รายงานการศึกษาส่วนบุคคล
(Individual Study)
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ง

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย (ASLOM) เป็นกลไกความร่วมมือ
รายสาขาของอาเซียนซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อพัฒนากรอบกฎหมายของภูมิภาค
อาเซียน อันเป็นไปเพื่อประโยชน์ร่วมกันตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งประชาคมอาเซียน การศึกษา
ในครั้งนี้มุ่งสนใจบทบาทในอนาคตของ ASLOM โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงประมาณ หนึ่งทศวรรษ
หลั งครบกาหนดการจั ดตั้งประชาคมอาเซียน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ และเสนอแนะ
มาตรการในการพัฒนาบทบาทของคณะผู้แทนไทยใน ASLOM ให้สนับสนุนบทบาทของไทยในการ
พัฒนาประชาคมอาเซียน และส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศ
การศึกษาใช้กรอบแนวคิดว่าด้วยการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เป็นเครื่องมือในการ
วิเคราะห์หาบทบาทอันพึงประสงค์ของ ASLOM โดยใช้เป้าหมายที่อาเซียนกาหนดไว้ ซึ่งเข้าถึ งได้จาก
การศึกษากรอบวิสัยทัศน์ และตราสาระสาคัญแสดงเจตนารมณ์ในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน เป็น
ตัว ตั้ ง การวิ เ คราะห์ ภ าพในอนาคตยั ง ใช้ ข้ อ มู ล ผลการด าเนิ น งานของ ASLOM มาพิ จ ารณา
ประกอบด้วย ข้อสรุปที่ได้คือ บทบาทอันพึงประสงค์ ๓ ด้าน ประกอบด้วย (๑) บทบาทในการกาหนด
ทิศทางการพัฒนากรอบกฎหมายของภูมิภาค (shaper of regional legal framework) อันเป็นไป
เพื่อประโยชน์ร่วมกัน (๒) บทบาทผู้ประมวลและกลั่นกรองมาตรฐานและบรรทัดฐานเพื่อสร้างคุณค่า
ร่วมกันในระบบกฎหมายของอาเซียน (consolidator and refiner of values within judicial and
legal systems) และ (๓) บทบาทผู้ประสานและผลักดัน ความร่วมมือด้านกฎหมายและการบังคับใช้
กฎหมาย (facilitator of legal and law enforcement cooperation) ถือเป็นการยกระดับ
บทบาทจากเดิมซึ่งเน้นความร่วมมือในด้านข้อมูลและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่
เป็นสาคัญไปสู่การศึกษาทาความเข้าใจทางเลือกและผลักดันการพัฒนากรอบกฎหมายให้สอดคล้อง
กัน ทั้งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการค้าและการลงทุนระหว่างกัน และ
กฎหมายว่าด้วยความร่ว มมือกัน ในเรื่องทางอาญาเพื่อรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักนิติธรรม
สาหรับบทบาทอันพึงประสงค์ของผู้แทนไทยใน ASLOM นั้น การศึกษาครั้งนี้ยืนยันข้อสรุป
จากการศึกษาบทบาทของไทยในเวทีอาเซียนของนายสุ ริยา จินดาวงษ์ ที่ว่าเงื่อนไขสาคัญในการ
ดาเนินบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยคือความสามารถในการประสานงานเพื่อเชื่อมโยงการดาเนินงาน
ภายนอกของไทยในกรอบอาเซียน และการดาเนินการรองรับภายในประเทศ ข้อเสนอแนะของ
การศึกษาลงลึกในกรอบความร่วมมือด้านกฎหมายในครั้งนี้ คือ ไทยควรเลือกพัฒนาระบบกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ โดยให้น้าหนักในการขับเคลื่อนอย่างเต็มที่ เนื่องจากปัจจัยในเชิงโครงสร้างอานาจ
ตามสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและคาดว่าจะดาเนินต่อไปในอนาคต ทาให้การผลักดัน การปรับปรุง
กฎหมายแพ่งและพาณิช ย์ซึ่งสามารถดาเนินการได้โ ดยหน่ว ยงานในฝ่ายบริหาร มีเอกภาพในเชิง
โครงสร้างมากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการผลักดันการปฏิรูปกฎหมายอาญา ซึ่งหน่วยงานส่วนใหญ่ใน
กระบวนการยุติธรรมที่รับผิดชอบการบังคับโทษทางอาญามีอิสระไม่ขึ้นกับอานาจฝ่ายบริหาร จนอาจ
เป็นอุปสรรคต่อการผลักดันอย่างมีเอกภาพ สาหรับกลไกสาคัญในการสร้างหลักประกันเพื่อให้มีการ

จ
ประสานเชื่อมโยงการทางานระหว่างภายในกับภายนอกนั้น การศึกษาครั้งนี้ ได้เสนอแนะมาตรการ
ทางกฎหมายโดยออกเป็นระเบียบสานักนายกรัฐมนตรียกระดับกลไกคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ
เดิมให้มีสถานะเป็นกลไกกาหนดนโยบายระดับชาติ และกาหนดให้มีกลไกระดับยุทธศาสตร์เรียกว่า
“คณะกรรมการพัฒ นากฎหมายรองรับพันธกรณีอาเซียน” รับผิ ดชอบการวางกลยุทธ์การรับมือ
ภายในประเทศ และมีกลไกระดับปฏิบัติเรียกว่า “คณะทางานฝ่ายเจรจา” รับผิดชอบการดาเนิน
บทบาทในเวทีการเจรจาภายนอกในกรอบ ASLOM โดยให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักใน
การสนับสนุนฝ่ายเลขานุการให้แก่กลไกทั้งสองเพื่อความเป็นเอกภาพ นอกจากนี้ ยังได้เสนอแนะ
มาตรการเชิ ง บริ ห าร เพื่ อ การพั ฒ นาขี ด สมรรถนะของผู้ ป ฏิ บั ติ ซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบการท าหน้ า ที่ ฝ่ า ย
เลขานุการของกลไกทั้งสองด้วย

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต
รุ่นที่ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ รายงานฉบับนี้สาเร็จขึ้นได้ด้วยคาชี้แนะและคาแนะนาในทางวิชาการจากคณะ
อาจารย์ที่ปรึกษา ๓ ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครเดช ไชยเพิ่ม ศาสตราจารย์ ดร. ชาติชาย ณ
เชียงใหม่ และ ดร. จิตริยา ปิ่นทอง กระผมขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
กระผมใคร่ขอขอบพระคุณหน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและ
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ผู้สนับสนุนให้กระผมได้รับโอกาสในการเข้ารับการอบรม
หลักสูตรนี้ อีกทั้งขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการทุกท่านที่กรุณาให้
ความช่วยเหลือในประการต่างๆ ตลอดระยะเวลาแห่งการอบรม
กระผมขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ และศาสตราจารย์
พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ อดีตผู้บังคับบัญชาและผู้มีบทบาทสาคัญของกระทรวงยุติธรรมในการทา
หน้าที่หัวคณะผู้แทนไทยในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมายอย่างเข้มแข็งทั้ง
สองท่านเป็นแรงบันดาลใจสาคัญแก่กระผมในการทาหน้าที่ผู้แทนการประชุมดังกล่า ว อีกทั้งยังได้
กรุ ณ าให้ โ อกาสกระผมได้ สั ม ภาษณ์ เ พื่ อ น าทั ศ นะและแนวความคิ ด ในฐานะผู้ บ ริ ห ารและ ผู้ มี
ประสบการณ์จริ งมาใช้ประกอบการศึกษาในครั้งนี้อีกด้ว ย และท้ายที่สุด กระผมขอขอบพระคุณ
ดร. สุริยา จินดาวงษ์ สาหรับความกรุณาในการแลกเปลี่ยนทรรศนะเกี่ยวกับบทบาทของประเทศใน
กรอบอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในแง่ของการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
กระผมหวังว่าผลการศึกษา ข้อเสนอแนะต่างๆ ในรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ
ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามสมควร

พิเศษ สะอาดเย็น
สิงหาคม ๒๕๕๖
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
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สารบัญแผนภาพ
บทที่ ๑ บทนา
๑.๑ ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา
๑.๓ ขอบเขตการศึกษา วิธีการดาเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
๑.๔ ประโยชน์ของการศึกษา
บทที่ ๒ แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ แนวคิดทฤษฎี
๒.๒ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ สรุปกรอบแนวคิด
บทที่ ๓ ผลการศึกษา
๓.๑ บทบาทอันพึงประสงค์ของ ASLOM
๓.๒ บทบาทอันพึงประสงค์ของคณะผู้แทนไทยในเวที ASLOM
บทที่ ๔ บทสรุปและข้อเสนอแนะ
๔.๑ สรุปผลการศึกษา
๔.๒ ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ประวัติผู้เขียน
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สารบัญตาราง
ตารางที่ ๑ องค์ประกอบของคณะผู้แทน ASLOM
ตารางที่ ๒ ประเด็นการหารือในการประชุมเวทีระดมความคิดเห็นทางกฎหมายของกลุ่ม
ประเทศอาเซียน

๑๘
๒๑

ฌ

สารบัญแผนภาพ
แผนภาพที่ ๑
แผนภาพที่ ๒
แผนภาพที่ ๓
แผนภาพที่ ๔
แผนภาพที่ ๕

เส้นทางสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายของไทยต่ออาเซียนและการดาเนิน
นโยบายภายในของไทยเพื่อรองรับนโยบายของไทยต่ออาเซียน
บทบาทอันพึงประสงค์ของ ASLOM
กรอบแนวคิดว่าด้วยบทบาทอันพึงประสงค์ของคณะผู้แทนไทยใน
ASLOM
บทบาท แนวทาง และกลไกการเชื่อมโยงเพื่อพัฒนาบทบาทของไทยใน
กรอบ ASLOM

๑๒
๑๗
๒๔
๒๕
๒๖

บทที่ ๑
บทนา
๑.๑ ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย (ASEAN Senior Legal Officials
Meeting-ASLOM) เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนภารกิจในการส่งเสริมความร่ วมมือ ในสาขา
กฎหมายระหว่างเจ้าหน้ าที่ด้านกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นกลไกที่อยู่ภ ายใต้การ
ประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านกฎหมาย (ASEAN Law Ministers Meeting - ALAWMM) และ
ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของโครงสร้างการทางานเพื่อกาหนดนโยบายความร่วมมือรายสาขาของ
อาเซียน (sectoral bodies)
กลไก ASLOM มีอานาจหน้าที่ในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนเพื่อปรับปรุงกฎหมายของประเทศสมาชิกให้มีความสอดคล้องไปในทางเดียวกัน และเป็นไป
เพื่อประโยชน์ร่วมกัน โดยยึดหลักการและเป้าหมายที่กาหนดไว้ในกฎบัตรอาเซียน และมุ่งตอบสนอง
การดาเนินการตามแผนการจัดตั้งประชาคมอาเซียน โดยถือว่า ASLOM เป็นกลไกภายใต้คณะมนตรี
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนด้วย
ที่ผ่านมา ASLOM ได้มีการปรับปรุงขอบเขตอาณัติ (mandates) ให้ครอบคลุมการดาเนิน
ความร่วมมือด้านกฎหมายในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน จากยุ คแรกซึ่งเน้นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจต่อไปนี้ คือ:
๑) การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกฎหมาย
๒) การดาเนินความร่วมมือด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ
๓) การศึกษาวิจัยด้านกฎหมาย
มาสู่ยุคที่สองซึ่งปรับเพิ่มบทบาทภารกิจให้สอดคล้องกับการจัดตั้งประชาคมอาเซียน โดย
กาหนดให้ ASLOM สามารถ “ดาเนินการอื่นใดที่เป็นไปเพื่อสนับสนุนการบูรณาการอาเซียน” อีกด้วย
การขยายขอบเขตของอาณัติดังกล่าวมุ่งเน้นความเชื่อมโยงกับแผนการจัดตั้งประชาคมอาเซียนทั้งสาม
เสาอย่ างแนบแน่นในระดับเป้าหมายระยะยาว แต่ก็มีความยืดหยุ่นในระดับหนึ่ง เนื่องจากระบบ
กฎหมายของบรรดาประเทศสมาชิกยังมีความแตกต่างหลากหลายอยู่สูง ทั้งในด้านความเป็นมา
ปรัชญาการทางาน และระดับความก้าวหน้าในการดาเนินการปรับปรุงกฎหมาย
อย่ างไรก็ดี ความยื ดหยุ่ นในการกาหนดอาณัติของ ASLOM ในลั กษณะดังกล่ าว ก็เปิด
โอกาสให้ป ระเทศสมาชิกที่มีความพร้อมในเชิงยุทธศาสตร์สามารถผลักดันวาระความร่ว มมือ ใน
ลักษณะที่เอื้อต่อการรักษาผลประโยชน์ของประเทศตนได้ ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากการที่อาณัติ
เปิดกว้างและไม่ได้กาหนดรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนหรือเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร ซึ่งลักษณะเช่นนี้ย่อม
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินบทบาทของไทยในเวที ASLOM ในอนาคตอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้
ในระดับปฏิบัติ สภาพการณ์ดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งประเด็นท้าทายและโอกาสสาหรับคณะ

