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	 ระบบการเกณฑ์ทหารถกูน�ามาใช้ในเยอรมนคีรัง้แรก	เมือ่ปี	ค.ศ.	1814	หลงัความ
พ่ายแพ้ในสงครามโลกครัง้ทีห่นึง่	 เยอรมนถีกูห้ามมกีารเกณฑ์ทหาร	แต่หลงัจาก
ทีฮ่ติเลอร์ข้ึนสูอ่�านาจ	เขาได้น�าระบบการเกณฑ์ทหารกลบัมาใช้ใหม่ในปี	ค.ศ.	1935	
หลงัจากสงครามโลกครัง้ทีส่องสิน้สุดลงและเยอรมนเีป็นฝ่ายพ่ายแพ้อกีครัง้หนึง่	
ฝ่ายสมัพนัธมิตรผูช้นะสงครามได้ห้ามเยอรมนมีกีองทัพอกีต่อไป

	 เมือ่เข้าสูย่คุสงครามเย็น	มกีารจัดตัง้องค์การสนธิสญัญาแอตแลนตกิเหนอื	(NATO)	
เยอรมนีทั้งตะวันตกและตะวันออกได้จัดตั้งกองทัพประจ�าการและรื้อฟื้นระบบ
การเกณฑ์ทหารข้ึนมาใหม่

	 หลงัสิน้สดุสงครามเยน็	ประเทศสมาชกิของ	NATO	เช่น	เนเธอร์แลนด์	ฝรัง่เศส	
สเปน	เบลเยยีม	ค่อยๆ	ยกเลิกการเกณฑ์ทหารแบบบังคบั	และพฒันาให้กองทพั
มคีวามเป็นมอือาชพี	 ในเยอรมนกีเ็ช่นกนั	 มกีารโต้แย้งกนัถงึเร่ืองนี	้ มทีัง้ฝ่ายที่
สนบัสนุนและคดัค้าน

	 ปี	ค.ศ.	2010	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหมจากพรรคเสรีนยิมได้มอบหมาย
ให้ท�าการวิเคราะห์ความเข้มแขง็และความอ่อนแอของกองทพัเยอรมนั	เพือ่เตรยีมการ
ปรับโครงสร้างกองทัพให้สอดคล้องกับภัยคุกคามร่วมสมัย	 เขาได้เสนอให้ยุติ
การเกณฑ์ทหารเพือ่ลดขนาดกองทพัและค่าใช้จ่ายลง	 และคณะรฐัมนตรีได้มีมติ
เหน็ชอบในวนัท่ี	15	ธันวาคม	ค.ศ.	2010
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บทน�ำ

ตลอดช่วงศตวรรษที่ผ่านมา	เยอรมนีและกองทัพ
เยอรมันมีประวัติศาสตร์ท่ีเต็มไปด้วยเหตุการณ์
ส�าคัญจ�านวนมาก	นับต้ังแต่ยุคจักรวรรดิเยอรมัน
มาจนถงึรฐัประชาธปิไตยในปัจจบัุน	 เหตกุารณ์เหล่านี้
มีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางการเมืองของประเทศ
เยอรมนี	ได้แก่	สงครามโลกทั้งสองครั้ง	ระบอบ
เผด็จการภายใต้พรรคชาติสังคมนิยม	 การแบ่งแยก
ประเทศ	 ลัทธิคอมมิวนิสต์และการรวมประเทศเป็น
หนึ่งเดียว	 กองทัพเป็นส่วนหน่ึงในท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของประเทศเยอรมนี
มาโดยตลอด	องค์ประกอบหนึ่งภายในองค์กรกองทัพ
ที่ผ่านพัฒนาการต่างๆ	 มามากมายเช่นกัน	 คือ	 การ
เกณฑ์ทหาร

กองทัพของทุกประเทศในโลกนี้มีระบบคัดเลือก
บุคลากรมาท�างานสองวิธี	 ทางแรกคือการคัดเลือก
คนที่จะมาท�างานด้วยความสมัครใจ	 และทางที่สอง
คอืการบงัคบัด้วยกฎหมายให้พลเมอืงบางกลุม่มีหน้าท่ี
ต้องท�างานให้แก่กองทัพ	หรอืทีเ่รยีกว่าการเกณฑ์ทหาร		

ก่อนปี	 ค.ศ.	 2011	 เยอรมนีมีระบบการเกณฑ์ทหาร
แบบบังคับ	 (selective	conscription)	ซึ่งก�าหนดให้
ผู้ชายที่มีความพร้อมด้านร่างกายทุกคนมีหน้าที่ต้อง
เข้ารับการเกณฑ์ทหารเพื่อท�างานให้กองทัพเป็น
ระยะเวลาช่วงหนึ่ง	 แต่ตั้งแต่ปี	 ค.ศ.	 2011	 จนถึง
ปัจจบุนั		เยอรมนีได้ยกเลกิการเกณฑ์ทหารทุกรปูแบบ	
คงเหลือเพียงระบบการคัดเลือกบุคลากรเข้าเป็น
ทหารอาชีพด้วยความสมัครใจเท่านั้น	

ค�าถามหลักของบทความชิ้นนี้ก็คือ	1)	 เพราะเหตุใด
ประเทศเยอรมนีจึงยกเลิกระบบการเกณฑ์ทหารโดย
การบังคับและเปลี่ยนมาใช้ระบบคัดเลือกทหารแบบ
อาสาสมัครแทน	2)	การปฏิรูประบบการเกณฑ์ทหาร
ในเยอรมนีมีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์อย่างไร	

