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รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary) 
การประชุมใหญประจําป ๒๕๕๘ ของสมาคมกฎหมายระหวางประเทศแหงเอเชีย (ASIANSIL) 

Asian Society of International Law 5th Biennial Conference  
หัวขอ International Law and the Changing Economic & Political Landscape in Asia  

วันท่ี ๒๖ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ณ โรงแรมพลาซา แอทธินี กรุงเทพมหานคร 
------------------------------------------ 

 

 การประชุมใหญ ประจําป ๒๕๕๘ ของสมาคมกฎหมายระหวางประเทศแหงเอเชีย ( ASIANSIL)            
ท่ีกรมบังคับคดีไดเขารวมประชุมสามารถแบงออกไดเปน ๓ หัวขอใหญ ไดแก ๑. ดานธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส ๒. ดานกฎหมายอาญาและสิทธิมนุษยชน ๓. ดานกฎหมายธุรกิจ การคาและการลงทุนระหวาง
ประเทศ และ ๔. ดานการรวมตัวของอาเซียน สรุปสาระสําคัญจากการประชุมไดดังนี้  

๑. ดานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  
 ๑.๑ Privacy Challenges in Thailand โดย ศาสตราจารย (พิเศษ) ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย 
ประธานสมาคมกฎหมายระหวางประเทศแหงเอเชีย 

สถานการณในประเทศไทย มีผูใชอินเตอรเน็ตและจํานวนอุปกรณท่ีเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ตจํานวน
มาก ซ่ึงพบวาขอมูลตางๆท่ีสงข้ึนสูเครือขายอินเตอรเน็ตมีขอมูลจํานวนมากท่ีเปนขอมูลสวนตัวและสามารถ
นําไปใชในทางท่ีผิดได ในขณะท่ีมีอุปกรณท่ีเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ตจํานวนมากเสี่ยงท่ีจะถูกรุกล้ําเขาถึงขอมูล
สวนตัว ประชาชนสวนใหญยังไมตระหนักถึงความสําคัญของขอมูลสวนบุคคลประกอบกับ คานิยมการแบงปน
ขอมูลในสังคมอินเตอรเน็ต แตดวยเครื่องมือตางๆท่ีมีในปจจุบันยังไมสามารถทําใหประชาชนเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการแบงปนขอมูลทางอินเตอรเน็ตได ซ่ึง รัฐไดมีการพยายามท่ีจะออกกฎหมายในการคุมครองขอมูล 
(Data Protection Bill) มาโดยตลอด  

เทคโนโลยีขอมูลสารสนเทศ (Information communication and Technology, ICT) เปนเครื่องมือ
สื่อสารซ่ึงในปจจุบันไดมีบทบาทอยางมากในการเพ่ิมผลผลิตและเปนสิ่งสําคัญในการเอ้ือใหเกิดเศรษฐกิจดิจิตัล  
(Digital Economy) ทําใหเกิดขอพิจารณาเก่ียวกับสิทธิสวนบุคคลอันเปนสิทธิพ้ืนฐานของมนุษย                 
สิทธิสวนบุคคลอาจ มีนิยามแตกตางกันไปในแตละ กรณี แตมีสวนท่ีเหมือนกันคือการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
ซ่ึงหลักในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลตองอยูบนพ้ืนฐานบางประการ และโดยหลักท่ัวไปแลวหามการเก็บ
ขอมูลสวนตัว ยกเวนในบางกรณี เชน ขอยกเวนตามกฎหมายแรงงาน การขอขอมูลเพ่ือใชในการรักษาพยาบาล  
หรือการบังคับใชกฎหมาย เปนตน ซ่ึงจะตองแนใจวาขอยกเวนดังกลาวจะตองไมนําไปสูการเลือกปฏิบัติ                  
ท้ังนี้ การคุมครองขอมูลสวนบุคคลจะตองอยูบนหลักการสําคัญ เชน การเก็บขอมูลจะตองกระทําโดยผูมีอํานาจ
ดวยกระบวนการท่ีเปนธรรมและ โดยความยินยอมของเจาของขอมูล  กระทําโดยจําเปนและมีเหตุผลในการ
จัดเก็บ ระบบเก็บรักษาขอมูลตองมีความม่ันคง เปนตน  

ถึงแมหลายประเทศจะนําหลักการดังกลาวไปปฏิบัติเพ่ือคุมครองสิทธิสวนบุคคลก็ตาม แตดวยปจจัย
ทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม หรือความเชื่อ ทําใหแตละประเทศมีระดับความคุมครองสิทธิสวนบุคคล                 
ไมเทากัน และ ในปจจุบัน แอพพลิเคชั่น สวนใหญ ตองการขอมูลสวนบุคคลของผูใชเพ่ืออํานวยความสะดวก              
ในการใหบริการ และเพ่ือคุมครองสิทธิสวนบุคคลจึงมีเครื่องมือเพ่ือการอําพรางตัวตนในการทําธุรกรรม             
ทางอิเล็กทรอนิกส และเครื่องมือ และบริการ เหลานี้ไดถูกนําไปใช ในการอําพรางตน เพ่ือกออา ชญากรรม              
ทางอิเล็กทรอนิกส  การหาความสมดุลระหวางความม่ันคงและสิทธิสวนบุคคลจึงเปนประเด็นท่ีมีความทาทาย          
อยางมาก  
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ประเทศไทยมีผูใชอินเตอรเน็ตจํานวนมาก และมีมูลคาการทําธุรกรรมการเงินทางอินเตอรเน็ตสูงท่ีสุด
ในอาเซียน ประเทศไทยจึงมีประเด็นเก่ียวกับสิทธิสวนบุคคล แมจะมีบทบัญญัติในกฎหมายหลายๆ ฉบับ               
ท่ีใหความคุมครองสิทธิสวนบุคคลไว เชน ในรัฐธรรมนูญ และกฎหมายฉบับอ่ืนๆ ก็ตาม แตก็ยังมีความจําเปนท่ี
ประเทศไทยจะตองผลักดันกระบวนการทางกฎหมายเพ่ือคุมครองสิทธิสวนบุคคลและขอมูลสวนบุคคลเพ่ิมเติม 
เพ่ือรองรับนโยบายของรัฐเก่ียวกับเศรษฐกิจดิจิตัล 

 ๑.๒ Privacy: A Thinnest Line between Privacy and Cybersecurity, and Ideology of 
Eastern and Western World 
ดําเนินรายการโดย รศ.สุธรรม อยูในธรรม คณบดี คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
วิทยากร 
1. Prof. Avv. Giusella Finocchiaro, Department of Legal Studies, University of Bologna, and 
Chairperson of UNCITRAL Working Group IV 
2. Dr. Laurie Lau, Chair of ASIA PACIFIC Association of Technology and Society 
3. สฤณี อาชวานันทกุล ศาสตราจารยวุฒิคุณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และประธานมูลนิธิ                       
เพ่ืออินเทอรเน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง 
 
 Prof. Avv. Giusella Finocchiaro 
 วิทยากรกลาวถึงสิทธิสวนบุคคลในยุโรปวาเปนสิทธิพ้ืนฐาน ซ่ึงเก่ียวของกับศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
การเคารพในความเปนสวนตัวและชีวิตครอบครัว และการเคารพในขอมูลสวนบุคคล อันไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมาย  ซ่ึงหลักพ้ืนฐานท่ีใชในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลคือสิทธิในการควบคุมขอมูล (Right to 
Control Personal Data) และหลักท่ีใชตอบโตคือสิทธิในการถูกลืม (Right to be forgotten)  
 วิทยากรกลาวถึง ขอบังคับสหภาพยุโรป ( Directive 95/46/EC of the European Parliament 
and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the 
processing of personal data and on the free movement of such data) ซ่ึงมีวัตถุประสงค                 
เพ่ือคุมครองสิทธิพ้ืนฐานและเสรีภาพของบุคคลในสวนท่ีเก่ียวกับสิทธิสวนบุคคล แตเปนการยากท่ีจะหาความ
สมดุลระหวางการคุมครองขอมูลสวนบุคคลและเสรีภาพในการแสดงออก  แตมีขอยกเวนท่ีไมตองไดรับความ
ยินยอมเชนกัน เชน การใชขอมูลเพ่ือวัตถุประสงคในการขาว ศิลปกรรม หรือวรรณกรรม เปนตน 
 ขอบังคับดังกลาวใหนิยามของคําวา ขอมูลสวนบุคคล ( Personal data) หมายถึง ขอมูลใดๆ ท่ีระบุ
หรือสามารถระบุตัวบุคคลตามธรรมชาติได ซ่ึงการระบุตัวบุคคลนั้นไมวาโดยตรงหรือโดยออมโดยอางอิงจาก 

หมายเลขประจําตัว หรือปจจัยอ่ืนๆ ซ่ึงระบุถึงรูปพรรณ สัณฐาน หรือสถานะทางสังคม เปนตน 0

Ò ในสวนของ

การดําเนินการเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล ( Processing of personal data) หมายถึงการปฏิบัติการใดๆ               
หรือกลุมการปฏิบัติการซ่ึงไดกระทําแกขอมูลสวนบุคคลไมวาโดยอัตโนมัติหรือไมเชนการจัดเก็บ บันทึก จัดเรียง 

ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช ฯลฯ1

Ó ซ่ึงขอบังคับนี้ไมใชบังคับกับนิติบุคคล2

Ô  

การสงขอมูลไปยังประเทศท่ีสามอาจสามารถกระทําไดหากประเทศท่ีสามนั้นมีระดับความคุมครอง
สิทธิสวนบุคคลอยางเพียงพอ ซ่ึงการพิจารณาวาประเทศท่ีสามใหความคุมครองอยางเพียงพอหรือไม            

                                           
Ò Article 2(a) of the Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council 
Ó Article 2(b) of the Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council 
Ô Article 9 of the Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council 
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ตองพิจารณาถึงปจจัยตางๆ เชน ลักษณะของขอมูลท่ีสง วัตถุประสงคในการสง และประเทศตนทาง                
และประเทศปลายทางในการสงขอมูลดังกลาว ถาหากประเทศท่ีสามไมสามารถใหความคุมครองขอมูล              
สวนบุคคลไดอยางเพียงพอ (โดยพิจารณาจากบทบัญญัติแหงกฎหมาย ขอบังคับทางวิชาชีพ และมาตรการ
คุมครอง) ประเทศสมาชิกสามารถยับยั้งการสงขอมูลสวนบุคคลไปยังประเทศดังกลาวได แตท้ังนี้มีขอยกเวน
บางประการท่ีขอมูลสวนบุคคลอาจสงไปยังประเทศนอกสหภาพยุโรปได เชนในกรณีท่ีไดรับความยินยอมโดย
ชัดแจงจากเจาของขอมูล เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามสัญญาของเจาของขอมูล เพ่ือประโยชนสาธารณะ               
หรือเพ่ือประโยชนในการรักษาชีวิตของเจาของขอมูล  
 ไดมีการเสนอกฎเก่ียวกับการคุมครองขอมูลท่ัวไป ( Regulation on general data protection)             
ซ่ึงนาจะมีผลใชบังคับในอีกไมนาน ซ่ึงถาหากไดมีการยอมรับ กฏดังกลาวแลวจะมีผลเปนการยกเลิกขอบังคับ
สหภาพยุโรปเดิม คือ Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 
October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal 
data and on the free movement of such data ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงจากขอบังคับเปนกฎ ซ่ึงใหการ
รับรองสิทธิในการถูกลืม (Right to be forgotten) สิทธิในการเคลื่อนยายขอมูล (Right to data portability) 
หลักความรับผิด (principle of accountability) และ ความเปนสวนตัวโดยการเลือก (privacy by design) 
 Right to be forgotten คือ สิทธิในการท่ีจะลบขอมูลสวนบุคคล เม่ือ 
 ๑. ขอมูลนั้นไมเปนท่ีตองการแลว 
 ๒. มีการถอนความยินยอม หรือ พนกําหนดระยะเวลาการจัดเก็บขอมูลดังกลาว 
 ๓. มีการใชสิทธิโตแยง 
 ๔. การดําเนินการกับขอมูลนั้นไมสอดคลองกับระเบียบ 

Right to data portability คือ สิทธิในการทําสําเนาของขอมูลท่ีอยูระหวางดําเนินการ ไมวาอยูใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม และเพ่ือการใชงานของเจาของขอมูลตอไปในภายหนา 