๒
ผู้แทนไทยและผู้ประสานงานกลางของไทย กล่าวคือภายใต้เงื่อนไขที่การผลักดันนโยบายภายใต้กรอบ
ASLOM ยังไม่มีลักษณะเป็นการกาหนดลงมาจากที่ประชุมสุดยอด (top-down) แต่เป็นการเสนอโดย
ผู้แทนประเทศสมาชิกที่มีความสนใจและมีความพร้อม (bottom-up) เมื่อได้รับ ความเห็นชอบจากที่
ประชุมให้รับเป็นประเด็นตามวาระการประชุมแล้ว ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการศึกษาปรึกษาหารือ โดยอาจ
มีการตั้งคณะทางานเพื่อเจรจาและแสวงหาฉันทามติ เป็นเรื่อ งๆ ไป ทั้งนี้ โดยมีเจ้าภาพหลั กคื อ
ประเทศผู้เสนอประเด็นดังกล่าว ประกอบกับ ข้อจากัดในการดาเนินบทบาทสนับสนุนของสานักงาน
เลขาธิการอาเซียน ทั้งในด้านทรัพยากรและบุคลากร ทาให้เกิดแนวโน้มที่การผลักดันประเด็นความ
ร่วมมือในด้านหนึ่งด้านใดภายในกรอบ ASLOM จนบรรลุฉันทามติและนาไปสู่การปฏิบัติได้จริงนั้น
จะขึ้นกับบทบาทการผลักดันของประเทศสมาชิกที่มีส่ว นได้เสียและมีความประสงค์จะผลั กดันให้
สอดคล้องและเอื้อต่อผลประโยชน์ของชาติตนเป็นสาคัญ นอกจากนี้ การเจรจาซึ่งมี กลุ่มประเทศซึ่ง
ระดับการพัฒนาโครงสร้างทางกฎหมายแตกต่างกันสู ง ก็มีความซับซ้อน และมักใช้เวลานานเกินกว่า
จะสามารถบรรลุข้อยุติได้ในระหว่างการประชุมสมัยหนึ่งๆ ทาให้การเตรียมการและดาเนินบทบาท
ของคณะผู้แทนไทยและผู้ประสานงานกลางของไทยต้องคานึงถึงข้อจากัด และคุณลักษณะดังกล่าว
ด้วย มิฉะนั้นก็อาจเกิดปัญหาในเรื่องเอกภาพของการกาหนดท่าที และ ความต่อเนื่องของการติดตาม
ประเด็น ทั้งประเด็นที่ไทยเป็นเจ้าภาพและประเด็นที่ประเทศสมาชิกอื่นเสนอขึ้นในที่ประชุมเจรจา
ภายใต้ บ ริ บ ทการท างานดั ง กล่ า ว ท าให้ บ ทบาทของกระทรวงยุ ติ ธ รรมในฐานะ ผู้
ประสานงานกลางคณะผู้ แ ทนไทยในการประชุ ม ระดั บ เจ้ า หน้ า ที่ อ าวุ โ สอาเซี ยนด้ า นกฎหมาย
(Thailand’s ASLOM focal point) ในอนาคตจะยิ่งทวีความสาคัญมากยิ่งขึ้น ทั้งในฐานะกลไก
สนับสนุนกระบวนการเตรียมการและการทาหน้าที่ของคณะผู้แทนไทยใน ASLOM และกลไกในการ
สนับสนุนกระบวนการกาหนดเป้าหมายการทางานของคณะผู้แทนไทยให้สอดคล้องกับบทบาทของ
ASLOM ในอันที่จะทาให้บทบาทของไทยก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อจุดยืนของประเทศ การศึกษา
เพื่อให้ทราบถึงบทบาทอันพึงประสงค์ของ ASLOM ในอนาคต ควบคู่ไปกับบทบาทที่จาเป็นสาหรับ
คณะผู้ แทนไทยใน ASLOM จึ งมีความจาเป็น เพื่อให้ประเทศของเรามีความพร้อมที่จะผลักดัน
ประเด็นสารัตถะที่สาคัญในเวทีความร่วมมือด้านกฎหมายและการยุติธรรมได้อย่างมีเอกภาพ สามารถ
ตอบสนองต่อพลวัตการเจรจาและกรอบงานที่มีความซับซ้อนของ ASLOM และที่สาคัญคือเป็นไปเพื่อ
การรักษาผลประโยชน์ของชาติไว้ให้ได้มากที่สุด
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อ ให้ ทราบถึง บทบาทด้ านสารั ตถะอั นพึ งประสงค์ข องคณะผู้ แ ทนไทยในการประชุ ม
เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมายในอันที่จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถดาเนินบทบาท ในเวที
ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของประชาคมอาเซียนในอนาคตหลังจาก การจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียนได้ดาเนินไปเป็นระยะเวลาประมาณ ๑๐ ปี

๓
๑.๓ ขอบเขตการศึกษา วิธีการดาเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
๑.๓.๑ ขอบเขตการศึกษาและวิธีการดาเนินการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ได้กาหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ว่าจะมุ่งเน้น การวิเคราะห์
เพื่อให้เห็นภาพอนาคตว่าในราว ๑๒ ปีข้างหน้าซึ่งตรงกับระยะเวลาประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘ หรือ
ค.ศ. ๒๐๒๕ ซึ่งเท่ากับประมาณหนึ่งทศวรรษภายหลังครบกาหนดการจัดตั้งประชาคมอาเซียนซึ่ง
กาหนดไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือ ค.ศ. ๒๐๑๕ นั้น บทบาทด้านสารัตถะ อันพึงประสงค์ของคณะ
ผู้แทนไทย ในอันที่จะส่งเสริมให้ประเทศไทยสามารถดาเนินบทบาทในเวทีการประชุมระดับเจ้าหน้าที่
อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมายได้อย่างโดดเด่นและรักษาผลประโยชน์ของประเทศได้อย่างมีนัยสาคัญนั้น
ควรเป็นเช่นใด
เมื่อสามารถระบุได้ว่าบทบาทอันพึงประสงค์ของคณะผู้ แทนไทยในการประชุม
เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมายควรเป็นเช่นใดแล้ว ในลาดับต่อไปจะได้นาผลการวิเคราะห์
ดังกล่าวนาไปศึกษาและเชื่อมโยงกับบทบาทของผู้ประสานงานกลาง ทั้งในระดับผู้กาหนดนโยบาย
และระดับผู้ปฏิบัติ เพื่อชี้ให้เห็นว่าบทบาทอันพึงประสงค์ของผู้ประสานงานกลางนั้นควรเป็นอย่างไร
จึงจะสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้การทาหน้าที่ของคณะผู้แทนไทยเป็นไปอย่างสมบทบาทตามที่
คาดการณ์ไว้ได้ และควรมีมาตรการใดที่จะพัฒ นาบทบาทของผู้ ประสานงานกลางให้ เป็นไปตาม
ทิศทางดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิผล
กรอบเบื้องต้นซึ่งกาหนดไว้เป็นแนวทางในการศึกษาในครั้งนี้ คือสมมติฐานที่ว่า
บทบาทอั น พึ งประสงค์ข องคณะผู้ แ ทนไทยและผู้ ป ระสานงานกลางของไทยในเวที ASLOM นั้ น
สามารถระบุให้เป็นรูปธรรมได้โดยการนาเอาผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค์ของการดาเนินบทบาทของ
คณะผู้แทนไทยนั้นเองเป็นตัวตั้ง โดยอาศัยการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์เพื่อกาหนดเป้าหมายจากระดับ
หน่ ว ยงานในกระบวนการยุ ติ ธ รรม โดยไม่ จ าเป็ น ต้ อ งขึ้ น อยู่ กั บ ข้ อ จ ากั ด ของผู้ ก าหนดนโยบาย
ระดับชาติ ซึ่งในหลายกรณีพบว่ายังขาดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในระดับประเทศ
ส าหรั บ วิธี การด าเนิน การศึ กษาจะมุ่ งส ารวจข้อ มูล เอกสารหลั กฐานและรั บฟั ง
ทรรศนะของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อทดสอบว่าสมมติฐานที่กาหนดไว้ข้างต้นนั้นมีหลักฐานสนับสนุนหรือไม่
อย่างไร ทั้งนี้ โดยจะมุ่ งศึกษาปัจจัยต่างๆ และสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้ทราบว่า
ภายหลังจากการจัดตั้งประชาคมอาเซียนได้บรรลุเป้าหมายในเชิงสัญลักษณ์อันแสดงออกในรูปแบบ
ของกาหนดกรอบเวลา (ปี ค.ศ. ๒๐๑๕) มาได้ประมาณหนึ่งทศวรรษแล้วนั้น ประชาคมอาเซียนจะมี
หน้าตาเป็นอย่างไร มีร ะดับการเกาะเกี่ยวเชื่อมโยงกัน (degree of coherence) ของโครงสร้าง
พื้น ฐานและแรงขับ เคลื่ อนในเชิ งเศรษฐกิ จ การเมื องและสั งคม และมีร ะดั บความสอดคล้ อ งกั น
(degree of harmonization) ของกฎระเบียบต่างๆ อันเป็นพื้นฐานการทางานของกลไกสาคัญ ในแต่
ละเสาหลัก เป็นอย่างไร โดยภาพอนาคตนี้จะช่วยให้ทราบถึงสภาวะแวดล้อมอันสาคัญ ที่จะกาหนดว่า
จุดยืนในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีอาเซียน ผ่านกลไกความร่วมมือด้านกฎหมาย
นั้นควรเป็นอย่างไร และสามารถวิเคราะห์เชื่อมโยงต่อไปได้ว่าขอบเขตและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของบทบาทเชิงสารัตถะของคณะผู้แทนไทยและผู้ประสานงานกลางของไทยในเวที การประชุมระดับ
เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมายควรเป็นไปในทิศทางใด อันเป็นโจทย์สาคัญของการศึกษาครั้งนี้

๔
๑.๓.๒ ระเบียบวิธีการศึกษา
๑.๓.๒.๑ การศึกษาวิเคราะห์จากเอกสาร (desk analysis) เพื่อค้นหาและระบุ
ปัจจัยสาคัญต่างๆ ที่จะส่งผลต่อภาพอนาคตว่าด้วยบทบาทอันพึงประสงค์ของคณะผู้แทนไทยในกรอบ
การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย และความคาดหวังต่อการทาหน้าที่ของ ผู้
ประสานงานกลางในการผลักดันให้บทบาทของคณะผู้แทนไทยเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมในเชิง
ยุทธศาสตร์
๑.๓.๒.๒ การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interviews) โดยเน้นผู้บริหารกระทรวง
ยุ ติ ธ รรมและเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิบั ติ เพื่ อให้ ท ราบถึ งมุ มมองว่ า ด้ว ยทิ ศ ทางการพั ฒ นาบทบาทของ ผู้
ประสานงานกลาง ความคาดหวังต่อคณะผู้แทนจากหน่ว ยงานต่างๆ รวมถึงช่องว่างที่มีอยู่ในการ
พัฒ นาสมรรถนะให้ เป็ น ไปในทิ ศทางที่ จะเอื้ อต่ อการดาเนิน บทบาทอั นพึ งประสงค์ รวมถึง การ
สัมภาษณ์ผู้มีบทบาทในฐานะคณะผู้แทนไทยและผู้ประสานงานในกรอบความร่วมมืออื่นๆ เพื่อให้
สามารถน าแนวปฏิบั ติที่ดีมาใช้ในการวิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางตลอดจนมาตรการในการ
ดาเนินการเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว
๑.๔ ประโยชน์ของการศึกษา
การศึกษาและยืนยันสมมติฐานเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการทาหน้าที่ของผู้
ประสานงานกลางสาหรับคณะผู้แทนไทยในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน ด้านกฎหมาย
จะช่วยให้มีข้อมูลเพื่อนาไปวิเคราะห์และเสนอแนะแนวมาตรการในการพัฒนา ขีดสมรรถนะที่จาเป็น
ต่อการดาเนินบทบาทที่เหมาะสมต่อไป

บทที่ ๒
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ แนวคิดทฤษฎี
การศึกษาครั้งนี้มุ่งวิเคราะห์ เพื่อให้ ทราบบทบาทอันพึงประสงค์ของกลไกสาคัญ ในการ
ดาเนินนโยบายด้านต่างประเทศของไทยในเวทีอาเซียนในมิติงานด้านกฎหมายและการยุติธรรม โดย
ครอบคลุม (๑) บทบาทอันพึงประสงค์ของคณะผู้แทนไทยและ (๒) บทบาทอันพึงประสงค์ ของผู้
ประสานงานกลางของไทยในเวที การประชุม ระดั บเจ้า หน้ าที่ อาวุโ สอาเซี ยนด้า นกฎหมาย หรื อ
ASLOM ในการวิเคราะห์ดังกล่าวสามารถทาได้โดยอาศัยกรอบแนวคิดในหลายแนวทาง เช่น การ
วิเคราะห์ภาพอนาคต (scenario analysis) ซึ่งเป็นกรอบการศึกษาภาพเหตุการณ์ในอนาคตภายใต้
สมมติฐ านแบบต่างๆ ที่มีความเป็ นไปได้ภ ายใต้ปัจจัยที่มี ปฏิสั มพัน ธ์กันและตามที่ได้คั ดเลื อกมา
วิเคราะห์ (Schoemaker, ๑๙๙๕) หรืออาจใช้การวิเคราะห์ตามหลักการบริหารจัดการแบบมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ (result-based management, RBM) ซึ่งมุ่งนาเสนอกรอบการทางานที่มีความ
สมเหตุสมผลในการวางแผนเชิงกลยุทธ์และกาหนดภาระรับผิดชอบภายใต้สิ่งแวดล้อมการทางาน ซึ่งมี
การกระจายอานาจการตัดสินใจและกาหนดทิศทางออกไปในระดับหนึ่ง (World Bank, ๑๙๙๗)
เมื่อคานึงถึงลักษณะการกาหนดวาระในกรอบ ASLOM ที่มีลักษณะกระจายอานาจไปสู่
ระดับผู้แทนประเทศซึ่งมีความพร้อมและเต็มใจที่จะรับประเด็นใดๆ มาดาเนินการผลักดัน ในลักษณะ
เจ้าภาพ (bottom-up) ประกอบกับธรรมชาติของการกาหนดนโยบายในรูปกฎหมาย และกฎเกณฑ์
ระหว่างประเทศซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องใช้เวลาในการเตรียมความพร้อม และมีพลวัตไม่สูงมาก
นัก เมื่อเทียบกับการผลักดันในกรอบความร่วมมือด้านอื่นๆ จึงเห็นควรนาหลักการบริหารจัดการแบบ
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์มาใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ เนื่องจากมีความสอดคล้องกับลักษณะและธรรมชาติ
ของบทบาทในด้านกฎหมายมากกว่าจะเป็นการวิเคราะห์ภาพเหตุการณ์ในอนาคต เพื่อเตรียมรับมือ
สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบในเชิงการกาหนดนโยบายระดับสูง ทั้งนี้ โดยนาเป้าหมาย
ระยะยาวตามที่กาหนดไว้ในกฎบัตรอาเซียน และปฏิญญากรุงเทพ มาใช้เป็นเป้าหมายสาคัญในการ
มองปัญหาและค้นหาบทบาทของ ASLOM ที่จะช่วยให้อาเซียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
กาหนดเป็นวิสัยทัศน์ได้อย่างมีผลลัพธ์ที่มีรูปธรรมจับต้องได้ชัดเจนมากที่สุด เป็นสาคัญ
นอกจากนี้ กรอบการวิเคราะห์โดยใช้ผลลัพธ์เป็นตัวตั้งจะช่วยให้เห็นภาพ การกาหนดภาระ
รับผิดชอบ (accountability) ของผู้เล่นหลักในการศึกษาครั้งนี้ได้ชัดเจนขึ้ น และช่วยให้คาตอบที่ได้
แม้จะมีลักษณะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ แต่อาจนาไปใช้ต่อยอดเมื่อต้องพิจารณาถึงการปรับปรุงขีด
สมรรถนะที่จาเป็นขึ้นมารองรับการดาเนินบทบาทอันพึงประสงค์ดังกล่าวด้วย

