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1. ชุดเครื่องมือ(Toolkit)นีจ้ ัดทำขึ้นเพื่อใคร
ชุดเครื่องมือเพื่อสรางความเปนสากล (Universalization toolkit) ไดถูกพัฒนาขึ้นโดย ‘คณะทำงาน
เพื่อสรางความเปนสากล (WGTU)’ และเปนเอกสารพลวัตที่รางขึ้นมาเพื่อชวยภาคสวนที่มุงหวังที่จะสงเสริม
ATT ใหเปนสากล ทั้งรัฐบาล หนวยงานดาน ATT ภาคประชาชน ฯลฯ หลักการนี้ตงั้ อยูบนพื้นฐานของมติและ
ขอแนะนำจากการประชุมระหวางรัฐภาคีครั้งที่ 4(CSP4) รวมถึงขอมูลและประสบการณที่รัฐบาลของประเทศ
สมาชิกไดหารือแลกเปลี่ยนกันระหวางการประชุมของคณะทำงานดวย

2. ATT คืออะไร
สนธิสัญญาวาดวยการคาอาวุธ(ATT) คือ สนธิสัญญาระหวางประเทศที่ควบคุมการคาอาวุธตามแบบ
โดยใชเกณฑสูง ที่สุดในระดับสากลที่ควบคุม การเคลื่อนยายอาวุธ เพื่อปองกันและขจัดการคาและการ
เคลื่อนยายถายโอนอาวุธตามแบบอยางผิดกฎหมาย
เปาหมายของ ATT ที่บัญญัติไวในมาตราที่ 1 คือ
- เพื่อสรางมาตรฐานสากลที่สุงที่สุดที่เปนไปไดสำหรับวางระเบียบหรือและปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับ
การคาอาวุธตามแบบ
- ปองกันและลดจำนวนการคาขายอาวุธตามแบบอยางผิดกฎหมาย และปองกันการเบี่ยงเบนเสนทาง
ในการเคลื่อนยายถายโอนอาวุธดังกลาว
โดยมีวัตถุประสงค เพื่อ
- นำไปสูสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงระหวางประเทศและในระดับภูมิภาค
- ลดสาเหตุการทุกขทรมานของมนุษย
- สงเสริมใหเกิดความรวมมือ สรางความโปรงใส และความรับผิดชอบระหวางประเทศภาคีสมาชิกใน
การคาอาวุธ เพื่อสรางความเชื่อมั่นระหวางรัฐภาคี
“นี่เปนการพลิกหนาประวัติศาสตรใหมในความพยายามรวมกันที่จะสรางความรับผิดชอบ ความ
เชื่อมั่น และความโปรงใสสูการคาอาวุธโลก” บัน คี มูน (Ban Ki Moon)1
ATT มีสวนในการสรางสันติภาพ ความปลอดภัยและความมั่นคงระหวางประเทศและระดับภูมิภาค
ในการลดทอนความเจ็บปวดของมนุษยและเพื่อการสงเสริมความรวมมือ ความโปรงใส และความรับผิดชอบ
ของประเทศภาคีสมาชิก
คำปาฐกถาของเลขาธิการองคการสหประชาชาติเนื่องในโอกาสการมีผลบังคับใชของสนธิสัญญาวาดวยการคาอาวุธ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2014
<https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2014-12-23/statement-secretary-general-entry-force-arms-trade-treaty>
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2.1. เพราะเหตุใดสนธิสัญญาจึงไดรับการรับรอง
ATT ไดรับการรับรองเนื่องดวยเหลาประเทศสมาชิกองคการสหประชาชาติเล็งเห็นวา
“การที่ไมมีบรรทัดฐานสากลในการนำเขา สงออก และเคลื่อนยายถายโอนอาวุธตามแบบนั้น เปน
ปจจัยทีจ่ ะนำไปสูความขัดแยง การพลัดถิ่น อาชญากรรมและการกอการรายซึ่งบั่นทอนสันติภาพ
ความปรองดอง ความปลอดภัย ความมั่นคง ความมีเสถียรภาพ และการพัฒนาอยางยั่งยืน” (ยอ
หนาที่ 9 ของมติ 61/89 “มุงหนาสูสนธิสัญญาการคาอาวุธ : การสรางมาตรฐานรวมกันระหวาง
ประเทศสำหรับการนำเขา สงออก และเคลื่อนยายถายโอนอาวุธตามแบบ”)2

2.2. การรับรองและมีผลบังคับใช
ATT ไดรับการรับรองตามมติสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ ณ วันที่ 2 เมษายน 2013 และมีผล
บังคับใช ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2014 โดยเปนสนธิสัญญาฉบับแรกที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระดับโลกวาดวย
กฎระเบียบในการเคลื่อนยายถายโอนอาวุธตามแบบ

2.3. มีกี่ประเทศที่เขารวม ATT
ณ ปจจุบัน มีมากกวา 100 ประเทศที่เขารวมเปนรัฐภาคี ATT และยังมีรัฐผู ลงนามแตยังไมไดให
สัตยาบันอีกหลายประเทศ
สำหรับขอมูลลาสุดเกี่ยวกับประเทศที่เขาเปนรัฐภาคี ATT รวมถึงภาพรวมระดับภูมิภาค สามารถ
สืบคนไดจากเว็บไซตของ ATT https://www.thearmstradetreaty.org/treatystatus.html?templateId
=209883