Principle of accountability คือหนาท่ีของผูควบคุมขอมูลซ่ึงตองใชมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือใหเกิด
ความสอดคลองตอกฎ เชนการเก็บรักษาเอกสาร การใหความคุมครอง หรือการประเมินผลกระทบ เปนตน 
 Privacy by design คือหนาท่ีของผูควบคุมขอมูลท่ีจะใชเทคโนโลยีและมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือให
เกินความสอดคลองกับกฎท้ังในแงของเวลาในการเลือกใชรูปแบบการดําเนินการเก่ียวกับขอมูล                   
(Time of determining the means for processing) และระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการเก่ียวกับขอมูล 
(Time of the processing) 
 Privacy by default คือหนาท่ีของผูควบคุมขอมูลท่ีจะใชกลไกเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวามีเพียงขอมูล
สวนบุคคลซ่ึงมีความจําเปนเทานั้นท่ีถูกดําเนินการท้ังในแงของปริมาณของขอมูลและเวลาท่ีใชในการดําเนินการ
เก่ียวกับขอมูล 
 ในการนี้ มีคําตัดสินของศาลยุติธรรมแหงสหภาพยุโรปท่ีเก่ียวของกับกฎดังกลาว (ซ่ึงยังไมบังคับใช) คือ 
 ๑. Google Spain SL and Google Inc. v Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 
and Mario Costeja González (Case C-131/12) 
 ศาลวินิจฉัยวาผูใหบริการมีหนาท่ีท่ีจะนําออกซ่ึงผลการคนหาจากชื่อของบุคคลซ่ึงเชื่อมตอไปยังหนา
เครือขายท่ีแสดงโดยบุคคลท่ีสาม ซ่ึงเปนการรับรองสิทธิในการท่ีจะไมพบเจอ 
 ๒ . Maximillian Schrems v Data Protection Commissioner (Case C-362/14) 
 ศาลวินิจฉัย วาสหรัฐอเมริกาไมไดใหความคุมครองอยางเพียงพอตอขอมูลสวนบุคคลของสหภาพยุโรป 
ดังนั้นการสงขอมูลจึงกระทําไดหากไดรับความยินยอมของเจาของขอมูลหรือใชหลักความยินยอมลวงหนา 
(pre-approved rules) 
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 Dr. Laurie Lau, Chair of ASIA PACIFIC Association of Technology and Society 
 วิทยากรกลาววา การหาความสมดุลของสิทธิสวนบุคคลและความม่ันคงเปนเรื่องท่ี กระทําได ยาก 
เนื่องจากความม่ันคงของแตละประเทศนั้นข้ึนอยูกับนโยบายของรัฐบาลของแตละประเทศ เชนในประเทศจีน
ใหความสําคัญอยางมากตอเรื่องความม่ันคง ในขณะท่ีประเทศอ่ืนใหความสําคัญในเรื่องความม่ันคงไมเทา
ประเทศจีน ซ่ึงแตกตางจากสหภาพยุโรป  
 การกอการรายในประเทศตางๆอาจทําใหประเทศตางๆโดยเฉพาะในเอเชียพยายามท่ีจะทําให
มาตรการดานความม่ันคงมีความเขมงวดมากยิ่งข้ึน โดยอาจเพ่ิมความเขมงวดในกฎหมายเก่ียวกับสิทธิ               
สวนบุคคลเชนการใหอํานาจรัฐในการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลของประชาชน โดยท่ีการลวงละเมิดสิทธิ           
สวนบุคคลนั้นไดกระทําโดยถูกตองตามกฎหมายเนื่องจากมีการออกกฎหมายมาเพ่ือรับรองการใชอํานาจนั้น 
 ในชวงท่ีผานมา สิทธิสวนบุคคลบนอินเตอรเน็ตมีความหละหลวม แตนาจะมีความเขมงวดมากยิ่งข้ึน  
ในอนาคตอันใกลนี้ 
 วิทยากรตอบคําถามของพิธีกรวา ในความเห็นของวิทยากร อินเตอรเน็ตไมไดมีวัตถุประสงค                         
เพ่ือการคา แตเปนวิทยาการเพ่ือการติดตอสื่อสารหรือเพ่ือความสะดวกสบาย ซ่ึงในปจจุบันนี้ไดมีประเด็น
เก่ียวกับการใหบริการอินเตอรเน็ตไรสายใตน้ําซ่ึงยังไมมีกฎหมายเก่ียวกับเรื่องดังกลาว อินเตอรเน็ตจึงเปนสิ่งท่ี
ไมมีความปลอดภัย  
 
 สฤณี อาชวานันทกุล ศาสตราจารยวุฒิคุณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และประธานมูลนิธิ              
เพ่ืออินเทอรเน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง  
 วิทยากรเห็นวาคนไทยเปนกลุมคนท่ีชื่นชอบการเขาสังคมและชอบการแบงปนทางอินเตอรเน็ต             
แตก็ตองการความเปนสวนตัวในขณะเดียวกัน ซ่ึงลักษณะการใชงานอินเตอรเน็ตของคนไทยมักไมคํานึงวา
ขอมูลประเภทใดบางควรเปดเผยหรือไม และความม่ันคงทางอินเตอรเน็ตเก่ียวพันกับความม่ันคงของชาติดวย
เชนกัน เนื่องจากอาจเกิดการลวงล้ําขอมูลของหนวยงานราชการได และมองวาสิทธิสวนบุคคลเปนสิทธิพ้ืนฐาน
ซ่ึงตองพิจารณาถึงเรื่องการท้ิงรองรอยของขอมูลไวบนอินเตอรเน็ตดวย นอกจากนั้น วิทยากร มีความเห็นวา           
ประชาคมระหวางประเทศควรหามาตรฐานข้ันต่ําเก่ียวกับสิทธิสวนบุคคลรวมกัน 

๑.๓ Internet Governance ดําเนินรายการโดย รศ.  สุธรรม อยูในธรรม คณบดีคณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
วิทยากร 
1. Dr. Joan Barata, Annenberg School of Communications, University of Pennsylvania, USA 
2. Mr. Bertrand de la Chapelle, Director of the Internet & Jurisdiction Project,                          
Former Director on the ICANN Board 
3. วรรณวิทย อาขุบุตร รองผูอํานวยการ สพธอ. 
4. Mr. Kuek Yu-Chuang, Vice President Stakeholder Engagement in ICANN Asia Pacific Hub 

ปจจุบันมี ผูใขอินเตอรเน็ต เปนจํานวนมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งคนท่ีใชโทรศัพทมื อถือสมารทโฟน 
และเปนการเปดเสรีในการเขาเว็ปไซต บางครั้ง มีการละเมิดในลิขสิทธิ์ของเจาขอ งเว็บไซต  และโดยเฉพาะการ
ใชไลน ซ่ึงปรากฏวามีการขโมยขอมูลทางไลนได 

ดวยเรื่องนี้เปนของใหม กระบวนการปองกันยังอยูในระหวางการพิจารณาหาขอมูลของปญหา        
เพ่ือพิจารณาหาทางปองกั น ในระยะแรก เห็นควร ใหมีการตรวจสอบ เลขรหัสประจําคอมพิวเตอรท่ีตออยูบน
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เครือขาย (IP address) ของผูกระทําความผิดเพ่ือการนํามาลงโทษ แตยังตองมีการพิจารณาเพ่ิมเติมในกรณีท่ี
ผูกระทําผิดและผูเสียหายอยูคนละประเทศกัน  

วิทยากรบางทานเสนอใหมีจรรยาบรรณในการใชอินเตอรเน็ต ซ่ึงตองระดมความคิดของผูท่ีอยูใน
วงการ ไอที เนื่องจากอินเตอรเน็ต มีหลากหลายมาก การรางจรรยาบรรณจึงตองรางใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี            
ของการใชงาน ซ่ึงตองมีการศึกษาวิเคราะหกันตอไป 

๑.๔ ดานกฎระเบียบระหวางประเทศวาดวยพ้ืนท่ีไซเบอร 
  ๑.๔.๑  Determining Jurisdiction over Online Misconduct: ASEAN’s Cyber 

Security Challenge โดย Mr. Ankur Gupta, Temasek Polytechnic, Singapore 
  วิทยากรเสนอแนะฝายนิติบัญญัติของประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือพิจารณาประเด็นเรื่องเขต

อํานาจของประเทศหนึ่งๆ เม่ือมีการกระทําความผิดบนพ้ืนท่ีไซเบอร ( Cyberspace) เนื่องจากการกระทํา
ความผิดบนพ้ืนท่ีไซเบอรนั้นมีลักษณะขามพรมแดนและอาจครอบคลุมเขตอํานาจหลายประเทศ โดยแนะนําวา
อาเซียนควรมีกฎเกณฑท่ีกําหนดเรื่องเขตอํานาจนี้เปนการเฉพาะ และการพิจารณาเรื่องเขตอํานาจจะตอง
คํานึงถึงปจจัยท่ีสําคัญหลายประการ ไดแก การกําหนดวาความผิดนั้นไดกระทําลง ณ ท่ีใด หรือหลักอางเขต
อํานาจหรือผลประโยชนเพ่ือดําเนินคดีในประเทศตนนั้นจะตีความกวางแคบเพียงใด เปนตน ประเทศสมาชิก
จะตองมีการผอนปรนในเรื่องอํานาจอธิปไตยของตน การท่ีมีความตกลงรวมกันในการออกกฎหมายดังกลาว          
จะมีผลเปนการตกลงรวมกันในเรื่องของเขตอํานาจไปในตัว การรางความตกลงดังกลาวจะตองแนใจวา            
การกระทําความผิดบนพ้ืนท่ีไซเบอรนั้น มีความเก่ียวพันอยางเพียงพอ  (Sufficient connection) หรือความ
เก่ียวโยงอันแทจริง ( Genuine link) กับประเทศสมาชิกอาเซียนอยางนอยหนึ่งประเทศ วิทยากรเสนอแนะวา
สมาชิกอาเซียนควรเริ่มตนดวยการคนหากฎเกณฑในระดับสากลและจําเปนท่ีจะตองมีในการกําหนดวาประเทศ
ใดมีเขตอํานาจเหนือการกระทําท่ีผิดกฎหมายบนพ้ืนท่ีไซเบอรเสียกอน เพ่ือเปนการขจัดความยุงยากในเรื่อง
กฎหมายขัดกัน ซ่ึงอาเซียนอาจอางอิงถึงผลการศึกษาของ สํานักงานปองกันยาเสพติดและปราบปราม
อาชญากรรมแหงสหประชาชาติ ( UN Office on Drugs and Crime - UNODC) อนุสัญญาวาดวย
อาชญากรรมไซเบอร ของคณะมนตรียุโรป Council of Europe Child Protection Convention, Council 
of Europe Cybercrime Convention – COECC) สันนิบาตอาหรับ ( League of Arab State 
Conventions) ซ่ึงไดมีการแนะนําใหรัฐภาคีรวมมือ (Cooperate) และหารือ (Consult) ในการเสาะหาเขต
อํานาจท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดในการดําเนินคดี  

  นอกจากกฎหมายสารบัญญัติเก่ียวกับความผิดบนพ้ืนท่ีไซเบอรแลว ประเทศสมาชิกอาเซียน
จะตองพิจารณาถึงกฎหมายสบัญญัติดวย ท้ังเรื่องการสืบสวนพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ต กฎหมายวาดวยการ
รวบรวมพยานหลักฐาน และการรับฟงพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส รวมท้ังยังตองคิดคนชองทางในการ
สื่อสาร ลักษณะความรวมมือกัน เพ่ือทําใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพ  

  ๑.๔.๒ How to regulate Giant IT Corporations: Prospects on Personal Data 
Protection for APEC and ASEAN โดย Mr. Tossapon Tassanakunlapan, Chiang Mai University  

  เนื่องดวยในปจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนมีการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสเปนจํานวน
มากข้ึนเรื่อยๆ ทําใหสงผลดีตอบริษัทตางๆ รวมถึงบริษัทขามชาติในการคาการลงทุนระหวางประเทศ               
แตในขณะเดียวกัน ประเทศสมาชิกอาเซียนก็มีการออกกฎหมายภายในเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ซ่ึงมีรายละเอียดแตกตางกันและมีการกําหนดใหการถายโอนหรือสงออกซ่ึงขอมูลสวนบุคคลมีลักษณะ
ครอบคลุมหลายประเทศ ทําใหบริษัทท่ีทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสจะตองตรวจสอบกฎหมายภายในของแต
ละประเทศท่ีเก่ียวของเสียกอน ซ่ึงสงผลใหเปนอุปสรรคหรือขอยุงยากของการดําเนินธุรกิจ นอกจากนั้น การท่ี
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กลไกคุมครองสิทธิมนุษยชนท่ีไมมีประสิทธิภาพก็อาจเปดโอกาสใหมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากรัฐบาลหรือ
บริษัทยักษใหญไดเชนกัน 

  วิทยากรเสนอแนะใหประเทศสมาชิกอาเซียนดําเนินการปรับปรุงกฎหมายภายในของตน          
ใหสอดคลองกัน โดยอาจอางอิงกฎเกณฑระหวางประเทศเชนของสหภาพยุโรปหรือความตกลงระหวางสหภาพ
ยุโรปและสหรัฐอเมริกาเปนตนแบบ และยังตองจัดใหมีกลไกระงับขอพิพาทและการบังคับใชกฎหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือใหภูมิภาคอาเซียนมีความสามารถในการแขงขันในดานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสเม่ือเทียบ
กับภูมิภาคอ่ืนๆ และปองกันไมใหรัฐบาลหรือบริษัทยักษใหญดานไอทีควบคุมขอมูลสวนบุคคลของผูใช
อินเตอรเน็ตท้ังภูมิภาค  

