางรัฐสภากับองคกร/หนวยงานภาครัฐที่ทํางานดาน
ตางประเทศหรืออาศัยบทบาทของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติหรือเวทีอ่ืน ๆ ที่คลายคลึง
เพื่อทําใหกระบวนการชุดความรูและความสนใจของรัฐสภามีพื้นที่ที่ไปเทรวมกันแลวเทรวมกัน
เสร็จแลวคอยไปกลั่นกรองเลือกตักตวงออกมาใช๘๑ในการขับเคลื่อนการทูตรัฐสภาในฐานะการทูต
ทางเลือกของประเทศไทยโดยตองทําความเขาใจกันระหวางรัฐสภากับหนวยงานตางๆเสียกอนวา
บทบาทภาระหนาที่ที่สําคัญที่จะตองทํางานรวมกันควรจะเปนอยางไรเพื่อใหมีการประสานงานดี
ขึ้นกวาเดิม ตองทําความเขาใจวาอันน้ีไมใชเร่ืองระหวางองคกรตอองคกร แตเปนภาพรวมเปนเร่ือง
ของประเทศ เปนเร่ืองของประชาชน ซึ่งถาทําความเขาใจกันอยางน้ีแลวเชื่อว าทางฝายขาราชการ
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๗๒

ฝายบริหารก็คงจะตองปรับทิศทางใหม๘๒ และนาจะสามารถรับเปาหมายระยะยาวในการบูรณาการ
การทํางานใหเปนเอกภาพ

๔. สรางความตอเน่ืองใหสมาชิกรัฐสภาและเจาหนาที่ รัฐสภาเขาร วมกิจกรรมดาน
ตางประเทศและดานการทูตรัฐสภาในระดับตางๆ เพื่อพัฒนาองคความรูและประสบการณดาน
การทูตรัฐสภา

๕. ปรับระบบงานดานตางประเทศของรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภาใหเปนการ
ทํางานที่เนนปญหาเชิงนโยบายและประเด็นปญหา/กลุมประเด็นปญหา และการทํางานเชิงรุกดาน
นโยบายอยางมีทิศทางและระเบียบวาระดานการทูตรัฐสภายิ่งขึ้น และจัดสรรและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ฐานขอมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณใหรองรับการพัฒนาระบบงานดังกลาวน้ี

การพัฒนาและยกระดับสมรรถนะและศักยภาพของการทูตรัฐสภาและระบบงานดาน
ตางประเทศของรัฐสภาไทยตามแนวทางขางตนยิ่งมีความเรงดวนมากขึ้น เมื่อคํานึงถึงวาขณะน้ี
ประเทศไทยอยูในชวงการสรางประเทศไทยขึ้นมาใหมและการสรางความปรองดองในชาติหลัง
เหตุการณเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ (Nation Rebuilding) ซึ่งเปนวิกฤติของ
ประเทศรอบที่สอง ถึงแมวาการทูตของรัฐสภาไทยจะประสบความสําเร็จในการจัดประชุมสมัชชา
สหภาพรัฐสภา คร้ังที่ ๑๒๒ ที่กรุงเทพฯ เมื่อปลายเดือนมีนาคม-ตนเดือนเมษายน ๒๕๕๓ และการ
ประชุมน้ันไดสรางความมั่นใจในเสถียรภาพของการเมืองไทยและระบอบประชาธิปไตยของไทย
ในสายตาของสหภาพรัฐสภาและประเทศสมาชิกของสหภาพรัฐสภาจนมีจํานวนประเทศสมาชิก
เดินทางมาเขารวมประชุมในประเทศไทยจํานวน ๑๒๔ ประเทศจากสมาชิกทั้งหมด ๑๕๕ ประเทศ ซึ่ง
นับวาเปนตัวเลขที่สูงมากสําหรับประเทศไทยในสถานการณการเมืองที่ขัดแยงกันรุนแรงอยูในกรุงเทพฯ
ในขณะน้ัน และสมาชิกสหภาพรัฐสภาที่เขารวมประชุมมิไดแสดงความวิตกกังวลตอสถานการณชุมนุม
ทางการเมืองในกรุงเทพฯ และไดเขารวมประชุมของสหภาพรัฐสภาและรวมกิจกรรมรับรองตางๆ ของ
รัฐสภาไทยตามกําหนดการ และอยูประชุมจนจบซึ่งนับวาเปนผลดีตอประเทศไทยโดยรวมและตอการ
ขยายเครือขายความรวมมือดานรัฐสภาระหวางประเทศ นอกจากน้ัน การที่รัฐสภาไทยตัดสินใจเปด
โอกาสใหเลขาธิการสหภาพรัฐสภาไดพบปะกับตัวแทนของพรรคเพื่อไทย กลุมอดีตสมาชิกวุฒิสภา
และกลุมนักวิชาการในระหวางการประชุมสมัชชาฯ คร้ังที่ ๑๒๒ ดวย นับเปนผลดีตอทัศนคติของ
สมาชิกสหภาพรัฐสภาตอการเมืองไทยและความเปนอิสระของรัฐสภาไทยในการเมืองของประเทศ
และไดลดความตึงเครียดทางการเมืองลงไดระดับหน่ึงในชวงน้ัน และลดความเสี่ยงของพื้นที่จัด
ประชุม ณ ยานราชประสงคในการเปนพื้นที่ชุมนุมทางการเมืองของกลุมนปช. ในชวงแรก และ
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๗๓