๖
๒.๒ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาบทบาทอันพึงประสงค์ของหน่วยงานไทยซึ่งรับผิด ชอบการดาเนินนโยบายราย
เฉพาะสาขาของอาเซียนยังเป็นโจทย์การศึกษาวิจัยที่ยังต้องการการศึกษาอย่างเป็นระบบ รายงาน
การศึกษาที่อาจถือได้ว่าเป็นการบุกเบิกการวิจัยในแนวทางนี้คือ รายงานการวิเคราะห์บทบาทของ
หน่วยงานไทยที่รับผิดชอบสาขาความร่วมมือเฉพาะด้านเศรษฐกิจ โดยยกขึ้ นเป็นกรณีศึกษา เพื่อ
วิเคราะห์ความพร้อมของหน่วยงานไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ผ่านพบ, ๒๕๕๕) งานวิจัย
ดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นจุดอ่อนของระบบราชการไทยที่ยังไม่สามารถปรับกระบวนทัศน์และจัดเตรียม
สมรรถนะในการทางานแบบเชื่อมโยงกับเป้าหมายของอาเซียน อาจถือว่าได้ว่าข้ อค้นพบ ของรายงาน
ชิ้นนี้ แม้จะจากัดอยู่ในกรอบด้านประชาคมเศรษฐกิจ แต่ก็สะท้อนให้เห็นข้อจากัดของระบบราชการ
ไทยได้ในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะเมื่อใช้กรอบการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ในการประเมินความพร้อม กรณี
จึงเป็นที่น่าศึกษาต่อไปว่าหากเราเปลี่ยนขอบเขตของโจทย์การวิเคราะห์ ความพร้อมให้ครอบคลุมห้วง
เวลาในอนาคตที่มีระยะเวลานานมากขึ้น คือจากกรอบเวลาประมาณ ๓-๕ ปี ในการศึกษาดังกล่าว
มาเป็นกรอบเวลาประมาณหนึ่งทศวรรษในอนาคต คาตอบที่ได้จะเป็นไปในแนวทางเดียวกันหรือไม่
และในการเตรียมการเพื่อรับมือกับแนวโน้มดังกล่าวจะสามารถเสนอแนะมาตรการที่มีประสิทธิผลได้
หรือไม่อย่างไร
การศึกษาในครั้งนี้จะเน้นข้อมูลว่าด้วยการกาหนดเป้าหมายในระดับต่างๆ ซึ่งจะ ช่วยให้เรา
กาหนดบทบาทอันพึงประสงค์ของ ASLOM ตลอดจนบทบาทของคณะผู้แทนไทยและ ผู้ประสานงาน
กลางของไทยให้สอดคล้องกันได้ ดังนี้
๒.๒.๑ ข้อ มู ล พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การก าหนดวิ สั ยทั ศ น์ แ ละเป้า หมายในระยะยาวของ
ประชาคมอาเซียน เนื่องจากวิสัยทัศน์ที่อาเซียนต้องการบรรลุจะเป็นตัวกาหนดเป้าหมายในการ
ดาเนินการต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาคม วิสัยทัศน์นี้จะต้องวิเคราะห์ทั้งในส่วนที่เป็น
การแสดงเจตนาร่วมกันของอาเซียน และในส่ วนที่ความคาดหวังของประชาคมโลกที่มีต่ออาเซียน
ควบคู่กันไป เพื่อให้สามารถสะท้อนภาพความคาดหวังที่มีต่อกลไกความร่วมมือในสาขากฎหมาย และ
นาไปสู่การวิเคราะห์เพื่อค้นหาบทบาทอันพึงประสงค์ของ ASLOM ในอนาคตตามที่กาหนดไว้ในกรอบ
เวลาในการศึกษา โดยข้อมูลหลักที่จะต้องนามาวิ เคราะห์ในส่วนนี้จะได้แก่ ปฏิญญากรุงเทพ Bali
Concord II กฎบัตรอาเซียน รวมถึงพิมพ์เขียวการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในแต่ละเสา เนื่องจากงาน
กฎหมายย่อมเป็นพื้นฐานของความร่วมมือในทุกด้าน แต่จะเน้นเสาการเมืองและความมั่นคงเป็น
พิเศษ
๒.๒.๒ ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก ที่ จ ะสะท้ อ นให้ เ ห็ น วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละเป้ า หมายในการท างานของ
ASLOM รวมถึงการวางตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของ ASLOM ในปัจจุบัน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
แนวโน้มต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อการกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ รวมถึงบทบาทอานาจหน้าที่ของ
ASLOM ในอนาคต ข้อมูลที่อยู่ในกรอบนี้ได้แก่ บันทึกความเข้าใจร่วมระหว่างรัฐมนตรีกฎหมายและ
ยุติธรรมของอาเซียน ปี ค.ศ. ๑๙๘๖ แถลงการณ์ร่วมของที่ประชุมรัฐมนตรีกฎหมายอาเซียนในการ
ประชุมที่ผ่านมาทั้ง ๘ ครั้ง รายงานการประชุม ASLOM ตลอดจนรายงานการประชุมคณะทางานของ
ASLOM ที่เกี่ยวข้อง

๗
๒.๒.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างและกรอบกฎหมายและวิธีการในการทางานของระบบ
ราชการไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดท่าทีของไทยในด้านกฎหมายและการยุติธรรม ซึ่งจะ
เป็นปัจจัยภายในสาหรับการวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างบทบาทของคณะผู้แทนไทยใน ASLOM ใน
ปัจจุบันและบทบาทอันประสงค์ในอนาคต ข้อมูลในกรอบนี้ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๔๐ และ พ.ศ. ๒๕๕๐ กฎหมายว่ า ด้ ว ยการปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งกระทรวง ทบวง กรม
กฎหมายว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงสร้างและอานาจ
หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในกระบวนการยุ ติ ธ รรม และกฎหมายว่ า ด้ ว ยการ จั ด ระเบี ย บ
ข้าราชการพลเรือนและการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการพลเรือน
๒.๓ สรุปกรอบแนวคิด
ใช้แนวคิดว่าด้วยการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (result-based management) เป็น
กรอบในการค้นหาและนาเสนอภาพอันพึงประสงค์ว่าด้วยบทบาทหน้าที่ของกลไก ASLOM และกลไก
ภายในของประเทศไทยในการดาเนินบทบาทในเวที ASLOM โดยใช้สมมติฐานว่ากรอบบทบาทอันพึง
ประสงค์นี้สามารถเข้าถึงและแสดงให้เห็นประจักษ์ได้โดยใช้ตรรกะว่าด้วยผลสัมฤทธิ์ในการบรรลุ
เป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในระดับภูมิภาคเองเป็นตัวตั้ง และสามารถบรรลุถึงได้โดยการวิเคราะห์จาก
ระดับหน่วยงานผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนระบบการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย แม้ในระดับ
นโยบายระดับสูงของประเทศจะขาดความชัดเจนในแง่ของทิศทางเชิงกลยุทธ์ (country strategy)
หรือท่าทีของประเทศ (country position) โดยคาดว่าบทบาทพึงประสงค์นี้จะช่ว ยให้ สามารถ
วิเ คราะห์ ต่ อยอดเพื่ อระบุ ช่ อ งว่ า งระหว่ า งขี ด สมรรถนะของกลไกในปั จ จุบั น กับ ขี ดสมรรถนะ ที่
จาเป็นต้องพัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถรองรับบทบาทที่พึงประสงค์ในอนาคตได้

บทที่ ๓
ผลการศึกษา
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มุ่ ง วิ เ คราะห์ ภ าพอนาคตในอี ก ราว ๑๒ ปี ข้ า งหน้ า หรื อ ประมาณหนึ่ ง
ทศวรรษหลั งครบกาหนดการจั ด ตั้งประชาคมอาเซียนซึ่งกาหนดไว้ในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ เพื่อค้นหา
บทบาทด้านสารัตถะอันพึงประสงค์ของคณะผู้แทนไทย ในอันที่จะส่งเสริมให้ประเทศไทยสามารถ
ดาเนินบทบาทในเวทีการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมายได้อย่างโดดเด่นและ
รักษาผลประโยชน์ของประเทศได้อย่างมีนัยสาคัญ โดยเชื่อว่าบทบาทอันพึงประสงค์ของคณะผู้แทน
ไทยและผู้ประสานงานกลางของไทยในเวที ASLOM นั้น สามารถระบุให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมได้ โดยใช้
กรอบการคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อระบุเป้าหมายของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในการผลักดัน ความ
ร่วมมือด้านสารัตถะต่างๆ ในกรอบ ALSOM ซึ่งจะสัมพันธ์กับเป้าหมายของ ASLOM
ผลการศึกษาประกอบด้วย ๒ ส่วนหลัก ได้แก่ (๑) บทบาทของ ASLOM และ (๒) บทบาท
ของคณะผู้แทนไทยใน ASLOM ซึง่ แต่ละส่วนจะเริ่มจากการวิเคราะห์ปัจจัยและสภาพ ในปัจจุบันเพื่อ
เป็ น พื้น ฐานในการวิเคราะห์ แนวโน้มส าคัญส าหรับกรอบเวลาประมาณหนึ่งทศวรรษหลั งปี ค.ศ.
๒๐๑๕ ตามกรอบการศึกษาต่อไป โดยมีสาระสาคัญดังนี้
๓.๑ บทบาทอันพึงประสงค์ของ ASLOM
การวิเคราะห์บทบาทอันพึงประสงค์ของ ASLOM ภายใต้กรอบการศึกษาครั้งนี้ จะเริ่มจาก
การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ในปัจจุบัน ทั้งส่วนที่เป็นเงื่อนไขและผลการดาเนินการ จากนั้น จึงนาไปสู่
การวิเคราะห์บ ทบาทอัน พึงประสงค์ในอนาคตโดยพิจารณาจากปัจจัย สภาพแวดล้ อม ตลอดจน
แนวโน้มที่สาคัญ
๓.๑.๑ ปัจจัยที่กาหนดเงื่อนไขการทางานในปัจจุบัน (Today’s realities)
ข้อมูลสาคัญในเบื้องต้นที่จะช่วยให้เห็นบทบาทการทางานของ ASLOM ในปัจจุบัน
คือกรอบอานาจหน้าที่ (mandates) โดยมีเอกสารสาคัญที่ควรพิจารณาได้แก่
๓.๑.๑.๑ บันทึกความเข้าใจระดับรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยการจัดองค์กรเพื่อความ
ร่วมมือในสาขากฎหมาย (ASEAN Ministerial Understanding on the Organizational
Arrangement for Cooperation in the Legal Field, Bali, ๑๒ April ๑๙๘๖) ซึ่งถือได้ว่าเป็นตรา
สารจัดตั้งกลไกความร่วมมือในสาขากฎหมายของอาเซียน โดยบันทึกความเข้าใจฯ ได้กาหนดให้มี
กลไกเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Legal Officials) ทาหน้าที่ศึกษาและกาหนดรายละเอียดของการ
ด าเนิ น ความร่ ว มมื อ ด้ า นกฎหมายตามที่ ก าหนดไว้ ใ นวั ต ถุ ป ระสงค์ ๓ ประการ ได้ แ ก่ (๑) การ
แลกเปลี่ยนเอกสารกฎหมาย (๒) ความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ด้านการยุติธรรม และ (๓) การศึกษา
และการวิจัยด้านกฎหมาย
๓.๑.๑.๒ แถลงการณ์ ร่ ว มการประชุ ม รั ฐ มนตรี อาเซี ย นด้ า นกฎหมาย ครั้ ง ที่ ๖

