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การประชุมใหญประจําป ๒๕๕๘ ของสมาคมกฎหมายระหวางประเทศแหงเอเชี
(ASIANSIL)
ย
Asian Society of International Law 5th Biennial Conference
หัวขอ International Law and the Changing Economic & Political Landscape in Asia
วันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมพลาซา แอทธินี กรุงเทพมหานคร
-----------------------------------------การประชุมใหญ
ประจําป ๒๕๕๘ ของสมาคมกฎหมายระหวางประเทศแหงเอเชีย (
ASIANSIL)
ที่กรมบังคับคดีไดเขารวมประชุมสามารถแบงออกไดเปน 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 มีผูใชอินเตอรเน็ตและจํานวนอุปกรณที่เชื่อมตอกับอินเตอรเน็ตจํานวน
มาก ซึ่งพบวาขอมูลตางๆที่สงขึ้นสูเครือขายอินเตอรเน็ตมีขอมูลจํานวนมากที่เปนขอมูลสวนตัวและสามารถ
นําไปใชในทางที่ผิดได ในขณะที่มีอุปกรณที่เชื่อมตอกับอินเตอรเน็ตจํานวนมากเสี่ยงที่จะถูกรุกล้ําเขาถึงขอมูล
สวนตัว ประชาชนสวนใหญยังไมตระหนักถึงความสําคัญของขอมูลสวนบุคคลประกอบกับ คานิยมการแบงปน
ขอมูลในสังคมอินเตอรเน็ต แต ดวยเครื่องมือตางๆที่มีในปจจุบันยังไมสามารถทําใหประชาชนเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการแบงปนขอมูลทางอินเตอรเน็ตได ซึ่ง รัฐไดมีการพยายามที่จะออกกฎหมายในการคุมครองขอมูล
(Data Protection Bill) มาโดยตลอด
เทคโนโลยีขอมูลสารสนเทศ (Information communication and Technology, ICT) เปนเครื่องมือ
สื่อสารซึ่งในปจจุบันไดมีบทบาทอยางมากในการเพิ่มผลผลิตและเปนสิ่งสําคัญในการเอื้อใหเกิดเศรษฐกิจดิจิตัล
(Digital Economy) ทําใหเกิดขอพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิสวนบุคคลอันเปนสิทธิพื้นฐานของมนุษย
สิทธิสวนบุคคลอาจ มีนิยามแตกตางกันไปในแตละ กรณี แตมีสวนที่เหมือนกันคือการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ซึ่งหลักในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลตองอยูบนพื้นฐานบางประการ และโดยหลักทั่วไปแลวหามการเก็บ
ขอมูลสวนตัว ยกเวนในบางกรณี เชน ขอยกเวนตามกฎหมายแรงงาน การขอขอมูลเพื่อใชในการรักษาพยาบาล
หรือการบังคับใชกฎหมาย เปนตน ซึ่งจะตองแนใจวาขอยกเวนดังกลาวจะตองไมนําไปสูการเลือกปฏิบัติ
ทั้งนี้ การคุมครองขอมูลสวนบุคคลจะตองอยูบนหลักการสําคัญ เชน การเก็บขอมูลจะตองกระทํา โดยผูมีอํานาจ
ดวยกระบวนการที่เปนธรรมและ โดยความยินยอมของเจาของขอมูล กระทําโดยจําเปนและมีเหตุผลในการ
จัดเก็บ ระบบเก็บรักษาขอมูลตองมีความมั่นคง เปนตน
ถึงแมหลายประเทศจะนําหลักการดังกลาวไปปฏิบัติเพื่อคุมครองสิทธิสวนบุคคลก็ตาม แตดวยปจจัย
ทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม หรือความเชื่อ ทําใหแตละประเทศมีระดับความคุมครองสิทธิสวนบุคคล
ไมเทากัน และ ในปจจุบัน แอพพลิเคชั่น สวนใหญ ตองการขอมูลสวนบุคคลของผูใชเพื่ออํานวยความสะดวก
ในการใหบริการ และเพื่อคุมครองสิทธิสวนบุคคลจึงมีเครื่องมือเพื่อการอําพรางตัวตนในการทําธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส และเครื่องมือ และบริการ เหลานี้ไดถูกนําไปใช ในการอําพรางตน เพื่อกออา ชญากรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส การหาความสมดุลระหวางความมั่นคงและสิทธิสวนบุคคลจึงเปนประเด็นที่มีความทาทาย
อยางมาก

-2ประเทศไทยมีผูใชอินเตอรเน็ตจํานวนมาก และมีมูลคาการทําธุรกรรมการเงินทางอินเตอรเน็ตสูงที่สุด
ในอาเซียน ประเทศไทยจึงมีประเด็นเกี่ยวกับสิทธิสวนบุคคล แมจะมีบทบัญญัติในกฎหมายหลายๆ ฉบับ
ที่ใหความคุมครองสิทธิสวนบุคคลไว เชน ในรัฐธรรมนูญ และกฎหมายฉบับอื่นๆ ก็ตาม แตก็ยังมีความจําเปนที่
ประเทศไทยจะตองผลักดันกระบวนการทางกฎหมายเพื่อคุมครองสิทธิสวนบุคคลและขอมูลสวนบุคคลเพิ่มเติม
เพื่อรองรับนโยบายของรัฐเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิตัล
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
เพื่ออินเทอรเน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง
Prof. Avv. Giusella Finocchiaro
วิทยากรกลาวถึงสิทธิสวนบุคคลในยุโรปวาเปนสิทธิพื้นฐาน ซึ่งเกี่ยวของกับศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
การเคารพในความเปนสวนตัวและชีวิตครอบครัว และการเคารพในขอมูลสวนบุคคล อันไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมาย ซึ่งหลักพื้นฐานที่ใชในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลคือสิทธิในการควบคุมขอมูล (Right to
Control Personal Data) และหลักที่ใชตอบโตคือสิทธิในการถูกลืม (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) ซึ่งมีวัตถุประสงค
เพื่อคุมครองสิทธิพื้นฐานและเสรีภาพของบุคคลในสวนที่เกี่ยวกับสิทธิสวนบุคคล แตเปนการยากที่จะหาความ
สมดุลระหวางการคุมครองขอมูลสวนบุคคลและเสรีภาพในการแสดงออก แตมีขอยกเวนที่ไมตองไดรับความ
ยินยอมเชนกัน เชน การใชขอมูลเพื่อวัตถุประสงคในการขาว ศิลปกรรม หรือวรรณกรรม เปนตน
ขอบังคับดังกลาวใหนิยามของคําวา ขอมูลสวนบุคคล (
Personal data) หมายถึง ขอมูลใดๆ ที่ระบุ
หรือสามารถระบุตัวบุคคลตามธรรมชาติได ซึ่งการระบุตัวบุคคลนั้นไมวาโดยตรงหรือโดยออมโดยอางอิงจาก
หมายเลขประจําตัว หรือปจจัยอื่นๆ ซึ่งระบุถึงรูปพรรณ สัณฐาน หรือสถานะทางสังคม เปนตน Ò ในสวนของ
การดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล ( Processing of personal data) หมายถึงการปฏิบัติการใดๆ
หรือกลุมการปฏิบัติการซึ่งไดกระทําแกขอมูลสวนบุคคลไมวาโดยอัตโนมัติหรือไมเชนการจัดเก็บ บันทึก จัดเรียง
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช ฯลฯ Ó ซึ่งขอบังคับนี้ไมใชบังคับกับนิติบุคคล Ô
การสงขอมูลไปยังประเทศที่สามอาจสามารถกระทําไดหากประเทศที่สามนั้นมีระดับความคุมครอง
สิทธิสวนบุคคลอยางเพียงพอ ซึ่งการพิจารณาวาประเทศที่สามใหความคุมครองอยางเพียงพอหรือไม
0
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Ò

2

Article 2(a) of the Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council
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
Ó