และ	 3)	 อะไรคือผลลัพธ์ของการยกเลิกระบบการ
เกณฑ์ทหารแบบบังคับดังกล่าว

ประวัติศำสตร์กำรเกณฑ์ทหำรของเยอรมนี

ระบบการเกณฑ์ทหารถูกน�ามาใช้ ในเยอรมนีครั้งแรก
เมื่อปี	 ค.ศ.	 1814	 โดยจักรพรรดิปรัสเซียในเวลานั้น	
การน�าเอาระบบการเกณฑ์ทหารมาใช้ดังกล่าวเป็น
ผลโดยตรงมาจากความพ่ายแพ้ของปรัสเซียในการ
ท�าสงครามกับฝรั่งเศสภายใต้การน�าของนโปเลียน	
ในช ่วงนั้ นฝรั่ ง เศสเป ็นประเทศที่มีกองทัพอัน
แข็งแกร่งอย่างมากและยังเป็นประเทศแรกๆ	ในยโุรป
ทีน่�าเอาระบบการเกณฑ์ทหารแบบบงัคบัมาใช้	

นโยบายใหม่ว ่าด้วยการเกณฑ์ทหารที่ประกาศ
ว่าการเป็นทหารเป็นหน้าที่อันมีเกียรติของพลเมือง	
(ชาย)	ทุกคน	ท�าให้การเป็นทหารที่เคยถูกมองว่าเป็น
อาชีพที่ต้อยต�่าและไม่มีเกียรติกลายเป็นอาชีพท่ี ได้
รบัความนยิมและถอืเป็นอาชพีทีมี่เกยีรตเิป็นอย่างมาก	

ผลลัพธ์ประการหนึ่งของการประกาศให้พลเมืองชาย
ทุกคนต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร	คอืการท�าให้สงคราม
และการป้องกนัประเทศกลายเป็นหน้าทีข่องพลเมืองไปโดย
ปรยิาย	 ส่งผลให้เส้นที่แบ่งแยกกองทัพออกจากภาค
ประชาสังคมเลือนลางมากขึ้นเรื่อยๆ	 กระบวนการ
ดังกล่าวได้ท�าให้สังคมของเยอรมนีกลายสภาพเป็น
ระบอบทหารนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ	 ซึ่งถือเป็นเงื่อนไข
ส�าคัญอันน�าไปสู่การเกิดสงครามโลกที่ส่งผลกระทบ
ต่อประชากรทั้งหมดในศตวรรษที่ยี่สิบ

หลังสงครำมโลกครั้งที่หนึ่ง

หลังความพ่ายแพ้ ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง	เยอรมนี
ถกูห้ามมกีารเกณฑ์ทหาร	 ข้อห้ามดงักล่าวเป็นเง่ือนไข
ส�าคัญของสนธิสัญญาสันติภาพซึ่งเป็นการเจรจา
ต่อรองกันเมื่อสงครามสิ้นสุดลงในปี	ค.ศ.	1918	หรือ
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ท่ีรู้จักกันในช่ือสนธิสัญญาแวร์ซายส์	 สาเหตุที่ฝ่าย
ประเทศผู ้ชนะสงครามห้ามมีการเกณฑ์ทหาร	
เพราะหวาดกลัวว่าเยอรมนีจะสามารถกลับมาก่อ
สงครามโจมตีรัฐอ่ืนได้อีก	 ดังน้ันในยุคที่เรียกว่า
สาธารณรฐัไวมาร์	หรอืรฐัเยอรมนัประชาธปิไตยยุคแรก
ที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกคร้ังที่หน่ึง	 เยอรมนีจึงมี
กองทัพขนาดเล็กท่ีประกอบด้วยทหารอาชีพเท่านั้น	
อย่างไรก็ตาม	 ในยุคสาธารณรัฐไวมาร์นี้	 กองทัพมี
ความเป็นอิสระและเหินห่างจากรัฐมากขึ้น	 โดยมี
พฤติกรรมเสมือน	 “รัฐภายในรัฐ”	 รวมทั้งปฏิเสธที่จะ
เชื่อฟังรัฐบาลพลเรือน	 ปัจจัยประการหนึ่งที่อ�านวย
ให้เกิดสถานการณ์เช่นน้ี ได้แก่การที่กองทัพประกอบ
ด้วยทหารอาชีพมากกว่าพลเรือนธรรมดา	 ดังนั้น	
สมาชิกของกองทัพจึงไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงและ
ในที่สุดก็ค่อยๆ	สูญเสียความเชื่อมโยงกับรัฐ

หลังจากที่ฮิตเลอร์ขึ้นสู่อ�านาจในปี	ค.ศ.	1933		เขา
ได้ตัดสินใจน�าระบบการเกณฑ์ทหารกลับมาใช้ ใหม่
ในปี	 ค.ศ.	 1935	 โดยหวังว่าระบบเกณฑ์ทหารจะ
ท�าให้กองทัพเยอรมนีกลับมายิ่งใหญ่และมีอ�านาจ
มากขึ้น	การตดัสนิใจดงักล่าวของฮติเลอร์ถอืเป็นการท�า
ผิดสนธิสัญญาแวร์ซายส์ที่เยอรมนีท�าข้อตกลงเอาไว	้
และยังถือเป็นก้าวแรกของการน�าเยอรมนีเข ้าสู ่
สงครามโลกครั้งที่สอง	ในปี	1939