3. เพราะเหตุใดการจัดทำ ATT ใหเปนสากล(universalization)จึงมีความสำคัญ
มาตรา 17(4) ของสนธิสัญญาบัญญัติประเด็นที่ตองพิจารณาในการประชุมของภาคีสมาชิกอยางเปน
ทางการ โดยเฉพาะมาตรา 17(4)(b) กำหนดไวชัดเจนวาการประชุมของประเทศสมาชิกตองมีการ “พิจารณา
และรับรองขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพันธกรณีของสนธิสัญญาและบริหารจัดการ โดยเฉพาะการ
สงเสริมใหสนธิสัญญาเปนสากล” จากขอความนี้ จะเห็นไดวาสนธิสัญญากำหนดใหการสงเสริมความเปนสากล
เปนปจจัยสำคัญในการประชุมรัฐภาคี และแทที่จริงแลว ความเปนสากลของสนธิสัญญาเปนสิ่งสำคัญอันดับ
2

มติขององคการสหประชาชาติที่ไดรับการรับรองโดยสมัชชาสามัญ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2006, ครั้งที่ 61, ระเบียบวาระที่ 90 <http://ww

w.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/61/89&Lang=E>
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แรก จนทำใหในการประชุมรัฐภาคีครั้งที่ 3 ไดมีการตั้งคณะทำงานเพื่อสรางความเปนสากลใหกับสนธิสัญญา
หรือ Working Group on Treaty Universalization(WGTU) ขึ้น ซึ่งคณะทำงานฯ ไดรับมอบหมายใหทำ
หนาทีส่ งเสริมความเปนสากลของสนธิสัญญาและ “สรางกิจกรรมและกลุมเปาหมายเฉพาะ เพื่อใหตระหนักถึง
วัตถุประสงคของการสรางความเปนสากลใหกับสนธิสัญญา”
ในการ “สรางความเปนสากล” ใหกับสนธิสัญญานั้น รวมถึงการเพิ่มจำนวนรัฐภาคีใหมากที่สุดเทาที่
จะทำไดดวย ถึงแมวาตัวบทของสนธิสัญญา จะไมไดใหคำจำกัดความของการสรางความเปนสากลเอาไว
แตสามารถตีความในเชิงปฏิบัติไดวา เปนการขยายขอบเขตอำนาจของสนธิสัญญา ทั้งนี้ การมีประเทศเขา
รวมเปนรัฐภาคี ATT จำนวนมากเปนสิ่งสำคัญ เนื่องจากกฎระเบียบที่เปนสากลนั้น จะสามารถนำไปบังคับ
ใชไดก็ตอเมื่อมีจำนวนประเทศที่เขารวมใชกฎระเบียบพอสมควรนั่นเอง และจะไมเกิดประโยชนใด ๆ หากมี
ประเทศที่สงออกอาวุธที่ดำเนินการตามหลักคุณธรรมเพียงไมกี่ประเทศมาประเมินความเสี่ยงในการถายโอน
อาวุธ ในขณะทีท่ ี่อื่น ๆ ที่ไมมีการควบคุมก็ยงั มีการจัดหาอาวุธมาครอบครองไดอยางผิดกฎหมายเชนเดิม
ในทางปฏิบัติ มีสนธิสัญญาหรือขอตกลงรวมที่ทุกประเทศเขารวมเปนสมาชิกอยูนอยมาก ดังนั้น
คำถามก็คือ ในบริบทของ ATT แลว จำเปนตองมีประเทศที่เขารวมจำนวนเทาไร หรือประเทศสมาชิกแบบใด
ที่เราตองการใหเขารวมเพื่อทำใหเกิดความเปนสากลในแงการคาอาวุธ ในเดือนมิถุนายน ป 2018 สำนัก
เลขาธิการ ATT ไดทำการวิเคราะหจำนวนประเทศที่เขารวม ATT จาก 50 ประเทศที่สงออกและนำเขาอาวุธ
มากที่สุด ผลปรากฏวาประเทศเหลานี้สวนใหญหรือ 73% เขาเปนรัฐภาคีหรือรัฐผูลงนาม โดยปริมาณการ
สงออกอาวุธของประเทศเหลานี้คิดเปน 71% ของปริมาณการสงออกอาวุธทั่วโลก ในขณะที่ประเทศที่นำเขา
อาวุธเปนอันดับตน ๆ เขาเปนรัฐภาคีหรือรัฐผูลงนามประมาณ 53% โดยปริมาณการนำเขาอาวุธของประเทศ
เหลานี้คิดเปน 36% ของปริมาณการนำเขาอาวุธ ทั่วโลก ดังนั้น ภารกิจการสรางความเปนสากลยัง ตอง
ดำเนินการตอไปอีก
จุดพลิกผันของสนธิสัญญานี้อาจจะเปนจุดที่มีจำนวนประเทศเขารวมเพียงพอและนำสนธิสัญญาไป
ปฏิบัติจนสนธิสัญญากลายเปนบรรทัดฐานที่ใชรวมกันแมแตในประเทศที่ยังไมไดเขาเปนรัฐภาคี ความเปน
สากลของสนธิสัญญาอาจไมไดอยูที่วาตองมีจำนวนสมาชิกเทาไร แตขึ้นอยูกับทาทีของประเทศตาง ๆ ก็ได