สหภาพรัฐสภาก็ยังคงมีความเขาใจประเทศไทยและพรอมสนับสนุนการสรางความปรองดองใน
ประเทศไทยหลังวิกฤติประเทศรอบที่สองก็ตาม และการที่รัฐบาลนายกมนตรีอภิสิทธิ์ได ต้ัง
คณะกรรมการชุดตางๆ เพื่อดําเนินการตามแผนการปรองดองแหงชาติทั้ง ๕ ขอ และรัฐบาลได
ยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินในจังหวัดตางๆ ตามลําดับ นับเปนความกาวหนาในระดับหน่ึงของการ
นําประเทศกลับสูภาวะปกติและการสรางประเทศขึ้นมาใหม และไดรับการสนับสนุนจากรัฐสภา
สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีมติทวมทนสนับสนุนกระบวนการปรองดองแหงชาติของรัฐบาล ซึ่งเปน
ความสําเร็จของรัฐบาลโดยตรงและมิใชผลงานของรัฐสภาไทยก็ตาม แตก็เปนที่ยอมรับกันวาปญหา
ของไทยหลังวิกฤติประเทศไทยรอบที่สองเมื่อเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๓ ทําใหรัฐสภา
วางตัวลําบาก๘๓ และไทยตองอาศัยการทูตทางเลือกและอํานาจออนนุม (soft power) ในการเยียวยา
ประเทศไทยในสายตาตางประเทศมากขึ้น ดังน้ัน การทูตรัฐสภาที่ รัฐสภาไทยจะตองดําเนินการ
ตอไปเพื่อกอบกูวิกฤติศรัทธาไทยในชวงที่เรากําลังสรางประเทศกันใหม (nation rebuilding)
นอกเหนือจากการใหขอมูลพัฒนาการเมืองของไทยแกรัฐสภาตางประเทศอยางตอเน่ืองก็คือ รัฐสภา
จะตองแสดงใหเห็นวาเราเปนสังคม เราเปนประเทศที่เปนประชาธิปไตย มีการเลือกต้ัง มีรัฐบาล
ที่มาจากการเลือกต้ังที่เคารพกฎหมาย ที่เคารพในหลักการของธรรมาภิบาลของนิติรัฐ แลวก็ทํางาน
กันอยางโปรงใส ถกแถลงอภิปรายกันอยางมีเหตุมีผล ถาเราสามารถแสดงใหรัฐสภาดวยกันเขาเห็น
ประชาคมโลกเขาก็จะมีศรัทธาในประเทศไทย ซึ่งในการสรางความเชื่อมั่นของตางประเทศให
ประเทศของเรา รัฐสภานาจะมีบทบาทนําในการเมืองและตองใชเวทีรัฐสภาในประเทศใ หเปน
ประโยชนปราศจากอารมณหรืออคติ แลวในเวลาเดียวกันนําสิ่งที่ตัวเองทําในประเทศไปพูดคุย
ไปสนทนา ไปชี้แจงทําความเขาใจกับตางประเทศดวย เมื่อเราทําดีแลวตางประเทศเขาก็จะเห็น
และถาเผื่อวาเราทําดีตางประเทศเขาก็จะเห็นและเขาก็จะมีศรัทธาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นโดย
อัตโนมัติ๘๔ รัฐสภาจะตองทําใหตางประเทศเขาใจในสิ่งที่กําลังดําเนินอยูในพื้นที่ เพื่อหาความจริง
ในเหตุการณความรุนแรงในชวงน้ันและเพื่อสรางความปรองดองและปฏิรูปประเทศไทย สิ่งสําคัญ
ที่สุดก็คือรัฐสภาตองทําหนาที่และแสดงบทบาทของตัวเองในประเทศเพื่อคลี่คลายหรือทําใหความ
ขัดแยงและการแตกแยกในประเทศมีการเยียวยาทางสังคมได เพราะรัฐสภาเปนพื้นที่รวมของ
ผลประโยชนทุกประเภทอยางเปดเผย สิ่งที่จะทําตรงน้ีไดคือวารัฐสภาตองเปดใหทุกฝายโดยไม
คํานึงถึงปริมาณเสียง แตใหดูที่ นํ้าหนักของเน้ือหาทุกอยางใหไดถูกบันทึกไว เพราะใน
การแกปญหาวิกฤติของสังคมใดก็ตามมีสูตรอยู ๒ สูตร สูตร ๑ คือ คูกรณีในความขัดแยงทุกคนกาว
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ออกมาอยางเปดเผย หรือ ผูที่มิใชคูกรณีในความขัดแยงเขาไปสํารวจตรวจสอบหาขอเท็จจริง
ซึ่งรัฐสภาทําไดทั้ง ๒ แบบ เปนแตเพียงวาเราไปใหความสําคัญกับปริมาณเสียงมากกวานํ้าหนักของ
เน้ือหาเทาน้ันเอง๘๕ นอกจากน้ัน รัฐสภาตองเด็ดขาด ตองกลา เมื่อผานการปฏิวัติแลวมีการเลือกต้ัง
เขามา มีสภาแลว สิ่งแรกที่ตองทําคือแกรัฐธรรมนูญที่มาจากการปฏิวัติใหเปนประชาธิปไตย ถาทํา
ไดอยางน้ีตางชาติจะเชื่อมั่นวารัฐสภาเปนรัฐสภาของประชาชน เปนรัฐสภาของประชาธิปไตย๘๖