๙
(Joint Communiqué of the Sixth ASEAN Law Ministers Meeting, Ha Noi, ๑๙-๒๐
September ๒๐๐๕) ซึ่งเห็นชอบให้อาณัติของ ASLOM ขยายรวมไปถึง “การดาเนินการใดๆ ที่เป็น
ความร่ ว มมือทางกฎหมายอั น เป็ น ประโยชน์ร่ว มกันของประเทศสมาชิกในอันที่จ ะสนับสนุนการ
ดาเนินการเพื่อการรวมกลุ่มกันของอาเซียน” อันถือได้ว่าเป็นการแสดงความมุ่งมั่นของ ALAWMM ที่
จะดาเนินภารกิจต่างๆ เพื่อรองรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียนตามที่กาหนดไว้
นอกจากนี้ ในการประชุม ALAWMM ครั้งที่ ๗ ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน บรูไนดารุส
ซาลาม ที่ป ระชุมยั งได้เห็ น ชอบในหลั กการต่ อข้อเสนอของคณะทางานภายใต้การประชุ มระดั บ
เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน (ASEAN Senior Officials Meeting – ASEAN SOM) ที่จะมอบหมายให้
ALAWMM พัฒนาแผนงานเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรม (rule of law) ความร่วมมือด้านกฎหมาย
(legal cooperation) และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกฎหมาย (legal infrastructure) โดยร่วมมือ
กับกลไกรายสาขา (sectoral bodies) อื่นๆ และองค์กรที่เกี่ยวข้องรวมถึงสมาคมนักกฎหมาย
อาเซียน (ASEAN Law Association - ALA) อีกด้วย
๓.๑.๒ ผลการดาเนินงานของ ASLOM ในปัจจุบัน
นับตั้งแต่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๘๖ บทบาทสาคัญของ ASLOM คือการ
ทาหน้าที่ส่งเสริมความร่วมมือในมิติต่างๆ ระหว่ างหน่วยงานด้านกฎหมายของประเทศสมาชิกเพื่อ
นาไปสู่การมีกรอบกฎหมายที่เข้มแข็งเพื่อเป็นพื้นฐานสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ภายหลังการประกาศเจตนารมณ์ในการจัดตั้งประชาคมอาเซียนใน ปฏิญญาว่าด้วย
ความร่วมมือในอาเซียน ฉบับที่ ๒ (Declaration on ASEAN Concord II) ในปี ค.ศ. ๒๐๐๓
เป้าหมายในการจัดตั้งประชาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชาคมด้านความมั่นคง ได้ส่งผลต่อมุมมอง
ของ ALSOM เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ดังกล่าว โดยในการประชุม ALAWMM ครั้งที่ ๖ เมื่อปี ค.ศ.
๒๐๐๕ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐเวียดนาม ที่ประชุมได้เห็นพ้องกันว่าบทบาทหลักของ ALSOM คือ
การพัฒนากรอบกฎหมายในระดับภูมิภาค (regional legal frameworks) เพื่อส่งเสริมการบูรณาการ
และการสร้างความยึดโยงกันในภูมิภาคอาเซียน (greater ASEAN integration and cohesiveness)
ทั้งนี้ ผลการดาเนินงานของ ASLOM นับตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันสามารถประมวลได้ดังนี้
๓.๑.๒.๑ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบกฎหมายภายในของ แต่ละประเทศ
โดยมี ผ ลผลิ ต ส าคั ญ ได้ แ ก่ แ ผนงานหรื อ โครงการซึ่ ง เป็ น ความริ เ ริ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
ALAWMM ครั้งที่ ๔ ณ สิงคโปร์ ในปี ค.ศ. ๑๙๙๙ (ASEAN Secretariat, ๑๙๙๙) และดาเนินการ
ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน รวม ๓ กิจกรรม ได้แก่
๑) นามสงเคราะห์หน่วยงานกฎหมายอาเซียน (ASEAN Government
Law Directory) จัดพิมพ์ฉบับแรกในปี ค.ศ. ๑๙๙๙ และมีการปรับปรุงทุก ๓ ปี
๒) ผู้ประสานงานข้อมูลสารสนเทศกฎหมายอาเซียน (ASEAN Law
Information Authority- ALIA) เป็นความริเริ่มที่กาหนดเจ้าหน้าที่ระดับสูงในแต่ละประเทศเพื่อเป็น
ผู้ประสานงานในการร้องขอหรือดาเนินการตามคาร้องขอข้อมูลกฎหมายระหว่างประเทศสมาชิก
๓) การสัมมนาเจ้าหน้าที่กฎหมายอาเซียน (ASEAN Government
Law Officers Programmes) จัดโดยสานักงานเลขาธิการอาเซียนตามคาร้องขอของ ASLOM ใน
หัวข้อที่ประเทศสมาชิกเห็นพ้องกันว่าเป็นประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดี

๑๐
๓.๑.๒.๒ การพัฒ นากรอบกฎหมายในระดับภูมิภาค โดยมีแผนงานโครงการซึ่ง
ได้รับความเห็นชอบจาก ALAWMM ครั้งที่ ๕ ณ กรุงเทพฯ ในปี ค.ศ. ๒๐๐๒ (ASEAN Secretariat,
๒๐๐๒) รวม ๒ รายการ ได้แก่
๑) การประชุมเวทีระดมความคิดเห็นทางกฎหมายกลุ่มประเทศอาเซียน
(ASAEN Law Forum) ซึ่งเป็นข้อเสนอริเริ่มโดยประเทศไทย เพื่อเป็นเวทีในการหารือและแลกเปลี่ยน
ความเห็นว่าด้วยทิศทางการพัฒนากรอบกฎหมายสาหรับภูมิภาคซึ่งเป็นประเด็นใหม่ ซึ่งประเทศ
สมาชิกอาจยังขาดความรู้ความเข้าใจ หรือยังมีความคิดเห็นแตกต่างกันอยู่ ปัจจุบันมีการจัดประชุมไป
แล้วรวม ๖ ครั้ง
๒) สนธิสัญญาว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทาง
อาญา ค.ศ. ๒๐๐๔ (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters- ASEAN MLAT)
มีการลงนามโดยประเทศสมาชิกทั้ง ๑๐ ประเทศครบถ้วนเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๕ และมีผลผูกพันประเทศ
สมาชิกครบถ้วนผ่านการให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติแล้วนับตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๑๒ (ประเทศไทยเป็น
ประเทศสุ ดท้าย) ปัจจุ บันมีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโ สเพื่อติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา
ดังกล่าวแล้ว รวม ๕ ครั้ง
ส่วนแผนงานโครงการซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก ALAWMM ครั้งที่ ๖ ณ
กรุงฮานอย ในปี ค.ศ. ๒๐๐๕ (ASEAN Secretariat, ๒๐๐๕) อันถือเป็นเนื้องานส่วนใหญ่ของ
ALSOM ที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่ในปัจจุบันนั้น สามารถประมวลได้เป็น ๗ กลุ่มกิจกรรม ดังนี้
๑) การจัดทาสนธิสัญญาต้นแบบว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (Model
ASEAN Extradition Treaty) ปัจจุบันอยู่ระหว่างดาเนินการ โดยมีการจัดตั้งคณะทางานรับผิดชอบ
เป็นการเฉพาะและมีประชุมไปแล้วรวม ๔ ครั้ง ประเด็นสาคัญที่ยังต้องหาข้อยุติ คือทางเลือกว่าจะ
ประสงค์ให้สนธิสัญญาต้นแบบนี้เป็นเครื่องมือสาหรับการช่วยประเทศสมาชิกที่มีความพร้อมและ
สมัครใจเข้าสู่กระบวนการเจรจาเพื่อจัดทาความตกลงเพื่อผูกพันกันในระดับทวิภาคี หรือจะใช้เป็น
กลไกในการจัดทาความตกลงที่มีผลผูกพันประเทศสมาชิกทั้งหมดในลักษณะความตกลงแบบพหุภาคี
ซึ่ ง หากเป็ น กรณี ห ลั ง ก็ อ าจมี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งปรั บ ปรุ ง ขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ ข องคณะท างานที่
รับผิดชอบให้ครอบคลุมมากขึ้น
๒) การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางศาลในคดีแพ่งและพาณิชย์
(mutual judicial assistance in civil and commercial matters) ปัจจุบันประกอบ ด้วยการ
ดาเนินงาน ๒ ส่วนหลัก ได้แก่ (๑) การจัดทาสนธิสัญญาสาหรับประเทศสมาชิกอาเซียน ว่าด้วยการ
ยกเลิกข้อกาหนดของการนิ ติกรณ์สาหรับเอกสารมหาชนจากต่างประเทศ (Treaty on the
Abolishment of the requirement for Legalization of Foreign Public Documents among
ASEAN Member States) และ (๒) การจัดทาสนธิสัญญาสาหรับประเทศสมาชิกอาเซียนว่าด้วยการ
ส่งเอกสารทางคดีและข้อมูลทางคดีในคดีแพ่งและพาณิชย์ (Treaty on Service Abroad of
Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters) โดยมีการจัดตั้ง
คณะทางานรับผิดชอบเป็นการเฉพาะ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดาเนินการและมีประชุมคณะทางานฯ ไป
แล้วรวม ๒ ครั้ง
๓) การปรั บ ปรุ ง กฎหมายการค้ า ของประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น ให้

๑๑
สอดคล้องกัน (harmonization of ASEAN trade laws) ปัจจุบันประกอบด้วยการดาเนินงาน ๒
ส่วนหลัก ได้แก่ (๑) การศึกษารูปแบบและวิธีการ (modalities for harmonization) ในการ
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการพาณิชย์ระหว่างประเทศ (international commercial
arbitration) และ (๒) การศึกษารูปแบบและวิธีการในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้า
ระหว่างประเทศ (international sale of goods) โดยมีการจัดตั้งคณะทางานรับผิดชอบเป็นการ
เฉพาะ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดาเนินการและมีประชุมคณะทางานฯ ไปแล้วรวม ๔ ครั้ง โดยสามารถ
ผลักดันให้มีการจัดตั้งคณะที่ปรึกษาว่าอนุญาโตตุลาการ (Advisory Panel on Arbitration) ขึ้น ทา
หน้ า ที่ให้ คาแนะน าแก่ ป ระเทศสมาชิกอาเซี ยนในการน ากฎหมายต้น แบบของคณะกรรมาธิ การ
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (UNCITRAL) ว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการมา
ใช้ โดยได้จัดทาขอบเขตการทางาน (terms of reference) และระเบียบการปฏิบัติงาน (rules of
procedures) ของคณะที่ปรึกษาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยและได้รับความเห็นชอบจาก ASLOM และ
ALAWMM แล้ว
๔) การจัดทากฎหมายเอกรูปว่าการนิติกรณ์เอกสารส าหรับอาเซียน
(uniform laws on legalization of documents) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรึกษาหารือและกาหนด
เจ้าภาพหลักในการผลักดัน
๕) การจัดทากฎหมายต้นแบบว่าด้ว ยความมั่นคงทางทะเล (model
law on maritime security) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการหารือเพื่อให้เป็นที่ยุติว่าเรื่องนี้อยู่ในอาณัติของ
ASLOM
๖) การจัดทาความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายฝั่ง
และสิ่งแวดล้อมทางทะเล (ASEAN agreement on the conservation of coastal and marine
environment) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการหารือเพื่อให้เป็นที่ยุติว่าเรื่องนี้อยู่ในอาณัติของ ASLOM
๗) การเปิดเสรีการค้าบริการด้านกฎหมายแบบก้าวหน้า (progressive
liberalization of trade in legal services) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสารวจความคิดเห็นของประเทศ
สมาชิก
๓.๑.๓ บทบาทของ ASLOM ในอนาคต
เมื่อได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อผลการดาเนินงานของ ASLOM ใน
ปัจจุบันแล้ว ในส่วนต่อไปจะมุ่งวิเคราะห์บทบาทอันพึงประสงค์ในอนาคต โดยพิจารณาจากแนวโน้ม
และปัจจัยที่จะเป็นตัวกาหนดเป้าหมายในกรอบอาเซียนในอนาคต ดังนี้
๓.๑.๓.๑ ปั จ จั ย ที่ จ ะส่ ง ผลต่ อ ทิ ศ ทางการท างานของ ASLOM ซึ่ ง ในที่ นี้ จ ะมุ่ ง
พิจารณาจากเป้าหมายในการพัฒนาประชาคมอาเซียนตามวิสัยทัศน์ที่ได้กาหนดไว้
เป็ น ที่ ทราบดีว่าอาเซีย นเป็น การรวมกลุ่ มขึ้นโดยวัต ถุประสงค์ใ นทาง
การเมืองเพื่อเน้นการสร้างกลไกในการรักษาเสถียรภาพในช่วงที่สงครามเย็น และต่อมาได้มีการปรับ
ทิศทางให้มุ่งเน้นการรวมกลุ่มกันอย่างมีเป้าหมายชัดเจนในทุกมิติที่สาคัญ

๑๒

แผนภาพที่ ๑ เส้นทางสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
แผนภาพที่ ๑ แสดงถึ ง พั ฒ นาการที่ ส าคั ญ ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
พิจารณาบทบาทด้านกฎหมายในกรอบอาเซียนโดยสรุป ซึ่งทาให้เห็ นการปรับตัวครั้งสาคัญในการ
กาหนดวิสัยทัศน์อาเซียน ๒๐๒๐ (ASEAN Vision ๒๐๒๐) และความพยายามในการวางแนวทางและ
มาตรการ รวมถึงกิจกรรมในระดับปฏิบัติ โดยมีกรอบสาคัญได้แก่ ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือใน
อาเซียน ฉบับที่ ๒ (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) แผนปฏิบัติการ
ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community Plan of Action) แผนปฏิบัติการ
เวียงจันทน์ (Vientiane Action Programme ๒๐๐๔-๒๐๑๐) ซึ่งเป็นรากฐานสาคัญของการกาหนด
กรอบความร่ วมมือในประชาคมการเมืองและความมั่นคงในระยะเวลาต่อไปได้แก่ แผนการจัดตั้ ง
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community
Blueprint) อันเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของผู้นาอาเซียนซึ่งแสดงไว้ในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือใน
อาเซียน ฉบับที่ ๒ และกฎบัตรอาเซียนให้มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น
จากตราสารและแถลงการณ์สาคัญดั งกล่าว สามารถถอดความเพื่อสกัด
สาระสาคัญที่มีลักษณะเป็นการกาหนดเป้าหมายของอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับมิติงานด้านกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมได้ดังนี้
๑) เป้าหมายตาม วิสัยทัศน์อาเซียน ๒๐๒๐ (ASEAN Secretariat,
๑๙๙๗) ซึ่งกาหนดไว้ว่า:
(๑) อาเซียนเป็นภูมิภ าคที่มีสั น ติภ าพและเสถียรภาพ ปราศจาก
มูลเหตุที่จะนาไปสู่ความขัดแย้ง เคารพหลักนิติธรรม และรับมือกับผลกระทบได้ดี
(๒) อาเซียนเป็นภูมิภาคที่ใช้สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง
(๓) อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีพลังในการสร้างสรรค์สันติภาพ ความ
ยุติธรรม และความพอประมาณให้เกิดขึ้นได้จริงในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกและในโลก
(๔) อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีรวมตัวกันในทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้น
มีการเติบโตอย่างยั่งยืนและเท่าเทียมกัน และสามารถรับมือกับความผันผวนได้ดี
(๕) อาเซี ยนเป็ นภู มิ ภ าคที่ ต ระหนั กถึ ง ความเชื่อ มโยงกั น ในทาง