๒. ดานกฎหมายอาญาและสิทธิมนุษยชน 
 ๒.๑ กฎหมายอาญาระหวางประเทศ ดําเนินรายการโดย  Judge Raul C. Pangalangan, 
International Criminal Court 
  ๒.๑.๑ Pursuing Partial Justice: Sifting the process of Criminalisation of 
Responsibility in International Law โดย Dr.Srinivas Burra, South Asian University 
  วิทยากรเกริ่นนําวาปญหาท่ีนาสนใจของกฎหมายระหวางประเทศในสองทศวรรษท่ีผานมาคือ
การตระหนักหรือการรับรูถึงความรับผิดของเอกชนในแงมุมของกฎหมายอาญาระหวางประเทศ 
(International Criminal Law) โดยเฉพาะอยางยิ่งการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรง หรือการกระทํา           
ท่ีเกิดความหายนะตอมวลมนุษยชาติ ทําใหรัฐรับเอาแนวความคิดเรื่องความรับผิดของเอกชนในการกระทําผิด
กฎหมายอาญาระหวางประเทศมาดังจะปรากฏเปนครั้งแรกชวงหลังสงครามโลกครั้งท่ีสองในคดีอาชญากร
สงครามท่ีนูเรมเบิรกและโตเกียว และปรากฏตอมาในการจัดตั้ง International Criminal Tribunal for the 
former Yugoslavia (ICTY) International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) และศาลอาญาระหวาง
ประเทศ ( International Criminal Court - ICC)  ท้ังนี้ วิทยากรสรุปวา ความรับผิดในการกระทําความผิด
กฎหมายอาญาระหวางประเทศสมควรแลวในปจจุบัน ท่ีจะสามารถใหเอกชนเปนผูรับผิดไดนอกจากรัฐ 
  ตอเหตุผลของขอสรุปดังกลาว วิทยากรกลาวถึงหลักการท่ัวไปในเรื่องกฎหมายระหวาง
ประเทศวา เม่ือ “บุคคล” ตามกฎหมายระหวางประเทศในประเด็นนี้คือ “รัฐ” ดังนั้น การท่ีผูใดจะมีความ           
รับผิดไดตองมีสภาพบุคคล เม่ือรัฐมีสถานะดังกลาว รัฐจึงตองรับผิด จะใหเอกชนรับผิดไมไดเนื่องจากไมมี
สถานะบุคคลในสายตาของกฎหมายระหวางประเทศ อยางไรก็ดี กฎหมายอาญาระหวางประเทศมุงปราบปราม            
การกระทําท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรงโดยการลงโทษบุคคลธรรมดาผูกระทําความผิดดังกลาว                
ท้ังการกระทําในนามของรัฐหรือในนามสวนตัว ดังนั้น ความรับผิดในการกระทําความผิดกฎหมายอาญา
ระหวางประเทศสมควรแลวในปจจุบันท่ีจะสามารถใหเอกชนเปนผูรับผิดไดนอกจากรัฐ แมวาจะมีประเด็น          
เรื่องอํานาจอธิปไตยของรัฐเขามาเก่ียวของเปนอุปสรรคในการบังคับใชหลักการดังกลาวก็ตาม               
นอกจากนั้น วิทยากรเสนอใหมีการชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหาย (Compensation to victims) ดวย 
  วิทยากรสรุปอุปสรรคของกระบวนการท่ีจะใหปจเจกชนมีความรับผิดอาญาระหวางประเทศ
วา การกระทําความผิดอาญาระหวางประเทศมักเกิดข้ึนโดยการกระทําของบุคคลผูมีตําแหนงหนาท่ีระดับสูง
ภายในรัฐ เปนเหตุใหรัฐท่ีความผิดเกิดข้ึนไมอาจดําเนินคดีตอผูกระทําความผิดไดตามพฤตินัย จึงจําตองอาศัย
รัฐอ่ืนเปนผูดําเนินคดีแทน แตก็จะขัดกับเรื่องความคุมกันตามกฎหมายภายในและกฎหมายระหวางประเทศ            
ท่ีทําใหเกิดปญหาเพราะผูกระทําความผิดดังกลาวมักจะไดรับความคุมกันไมวาจะเปนความคุมกันในตัวบุคคล
หรือความคุมกันในตําแหนงหนาท่ี จึงกลาวไดวากระบวนการทําใหเอกชนเกิดความรับผิดนั้นยังไมสามารถ
ตอบสนองความคาดหวังของประชาคมระหวางประเทศได 
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  2.๑.๒ The Path of Judicialization of International Criminal Law and Justice 
in Asian Perspective โดย Dr. Kim Heejin, National University of Singapore 
  วิทยากรเกริ่นนําถึงประวัติของหลักกฎหมายอาญาระหวางประเทศอันเกิดข้ึนจากคดี                     
ท่ีนูเรมเบิรกและโตเกียวซ่ึงมีสาเหตุมาจากสงครามโลกครั้งท่ีสอง   
  คดีนูเรมเบิรกมีสาเหตุมาจากฝายสัมพันธมิตรตั้งใจท่ีจะฟองรองดําเนินคดีกับพรรคนาซีของ
เยอรมนีในขอหาอาชญากรรมสงครามท่ีกระทําอยางโหดรายตอชาวยิวและพลเมืองของประเทศท่ีพรรคนาซี               
ไปยึดครองไว โดยมีการจัดตั้ง “ The United Nations Commission for the Investigation of War 
Crimes”เปนผูรับผิดชอบดําเนินการฟองรอง โดยคณะกรรมาธิการชุดดังกลาวเตรียมรางขอตกลงท่ีจะกอตั้ง
ศาลอาชญากรรมสงครามแหงสหประชาชาติ ซ่ึงแนวความคิดไดรับอิทธิพลมาจากสนธิสัญญาขององคการ
สันนิบาตชาติ ค.ศ.1937 โดยขอตกลงไดดําเนินการจนเสร็จอยางเปนทางการในวันท่ี 8 สิงหาคม ค.ศ.1945 
มีการลงนามโดยตัวแทนของ 4 ชาติมหาอํานาจ พรอมประเทศอ่ืนๆ อีก ๑๙ ประเทศ ซ่ึงการจัดตั้งศาล          
ท่ีโตเกียวนี้ ฝายประเทศสัมพันธมิตรก็ไดดําเนินการคลายกับการกอตั้งศาลท่ีนูเรมเบิรก 3

� 
  หลังจากนั้น วิทยากรกลาวถึงเครื่องมือสําคัญในการบังคับใชซ่ึงกฎหมายอาญาระหวาง
ประเทศ คือ ธรรมนูญกรุงโรมวาดวยศาลอาญาระหวางประเทศ ( The Rome Statute of the International 
Criminal Court) และศาลอาญาระหวางประเทศท่ีจัดตั้งข้ึนตามธรรมนูญกรุงโรมฯ โดยวิทยากรไดอภิปรายวา
ประเทศในทวีปเอเชียมีการใหความรวมมือ ( participation) หรือการยอมรับเครื่องมือดังกลาวหรือไม               
ซ่ึงสามารถวัดไดจากนโยบายภายในประเทศ ( domestic policies) หรือการตรากฎหมายอนุวัติการธรรมนูญ
กรุงโรมวาดวยศาลอาญาระหวางประเทศ 4

� ในทายท่ีสุด วิทยากรสรุปวา ประเทศในทวีปเอเชียยังคงมีบทบาท
ในคดีอาญาระหวางประเทศนอยมาก เนื่องจากมีความขัดแยงภายในประเทศ ไมมีความรูความเขาใจ              
หลักกฎหมายอาญาระหวางประเทศ ขาดแคลนผูเชี่ยวชาญ ขาดเจตจํานงทางการเมืองในการใชธรรมนูญ               
กรุงโรมฯ และขาดความแนนอนในการเขารวม เขาเปนรัฐภาคีแหงธรรมนูญกรุงโรม ฯ จนกระท่ังถึงปจจุบัน 
จํานวนประเทศในทวีปเอเชียท่ีเขารวมเปนรัฐภาคีก็ยังคงมีสัดสวนนอยท่ีสุดเม่ือเทียบกับทวีปอ่ืนๆ                   
(ท้ังนี้ ประเทศจีนและอินเดียยังไมไดลงนามและใหสัตยาบันแกธรรมนูญกรุงโรมฯ แตอยางใด)   
  ๒.๑.๓ The Role of the International Criminal Court in Implementing          
the Responsibility to Protect โดย Dr. Rim Ye Joon, Korea Institute for National Unification 

  หลักความรับผิดชอบท่ีจะตองใหการปกปองปราบปราม 5

× (Responsibility to protect/ 

R2P) เปนหลักการท่ีไดรับการรับการรับรองในการประชุมระดับ ผูนําเพ่ือทบทวนผลของปฏิญญาสหัสวรรษ 
(High Level Panel Meeting) เม่ือวันท่ี 14-16 กันยายน พ.ศ.2548 ณ นครนิวยอรก ท่ีเก่ียวของกับ                 
การแทรกแซงทางมนุษยธรรม (humanitarian interference) โดยถือเปนความรับผิดชอบของรัฐและองคการ
ระหวางประเทศท่ีจะตองดําเนินการเพ่ือคุมครองประชาชนจากการฆาลางเผาพันธุ การกวาดลางกลุมชาติพันธุ   
หรือการกระทําอันเหี้ยมโหดอ่ืนๆ ( Atrocity Crimes) อยางไรก็ตาม หลักการเรื่องนี้เก่ียวของกับกฎหมาย

                                           
Õไพลิน อภิทักขกุล , ผลกระทบของศาลอาญาระหวางประเทศที่มีตอวิธีพิจารณาคดีอาญาของไทย , วิทยานิพนธ นิติศาสตรมหาบัณฑิต                      

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2553, หนา 11-12. 
�ในสวนของประเทศไทย มีการสนับสนุนหลักการในธรรมนูญฯแหงกรุงโรม เชน การประกาศใชพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ.2556, ดู ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม 130 ตอนที่ 11 ก หนา 1 วันที่ 1 กุมภาพันธ 2556. 
×นิยามโดย กษิต ภิรมย, ดู http://www.naewna.com/politic/columnist/12260 
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ระหวางประเทศ อธิปไตยของรัฐ ความออนไหวทางการเมือง และความชอบธรรมในการปฏิบัติ จึงยังไมมีการ
นิยามแนวความคิดรวมถึงขอบเขตท่ีชัดเจนของ R2PĨ  
  วิทยากรกลาววา หลัก R2P ไดรับการกลาวถึงเปนครั้งแรกโดย International Commission 
on Intervention and State Sovereignty (ICISS) เม่ือ ค.ศ.2001 และนับตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา              
หลักดังกลาว ก็เปนท่ียอมรับในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของพันธะท่ีรัฐในประชาคมระหวางประเทศพึงปฏิบัติ            
โดยวิทยากรยกตัวอยางกรณีท่ีมีการนําหลัก R2P ไปปรับใชคือ กรณี  Libya and Cȏte d’Ivoire ค.ศ. 2011 
และกรณีของเกาหลีเหนือ ท้ังนี้วิทยากรชี้ใหเห็นวา ท้ังสามกรณีขางตน ศาลอาญาระหวางประเทศมีสวนชวย
พัฒนาหลักดังกลาวอยางใดบาง เชน การสรางความตระหนัก หรือการเพ่ิมความม่ันใจวาจะมีการจัดการ           
อยางทันทวงทีหากมีการกระทําท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรุนแรง เปนตน อนึ่ง วิทยากรพยายามชี้ใหเห็นวา 
การอํานวยความสะดวกของศาลในประเทศตอการผอนปรนอํานาจอธิปไตยของตนและการยอมรับให             
หลักดังกลาวมีสถานะเปนจารีตประเพณีระหวางประเทศ จะมีสวนชวยในการพัฒนาหลักดังกลาวใหสามารถ
บังคับใชในทางปฏิบัติไดดียิ่งข้ึน ทายท่ีสุดแลว วิทยากรตั้งขอสังเกตตอศาลอาญาระหวางประเทศในการท่ีจะ
ยกระดับตนเองจากบทบาทนอกจากเชิงปกปองแลว ตองกาวไปถึงบทบาทเชิงปองกันและฟนฟู ( prevent and 
rebuild) ดวย 

 ๒.๒ ความทาทายตอทฤษฎีสิทธิมนุษยชนในเอเชีย ดําเนินรายการโดย Professor Antony Anghie, 
University of Utah 
  ๒.๒.๑  Matters of International Concern โดย Asst. Prof. Jiewuh Song,              
Seoul National University 
  วิทยากรเกริ่นนําโดยใชถอยคําวา “ in this modern age a government’s treatment of 
its own citizens is a matter of international concern” ซ่ึงเนนหนักไปทางดานสิทธิมนุษยชน แต
วิทยากรกลาวอีกวา จริงอยูการละเมิดสิทธิมนุษยชนมีใหปรากฏเห็นทุกหนทุกแหง แตสิ่งท่ีเปนประเด็นสําคัญ
ในเรื่องสิทธิมนุษยชนท่ีจะนํามากลาว ณ ท่ีนี้ คือ “ practical conception” อันเปนหลักการท่ีแยกหลักสิทธิ
มนุษยชนออกจากสิทธิความเปนพลเมือง และความแตกตางดังกลาวสมควรไดรับการจับตาจากสมาคมโลก 
  ๒.๒.๒ Partially Right, Partially Wrong: Rethinking the implementation of 
International Human Rights Law in Countries with Gross Human Rights Violations                
โดย Asst. Prof. BAEK Buhm-Suk, Kyung Hee University 
  วิทยากรชี้แจงวางานวิจัยฉบับนี้เปนการตรวจสอบวากฎหมายระหวางประเทศมีสวนชวย
สงเสริมสิทธิมนุษยชนในรัฐในประการใดบาง โดยเนนพิจารณาเฉพาะถึงการบัญญัติกฎหมายภายในรัฐท่ีรองรับ
หลักการข้ันพ้ืนฐานของสิทธิมนุษยชนอันมีความเปนสากล 
  เม่ือมีการจัดตั้งองคการสหประชาชาติข้ึน กฎบัตรสหประชาชาติ ( The Charter of the 
United Nations) อันเปนสิ่งท่ีแสดงถึงเปาหมายหลักขององคการสหประชาชาติ มาตรา 1 ระบุวา                     
“...เพ่ือบรรลุถึงการรวมมือระหวางประเทศ ในอันท่ีจะแกปญหาระหวางประเทศทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม หรือมนุษยธรรมและในการสงเสริมและสนับสนุนการเคารพตอสิทธิมนุษยชน และตออิสรภาพ         
อันเปนหลักมูลสําหรับทุกคน โดยไมเลือกปฏิบัติในเรื่องเชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา ...” และดวยสภาพ
บังคับของสนธิสัญญาท่ีบรรดาประเทศสมาชิกตองปฏิบัติตาม จึงเกิดปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
(Universal Declaration of Human Rights) ซ่ึงสหประชาชาติไดมีมติรับรองเม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม               