4. ประโยชนที่ไดจากการเขารวมสนธิสัญญาคืออะไร
ตามที่ระบุไวในมาตรา 1 (และสวนที่ 1 ของเอกสารนี้) เปาหมายของ ATT นำมาซึ่งผลลัพธซึ่งเปน
ประโยชนอันระบุไวในเปาหมายสูงสุดของสนธิสัญญา กลาวคือ การเขารวมสนธิสัญญา หมายถึง การไดเปน
สวนหนึ่งของประชาคมโลกที่ปฏิบัติตามพันธกรณีของ ATT ซึ่งเปนประชาคมที่รัฐภาคีดำเนินการคาอาวุธตาม
แบบระหวางประเทศตามกฎระเบียบเพื่อเปาหมายทีบ่ ัญญัตไิ วในมาตราที่ 1
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4.1 ความโปรงใส
ATT สงเสริมใหเกิดความโปรงใสและการแลกเปลี่ยนขอมูลดวยความสมัครใจดวยการรายงานเบื้องตน
และรายงานประจำปเกี่ยวกับการปฏิบัตงิ านดานการเคลื่อนยายถายโอนอาวุธ
ATT เปดโอกาสใหประเทศสมาชิกไดเปดชองทางการสื่อสารที่โปรงใสทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
เพื่อชวยในการ
- ระบุประเด็นที่มีผลประโยชนรวมกัน
- สรางความเชื่อมั่น
- รวมมือกันเพื่อสรางความแข็งแกรงใหกับมาตรการการคา
- ทำใหการประเมินการปฏิบัติตามพันธกรณีของสนธิสัญญาเปนไปไดงายขึ้น
- เขาใจแนวโนมในการเคลื่อนยายถายโอนอาวุธ
- ใหขอมูลที่เปนประโยชนแกประเทศสมาชิกเกี่ยวกับวิธกี ารปฏิบัติตามพันธกรณีของสนธิสัญญาและ
กรณีตัวอยางทีด่ ี
- กอใหเกิดการรวมมือกันในระดับสากล และ
- ชวยประสานระหวางประเทศที่มที รัพยากรกับประเทศที่ตองการความชวยเหลือ
เนื่องจากทุกประเทศมีความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ATT ไดคำนึงถึงขอกังวลนี้ แ ละ
อนุญาตใหประเทศสมาชิกไมตองระบุข อมูลทางการคาที่เปนความลับหรือขอมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของ
ประเทศลงในรายงานประจำป และ/หรือ ใหขอมูลเหลานั้นสำหรับประเทศคูภาคีเทานั้นโดยไมตองเปดเผยตอ
สาธารณะ

4.2 สันติภาพและความปลอดภัย
4.2.1 ความปลอดภัยของมนุษยชาติ
ตามที่ไดแสดงไวในบทนำของ ATT การคาอาวุธแบบผิดกฎหมายและไมมีการควบคุมนำมาซึ่ ง
ผลเสียดานความปลอดภัย สังคม เศรษฐกิจ และมนุษยธรรม
การเขาถึงอาวุธและนำใชในทางที่ผิดมีผลกระทบโดยตรงและโดยออมตอความปลอดภัยของมนุษย
ทั้งในบริบทที่มีความขัดแยงและไมขัดแยงกัน นอกจากนี้ไมเพียงแตจะนำไปสูการสูญเสียชีวิตและการบาดเจ็บ
เทานั้น แตยังอาจนำไปสูการพลัดถิ่นของพลเรือน และอาจทำใหเกิดปญหาการเขาถึงบริการดานสุขภาพ การ
เขาถึงการศึกษาและอาหาร รวมไปถึงผลกระทบทางจิตใจและเศรษฐกิจสำหรับผูที่ตกเปนเหยื่อและครอบครัว
ของบุคคลเหลานั้น
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การสะสมและการแพรกระจายของอาวุธและยุทธภัณฑที่ผิดกฎหมายอาจเปนสาเหตุไปสู ความขัดแยงทาง
ทหาร และแมความขัดแยงจะสิ้นสุดลง ก็ยังคุกคามพลเรือนตอไปไดอีกเปนระยะเวลานาน
ATT มีส วนในการสรางความปลอดภัยใหกับมนุษย มาตรา 6(3) ระบุหามไมใหรัฐภาคีอนุมัติใหมี
การเคลื่อนยายถายโอนอาวุธใด ๆ ทั้งสิ้นหาก “ณ เวลาที่ทำการอนุมัติ รัฐภาคีรูวาอาวุธหรือสิ่งใดจะถูกใชใน
การฆาลางเผาพันธุหรือกระทำอาชญากรรมตอมนุษยชาติ ซึ่งเปนการฝาฝนอนุสัญญาเจนีวา ป 1949 อยาง
รายแรง ตลอดจนใชในการโจมตีเปาหมายที่เปนพลเรือนหรือพลเรือนที่ไดรับการคุมครอง หรืออาชญากรรม
สงครามอื่น ๆ ตามที่กำหนดไวในขอตกลงระหวางประเทศภาคี”