๑๓
ประวัติศาสตร์ มรดกทางวัฒนธรรม และผูกพันกันด้วยอัตลักษณ์ร่วมกันในระดับภูมิภาค
(๖) อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีคนในสังคมมีมาตรฐานการดารงชีพที่ดี
มีความยึดโยงกันและห่วงใยกัน โดยเฉพาะกลุ่มผู้อ่อนแอและด้อยโอกาสในสังคม ฯลฯ
๒) เป้ าหมายตามแผนการจัดตั้ง ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน (ASEAN Secretariat, ๒๐๐๙) ซึ่งกาหนดไว้ว่า: อาเซียนเป็นประชาคมที่มีกฎกติกาเป็น
กรอบในการก ากั บ พฤติ ก รรมของสมาชิ ก โดยยึ ด ถื อ คุ ณ ค่ า และบรรทั ด ฐานร่ ว มกั น โดยมี
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดาเนินความร่วมมือซึ่งสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี หลักนิติธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน
๓) กิจกรรมสาคัญตามแผนการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน แผนการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงได้วางแนวทางในการดาเนินการเพื่อบรรลุ
เป้าหมายไว้ โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของ ASLOM ดังนี้
(๑) การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนา
กลยุทธ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ตามหลักนิติธรรม (A.๑)
(๒) การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (A.๑)
(๓) การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (A.๑)
(๔) การส่งเสริมความร่วมมือทางทะเล (A.๒)
(๕) การพัฒนาความร่วมมือในการจัดการภัยคุกคามต่อความมั่นคง
รูปแบบใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมข้ามชาติ และความท้าทายข้ามพรมแดนอื่นๆ (B.๔)
(๖) การสร้างความเข้มแข็งให้อาเซียนในการดาเนินความร่วมมือกับ
ภูมิภาคอื่นๆ (C.๑)
(๗) การส่งเสริมความสัมพันธ์กับคู่เจรจานอกอาเซียน (C.๒)
(๘) การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ ก ลไกการปรึ ก ษาหารื อ และการ
ดาเนินความร่วมมือในประเด็นพหุภาคีอันเป็นความสนใจร่วมกัน (C.๓)
จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันบทบาทของ ASLOM จะเน้นหนักไปในด้านการ
พัฒนากรอบกฎหมายในระดับภูมิภาค ซึ่งถือเป็นการดาเนินบทบาทตามแนวทางในสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ส่วนแนวทางการดาเนินบทบาทในด้านอื่นๆ ที่มีความ
เชื่อมโยงกับกลไกรายสาขาอื่นๆ หรือมีมิติความร่วมมือกับคู่เจรจาภายนอกอาเซียนนั้น พบว่ายังมี
บทบาท ในขอบเขตที่จากัดมากในปัจจุบัน
๓.๑.๓.๒ แนวโน้มการดาเนินบทบาทของ ASLOM
นอกเหนือไปจากบทบาทอันเป็นที่คาดหวังจากอาเซียนในการดาเนินการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในภาพรวมแล้ว ประสิทธิภาพและพัฒนาการในส่วนของ ASLOM เองก็เป็น
ปัจจัยสาคัญอีกประการหนึ่งในการที่จะคาดการณ์ว่าบทบาทของ ASLOM ในอนาคตจะเป็นอย่างไร
ทั้งนี้ ข้อมูลที่ประมวลได้เกี่ยวกับบทบาทและผลการดาเนินงานของ ASLOM ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
ทาให้เห็นพัฒนาการในภาพรวมที่น่าสนใจ โดยอาจจาแนกตามกรอบเวลาประมาณหนึ่งช่วงทศวรรษ
ไปตามลาดับได้ดังนี้
๑) ทศวรรษแรกของการจัดตั้ง กล่าวคือนับตั้งแต่ ASLOM ได้รับจัดตั้ง

๑๔
เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๘๖ จนถึงปี ค.ศ. ๑๙๙๗ อันมีหมุดหมายสาคัญคือการประกาศ วิสัยทัศน์อาเซียน
สาหรับปี ค.ศ. ๒๐๒๐ (ASEAN Vision ๒๐๒๐) ในช่วงเวลานี้มีการจัดประชุม ALAWMM ครั้งที่ ๑-๓
และการประชุม ASLOM ครั้งที่ ๑-๕ ความร่วมมือในช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ในกรอบวัตถุประสงค์
แรกเริ่มของการจัดตั้ง โดยเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกฎหมาย และความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่
ด้านกฎหมายผ่านการแลกเปลี่ยนคณะศึกษาดูงานเป็นสาคัญ
๒) ทศวรรษที่ ส อง นั บ ตั้ ง แต่ ก ารประกาศวิ สั ย ทั ศ น์ จั ด ตั้ ง ประชาคม
อาเซียนในปี ค.ศ. ๑๙๙๗ จนถึงการลงนามในกฎบัตรอาเซียนในปี ค.ศ. ๒๐๐๗ ในช่วงนี้มีการประชุม
ALAWMM ครั้งที่ ๔-๖ และการประชุม ASLOM ครั้งที่ ๖-๑๐ นับเป็นช่วงสาคัญเนื่องจากมีการปรับ
ขยายอาณัติของ ASLOM ในการประชม ALAWMM ครั้งที่ ๖ และถือเป็นทศวรรษที่การดาเนินงาน
ในด้านการพัฒ นาระบบการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ และการจัดทากรอบกฎหมายระดับภูมิภาคมี
ความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมดังที่ได้ประมวลไว้ข้างต้น อาจกล่าวได้ว่าปัจจัยสาคัญที่ทาให้บทบาท
ของ ASLOM มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้นเกิดจากความมุ่งมั่นในการทาให้กฎหมายมีบทบาท
สนับสนุนการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน
๓) ทศวรรษที่สาม นับตั้งแต่การมีกฎบัตรอาเซียนในปี ค.ศ. ๒๐๐๗ เป็น
ต้นไป โดยมีปี ค.ศ. ๒๐๑๕ เป็นหลักหมุดสาคัญแห่งการประกาศจัดตั้งประชาคมอาเซียนอย่างเป็น
ทางการ จนถึงเวลาที่มีการศึกษาครั้งนี้ (กรกฎาคม ปี ๒๐๑๓) ได้มีการประชุม ALAWMM ไปแล้ว ๒
ครั้ง (ครั้งที่ ๗ และ ๘) มีการประชุม ASLOM ๔ ครั้ง (ครั้งที่ ๑๑-๑๔) และในห้วงเวลาที่เหลือจนถึงปี
ค.ศ. ๒๐๑๗ คาดว่าจะสามารถจัดการประชุม ALAWMM ได้อีก ๒ ครั้ง (ALAWMM ครั้งที่ ๙ และ
๑๐) และการประชุม ASLOM อีก ๔ ครั้ง (ASLOM ครั้งที่ ๑๔- ๑๘)
จวบจนถึ งช่ ว งเวลาที่มี การศึก ษานี้ พบว่าความริเ ริ่มใหม่ ในกรอบ
ASLOM มีอัตราการเติบโตที่ล ดลง โดยมีข้อเสนอใหม่เพียง ๒ เรื่อง (กลุ่มกิจกรรมที่ ๖ และ ๗
ข้างต้น) อีกทั้งงานด้านการพัฒนากรอบกฎหมายส่วนใหญ่ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาตัวแบบ หรือกลไก
ในระดับปฏิบัติ สาหรับกรอบกฎหมายที่มีผลบังคับใช้แล้ว เช่น ASEAN MLAT ก็ยังมีความจาเป็นที่
จะต้องติดตามผลการดาเนิ น การอย่างต่อเนื่อง จึงอาจเป็นไปได้ว่าภายใต้ขีดความสามารถ ของ
ASLOM ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งรับผิดชอบการกากับดูแลการทางานของคณะทางาน ๓ คณะ โดยมี
ความถี่ในการประชุมปรึกษาหารือ ๑ ครั้งในรอบหนึ่งปีครึ่ง (๑๘ เดือน) การดาเนินบทบาท เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนากฎหมายใกล้ถึงจุดอิ่มตัวแล้ว
๔) ทศวรรษหลังการจัดตั้งประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ ภายใต้
กติกาดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ASLOM คาดว่าจะมีการประชุมอีกประมาณ ๖ ครั้ง (ASLOM ๑๘–๒๔)
ภายใต้การกากับดูแลของ ALAWMM ซึ่งจะมีการประชุมกันอีก ๓ ครั้ง (ALAWMM ๑๑-๑๓)
๓.๑.๓.๓ บทบาทอันพึงประสงค์ของ ASLOM หลังปี ค.ศ. ๒๐๒๕
การวิเคราะห์ตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นทาให้เห็นว่า ASLOM จะยังคง
มีความสาคัญต่อไป เนื่องจากเป็นกลไกสาคัญที่จะเป็นหลักประกันว่าความร่วมมือในการดาเนินการ
เพื่อพัฒนากรอบกฎหมายของอาเซียน ทั้งในทางแพ่งและทางอาญาจะสามารถดาเนินการไปได้ โดย
แต่ละประเทศมีการปรับปรุงกฎหมายภายในให้สอดคล้องกัน (harmonization of laws) และ
สามารถดาเนินการได้ในทางปฏิบัติ โดยจุดเด่นของ ASLOM คือมีความไวต่อข้อจากัดทางกฎหมาย