-3ตองพิจารณาถึงปจจัยตางๆ เชน ลักษณะของขอมูลที่สง วัตถุประสงคในการสง และประเทศตนทาง
และประเทศปลายทางในการสงขอมูลดังกลาว ถาหากประเทศที่สามไมสามารถใหความคุมครองขอมูล
สวนบุคคลไดอยางเพียงพอ (โดยพิจารณาจากบทบัญญัติแหงกฎหมาย ขอบังคับทางวิชาชีพ และมาตรการ
คุมครอง) ประเทศสมาชิกสามารถยับยั้งการสงขอมูลสวนบุคคลไปยังประเทศดังกลาวได แตทั้งนี้มีขอยกเวน
บางประการที่ขอมูลสวนบุคคลอาจสงไปยังประเทศนอกสหภาพยุโรปได เชนในกรณีที่ไดรับความยินยอมโดย
ชัดแจงจากเจาของขอมูล เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามสัญญาของเจาของขอมูล เพื่อประโยชนสาธารณะ
หรือเพื่อประโยชนในการรักษาชีวิตของเจาของขอมูล
ไดมีการเสนอกฎเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลทั่วไป ( Regulation on general data protection)
ซึ่งนาจะมีผลใชบังคับในอีกไมนาน ซึ่งถาหากไดมีการยอมรับ 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 ซึ่งใหการ
รับรองสิทธิในการถูกลืม (Right to be forgotten) สิทธิในการเคลื่อนยายขอมูล (Right to data portability)
หลักความรับผิด (principle of accountability) และ ความเปนสวนตัวโดยการเลือก (privacy by design)
Right to be forgotten คือ สิทธิในการที่จะลบขอมูลสวนบุคคล เมื่อ
๑. ขอมูลนั้นไมเปนที่ตองการแลว
๒. มีการถอนความยินยอม หรือ พนกําหนดระยะเวลาการจัดเก็บขอมูลดังกลาว
๓. มีการใชสิทธิโตแยง
๔. การดําเนินการกับขอมูลนั้นไมสอดคลองกับระเบียบ
Right to data portability คือ สิทธิในการทําสําเนาของขอมูลที่อยูระหวางดําเนินการ ไมวาอยูใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม และเพื่อการใชงานของเจาของขอมูลตอไปในภายหนา
Principle of accountability คือหนาที่ของผูควบคุมขอมูลซึ่งตองใชมาตรการที่เหมาะสมเพื่อใหเกิด
ความสอดคลองตอกฎ เชนการเก็บรักษาเอกสาร การใหความคุมครอง หรือการประเมินผลกระทบ เปนตน
Privacy by design คือหนาที่ของผูควบคุมขอมูลที่จะใชเทคโนโลยีและมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให
เกินความสอดคลองกับกฎทั้งในแงของเวลาในการเลือกใชรูปแบบการดําเนินการเกี่ยวกับขอมูล
(Time of determining the means for processing) และระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการเกี่ยวกับขอมูล
(Time of the processing)
Privacy by default คือหนาที่ของผูควบคุมขอมูลที่จะใชกลไกเพื่อใหเกิดความมั่นใจวามีเพียงขอมูล
สวนบุคคลซึ่งมีความจําเปนเทานั้นที่ถูกดําเนินการทั้งในแงของปริมาณของขอมูลและเวลาที่ใชในการดําเนินการ
เกี่ยวกับขอมูล
ในการนี้
มีคําตัดสินของศาลยุติธรรมแหงสหภาพยุโรปที่เกี่ยวของกับกฎดังกลาว (ซึ่งยังไมบังคับใช) คือ
๑. Google Spain SL and Google Inc. v Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
and Mario Costeja González (Case C-131/12)
ศาลวินิจฉัยวาผูใหบริการมีหนาที่ที่จะนําออกซึ่งผลการคนหาจากชื่อของบุคคลซึ่งเชื่อมตอไปยังหนา
เครือขายที่แสดงโดยบุคคลที่สาม ซึ่งเปนการรับรองสิทธิในการที่จะไมพบเจอ
๒
. Maximillian Schrems v Data Protection Commissioner (Case C-362/14)
ศาลวินิจฉัย
วาสหรัฐอเมริกาไมไดใหความคุมครองอยางเพียงพอตอขอมูลสวนบุคคลของสหภาพยุโรป
ดังนั้นการสงขอมูลจึงกระทําไดหากไดรับความยินยอมของเจาของขอมูลหรือใชหลักความยินยอมลวงหนา
(pre-approved rules)
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วิทยากรกลาววา การหาความสมดุลของสิทธิสวนบุคคลและความมั่นคงเปนเรื่องที่
กระทําได ยาก
เนื่องจากความมั่นคงของแตละประเทศนั้นขึ้นอยูกับนโยบายของรัฐบาลของแตละประเทศ เชนในประเทศจีน
ใหความสําคัญอยางมากตอเรื่องความมั่นคง ในขณะที่ประเทศอื่นใหความสําคัญในเรื่องความมั่นคงไมเทา
ประเทศจีน ซึ่งแตกตางจากสหภาพยุโรป
การกอการรายในประเทศตางๆอาจทําใหประเทศตางๆโดยเฉพาะในเอเชียพยายามที่จะทําให
มาตรการดานความมั่นคงมีความเขมงวดมากยิ่งขึ้น โดยอาจเพิ่มความเขมงวดในกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ
สวนบุคคลเชนการใหอํานาจรัฐในการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลของประชาชน โดยที่การลวงละเมิดสิทธิ
สวนบุคคลนั้นไดกระทําโดยถูกตองตามกฎหมายเนื่องจากมีการออกกฎหมายมาเพื่อรับรองการใชอํานาจนั้น
ในชวงที่ผานมา สิทธิสวนบุคคลบนอินเตอรเน็ตมีความหละหลวม แตนาจะมีความเขมงวดมากยิ่งขึ้น
ในอนาคตอันใกลนี้
วิทยากรตอบคําถามของพิธีกรวา ในความเห็นของวิทยากร อินเตอรเน็ตไมไดมีวัตถุประสงค
เพื่อการคา แตเปนวิทยาการเพื่อการติดตอสื่อสารหรือเพื่อความสะดวกสบาย ซึ่งในปจจุบันนี้ไดมีประเด็น
เกี่ยวกับการใหบริการอินเตอรเน็ตไรสายใตน้ําซึ่งยังไมมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว อินเตอรเน็ตจึงเปนสิ่งที่
ไมมีความปลอดภัย
สฤณี อาชวานันทกุล ศาสตราจารยวุฒิคุณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และประธานมูลนิธิ
เพื่ออินเทอรเน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง
วิทยากรเห็นวาคนไทยเปนกลุมคนที่ชื่นชอบการเขาสังคมและชอบการแบงปนทางอินเตอรเน็ต
แตก็ตองการความเปนสวนตัวในขณะเดียวกัน ซึ่งลักษณะการใชงานอินเตอรเน็ตของคนไทยมักไมคํานึงวา
ขอมูลประเภทใดบางควรเปดเผยหรือไม และความมั่นคงทางอินเตอรเน็ตเกี่ยวพันกับความมั่นคงของชาติดวย
เชนกัน เนื่องจากอาจเกิดการลวงล้ําขอมูลของหนวยงานราชการได และมองวาสิทธิสวนบุคคลเปนสิทธิพื้นฐาน
ซึ่งตองพิจารณาถึงเรื่องการทิ้งรองรอยของขอมูลไวบนอินเตอรเน็ตดวย นอกจากนั้น วิทยากร มีความเห็นวา
ประชาคมระหวางประเทศควรหามาตรฐานขั้นต่ําเกี่ยวกับสิทธิสวนบุคคลรวมกัน
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 เปนจํานวนมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งคนที่ใชโทรศัพทมื อถือสมารทโฟน
และเปนการเปดเสรีในการเขาเว็ปไซต บางครั้ง มีการละเมิดในลิขสิทธิ์ของเจาขอ งเว็บไซต และโดยเฉพาะการ
ใชไลน ซึ่งปรากฏวามีการขโมยขอมูลทางไลนได
ดวยเรื่องนี้เปนของใหม กระบวนการปองกันยังอยูในระหวางการพิจารณาหาขอมูลของปญหา
เพื่อพิจารณาหาทางปองกั น ในระยะแรก เห็นควร ใหมีการตรวจสอบ เลขรหัสประจําคอมพิวเตอรที่ตออยูบน

-5เครือขาย (IP address) ของผูกระทําความผิดเพื่อการนํามาลงโทษ แตยังตองมีการพิจารณาเพิ่มเติมในกรณีที่
ผูกระทําผิดและผูเสียหายอยูคนละประเทศกัน
วิทยากรบางทานเสนอใหมีจรรยาบรรณในการใชอินเตอรเน็ต ซึ่งตองระดมความคิดของผูที่อยูใน
วงการ ไอที เนื่องจากอินเตอรเน็ต มีหลากหลายมาก การรางจรรยาบรรณจึงตองรางใหครอบคลุมทุกพื้นที่
ของการใชงาน ซึ่งตองมีการศึกษาวิเคราะหกันตอไป
๑.๔ ดานกฎระเบียบระหวางประเทศวาดวยพื้นที่ไซเบอร
๑.๔.๑ Determining Jurisdiction over Online Misconduct: ASEAN’s Cyber
Security Challenge โดย Mr. Ankur Gupta, Temasek Polytechnic, Singapore
วิทยากรเสนอแนะฝายนิติบัญญัติของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อพิจารณาประเด็นเรื่องเขต
อํานาจของประเทศหนึ่งๆ เมื่อมีการกระทําความผิดบนพื้นที่ไซเบอร ( Cyberspace) เนื่องจากการกระทํา
ความผิดบนพื้นที่ไซเบอรนั้นมีลักษณะขามพรมแดนและอาจครอบคลุมเขตอํานาจหลายประเทศ โดยแนะนําวา
อาเซียนควรมีกฎเกณฑที่กําหนดเรื่องเขตอํานาจนี้เปนการเฉพาะ และการพิจารณาเรื่องเขตอํานาจจะตอง
คํานึงถึงปจจัยที่สําคัญหลายประการ ไดแก การกําหนดวาความผิดนั้นไดกระทําลง ณ ที่ใด หรือหลักอางเขต
อํานาจหรือผลประโยชนเพื่อดําเนินคดีในประเทศตนนั้นจะตีความกวางแคบเพียงใด เปนตน ประเทศสมาชิก
จะตองมีการผอนปรนในเรื่องอํานาจอธิปไตยของตน การที่มีความตกลงรวมกันในการออกกฎหมายดังกลาว
จะมีผลเปนการตกลงรวมกันในเรื่องของเขตอํานาจไปในตัว การรางความตกลงดังกลาวจะตองแนใจวา
การกระทําความผิดบนพื้นที่ไซเบอรนั้น มีความเกี่ยวพันอยางเพียงพอ (Sufficient connection) หรือความ
เกี่ยวโยงอันแทจริง ( Genuine link) กับประเทศสมาชิกอาเซียนอยางนอยหนึ่งประเทศ วิทยากรเสนอแนะวา
สมาชิกอาเซียนควรเริ่มตนดวยการคนหากฎเกณฑในระดับสากลและจําเปนที่จะตองมีในการกําหนดวาประเทศ
ใดมีเขตอํานาจเหนือการกระทําที่ผิดกฎหมายบนพื้นที่ไซเบอรเสียกอน เพื่อเปนการขจัดความยุงยากในเรื่อง
กฎหมายขัดกัน ซึ่งอาเซียนอาจอางอิงถึงผลการศึกษาของ
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) ซึ่งไดมีการแนะนําใหรัฐภาคีรวมมือ (Cooperate) และหารือ (Consult) ในการเสาะหาเขต
อํานาจที่มีความเหมาะสมที่สุดในการดําเนินคดี
นอกจากกฎหมายสารบัญญัติเกี่ยวกับความผิดบนพื้นที่ไซเบอรแลว ประเทศสมาชิกอาเซียน
จะตองพิจารณาถึงกฎหมายสบัญญัติดวย ทั้งเรื่องการสืบสวนพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ต กฎหมายวาดวยการ
รวบรวมพยานหลักฐาน และการรับฟงพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งยังตองคิดคนชองทางในการ
สื่อสาร ลักษณะความรวมมือกัน เพื่อทําใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพ
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
มากขึ้นเรื่อยๆ ทําใหสงผลดีตอบริษัทตางๆ รวมถึงบริษัทขามชาติในการคาการลงทุนระหวางประเทศ
แตในขณะเดียวกัน ประเทศสมาชิกอาเซียนก็มีการออกกฎหมายภายในเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ซึ่งมีรายละเอียดแตกตางกันและมีการกําหนดใหการถายโอนหรือสงออกซึ่งขอมูลสวนบุคคลมีลักษณะ
ครอบคลุมหลายประเทศ ทําใหบริษัทที่ทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสจะตองตรวจสอบกฎหมายภายในของแต
ละประเทศที่เกี่ยวของเสียกอน ซึ่งสงผลใหเปนอุปสรรคหรือขอยุงยากของการดําเนินธุรกิจ นอกจากนั้น การที่