4.2.2 ความมั่นคงในระดับชาติ
สนธิสัญญามีบทบาทในการทำใหอาวุธที่สามารถใชไดอยู ในความครอบครองของผู ใชปลายทาง
(end-user)ที่มีความรับผิดชอบ และลดการจัดหาอาวุธใหขบวนการอาชญากรรม
การมีอยู ของอาวุธ ที่ผิดกฎหมายสามารถสรางปญหาใหกับหนวยงานที่ดูแลดานมั่นคงของรั ฐ
กองทัพและเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายในการจัดการเกี่ยวกับความมั่นคงภายในประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
ในระดับชาติ การปฏิบัติตามพันธกรณีของสนธิสัญญาอยางเครงครัดชวยใหเขาใจขอบกพรองหรือ
ชองโหว(gap)ที่มีอยูในระบบภายในของประเทศตนเอง กลาวคือ เมื่อรัฐทำการวิเคราะหชองโหวแลว สามารถ
ขอรับการสนับสนุนทางการเงินและทางเทคนิคหากจำเปนเพื่อชวยอุดชองโหวนั้น ๆ ทำใหมั่นใจไดวาระบบการ
ควบคุมอาวุธของประเทศมีความเขมแข็งและครอบคลุม
สนธิสัญญายังระบุไวอยางชัดเจนวาไมมีขอหามเกี่ยวกับกับการเคลื่อนยายอาวุธระหวางประเทศ
เพื่อการใชงานโดย/หรือในนามของรัฐภาคี ภายใตเงื่อนไขวาอาวุธอยูภายใตกรรมสิทธิ์ของรัฐภาคี ดังนั้น การ
เคลื่อนยายถายโอนอุปกรณไปยังฐานทัพเพื่อเตรียมการสูรบจะไมถือวาเปน “การเคลื่อนยายถายโอน” ตาม
สนธิสัญญา และไมจำเปนตองมีการประเมินความเสี่ยง ตราบใดที่อาวุธนั้นไมถูกเคลื่อนยายถายโอนอีกทอด
หนึ่ง(หรือทิ้งไว) หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจดังกลาว

4.2.3. ความมั่นคงในระดับภูมิภาค
ATT มีสวนในการนำไปสูการปองกันการขนถายอาวุธและเครื่องกระสุนปนเถื่อนขามพรมแดน ซึ่ง
จะชวยลดปญหาความไมมีเสถียรภาพดานความปลอดภัยในระดับภูมิภาค อันเปนผลมาจากการคาอาวุธตาม
แบบที่ผิดกฎหมาย
สนธิสัญญายังสงเสริมใหเกิดความรวมมือ ความโปรงใส และการปฏิบัติอยางมีความรับผิดชอบ
รวมทั้งยังเปนอีกหนึ่งกรอบที่เสริมสรางใหกรอบทางภูมิภาคอื่น ๆ ที่มีอยู แลวเขมแข็งขึ้น เพื่อปราบปราม
การคาอาวุธที่ผิดกฎหมายและการนำไปใชในรูปแบบอื่น ๆ ดวย
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4.3 สิทธิมนุษยชน
ตามมาตรา 6 และ 7 ของ ATT รัฐภาคีจะตองคำนึงถึงกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศและ
กฎหมายดานมนุษยธรรมระหวางประเทศเปนหลักในการตัดสินใจเคลื่อนยายถายโอนอาวุธ ภายใตมาตรา 7
รัฐภาคีจะตองใชเกณฑการประเมินความเสี่ยงกอนที่จะอนุญาตใหมีการเคลื่อนยายถายโอนอาวุธตามแบบ
เครื่องกระสุนปนหรือชิ้นสวนและอุปกรณปริมาณที่นอยที่สุดตามมาตรา 2(1) 3 และ 4 ของ ATT และปฏิเสธ
การสงออกหากมี “ความเสี่ยงระดับสูง” ที่อาวุธที่สงออกจะถูกนำไปใชหรือชวยอำนวยความสะดวกดานการ
ละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศหรือกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ
ATT ยกระดับและเสริมสรางกฎหมายดานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศใหมีความแข็งแกรง โดย
นำกระบวนการประเมินความเสี่ยงดานกฎหมายวาดวยสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศมาใช ชวยใหเกณฑการ
คุมครองสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศวาดวยการคาอาวุธตามแบบไดรับการเคารพ ปฏิบัติตาม และบังคับใช
สนธิสัญญายังเนนย้ำถึงผลกระทบจากความขัดแยงและความรุนแรงทางอาวุธที่จะมีตอผูหญิงและ
เด็ก โดยยกประเด็นความรุนแรงทางเพศ(gender based violence)เปนเกณฑที่สำคัญในการประเมินความ
เสี่ยง (ดูมาตรา7(4))