๑๕
ภายในของแต่ละประเทศ และเน้นการดาเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป จึงทาให้เกิดกระบวนการ
กลั่นกรองเรื่องที่จะผลักดันโดยยึดความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติเป็นสาคัญ
ทั้งนี้ เป้าหมายสาคัญของการดาเนินการปรับปรุงกฎหมายภายในของ
แต่ละประเทศให้มีความสอดคล้องกัน คือการทาให้ระบบกฎหมายเอื้อต่อการดาเนินธุรกิจและการ
ลงทุนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะสาหรับการค้าและการลงทุนภายในภูมิภาคอาเซียน โดยช่วยให้นัก
ธุรกิจและนักลงทุนไม่ต้องเผชิญกับปัญหาการมีกฎหมายที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศในการกากับ
กิจกรรมทางค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนและความเสี่ยงในการดาเนิน
ธุรกิจ เนื่องจากกฎหมายและกฎระเบียบที่กากับกิจกรรมทางแพ่งและพาณิชย์มีความแน่นอนและ
สามารถคาดการณ์ได้ (certainty and predictability) ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่สาคัญยิ่งประการหนึ่ง
ในการทาให้ระบบเศรษฐกิจของอาเซียนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสมตามเจตนารมณ์ของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
หลักการสาคัญที่รองรับการปรับปรุงระบบกฎหมายให้เอื้อต่อการรวมตัว
กันทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน คือหลักนิติธรรม (rule of law) ซึ่งนอกจากจะเป็นหลักการ
สาคัญที่ช่วยให้การดาเนินการของอาเซียนมีกฎหมายเป็นพื้นฐานและเสริมให้บทบาทของอาเซียน ใน
ประชาคมนานาชาติมีความน่าเชื่อถือแล้ว ยังเป็นพื้นฐานสาหรับการพัฒนาหลักธรรมาภิบาล หลัก
สิทธิมนุษยชน และหลักการประชาธิปไตย อันเป็นคุณค่าร่วมกันอีกด้วย หลักนิติธรรมนี้นอกจะเป็น
หลักการสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับจากการส่งเสริมการค้าและการลงทุนแล้ว ยังเป็นรากฐาน
ของการพัฒนากลไกความร่วมมือในการจัดการและรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ซึ่งมีลักษณะข้าม
พรมแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผ่านกลไกการบังคับใช้กฎหมายและการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ในการดาเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ประสิทธิภาพ
ภายใต้สภาวการณ์ที่โลกในอนาคตมีแนวโน้มที่จะมีความผั นผวนและ
คาดเดาล่วงหน้าได้ยาก การดาเนินการโดยยึดหลักนิติธรรม โดยทาให้กฎหมายมีความเป็นธรรม คาด
เดาผลได้ และบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็นแนวทางที่เหมาะสมสาหรับการพัฒนาบทบาท
ของ ASLOM ในอนาคต โดยเน้นบทบาทดังนี้
๑) บทบาทผู้กาหนดทิศทางในการปรับปรุงกรอบกฎหมายอันเป็นไป
เพื่อประโยชน์ร่วมกันของภูมิภาค (shaper of regional legal framework) โดย ASLOM สามารถ
กาหนดทิศทางดังกล่าวได้ทั้งโดยผ่านกระบวนการจากภายใน (inside-out) ให้บรรลุผล และโดยการ
กาหนดแนวทางที่ชัดเจนและสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒ นาประชาคมอาเซียน โดยทางาน
ประสานกับกลไกที่รับผิดชอบกรอบกติกาสาคัญของอาเซีย น ไม่ว่าจะเป็นสนธิสัญญา ไมตรีและความ
ร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation, TAC) รวมถึง
สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Nuclear-WeaponFree Zone Treaty, SEANWFZ)
๒) บทบาทผู้รวบรวมและกลั่นกรองคุณค่าสากลเพื่อวางรากฐานสาหรับ
การพัฒนาระบบกฎหมายและกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย (consolidator and refiner of
values within judiciary and legal systems) โดย ASLOM สามารถใช้บทบาทหลักในฐานะ
ผู้รับผิดชอบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมาย เป็นจุดเสริมในการดาเนินบทบาทผู้ประมวล
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และสนั บ สนุ น ให้ มีการตีความหลั กการสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลั กนิติธ รรม กลายเป็นคุณค่า
ร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อช่วยให้การพัฒนาระบบกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายมี
ทิศทางที่เหมาะสม และเป็นปัจจัยเกื้อหนุนสาหรับการพัฒนาสังคมในด้านอื่นๆ
๓) บทบาทผู้ อ านวยความสะดวกในการผลั ก ดั น ความร่ ว มมื อ ด้ า น
กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย (facilitator of legal and law enforcement cooperation)
ทั้งนี้ เพื่อให้กลไกการบังคับใช้กฎหมายของอาเซียนมีประสิทธิภาพ ทั้งในการสนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในแต่ละประเทศซึ่งจะมีการเชื่ อมโยงกันมากขึ้นและในการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้
อย่างทันต่อเหตุการณ์
ทั้ ง นี้ ในการด าเนิ น บทบาททั้ ง สามประการดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ASLOM
จะต้ องเน้ น การบู ร ณาการการทางานร่ว มกับ กลไกอื่น ๆ ทั้ งภายในอาเซีย นเอง เช่ น การประชุ ม
เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน (ASEAN SOM) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนว่าด้วยอาชญากรรม
ข้ามชาติ (SOMTC) และคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐ บาลอาเซียนว่าด้ว ยสิ ทธิมนุษยชน (ASEAN
Intergovernmental Commission on Human Rights - AICHR) และของประเทศคู่เจรจา
(dialogue partners) ให้มากขึ้น
๓.๒ บทบาทอันพึงประสงค์ของคณะผู้แทนไทยในเวที ASLOM
การวิเคราะห์บทบาทอันพึงประสงค์ของ ASLOM ในช่วงเวลาประมาณหนึ่งทศวรรษหลัง
การจัดตั้งประชาคมอาเซียนทาให้เห็นว่า ASLOM จาเป็นต้องปรับปรุงแนวทางการทางาน โดยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลักดันการพัฒนากรอบกฎหมายระดับภูมิภาคอาเซียนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ
โดยเชื่อมโยงกับประเด็นสารัตถะอันเป็นรากฐานของการพัฒนาประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประชาคมการเมืองและความมั่นคง และประชาคมเศรษฐกิจ
ในส่วนต่อไปจะได้พิจารณาว่าคณะผู้แทนไทยควรจะดาเนินการบทบาทด้านสารัตถะไปใน
ลักษณะใด เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ของ ASLOM และรักษาผลประโยชน์ของประเทศ โดยแบ่ง
ออกเป็นบทบาทอันพึงประสงค์ของคณะผู้แทนไทยในภาพรวม และบทบาทอันพึงประสงค์ของ ผู้
ประสานงานกลางของไทยซึ่งเป็นจุดเน้นสาคัญสาหรับการศึกษาในครั้งนี้
๓.๒.๑ ข้อสังเกตเบื้องต้น
มีผู้วิเคราะห์และเสนอความเห็นเกี่ยวกับของบทบาทของไทยในอาเซียนโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงทศวรรษ ค.ศ. ๒๐๐๐ ไว้ว่า ความพยายามของไทยที่จะทาให้อาเซียน มีพัฒนาการที่ดี
และส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยจะประสบความสาเร็จหรือไม่นั้น จะขึ้นอยู่กับความสามารถในการ
สร้างความเชื่อมโยงระหว่าง (๑) การดาเนินการภายนอก ซึ่งเน้นการเจรจา ในกรอบอาเซียน ทั้งเพื่อ
สร้ างประชาคมอาเซีย น และเพื่อทาให้ อาเซียนเป็นศูนย์กลางในโครงสร้างการมีปฏิสั มพันธ์ของ
ประเทศต่างๆ ภูมิภ าค และ (๒) การดาเนินการภายในเพื่อรองรับพันธกรณีอาเซียน ดังแสดงใน
แผนภาพที่ ๒
ในช่วงเวลาดังกล่าว บทบาทของไทยมีความโดดเด่น (leading role) ในเรื่องการ
ผลักดันนโยบายอาเซียนต่อภายนอกภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาแบบแผนใหม่ ในการมี
ปฏิสัมพัน ธ์ที่ส ร้างสรรค์ร ะหว่างอาเซียนกับประเทศมหาอานาจซึ่งมีอิทธิพลต่ออาเซียน (new
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ASEAN-centered regional architecture) ได้แก่ จีนและสหรัฐ โดยอาเซียนยังคงเป็นศู นย์กลาง
ของการเจรจาและการดาเนิ น ความร่ว มมือ แต่ส าหรับการผลักดันที่เป็นการขับเคลื่ อนเพื่อสร้าง
ประชาคมอาเซียนซึ่งเป็นการดาเนินนโยบายภายในอาเซียนเองนั้น กลับพบว่าไทยมีบทบาทน้อย โดย
มีสาเหตุสาคัญเนื่องมาจาก การดาเนินการในส่วนนี้มีผลกระทบต่อการปรับนโยบายและโครงสร้ าง
ภายในประเทศ ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงแก้ไขและตรากฎหมายรองรับพันธกรณีตามความตกลงต่างๆ
ของอาเซียน และความตกลงระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ในขณะที่ไทยมีปัญหาและอุปสรรค
ในมิติต่างๆ ในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ ทั้งนี้ ปัจจัยสาคัญประการหนึ่ง ที่
ก่อให้ เกิดสภาพดังกล่ าวคือ การขาดกลไกในการประสานงานที่มีประสิ ทธิภาพในระดับประเทศ
(สุริยา, ๒๕๕๕)
การดาเนินการ
ภายนอก

การดาเนินการ
ภายใน

แผนภาพที่ ๒ ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายของไทยต่ออาเซียนและการดาเนินนโยบายภายใน ของ
ไทยเพื่อรองรับนโยบายของไทยต่ออาเซียน
ที่มา: ปรับปรุงจาก สุริยา จินดาวงษ์
บทวิเคราะห์ว่าด้วยข้อจากัดของไทยในการดาเนินบทบาทด้านการสร้างประชาคม
อาเซียนดังกล่าว ช่วยให้เราเข้าใจบริบทหรือสภาพแวดล้อมในการดาเนินบทบาทของ ไทยในเวที
ASLOM ได้ดียิ่งขึ้น โดยที่ ASLOM เป็นกลไกความร่วมมือรายสาขา (sectoral body) ด้านหนึ่งของ
อาเซียน ข้อจากัดในเชิงโครงสร้างดังกล่าวจึงสามารถนามาใช้อธิบายบทบาทของไทย ใน ASLOM ได้
เช่นกัน ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ แม้ไทยจะลงนามในสนธิสัญญาอาเซียน ว่าด้วยการให้ความ
ช่วยเหลื อซึ่งกัน และกัน ในเรื่องทางอาญาได้ในเวลาไม่นานหลังจากเสร็จสิ้น การเจรจาเพื่อจัดทา
สนธิสัญญา แต่การดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๑๙๐ วรรคสองของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นไปอย่างล่าช้าจนทาให้ไทยเป็นประเทศสุดท้ายในการให้
สัตยาบันสนธิสัญญาดังกล่าว
ด้วยเหตุนี้ ในการพิจารณาบทบาทอันพึงประสงค์ของคณะผู้แทนไทย ใน ASLOM
นั้น จึ งต้องคานึงปัญหาเชิงโครงสร้างในการดาเนินการภายในของไทยควบคู่ไปด้วย (สุริยา, แนว
ทางการพั ฒ นาบทบาทผู้ แ ทนไทยใน ALSOM, ๒๕๕๖) ซึ่ ง จะได้ ก ล่ า วต่ อ ไปในบทที่ ๔ ว่ า ด้ ว ย
ข้อเสนอแนะ

๑๘
๓.๒.๒ บทบาทของคณะผู้แทนไทยใน ASLOM
คณะผู้แทนไทยใน ASLOM เป็นกลไกสาคัญในการดาเนินบทบาทของไทยในการ
พัฒนาความร่วมมือด้านกฎหมายในอาเซียน ทั้งในส่วนที่เป็นการกาหนดนโยบายในระดับอาเซียน
และการผลักดันนโยบายภายในประเทศเพื่อให้มีการดาเนินการในภาพรวมที่สอดคล้องกัน ในปัจจุบัน
การกาหนดองค์ประกอบของคณะผู้แทนไทยสาหรับการประชุมจะให้ความสาคัญกับการเป็นผู้แทน
องค์ กรของภาครั ฐ เพื่อ ให้ มี ความชอบธรรมในการทาหน้าที่ ในฐานะผู้ แ ทนประเทศ และเพื่ อให้
สามารถดาเนินการผลักดันนโยบายได้โดยใช้อานาจหน้าที่ที่มีอยู่ ผู้ประสานงานกลาง ASLOM ของ
ประเทศไทยคือผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ซึ่งทาหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้ แทนด้วยจะเป็นผู้กาหนด
องค์ป ระกอบของคณะผู้ แทนไทย โดยพิจารณาจากประเด็นการเจรจาในการประชุมและ ความ
เชื่อมโยงกับบทบาทและอานาจหน้าที่ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเป็นสาคัญ โดยปกติคณะ
ผู้แทนของไทยจะประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานดังต่อไปนี้
๑) กระทรวงยุติธรรม
๒) สานักงานศาลยุติธรรม
๔) สานักงานตารวจแห่งชาติ
๓) สานักงานอัยการสูงสุด
๕) กระทรวงการต่างประเทศ
สาหรับองค์ประกอบของคณะผู้แทน ASLOM ของประเทศสมาชิกอาเซียนได้แสดง
ไว้ในตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ องค์ประกอบของคณะผู้แทน ASLOM
ประเทศ
บรูไน
ดารุสลาม
กัมพูชา

หน่วยงานที่เป็นองค์ประกอบคณะผู้แทน (ตัวเข้ม: ตาแหน่งหัวหน้าคณะ)
Attorney General’s Chambers (Assistant Solicitor General); Supreme
Court
Ministry of Justice (Director General for Research and Judicial
Development)
อินโดนีเซีย Ministry of Law and Human Rights (Head of the National Law
Development Agency); Ministry of Foreign Affairs
ลาว
Ministry of Justice (Vice Minister of Justice)
มาเลเซีย Attorney General’s Chambers (Senior Federal Counsel)
เมียนมาร์ Union Attorney General’s Office (Director)
ฟิลิปปินส์ Department of Justice (Assistant Chief State Counsel)
สิงคโปร์ Attorney-General’s Chambers (Deputy Solicitor-General); Ministry of
Law

๑๙
ประเทศ หน่วยงานที่เป็นองค์ประกอบคณะผู้แทน (ตัวเข้ม: ตาแหน่งหัวหน้าคณะ)
ไทย
Office of the Judiciary; Office of the Attorney General; Ministry of Justice
(Legal Advisor); Royal Thai Police
เวียดนาม Ministry of Justice (Director-General for International Cooperation);
Supreme People’s Procuracy; Ministry of Industry and Trade; Ministry of
Foreign Affairs; Ministry of Public Security
ที่มา: รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม ASLOM ครั้งที่ ๑๔ ณ กรุงพนมเปญ เมื่อวันที่ ๑-๒ พฤศจิกายน
๒๕๕๔)
มีผู้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเอกภาพของในระดับประเทศของหน่วยงานด้านกฎหมาย
และการยุติธรรมของไทยว่าในหลายโอกาสผู้แทนหน่วยงานราชการของไทยซึ่งเป็นองค์ประกอบของ
คณะผู้แทนไทยยังมีความเห็นไม่ตรงกัน หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของไทย ไม่ว่าจะเป็นศาล
ยุติธรรมหรือสานักงานอัยการสูงสุด ก็อยู่นอกเหนืออานาจของฝ่ายบริหาร ส่งผลให้เกิดเขตอานาจ
พิเศษซึ่งอยู่นอกเหนื อการควบคุมหรือกากับทิศทางโดยฝ่ายบริหาร และการกาหนดนโยบายหรือ
แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติไม่สามารถทาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ธงทอง, ๒๕๕๕)
นอกจากนี้ เมื่ อ ค านึ ง ว่ า การพั ฒ นากรอบกฎหมายนั้ น มี ทั้ ง มิ ติ ข องการ ออก
กฎหมายและการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายด้วย ก็จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของคณะผู้แทนไทย ยังไม่
ครอบคลุมหน่วยงานหลักซึ่งมีบทบาทสาคัญเกี่ยวข้องกับกระบวนการเสนอกฎหมาย ได้แก่ สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และสานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) ซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้เข้า
มามีส่วนร่วมในกระบวนการเจรจาในเวที ASLOM อีกทั้งประเด็นการผลักดันในส่วนที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ยังขาดการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักได้แก่
กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลัง นอกจากนี้ การในการพัฒนากระบวนการระงับข้อพิพาท
ทางเลือกต่างๆ ซึ่งเป็นกรอบงานสาคัญของ ASLOM และจะทวีความสาคัญต่อไปในอนาคต ไม่ว่าจะ
เป็ น การพั ฒ นาระบบการอนุ ญ าโตตุ ล าการ ระบบโนตารี ปั บ ลิ ก เพื่ อ การรั บ รองเอกสารและ ให้
ค าแนะน าทางกฎหมายแก่ ป ระชาชน การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานทางกฎหมายเพื่ อ สนั บ สนุ น
ความสามารถในการแข่งขัน และการประกอบธุรกรรมย่อมต้องการมุมมองของผู้แทนจากภาคเอกชน
รวมถึงความต้องการขององค์กรธุรกิจ โดยนาความเห็นของหน่วยงานหลัก ได้แก่ สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าไทย มาพิจารณาประกอบด้วย
ถึงแม้ว่าการพัฒนากฎหมายเพื่อรองรับพันธกรณีอาเซียนจะครอบคลุม การพัฒนา
ระบบกฎหมายในทุกมิติ ไม่เลือกว่าจะเป็นกฎหมายแพ่งพาณิชย์ หรือกฎหมายอาญา แต่ในทางปฏิบัติ
แล้ว ผู้ศึกษาเห็นว่าการดาเนินการปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับกิจกรรมการค้าและลงทุนจะมีโอกาส
สูงกว่าในการผลักดันให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม เมื่อเปรียบเทียบกั บการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ทั้งนี้ เนื่องจากภายใต้สภาวะปัจจุบัน หน่วยงานของรัฐซึ่งมีบทบาท
หน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยให้เอื้อต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันก็ดี
การพัฒ นาปั จจั ย พื้น ฐานที่จะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการค้าและ การลงทุนก็ดี ล้ว นอยู่ภ ายใต้