-6กลไกคุมครองสิทธิมนุษยชนที่ไมมีประสิทธิภาพก็อาจเปดโอกาสใหมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากรัฐบาลหรือ
บริษัทยักษใหญไดเชนกัน
วิทยากรเสนอแนะใหประเทศสมาชิกอาเซียนดําเนินการปรับปรุงกฎหมายภายในของตน
ใหสอดคลองกัน โดยอาจอางอิงกฎเกณฑระหวางประเทศเชนของสหภาพยุโรปหรือความตกลงระหวางสหภาพ
ยุโรปและสหรัฐอเมริกาเปนตนแบบ และยังตองจัดใหมีกลไกระงับขอพิพาทและการบังคับใชกฎหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหภูมิภาคอาเซียนมีความสามารถในการแขงขันในดานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสเมื่อเทียบ
กับภูมิภาคอื่นๆ และปองกันไมใหรัฐบาลหรือบริษัทยักษใหญดานไอทีควบคุมขอมูลสวนบุคคลของผูใช
อินเตอรเน็ตทั้งภูมิภาค
๒. ดานกฎหมายอาญาและสิทธิมนุษยชน
๒.๑ กฎหมายอาญาระหวางประเทศ ดํา เนินรายการโดย 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
วิทยากรเกริ่นนําวาปญหาที่นาสนใจของกฎหมายระหวางประเทศในสองทศวรรษที่ผานมาคือ
การตระหนักหรือการรับรูถึงความรับผิดของเอกชนในแงมุมของกฎหมายอาญาระหวางประเทศ
(International Criminal Law) โดยเฉพาะอยางยิ่งการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรง หรือการกระทํา
ที่เกิดความหายนะตอมวลมนุษยชาติ ทําใหรัฐรับเอาแนวความคิดเรื่องความรับผิดของเอกชนในการกระทําผิด
กฎหมายอาญาระหวางประเทศมาดังจะปรากฏเปนครั้งแรกชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สองในคดีอาชญากร
สงครามที่นูเรมเบิรกและโตเกียว และปรากฏตอมาในการจัดตั้ง International Criminal Tribunal for the
former Yugoslavia (ICTY) International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) และศาลอาญาระหวาง
ประเทศ (International Criminal Court - ICC) ทั้งนี้ วิทยากรสรุปวา ความรับผิดในการกระทําความผิด
กฎหมายอาญาระหวางประเทศสมควรแลวในปจจุบัน ที่จะสามารถใหเอกชนเปนผูรับผิดไดนอกจากรัฐ
ตอเหตุผลของขอสรุปดังกลาว วิทยากรกลาวถึงหลักการทั่วไปในเรื่องกฎหมายระหวาง
ประเทศวา เมื่อ “บุคคล” ตามกฎหมายระหวางประเทศในประเด็นนี้คือ “รัฐ” ดังนั้น การที่ผูใดจะมีความ
รับผิดไดตองมีสภาพบุคคล เมื่อรัฐมีสถานะดังกลาว รัฐจึงตองรับผิด จะใหเอกชนรับผิดไมไดเนื่องจากไมมี
สถานะบุคคลในสายตาของกฎหมายระหวางประเทศ อยางไรก็ดี กฎหมายอาญาระหวางประเทศมุงปราบปราม
การกระทําที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรงโดยการลงโทษบุคคลธรรมดาผูกระทําความผิดดังกลาว
ทั้งการกระทําในนามของรัฐหรือในนามสวนตัว ดังนั้น ความรับผิดในการกระทําความผิดกฎหมายอาญา
ระหวางประเทศสมควรแลวในปจจุบันที่จะสามารถใหเอกชนเปนผูรับผิดไดนอกจากรัฐ แมวาจะมีประเด็น
เรื่องอํานาจอธิปไตยของรัฐเขามาเกี่ยวของเปนอุปสรรคในการบังคับใชหลักการดังกลาวก็ตาม
นอกจากนั้น วิทยากรเสนอใหมีการชดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหาย (Compensation to victims) ดวย
วิทยากรสรุปอุปสรรคของกระบวนการที่จะใหปจเจกชนมีความรับผิดอาญาระหวางประเทศ
วา การกระทําความผิดอาญาระหวางประเทศมักเกิดขึ้นโดยการกระทําของบุคคลผูมีตําแหนงหนาที่ระดับสูง
ภายในรัฐ เปนเหตุใหรัฐที่ความผิดเกิดขึ้นไมอาจดําเนินคดีตอผูกระทําความผิดไดตามพฤตินัย จึงจําตองอาศัย
รัฐอื่นเปนผูดําเนินคดีแทน แตก็จะขัดกับเรื่องความคุมกันตามกฎหมายภายในและกฎหมายระหวางประเทศ
ที่ทําใหเกิดปญหาเพราะผูกระทําความผิดดังกลาวมักจะไดรับความคุมกันไมวาจะเปนความคุมกันในตัวบุคคล
หรือความคุมกันในตําแหนงหนาที่ จึงกลาวไดวากระบวนการทําใหเอกชนเกิดความรับผิดนั้นยังไมสามารถ
ตอบสนองความคาดหวังของประชาคมระหวางประเทศได

-72.๑.๒ The Path of Judicialization of International Criminal Law and Justice
in Asian Perspective โดย Dr. Kim Heejin, National University of Singapore
วิทยากรเกริ่นนําถึงประวัติของหลักกฎหมายอาญาระหวางประเทศอันเกิดขึ้นจากคดี
ที่นูเรมเบิรกและโตเกียวซึ่งมีสาเหตุมาจากสงครามโลกครั้งที่สอง
คดีนูเรมเบิรกมีสาเหตุมาจากฝายสัมพันธมิตรตั้งใจที่จะฟองรองดําเนินคดีกับพรรคนาซีของ
เยอรมนีในขอหาอาชญากรรมสงครามที่กระทําอยางโหดรายตอชาวยิวและพลเมืองของประเทศที่พรรคนาซี
ไปยึดครองไว โดยมีการจัดตั้ง “ The United Nations Commission for the Investigation of War
Crimes”เปนผูรับผิดชอบดําเนินการฟองรอง โดยคณะกรรมาธิการชุดดังกลาวเตรียมรางขอตกลงที่จะกอตั้ง
ศาลอาชญากรรมสงครามแหงสหประชาชาติ ซึ่งแนวความคิดไดรับอิทธิพลมาจากสนธิสัญญาขององคการ
สันนิบาตชาติ ค.ศ.1937 โดยขอตกลงไดดําเนินการจนเสร็จอยางเปนทางการในวันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ.1945
มีการลงนามโดยตัวแทนของ 4 ชาติมหาอํานาจ พรอมประเทศอื่นๆ อีก ๑๙ ประเทศ ซึ่งการจัดตั้งศาล
ที่โตเกียวนี้ ฝายประเทศสัมพันธมิตรก็ไดดําเนินการคลายกับการกอตั้งศาลที่นูเรมเบิรก �
หลังจากนั้น วิทยากรกลาวถึงเครื่องมือสําคัญในการบังคับใชซึ่งกฎหมายอาญาระหวาง
ประเทศ คือ ธรรมนูญกรุงโรมวาดวยศาลอาญาระหวางประเทศ ( The Rome Statute of the International
Criminal Court) และศาลอาญาระหวางประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามธรรมนูญกรุงโรมฯ โดยวิทยากรไดอภิปรายวา
ประเทศในทวีปเอเชียมีการใหความรวมมือ ( participation) หรือการยอมรับเครื่องมือดังกลาวหรือไม
ซึ่งสามารถวัดไดจากนโยบายภายในประเทศ ( domestic policies) หรือการตรากฎหมายอนุวัติการธรรมนูญ
กรุงโรมวาดวยศาลอาญาระหวางประเทศ � ในทายที่สุด วิทยากรสรุปวา ประเทศในทวีปเอเชียยังคงมีบทบาท
ในคดีอาญาระหวางประเทศนอยมาก เนื่องจากมีความขัดแยงภายในประเทศ ไมมีความรูความเขาใจ
หลักกฎหมายอาญาระหวางประเทศ ขาดแคลนผูเชี่ยวชาญ ขาดเจตจํานงทางการเมืองในการใชธรรมนูญ
กรุงโรมฯ และขาดความแนนอนในการเขารวม เขาเปนรัฐภาคีแหงธรรมนูญกรุงโรม ฯ จนกระทั่งถึงปจจุบัน
จํานวนประเทศในทวีปเอเชียที่เขารวมเปนรัฐภาคีก็ยังคงมีสัดสวนนอยที่สุดเมื่อเทียบกับทวีปอื่นๆ
(ทั้งนี้ 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
หลัก ความรับผิดชอบที่จะตองใหการปกปองปราบปราม × (Responsibility to protect/
R2P) เปนหลักการที่ไดรับการรับการรับรองในการประชุมระดับ ผูนําเพื่อทบทวนผลของปฏิญญาสหัสวรรษ
(High Level Panel Meeting) เมื่อวันที่ 14-16 กันยายน พ.ศ.2548 ณ นครนิวยอรก ที่เกี่ยวของกับ
การแทรกแซงทางมนุษยธรรม (humanitarian interference) โดยถือเปนความรับผิดชอบของรัฐและองคการ
ระหวางประเทศที่จะตองดําเนินการเพื่อคุมครองประชาชนจากการฆาลางเผาพันธุ การกวาดลางกลุมชาติพันธุ
หรือการกระทําอันเหี้ยมโหดอื่นๆ ( Atrocity Crimes) อยางไรก็ตาม หลักการเรื่องนี้เกี่ยวของกับกฎหมาย
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ไพลิน 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

-8ระหวางประเทศ อธิปไตยของรัฐ ความออนไหวทางการเมือง และความชอบธรรมในการปฏิบัติ จึงยังไมมีการ
นิยามแนวความคิดรวมถึงขอบเขตที่ชัดเจนของ R2PĨ
วิทยากรกลาววา หลัก
R2P ไดรับการกลาวถึงเปนครั้งแรกโดย International Commission
on Intervention and State Sovereignty (ICISS) เมื่อ ค.ศ.2001 และนับตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา
หลักดังกลาว ก็เปนที่ยอมรับในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของพันธะที่รัฐในประชาคมระหวางประเทศพึงปฏิบัติ
โดยวิทยากรยกตัวอยางกรณีที่มีการนําหลัก R2P ไปปรับใชคือ กรณี Libya and Cȏte d’Ivoire ค.ศ. 2011
และกรณีของเกาหลีเหนือ ทั้งนี้วิทยากรชี้ใหเห็นวา ทั้งสามกรณีขางตน ศาลอาญาระหวางประเทศมีสวนชวย
พัฒนาหลักดังกลาวอยางใดบาง เชน การสรางความตระหนัก หรือการเพิ่มความมั่นใจวาจะมีการจัดการ
อยางทันทวงทีหากมีการกระทําที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรุนแรง เปนตน อนึ่ง วิทยากรพยายามชี้ใหเห็นวา
การอํานวยความสะดวกของศาลในประเทศตอการผอนปรนอํานาจอธิปไตยของตนและการยอมรับให
หลักดังกลาวมีสถานะเปนจารีตประเพณีระหวางประเทศ จะมีสวนชวยในการพัฒนาหลักดังกลาวใหสามารถ
บังคับใชในทางปฏิบัติไดดียิ่งขึ้น ทายที่สุดแลว วิทยากรตั้งขอสังเกตตอศาลอาญาระหวางประเทศในการที่จะ
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” ซึ่งเนนหนักไปทางดานสิทธิมนุษยชน แต
วิทยากรกลาวอีกวา จริงอยูการละเมิดสิทธิมนุษยชนมีใหปรากฏเห็นทุกหนทุกแหง แตสิ่งที่เปนประเด็นสําคัญ
ในเรื่องสิทธิมนุษยชนที่จะนํามากลาว ณ ที่นี้ คือ “ practical conception” อันเปนหลักการที่แยกหลักสิทธิ
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 โดยเนนพิจารณาเฉพาะถึงการบัญญัติกฎหมายภายในรัฐที่รองรับ
หลักการขั้นพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนอันมีความเปนสากล
เมื่อมีการจัดตั้งองคการสหประชาชาติขึ้น กฎบัตรสหประชาชาติ (
The Charter of the
United Nations) อันเปนสิ่งที่แสดงถึงเปาหมายหลักขององคการสหประชาชาติ มาตรา 1 ระบุวา
“...เพื่อบรรลุถึงการรวมมือระหวางประเทศ ในอันที่จะแกปญหาระหวางประเทศทางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม หรือมนุษยธรรมและในการสงเสริมและสนับสนุนการเคารพตอสิทธิมนุษยชน และตออิสรภาพ
อันเปนหลักมูลสําหรับทุกคน โดยไมเลือกปฏิบัติในเรื่องเชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา ...” และดวยสภาพ
บังคับของสนธิสัญญาที่บรรดาประเทศสมาชิกตองปฏิบัติตาม จึงเกิดปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
(Universal Declaration of Human Rights) ซึ่งสหประชาชาติไดมีมติรับรองเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม
Ĩ

กระทรวงการตางประเทศ, คําศัพท-คํายอทางการทูตและการตางประเทศ, สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ,
พิมพครั้งที่ 4, 2552.