4.4 การพัฒนาอยางยั่งยืน
ATT มีบ ทบาทในการบรรลุเ ปาหมายการพั ฒนาที่ ยั ่งยืน (Sustainment Development Goal :
SDGs) ขอ 16.4 (เพื่อ “ลดการหมุนเวียนทางการเงินและอาวุธที่ผิดกฎหมายอยางมีนัยสำคัญ” ภายในป
2030) SDG ขอ 5.2 (เพื่อขจัดความรุนแรงตอผูหญิงและเด็กผูหญิงทุกรูปแบบ) และ SDGs ขอ 11 (ทำใหเมือง
และการตั้งถิ่นฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิตานทานและยั่งยืน) การพิจารณาวาปฏิบัติ
ตามพัน ธกรณีของ ATT สามารถชวยสนับสนุนและปรับปรุงการดำเนินงานของ SDGs ไดอยางไรนั้น เปน
ประเด็นรวมที่คณะทำงานของ ATT ทุกคณะไดรับมอบหมายใหนำมาคำนึงถึงดวย
ขอบทของ ATT วาดวยความโปรงใส การเก็บบันทึกและการรายงาน การแบงปนขอมูล และการ
ชวยเหลือระหวางประเทศจะมีสวนชวยใหบรรลุเปาหมายที่ 16 a. ของ SDGs ที่มงหวั
ุ งที่จะ "เสริมสรางความ
แข็งแกรงใหกับสถาบันระดับชาติที่เกี่ยวของใหมีขีดความสามารถมากขึ้นในทุกระดับ ผานความรวมมือระหวาง
ประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศกำลังพัฒนา เพื่อปองกันความรุนแรงและตอตานการกอการรายและ
อาชญากรรม"
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4.5 การควบคุมการคาและการยกระดับมาตรฐานการคา
ATT พยายามสรางมาตรฐานสากล เพื่อทำใหเกณฑประเมินความเสี่ยงสามารถนำไปใชกับการ
เคลื่อนยายถายโอนอาวุธทั้งหมดไดเหมือนกัน ATT ยังชวยสรางเวทีการแขงขันที่เทาเทียมกันในการคาอาวุธ
โดยการกำหนดมาตรฐานการคาระหวางประเทศและกรอบกติกา
ดวยเหตุนี้ ประเทศสมาชิกอุตสาหกรรมการคาอาวุธจึงแสดงการสนับสนุนสนธิสัญญา เนื่องจากมอง
วาเปนกลไกที่มีศักยภาพในการรับรองวาผูผลิตและผูสงออกรายที่กำลังเกิดใหมจะอยูภายใตมาตรฐานเดียวกัน
กับที่ผูสงออกเดิมใชอยู
สนธิสัญญาเปดโอกาสในการปรับปรุงภาพลักษณสาธารณะของบริษัท เนื่องจากในปจจุบันบริษัทตาง
ๆ ตระหนักถึงภาพลักษณสาธารณะมากกวาในอดีต และเนนความปลอดภัยของมนุษยเปนศูนยกลางในการ
ดำเนินธุรกิจมากขึ้น

4.6 การทำงานรวมกับกลไกอื่น ๆ
ATT สนับสนุนและเสริมประสิทธิภาพของกลไกควบคุมอาวุธในระดับภูมิภาคและระหวางประเทศ
เชน พิธีสารแผนปฏิบัติการของสหประชาชาติวาดวยอาวุธขนาดเล็กและอาวุธปน(UN Programme of
Action on Small Arms and the Firearms Protocol)