๒๐
อานาจของฝ่ายบริหารทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง หรือแม้แต่กระทรวง
ยุติธรรม ซึ่งหากมีการปรับปรุงกลไกการประสานงานให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ย่อมมีโอกาสสูงกว่าใน
การผลักดันให้เกิดการปรับปรุงภายในประเทศ ในขณะที่ การปฏิรูประบบกฎหมายอาญาและการ
บังคับใช้กฎหมายในการดาเนินคดีอาญานั้น มีหน่วยงานที่เป็นกลไกของฝ่ายบริหารอย่างสมบูรณ์
ได้แก่ สานักงานตารวจแห่งชาติ และกระทรวงยุติธรรม เท่านั้น การผลักดันในเชิงระบบ และในเชิง
การท างานจะมี ปั จ จั ย เสี่ ย งเพิ่ ม มากขึ้ น ที่ อ าจจะเผชิ ญ กั บ อุ ป สรรค เนื่ อ งจากหน่ ว ยงานหลั ก ใน
กระบวนการยุติธรรมมีอิสระและไม่ขึ้นกับการดาเนินนโยบายของรัฐบาลโดยตรงนั่นเอง
ในเชิงสารัตถะนั้น การปรับปรุงระบบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ภายในประเทศที่
จะเป็นปัจจัยสาคัญในการเกื้อหนุนการดาเนินบทบาทของไทยใน ASLOM ควรเน้นในเรื่องต่อไปนี้
(วิศิษฏ์, ๒๕๕๕)
๑) การเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ได้แก่ การพัฒนากฎหมาย
หลักประกันทางธุรกิจ การพัฒนากฎหมายว่าด้วยตลาดทุนและตลาดเงิน
๒) การลดระยะเวลาและขั้น ตอนในการท าธุ ร กิ จ ได้ แ ก่ การพั ฒ นากฎหมาย
ล้มละลาย และการบังคับตามคาพิพากษาในคดีแพ่งและคดีล้มลาย
๓) การสร้ า งความแน่ น อนคาดหมายได้ ใ นระบบตลาด ได้ แ ก่ การปรั บ ปรุ ง
กฎหมายพาณิชย์ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลว่าด้วยสัญญาการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ
(contracts for international sale of goods- CISG)
๔) การปรับสภาพแวดล้อมและปัจจัยเสริมบรรยากาศการค้าและลงทุน ได้แก่
การพัฒนาระบบอนุญาโตตุลาการ ระบบโนตารีปับลิก รวมการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายอาเซียน
จะเห็นว่าการดาเนินการปรับปรุงกฎหมายโดยมุ่งเน้นประเด็นดังกล่าวข้างต้น มี
ความสอดคล้องกับทิศทางการดาเนินงานของ ASLOM ที่ผ่านมา และยังเป็นประเด็นซึ่งอยู่ในความ
สนใจร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนอีกด้วย เห็นได้จากประเด็นการหารือในกรอบ การประชุม
เวทีระดมความคิดเห็นทางกฎหมายกลุ่มประเทศอาเซียน (ASAEN Law Forum) ที่ผ่านมา เนื่องจาก
เวทีดังกล่าวเป็นการดาเนินการโดยสมัครใจ ประเด็นที่ได้รับการยอมรับจาก ASLOM ให้มีการหารือ
กันในเวทีนี้ ซึ่งมีทั้งผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการ จึงสะท้อนระดับความสนใจและ
การให้ความสาคัญของประเทศต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้ การผลักดันการพัฒนาระบบกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นจุดคาดงัดเชิงกลยุทธ์ (leverage) ที่สาคัญที่ช่วย
เสริมให้คณะผู้แทนไทยใน ASLOM สามารถดาเนินบทบาทในการเจรจาเพื่อพัฒนากรอบกฎหมาย
ของภูมิภาคให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการดาเนินธุรกิจในระบบตลาดเสรีนิยม และเป็นการช่วย
รักษาผลประโยชน์ของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านการรักษาขีดความสามารถ ในการแข่งขันทาง
การค้าและการลงทุน

๒๑
ตารางที่ ๒ ประเด็นการหารือในการประชุมเวทีระดมความคิดเห็นทางกฎหมายกลุ่มประเทศอาเซียน
ALF (venue, year)
/sParticipation
๑ (Bangkok, ๒๐๐๒) ASEAN laws and practices: from academic to practitioners
perspectives
๒ (Bangkok, ๒๐๐๕) Alternative dispute resolutions for enhancing commerce in
ASEAN
๓ (Nong Kai, ๒๐๐๖) International trade law development among ASEAN member
countries : external factors; regional cooperation for
settlement mechanism on trade dispute resolution;
๔ (Hanoi, ๒๐๐๖) ooperation on judicial assistance in civil and commercial
matters among ASEAN member countries: two alternatives debatjoining the Hague Conventions or building legal tools for
ASEAN
๕ (Bangkok, ๒๐๐๘) Contracts for international sale of goods (CISG); ecommerce; arbitration
๖ (Brunei, ๒๐๑๑) Progressive liberalization of legal services
ภายใต้บริบทเชิงโครงสร้างและกรอบประเด็นสารัตถะดังกล่าว เราสามารถกาหนด
บทบาทอันพึงประสงค์ของคณะผู้แทนไทยใน ASLOM โดยมุ่งเน้นประเด็นหลัก ๓ ประเด็น ต่อไปนี้
๑) ผู้แทนที่มีเอกภาพในการกาหนดท่าทีในการเจรจา
การสร้ างเอกภาพในการทางานร่ว มกันของคณะผู้ แทนไทยถือเป็นปัจจัยที่
สาคัญยิ่งในการดาเนินบทบาทในเวที ASLOM ของไทย คณะผู้แทนไทยจะต้องมองเห็นเป้าหมาย
ร่วมกัน ทั้งในส่วนที่เป็นเป้าหมายของอาเซียน และผลประโยชน์ของประเทศไทย ในบริบทโครงสร้าง
การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ของไทยในปั จ จุ บั น กล่ า วได้ ว่ า การสร้ า งเอกภาพให้ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่ า ง
หน่วยงานของรัฐซึ่งถือว่าเป็นฝ่ายที่ใช้อานาจบริหาร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบกฎหมายที่จาเป็นต่อ
การรวมตัวในทางเศรษฐกิจของอาเซียนนั้น จะมีโอกาสสูงกว่าในการดาเนินการให้ประสบผลสาเร็จ
อย่างไรก็ดี การประสานงานเพื่อกาหนดท่าทีร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว (one voice) ในบรรดาหน่วยงาน
ในกระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญาของไทย ทั้ง ศาลยุ ติ ธ รรม องค์ก รอัย การ และหน่ ว ยงานของ
กระทรวงยุติธรรม ก็ยังคงเป็นสิ่งจาเป็นอยู่และต้องแสวงหาแนวทางในการปฏิรูปต่อไป แต่สาหรับ
การศึกษาครั้งนี้จะถือว่าเป็นปัจจัยภายนอกที่ควบคุมได้ยาก ข้อสังเกตในที่นี้คือ การอ้างความเป็น
อิสระในมิติการใช้ดุลพินิจในการบังคับใช้กฎหมายจนกลายเป็นอุปสรรคต่อการทางานในมิตินโยบาย
โดยเฉพาะในด้านการพัฒนากฎหมาย จะเป็นอุปสรรคสาคัญต่อการดาเนินความพยายามเพื่อพัฒนา
บทบาทของประเทศไทยในกรอบอาเซียน
๒) ผู้ประสานประโยชน์ที่รับฟังความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในประเทศ
การสร้ างและพัฒ นากรอบกฎหมายในอนาคตของอาเซียนจะเป็นการ วาง

๒๒
โครงสร้างพื้นฐานด้านกฎระเบียบซึ่งย่อมเกี่ยวพันกับผลประโยชน์ของประเทศ และผลประโยชน์
ร่วมกันของภูมิภาค เพื่อทาให้อาเซี ยนเป็นการรวมตัวกันที่มีกฎเกณฑ์และคาดเดาได้ สาขา ความ
ร่วมมือที่สาคัญ เช่น อนุญาโตตุลาการ การเปิดเสรีวิชาชีพการบริการด้านกฎหมาย เป็นตัวอย่างที่
ชัดเจนว่าในการกาหนดท่าทีของไทยและในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบกฎหมายของไทย
ให้ ส อดรั บ กั บ แนวทางการพั ฒ นาในกรอบอาเซี ย นนั้ น มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งค านึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ที่กว้างขวางกว่าอานาจหน้าที่ในฐานะผู้กากับดูแลหรือผู้บังคับใช้กฎหมายในภาครัฐ แต่
หากต้องให้ ความสาคัญกับการรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางจากผู้มีส่ วนเกี่ยวข้องและได้รับ
ผลกระทบจากการปรับปรุงกฎหมายทั้งในภาครัฐ ได้แก่ คณะกรรมการกฤษฎีกา และภาคส่วนอื่นๆ
เช่น สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาทนายความ เป็นต้น
บทบาทในการประสานประโยชน์ นี้ นอกจากจะท าให้ ก ารก าหนดประเด็ น
สารัตถะของการทางานมีความเชื่อมโยงกับผลประโยชน์ของประเทศอย่างแท้จริงแล้ว กระบวนการ
รับฟังความคิดเห็น ของผู้มีส่วนได้เสียยังมีประโยชน์ต่อการพัฒนาบทบาทของคณะผู้แทนเพื่อให้ มี
เอกภาพอีกด้วย เนื่องจากการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ จะช่วยให้มุมมองในการพิจารณาปัญหา มี
ความรอบคอบ และไม่ยึดติดอยู่กับบทบาทในฐานะผู้แทนรัฐบาลของหน่วยงานด้านกฎหมายแต่เพียง
อย่างเดียวดังเช่นที่เป็นมา
๓) ผู้สื่อสารทาความเข้าใจประเด็นการพัฒนากรอบกฎหมายภายใน ประเทศ
บทบาทสาคัญประการสุดท้ายที่คณะผู้แทนไทยใน ASLOM จาเป็นต้องเร่ง
พัฒนาคือ การทาหน้าที่สื่อสารเพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจถึ งผลกระทบของการพัฒนากรอบ
กฎหมายในระดับภูมิภาคแก่ผู้ มีส่วนได้เสียในสังคมไทย ดังได้กล่าวแล้วในข้อสังเกตเบื้องต้นว่าปัจจัย
แห่งความสาเร็จในการพัฒนาบทบาทของไทยจะขึ้นความสามารถในการเชื่อมโยงบทบาทการผลักดัน
ภายนอก กับการขับเคลื่อนเพื่อปรับตัวและรองรับพันธกรณีภายในประเทศของไทยเอง ดังนั้น การ
สื่อสารและทาความเข้าใจกับสังคมในวงกว้างจึงมีความจาเป็น เนื่องจากบทบาทของไทยจะไม่อาจ
ผลักดันได้ โดยอาศัยเพียงแค่การทางานของคณะผู้แทนซึ่งทาหน้าที่เจรจาเท่านั้น แต่การกาหนดท่าที
และประเด็นที่จะผลักดัน ก่อนเข้าสู่การทาหน้าที่ในเวทีการประชุมระหว่างประเทศซึ่งเป็นบทบาท
สาคัญในแนวหน้า (front-line negotiators) ยังต้องการการสนับสนุนจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักใน
สังคม (consolidator of domestic support) บทบาทในการความเข้าใจและขับเคลื่อนเชิงสังคมนี้
ย่อมมีความสาคัญเป็นพิเศษ เมื่อคานึงว่าในปัจจุบันกระแสความตื่นตัวของประชาชนและภาคประชา
สังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทางานของภาครัฐมีมากขึ้น และมีการใช้กลไกต่างๆ
ทั้งทางตรง และโดยผ่ านองค์ก รการตรวจสอบที่เ ป็น อิส ระอย่ างเข้ม ข้น ในอนาคตการทาหน้า ที่
ตรวจสอบดังกล่าวคาดว่าจะไม่จากัดอยู่เฉพาะในมิติด้านเศรษฐกิจเท่านั้น แต่งานในมิติด้านกฎหมาย
และการคุ้มครองสิทธิของประชาชนก็จะมีความสาคัญมากขึ้นด้วย การทาหน้าที่ในฐานะผู้นาประเด็น
สาคัญที่เป็นความตกลงในระดับอาเซียนมาสื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับรู้และเข้าใจ จะช่วยให้การผลักดัน
การปฏิรูปในประเด็นสาคัญสามารถดาเนินการได้โดยง่ายมากขึ้น
๓.๒.๓ บทบาทของผู้ประสานงานกลางของไทย
บทบาทของผู้ประสานงานกลางของไทยในขอบเขตการศึกษาครั้งนี้จะเน้นบทบาท
ในการสนับสนุนการทาหน้าที่ของคณะผู้แทนไทยตามความคาดหวังที่ได้วิเคราะห์ไว้ข้างต้น โดยถือว่า