                                           
Ĩ กระทรวงการตางประเทศ, คําศัพท-คํายอทางการทูตและการตางประเทศ, สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ, 
พิมพคร้ังที่ 4, 2552. 

http://asiansil.org/conference/5thBiennial2015/images/stories/5thBiennial2015/Programme/B3/B3_-_BAEK_Buhm-Suk.pdf
http://asiansil.org/conference/5thBiennial2015/images/stories/5thBiennial2015/Programme/B3/B3_-_BAEK_Buhm-Suk.pdf
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ค.ศ.1948 อันถือไดวาปฏิญญาดังกลาวเปนแมแบบหรือหลักการของสิทธิมนุษยชนอยางกวางท่ีบรรดารัฐ
สมาชิกพึงใหความเคารพและปฏิบัติตาม 
 
  วิทยากรยกตัวอยางกรณีศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) 
และวิเคราะหวา แมประเทศเกาหลีเหนือจะบัญญัติกฎหมายหลายฉบับท่ีรองรับกับหลักการของสิทธิมนุษยชน 
แตเม่ือพิจารณาจากความรุนแรง ขนาด และลักษณะของการละเมิดสิทธิมนุษยชนแลว ก็พบวากฎหมาย
เหลานั้นก็เปนเพียงเศษกระดาษเทานั้น ไมไดมีผลใชบังคับอยางแทจริงในทางปฏิบัติ 
  วิทยากรสรุปวา การท่ีจะใหหลักการสิทธิมนุษยชนมีผลใชอยางแทจริงในทางปฏิบัติ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศท่ีมีการละเมิดหลักการดังกลาวอยางโจงแจงนั้น ไมเพียงแตกําหนดใหมีการ
บัญญัติกฎหมายรองรับหลักการดังกลาวเทานั้น แตตองอาศัยเครื่องมืออ่ืนๆดวย เชน การแลกเปลี่ยนทาง
การศึกษา การรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ เปนตน และจําเปนอยางยิ่งท่ีประชาคมระหวางประเทศ
จะตองเอาใจใสและแนะนํารัฐท่ีละเมิดหลักการดังกลาวใหพึงปฏิบัติตอหลักสิทธิมนุษยชนไปในทางท่ีถูกตอง
ดวย 
  2.๒.๓ Regime Complex & the Doctrine of “Ethnic Cleansing”:                     
The Network of UN & International Courts at Work โดย Asst. Prof. Baek Buhm-Suk, Kyung 
Hee University 
  วิทยากรทําการคนควาสืบสาวถึงท่ีมาของแนวคิดเรื่อง การกวาดลางกลุมชาติพันธุ  (Ethnic 
Cleansing) และมุมมองขององคการตางๆ จากเอกสารหลายชุด เชน คดีของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ 
จํานวน 17 คดี  คดีของศาลอาญาระหวางประเทศ จํานวน 3 คดี  ขอมติของคณะมนตรีความม่ันคง                    
แหงสหประชาชาติ จํานวน 15 ขอ ขอมติของสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ จํานวน 24 ขอ เปนตน 
  วิทยากรพบวาองคการแตละแหงยังมีมุมมองตอหลักดังกลาวแตกตางกัน เชน สมัชชาใหญ
แหงสหประชาชาติมองวา การกวาดลางกลุมชาติพันธุ เปนลักษณะของการฆาลางเผาพันธุชนิดหนึ่ง                  
ในขณะท่ีคณะมนตรีความม่ันคงแหงสหประชาชาติระบุวา การกวาดลางกลุมชาติพันธุ มีลักษณะเฉพาะ              
และนาตระหนักมากกวาการฆาลางเผาพันธุ อยางไรก็ดี เปนท่ียอมรับวาหลักดังกลาวไดรับการตระหนักถึง          
ในกฎหมายระหวางประเทศแลว โดยในสมาคมโลกเรียกรองใหมีการหยุดยั้งอาชญากรรมดังกลาว โดยเนนย้ําวา
แมรัฐแตละรัฐจะมีอํานาจอธิปไตยเปนของตนเอง รัฐอ่ืนไมอาจละเมิดอํานาจอธิปไตยของแตละรัฐได            
แตหลักอํานาจอธิปไตยเปนของรัฐก็ไมควรท่ีจะทําใหรัฐเพิกเฉยตอ การกวาดลางกลุมชาติพันธุ  ประชาคมโลก
ยอมมีสิทธิแทรกแซงกิจการภายในรัฐเพ่ือปองกันมิใหมีการละเมิดอาชญากรรมนั้นได 

 ๒.๓ ประเด็นดานสิทธิมนุษยชนในอาเซียน  ดําเนินรายการโดย Professor Harry Roque, 
University of Philippines 
  ๒.๓.๑ Developments in the ASEAN Human Rights Process                              
โดย Ms. Boualaphiane Sisouk, Nagoya University  
  วิทยากรสรุปเนื้อหาเก่ียวกับพัฒนาการสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต                 
วามีกระบวนการและความเปนมาอยางใด โดยเริ่มตนจากการกอตั้งสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออก
เฉียงใตหรืออาเซียนโดยปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration) เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2510 โดยการ
ริเริ่มของสมาชิกผูกอตั้ง 5 ประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร ฟลิปปนส และไทย ซ่ึงในเวลาตอมา 
มีประเทศตางๆเขาเปนสมาชิกเพ่ิมเติมไดแก บรูไนดารุสซาลาม (7 มกราคม 2527) , เวียดนาม                   

http://asiansil.org/conference/5thBiennial2015/images/stories/5thBiennial2015/Programme/B4/B4_-_Boualaphiane_SISOUK.pdf
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(28 กรกฎาคม 2538) , ลาวและพมา (23 กรกฎาคม 2540) และกัมพูชา (30 เมษายน 2542)                 
ทําใหอาเซียนมีสมาชิก 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  อยางไรก็ดี หลักการสิทธิมนุษยชนไดรับการรับรองเปนลายลักษณอักษรอยางเปนทางการ
จากสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตในอีกกวาหลายสิบปตอมา เอกสารท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีแสดงถึง
การรับรองหลักการสิทธิมนุษยชนในอาเซียนคือ “กฎบัตรอาเซียน”( ASEAN Charter) อันเปรียบเสมือน
ธรรมนูญของอาเซียนท่ีทําใหอาเซียนมีสถานะเปนนิติบุคคล เปนการวางกรอบทางกฎหมายและโครงสราง
องคการใหกับอาเซียน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขอ 14 แหงกฎบัตรอาเซียน ท่ีกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับ   
“องคกรสิทธิมนุษยชนอาเซียน” วา เพ่ือความสอดคลองกับความมุงประสงคและหลักการของกฎบัตรอาเซียน
เก่ียวกับการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน ใหอาเซียนจัดตั้งองคกรสิทธิมนุษยชน
อาเซียนข้ึน ซ่ึงองคกรดังกลาวตองดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีอันกําหนดโดยท่ีประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ
อาเซียน 
  พัฒนาการท่ีสําคัญหลังจากนั้นคือ การเกิดข้ึนของ “ปฏิญญาอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน”
(ASEASN Human Rights Declaration : AHRD) อันถือเปนเอกสารทางการเมืองท่ีไมมีขอผูกพันทางกฎหมาย
(no legal binding) ซ่ึงแสดงถึงเจตนารมณของอาเซียนในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน               
และปฏิญญาฯ ตองรักษามาตรฐานสิทธิมนุษยชนตามหลักสากลตามปฏิญญาเวียนนาฯ และกลไกสิทธิ
มนุษยชนอ่ืนๆท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนเปนภาคี อันสะทอนใหเห็นวารัฐในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต                  
มีการสนับสนุนและยอมรับถึงหลักการสิทธิมนุษยชนใหสอดคลองกับสมาคมโลก 
  ๒.๓.2 Promoting and Protecting Migrant Worker’s Rights in ASEAN: Toward 
an ASEAN Framework Instrument โดย Ms. Nguyen Thuy Duong, Hanoi Law University 
  วิทยากรนําเสนอการคุมครองสิทธิของแรงงานโยกยายถ่ินฐานในมุมมองของรัฐในอาเซียน 
โดยชี้ใหเห็นวาประเด็นดังกลาวเปนประเด็นท่ีมีความสําคัญมากข้ึนทุกขณะ สังเกตไดจากจํานวนของแรงงาน
โยกยายถ่ินฐานท่ีเพ่ิมข้ึนจากจํานวน 1.5 ลานคนเม่ือป 2533 เปนจํานวนกวา 6.5 ลานคนในป 2556 
  วิทยากรชี้ใหเห็นวา ตัวชี้วัดวารัฐสมาชิกอาเซียนใหความรับรองหรือคุมครองสิทธิมนุษยชน
ของแรงงานโยกยายถ่ินฐานในมุมมองทางกฎหมาย คือ การทําขอตกลงทางกฎหมาย ซ่ึงแบงออกเปนขอตกลง
ในระดับทวิภาคี และขอตกลงระดับภูมิภาค 
  ในสวนขอตกลงระดับทวิภาคี ( Bilateral Agreement) ท่ีสําคัญคือ MOU (Memorandum 
of Understanding) ซ่ึงเปนบันทึกความเขาใจ มีลักษณะเปนหนังสือท่ีคูกรณีสองฝายทําขอตกลงรวมกัน              
โดยฝายหนึ่งแสดงความสมัครใจตออีกฝายท่ีจะปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด และตามเง่ือนไขท่ีปรากฏใน
หนังสือนั้น อยางไรก็ดี สถานะของ MOU มีลักษณะท่ีไมถือวาเปนสัญญาผูกมัด หรือกลาวไดวาไมมีลักษณะของ
สภาพบังคับอยางกฎหมายภายในรัฐ  
  ในสวนขอตกลงระดับภูมิภาค ( Regional Agreement) ของสมาชิกอาเซียนท่ีแสดงถึง
หลักการคุมครองสิทธิมนุษยชนของแรงงานโยกยายถ่ินฐานท่ีสําคัญ คือ วิสัยทัศนอาเซียน 2020 อันเปน
เอกสารวิสัยทัศนกําหนดทิศทางและเปาหมายของการดําเนินการดานตางๆ ไมวาจะเปนดานการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงกําหนดหลักการใหมีการอยูรวมกันอยางสันติ ม่ันคง และเปนชุมชนแหงสังคม                
ท่ีเอ้ืออาทร แตเอกสารท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีถือเปนเอกสารชิ้นแรกท่ีกลาวรองรับหลักสิทธิมนุษยชนของแรงงาน
โยกยายถ่ินฐานคือ “ปฏิญญาเซบู” (Cebu Declaration) แตก็เปนเอกสารท่ีมีเฉพาะความผูกพันทางการเมือง 
มิไดมีสภาพบังคับในลักษณะเชนเดียวกันกับกฎหมายภายใน 
  วิทยากรสรุปวาหลักการคุมครองสิทธิมนุษยชนของแรงงานโยกยายถ่ินฐานไดรับการรับรอง
อยางกวางขวางในปจจุบัน อยางไรก็ดี การรับรองดังกลาวมีสภาพท่ีมีลักษณะเปนขอผูกพันทางการเมืองเทานั้น 
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หาไดมีลักษณะเชนเดียวกันกับสภาพบังคับอยางกฎหมายภายในไม อาจจะเรียกไดวาเปนลักษณะของ                 
วิถีอาเซียน (ASEAN Way) วิธีการแกไขปญหาดังกลาวเพ่ือใหหลักสิทธิมนุษยชนของแรงงานโยกยายถ่ินฐาน
ไดรับการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมท่ีสุดอาจกระทําไดโดยการกําหนดวาระสิ้นสุดของแผนงานของ                     
แตละหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนตัวเรงใหเกิดความเปนรูปธรรมของผลงานได หรือรัฐสมาชิกควรแสดงทาที
เอาจริงเอาจังในการจัดการประชุมระหวางประเทศ ท้ังนี้ เพ่ือใหสังคมในภาพรวมใสใจและตระหนักถึง
ความสําคัญของเรื่องดังกลาว 

 ๒.๔ การระงับขอพิพาทโดยสันติ  
  ๒.๔.๑ Recent Developments in the South China Disputes and the Road 
Ahead for a Rule-Based-Maritime Order in the Asia-Pacific Region โดย Dr. Vasco  Becker-
Weinberg, NOVA University of Lisbon  

 หลายปมานี้ ขอพิพาททางทะเลในทะเลจีนใตไดเพ่ิมจํานวนข้ึนอยางรวดเร็ว                             
ซ่ึงหลายๆประเทศมีทาทีท่ีเปนปรปกษตอกรณีขอพิพาทดังกลาว ในบางกรณีสงผลใหมีการสูญเสียชีวิต             
และเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน  ขอพิพาทเหลานี้อาจจะยังคงไมไดรับการแกไขอีกเปนชวงระยะเวลาหนึ่ง 
ดังนั้น การรวมมือกันและแนวคิดทางกฎหมายท่ีสรางสรรคจะสามารถนําไปสูผลลัพธท่ียั่งยืนในระยะยาวได 

 ๒.๔.๒ From Confrontation to Cooperation: Prospects for a Regional 
‘Incidents At Sea’ Agreement in the South China Sea โดย Ms. Jacqueline Joyce Espenilla, 
Department of Justice of the Philippines  