5. ปญหาที่รัฐตองเผชิญในการเขารวมสนธิสัญญามีอะไรบาง
ประเด็นเหลานี้เปนบางสวนของรายการปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดทำสนธิสัญญาใหเปนสากล ซึ่ง
ประธานรวมของคณะทำงานฯ แนบไวในแผนการทำงานเพื่อเตรียมการประชุมครั้งที่ 4 (ดูภาคผนวก A, ATT
/CSP4.WGTU /2018/CHAIR/249/M1.WorkPlan):
1. สรางความตื่นตัวทางการเมืองทีจ่ ะนำไปสูการใหสัตยาบันเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญา
2. ยกระดับความสำคัญของ ATT ใหมาอยูในรายการที่สำคัญของรัฐบาลหรือรัฐสภา
3. การทำความเขาใจเกี่ยวกับ ATT หรือลดความเคลือบแคลงสงสัยในตัวสนธิสัญญา
3.1 ความเขาใจผิดเกี่ยวกับเปาหมายและวัตถุประสงคของสนธิสัญญา
3.2 ความเคลือบแคลงสงสัย โดยเฉพาะเรื่องกระทรวงที่เกี่ยวของ
4. สถานการณในประเทศไมวาจะเปนเรื่องการเมืองหรือความมั่นคง
4.1 การเลือกตั้งทั่วไป
4.2 กลุมที่สนับสนุนใหมีอาวุธปนในครอบครอง
4.3 ความขัดแยง ฯลฯ
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5. สถานการณความปลอดภัยระดับภูมิภาค
6. เรงรัดการดำเนินการภายในประเทศเกี่ยวกับการใหสัตยาบัน
6.1 รัฐบาลตองใชเวลาในการประเมินผลกระทบของภาระผูกพันตาม ATT ตอกฎหมาย
ภายในประเทศ
6.2 การเตรียมกฎหมายรองรับในประเทศตองใชเวลา
6.3 การประสานงานระหวางกระทรวง และระหวางรัฐบาลกับรัฐสภาเปนสิ่งจำเปน
6.4 การโยกยายขาราชการไมเกิดประโยชน
7. สรางศักยภาพ
7.1 ทรัพยากรมนุษยหรือความเชี่ยวชาญ (เพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีของสนธิสัญญา)
7.2 ทรัพยากรทางการเงิน (เพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีดานการเงินของสนธิสัญญา)
8. พันธกรณีดานการรายงาน
8.1 ความลังเลในมาตรการความโปรงใสโดยทั่วไป การรายงานมีรายละเอียดมากเกินไป
8.2 รายการที่ตองรายงานเปนเรื่องทีม่ ีความออนไหวตอความมั่นคงของชาติ
8.3 ความเหนื่อยลาในการรายงาน
9. การรอฝายอื่นใหสัตยาบัน (รัฐเพื่อนบาน ผูสงออกและผูนำเขารายใหญ ฯลฯ )
10. การหาฉันทามติเกี่ยวกับของผลของการเจรจาสนธิสัญญารวมถึงตัวบท ATT
10.1 การรับรองสนธิสัญญาโดยการลงมติ
10.2 มีพันธกรณีเฉพาะอยูในสนธิสัญญาหรือไม

6. คำถามที่พบบอย(FAQ)
6.1 สนธิสัญญานำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงอยางไรในการคาอาวุธระหวางประเทศ
รัฐภาคีอางอิง ATT มากขึ้นเมื่อสื่อสารกับสาธารณะเกี่ยวกับการตัดสินใจเคลื่อนยายถายโอนอาวุธ
และในทำนองเดียวกัน ภาคประชาชนและสื่อมีการเรียกรองใหรัฐภาคีใหเหตุผลในการตัดสินใจเคลื่อนยายถาย
โอนอาวุธตามบทบัญญัติของ ATT มากขึ้น ดังนั้น ATT กำลังกลายเปนเกณฑที่แทจริงที่ใชพิจารณาวาการถาย
โอนอาวุธนั้น ๆ มีความถูกตองชอบธรรมหรือไม แมวาอาจจะเร็วเกินไปที่จะสรุปผลของ ATT ในทางปฏิบัติที่
เกิดขึ้นจริง แตก็มีหลักฐานชัดเจนที่ชี้ใหเห็นวารัฐภาคีบางรัฐจำกัดการสงออกตามเกณฑของ ATT อยู ในขณะที่
รัฐภาคีบางรัฐก็กำลังเผชิญกับแรงกดดันทางการเมืองอยางรุนแรงเพื่อใหปฏิบัติตามนั้นเชนกัน
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6.2 ประเทศที่ยังไมเขารวมสนธิสัญญาอยูในสภาวะใด
ATT เปนสนธิสัญญาที่คอนขางใหม อยางไรก็ตาม ในเวลาเพียง 4 ปนับตั้งแตเริ่มมีผลบังคับใช มีรัฐภาคี
กวา 100 รัฐและมีอัตราการใหสัตยาบันและเขารวมทีเ่ พิ่มขึ้นรวดเร็วที่สุดในบรรดาสนธิสัญญาการปลดอาวุธ
ทั้งหมด
การที่มีหลายรัฐที่ลงนามในสนธิสัญญาแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นของรัฐเหลานี้ที่จะเขารวมสนธิสัญ
ญาและมีผลผูกพันใหรัฐเหลานี้ละเวนการกระทำใด ๆ ที่ขัดกับสาระสำคัญและความมุงหมายของสนธิสัญญา
(ดูอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญาป ค.ศ.1969 มาตรา 10 และมาตรา18)
มีรัฐอื่น ๆ อีกจำนวนหนึ่งที่ยังไมไดเขารวมในสนธิสัญญาไดแสดงเจตจำนงที่จะเขารวมเปนรัฐภาคีและ
อยูในระหวางการภาคยานุวัติในสนธิสัญญา การลงนามในสนธิสัญญาจึงไมไดเปนเพียงทางเลือกอีกตอไป
หลังจากทีม่ ีผลบังคับใชสนธิสัญญาในเดือนธันวาคม 2014
เมื่อสนธิสัญญามีอำนาจผลักดันและมีจำนวนรัฐภาคีเพียงพอ และรัฐภาคีปฏิบัติตามพันธกรณีของสนธิ
สัญญา รัฐที่ไมไดเปนสวนหนึ่งของสนธิสัญญาอาจรูสึกถึงแรงกดดันใหยึดถือหลักการของ ATT เนื่องจากเปน
เกณฑกำหนดมาตรฐานระดับโลกในการเคลื่อนยายถายโอนอาวุธอยางมีความรับผิดชอบ