นอกจากน้ัน รัฐสภาก็ตองไมทิ้งการที่ตอง engage กับตางประเทศในทุกชองทาง แลวก็พรอม ๆ กัน
ไปกับการที่ทําใหเขาเขาใจเรามากขึ้น ใหเขาเขาใจเราโดยอัตโนมัติ รัฐสภาไทยก็ยังตองพรอมที่จะ
แสดงใหทั้งโลกเขาเห็นวาเราพรอมที่จะคุยกับเขา เราพ รอมที่จะทําหนาที่ตรงน้ีไดทุกมิติ
เพราะฉะน้ันถาหากวาขณะน้ีรัฐสภามีองคความรูไมพอก็จําเปนจะตองเรงสรางองคความรูของ
ตัวเองมากขึ้น

ประเทศไทยจําเปนตองผนึกกําลังการทูตของไทยเพื่อฝาฟนวิกฤติของประเทศและกอบกู
วิกฤติศรัทธาไทยในปจจุบันและจะตองเพิ่มทางเลือกใหแกการทูตไทยสําหรับความเปลี่ยนแปลง
และการทาทายในอนาคต การทูตรัฐสภาคือเคร่ืองมือสําคัญดานตางประเทศของรัฐสภาและจะเปน
การทูตทางเลือกที่มีคาตอรัฐบาลในการสนับสนุนการทูตด้ังเดิมและจะรวมมือกับการทูตสาขาอ่ืนๆ
ในการดําเนินการทูตไทยในระยะยาว การทูตรัฐสภาเปนการทูตทางเลือกที่เหมาะสมสําหรับ
อนาคตของประเทศไทยซึ่งปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยที่มีรัฐสภาเปนหน่ึงในอํานาจ
อธิปไตย มีความเปนพหุสังคมและเปนพหุสังคมที่สิทธิมนุษยชนไดรับการเคารพและคุมครอง
มีปฏิสัมพันธดานประชาธิปไตยกับประเทศตางๆทั่วโลก อยูในกฎกติการะหวางประเทศและกําลัง
กาวสูการเปนประชาคมอาเซียน และมีมนุษยเปนศูนยกลางของการขับเคลื่อนประเทศและรองรับ
การเยียวยาจากรัฐ การทูตรัฐสภาจะตอบสนองประชาชนซึ่งตองการการทูตทางเลือก การทูตสํารอง
การทูตเสริม และจะพัฒนาศักยภาพ (empower) ประชาชนในการมีสวนรวมในกรบวนการบริหาร
ประเทศและกระบวนการตัดสินใจของประเทศ (decision-making) ดวยเหตุน้ี ประเทศไทยจึงมี
ความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสรางการทูตรัฐสภาขึ้นมาในวงการทูตไทยและสงเสริมการทูตรัฐสภา
ใหมีบทบาทในการบริหารจัดการประเทศรวมกับรัฐบาล ซึ่งการทูตรัฐสภาเปนการทูตที่ทําให
พัฒนาทั้งองคกรขาราชการรัฐสภาและองคกรรัฐสภาในฐานะนิติบัญญัติ กระบวนการตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐที่มีการเปรียบเทียบ เทียบเคียง และนํามาพัฒนารวมกัน แตถาหากวาเราไมยอมให
สมาชิกแหงสภาไดพัฒนากระบวนการและระบบระเบียบวิธีการในการทํางานดานการทูตรัฐสภาให