-9ค.ศ.1948 อันถือไดวาปฏิญญาดังกลาวเปนแมแบบหรือหลักการของสิทธิมนุษยชนอยางกวางที่บรรดารัฐ
สมาชิกพึงใหความเคารพและปฏิบัติตาม
วิทยากรยกตัวอยางกรณีศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ)
และวิเคราะหวา แมประเทศเกาหลีเหนือจะบัญญัติกฎหมายหลายฉบับที่รองรับกับหลักการของสิทธิมนุษยชน
แตเมื่อพิจารณาจากความรุนแรง ขนาด และลักษณะของการละเมิดสิทธิมนุษยชนแลว ก็พบวากฎหมาย
เหลานั้นก็เปนเพียงเศษกระดาษเทานั้น ไมไดมีผลใชบังคับอยางแทจริงในทางปฏิบัติ
วิทยากรสรุปวา การที่จะใหหลักการสิทธิมนุษยชนมีผลใชอยางแทจริงในทางปฏิบัติ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศที่มีการละเมิดหลักการดังกลาวอยางโจงแจงนั้น ไมเพียงแตกําหนดใหมีการ
บัญญัติกฎหมายรองรับหลักการดังกลาวเทานั้น แตตองอาศัยเครื่องมืออื่นๆดวย เชน การแลกเปลี่ยนทาง
การศึกษา การรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ เปนตน และจําเปนอยางยิ่งที่ประชาคมระหวางประเทศ
จะตองเอาใจใสและแนะนํารัฐที่ละเมิดหลักการดังกลาวใหพึงปฏิบัติตอหลักสิทธิมนุษยชนไปในทางที่ถูกตอง
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
วิทยากรทําการคนควาสืบสาวถึงที่มาของแนวคิดเรื่อง
การกวาดลางกลุมชาติพันธุ (Ethnic
Cleansing) และมุมมองขององคการตางๆ จากเอกสารหลายชุด เชน คดีของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ
จํานวน 17 คดี คดีของศาลอาญาระหวางประเทศ จํานวน 3 คดี
ขอมติของคณะมนตรีความมั่นคง
แหงสหประชาชาติ จํานวน 15 ขอ ขอมติของสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ จํานวน 24 ขอ เปนตน
วิทยากรพบวาองคการแตละแหงยังมีมุมมองตอหลักดังกลาวแตกตางกัน เชน สมัชชาใหญ
แหงสหประชาชาติมองวา การกวาดลางกลุมชาติพันธุ เปนลักษณะของการฆาลางเผาพันธุชนิดหนึ่ง
ในขณะที่คณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติระบุวา
การกวาดลางกลุมชาติพันธุ มีลักษณะเฉพาะ
และนาตระหนักมากกวาการฆาลางเผาพันธุ อยางไรก็ดี เปนที่ยอมรับวาหลักดังกลาวไดรับการตระหนักถึง
ในกฎหมายระหวางประเทศแลว โดยในสมาคมโลกเรียกรองใหมีการหยุดยั้งอาชญากรรมดังกลาว โดยเนนย้ําวา
แมรัฐแตละรัฐจะมีอํานาจอธิปไตยเปนของตนเอง รัฐอื่นไมอาจละเมิดอํานาจอธิปไตยของแตละรัฐได
แตหลักอํานาจอธิปไตยเปนของรัฐก็ไมควรที่จะทําใหรัฐเพิกเฉยตอ การกวาดลางกลุมชาติพันธุ ประชาคมโลก
ยอมมีสิทธิแทรกแซงกิจการภายในรัฐเพื่อปองกันมิใหมีการละเมิดอาชญากรรมนั้นได
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
วิทยากรสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนาการสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
วามีกระบวนการและความเปนมาอยางใด โดยเริ่มตนจากการกอตั้งสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออก
เฉียงใตหรืออาเซียนโดยปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยการ
ริเริ่มของสมาชิกผูกอตั้ง 5 ประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร ฟลิปปนส และไทย ซึ่งในเวลาตอมา
มีประเทศตางๆเขาเปนสมาชิกเพิ่มเติมไดแก บรูไนดารุสซาลาม (7 มกราคม 2527)
, เวียดนาม

- 10 (28 กรกฎาคม 2538) , ลาวและพมา (23 กรกฎาคม 2540) และกัมพูชา (30 เมษายน 2542)
ทําใหอาเซียนมีสมาชิก 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
อยางไรก็ดี หลักการสิทธิมนุษยชนไดรับการรับรองเปนลายลักษณอักษรอยางเปนทางการ
จากสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตในอีกกวาหลายสิบปตอมา เอกสารที่สําคัญที่สุดที่แสดงถึง
การรับรองหลักการสิทธิมนุษยชนในอาเซียนคือ “กฎบัตรอาเซียน”( ASEAN Charter) อันเปรียบเสมือน
ธรรมนูญของอาเซียนที่ทําใหอาเซียนมีสถานะเปนนิติบุคคล เปนการวางกรอบทางกฎหมายและโครงสราง
องคการใหกับอาเซียน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขอ 14 แหงกฎบัตรอาเซียน ที่กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
“องคกรสิทธิมนุษยชนอาเซียน” วา เพื่อความสอดคลองกับความมุงประสงคและหลักการของกฎบัตรอาเซียน
เกี่ยวกับการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ใหอาเซียนจัดตั้งองคกรสิทธิมนุษยชน
อาเซียนขึ้น ซึ่งองคกรดังกลาวตองดําเนินการตามอํานาจหนาที่อันกําหนดโดยที่ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ
อาเซียน
พัฒนาการที่สําคัญหลังจากนั้นคือ การเกิดขึ้นของ “ปฏิญญาอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน”
(ASEASN Human Rights Declaration : AHRD) อันถือเปนเอกสารทางการเมืองที่ไมมีขอผูกพันทางกฎหมาย
(no legal binding) ซึ่งแสดงถึงเจตนารมณของอาเซียนในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน
และปฏิญญาฯ ตองรักษามาตรฐานสิทธิมนุษยชนตามหลักสากลตามปฏิญญาเวียนนาฯ และกลไกสิทธิ
มนุษยชนอื่นๆที่ประเทศสมาชิกอาเซียนเปนภาคี 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
วิทยากรนําเสนอการคุมครองสิทธิของแรงงานโยกยายถิ่นฐานในมุมมองของรัฐในอาเซียน
โดยชี้ใหเห็นวาประเด็นดังกลาวเปนประเด็นที่มีความสําคัญมากขึ้นทุกขณะ สังเกตไดจากจํานวนของแรงงาน
โยกยายถิ่นฐานที่เพิ่มขึ้นจากจํานวน 1.5 ลานคนเมื่อป 2533 เปนจํานวนกวา 6.5 ลานคนในป 2556
วิทยากรชี้ใหเห็นวา ตัวชี้วัดวารัฐสมาชิกอาเซียนใหความรับรองหรือคุมครองสิทธิมนุษยชน
ของแรงงานโยกยายถิ่นฐานในมุมมองทางกฎหมาย คือ การทําขอตกลงทางกฎหมาย ซึ่งแบงออกเปนขอตกลง
ในระดับทวิภาคี และขอตกลงระดับภูมิภาค
ในสวนขอตกลงระดับทวิภาคี (
Bilateral Agreement) ที่สําคัญคือ MOU (Memorandum
of Understanding) ซึ่งเปนบันทึกความเขาใจ มีลักษณะเปนหนังสือที่คูกรณีสองฝายทําขอตกลงรวมกัน
โดยฝายหนึ่งแสดงความสมัครใจตออีกฝายที่จะปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด และตามเงื่อนไขที่ปรากฏใน
หนังสือนั้น อยางไรก็ดี สถานะของ MOU มีลักษณะที่ไมถือวาเปนสัญญาผูกมัด หรือกลาวไดวาไมมีลักษณะของ
สภาพบังคับอยางกฎหมายภายในรัฐ
ในสวนขอตกลงระดับภูมิภาค (
Regional Agreement) ของสมาชิกอาเซียนที่แสดงถึง
หลักการคุมครองสิทธิมนุษยชนของแรงงานโยกยายถิ่นฐานที่สําคัญ คือ วิสัยทัศนอาเซียน 2020 อันเปน
เอกสารวิสัยทัศนกําหนดทิศทางและเปาหมายของการดําเนินการดานตางๆ ไมวาจะเปนดานการเมือง
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งกําหนดหลักการใหมีการอยูรวมกันอยางสันติ มั่นคง และเปนชุมชนแหงสังคม
ที่เอื้ออาทร แตเอกสารที่สําคัญที่สุดที่ถือเปนเอกสารชิ้นแรกที่กลาวรองรับหลักสิทธิมนุษยชนของแรงงาน
โยกยายถิ่นฐานคือ “ปฏิญญาเซบู” (Cebu Declaration) แตก็เปนเอกสารที่มีเฉพาะความผูกพันทางการเมือง
มิไดมีสภาพบังคับในลักษณะเชนเดียวกันกับกฎหมายภายใน
วิทยากรสรุปวาหลักการคุมครองสิทธิมนุษยชนของแรงงานโยกยายถิ่นฐานไดรับการรับรอง
อยางกวางขวางในปจจุบัน อยางไรก็ดี การรับรองดังกลาวมีสภาพที่มีลักษณะเปนขอผูกพันทางการเมืองเทานั้น

- 11 หาไดมีลักษณะเชนเดียวกันกับสภาพบังคับอยางกฎหมายภายในไม อาจจะเรียกไดวาเปนลักษณะของ
วิถีอาเซียน (ASEAN Way) วิธีการแกไขปญหาดังกลาวเพื่อใหหลักสิทธิมนุษยชนของแรงงานโยกยายถิ่นฐาน
ไดรับการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมที่สุดอาจกระทําไดโดยการกําหนดวาระสิ้นสุดของแผนงานของ
แตละหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเปนตัวเรงใหเกิดความเปนรูปธรรมของผลงานได หรือรัฐสมาชิกควรแสดงทาที
เอาจริงเอาจังในการจัดการประชุมระหวางประเทศ ทั้งนี้ เพื่อใหสังคมในภาพรวมใสใจและตระหนักถึง
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 BeckerWeinberg, NOVA University of Lisbon
หลายปมานี้ ขอพิพาททางทะเลในทะเลจีนใตไดเพิ่มจํานวนขึ้นอยางรวดเร็ว
ซึ่งหลายๆประเทศมีทาทีที่เปนปรปกษตอกรณีขอพิพาทดังกลาว ในบางกรณีสงผลใหมีการสูญเสียชีวิต
และเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน ขอพิพาทเหลานี้อาจจะยังคงไมไดรับการแกไขอีกเปนชวงระยะเวลาหนึ่ง
ดังนั้น การรวมมือกันและแนวคิดทางกฎหมายที่สรางสรรคจะสามารถนําไปสูผลลัพธที่ยั่งยืนในระยะยาวได
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
ความพยายามมากขึ้นในการเจรจาและเลือกขอกําหนดที่สามารถนําไปใชงานไดซึ่งจะจัดการกับความไมเชื่อใจ
และความไมมั่นใจที่เกิดขึ้นในหมูประเทศตางๆ หากตองการที่จะแกไขขอพิพาทตางๆที่เกิดขึ้น เราควรที่จะ
เขาใจที่มาของปญหาที่เรากําลังเผชิญหนาอยู อยางไรก็ตาม ควรจัดการกับปญหาที่เล็กกวาและมีขอโตแยง
นอยกวากอนที่จะพูดถึงปญหาที่ใหญขึ้นในลําดับถัดไป สิ่งหนึ่งที่สําคัญคือการหลีกเลี่ยงการกระทําหรือทาที
ในเชิงยั่วยุ อีกทั้งควรเพิ่มโอกาสในการเขาถึงขอมูลแกคูกรณีทุกฝายควรและสงเสริมใหเกิดความโปรงใสในการ
ดําเนินการของแตละฝายโดยใน Xiangshan Forum ที่ผานมา ความมั่นคงทางทะเลและการควบคุม
วิกฤตการณทางทะเลเปนหัวขอที่ไดรับการพูดถึงมากที่สุด ทุกฝายตางเห็นดวยที่กลไกความรวมมือใหมนั้น
จะตองหลีกเลี่ยงหรือลดความตึงเครียดในทะเลจีนใตใหไดดังนั้น การเสริมสรางบรรยากาศแหงการรวมมือ
รวมใจกันในพื้นที่ทะเลจีนใตจึงถือไดวาเปนแนวทางสําคัญในการนําไปสูการระงับขอพิพาทระหวางรัฐได
๒.๔.๓ Positivism and History in International Disputes โดย Associate
Professor Toyoda Tetsuya, Akita International University
เนื่องจากขอพิพาทดานอาณาเขตนั้นเกี่ยวของกับประวัติศาสตร เราไมสามารถแกไขขอพิพาท
ดังกลาวไดโดยปราศจากการมองกฎหมายระหวางประเทศในบริบททางดานประวัติศาสตร การมองขอพิพาท
ในบริบทของเวลาในขณะที่ชาติยังคงไมเปนชาติเหมือนในปจจุบันนี้และรัฐยังคงไมเปนรัฐเหมือนอยางที่เรา
เขาใจกัน เราควรทบทวนอํานาจอธิปไตยของรัฐในฐานะองคประกอบหนึ่ง การศึกษาประวัติศาสตรกฎหมาย
ระหวางประเทศมีสวนชวย บรรเทา ความตึงเครียดเกี่ยวกับขอพิพาทเรื่องอาณาเขตในทุกๆ
ขอพิพาท
ประวัติศาสตรมีบทบาทสําคัญเนื่องจากวาความยุติธรรมนั้นสําคัญกวาตัวบทกฎหมาย
๓. ดานกฎหมายธุรกิจ การคาและการลงทุนระหวางประเทศ