 สืบเนื่องจากความระดับตึงเครียดในทะเลจีนใตการสรางมาตรการสรางความไววางใจระหวาง
ประเทศ (Confidence Building Measures-CBM) ถือเปนปจจัยสําคัญไปสูการแกปญหาปจจุบัน เราควรมี
ความพยายามมากข้ึนในการเจรจาและเลือกขอกําหนดท่ีสามารถนําไปใชงานไดซ่ึงจะจัดการกับความไมเชื่อใจ
และความไมม่ันใจท่ีเกิดข้ึนในหมูประเทศตางๆ หากตองการท่ีจะแกไขขอพิพาทตางๆท่ีเกิดข้ึน เราควรท่ีจะ
เขาใจท่ีมาของปญหาท่ีเรากําลังเผชิญหนาอยู อยางไรก็ตาม ควรจัดการกับปญหาท่ีเล็กกวาและมีขอโตแยง   
นอยกวากอนท่ีจะพูดถึงปญหาท่ีใหญข้ึนในลําดับถัดไป สิ่งหนึ่งท่ีสําคัญคือการหลีกเลี่ยงการกระทําหรือทาที         
ในเชิงยั่วยุ อีกท้ังควรเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงขอมูลแกคูกรณีทุกฝายควรและสงเสริมใหเกิดความโปรงใสในการ
ดําเนินการของแตละฝายโดยใน Xiangshan Forum ท่ีผานมา ความม่ันคงทางทะเลและการควบคุม
วิกฤตการณทางทะเลเปนหัวขอท่ีไดรับการพูดถึงมากท่ีสุด ทุกฝายตางเห็นดวยท่ีกลไกความรวมมือใหมนั้น
จะตองหลีกเลี่ยงหรือลดความตึงเครียดในทะเลจีนใตใหไดดังนั้น การเสริมสรางบรรยากาศแหงการรวมมือ        
รวมใจกันในพ้ืนท่ีทะเลจีนใตจึงถือไดวาเปนแนวทางสําคัญในการนําไปสูการระงับขอพิพาทระหวางรัฐได 

 ๒.๔.๓ Positivism and History in International Disputes โดย Associate 
Professor Toyoda Tetsuya, Akita International University   
  เนื่องจากขอพิพาทดานอาณาเขตนั้นเก่ียวของกับประวัติศาสตร เราไมสามารถแกไขขอพิพาท
ดังกลาวไดโดยปราศจากการมองกฎหมายระหวางประเทศในบริบททางดานประวัติศาสตร การมองขอพิพาท
ในบริบทของเวลาในขณะท่ีชาติยังคงไมเปนชาติเหมือนในปจจุบันนี้และรัฐยังคงไมเปนรัฐเหมือนอยางท่ีเรา
เขาใจกัน เราควรทบทวนอํานาจอธิปไตยของรัฐในฐานะองคประกอบหนึ่ง การศึกษาประวัติศาสตรกฎหมาย
ระหวางประเทศมีสวนชวย บรรเทา ความตึงเครียดเก่ียวกับขอพิพาทเรื่องอาณาเขตในทุกๆ  ขอพิพาท   
ประวัติศาสตรมีบทบาทสําคัญเนื่องจากวาความยุติธรรมนั้นสําคัญกวาตัวบทกฎหมาย 

๓. ดานกฎหมายธุรกิจ การคาและการลงทุนระหวางประเทศ 
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 ๓.๑ ดานกฎหมายการคาและธุรกิจ ดําเนินรายการโดย Prof. ARKI Ichiro, Yokahama National 
University 
วิทยากร 
๑.  Dr. Valerio Torti, National University of Singapore 
๒.  Dr. Venkatachala.Gajanana Hedge, South Asian University 
๓. Mr. Ishikawa Yoshimichi, University of Shizuoka 
๔. Dr. Umair GHORI, Bond University 
 วิทยากรไดนําเสนอมุมมองของภาคธุรกิจการคาและการลงทุนท่ีมีสวนเก่ียวของกับกฎหมายและ
ขอตกลงระหวางประเทศตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายการคุมครองทรัพยสินทางปญญาประเภทตางๆ 
และความตกลงท่ัวไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา (General Agreement on Tariff and Trade - GATT) 
 ผูอภิปรายไดหยิบยกปญหาการตีความมาตรา ๒๐ ( Article XX) ขอยกเวนท่ัวไป ซ่ึงหากมี
ขอขัดของตามท่ีระบุไว ก็อนุญาตใหสมาชิกกลาวอางเพ่ือไมปฏิบัติใหเปนไปตามขอตกลงได ซ่ึงเ ง่ือนไขเฉพาะ
ตามArticle XX (g) นั้น อันเปนเง่ือนไขท่ีอาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ถูก ยกข้ึนอางโดยประเทศตางๆ               
ในการใชมาตรการทางการคาซ่ึงขัดตอหลักท่ัวไปของ  GATT/WTO  รวมท้ังกอใหเกิดปญหาในการตีความ  
และการปรับใชถอยคําตามเง่ือนไขดังกลาว  จนกลายเปนขอพิพาทข้ึนสูองคการระงับขอพิพาทของ  
GATT/WTO ดังเชนกรณีท่ีผูอภิปรายไดหยิบยกคดีพิพาทระหวางญี่ปุน จีน และเกาหลีใต เก่ียวกับปลาไหล
ญี่ปุน ซ่ึงประเทศญี่ปุนไดกลาวอางขอยกเวนนี้ข้ึนเพ่ือเปนมาตรการคุมครองปองกันสิ่งแวดลอมอันมีผลโดยตรง
ตอการเจริญเติบโตและคุณภาพของปลาไหลญี่ปุน (Japanese Eels) เพราะวงจรชีวิตของปลาไหลญี่ปุน             
ตามธรรมชาตินั้นใชระยะเวลายาวนานถึงประมาณ ๔ ป แตในปจจุบันประเทศอ่ืนๆ รวมท้ังญี่ปุนมีความ
พยายามเรงรัดวงจรชีวิตของปลาไหลญี่ปุนใหเหลือเพียง ๑.๕ ป เพ่ือเพ่ิมปริมาณการผลิต ทําใหเกิดผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมและคุณภาพของสินคา อีกท้ังทําใหปลาไหลญี่ปุนมีจํานวนมากเกินความตองการของตลาด 
ดังนั้น จึงควรมีมาตรการตางๆ เพ่ือจํากัดปริมาณของปลาไหลญี่ปุนใหสัมพันธกับความตองการท่ีแทจริง          
ของตลาด และเพ่ือคุณภาพของสินคาและสิ่งแวดลอมอีกดวย แตอยางไรก็ตาม เม่ือ พิจารณาจากคําตัดสิน              
ในแตละคดีตลอดระยะเวลาหลายสิบปก็จะเห็นวายังมีความไมชัดเจนในการปรับใชและตีความถอยคําซ่ึงเปน
เง่ือนไขสําคัญในการยก  Article XX  ข้ึนอาง  และสงผลใหเกิดความไมแนนอนตอการนํา  Article XX  มาใช
ตอไปในอนาคต   โดยเฉพาะอยางยิ่งอาจทําให  Article XX  กลายมาเปนขออางของประเทศมหาอํานาจ               
ท่ีมีกําลังทางเศรษฐกิจท่ีเหนือกวาเพ่ือ นํามาใช กีดกันทางการคาโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องสิ่งแวดลอม                 
เพ่ือท่ีประเทศมหาอํานาจเหลานั้นจะไดกีดกันประเทศกําลังพัฒนาเพ่ือปกปองอุตสาหกรรมภายในของตน 

 ๓.๒ ดานกฎหมายการลงทุน  ดําเนินรายการโดย Professor Surya Subedi University of Leeds  
  ๓.๒.๑ The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) 
between the EU and the USA – Also a Model for International Investment Protection 
for the Asian Region?  โดย Mr. Muhammed Elemenler สํานักงานกฎหมาย  Escher 
Rechtsanwälte 
  วิทยากรนําเสนอประเด็นตามขอเสนอของสหภาพยุโรปในการเจรจาทํา ความตกลงการคา
ระหวางสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา (Transatlantic Trade and. Investment Partnership - TTIP)            
ซ่ึงเปนความตกลงระดับทวิภาคีท่ีมีการริเริ่มเจรจาตั้งแตป ๒๕๕๖ นั่นคือ ประเด็นท่ีเก่ียวกับการระงับขอพิพาท
ระหวางรัฐกับนักลงทุนตางประเทศ (Investor-state-dispute-settlement - ISDS) โดยสหภาพยุโรปเสนอให
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ขอบทท่ี ๒ (Article 2) ของ TTIP ระบุขอความวารัฐมีสิทธิในการออกมาตรการควบคุม (Right to regulate) 
และใหมีระบบศาลดานการลงทุนโดยเฉพาะ (Investment Court) 
  วิทยากรเห็นวา สิทธิในการออกมาตรการควบคุมเปนหลักท่ีสรางความสมดุลระหวาง
ผลประโยชนของนักลงทุนและผลประโยชนของรัฐ อันทําใหรัฐสามารถกํา หนดนโยบายท่ีเปนสาธารณ ะ             
และการดังกลาวจะไมถือเปนกรณีท่ีรัฐละเมิดตอนักลงทุนตางประเทศ  อยางไรก็ดี ขอบทท่ี ๒ ของ TTIP             
อาจทําใหเกิดความสับสนในการทําความเขาใจ  เนื่องจากโดยปกติรัฐมีอํานาจอธิปไตยในการออกมาตรการ
ควบคุมอยูแลว ไมมีความจําเปนท่ีจะตองกําหนดไวอีก และเม่ือเปรียบเทียบกับขอความท่ีคลายคลึงกันตาม
ความตกลงอ่ืนๆ อาทิ ความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟค ( Trans-Pacific Partnership – TPP) 
ความตกลงไตรภาคีระหวางจีน ญี่ปุน และสาธารณรัฐเกาหลี หรือความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน         
(ASEAN Comprehensive Investment Agreement - ACIA) ซ่ึงความตกลงอ่ืนๆ เหลานี้ ไดวางหลักเรื่อง
สิทธิในการออกมาตรการควบคุมไวในบทเฉพาะ (วิทยากรเห็นวา ACIA ซ่ึงลอหลักการมาจาก ความตกลงท่ัวไป
เก่ียวกับพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการคา  (GATT) มีความชัดเจนในเรื่องนี้มากท่ีสุด)  ทําใหขอบทท่ี ๒               
ของ TTIP ยังมีความไมชัดเจนวาจะตองตีความเปนบทหลักหรือบทเสริมจากขอยกเวนท่ัวไปท่ีรัฐมีสิทธิ             
กระทําได  
  สวนขอเสนอเรื่องระบบศาลดานการลงทุนท่ีไดกําหนดเขตอํานาจศาลไวตามความยินยอม 
ของคูสัญญาสองฝาย และเปนระบบศาล ๒ ชั้นสิ้นสุดท่ีชั้นอุทธรณ ซ่ึงแตกตางจาก ACIA และความตกลง
ไตรภาคีฯ ท่ีไมมีระบบอุทธรณนั้น วิทยากรเห็นวาขอเสนอนี้มีความแปลกใหม แตอาจมีปญหาในทางปฏิบัติ 
เนื่องจากศาลดานการลงทุนดังกลาวจะไมมีอํานาจในการตัดสินขอพิพาทหากเปนขอพิพาทตามความตกลง           
ท่ีมีคูสัญญาตั้งแตสามฝายเปนตนไป  
  ๓.๒.๒ The Protection of Investors’ Legitimate Expectation: Finding the 
Right Balance for the Investors’ and Host States’ Interests โดย Dr. Chotika Wittayawarakul   
Chulalongkorn University 
  หลักคุมครองความคาดหวัง ท่ีสมเหตุผลของนักลงทุน  (Protection of investors’ 
legitimate expectation) เปนหลักสําคัญประการหนึ่งของ การประติบัติท่ี เปนธรรมและเทาเทียมกัน                  
(Fair and Equitable Treatment) ซ่ึงเปนสิทธิของนักลงทุนท่ีจะไดรับจากรัฐท่ีตนเขาไปลงทุน  โดยหลักการ            
ประติบัติท่ีเปนธรรมและเทาเทียมกันนี้ปรากฏอยูในสนธิสัญญาดานการลงทุนหลายฉบับดวยกัน  
  ความคาดหวัง ท่ีสมเหตุผลของนักลงทุน  อาจเกิดมาจากกฎหมาย กฎ ระเบียบ ของรัฐนั้นเอง 
หนาท่ีของรัฐตามสัญญาท่ีมีอยู การกระทําฝายเดียวจากรัฐ เชน การออกใบอนุญาต หรือคําม่ันถึงคูสัญญา              
อีกฝายโดยเฉพาะเจาะจง แตคําแถลงของนักการเมืองหรือนโยบายท่ัวไปนั้นไมถือวาเปนการกระทําฝายเดียว
ของรัฐ อยางไรก็ดี ความคาดหวังของนักลงทุนจะตองมีเหตุมีผล เชน ความคาดหวังนั้นจะตองเกิดจากการ
ตรวจสอบขอมูลตามสมควร (Due diligence) เสียกอน เปนตน  
  กรณีปญหาท่ีเกิดข้ึน ไดแก หลักการคุมครองนักลงทุนตางประเทศมักมีขอบเขตกวางกวา
หลักการคุมครองคูสัญญาตามกฎหมายภายในประเทศ ทําใหนักลงทุนและรัฐตีความหลักการดังกลาวกวางแคบ
แตกตางกันและอาจนําไปสูขอพิพาทระหวางรัฐและนักลงทุน ท้ังนี้ ประเทศไทยตีความหลักการคุมครอง           
ความคาดหวัง ท่ีสมเหตุผลของนักลงทุน ใหมีขอบเขตเฉพาะการกระทําทางปกครองของรัฐเทานั้น 
(Administrative act) แตไมรวมถึงการกระทําโดยฝายนิติบัญญัติ (Legislative act)  
  วิทยากรมีขอเสนอแนะ ๓ ประการ ดังนี้  