หลังสงครำมโลกครั้งที่สอง

หลังจากสงครามโลกครั้ งที่สองสิ้นสุดลงและ
เยอรมนีเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อีกครั้งหนึ่ง	ฝ่ายสมัพนัธมติร
ผู้ชนะสงครามอันประกอบด้วย	 ฝร่ังเศส	 รัสเซีย			
สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา	จึงตัดสินใจห้าม
เยอรมนีมีกองทัพอีกต่อไป	 ด้วยเหตุผลว่าเยอรมนี
สร้างความเสียหายยับเยินมาแล้วสองครั้ง	 กองทัพ
เยอรมันนั้นเป็นกองทัพที่เป็นอันตรายมากเกินไป		
ชาวเยอรมันเองก็เห็นด้วยกับความคิดที่ว ่านี้ของ
ผูช้นะสงคราม	ประชาชนส่วนใหญ่เหน็ด้วยว่าความรนุแรง	
สงครามและการท�าลายล้างต้องไม่มีจุดเร่ิมต้น
มาจากเยอรมนอีกี	 ดงันัน้เมือ่เยอรมนถีกูฝ่ายสมัพันธมติร
แบ ่งแยกประเทศออกเป ็นเยอรมนีตะวันตกกับ
เยอรมนีตะวันออก	 รฐัเยอรมนทีัง้สองจงึไม่มีกองก�าลัง

ทหารรูปแบบใดเลย	ทั้งกองทัพบก	กองทัพเรือ	และ
กองทัพอากาศ

ต่อมาเมื่อเข้าสู่ยุคสงครามเย็น	ความสัมพันธ์ระหว่าง
เยอรมนีตะวันตกกับเยอรมนีตะวันออกก็เลวร้ายลง
เรื่อยๆ	จนถึงปี	ค.ศ.	1949	เมื่อมีการจัดตั้งองค์การ
สนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ	 (NATO)	 เพื่อปกป้อง
ยุโรปจากภัยคุกคามจากสหภาพโซเวียตและประเทศ
พันธมิตร	 ส่งผลให้นักการเมืองในเยอรมนีตะวันตก
เร่ิมถกเถียงถึงความเป็นไปได้ท่ีเยอรมนีตะวันตกจะ
เข้าร่วมมือเป็นพันธมิตรกับ	 NATO	 แผนการรื้อฟื้น
การมีกองทัพของเยอรมนีตะวันตกขึ้นมาใหม่ดังกล่าว
ได้รับการต่อต้านอย่างมาก	 รวมทั้งความหวาดกลัว
และความกังวล	 ทั้งจากประเทศเพื่อนบ้านและจาก
สาธารณชนเยอรมันเอง	 เนื่องจากความเจ็บปวด
รวดร้าวจากสงครามโลกท้ังสองครั้งได้สร้างความ
ไม่พอใจอย่างลึกซึ้งต่อ	 ‘ลัทธิทหารนิยมแบบเยอรมัน’	
(German	militarism)	ภายหลังจากที่มีการถกเถียง
ประเด็นดังกล่าวอย่างมากในพ้ืนที่สาธารณะเกี่ยวกับ
คุณค่าของกองทัพ	ในที่สุดเยอรมนีตะวันตกก็ ได้มี
การจัดต้ังกองทัพประจ�าการข้ึนในปี	 ค.ศ.	 1955	
เรียกว่า	 Bundeswehr	 หลงัจากนัน้ไม่นานกม็กีาร
รือ้ฟ้ืนระบบการเกณฑ์ทหารขึน้มาใช้ใหม่ในปี	ค.ศ.	1956		
นับจากนั้นเป็นต้นมา	 ผู ้ชายที่มีความพร ้อมทาง
ร ่างกายทุกคนที่มีอายุตั้งแต ่	18	ปีขึ้นไป	มีหน้าที่
ต้องท�างานให้กองทัพเป็นระยะเวลา	 12-18	 เดือน	
จนกระท่ังในปี	ค.ศ.	 1968	การเกณฑ์ทหารจึงถูก
บญัญตัลิงในกฎหมายรฐัธรรมนญูของเยอรมนตีะวนัตก
อย่างเป็นทางการ	โดยอยู่ในมาตรา	12a	