- 12 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
วิทยากรไดนําเสนอมุมมองของภาคธุรกิจการคาและการลงทุนที่มีสวนเกี่ยวของกับกฎหมายและ
ขอตกลงระหวางประเทศตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายการคุมครองทรัพยสินทางปญญาประเภทตางๆ
และความตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา (General Agreement on Tariff and Trade - GATT)
ผูอภิปรายไดหยิบยกปญหาการตีความมาตรา ๒๐ (
Article XX) ขอยกเวนทั่วไป ซึ่งหากมี
ขอขัดของตามที่ระบุไว ก็อนุญาตใหสมาชิกกลาวอางเพื่อไมปฏิบัติใหเปนไปตามขอตกลงได ซึ่งเ งื่อนไขเฉพาะ
ตามArticle XX (g) นั้น อันเปนเงื่อนไขที่อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ถูก ยกขึ้นอางโดยประเทศตางๆ
ในการใชมาตรการทางการคาซึ่งขัดตอหลักทั่วไปของ GATT/WTO รวมทั้งกอใหเกิดปญหาในการตีความ
และการปรับใชถอยคําตามเงื่อนไขดังกลาว
จนกลายเปนขอพิพาทขึ้นสูองคการระงับขอพิพาทของ
GATT/WTO ดังเชนกรณีที่ผูอภิปรายไดหยิบยกคดีพิพาทระหวางญี่ปุน จีน และเกาหลีใต เกี่ยวกับปลาไหล
ญี่ปุน ซึ่งประเทศญี่ปุนไดกลาวอางขอยกเวนนี้ขึ้นเพื่อเปนมาตรการคุมครองปองกันสิ่งแวดลอมอันมีผลโดยตรง
ตอการเจริญเติบโตและคุณภาพของปลาไหลญี่ปุน (Japanese Eels) เพราะวงจรชีวิตของปลาไหลญี่ปุน
ตามธรรมชาตินั้นใชระยะเวลายาวนานถึงประมาณ ๔ ป แตในปจจุบันประเทศอื่นๆ รวมทั้งญี่ปุนมีความ
พยายามเรงรัดวงจรชีวิตของปลาไหลญี่ปุนใหเหลือเพียง ๑.๕ ป เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิต ทําใหเกิดผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมและคุณภาพของสินคา อีกทั้งทําใหปลาไหลญี่ปุนมีจํานวนมากเกินความตองการของตลาด
ดังนั้น จึงควรมีมาตรการตางๆ เพื่อจํากัดปริมาณของปลาไหลญี่ปุนใหสัมพันธกับความตองการที่แทจริง
ของตลาด และเพื่อคุณภาพของสินคาและสิ่งแวดลอมอีกดวย แตอยางไรก็ตาม เมื่อ พิจารณาจากคําตัดสิน
ในแตละคดีตลอดระยะเวลาหลายสิบปก็จะเห็นวายังมีความไมชัดเจนในการปรับใชและตีความถอยคําซึ่งเปน
เงื่อนไขสําคัญในการยก Article XX ขึ้นอาง และสงผลใหเกิดความไมแนนอนตอการนํา Article XX มาใช
ตอไปในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งอาจทําให Article XX กลายมาเปนขออางของประเทศมหาอํานาจ
ที่มีกําลังทางเศรษฐกิจที่เหนือกวาเพื่อ นํามาใช กีดกันทางการคาโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องสิ่งแวดลอม
เพื่อที่ประเทศมหาอํานาจเหลานั้นจะไดกีดกันประเทศกําลังพัฒนาเพื่อปกปองอุตสาหกรรมภายในของตน
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)
ซึ่งเปนความตกลงระดับทวิภาคีที่มีการริเริ่มเจรจาตั้งแตป ๒๕๕๖ นั่นคือ ประเด็นที่เกี่ยวกับการระงับขอพิพาท
ระหวางรัฐกับนักลงทุนตางประเทศ (Investor-state-dispute-settlement - ISDS) โดยสหภาพยุโรปเสนอให

- 13 ขอบทที่ ๒ (Article 2) ของ TTIP ระบุขอความวารัฐมีสิทธิในการออกมาตรการควบคุม (Right to regulate)
และใหมีระบบศาลดานการลงทุนโดยเฉพาะ (Investment Court)
วิทยากรเห็นวา สิทธิในการออกมาตรการควบคุมเปนหลักที่สรางความสมดุลระหวาง
ผลประโยชนของนักลงทุนและผลประโยชนของรัฐ อันทําใหรัฐสามารถกํา
หนดนโยบายที่เปนสาธารณ ะ
และการดังกลาวจะไมถือเปนกรณีที่รัฐละเมิดตอนักลงทุนตางประเทศ
อยางไรก็ดี ขอบทที่ ๒ ของ TTIP
อาจทําใหเกิดความสับสนในการทําความเขาใจ เนื่องจากโดยปกติรัฐมีอํานาจอธิปไตยในการออกมาตรการ
ควบคุมอยูแลว ไมมีความจําเปนที่จะตองกําหนดไวอีก และเมื่อเปรียบเทียบกับขอความที่คลายคลึงกันตาม
ความตกลงอื่นๆ อาทิ ความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟค ( Trans-Pacific Partnership – TPP)
ความตกลงไตรภาคีระหวางจีน ญี่ปุน และสาธารณรัฐเกาหลี หรือความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน
(ASEAN Comprehensive Investment Agreement - ACIA) ซึ่งความตกลงอื่นๆ เหลานี้ ไดวางหลักเรื่อง
สิทธิในการออกมาตรการควบคุมไวในบทเฉพาะ (วิทยากรเห็นวา ACIA ซึ่งลอหลักการมาจาก ความตกลงทั่วไป
เกี่ยวกับพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการคา (GATT) มีความชัดเจนในเรื่องนี้มากที่สุด)
ทําใหขอบทที่ ๒
ของ TTIP ยังมีความไมชัดเจนวาจะตองตีความเปนบทหลักหรือบทเสริมจากขอยกเวนทั่วไปที่รัฐมีสิทธิ
กระทําได
สวนขอเสนอเรื่องระบบศาลดานการลงทุนที่ไดกําหนดเขตอํานาจศาลไวตามความยินยอม
ของคูสัญญาสองฝาย และเปนระบบศาล ๒ ชั้นสิ้นสุดที่ชั้นอุทธรณ ซึ่งแตกตางจาก ACIA และความตกลง
ไตรภาคีฯ ที่ไมมีระบบอุทธรณนั้น วิทยากรเห็นวาขอเสนอนี้มีความแปลกใหม แตอาจมีปญหาในทางปฏิบัติ
เนื่องจากศาลดานการลงทุนดังกลาวจะไมมีอํานาจในการตัดสินขอพิพาทหากเปนขอพิพาทตามความตกลง
ที่มีคูสัญญาตั้งแตสามฝายเปนตนไป
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 ที่ สมเหตุผลของนักลงทุน (Protection of investors’
legitimate expectation) เปนหลักสําคัญประการหนึ่งของ การประติบัติที่ เปนธรรมและเทาเทียมกัน
(Fair and Equitable Treatment) ซึ่งเปนสิทธิของนักลงทุนที่จะไดรับจากรัฐที่ตนเขาไปลงทุน โดยหลักการ
ประติบัติที่เปนธรรมและเทาเทียมกันนี้ปรากฏอยูในสนธิสัญญาดานการลงทุนหลายฉบับดวยกัน
ความคาดหวัง ที่สมเหตุผลของนักลงทุน อาจเกิดมาจากกฎหมาย กฎ ระเบียบ ของรัฐนั้นเอง
หนาที่ของรัฐตามสัญญาที่มีอยู การกระทําฝายเดียวจากรัฐ เชน การออกใบอนุญาต หรือคํามั่นถึงคูสัญญา
อีกฝายโดยเฉพาะเจาะจง แตคําแถลงของนักการเมืองหรือนโยบายทั่วไปนั้นไมถือวาเปนการกระทําฝายเดียว
ของรัฐ อยางไรก็ดี ความคาดหวังของนักลงทุนจะตองมีเหตุมีผล เชน ความคาดหวังนั้นจะตองเกิดจากการ
ตรวจสอบขอมูลตามสมควร (Due diligence) เสียกอน เปนตน
กรณีปญหาที่เกิดขึ้น ไดแก หลักการคุมครองนักลงทุนตางประเทศมักมีขอบเขตกวางกวา
หลักการคุมครองคูสัญญาตามกฎหมายภายในประเทศ ทําใหนักลงทุนและรัฐตีความหลักการดังกลาวกวางแคบ
แตกตางกันและอาจนําไปสูขอพิพาทระหวางรัฐและนักลงทุน ทั้งนี้ ประเทศไทยตีความหลักการคุมครอง
ความคาดหวัง ที่ สมเหตุผลของนักลงทุน ใหมีขอบเขตเฉพาะการกระทําทางปกครองของรัฐเทานั้น
(Administrative act) แตไมรวมถึงการกระทําโดยฝายนิติบัญญัติ (Legislative act)
วิทยากรมีขอเสนอแนะ ๓ ประการ ดังนี้