6.3 ขอบเขตของสนธิสัญญาครอบคลุมเพียงใด
ATT ควบคุมการเคลื่อนยายถายโอนอาวุธเฉพาะประเภทในบางลักษณะ

6.3.1 ATT มีผลใชกับอาวุธประเภทใด
ATT ควบคุมการคาอาวุธตามแบบระหวางประเทศตามรายการดังตอไปนี้ (ดูมาตรา 2(1))
1) รถถัง
2) ยานรบหุมเกราะ
3) ปนใหญ
4) อากาศยานขับไล
5) เฮลิคอปเตอรโจมตี
6) เรือรบ
7) ขีปนาวุธและฐานยิงขีปนาวุธ
8) อาวุธขนาดเล็กและอาวุธเบา
ATT ยังครอบคลุมการสงออกเครื่องกระสุนปนที่ใชยิง ปลอย หรือนำสงโดยอาวุธตามแบบขางตน
รวมถึงชิ้นสวนและอุปกรณที่สามารถนำไปสูการประกอบเปนอาวุธตามแบบขางตนดวย (ดูมาตรา 3 และ 4)
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6.3.2 ATT มีผลใชกับการเคลื่อนยายถายโอนประเภทใด
ATT ครอบคลุมธุรกรรมประเภทตอไปนี้ (ดูมาตรา 2(2)):
- สงออก
- นำเขา
- ขนผานและถายลำ
- ผานคนกลางหรือนายหนา
สนธิสัญญานี้ไมสามารถใชกับการเคลื่อนยายอาวุธระหวางประเทศโดย/หรือในนามของรัฐภาคีสำหรับ
การใชงาน หากอาวุธตามแบบยังคงอยูภายใตกรรมสิทธิ์ของรัฐภาคีนั้น (ดูขอ 2(3))
นอกจากนี้ ATT ยังตระหนักถึง “สิทธิอันชอบธรรมในการไดรับอาวุธตามแบบเพื่อใชในการปองกัน
ตนเองและรักษาสันติภาพ” (ยอหนา 7 หลักการของ ATT)

6.4 จะแนใจไดอยางไรวารัฐภาคีจะปฏิบัติตามพันธกรณี
ภารกิจในรายงานตามที่บัญญัติไวใน ATT ชวยในการติดตามการปฏิบัติตามขอผูกพันของรัฐภายใต
สนธิสัญญา แตละรัฐภาคีจะตองสงรายงานเบื้องตนเกี่ยวกับการนำขอผูกพันไปปฏิบัติภายในปแรกของการเขา
เปนรัฐภาคี และจะตองอัพเดทรายงานที่สงไปครั้งแรกเปนครั้ง ๆ ไปหากมีการนำมาตรการมาปฏิบัติตามใหม
นอกจากนี้สำนักเลขาธิการ ATT ยังมีการบันทึกการปฏิบัติตามขอผูกพันบางประการของรัฐภาคี ซึ่งรวมถึงการ
ชำระเงิน ชวยเหลือ การสงขอมูลเกี่ย วกับรายการควบคุมภายในประเทศ(มาตรา 5) หนวยงานของรั ฐ ที่
รับผิดชอบ(มาตรา 5) ผู ประสานงานของรัฐ (มาตรา 5) และการสงรายงานแรกเริ่มและรายงานประจำป
(มาตรา 13) ขอมูลเหลานี้มีสามารถดูไดจากเว็บไซตของ ATT แตขอมูลบางอยางสามารถเขาถึงไดเฉพาะรัฐ
ภาคีเทานั้น
นอกจากนี้แลว ภาคประชาชนยังมีบทบาทในการติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณีของรัฐภาคีดวย และ
สื่อก็เริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับการตัดสินใจเคลื่อนยายถายโอนอาวุธของรัฐภาคีตามภาระผูกพันของสนธิสัญญา
มากขึ้น
ATT ไมมีกลไกในการประเมินที่เปนทางการในการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และการปฏิบัติตามของแตละ
รัฐภาคี (เชน การตรวจสอบซึ่งกันและกัน การตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญหรือหนวยงานกำกับดูแล)
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6.5 สนธิสัญญาปองกันรัฐภาคีจากการนำเขาอาวุธหรือไม
มาตรา 6 ของ ATT หามการเคลื่อนยายถายโอน(รวมถึงการนำเขา) ของอาวุธตามแบบ เครื่องกระสุน
ปน ชิ้นสวนและสวนประกอบหากการถายโอนจะละเมิดพันธกรณีระหวางประเทศที่ระบุไวหรือหากรัฐภาคีรูวา
อาวุธทีจ่ ะเคลื่อนยายถายโอนจะนำไปใชในการฆาลางเผาพันธุ กออาชญากรรมตอมนุษยชาติหรืออาชญากรรม
สงคราม ดังนั้น สนธิสัญญาจึงปองกัน(หรือหาม)รัฐภาคีไมใหนำเขาอาวุธในบางสถานการณ (และปองกันหรือ
หามไมใหรัฐภาคีสงออกไปยังรัฐในบางสถานการณ)
ถาขอเสนอในการนำเขาหรือเคลื่อนยายถายโอนอาวุธตามแบบ เครื่องกระสุนปน หรือชิ้นสวนและ
สวนประกอบ ไมไดถูกหามตามมาตรา 6 แลว รัฐผูสงออกซึ่งเปนรัฐภาคีของ ATT จะตองดำเนินการประเมิน
ความเสี่ยงเพิ่มเติมภายใตมาตรา 7 วาอาวุธหรือหรือวัตถุนั้น “สามารถใชเพื่อกระทำหรือชวยใหเกิด” การ
ละเมิดที่รายแรงตาม IHL หรือกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ ซึ่งเปนการกระทำที่เปนความผิดตาม
อนุสัญญาระหวางประเทศหรือพิธีสารที่เกี่ยวของกับการกอการรายซึ่งรัฐผูสงออกเปนภาคี หรือการกระทำที่
กอใหเกิดความผิดตามอนุสัญญาระหวางประเทศหรือพิธีสารที่เกี่ยวของกับอาชญากรรมขององคกรขามชาติซึ่ง
รัฐผูสงออกเปนภาคีหรือไม ถาหากรัฐผูสงออกพิจารณาแลวเห็นวามี “ความเสี่ยงระดับสูง” (overriding risk)
ที่จะเกิดผลกระทบดานลบใด ๆ ในมาตรา 7(1) จะตองไมอนุญาตการสงออก และรัฐผู นำเขาจะไมสามารถ
นำเขาอาวุธหรือยุธภัณฑที่ตองการ ไมวารัฐผูนำเขาจะเปนรัฐภาคีของสนธิสัญญาหรือไม รัฐผูสงออกซึ่งเปนรัฐ
ภาคีของสนธิสัญญา จำเปนตองปฏิเสธการสงออกหากการประเมินวาการสงออกนั้นมี “ความเสี่ยงระดับสูง”
โดยไมคำนึงวาใครเปนผูนำเขาหรือผูใชปลายทาง
โดยสรุปแลว ATT อาจสงผลกระทบตอความสามารถของรัฐในการนำเขาอาวุธตามแบบ หากมีการ
พิจารณาเห็นวาอาวุธจะถูกใชหรืออาจถูกนำไปใชในการเฉพาะโดยรัฐผูนำเขาหรือผูใชปลายทาง แตประเด็น
สำคัญที่ตองพิจารณาไมไดอยูทีว่ ารัฐผูนำเขานั้นเปนรัฐภาคีหรือไม แตอยูที่วารัฐผูสงออกเปนรัฐภาคี ATT
หรือไม และการสงออกนั้นตองใชขอบทมาตรา 6 และ 7 หรือไม