ในขณะเดียวกัน	เยอรมนีตะวันออกก็ได้รื้อฟื้นกองทัพ
ประจ�าการกลับมาเช่นกัน	 ในปี	 ค.ศ.	 1956	 โดยใน
ช่วงแรกคือระหว่างปี	 ค.ศ.	 1956-1962	 เยอรมนี
ตะวนัออกเลอืกใช้ระบบการเกณฑ์ทหารแบบสมคัรใจ	
จนกระทั่งหลังจากปี	ค.ศ.	1962	เป็นต้นไป	จึงเปลี่ยน
มาใช้ระบบการเกณฑ์ทหารแบบบังคับ	นั่นคือก�าหนด
ให้ผู้ชายที่มีความพร้อมทางร่างกายทุกคน	 ที่ มี อายุ
ตั้งแต่	 18	 ปีขึ้นไป	 มีหน้าที่ต้องเข้าท�างานให้แก่
กองทัพ	
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ความแตกต่างที่ส�าคัญระหว่างเยอรมนีตะวันตกกับ
ตะวันออกกค็อื	ในเยอรมนตีะวันตก	เยาวชนชายคนใด
ที่ ไม่อยากท�างานให้แก่กองทพัด้วยเหตุผลทางศลีธรรม
ที่ต่อต้านการท�าสงคราม	 บุคคลผู้นั้นก็สามารถเลือก
ไปท�างานให้แก่สถาบนัทางสงัคมหรอืทางสิง่แวดล้อม
แทนได ้ ในระยะเวลาที่ เท ่ากับการเกณฑ์ทหาร	
สถาบันทางสังคมจ�านวนมาก	 เช่น	 โรงเรียนอนุบาล	
โรงพยาบาล	 บ้านพักคนชรา	 จึงพึ่งพิงแรงงาน
เยาวชนชายที่เลือกท�างานบริการสังคมแทนการ
ท�างานให้กองทัพ	 ซึ่งมีอยู่จ�านวนหนึ่งอย่างต่อเนื่อง
สม�่าเสมอ	เนื่องจากรัฐจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เยาวชน
ชายเหล่าน้ีอยู่แล้ว	 สถาบันทางสังคมเหล่านี้จึงมี
แรงงานเสริมมาท�างานให้ฟรีและส่งผลให้มีความ
สามารถจัดบริการได้ดีขึ้น	 ส่วนในเยอรมนีตะวันออก
ไม่มีทางเลือกให้ท�างานบริการสังคมแทน	แต่คนที่ถูก
เกณฑ์เข้าไปแล้วสามารถเลือกไปท�างานในหน่วย
ก่อสร้างของกองทัพได้

ภายหลังจากการรวมประเทศ	กองทัพทั้งสองก็ถูก
รวมเป็นหนึง่เดยีว	 ส่วนการเกณฑ์ทหารและทางเลอืก
ในการท�างานบริการสังคมดังกล่าวก็ยังคงเป็นส่วน
หนึ่งของโครงสร้างกองทัพเยอรมันอยู่เช่นเดิม

กำรยกเลิกกำรเกณฑ์ทหำร

คุณค่า	 ความเหมาะสม	 และความถูกต้องตามหลัก
กฎหมายของการเกณฑ์ทหารแบบบังคับ	เป็นสิ่งที่ถูก
ตั้งค�าถามและถกเถียงมาอย่างต่อเนื่องในสังคมของ
เยอรมนีตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา	
กล่าวคือ	มีฝ่ายหนึ่งที่รู้สึกไม่สบายใจกับการคงรักษา
ระบบการเกณฑ์ทหารแบบบังคับเอาไว้	 ในขณะที่อีก
ฝ่ายหน่ึงกลับเห็นว่าระบบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่มี
ความส�าคัญของสังคมเยอรมัน	 การถกเถียงทาง
สังคมเช่นนี้ยังเกิดข้ึนในหลายประเทศสมาชิกของ	
NATO	เช่น	เนเธอร์แลนด์	ฝรั่งเศส	สเปน	เบลเยียม	
แต่ละประเทศค่อยๆ	 ยกเลิกการเกณฑ์ทหารแบบ
บังคับ	ตามแนวโน้มการพัฒนาให้กองทัพมีความเป็น
มืออาชีพของประเทศสมาชิก	NATO

ในระหว่างที่มีการถกเถียงประเด็นการเกณฑ์ทหาร
ดังกล่าวอยู่หลายปี	 ก็มีการปรับลดระยะเวลาในการ
ท�างานให้กองทัพลงเรื่อยๆ	จากแต่เดิมที่มีระยะเวลา	
18	 เดือนในช่วงทศวรรษ	1960	ก็ถูกปรับลดให้เหลือ
เพียง	6	เดือนในปี	ค.ศ.	2011	

ภายหลังการถกเถียงกันอย ่างยาวนานหลาย
ทศวรรษ	 รวมทั้งแนวโน้มภายในรัฐสมาชิก	 NATO	
ที่จะพัฒนากองทัพสู ่ความเป็นมืออาชีพ	ในที่สุด
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเยอรมัน	 นาย	
Karl-Theodor	 zu	 Guttenberg	 ก็ได้สั่งระงับการใช้
ระบบการเกณฑ์ทหารแบบบังคับในเยอรมนีลง	
กล่าวคือ	หลังจากปี	ค.ศ.	2011	เป็นต้นมา	ชายชาว
เยอรมันไม่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารอีกต่อไปแล้ว	
นับจากนั้น	 กองทัพเยอรมันคงเหลือแค่ทหารอาชีพ
และการคัดเลือกจากผู้ที่สมัครใจเท่านั้น	ขณะเดยีวกนั	
ทางเลอืกในการท�างานบรกิารสงัคมกถ็กูยกเลกิไปด้วย	
มีการจัดตั้งหน่วยพลเรือนอาสาสมัครข้ึนมาใหม่เพือ่
แทนท่ีงานทางเลือกบริการสังคมเดิมท่ีถูกยกเลิกไป	
หน่วยนี้รับทั้งเพศชายและเพศหญิงโดยไม่จ�ากัดอายุ
หรือสัญชาติ	