- 14 ๑. ไมนําหลักการคุมครอง
ความคาดหวังที่สมเหตุผลของนักลงทุน มาใช เนื่องจากมีขอถกเถียง
เชิงวิชาการวาไมมีหลักกฎหมายสนับสนุนเรื่องดังกลาว นอกจากนั้น นักลงทุนสามารถไดรับความคุมครอง
ที่เพียงพอจากหลักการที่รัฐตองไมเลือกปฏิบัติ (Non-discrimination) อยูแลว
๒. กําหนดขอบเขตที่เหมาะสมของ
ความคาดหวังที่สมเหตุผล
๓. ใชหลักความไดสัดสวนในการตีความเพื่อทําใหผลประโยชนของนักลงทุนและรัฐมีความ
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
ทั้งในแงของการใชนอยเกินไปและมากเกินไป โดยหากมีการใชกลไกระงับขอพิพาทของอาเซียนนอยเกินไป
เนื่องจากความไมมีผลผูกพันของกลไกอาเซียน ทําใหประเทศสมาชิกสามารถเลือกใชกลไกขององคกรอื่น
เชน องคการการคาโลก (World Trade Organization - WTO) หรือศาลยุติธรรมระหวางประเทศ
(International Court of Justice - ICJ) เปนตน ซึ่งในทายที่สุด จะทําใหอาเซียนขาดความนาเชื่อถือในเรื่อง
ประสิทธิภาพในการระงับขอพิพาท แตหากมีการใชกลไกระงับขอพิพาทของอาเซียนมากเกินไป จะทําให
อาเซียนประสบปญหาเขตอํานาจของกลไกตางๆ ขัดกัน (Conflict of jurisdictions)
วิทยากรมีขอเสนอตอปญหาดังกลาวหลายวิธีการดวยกัน ดังนี้
๑. สนับสนุนใหใชวิธีการอื่นในการระงับขอพิพาท โดยใชจุดแข็งของอาเซียน เชน วิธีการ
ทางการทูต มากกวาจะสรางกลไกระงับขอพิพาทเพื่อแขงขันกับกลไกระดับระหวางประเทศอื่นๆ ที่มีอยู
๒. สนับสนุนใหพัฒนากลไกระงับขอพิพาทของอาเซียนเพื่อเสริมสวนที่ขาดจากกลไกระหวาง
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
คือการที่นักลงทุนหลายฝายรวมกันนําขอพิพาทเขาสูกระบวนพิจารณาเดียว ทําใหเกิดปญหายุงยากในแงของ
ความยินยอมของรัฐตามกฎหมายระหวางประเทศ และยังสงผลถึงจํานวนและประเภทของผูลงทุนที่สามารถ
ควบคุมกระบวนการตางๆในชั้นอนุญาโตตุลาการ การปรับปรุงโครงสรางหนี้
ลักษณะของ Collective Proceeding ในคดี Albaclat, Alemanni and Ambiente
ไดมีการอนุญาตใหผูถือพันธบัตรหลายรายรวมกันฟองอารเจนตินาเปนคดีเดียวตออนุญาโตตุลาการ โดย
ปราศจากความยินยอมของรัฐ ซึ่งหลักความยินยอมนี้เปนหัวใจสําคัญของกฎหมายระหวางประเทศ โดยในสวน
ของ Albaclat ใชคําวา mass claims และนิยามวาเปนการฟองโดยรวมกันและใชเสียงขางมาก หรือตัวแทน
โดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวม แตในสวนของ Amniente และ Alemanni ใชคําวา multi-party ซึ่งตางคน

- 15 ตางดําเนินกระบวนการของตนเอง และไมใชตัวแทน อยางไรก็ดี ในการเสวนาครั้งนี้คําวา
Collective
Proceeding จะหมายถึงทั้ง mass claims และ multi-party
ปญหาสําคัญคือความยินยอมโดยทั่วไปของรัฐในการเขาสูกระบวนการอนุญาโตตุลาการนั้น
รวมถึงการถูกฟองโดยผูลงทุนหลายคนหรือไม เนื่องจากความยินยอมเปนหลักการสําคัญของกฎหมายระหวาง
ประเทศ บางสวนเห็นวาการที่รัฐยอมรับอนุญาโตตุลาการในหลักการทั่วไปไมไดหมายความวายอมรับการ
ถูกฟองโดยนักลงทุนหลายคนรวมกันเปนคดีเดียว บางสวนก็เห็นวาสนธิสัญญาการลงทุนในตัวเองนั้น
รัฐไดเสนอ หรือใหคํามั่นฝายเดียวแลวตั้งแตแรกวายอมรับอนุญาโตตุลาการและยินยอมที่จะถูกฟองโดยผูลงทุน
หลายรายในคดีเดียวแลวทั้งนี้เพราะสนธิสัญญ าวาดวย การลงทุนมีเปาหมายหลักเพื่อคุมครองนักลงทุน
หากยินยอมใหรัฐสามารถตัดสินใจในภายหลังไดอีกวาตองการยอมรับกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือไม
จะเปนการเปดชองใหรัฐสามารถปฏิเสธคําฟองของผูลงทุน และกอความเสียหายในที่สุด ซึ่งไมตรงกับ
วัตถุประสงคของสนธิสัญญา อยางไรก็ดีปญหานี้ยังคงเปนที่ถกเถียงกันอยู
อีกประเด็นหนึ่งคือกระบวนการแบบเปนหมูคณะนี้ตองมีความ เชื่อมโยงระหวางผูฟอง การ
ลงทุน หรือการฟองหรือไม ซึ่งในกรณี Albaclat นั้น สิทธิของผูฟองมาจากการลงทุน และเปนหนาที่ของ
อารเจนตินาในการเคารพสิทธินั้น นอกจากนี้ คําฟองของผู ลงทุนแตละคนยังมาจากการลงทุน หรือเครื่องมือ
ทางการเงินเดียวกัน สวนในกรณี Ambiente เห็นวาผูฟองตองมีจุดเกาะเกี่ยวที่มีเหตุผล หรือมีความสําคัญ หรือ
แนนแฟนเพียงพอ หากไมมีความเกี่ยวของกันเลยก็ไมสามารถรวมฟองในกระบวนการอนุญาโตตุลาการเดียวกัน
ได ซึ่งในกรณีนี้มูลของการฟองมาจ ากการกระทําผิดอยางเดียวกัน โดยอาศัยกฎหมายเดียวกัน โดยผูรองขอ
การบรรเทาอยางเดียวกัน จึงอาจสรุปไดวาความเกี่ยวโยงระหวางผูฟองเปนเงื่อนไขที่จําเปน
สุดทายคือความทาทายในแงกฎหมายที่ยังไมมีเคยเกิดขึ้น คือปญหาที่วาผูลงทุนสามารถฟอง
หลายรัฐในคราวเดียวไดหรือไม
๓.๓.๒ Moral Damage in Investor-State Arbitration: A Substantial Change
for Moral Injury to State โดย Dr. Yamashita Tomoko, Kyoto University
การชดใชคาเสียหายที่ไมเปนรูปธรรมในบริบทของกฎหมายระหวางประเทศ ไดรับการพูดถึง
อยูมากในปจจุบัน แตรัฐผูลงทุนมักไมยอมรับในขอนี้
การพิจารณาชดใชคาเสียหายอันไมใชรูปธรรมพิจารณาจากทั้งแงมุมของผูลงทุนและรัฐ และ
ไมจําเปนวาความเสียหายนั้นจะตองสามารถตีคาเปนตัวเงินไดเสมอไป เชน การดูหมิ่นธงของประเทศ เปนตน
ในแงของนักลงทุนโดยเฉพาะบริษัทและบรรษัทขามชาติอาจแบงออกไดเปน ความเสียหายตอชื่อเสียงหรือ
ภาพพจนของยี่หอ ความเสียหายทางจิตใจของพนักงานเจาหนาที่ เชนการคุกคามจากรัฐบาลทองถิ่นตอผู
ทํางานในบริษัท
ในบริบทของกฎหมายระหวางประเทศนั้น มักจะคุนชินกับการชดใชจนพอใจตอความเสียหาย
ของรัฐ มากกวาการชดใชใหแกความสูญเสียในชื่อเสียงจากการแอบอางชื่อของนักลงทุนซึ่งสามารถชดใชเปน
ตัวเงินไดเชนเดียวกับในกรณีของบุคคลธรรมดา
การชดใชอยางเหมาะสมและเพียงพอตอคูกรณีตองคํานึงถึงอํานาจในแงการเมืองดวย
ซึ่งก็ไมจําเปนวาจะตองเปนรัฐเสมอไป เพราะตัวบริษัทอาจมีอํานาจตอรองทางการเมืองเหนือกวารัฐบางรัฐก็ได
จึงจะเห็นไดวากระบวนการอนุญาโตตุลาการเกี่ยวกับการลงทุนนั้นมีผลอยางมากตอเศรษฐกิจและการเมืองของ
แตละประเทศ การชดใชตอความเสียหายอันไมเปนรูปธรรมนั้นจึงกลายเปนกระบวนการสําคัญที่ตองคํานึงถึง
ไมวาจะดวยการชดใชเปนตัวเงิน การชดใชในเชิงสัญลักษณ หรือการชดใชจนพอใ จ อยางไรก็ดี การตัดสิน
เกี่ยวกับการชดใชตอความเสียหายอันไมใชรูปธรรมนั้น ตัดสินจากธรรมชาติของขอพิพาทนั้น ไมใชฝายที่ไดรับ
ผลกระทบ