- 14 - 
 
  ๑. ไมนําหลักการคุมครอง ความคาดหวังท่ีสมเหตุผลของนักลงทุนมาใช เนื่องจากมีขอถกเถียง
เชิงวิชาการวาไมมีหลักกฎหมายสนับสนุนเรื่องดังกลาว นอกจากนั้น นักลงทุนสามารถไดรับความคุมครอง            
ท่ีเพียงพอจากหลักการท่ีรัฐตองไมเลือกปฏิบัติ (Non-discrimination) อยูแลว  
  ๒. กําหนดขอบเขตท่ีเหมาะสมของ ความคาดหวังท่ีสมเหตุผล 
  ๓. ใชหลักความไดสัดสวนในการตีความเพ่ือทําใหผลประโยชนของนักลงทุนและรัฐมีความ
สมดุลกัน  
  ๓.๒.๓ ASEAN and “ASEAN-Plus” Dispute Settlement Mechanisms –                 
A Comparative Perspective โดย Associate Professor Thi Thuy Duong Tran, Ho Chi Minh City 
University of Law 
  วิทยากรมีความเห็นวา ในปจจุบันเกิดปญหาจากการใชกลไกระงับขอพิพาทของอาเซียน              
ท้ังในแงของการใชนอยเกินไปและมากเกินไป โดยหากมีการใชกลไกระงับขอพิพาทของอาเซียนนอยเกินไป
เนื่องจากความไมมีผลผูกพันของกลไกอาเซียน ทําใหประเทศสมาชิกสามารถเลือกใชกลไกขององคกรอ่ืน             
เชน องคการการคาโลก (World Trade Organization - WTO) หรือศาลยุติธรรมระหวางประเทศ 
(International Court of Justice - ICJ) เปนตน ซ่ึงในทายท่ีสุด จะทําใหอาเซียนขาดความนาเชื่อถือในเรื่อง
ประสิทธิภาพในการระงับขอพิพาท แตหากมีการใชกลไกระงับขอพิพาทของอาเซียนมากเกินไป จะทําให
อาเซียนประสบปญหาเขตอํานาจของกลไกตางๆ ขัดกัน (Conflict of jurisdictions)  
  วิทยากรมีขอเสนอตอปญหาดังกลาวหลายวิธีการดวยกัน ดังนี้  
  ๑. สนับสนุนใหใชวิธีการอ่ืนในการระงับขอพิพาท โดยใชจุดแข็งของอาเซียน เชน วิธีการ
ทางการทูต มากกวาจะสรางกลไกระงับขอพิพาทเพ่ือแขงขันกับกลไกระดับระหวางประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีอยู  
  ๒. สนับสนุนใหพัฒนากลไกระงับขอพิพาทของอาเซียนเพ่ือเสริมสวนท่ีขาดจากกลไกระหวาง
ประเทศ เชน กระบวนการเฉพาะสําหรับประเทศกําลังพัฒนา เปนตน 
  ๓. ขจัดอุปสรรคดานการขัดกันแหงเขตอํานาจของกลไกตางๆ โดยสงเสริมใหมี ความตกลง
หุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership) หรือจํากัดไมใหมี
การระงับขอพิพาทมากกวา ๑ ชองทาง หรือกําหนดกฎเกณฑในการเลือกใชกลไกระงับขอพิพาทใหชัดเจน  

 ๓.๓ ดานอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศ  ดําเนินรายการโดย Dr. Markus Petsche,             
Central European University และ Mr. Shiro Kuniya, Oh-Ebashi LPC and Partners  
  ๓.๓.๑ Collective proceeding and the changing landscape of investment 
treaty arbitration โดย Mr. Manish Aggarwal, Three Crowns LLP  

  Collective Proceeding เปนปรากฏการณใหมในอนุญาโตตุลาการในสัญญาการลงทุน          
คือการท่ีนักลงทุนหลายฝายรวมกันนําขอพิพาทเขาสูกระบวนพิจารณาเดียว ทําใหเกิดปญหายุงยากในแงของ
ความยินยอมของรัฐตามกฎหมายระหวางประเทศ และยังสงผลถึงจํานวนและประเภทของผูลงทุนท่ีสามารถ
ควบคุมกระบวนการตางๆในชั้นอนุญาโตตุลาการ การปรับปรุงโครงสรางหนี้ 

  ลักษณะของ Collective Proceeding ในคดี Albaclat, Alemanni and Ambiente          
ไดมีการอนุญาตใหผูถือพันธบัตรหลายรายรวมกันฟองอารเจนตินาเปนคดีเดียวตออนุญาโตตุลาการ โดย
ปราศจากความยินยอมของรัฐ ซ่ึงหลักความยินยอมนี้เปนหัวใจสําคัญของกฎหมายระหวางประเทศ โดยในสวน
ของ Albaclat ใชคําวา mass claims และนิยามวาเปนการฟองโดยรวมกันและใชเสียงขางมาก หรือตัวแทน 
โดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวม แตในสวนของ Amniente และ Alemanni ใชคําวา multi-party ซ่ึงตางคน
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ตางดําเนินกระบวนการของตนเอง และไมใชตัวแทน อยางไรก็ดี ในการเสวนาครั้งนี้คําวา Collective 
Proceeding จะหมายถึงท้ัง mass claims และ multi-party 

  ปญหาสําคัญคือความยินยอมโดยท่ัวไปของรัฐในการเขาสูกระบวนการอนุญาโตตุลาการนั้น
รวมถึงการถูกฟองโดยผูลงทุนหลายคนหรือไม เนื่องจากความยินยอมเปนหลักการสําคัญของกฎหมายระหวาง
ประเทศ บางสวนเห็นวาการท่ีรัฐยอมรับอนุญาโตตุลาการในหลักการท่ัวไปไมไดหมายความวายอมรับการ           
ถูกฟองโดยนักลงทุนหลายคนรวมกันเปนคดีเดียว บางสวนก็เห็นวาสนธิสัญญาการลงทุนในตัวเองนั้น               
รัฐไดเสนอ หรือใหคําม่ันฝายเดียวแลวตั้งแตแรกวายอมรับอนุญาโตตุลาการและยินยอมท่ีจะถูกฟองโดยผูลงทุน
หลายรายในคดีเดียวแลวท้ังนี้เพราะสนธิสัญญ าวาดวย การลงทุนมีเปาหมายหลักเพ่ือคุมครองนักลงทุน           
หากยินยอมใหรัฐสามารถตัดสินใจในภายหลังไดอีกวาตองการยอมรับกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือไม          
จะเปนการเปดชองใหรัฐสามารถปฏิเสธคําฟองของผูลงทุน และกอความเสียหายในท่ีสุด ซ่ึงไมตรงกับ
วัตถุประสงคของสนธิสัญญา อยางไรก็ดีปญหานี้ยังคงเปนท่ีถกเถียงกันอยู 

  อีกประเด็นหนึ่งคือกระบวนการแบบเปนหมูคณะนี้ตองมีความ เชื่อมโยงระหวางผูฟอง การ
ลงทุน หรือการฟองหรือไม ซ่ึงในกรณี Albaclat นั้น สิทธิของผูฟองมาจากการลงทุน และเปนหนาท่ีของ
อารเจนตินาในการเคารพสิทธินั้น นอกจากนี้ คําฟองของผู ลงทุนแตละคนยังมาจากการลงทุน หรือเครื่องมือ
ทางการเงินเดียวกัน สวนในกรณี Ambiente เห็นวาผูฟองตองมีจุดเกาะเก่ียวท่ีมีเหตุผล หรือมีความสําคัญ หรือ
แนนแฟนเพียงพอ หากไมมีความเก่ียวของกันเลยก็ไมสามารถรวมฟองในกระบวนการอนุญาโตตุลาการเดียวกัน
ได ซ่ึงในกรณีนี้มูลของการฟองมาจ ากการกระทําผิดอยางเดียวกัน โดยอาศัยกฎหมายเดียวกัน โดยผูรองขอ         
การบรรเทาอยางเดียวกัน จึงอาจสรุปไดวาความเก่ียวโยงระหวางผูฟองเปนเง่ือนไขท่ีจําเปน 

  สุดทายคือความทาทายในแงกฎหมายท่ียังไมมีเคยเกิดข้ึน คือปญหาท่ีวาผูลงทุนสามารถฟอง
หลายรัฐในคราวเดียวไดหรือไม 

  ๓.๓.๒ Moral Damage in Investor-State Arbitration: A Substantial Change 
for Moral Injury to State โดย Dr. Yamashita Tomoko, Kyoto University 

  การชดใชคาเสียหายท่ีไมเปนรูปธรรมในบริบทของกฎหมายระหวางประเทศ ไดรับการพูดถึง
อยูมากในปจจุบัน แตรัฐผูลงทุนมักไมยอมรับในขอนี้ 

  การพิจารณาชดใชคาเสียหายอันไมใชรูปธรรมพิจารณาจากท้ังแงมุมของผูลงทุนและรัฐ และ
ไมจําเปนวาความเสียหายนั้นจะตองสามารถตีคาเปนตัวเงินไดเสมอไป เชน การดูหม่ินธงของประเทศ  เปนตน
ในแงของนักลงทุนโดยเฉพาะบริษัทและบรรษัทขามชาติอาจแบงออกไดเปน ความเสียหายตอชื่อเสียงหรือ
ภาพพจนของยี่หอ ความเสียหายทางจิตใจของพนักงานเจาหนาท่ี เชนการคุกคามจากรัฐบาลทองถ่ินตอผู
ทํางานในบริษัท 

  ในบริบทของกฎหมายระหวางประเทศนั้น มักจะคุนชินกับการชดใชจนพอใจตอความเสียหาย
ของรัฐ มากกวาการชดใชใหแกความสูญเสียในชื่อเสียงจากการแอบอางชื่อของนักลงทุนซ่ึงสามารถชดใชเปน  
ตัวเงินไดเชนเดียวกับในกรณีของบุคคลธรรมดา  

  การชดใชอยางเหมาะสมและเพียงพอตอคูกรณีตองคํานึงถึงอํานาจในแงการเมืองดวย          
ซ่ึงก็ไมจําเปนวาจะตองเปนรัฐเสมอไป เพราะตัวบริษัทอาจมีอํานาจตอรองทางการเมืองเหนือกวารัฐบางรัฐก็ได 
จึงจะเห็นไดวากระบวนการอนุญาโตตุลาการเก่ียวกับการลงทุนนั้นมีผลอยางมากตอเศรษฐกิจและการเมืองของ
แตละประเทศ การชดใชตอความเสียหายอันไมเปนรูปธรรมนั้นจึงกลายเปนกระบวนการสําคัญท่ีตองคํานึงถึง 
ไมวาจะดวยการชดใชเปนตัวเงิน  การชดใชในเชิงสัญลักษณ หรือการชดใชจนพอใ จ อยางไรก็ดี การตัดสิน
เก่ียวกับการชดใชตอความเสียหายอันไมใชรูปธรรมนั้น ตัดสินจากธรรมชาติของขอพิพาทนั้น ไมใชฝายท่ีไดรับ
ผลกระทบ 
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  ๓.๓.๓ Anti-Arbitration Injunctions as a Roadblock in the "Asian age of 
Arbitration" โดย Asst. Prof. Aakanksha Kumar, National Law University, Jodhpur  

  ประชาคมระหวางประเทศ ไดมีการพูดถึงยุคสมัยของกระบวนการอนุญาโตตุลาการมาบางแลว
กอนหนานี้ สิงคโปรไดดําเนินการในหลายแง มุมทําใหสิงคโปรกลายเปนศูนยกลางการอนุญาโตตุลาการ                
ท่ีเปนท่ียอมรับ ในขณะเดียวกัน ประเทศอินเดียก็ไดเริ่มตนยางกาวสูการเปนมืออาชีพในการอนุญาโตตุลาการ 

  อยางไรก็ดี อุปสรรคสําคัญของพยายามกาวเขาสูยุคสมัยของกระบวนการอนุญาโตตุลาการคือ 
“Anti-arbitration injunction” ซ่ึงก็คือคําสั่งของศาลใหระงับกระบวนการอนุญาโตตุลาการเพ่ือให                
ไปใชกระบวนการศาลแทน ซ่ึง มีเนื้อหายอนแยงเนื่องจากกระบวน การอนุญาโตตุลาการ ซ่ึง แทจริงแลวเกิดข้ึน                   
เพราะความไมไวเนื้อเชื่อใ จในกระบวนการของศาล กลับตอง เขาสูกระบวนการ ศาลเพ่ือใหกระบวนการนั้น
ประสบความสําเร็จ และมีผลบังคับ  

  การเขามามีสวนเก่ียวของ อยางเต็มท่ีของศาลก็คือการสั่งระงับกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
ซ่ึงโดยมากมักมีเหตุผลเพ่ือปกปองเขตอํานาจศาลของตน ผลก็คือการตีความแบบขยายความนโยบายทางการ
เมืองตางๆ  เปนอยางมาก และตีความผลของอนุญาโตตุลาการอยางแคบเม่ือกระบวนการสําเร็จและมีผล 
ท้ังหมดนี้เปนผลมาจากความเขาใจของศาลท่ีมีตอกระบวนการอนุญาโตตุลาการท่ีมีไมมากนัก ทําใหมักตัดสิน
โดยเอนเอียงไปตามกระแสทางการเมือง และขัดขวางการใชกระบวนการอนุญาโตตุลากา ร ท้ังท่ีมาตรา ๘ ของ 
Model law กําหนดใหศาลตองเคารพตอความตกลงเรื่องอนุญาโตตุลาการ เวนแตขอตกลงนั้นจะเปนโมฆะ  
หรือไมเหมาะสม หรือไมอาจปฏิบัติได ทําใหศาลแทบไมมีอํานาจออกคําสั่งระงับกระบวนการทาง
อนุญาโตตุลาการเลย 