เหตุผลที่ถูกหยิบยกขึ้นมาใช้ ในการถกเถียงเรื่องการ
เกณฑ์ทหารของเยอรมนีท้ังจากฝ่ายสนับสนุนและ
ฝ่ายต่อต้านมีทั้งเหตุผลทางเศรษฐกิจ	ประวัติศาสตร์	
กฎหมาย	การเมือง	และสังคม	จากผลส�ารวจความเหน็
ของประชาชนต่อเรื่องนี้	 พบว่ามีคะแนนที่ ใกล้เคียง
กันค่อนข้างมาก	แม้ผลส�ารวจในปี	ค.ศ.	2010	พบว่า	
ฝ่ายสนับสนุนให้ยกเลิกระบบการเกณฑ์ทหารมี
มากกว่า	 คือร้อยละ	 51	 ส่วนฝ่ายที่สนับสนุนระบบ
ดังกล่าว	มีร้อยละ	45	ซึ่งต่างกันไม่มาก	ขณะที่กลุ ่ม
ท่ี ไม่แน่ ใจมีร้อยละ	4

เหตุผลของฝ่ำยสนับสนุนให้คงรักษำระบบกำร
เกณฑ์ทหำรแบบบังคับ

พรรคการเมืองหลายพรรคที่ค่อนไปทางอนุรักษ์นิยม
ของเยอรมน	ีเช่น	พรรคสหภาพครสิเตยีนประชาธิปไตย	
(Christian	Democratic	Union	หรือ	CDU)	ได้กล่าว
สนับสนุนว่า	การเกณฑ์ทหารเป็นส่วนหนึ่งที่แนบแน่น
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ของสหพันธ์สาธารณรัฐและควรจะเป็นเช่นน้ีต่อไป	
ผู ้สนับสนุนส่วนใหญ่เป็นพลเมืองที่มีแนวคิดแบบ
อนุรักษ์นิยม	สมาชกิในกองทพั	นักการเมืองฝ่ายกลาง
จนถึงฝ่ายขวา	 นอกจากนี้ผลการท�าโพลยังพบว่าผู้
สนบัสนนุการเกณฑ์ทหารมกัเป็นผูห้ญงิ	 และกลุม่คนใน
ภาคตะวันตกของเยอรมนีที่มีการศึกษาน้อย

เหตุผลที่ ให้คงรักษาระบบการเกณฑ์ทหารเอาไว	้
มีดังต่อไปนี	้

1)	 การเกณฑ์ทหารเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของ
รัฐประชาธิปไตย	กล่าวคือ	การเกณฑ์ทหารจะช่วย
เชื่อมโยงกองทัพกับสังคมเข้าไว้ด้วยกัน	เน่ืองจาก
กองทัพต้องเปิดรับเยาวชนชายที่มีพ้ืนเพทางสังคม
ที่หลากหลายเข้ามาทุกปี	เป็นการป้องกันมิให้กองทัพ
กลายเป็นระบบปิด	 เพราะความเหินห่างระหว่าง
กองทัพกับสังคมจะน�าไปสู ่การที่กองทัพกลาย
สภาพเป็นรัฐซ้อนรัฐ	เหมือนสมัยสาธารณรัฐไวมาร์

2)	 ข้อโต้แย้งนี้เป็นของอดีตประธานาธิบดีเยอรมัน		
Theodor	Heuss	ทีก่ล่าวว่าการเกณฑ์ทหารเป็นเสมอืน	
“บุตรอันชอบธรรมของระบอบประชาธิป ไตย”	
(legitimate	child	of	democracy)	ซึ่งหมายความว่า
จะท�าให้พลเมืองทุกคนได้ท�าหน้าท่ีเป็นผู ้ปกป้อง
เสรีภาพของระบอบประชาธิปไตยและอ�านาจ
อธิปไตยของรัฐที่ตนเองอาศัยอยู่	

3)	 ในด้านนโยบายความมัน่คง	 มข้ีอโต้แย้งส�าคญัทีว่่า	
การเกณฑ์ทหารและกองทัพขนาดใหญ่ยังมีความ
จ�าเป็นต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของเยอรมน	ี
เนื่องจากยังคงมีภัยคุกคามต่อประเทศอยู่	 	ดังนั้นจึง
ต้องมีกองทัพขนาดใหญ่ไว้เพื่อเตรียมพร้อมส�าหรับ
การป้องกันตนเอง	นอกจากนี้	 หากปราศจากระบบ
การเกณฑ์ทหารแบบบังคับ	 กองทัพเยอรมันจะไม่
สามารถเข ้าร ่วมปฏิบั ติการเตรียมพร ้อมต ่างๆ	
ในต่างประเทศได้	

4)	จากมุมมองทางเศรษฐกิจ	
4.1	การยกเลิกระบบการเกณฑ์ทหารจะท�าให้รัฐบาล
ต้องเพิ่มเงินให้แก่กองทัพมากข้ึน	 เพ่ือจ้างบุคลากร

มาท�างานที่ทหารเกณฑ์เคยท�า
4.2	 การยกเลิกระบบการเกณฑ์ทหารจะท�าให้การ
ท�างานบริการสังคมท่ีเป็นทางเลือกแทนการท�างาน
ให้กองทัพหายไปด้วย	 ก�าลังคนที่ท�างานทางเลือก
ดังกล่าวได้บูรณาการเป็นส่วนหนึ่งของบริการด้าน
ความมั่นคงทางสังคมมานานหลายทศวรรษ	 ดังนั้น	
หน่วยงานด้านสวัสดิการสังคมและผู้สนับสนุนการ
เกณฑ์ทหารจึงโต้แย้งว่าก�าลังคนท่ีหายไปจะส่ง
ผลกระทบต่อภาคประชาสังคมเยอรมันอย่างมาก