- 16 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 มุม ทําใหสิงคโปรกลายเปนศูนยกลางการอนุญาโตตุลาการ
ที่เปนที่ยอมรับ ในขณะเดียวกัน ประเทศอินเดียก็ไดเริ่มตนยางกาวสูการเปนมืออาชีพในการอนุญาโตตุลาการ
อยางไรก็ดี อุปสรรคสําคัญของพยายามกาวเขาสูยุคสมัยของกระบวนการอนุญาโตตุลาการคือ
“Anti-arbitration injunction” ซึ่งก็คือคําสั่งของศาลใหระงับกระบวนการอนุญาโตตุลาการเพื่อให
ไปใชกระบวนการศาลแทน ซึ่ง มีเนื้อหายอนแยงเนื่องจากกระบวน การอนุญาโตตุลาการ ซึ่ง แทจริงแลวเกิดขึ้น
เพราะความไมไวเนื้อเชื่อใ จในกระบวนการของศาล กลับตอง เขาสูกระบวนการ ศาลเพื่อใหกระบวนการนั้น
ประสบความสําเร็จ และมีผลบังคับ
การเขามามีสวนเกี่ยวของ อยางเต็มที่ ของศาลก็คือการสั่งระงับกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ซึ่งโดยมากมักมีเหตุผลเพื่อปกปองเขตอํานาจศาลของตน ผลก็คือการตีความแบบขยายความนโยบายทางการ
เมืองตางๆ เปนอยางมาก และตีความผลของอนุญาโตตุลาการอยางแคบเมื่อกระบวนการสําเร็จและมีผล
ทั้งหมดนี้เปนผลมาจากความเขาใจของศาลที่มีตอกระบวนการอนุญาโตตุลาการที่มีไมมากนัก ทําใหมักตัดสิน
โดยเอนเอียงไปตามกระแสทางการเมือง และขัดขวางการใชกระบวนการอนุญาโตตุลากา ร ทั้งที่ มาตรา ๘ ของ
Model law กําหนดใหศาลตองเคารพตอความตกลงเรื่องอนุญาโตตุลาการ เวนแตขอตกลงนั้นจะเปนโมฆะ
หรือไมเหมาะสม หรือไมอาจปฏิบัติได ทําใหศาลแทบไมมีอํานาจออกคําสั่งระงับกระบวนการทาง
อนุญาโตตุลาการเลย
วิทยากรเห็นวา
กระบวนการอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศ มีหลักการสําคัญสองประการ
คือ การเขามามีสวนเกี่ยวของของศาล เพื่อสนับสนุนกระบวนการอนุญาโตตุลาการใหไดรับการยอมรับและ
มีผลบังคับใชเทานั้น การกระทําอื่นใดนอกเหนือจากนั้นเปนการฝาฝนกฎหมาย แมจะเปนการปกปองสิทธิของ
ประเทศตนก็ตาม และประการที่สอง คือ มีเพียงแตศาลที่ตกลงใหมีกระ บวนการอนุญาโตตุลาการ หรือศาลที่
ผลของกระบวนการจะเกิดขึ้นเทานั้นที่สามารถเขามาเกี่ยวของได แตก็ยังมี ขอเสนอจากนักวิชาการทานอื่นอีก
เชน ความสมดุลระหวางความสะดวกของผูที่รองขอคําสั่ง และความยากลําบากของผูฟองในกรณีที่มีคําสั่ง
ระงับกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
วิทยากร
สรุปวา การสั่ง ระงับกระบวนการอนุญาโตตุลาการ จําเปนที่จะตองมีมาตรการรับมือ
ที่เหมาะสม แตไมใชการกําจัดออกไปโดยสิ้นเชิง การใชควรตองมีการจํากัดอยูในเงื่อนไขที่มีความชัดเจน
๓.๓.๔ Investor-State Arbitration in the ASEAN Economic Community (AEC):
Some Unresolved Issues โดย Dr. Shahrizal M Zin, University Technology MARA
ทุกวันนี้ มีคดีเกิดขึ้นมากมาย ทั้งที่เปนคดีใหญระดับประเทศ และคดีทั่วๆไป ซึ่งการพิจารณา
คดีที่เกิดขึ้นมักตองยื่นฟองตอศาล แตเนื่องจากในหลายประเทศก็มีอนุญาโตตุลาการ และผูไกลเกลี่ยคดี
ซึ่งบุคคลเหลานี้สามารถชวยใหคดีลดลงไปจากศาลได
ดวยที่ปลายปนี้
สมาชิกอาเซียน จะเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนอยางเต็มรูปแบบ
ดังนั้น ควรจะมองถึงบทบาทของอนุญาโตตุลาการ และผูไกลเกลี่ยคดี ซึ่งตองมีการกําหนดหลักเกณฑใหผูที่จะ
เปนอนุญาโตตุลาการใชในการตัดสิน เชน คดีประเภทใดที่จะเขาสูกระบวนการของอนุญาโตตุลาการ
หรือผูไกลเกลี่ย และบทบาทหนาที่ของอนุญาโตตุลาการ 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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University
คดีที่จะใหอนุญาโตตุลาการมักเปนคดีที่มีความผิดไมรายแรง ซี่งปกติจะใชผูไกลเกลี่ย
เปนผูดําเนินการ และเนื่องจากผูไกลเกลี่ยจะเปนผูที่ทราบเรื่องราวในชั้นตนเปนอยางดีแลว จึงควรกําหนด
บทบาทใหผูไกลเกลี่ยใหทําหนาที่เปนอนุญาโตตุลาการไปดวย โดยไดเปรียบเทียบกับประเทศจีน เขตบริหาร
พิเศษฮองกง ประเทศสิงคโปร
วิทยากร กลาววาแมจะใหผูไกลเกลี่ยทําหนาที่เปนอนุญาโตตุลาการดวย
แตผูไกลเกลี่ย
ตองแยกบทบาทวาขณะที่ทําการไกลเกลี่ยก็ตองมีกฎหมายกําหนดเกี่ยวกับการทําหนาที่ไกลเกลี่ย และขณะที่
ทําหนาที่เปนอนุญาโตตุลาการก็ตองกระทําการภายใต กฎหมายที่กําหนดหนาที่ของอนุญาโตตุลาการ วิทยากร
เห็นวา การที่ใหผูไกลเกลี่ยทําหนาที่เปนอนุญาโตตุลาการนี้ เปนการลดความขัดแยงเกี่ยวกับความคิดเห็น
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 เกิดขึ้นในหลายประเทศ และการกระทําเหลานี้
ลวนสงผลกระทบถึงประเทศอื่นๆดวย ดังนั้น จึงควรมีการรวมมือกันระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน
เพื่อมีกฎหมายรวมกันในการปองกันการทุจริตขามชาติ มีกฎหมายที่สงเสริมใหเกิดความสงบ และตอตานการ
กอการราย
วิทยากรมีขอเสนอวา ควรมีการประชุมรวมกันในการตัดสินใจบัญญัติกฎหมายออกมาเพื่อปองกันมิให
เหตุการณตางๆ นี้เกิดขึ้น โดยเฉพาะในสถานการณฉุกเฉิน โดยตองบัญญัติใหไดความวา หากมีสถานการณ
ฉุกเฉินขึ้นจะทําอยางไรจึงจะไมกระทบตอสิทธิมนุษยชนของผูถูกกระทําและของบุคคลรอบขาง ซึ่งปจจุบันนี้
ในหลายประเทศก็มีบัญญัติไวในหลายแนวทางดวยกัน แลวแตสภาพการณของประเทศนั้น แตเหตุการณรายที่
ดร.นาซุ กลาวนี้ เปนเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา และผูเสียหายก็มีทั้งผูที่อาศัยอยูในประเทศที่เกิดเหตุ
นั้นเอง และชาวตางชาติ ซึ่งหลายประเทศก็ลวนแตมีกฎหมายที่มีลักษณะเครงครัด ไมสามารถปรับใชไดกับ
ประเทศอื่นๆได
วิทยากรใหขอคิดเห็นวา กฎหมายที่ออกมาบังคับใชนั้นควรจะมีความยืดหยุนและมีประสิทธิภาพ
ในการบังคับใช โดยเปนหนาที่ของประเทศสมาชิกอาเซียนที่ตองรวมมือกันบัญญัติขึ้นมา กฎหมายควรมีหลาย
แนวทางใหเลือกปฏิบัติไดโดยไมกระทบตอสิทธิมนุษยชน ตองจัดทําโดยองคกรที่เปนสถาบันเทานั้น และตอง
อยูบนพื้นฐานของวัฒนธรรมทองถิ่น 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
ปจจุบันระบบความมั่นคงของประเทศในแตละภูมิภาคกําลังมีปญหา เนื่องจากอํานาจในการแกไข
ดําเนินการเปนขององคกรระหวางประเทศ ซึ่งยังมีกฎหมายที่ไมเหมาะสมตอการบังคับใชใหเหมาะสม
กับบุคคลและสถานการณที่เกี่ยวของ ดังนั้น กฎหมายที่ใชบังคับตองเปนกฎหมายที่ใชในการปองกัน
และขณะเดียวกันตองเปนกฎหมายที่ใชในการเยียวยาความเสียหายดวย ทั้งยังตองเปนไปตามมาตรฐานของ
นานาชาติอีกดวย
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The United Nation Charter) ซึ่งมีหลักวา
การกระทําใดๆที่ไดทําไปโดยเหมาะสมแลว ถือวาเปนการทําของสหประชาชาติ การตัดสินคดีอาจทําไดโดย
อนุญาโตตุลาการ แตทั้งนี้ 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
วิทยากรกลาวเกี่ยวกับมุมมองทางกฎหมายภายใตคูสัญญาและเครือขายในอาเซียน วาควรมีการ
รวมกันรางกฎหมายใหใชอยางเปนอันหนึ่งอันเดียวกันระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน ควรมีการกําหนด
บทบาทหนาที่ และขอจํากัดในอํานาจหนาที่ บางครั้งควรมีการมอบอํานาจใหองคกรภายใตการดูแลเปน
ผูดําเนินการแทน มาตรการการลงโทษตองเปนที่ยอมรับของสมาชิกอาเซียน และการแบงระดับการดําเนินการ
ตองชัดเจนและเปนมาตรฐานรวมกัน
มิติทางกฎหมายควรชัดเจน และเปนไปในแนวทางเดียวกัน เชน ดานความรับผิดชอบในฐานะสวนตัว
ความรับผิดชอบตอรัฐ ทั้งนี้ตองอยูภายใตความเห็นชอบของคูสัญญา
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
วิทยากรกลาวถึงการใชความตกลงที่มีลักษณะผสม (ความตกลงที่มีผล
ครอบคลุมทั้งอํานาจของรัฐบาล
ระดับภูมิภาค ประชาคม สหพันธ สหรัฐ และมลรัฐ) เพื่อใชจัดระเบียบความสัมพันธภายนอกของอาเซียนและ
ของประเทศสมาชิก ปจจุบันมีสถานการณความรุนแรงเกิดขึ้นมาก จึงมีความจําเปนที่จะตองมีมาตรการที่เปน
มาตรฐานรวมกันโดยเห็นวาควรบัญญัติไวในกฎบัตรอาเซียน ประชาชนในประเทศสมาชิกตองรวมมือกัน
เทคนิคที่ใชตองเปนมาตรฐานรวมกัน ตองมีองคการระหวางประเทศเปนผูดูแลและตัดสินใจในการดําเนินการ
มาตรการที่ใชในประเทศหนึ่งก็ตองใชกับประเทศอื่นๆดวย การเจรจาไมวาดวยเรื่องใดตองอยูภายใตกฎบัตร
อาเซียน เลขาธิการอาเซียนตองเปนคนกลางในการจัดการในกิจการและการแกไขขอพิพาทตางๆ จนสําเร็จ
โดยวิธีการในปจจุบันนี้ยังไมมีความเขมขนนัก จําเปนที่ประเทศสมาชิกตองรวมมือกัน คิดคนหามาตรการที่เปน
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 สิทธิในการเดินทางทางอากาศของผูพิการไมเปนที่พูดถึงมากนักในเวทีระดับโลก แมวาการ
เดินทางทางอากาศจะเปนเสนทางสําคัญ และเปนธุรกิจระดับระหวางประเทศก็ตาม แม Convention on the
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ปฏิบัติ และการเขาถึงสิ่งตางๆ ทั้งในแงของขอมูล และสิ่งแวดลอมตางๆ แลว แต จุดออนสําคัญของ CRPD คือ
การจัดการทั้งหลายนี้ ไมวาจะทําใหมหรือปรับปรุง ก็ลวนแลวแตตองใชงบประมานและเวลาเปนอยางมาก และ
CRPC เองก็ไมไดกําหนดรายละเอียดที่ชัดเจนถึงรูปแบบของแผนการตางๆ อีกทั้งในทางปฏิบัติแลวเปนไปได
ยากที่จะผูกพันประเทศตางๆในทันที โดยไมคํานึงถึงระดับการพัฒนาของแตละประเทศ
เพื่อที่จะทําใหขอผูกพันนั้นชัดเจนและมีผลมากยิ่งขึ้น จําเปนที่รัฐสมาชิกจะตองกําหนดกรอบเวลา
ในการดําเนินการ และตองดําเนินการอยางตอเนื่องและคอยเปนคอยไป การปฏิบัติจะตองไมมีขอยกเวน ทั้งนี้
เพราะการปฏิเสธการใหบริการถือเปนการเลือกปฏิบัติ
International Civil Aviation Organization (ICAO) สรางความกาวหนาในแงของการเดินทางของผู
พิการที่เพิ่มมากขึ้นกวา CRPD โดยไดจัดพิมพคูมือสําหรับการเขาถึงการเดินทางทางอากาศของผูพิการ สวนใน
แงของการเขาถึงขอมูล ไดกําหนดรายละเอียดโดยแบงแยกออกเปนชวงเวลาตางๆ ขั้นตอนการจองตั๋วเดินทาง
ขั้นตอนขณะมาถึง ขั้นตอนขณะขึ้นเครื่องและเดินทาง ขั้นตอนขณะที่มาถึงจุดหมาย อีกทั้งยังกําหนดใหมีผูชวย
เหลือขณะเดินทาง ทั้งนี้ คูมือดังกลาวไมใช เพียงแต กับ ประเทศสมาชิกเทานั้น แตรวมถึงผูประกอบการ
ภาคเอกชนดวยที่มีหนาที่ใหบริการแกผูพิการ แตอยางไรก็ดี ICAO ไมมีสภาพบังคับอยางกฎหมาย
สถานการณในอาเซียน
1. ASEAN multilateral air transport agreement ไมไดกลาวถึงการเดินทางของผูพิการไวโดยตรง
และขณะนี้ยังไมมีกฎหมายรวมกันในอาเซียน มีเพียงไทยและอินโดนีเซียที่มีกฎหมายภายในที่สามารถปรับใช
กับสายการบินของประเทศได ทําใหเกิดความไมชัดเจนในการบังคับใชกฎหมายกับสายการบินระหวางประเทศ
2. ควรใชแนวปฏิบัติตาม CRPD เนื่องจาก ICAO และ EU รับรองเพียงวาผูพิการจะไมถูกปฏิเสธ
เพราะเหตุแหงความพิการเทานั้น อีกทั้งในเรื่องของบริการและการชวยเหลือตางๆ ตองปราศจากคาธรรมเนียม
โดยสิ้นเชิง แต ICAO ยังมีตัวเลือกใหอาจเปนการใหสวนลดก็ได สุดทายคือ CRPD ไมจํากัดอยูแตเพียงหนาที่
ในการจัดการเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยเทานั้น แตครอบคลุมขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมด หลักการของ
CRPD มีความสําคัญเพราะมุงไปที่การเพิ่มและการรับรองสิทธิ รวมทั้งใหเสรีภาพในการเดินทางทางอากาศ
แกผูพิการ
3. การบังคับใชดําเนินรอยตามอยางของ EU เพราะการบังคับใชกฎหมายของ EU มีความชัดเจน และ
เปนผลมากกวา มีการแยกหนาที่รับผิดชอบระหวางตัวพนักงานสายการบิน และสายการบิน
4. ในดานเนื้อหาสามารถเดินตาม ICAO ได เนื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียนเปนสมาชิกของ ICAO
อยูแลว ทําใหงายตอการปรับตัว และการปรับปรุง หรือออกกฎหมายภายในใหสอดรับ
อาเซียนตองการมาตรฐานที่เทาเทียมและสม่ําเสมอกันในการจัดบริการเกี่ยวกับการเดินทางทาง
อากาศของผูพิการ โดยการแลกเปลี่ยนแนวคิดซึ่งกันและกัน
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 ที่เกิดหลังสุด และไดรับการ
พัฒนานอยที่สุด แตหัวใจสําคัญของการกาวเขาสูประชาคมโลกคือการรวมตัวกันเปนหนึ่งเดียว ซึ่งองคประกอบ
หนึ่งที่สําคัญก็คือการรักษาไว และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน ซึ่งรวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรมที่ มี
รูปราง (Tangible cultural heritage -TCH) และมรดกทางวัฒนธรรม ที่ไมมีรูปราง (Intangible Cultural
Heritage - ICH) เมื่อพิจารณาเนื้อหาแลว ถือวา ICH มีความสําคัญกวา TCH ทั้งนี้เพราะมรดกที่ มีรูปราง
ลวนแตกอตัวขึ้นมาจากรากเหงาทางความคิดที่ไมเปนรูปธรรม และแสดงออกมาในรูปแบบของรูปธรรมใน
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เคลื่อนไหวตางๆเปน ICH แตเสื้อผาที่สวมใสเปน TCH แตกรรมวิธีในการยอม การใหสี เปน ICH แตงานที่เสร็จ
ออกมาแลวเปน TCH แมแตเรื่องเลาของพื้นเมืองตางๆก็ถือเปน ICH เชนกัน
เครื่องมือในทางระหวางประเทศมีมากมายที่พูดถึงการคุมครองมรดกทางวัฒนธรรมที่เปนรูปราง เชน
วัตถุโบราณ แตมีนอยมากที่พูดถึงเรื่องของ ICH และ The 2003 convention of safeguarding of
intangible cultural heritage (ICHC) เปนหนึ่งในเครื่องมือที่สําคัญ และเปนเครื่องมือในทางกฎหมาย
ระหวางประเทศชิ้นแรกที่พูดถึงการจัดการปกปองใหแก ICH โดยเฉพาะเจาะจง รวมทั้งไดใหคํานิยามตางๆ
เอาไว ICHC ไมเพียงแตปกปองและคุมครอง ICH เทานั้น แตยังคํานึงถึงความอยูรอด และการคงอยู รวมถึงการ
สืบทอดไปยังคนรุนตอไปอีกดวย โดยในระดับภายในประเทศ สนธิสัญญากําหนดใหประเทศสมาชิกกําหนด
มาตรการภายในเปนของตัวเอง ไมวาจะเปนการตั้งหนวยงานที่คอยดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ การจัดทํามาตรการ
ปองกัน เปนตน สวนในระดับระหวางประเทศ ประเทศสมาชิกสามารถเสนอชื่อเปนตัวแทนของ ICH นั้นๆ ได
โดยการสงเปนรายการ ICH ที่ตองการเปนตัวแทนมา หรือยื่นรายการของ ICH ที่ตองการการปกปองอยาง
เรงดวน และหากเกิดขอสงสัยในองคประกอบของ ICH วาเปนของประเทศผูกลาวอางจริงหรือไม
และมีประเทศอื่นอีกที่กลาวอางวาองคประกอบของ ICH นั้นเปนของตน หากไมมีประเทศใดที่สามารถยืนยันได
วา ICH นี้เปนสิ่งที่เกิดขึ้นในอาณาเขตของตน หรือเปนการแสดงออกของตัวตนจริงๆ ขอกลาวอางนั้นถือเปน
ความผิดภายใต ICHC ทั้งนี้ ป ระเทศไทยและสิงคโปรเปนประเทศสมาชิกอาเซียนที่ยังไมไดลงนาม
ในสนธิสัญญา แตประเทศไทยก็ไดใหความรวมมืออยางดีในการปฏิบัติตามแนวทางของ ICHC
จุดออนสําคัญของ ICHC คือการไมมีแนวทางการระงับขอพิพาทระหวางประเทศ ทั้งที่ในความเปนจริง
เกิดขอพิพาทในเรื่อง ICH ขึ้นหลายตอหลายครั้ง เนื่องจากรากเหงาทางวัฒนธรรมมีความใกลเคียงกันอยางมาก
จึงไมนาแปลกใจ และสามารถเขาใจไดวาอาจเกิดขอพิพาทระหวางประเทศเพื่อนบานขึ้น เชน ระหวาง
อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ไมวาขอพิพาทจะเกิดจากความเขาใจที่ผิด หรือความยึดมั่นถือมั่นจนเกินควรในความ
เปนชาติก็ตาม ดังนั้น กลไกในการระงับขอพิพาทระหวางประเทศในเรื่องของ ICH จึงเปนสิ่งจําเปนในการ
หาทางระงับขอพิพาทโดยสันติวิธีที่จะทําใหทั้ง สองฝายพอใจ และปองกันการบาดหมางกันระหวางประเทศ
เพื่อนบาน เจาหนาที่ระดับสูงของแตละประเทศสมาชิกอาเซียน จึงจะตองมีความรูความเขาใจในเรื่องของ ICH
ขอยุงยาก ซับซอน และประเด็นออนไหว
เปนที่คาดการณวา Committee on Cultural and Information (COCI) จะเปนหัวหอกที่สําคัญ
ในอนาคต ภายใต ICHC ซึ่งจะมาเติมเต็มกระบวนการในการระงับขอพิพาทระหวางประเทศตางๆ ซึ่ง ICHC
ขาดหายไป
สําหรับอาเซียนนั้นมี The declaration on ASEAN unity in cultural diversity 2011 ซึ่งถือวา
เปน สัญญาณที่ดีในการแกปญหา เนื่องจากไมเคยมีสนธิสัญญาในระดับอาเซียนใดที่พูดถึง ICH โดยเฉพาะ
เจาะจงมากอน แตสนธิสัญญาดังกลาวมีขอดอยเนื่องจากไมไดมีฐานะผูกพันอยางกฎหมาย
วิทยากร
ไดสรุปในตอนทายวาเปนเรื่องสําคัญยิ่งที่จะตองทําใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของ
ICH และเราตางก็ตองทําความเขาใจวาวัฒนธรรมบางอยาง ไมวาจะที่มีรูปรางหรือไมนั้น อาจปรากฏขึ้นได
ในหลายประเทศ เมื่อเราคํานึงถึงสภาพภูมิประเทศ และรากเหงาทางวันธรรมตางๆ ดังนั้นเราจึงตองลดอัตตา
ความเปนชาติลงบางเมื่อเราตองการที่จะผลักดันประชาคมอาเซียนเขาสูเวทีโลก ผลประโยชนของแตละ
ประเทศจะมีไดก็ดวยการรวมมือกัน และทําความเขาใจระหวางกัน
บทสรุป