6.6 องคกรประชาสังคมมีบทบาทอยางไรในการปฏิบัติตามพันธกรณีของสนธิสัญญา
องคกรภาคประชาสังคมมีส วนรวมอยางแข็งขันในการทำให ATT เปนสากลและการปฏิบ ัติต าม
พันธกรณีของสนธิสัญญา ไมเพียงแตสรางแรงกดดันสาธารณะที่ยกสนธิสัญญาเปนประเด็นสำคัญทางการเมือง
องคกรภาคประชาสังคมยังสนับสนุนกิจกรรมเปาหมายในระดับชาติและระดับภูมิภาค เพื่อสงเสริมการทำให
เปนสากลและแบงปนขอมูลอีกดวย กิจกรรมที่จัดโดยประชาสังคมมีดังนี้ :
- ใหความรูทางเทคนิคและใหคำแนะนำแกรัฐบาลที่ตองการใหสัตยาบันหรือภาคยานุวัติในสนธิสัญญา
อันไดแก ทรัพยากรเอกสาร คูมือ ชุดเครื่องมือ เอกสารรณรงค เพื่อชวยในการสนับสนุนการลงนาม
และใหสัตยาบัน
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- พัฒนาทรัพยากรดานนโยบายที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธ เชน ประเด็นที่เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนทิศทางไปสูการกอการรายและประเด็นที่เกี่ยวกับการเชื่อมโยงอาวุธกับเครื่องมืออื่น ๆ
- สนับสนุนและจัดสัมมนาหรือการประชุมระดับภูมิภาคแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ผูเชี่ยวชาญและ
NGO ที่มงเนนในเรื
ุ
่องความชวยเหลือดานเทคนิค รวมไปถึงการสนับสนุนการปฏิบัติตามพันธกรณี
ของสนธิสัญญาใหไดอยางมีประสิทธิภาพ
- การสรางเครือขายนักวิจัยและนักวิชาการที่ใหการสนับสนุนกฎหมายของสนธิสัญญาและ
กระบวนการดำเนินงาน
- สนับสนุนกิจกรรมการสรางความตระหนักรูเพื่อกระตุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการเขาถึงการ
ควบคุมอาวุธระดับชาติ และการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐภาคีและการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใตสนธิสัญญา
****
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