เหตุผลของฝ่ำยสนับสนุนให้ยกเลิกระบบกำร
เกณฑ์ทหำรแบบบังคับ

ข้อโต้แย้งที่สนับสนุนให้ยกเลิกระบบการเกณฑ์ทหาร
แบบบังคับมาจากนักการเมืองของพรรคที่มีแนวคิด
เสรีกว่า	เช่น	พรรคสังคมประชาธิปไตย	 (Social	
Democratic	Party	หรือ	SDP)	และ	พรรคกรีน	
รวมท้ังพลเมืองชาวเยอรมันท่ัวไป	 โดยเห็นว่าการ
เกณฑ์ทหารเป็นสิ่งที่ล้าสมัยและไม่มีความเหมาะสม
กับประเทศเยอรมนีในศตวรรษที่	21	อกีต่อไป	จากการ
ท�าโพลส�ารวจพบว ่า	 คนที่ ไม ่ เห็นด ้วยกับการ
เกณฑ์ทหารมักเป ็นผู ้ชาย	นักวิชาการและมาจาก
ภาคตะวันออกของเยอรมนี	

เหตุผลที่ ให้ยกเลิกระบบการเกณฑ์ทหารมีดังต่อไปนี้

1)	 จากข้ออ้างของฝ่ายสนบัสนนุทีว่่าการเกณฑ์ทหาร
เป็นลักษณะทางประวัติศาสตร์ที่ส�าคัญประการหนึ่ง
ของกองทัพเยอรมันและมีบทบาทในการปกป้อง
ประชาธิปไตย	กลุ่มน้ี โต้แย้งว่า	การเกณฑ์ทหาร
อาจจะน�าไปสูลั่ทธิทหารนิยมในหมู่ประชาชนมากยิง่ขึน้	
และอาจส่งผลทางลบต่อประชาชน	 เนื่องจากอาจ
ท�าให้สังคมมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความก้าวร้าว
และศึกสงครามมากขึ้น	หมายถึงว่า	การเกณฑ์ทหาร
อาจกลายเป็นปัจจยัทีส่ร้างความไร้เสถยีรภาพ	ขณะที่
ปัจจุบันกองทัพเยอรมันเป็นองค์กรที่มีเสถียรภาพ	
มีความพร้อมรับผิด	 (accountable)	 และมีความ
ชอบธรรม	โดยได้หยัง่รากลกึอยู่ในสงัคมแล้ว	 ไม่จ�าเป็น
ต้องมีการก�ากับดูแลเป็นพิเศษด้วยการเกณฑ์ทหาร	
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2)	จากข้ออ้างของฝ่ายสนบัสนนุทีว่่า	การเกณฑ์ทหาร
ช่วยปกป้องรัฐและเสรีภาพของบุคคลตามระบอบ
ประชาธิปไตย	 กลุ่มนี้ โต้แย้งว่า	 การเกณฑ์ทหาร
เป็นการบังคับให้บุคคลท�างาน	จึงเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับ
เสรีภาพของปัจเจกบุคคลตามระบอบประชาธิปไตย		
นอกจากนีร้ะบบการเกณฑ์ทหารยังมคีวามไม่เป็นธรรม
ที่ซ่อนอยู่	เช่น	
-	 ผูช้ายทีถ่กูเกณฑ์ทหารแต่ละปีเป็นเพยีงคนส่วนน้อย	
คือ	ประมาณ	12	%	ของชายที่อยู่ ในข่ายต้องเกณฑ์
ทหารทั้งหมด
-	ผูช้ายท่ีอยู่ในข่ายต้องเกณฑ์ทหารส่วนใหญ่พยายาม
หาข ้อยกเว ้นจากการเกณฑ์ทหารด ้วยข ้ออ ้าง
ทางการแพทย	์หรอืไม่กเ็ลอืกท�างานบรกิารสงัคมแทน	
-	การเกณฑ์ทหารจ�ากัดอยู่แค่ผู้ชาย	ผู้หญิงไม่ต้อง
ถูกบังคับให้เกณฑ์ทหารตามกฎหมาย
 
3)	 เมื่อมองจากมุมความมั่นคง	 กองทัพขนาดใหญ่มี
ความจ�าเป็นน้อยลงเรื่อยๆ	เมื่อสงครามเย็นสิ้นสุดลง	
สภาพแวดล้อมของการเมืองระหว่างประเทศและ
ภัยคุกคามด้านความมั่นคงเปลี่ยนแปลงไป	ประเทศ
จ�านวนมากในยุโรปหันไปปรับปรุงกองทัพของ
ตนเองให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น	เป็นหน่วย
ปฏิบัติการขนาดเล็ก	 รวมทั้งหน่วยช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรม	ทั้งน้ีเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ความ
มั่นคงของ	NATO	ปี	 ค.ศ.	 2010	ที่ ให้ความส�าคัญ
กับการป้องกันร่วมกัน	(collective	defense)	ซึ่งตั้ง
เป้าหมายให้กองทัพของประเทศสมาชิกต้องมีความ
เชี่ยวชาญและความสามารถสูงหลากหลายด้าน	
ด้วยเหตุน้ีเยอรมนีที่มีกองทัพใหญ่เป็นอันดับสองของ	
NATO	จึงถูกคาดหวังให้มีบทบาทน�าในการปรับปรุง
กองทพัตามแผนยทุธศาสตร์นี	้	ปัจจบุนัประเทศสมาชกิ	
NATO	 ส่วนใหญ่ยกเลิกหรือลดการเกณฑ์ทหารแล้ว
น�างบประมาณจากการนี้ ไป ใช ้เพื่อพัฒนาความ
สามารถแบบมืออาชีพแทน