- 21 การประชุมใหญประจําป ๒๕๕๘ ของสมาคมกฎหมายระหวางประเทศแหงเอเชีย (
ASIANSIL)
Asian Society of International Law 5th Biennial Conference ในหัวขอ International Law and the
Changing Economic & Political Landscape in Asia ไดเนนไปที่ประเด็นขอทาทายในกฎหมายระหวาง
ประเทศที่ทวีปเอเชียยังคงเผชิญอยู เชน การระงับขอพิพาทโดยสันติวิธี ความรวมมือกับองคการระหวาง
ประเทศในคดีอาญาระหวางประเทศ และประเด็นขอทาทายใหมที่เกิดขึ้นหรือมีแนวโนมวาจะเกิดขึ้น
ในสถานการณทางการเมืองและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เชน เรื่องของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
การคุมครองสิทธิมนุษยชน และการอนุญาโตตุลาการระหวางรัฐกับนักลงทุนตางประเทศ โดยแนวโนมที่เกิดขึ้น
คือการรวมกลุมทางภูมิภาคซึ่งทําใหมีการกระทําขามพรมแดนมากขึ้นไมวาจะเปนการกระทําความผิดอาญา
หรือการคาและการลงทุนระหวางประเทศ แมแตละประเทศจะมีอํานาจอธิปไตยเปนของตนเองซึ่งหมายความ
วาประเทศอื่นจะเขามาแทรกแซงกิจการภายในมิได แตประเทศตางๆ จะตองมีการผอนปรนหลักการดังกลาว
โดยตองใหความรวมมือเพื่อแกปญหาขอขัดของที่ทุกๆ ประเทศมีสวนไดเสียรวมกัน
นอกจากหัวขอในการประชุมจะเปนเรื่องทางวิชาการแลว วิทยากรยังนําเสนอแนวทางปฏิบัติที่ควรจะ
เปนโดยเปรียบเทียบกับแนวทางปฏิบัติที่เปนสากล เชน แนวทางปฏิบัติของสหประชาชาติ องคการระหวาง
ประเทศ และความตกลงระดับทวิภาคีและพหุภาคีตางๆ เพื่อใหประเทศในเอเชียมีความสอดคลองเขาใจ
ในเรื่องวิชาการและมีความความตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้น อันจะเปนประโยชนรวมตอการพัฒนากฎหมาย
และกลไกระหวางประเทศในเอเชียในอนาคต
นายชนาธิป ธุวธนานุรักษ นิติกรปฏิบัติการ กองบังคับคดีลมละลาย ๑
นายวรวิช ชุมเปย
นิติกรปฏิบัติการ กองบังคับคดีลมละลาย ๑
นายศตวรรษ อดุลยธรรม นิติกรปฏิบัติการ กองบังคับคดีลมละลาย ๓
นายเบ็ญจพล กอนนาค นิติกรชํานาญการ กองบังคับคดีลมละลาย ๓
นางสาวศุภนิดา แกวบุปผา นิติกรปฏิบัติการ กองบังคับคดีลมละลาย ๕
นางสาวศิริขวัญ แสงจันทร นิติกรชํานาญการ สํานักงานบังคับคดีแพง
กรุงเทพมหานคร ๒
นางสาวภัสราภรณ พุกแกว นิติกรปฏิบัติการ สํานักงานบังคับคดีแพง ผูรายงาน
กรุงเทพมหานคร ๔
นายภัทระ วัฒนชัย นิติกรปฏิบัติการ กองพัฒนาระบบการบังคับคดี
และประเมินราคาทรัพย
นางสาวรังสิมา รัตนะ นิติกรชํานาญการ
กองพัฒนาระบบการบังคับคดี
และประเมินราคาทรัพย
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