  วิทยากรเห็นวา กระบวนการอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศ มีหลักการสําคัญสองประการ
คือ การเขามามีสวนเก่ียวของของศาล เพ่ือสนับสนุนกระบวนการอนุญาโตตุลาการใหไดรับการยอมรับและ            
มีผลบังคับใชเทานั้น การกระทําอ่ืนใดนอกเหนือจากนั้นเปนการฝาฝนกฎหมาย แมจะเปนการปกปองสิทธิของ
ประเทศตนก็ตาม และประการท่ีสอง คือ มีเพียงแตศาลท่ีตกลงใหมีกระ บวนการอนุญาโตตุลาการ หรือศาลท่ี
ผลของกระบวนการจะเกิดข้ึนเทานั้นท่ีสามารถเขามาเก่ียวของได  แตก็ยังมีขอเสนอจากนักวิชาการทานอ่ืนอีก  
เชน ความสมดุลระหวางความสะดวกของผูท่ีรองขอคําสั่ง และความยากลําบากของผูฟองในกรณีท่ีมีคําสั่ง
ระงับกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

  วิทยากร สรุปวา การสั่งระงับกระบวนการอนุญาโตตุลาการ จําเปนท่ีจะตองมีมาตรการรับมือ
ท่ีเหมาะสม แตไมใชการกําจัดออกไปโดยสิ้นเชิง การใชควรตองมีการจํากัดอยูในเง่ือนไขท่ีมีความชัดเจน 

  ๓.๓.๔ Investor-State Arbitration in the ASEAN Economic Community (AEC): 
Some Unresolved Issues โดย Dr. Shahrizal M Zin, University Technology MARA  
  ทุกวันนี้ มีคดีเกิดข้ึนมากมาย ท้ังท่ีเปนคดีใหญระดับประเทศ และคดีท่ัวๆไป ซ่ึงการพิจารณา
คดีท่ีเกิดข้ึนมักตองยื่นฟองตอศาล แตเนื่องจากในหลายประเทศก็มีอนุญาโตตุลาการ และผูไกลเกลี่ยคดี            
ซ่ึงบุคคลเหลานี้สามารถชวยใหคดีลดลงไปจากศาลได  
  ดวยท่ีปลายปนี้ สมาชิกอาเซียน จะเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนอยางเต็มรูปแบบ             
ดังนั้น ควรจะมองถึงบทบาทของอนุญาโตตุลาการ และผูไกลเกลี่ยคดี ซ่ึงตองมีการกําหนดหลักเกณฑใหผูท่ีจะ
เปนอนุญาโตตุลาการใชในการตัดสิน เชน คดีประเภทใดท่ีจะเขาสูกระบวนการของอนุญาโตตุลาการ              
หรือผูไกลเกลี่ย และบทบาทหนาท่ีของอนุญาโตตุลาการ และผูไกลเกลี่ยตอง มีบัญญัติไวในกฎบัตรอาเซียนดวย 
  ๓.๓.๕ Should Mediators be Allowed to Act as Arbitrators in Subsequent 
Arbitration Proceeding? A Comparative Analysis of Approaches Followed in Singapore, 
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Hong Kong and the People’s Republic of China โดย Dr. Markus Petsche, Central European 
University 
  คดีท่ีจะใหอนุญาโตตุลาการมักเปนคดีท่ีมีความผิดไมรายแรง ซ่ีงปกติจะใชผูไกลเกลี่ย              
เปนผูดําเนินการ และเนื่องจากผูไกลเกลี่ยจะเปนผูท่ีทราบเรื่องราวในชั้นตนเปนอยางดีแลว จึงควรกําหนด
บทบาทใหผูไกลเกลี่ยใหทําหนาท่ีเปนอนุญาโตตุลาการไปดวย โดยไดเปรียบเทียบกับประเทศจีน เขตบริหาร
พิเศษฮองกง ประเทศสิงคโปร  
  วิทยากร กลาววาแมจะใหผูไกลเกลี่ยทําหนาท่ีเปนอนุญาโตตุลาการดวย  แตผูไกลเกลี่ย         
ตองแยกบทบาทวาขณะท่ีทําการไกลเกลี่ยก็ตองมีกฎหมายกําหนดเก่ียวกับการทําหนาท่ีไกลเกลี่ย และขณะท่ี
ทําหนาท่ีเปนอนุญาโตตุลาการ ก็ตองกระทําการภายใต กฎหมายท่ีกําหนดหนาท่ีของอนุญาโตตุลาการ วิทยากร
เห็นวา การท่ีใหผูไกลเกลี่ยทําหนาท่ีเปนอนุญาโตตุลาการนี้ เปนการลดความขัดแยงเก่ียวกับความคิดเห็น           
ของผูไกลเกลี่ยและอนุญาโตตุลาการดวย 

๔. ดานการรวมตัวของอาเซียน  ดําเนินรายการโดย ศาสตราจารย ดร.จาตุรนต ถิระวัฒน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และดร.ธเนศ สุจารีกุล อดีตเอกอัครราชทูต 
 ๔.๑ ASEAN as a Secuity Institution: Its Competence and Legal Authority                          
โดย Dr. Nasu Hitoshi, The Australian National University  
 ปจจุบันมีการกอความไมสงบ การกอการราย เกิดข้ึนในหลายประเทศ และการกระทําเหลานี้            
ลวนสงผลกระทบถึงประเทศอ่ืนๆดวย ดังนั้น จึงควรมีการรวมมือกันระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน              
เพ่ือมีกฎหมายรวมกันในการปองกันการทุจริตขามชาติ มีกฎหมายท่ีสงเสริมใหเกิดความสงบ และตอตานการ
กอการราย 
 วิทยากรมีขอเสนอวา ควรมีการประชุมรวมกันในการตัดสินใจบัญญัติกฎหมายออกมาเพ่ือปองกันมิให
เหตุการณตางๆ นี้เกิดข้ึน โดยเฉพาะในสถานการณฉุกเฉิน โดยตองบัญญัติใหไดความวา หากมีสถานการณ
ฉุกเฉินข้ึนจะทําอยางไรจึงจะไมกระทบตอสิทธิมนุษยชนของผูถูกกระทําและของบุคคลรอบขาง ซ่ึงปจจุบันนี้ 
ในหลายประเทศก็มีบัญญัติไวในหลายแนวทางดวยกัน แลวแตสภาพการณของประเทศนั้น แตเหตุการณรายท่ี 
ดร.นาซุ กลาวนี้ เปนเหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึนไดตลอดเวลา และผูเสียหายก็มีท้ังผูท่ีอาศัยอยูในประเทศท่ีเกิดเหตุ
นั้นเอง และชาวตางชาติ ซ่ึงหลายประเทศก็ลวนแตมีกฎหมายท่ีมีลักษณะเครงครัด ไมสามารถปรับใชไดกับ
ประเทศอ่ืนๆได 
 วิทยากรใหขอคิดเห็นวา กฎหมายท่ีออกมาบังคับใชนั้นควรจะมีความยืดหยุนและมีประสิทธิภาพ             
ในการบังคับใช  โดยเปนหนาท่ีของประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีตองรวมมือกันบัญญัติข้ึนมา กฎหมายควรมีหลาย
แนวทางใหเลือกปฏิบัติไดโดยไมกระทบตอสิทธิมนุษยชน  ตองจัดทําโดยองคกรท่ีเปนสถาบันเทานั้น  และตอง
อยูบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมทองถ่ิน และการเจรจารวมกัน โดยตองใชกฎหมายเปนเครื่องมือ 

 ๔.๒ An Independent Regional Collective Security System: Problems, Prospects, 
and a Proposed Paradigm for Southeast Asia โดย Ms. Janice Lee, University of Philippines  
 ปจจุบันระบบความม่ันคงของประเทศในแตละภูมิภาคกําลังมีปญหา เนื่องจากอํานาจในการแกไข
ดําเนินการเปนขององคกรระหวางประเทศ ซ่ึงยังมีกฎหมายท่ีไมเหมาะสมตอการบังคับใชใหเหมาะสม                
กับบุคคลและสถานการณท่ีเก่ียวของ  ดังนั้น กฎหมายท่ีใชบังคับตองเปนกฎหมายท่ีใชในการปองกัน                
และขณะเดียวกันตองเปนกฎหมายท่ีใชในการเยียวยาความเสียหายดวย ท้ังยังตองเปนไปตามมาตรฐานของ
นานาชาติอีกดวย 
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 ปจจุบันกฎหมายท่ีใชคือกฎบัตรสหประชาชาติ ( The United Nation Charter) ซ่ึงมีหลักวา               
การกระทําใดๆท่ีไดทําไปโดยเหมาะสมแลว ถือวาเปนการทําของสหประชาชาติ การตัดสินคดีอาจทําไดโดย
อนุญาโตตุลาการ แตท้ังนี้ ก็ยังไมสามารถปองกันและใหการเยียวยาแกผูเสียหายได โดยวิทยากรไดใหขอเสนอ
วา 
 ๑. อํานาจในการดําเนินการตองมีเวลาเริ่มตนและสิ้นสุด  
 ๒. หากจะมีการยินยอม การยินยอมตองอยูในขอบเขต ผูยินยอมตองไมเสียเปรียบ  
 ๓. ตองอยูบนหลักจริยธรรม 

 ๔.๓ Legal Aspects of the Infra-Partes Bodies and Networks in the ASEAN 
Community: Integration from the Middle โดย นายอัครวัฒน เลาวัณยศิริ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 วิทยากรกลาวเก่ียวกับมุมมองทางกฎหมายภายใตคูสัญญาและเครือขายในอาเซียน วาควรมีการ
รวมกันรางกฎหมายใหใชอยางเปนอันหนึ่งอันเดียวกันระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน ควรมีการกําหนด
บทบาทหนาท่ี และขอจํากัดในอํานาจหนาท่ี บางครั้งควรมีการมอบอํานาจใหองคกรภายใตการดูแลเปน
ผูดําเนินการแทน มาตรการการลงโทษตองเปนท่ียอมรับของสมาชิกอาเซียน และการแบงระดับการดําเนินการ
ตองชัดเจนและเปนมาตรฐานรวมกัน 
 มิติทางกฎหมายควรชัดเจน และเปนไปในแนวทางเดียวกัน เชน ดานความรับผิดชอบในฐานะสวนตัว 
ความรับผิดชอบตอรัฐ ท้ังนี้ตองอยูภายใตความเห็นชอบของคูสัญญา 

 ๔.๔ Mixed Agreements as a Technique for Organizing the External Relations of 
the ASEAN and its Member Countries โดย Associate Professor Wu Chien-Huei, Academia 
Sinica  
 วิทยากรกลาวถึงการใชความตกลงท่ีมีลักษณะผสม (ความตกลงท่ีมีผล ครอบคลุมท้ังอํานาจของรัฐบาล
ระดับภูมิภาค ประชาคม สหพันธ สหรัฐ และมลรัฐ) เพ่ือใชจัดระเบียบความสัมพันธภายนอกของอาเซียนและ
ของประเทศสมาชิก ปจจุบันมีสถานการณความรุนแรงเกิดข้ึนมาก จึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีมาตรการท่ีเปน
มาตรฐานรวมกันโดยเห็นวาควรบัญญัติไวในกฎบัตรอาเซียน ประชาชนในประเทศสมาชิกตองรวมมือกัน 
เทคนิคท่ีใชตองเปนมาตรฐานรวมกัน ตองมีองคการระหวางประเทศเปนผูดูแลและตัดสินใจในการดําเนินการ 
มาตรการท่ีใชในประเทศหนึ่งก็ตองใชกับประเทศอ่ืนๆดวย การเจรจาไมวาดวยเรื่องใดตองอยูภายใตกฎบัตร
อาเซียน เลขาธิการอาเซียนตองเปนคนกลางในการจัดการในกิจการและการแกไขขอพิพาทตางๆ จนสําเร็จ 
โดยวิธีการในปจจุบันนี้ยังไมมีความเขมขนนัก จําเปนท่ีประเทศสมาชิกตองรวมมือกัน คิดคนหามาตรการท่ีเปน
มาตรฐานกวานี้ 