กำรยุติกำรเกณฑ์ทหำร

ดงัได้กล่าวข้างต้น	พรรคการเมอืงใหญ่ๆ	เป็นตัวแสดง
ท่ีส�าคัญในการแสดงความคิดเห็นต ่อต ้านหรือ
สนับสนุนการเกณฑ์ทหารในเยอรมนี	 การอภิปราย

โต้แย้งนีด้�าเนนิอยูห่ลายสบิปี	โดยพรรคเสรนียิม	(FDP)	
พรรคกรีน	และพรรคสังคมประชาธิปไตย	 (SPD)	
เป็นฝ่ายเรียกร้องให้ยุติการเกณฑ์ทหาร	ขณะที่
พรรคสหภาพครสิเตยีนประชาธิปไตย	(CDU)	สนบัสนนุ
ให้คงไว้	นอกจากน้ีกม็อีงค์กรเลก็ๆ	ทีท่�างานด้านสนัตภิาพ
และต่อต้านลัทธิทหารนิยมที่ร่วมรณรงค์เรื่องนี้	 แต่
ไม่มีการรณรงค์ทั่วไปในระดับสหพันธรัฐฯ	 ไม่ว่า
จะเป็นการสนบัสนนุหรอืต่อต้าน	 การโต้แย้งท�ากนัเฉพาะ
ในพรรคการเมืองใหญ่ๆ

ขณะที่การเกณฑ์ทหารและกองทัพเป็นประเด็นการ
อภิปรายสาธารณะอยู่เสมอ	การสิ้นสุดสงครามเย็น
และการสิ้นสุด	 (ความรู้สึกว่ามี)	 ภัยคุกคามทาง
ทหารอย่างเฉียบพลันต่อความเป็นอยู่ของประเทศ
ท�าให้การเกณฑ์ทหารโดยบังคับเป็นเรื่องท่ีมีความ
ส�าคัญและความสอดคล้องกับสถานการณ์ลดลง		
ในปี	ค.ศ.	2009		“การโต้แย้งเรื่องการเกณฑ์ทหาร
ครั้งใหม่”	 ว่าด้วยการจัดระเบียบการเกณฑ์ทหาร
ที่สมเหตุสมผลเกิดขึ้นในสื่อ

ในปี	 ค.ศ.	 2010	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
จากพรรคเสรีนิยมได้มอบหมายให้ท�าการวิเคราะห์
ความเข้มแข็งและความอ่อนแอของกองทัพเยอรมัน	
เพื่อเตรียมการปรับโครงสร้างกองทัพให้สอดคล้อง
กับภัยคุกคามร่วมสมัย	 ในกระบวนการดังกล่าวเขา
ได้เสนอให้ยุติการเกณฑ์ทหารเพื่อลดขนาดกองทัพ
และค่าใช้จ่ายลง	และสามารถน�าทรัพยากรเหล่านี้
มาใช้เพือ่ท�าให้กองทพัทนัสมยัขึน้	 ในช่วงแรกข้อเสนอนี้
ได ้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากพรรคร่วมรัฐบาล	
คือ	พรรค	CDU	แต่ ในที่สุดก็สามารถตกลงกันได้	
และคณะรัฐมนตรีได้ยุติการเกณฑ์ทหารอย่างเป็น
ทางการในวันที่	15	ธันวาคม	ค.ศ.	2010

การสิ้นสุดการเกณฑ์ทหารหมายถึงการสิ้นสุดการ
ท�างานให้แก่กองทัพแบบไม่สมัครใจ	 แต่เยาวชนชาย
หญงิยังมีโอกาสท�างานให้แก่กองทัพด้วยความสมัครใจ	
ตั้งแต่	6	–	23	เดือน	ซึ่งเป็นช่องทางการเริ่มต้นที่ดี
ส�าหรับผู ้ ท่ีสนใจจะท�างานกับกองทัพเป็นอาชีพ	
ในท�านองเดียวกัน	 เยาวชนที่สนใจท�างานบริการทาง
สังคมโดยสมัครใจก็ยังสมัครท�างานนี้ ได้	 รัฐมนตรี
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ว่าการกระทรวงกลาโหมได้ประกาศอย่างชัดเจน
ว ่าการปฏิรูปการเกณฑ์ทหารคร้ังน้ีเป ็นเพราะ
ประเทศอยู่ในสถาณการณ์สนัตภิาพ		ในอนาคต	ถ้าหาก
เผชญิกบัภยัคกุคามที่ โจมตอีธิปไตยของชาต	ิการเกณฑ์
ทหารอาจจะถูกน�ามาใช้อีก	 นี่เป็นเหตุผลที่เรื่องการ
ท�างานให้แก่กองทัพโดยบังคับยังคงเป็นส่วนหนึ่ง
ของรัฐธรรมนูญเยอรมัน	

จากการส�ารวจในปี	ค.ศ.	2016	ประชาชนเยอรมัน
ร้อยละ	52	ไม่เห็นด้วยกับการมีกฎหมายบังคับเกณฑ์
ทหาร	ขณะทีร้่อยละ	42	เหน็ด้วย	ส่วนท่ีเหลอืร้อยละ	
6	ไม่แน่ใจ