๘๕ วีระศักด์ิ โควสุรัตน, อางแลว
๘๖ สมศักด์ิ ปริศนานันทกุล, อางแลว



๗๕

ตอเน่ือง แบบแผนน้ีไมเกิด ไมมีทางไดเกิดเลย๘๗ และรัฐสภาไทยตองพิสูจนตัวเองวารูหนาที่ใน
การทูตรัฐสภา ดําเนินการทูตรัฐสภาเปน มีสมรรถนะและศักยภาพที่จะทําได และใชการทูตรัฐสภา
เต็มศักยภาพ ในเวลาเดียวกัน รัฐสภาไทยจะตองมีบทบาทนํารวมกับรัฐบาลและสังคมทุกภาคสวน
ในการนําสถาบันรัฐสภามาแกไขปญหาจากวิกฤติประเทศไทยรอบที่สองและเยียวยาประเทศหลัง
วิกฤติ ซึ่งรวมถึงการยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศเพื่อนําประเทศไทยกลับสูภาวะปกติ
อยางแทจริง ซึ่งการดําเนินการของรัฐสภาไทยเพื่อกอบกูวิกฤติศรัทธาไทยในสังคมโลกจากทั้งสอง
ดานของความรับผิดชอบตอประเทศ คือ ดานการบริหารจัดการภายในประเทศหลังวิกฤติและการ
ปองกันวิกฤติประเทศรอบใหม และดานการบริหารจัดการดานตางประเทศเพื่อสรางความเขาใจ
และความเชื่อมั่นของประเทศไทยในตางประเทศ น้ัน คือ เน้ือหาและเปาหมายของการดําเนินการ
ทูตรัฐสภาของรัฐสภาไทยนับจากน้ีไป ซึ่งจะมีรูปธรรมตอการรับรูและการยอมรับของตางประเทศ
มากกวาการชี้แจงตามผลการปฏิบัติของรัฐบาลแตเพียงดานเดียว ซึ่งไมเพียงพอตอไปแลวสําหรับ
การทําหนาที่ดานตางประเทศและการดําเนินการทูตรัฐสภาของไทยรัฐสภาในโลกปจจุบันน้ีและ
ภายใตวิธีคิดและการทํางานดานตางประเทศในบริบทของสากล

๘๗ วีระศักด์ิ โควสุรัตน, อางแลว
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ประวัติผูเขียน

นางสาวสุภาสินี ขมะสุนทร ที่ปรึกษาดานการตางประเทศ สํานักงานเลขาธิการสภา -
ผูแทนราษฎร สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
วิโรฒ ปทุมวัน และสําเร็จการศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร เกียรตินิยมอันดับ
สองจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร
จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นอกจากน้ัน ยังไดรับทุนจากมูลนิธิเอเชีย สหรัฐอเมริกาใหไปฝกงาน
ดานรัฐสภา ณ มลรัฐแคลิฟอรเนียในป ๒๕๓๑ และไดรับทุนรัฐบาลเนเธอรแลนดใหเดินทางไป
ศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงดานความสัมพันธระหวางประเทศจากสถาบันสังคมศาสตร ณ
กรุงเฮก ในป ๒๕๓๗

นางสาวสุภาสินี ขมะสุนทร เขารับราชการที่สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรในป
๒๕๒๕ ในตําแหนงบุคลากร ๓ จากน้ันไดยายมาทําหนาที่ดานวิเทศสัมพันธต้ังแตป ๒๕๒๘ จนถึง
ปจจุบัน โดยไดดํารงตําแหนงตางๆ ดังน้ี

๒๕ มีนาคม ๒๕๒๘ เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ
๑๒ กันยายน ๒๕๓๕ หัวหนาฝายประชุมรัฐสภารหวางประเทศ

กองวิเทศสัมพันธ
๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๗ ผูชวยผูอํานวยการกององคกรรัฐสภารหวางประเทศ
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ผูอํานวยการกององคการรัฐสภาระหวางประเทศ
๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๕ ผูอํานวยการสํานักองคกรรัฐสภาระหวางประเทศ
๔ มกราคม ๒๕๔๙ ที่ปรึกษาดานการตางประเทศและรักษาการผูอํานวยการ

สํานักองคการรัฐสภาระหวางประเทศ
๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ที่ปรึกษาดานการตางประเทศเพียงตําแหนงเดียว
นางสาวสุภาสินี ขมะสุนทรไดรับเชิญจากกระทรวงการตางประเทศญ่ีปุนใหเดินทางไป

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญ่ีปุน ในป ๒๕๓๕ และไดรับเชิญจากกระทรวงการตางประเทศ
สหรัฐอเมริกาใหเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สหรัฐอเมริกาในป ๒๕๔๕

นางสาวสุภาสินี ขมะสุนทรผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของรัฐสภา
ประจําป ๒๕๕๐
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