 ๔.๕ ASEAN Single Aviation Market: One Sky but Different Approaches toward the 
Right of Air Passengers with Disabilities โดย Ms. Lalin Kovudhhikulrungsri Thammasat 
University  
 ASEAN single aviation market (ASAM) คือการเปดเสรีทางการบินในสมาคมอาเซียน  โดยการ
ยกเลิกขอจํากัดทางการบินในแงจํานวนครั้งของการบินระหวางประเทศภายในสมาชิกอาเซียน แตมักไมคอยมี
การพูดถึงในแงมุมของการอํานวยความสะดวกใหแกผูพิการ หรือในแงหนึ่งก็คือการสรางความเทาเทียมกันของ
ประชากรนั่นเอง 
 ปจจุบัน สิทธิในการเดินทางทางอากาศของผูพิการไมเปนท่ีพูดถึงมากนักในเวทีระดับโลก แมวาการ
เดินทางทางอากาศจะเปนเสนทางสําคัญ และเปนธุรกิจระดับระหวางประเทศก็ตาม  แม Convention on the 
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right of person with disabilities (CRPD) เสนอใหเพ่ิมเติมเรื่องสิทธิในการเดินทาง ในแงของการเลือก
ปฏิบัติ และการเขาถึงสิ่งตางๆ ท้ังในแงของขอมูล และสิ่งแวดลอมตางๆ แลว แตจุดออนสําคัญของ CRPD คือ
การจัดการท้ังหลายนี้ ไมวาจะทําใหมหรือปรับปรุง ก็ลวนแลวแตตองใชงบประมานและเวลาเปนอยางมาก และ 
CRPC เองก็ไมไดกําหนดรายละเอียดท่ีชัดเจนถึงรูปแบบของแผนการตางๆ  อีกท้ังในทางปฏิบัติแลวเปนไปได
ยากท่ีจะผูกพันประเทศตางๆในทันที โดยไมคํานึงถึงระดับการพัฒนาของแตละประเทศ  
 เพ่ือท่ีจะทําใหขอผูกพันนั้นชัดเจนและมีผลมากยิ่งข้ึน จําเปนท่ีรัฐสมาชิกจะตองกําหนดกรอบเวลา            
ในการดําเนินการ และตองดําเนินการอยางตอเนื่องและคอยเปนคอยไป การปฏิบัติจะตองไมมีขอยกเวน ท้ังนี้
เพราะการปฏิเสธการใหบริการถือเปนการเลือกปฏิบัติ  
 International Civil Aviation Organization (ICAO) สรางความกาวหนาในแงของการเดินทางของผู
พิการท่ีเพ่ิมมากข้ึนกวา CRPD โดยไดจัดพิมพคูมือสําหรับการเขาถึงการเดินทางทางอากาศของผูพิการ  สวนใน
แงของการเขาถึงขอมูล ไดกําหนดรายละเอียดโดยแบงแยกออกเปนชวงเวลาตางๆ  ข้ันตอนการจองตั๋วเดินทาง
ข้ันตอนขณะมาถึง ข้ันตอนขณะข้ึนเครื่องและเดินทาง ข้ันตอนขณะท่ีมาถึงจุดหมาย อีกท้ังยังกําหนดใหมีผูชวย
เหลือขณะเดินทาง ท้ังนี้ คูมือดังกลาวไมใช เพียงแต กับประเทศสมาชิกเทานั้น แตรวมถึงผูประกอบการ
ภาคเอกชนดวยท่ีมีหนาท่ีใหบริการแกผูพิการ แตอยางไรก็ดี ICAO ไมมีสภาพบังคับอยางกฎหมาย 
 สถานการณในอาเซียน 
 1. ASEAN multilateral air transport agreement ไมไดกลาวถึงการเดินทางของผูพิการไวโดยตรง 
และขณะนี้ยังไมมีกฎหมายรวมกันในอาเซียน มีเพียงไทยและอินโดนีเซียท่ีมีกฎหมายภายในท่ีสามารถปรับใช
กับสายการบินของประเทศได ทําใหเกิดความไมชัดเจนในการบังคับใชกฎหมายกับสายการบินระหวางประเทศ 
 2. ควรใชแนวปฏิบัติตาม CRPD เนื่องจาก ICAO และ EU รับรองเพียงวาผูพิการจะไมถูกปฏิเสธ
เพราะเหตุแหงความพิการเทานั้น อีกท้ังในเรื่องของบริการและการชวยเหลือตางๆ  ตองปราศจากคาธรรมเนียม
โดยสิ้นเชิง แต ICAO ยังมีตัวเลือกใหอาจเปนการใหสวนลดก็ได สุดทายคือ CRPD ไมจํากัดอยูแตเพียงหนาท่ี           
ในการจัดการเขาถึงขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัยเทานั้น แตครอบคลุมขอมูลท่ีเก่ียวของท้ังหมด หลักการของ 
CRPD มีความสําคัญเพราะมุงไปท่ีการเพ่ิมและการรับรองสิทธิ รวมท้ังใหเสรีภาพในการเดินทางทางอากาศ    
แกผูพิการ 
 3. การบังคับใชดําเนินรอยตามอยางของ EU เพราะการบังคับใชกฎหมายของ EU มีความชัดเจน และ
เปนผลมากกวา มีการแยกหนาท่ีรับผิดชอบระหวางตัวพนักงานสายการบิน และสายการบิน 
 4. ในดานเนื้อหาสามารถเดินตาม ICAO ได เนื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียนเปนสมาชิกของ ICAO 
อยูแลว ทําใหงายตอการปรับตัว และการปรับปรุง หรือออกกฎหมายภายในใหสอดรับ 
 อาเซียนตองการมาตรฐานท่ีเทาเทียมและสมํ่าเสมอกันในการจัดบริการเก่ียวกับการเดินทางทาง
อากาศของผูพิการ โดยการแลกเปลี่ยนแนวคิดซ่ึงกันและกัน 

 ๔.๖ The Safeguarding of Southeast Asia’s Intangible Cultural Heritage in the 
ASEAN Socio-Cultural Community โดย Mr. Rangga Aditya DACHLAN, Universitas Gadjah Mada 
 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเปนเสาหลักของประชาคมอาเซียน ท่ีเกิดหลังสุด และไดรับการ
พัฒนานอยท่ีสุด แตหัวใจสําคัญของการกาวเขาสูประชาคมโลกคือการรวมตัวกันเปนหนึ่งเดียว ซ่ึงองคประกอบ
หนึ่งท่ีสําคัญก็คือการรักษาไว และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน ซ่ึงรวมท้ังมรดกทางวัฒนธรรมท่ี มี
รูปราง (Tangible cultural heritage -TCH) และมรดกทางวัฒนธรรม ท่ีไมมีรูปราง ( Intangible Cultural 
Heritage - ICH) เม่ือพิจารณาเนื้อหาแลว ถือวา ICH มีความสําคัญกวา  TCH ท้ังนี้เพราะมรดกท่ี มีรูปราง            
ลวนแตกอตัวข้ึนมาจากรากเหงาทางความคิดท่ีไมเปนรูปธรรม และแสดงออกมาในรูปแบบของรูปธรรมใน
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ทายท่ีสุด จึงอาจพูดไดวา ICH เปนหัวใจของมรดกทางวัฒนธรรมตางๆ  เชน การเตนตางๆ ทาเตนและการ
เคลื่อนไหวตางๆเปน ICH แตเสื้อผาท่ีสวมใสเปน TCH แตกรรมวิธีในการยอม การใหสี เปน ICH แตงานท่ีเสร็จ
ออกมาแลวเปน TCH แมแตเรื่องเลาของพ้ืนเมืองตางๆก็ถือเปน ICH เชนกัน  
 เครื่องมือในทางระหวางประเทศมีมากมายท่ีพูดถึงการคุมครองมรดกทางวัฒนธรรมท่ีเปนรูปราง เชน 
วัตถุโบราณ แตมีนอยมากท่ีพูดถึงเรื่องของ ICH และ The 2003 convention of safeguarding of 
intangible cultural heritage (ICHC) เปนหนึ่งในเครื่องมือท่ีสําคัญ และเปนเครื่องมือในทางกฎหมาย
ระหวางประเทศชิ้นแรกท่ีพูดถึงการจัดการปกปองใหแก ICH โดยเฉพาะเจาะจง รวมท้ังไดใหคํานิยามตางๆ
เอาไว ICHC ไมเพียงแตปกปองและคุมครอง ICH เทานั้น แตยังคํานึงถึงความอยูรอด และการคงอยู รวมถึงการ
สืบทอดไปยังคนรุนตอไปอีกดวย  โดยในระดับภายในประเทศ สนธิสัญญากําหนดใหประเทศสมาชิกกําหนด
มาตรการภายในเปนของตัวเอง ไมวาจะเปนการตั้งหนวยงานท่ีคอยดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ การจัดทํามาตรการ
ปองกัน เปนตน สวนในระดับระหวางประเทศ ประเทศสมาชิกสามารถเสนอชื่อเปนตัวแทนของ ICH นั้นๆ ได 
โดยการสงเปนรายการ ICH ท่ีตองการเปนตัวแทนมา หรือยื่นรายการของ ICH ท่ีตองการการปกปองอยาง
เรงดวน  และหากเกิดขอสงสัยในองคประกอบของ ICH วาเปนของประเทศผูกลาวอางจริงหรือไม                     
และมีประเทศอ่ืนอีกท่ีกลาวอางวาองคประกอบของ ICH นั้นเปนของตน หากไมมีประเทศใดท่ีสามารถยืนยันได
วา ICH นี้เปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนในอาณาเขตของตน หรือเปนการแสดงออกของตัวตนจริงๆ ขอกลาวอางนั้นถือเปน
ความผิดภายใต ICHC ท้ังนี้ ป ระเทศไทยและสิงคโปรเปนประเทศสมาชิกอาเซียนท่ียังไมไดลงนาม       
ในสนธิสัญญา แตประเทศไทยก็ไดใหความรวมมืออยางดีในการปฏิบัติตามแนวทางของ ICHC  
 จุดออนสําคัญของ ICHC คือการไมมีแนวทางการระงับขอพิพาทระหวางประเทศ ท้ังท่ีในความเปนจริง
เกิดขอพิพาทในเรื่อง ICH ข้ึนหลายตอหลายครั้ง เนื่องจากรากเหงาทางวัฒนธรรมมีความใกลเคียงกันอยางมาก 
จึงไมนาแปลกใจ และสามารถเขาใจไดวาอาจเกิดขอพิพาทระหวางประเทศเพ่ือนบานข้ึน เชน ระหวาง
อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ไมวาขอพิพาทจะเกิดจากความเขาใจท่ีผิด หรือความยึดม่ันถือม่ันจนเกินควรในความ
เปนชาติก็ตาม  ดังนั้น กลไกในการระงับขอพิพาทระหวางประเทศในเรื่องของ ICH จึงเปนสิ่งจําเปนในการ
หาทางระงับขอพิพาทโดยสันติวิธีท่ีจะทําใหท้ัง สองฝายพอใจ และปองกันการบาดหมางกันระหวางประเทศ
เพ่ือนบาน เจาหนาท่ีระดับสูงของแตละประเทศสมาชิกอาเซียน จึงจะตองมีความรูความเขาใจในเรื่องของ ICH 
ขอยุงยาก ซับซอน และประเด็นออนไหว 
 เปนท่ีคาดการณวา Committee on Cultural and Information (COCI) จะเปนหัวหอกท่ีสําคัญ     
ในอนาคต ภายใต ICHC ซ่ึงจะมาเติมเต็มกระบวนการในการระงับขอพิพาทระหวางประเทศตางๆ ซ่ึง ICHC 
ขาดหายไป 
 สําหรับอาเซียนนั้นมี The declaration on ASEAN unity in cultural diversity 2011 ซ่ึงถือวา
เปนสัญญาณท่ีดีในการแกปญหา เนื่องจากไมเคยมีสนธิสัญญาในระดับอาเซียนใดท่ีพูดถึง ICH โดยเฉพาะ
เจาะจงมากอน แตสนธิสัญญาดังกลาวมีขอดอยเนื่องจากไมไดมีฐานะผูกพันอยางกฎหมาย  
 วิทยากร ไดสรุปในตอนทายวาเปนเรื่องสําคัญยิ่งท่ีจะตองทําใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของ 
ICH และเราตางก็ตองทําความเขาใจวาวัฒนธรรมบางอยาง ไมวาจะท่ีมีรูปรางหรือไมนั้น อาจปรากฏข้ึนได            
ในหลายประเทศ เม่ือเราคํานึงถึงสภาพภูมิประเทศ และรากเหงาทางวันธรรมตางๆ ดังนั้นเราจึงตองลดอัตตา
ความเปนชาติลงบางเม่ือเราตองการท่ีจะผลักดันประชาคมอาเซียนเขาสูเวทีโลก ผลประโยชนของแตละ
ประเทศจะมีไดก็ดวยการรวมมือกัน และทําความเขาใจระหวางกัน 
 
บทสรุป  
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 การประชุมใหญประจําป ๒๕๕๘ ของสมาคมกฎหมายระหวางประเทศแหงเอเชีย ( ASIANSIL)          
Asian Society of International Law 5th Biennial Conference ในหัวขอ International Law and the 
Changing Economic & Political Landscape in Asia ไดเนนไปท่ีประเด็นขอทาทายในกฎหมายระหวาง
ประเทศท่ีทวีปเอเชียยังคงเผชิญอยู เชน การระงับขอพิพาทโดยสันติวิธี ความรวมมือกับองคการระหวาง
ประเทศในคดีอาญาระหวางประเทศ และประเด็นขอทาทายใหมท่ีเกิดข้ึนหรือมีแนวโนมวาจะเกิดข้ึน                
ในสถานการณทางการเมืองและเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป เชน เรื่องของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส               
การคุมครองสิทธิมนุษยชน และการอนุญาโตตุลาการระหวางรัฐกับนักลงทุนตางประเทศ โดยแนวโนมท่ีเกิดข้ึน              
คือการรวมกลุมทางภูมิภาคซ่ึงทําใหมีการกระทําขามพรมแดนมากข้ึนไมวาจะเปนการกระทําความผิดอาญา 
หรือการคาและการลงทุนระหวางประเทศ แมแตละประเทศจะมีอํานาจอธิปไตยเปนของตนเองซ่ึงหมายความ
วาประเทศอ่ืนจะเขามาแทรกแซงกิจการภายในมิได แตประเทศตางๆ จะตองมีการผอนปรนหลักการดังกลาว
โดยตองใหความรวมมือเพ่ือแกปญหาขอขัดของท่ีทุกๆ ประเทศมีสวนไดเสียรวมกัน  
 นอกจากหัวขอในการประชุมจะเปนเรื่องทางวิชาการแลว วิทยากรยังนําเสนอแนวทางปฏิบัติท่ีควรจะ
เปนโดยเปรียบเทียบกับแนวทางปฏิบัติท่ีเปนสากล เชน แนวทางปฏิบัติของสหประชาชาติ องคการระหวาง
ประเทศ และความตกลงระดับทวิภาคีและพหุภาคีตางๆ เพ่ือใหประเทศในเอเชียมีความสอดคลองเขาใจ            
ในเรื่องวิชาการและมีความความตระหนักถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน อันจะเปนประโยชนรวมตอการพัฒนากฎหมาย
และกลไกระหวางประเทศในเอเชียในอนาคต  
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