สรุป

การเกณฑ์ทหารเป็นสถาบันหนึ่งที่เป็นทางการของ
รัฐเยอรมัน	ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งในรอบ
ศตวรรษที่ผ่านมา	 ถูกยกเลิกมากกว่าหนึ่งครั้ง	 และ
ถือว่าเป็นลักษณะที่แสดงถึงความหนักแน่นแน่วแน่
ของกองทัพเยอรมันและขยายรวมไปถึงรัฐเยอรมัน	
การปฏิรูปการเกณฑ์ทหารครั้งหลังสุดที่น�าไปสู่การ
ยุติระบบนี้ ไว้ก่อน	 เป็นการปฏิรูปที่ท�าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมาก

การยุติการเกณฑ์ทหารไม่ ได้เกิดขึ้นอย่างง่ายดาย	
มีการอภิปรายโต้แย้งกันหลายทศวรรษก่อนหน้านั้น	
มีทั้งการสนับสนุนและคัดค้าน	 ในเยอรมนีนั้นไม่ค่อย
พบเห็นการโต้แย้งที่ ใช ้อารมณ์เกี่ยวกับประเด็น
สาธารณะซ่ึงประชาชนจ�านวนมากมีความห่วงใย
กับการตัดสินใจที่มีส่วนได้เสีย	อย่างไรก็ตาม	ในที่สุด
การตัดสินใจเรื่องนี้ก็เป็นการตัดสินใจที่อยู่บนพื้นฐาน
ของเหตุผล	 ไม่ใช่อารมณ์	 นั่นคือ	 การทีเ่ยอรมนจีะมี
บทบาทเป็นหุน้ส่วนด้านความมัน่คงทีม่คีวามรบัผดิชอบ	
ต้องเป็นกองทัพท่ีทันสมัยและมีก�าลังรวมที่เข้มแข็ง	
จึงจ�าเป็นต้องยุติการเกณฑ์ทหาร	 ขั้นตอนดังกล่าว
ได้เปล่ียนกองทัพเยอรมันอย่างมีนัยส�าคัญ	 คือ	
จากกองก�าลังทหารขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยคนจาก
สงัคมเยอรมนัหลายหมูเ่หล่ามาเป็นกองก�าลงัทีเ่ลก็ลง	
มคีวามทนัสมยัและเป็นมอือาชพีมากขึน้	 อย่างไรก็ตาม	
นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงสังคมเยอรมันไปด้วย	 เมื่อยุติ

การเกณฑ์ทหาร	เยอรมนีก็ขยับเข้าสู่การเป็นสังคมที่
เป็นธรรมและเท่าเทียมกันมากขึ้น	 ไม่มีใครถูกบังคับ
ให้ท�างานบริการ	 ไม่ว่าในฐานะทหารหรือพลเรือน	
ในทางกลับกัน	 เยอรมนีตอนนี้เชื้อเชิญให้ทั้งหญิงและ
ชายเข้าท�างานในกองทัพตามที่บุคคลนั้นต้องการ	
นอกจากนี้	 ยังยอมรับคุณค่าของงานบริการสังคม	
โดยเชื้อเชิญทั้งหญิงและชาย	 ทุกวัยและทุกสัญชาติ
ท�างานช่วยเหลือสังคมด้วยความสมัครใจ

การเกณฑ์ทหารเป็นส่วนหน่ึงของเยอรมนีมาเป็น
เวลานานจนบางคนถือว่าเป็นประเพณี	 ประเพณีที่
ช่วยให้คนในสังคมรู ้จักว่าตนเองเป็นใครนั้นอาจมี
ความส�าคัญที่ควรด�ารงรักษาไว้	การยกย่องประเพณี
นั้นเป็นเรื่องที่ดี	 แต่การรักษาประเพณีไว้ด้วยเหตุผล
ท่ีว่านั่นคือประเพณีอย่างเดียวก็ดูเหมือนจะเป็นความ
อุตสาหะที่ ไร้ผลพวง	 แทนที่จะท�าเช่นนั้น	 เราน่าจะ
ถอยออกมาแล้วพิจารณาประเพณนีัน้โดยเปรยีบเทยีบ
กับต้นไม้	 กิ่งก้านใดของต้นไม้ที่แข็งแรงแล้วให้ผล?	
กิง่ก้านใดทีเ่ปราะหกัง่ายและควรตดัทิง้?	ด้วยวธินีี	้นีค่อื
สิ่งที่เกิดขึ้นกับการเกณฑ์ทหารเยอรมัน	 บางส่วนที่
ขัดขวางการเติบโตและความเข้มแข็งของสังคมจึงถูก
ตดัทิง้	 ดงัเช่นการเกณฑ์ทหารทีม่ลีกัษณะไม่เท่าเทียม
และใช้การบงัคับด้วยกฎหมาย	 ส่วนทีด่ขีองการเกณฑ์
ทหาร	 อันได้แก่การแสดงถึงความไม่เห็นแก่ตัวและ
ช่วยเหลือสังคม	 ยังถูกรักษาไว้ ในรูปแบบของการ
ท�างานบริการสังคมด้วยความสมัครใจ	 ด้วยวิธีนี้	
เยอรมนสีามารถยกย่องให้เกยีรติประวติัศาสตร์การเกณฑ์
ทหารทีย่าวนานของตน	 ในขณะเดยีวกนักก้็าวไปข้างหน้า
บนเส้นทางของตนเอง	 เพ่ือไปสู ่สังคมท่ีปลอดภัย
เท่าเทียมและเป็นธรรม
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