๒๓
บทบาทในการทาหน้าที่ประสานงานกับผู้ประสานงานของประเทศอื่น รวมถึงสานักเลขาธิการอาเซียน
นั้นเป็นขอบเขตการทาหน้าที่โดยปกติอยู่แล้ว โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
๑) บทบาทผู้อานวยการในกระบวนการกาหนดท่าทีของไทยที่มีเอกภาพ
ข้อพิจารณาสาคัญในการกาหนดบทบาทของผู้ประสานงานกลางของไทยคือ
การปรับบทบาทให้หน่วยงานหลักในกระบวนการยุติธรรมเป็นผู้รับผิดชอบ สาหรับบทบาทการเป็นผู้
กากับทิศทางหรือชี้นาในการเจรจาในเวทีระหว่างประเทศโดยกระทรวงการต่างประเทศนั้น อาจมิใช่
ทางเลือกที่มีความยั่งยืน เนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศ โดยเฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบกรอบ
งานอาเซียนมีภาระมาก และคาดว่าจะมากขึ้นภายหลังการจัดตั้งประชาคมอาเซียนดาเนินต่อ ไปได้
อย่างมั่นคงแล้ว ดังนั้น แนวคิดที่มีความเหมาะสมน่าจะเป็นการเร่งพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร
ในกระทรวงยุติธรรม สานักงานอัยการสูงสุด และสานักงานศาลยุติธรรม ให้มีความรู้ความสามารถ
ทัดเทีย มกับ บุ คลากรของกระทรวงการต่างประเทศเพื่อรับผิ ดชอบหน้าที่ส าคัญดังกล่ าว โดยเร่ ง
เสริมสร้างสมรรถนะที่จาเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ และทักษะ ในการ
เจรจาต่อรอง และทักษะในการบริหารองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
การทาหน้ าที่ในฐานะผู้ประสานงานกลางที่มุ่งสร้างเอกภาพจึงต้องเน้นการ
สร้างบรรยากาศในการทางานแบบทีมให้เกิดขึ้นให้ได้ โดยทีมงานนี้จะต้องสามารถผลักดันประเด็น
งานด้านสารัตถะที่มีคุณภาพ สามารถเตรียมประเด็นที่มีมิติหลากหลายอาจจาเป็นต้องมีการศึกษาวิจัย
เพื่อหาหลักฐานรองรับการกาหนดท่าทีอย่างเป็นระบบ โดยไม่ยึดติดกรอบกฎหมายว่าด้วยอานาจ
หน้าที่ของภาครัฐเพียงอย่างเดียว
๒) บทบาทผู้สนับสนุนการรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
หน้าที่สาคัญอีกประการหนึ่งของผู้ประสานงานกลางคือ การอานวยการให้เกิด
กระบวนการทางานแบบมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อผลั กดัน ให้ การกาหนดท่าที ของประเทศที่มีเ อกภาพอย่า งแท้จ ริง นอกจากนี้ บทบาทในการ
สนับสนุนนี้จะต้องอาศัยการสร้างช่องทางในการรับทราบความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่จากัดอยู่
เพียงแค่การปรึกษาหารืออย่างเป็นทางการเท่านั้น แต่ยังต้องการสมรรถนะด้านอื่นที่จาเป็น ได้แก่
ทักษะในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภายในประเทศ และเครือข่ายหน่วยงาน
คู่เจรจาในต่างประเทศ เพื่อให้สามารถโน้มน้าวให้หน่วยงานต่างๆ เห็นพ้องต้องกันในประโยชน์ ที่
เกิดขึ้น และสามารถสร้างเอกภาพในการกาหนดท่าทีได้
บทบาทที่เน้นการมีส่วนร่วมนี้จะมีส่วนสาคัญ ไม่เพียงแต่ในการผลักดันให้เกิด
เอกภาพในการกาหนดท่าทีเท่านั้น แต่ยังช่วยสนับสนุนกระบวนการสื่อสารทาความเข้าใจและผลักดัน
การพัฒนากรอบกฎหมายภายในประเทศของคณะผู้แทนไทยอีกด้วย
บทบาทอันพึงประสงค์ที่ประมวลได้นี้จะสามารถผลักดันได้สาเร็จเป็นรูปธรรมมาก
น้อยเพียงใดย่อมขึ้นการเตรียมมาตรการที่เหมาะสมมารองรับ เพื่ อจัดระบบการบริหารจัดการกรอบ
อานาจหน้าที่และเตรียมบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะรองรับที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งจะ
ได้กล่าวต่อไปในบทที่ ๔

บทที่ ๔
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
๔.๑ สรุปผลการศึกษา
๔.๑.๑ บทบาทอันพึงประสงค์ของใน ASLOM ในอนาคต
ข้อสรุปที่ได้จากศึกษาเพื่อค้นหาบทบาทหน้าที่อันพึงประสงค์สาหรับ ASLOM ใน
ฐานะเวทีที่มีความสาคัญต่อการวางรากฐานความร่วมมือในภูมิภาค สามารถแสดงได้ในแผนภาพที่ ๓

แผนภาพที่ ๓ บทบาทอันพึงประสงค์ของ ASLOM
บทบาทหลักในฐานะผู้กาหนดทิศทางในการปรับปรุงกรอบกฎหมาย เพื่อประโยชน์
ร่วมกันของภูมิภาค (shaper of regional legal framework) เป็นจุดแข็งของ ASLOM และมี
กระบวนการสั่งสมความเชี่ยวชาญมาอย่างต่อเนื่อง จึงเหมาะสมที่จะเน้นบทบาทนี้อย่างเข้มแข็งต่อไป
แต่ จ ะต้ อ งเสริ ม ด้ ว ยบทบาทรองอี ก ๒ ด้ า น คื อ (๑) ผู้ ร วบรวมและกลั่ น กรองคุ ณ ค่ า สากลเพื่ อ
วางรากฐานสาหรับการพัฒนาระบบกฎหมายและกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย (consolidator and
refiner of values within judiciary and legal systems) ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญที่จะทาให้กรอบ
กฎหมายที่พัฒนาขึ้นโดยอาศัยบทบาทหลักนั้น ได้รับความเชื่อถือจากประชาชนและ มีการนาไปสู่
วัฒนธรรมของการใช้ก ฎหมายที่สอดคล้องกันอย่างแท้จริง ซึ่งบทบาทหลักและบทบาทรองทั้งสอง
ประการดังกล่าวของ ASLOM จะต้องเชื่อมโยงกับบทบาทรองอีกประการหนึ่งในฐานะ (๒) ผู้อานวย
ความสะดวกในการผลักดันความร่วมมือด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย (facilitator of
legal and law enforcement cooperation) เพื่อให้กฎหมายและกลไกการบังคับใช้กฎหมายของ
อาเซียนมีประสิทธิภาพในตอบสนองต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่และเชื่อมโยงกับกลไกความร่วมมือราย

๒๕
สาขาอื่นของอาเซียนอย่างแนบแน่นมากขึ้น
๔.๑.๒ บทบาทอันพึงประสงค์ของคณะผู้แทนไทยใน ASLOM ในอนาคต
ในการนี้ คณะผู้แทนไทยซึ่งมีหน้าที่หลักในการเป็นตัวแทนของประเทศในเวที ASLOM จึงมี
ความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับบทบาทให้เหมาะสมและสอดรับกับทิศทางการทางานของ ASLOM ใน
อนาคต ในขณะเดียวกันก็ต้องลดอุปสรรคและปรับปรุงจุดอ่อนในการประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคู่กันไปด้วย ภายใต้กรอบคิดสาคัญซึ่งสรุปได้ดังแสดงในแผนภาพที่ ๔

แผนภาพที่ ๔ กรอบแนวคิดว่าด้วยบทบาทอันพึงประสงค์ของคณะผู้แทนไทยใน ASLOM
๔.๒ ข้อเสนอแนะ
การศึกษาชิ้นนี้มุ่งวิเคราะห์บทบาทอันพึงประสงค์ของคณะทางานไทยในกรอบ ASLOM ใน
อนาคต ลาดับต่อไปผู้ศึกษาจะขอเสนอแนะแนวทางในการดาเนินการเพื่อให้คณะผู้แทนไทยสามารถ
ดาเนินบทบาทด้งกล่าวได้อย่างเต็มที่ โดยในส่วนแรกจะขอกล่าวถึงกลไกการประสานงานที่เหมาะสม
เพื่ อ แก้ ไ ขข้ อขั ด ข้ อ งในเชิ ง โครงสร้ างดั ง ได้ ก ล่ าวแล้ ว ในบทที่ ๓ จากนั้ น จึ ง เป็ น ข้ อเสนอแนะใน
รายละเอียดซึ่งประกอบด้วยมาตรการทางกฎหมายในการพัฒนากลไกในการทางาน ที่เหมาะสม และ
มาตรการด้านการบริหารจัดการซึ่งจะเน้นการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับ
การดาเนินบทบาทดังกล่าว
๔.๒.๑ กลไกการประสานงานเพื่อรองรับบทบาทของไทยในอาเซียน
การเตรียมการที่เหมาะสมเพื่อรองรับการดาเนินบทบาทอันพึงประสงค์ดังกล่าว
ข้างต้น นอกจากจะต้องกาหนดกลไกเพื่อเชื่อมโยงการทางานภายในประเทศกับการทางานภายนอก
ประเทศแล้ว ยังต้องมีแนวทาง (roadmap) ที่เหมาะสม แผนภาพที่ ๕ แสดงให้เห็นกรอบความคิด
ดังกล่าว

๒๖

แผนภาพที่ ๕ บทบาท แนวทาง และกลไกการเชื่อมโยงเพื่อพัฒนาบทบาทของไทยในกรอบ ASLOM
จากแผนภาพที่ ๕ จะเห็ น การผลั ก ดัน ในกรอบ ASLOM ของไทยและการ
ดาเนินการเพื่อรองรับภายในประเทศ ต่างก็มุ่งไปสู่การดาเนินบทบาทอันพึงประสงค์เช่นเดียวกัน
ได้แก่ บทบาทในฐานะผู้สร้างเอกภาพจากภายในสู่แนวหน้า บทบาทผู้สื่อสารเพื่อสร้างพลังสนับสนุน
และบทบาทผู้ประสานประโยชน์ของทุกภาคส่วน โดยมีการกาหนดแนวทาง (roadmap) ให้มุ่งเน้น
การพัฒนากฎหมายการค้าระหว่างประเทศในกรอบอาเซียน และการพัฒนาระบบกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์สาหรับการดาเนินการภายในประเทศ เพื่อให้สอดรับซึ่งกันและกัน
สาหรับโครงสร้างการทางานนั้นได้กาหนดไว้เป็น ๓ ระดับ ดังนี้
๑) คณะกรรมการอาเซียนแห่ ง ชาติ ซึ่ง ผู้ ศึกษาเห็ นด้ว ยกับ ทรรศนะของสุ ริย า
จินดาวงษ์ ซึ่งเสนอแนะไว้ว่ามีความจาเป็นที่จะต้องยกระดับให้คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติให้มี
ฐานะเป็นคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติอย่างแท้จริง โดยให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน (สุริยา,
พัฒนาการในอาเซียนโดยเฉพาะการสร้างประชาคมอาเซียนและบทบาทของประเทศไทย, ๒๕๕๕) ทา
หน้าที่ในการกาหนดและปรับนโยบายการดาเนินการของไทยในภาพรวมที่เกี่ยวกับอาเซียน
๒) คณะกรรมการพัฒนากฎหมายเพื่อรองรับพันธกรณีอาเซียน เป็นกลไกระดับ
ยุทธศาสตร์ (tactical body) ด้านกฎหมาย มีอานาจหน้าที่ในการกาหนดยุทธศาสตร์และแผนการ
ดาเนินการเพื่อปรับปรุงกฎหมายภายในของไทยให้สอดคล้องกับพันธกรณีตามข้อตกลงอาเซียนต่างๆ
โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน และให้มุ่งเน้นการดาเนินการ เพื่อพัฒนาระบบ
กฎหมายแพ่ งและพาณิช ย์ ของไทยเป็นส าคัญ ทั้ง นี้ เพื่อให้ การขับเคลื่ อนทั้งภายในและภายนอก
ประเทศสามารถทาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีเอกภาพโดยกลไกของฝ่ายบริหาร โดยในส่วนของ
การขับเคลื่อนภายนอกนั้น คณะกรรมการพัฒนากฎหมายเพื่อรองรับพันธกรณีอาเซียน จะทาหน้าที่
กากับดูแลการทางานของกลไกระดับปฏิบัติ ได้แก่ คณะทางานฝ่ายเจรจาซึ่งทาหน้าที่เป็นแนวหน้าใน
การเจรจาในเวที ASLOM ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป

๒๗
๓) คณะทางานฝ่ายเจรจา ทาหน้าที่เป็นคณะทางานระดับปฏิบัติที่ทาหน้าที่เป็น
คณะผู้แทนไทยในกรอบ ASLOM โดยเน้นบทบาทในการเจรจาและการเตรียมการเพื่อการเจรจาตาม
แนวทางที่กาหนดโดยคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเพื่อรองรับพันธกรณีอาเซียน คณะทางานฝ่าย
เจรจาประกอบด้ ว ยผู้ แ ทนกระทรวงยุ ติ ธ รรม กระทรวงพาณิ ช ย์ กระทรวงการคลั ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎี กา ส านั กงานคณะกรรมการปฏิรูป กฎหมาย โดยผู้ แทนกระทรวงยุติธ รรม
รับผิดชอบในฐานะผู้ประสานกลางของไทยต่อ ASLOM และประสานข้อมูลกับ ผู้แทนหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย ได้แก่ สานักงานศาลยุติธรรม สานักงานอัยการสูงสุด และ
สานักงานตารวจแห่งชาติ ตามความจาเป็น ทั้งนี้ โดยอาจเชิญผู้แทนหน่วยงานเหล่านี้ เข้าร่วมในการ
เจรจาได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม หรืออาจขอรับข้อมูลอย่างเป็นทางการโดยไม่จาเป็นต้องเชิญ
เข้าร่วมคณะผู้แทนก็ได้ หากปรากฏว่าไม่มีความจาเป็น
นอกจากนี้ ผู้ประสานงานกลาง (กระทรวงยุติธรรม) ยังมีหน้าที่ในการเชื่อมโยง
การทางานกับคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (National Commission for
Justice Administration Development) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐ มนตรีที่ได้รับ
มอบหมายเป็นประธานด้วย โดยถือเป็นกลไกในการให้คาปรึกษาแก่คณะทางานฝ่ายเจรจา เพื่อให้การ
ผลักดันการพัฒนาระบบกฎหมายในกรอบอาเซียนเชื่อมโยงการบริหารงานยุติธรรม ทั้งในการระดับ
การวางแผนการบริหารงานยุติธรรม และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในกระบวนการยุติธรรม
๔.๒.๒ มาตรการทางกฎหมายในการพัฒนาบทบาทด้านสารัตถะของคณะผู้แทนไทย
การสร้ างเอกภาพให้ เกิดขึ้นในการทางานของผู้ แทนหน่ว ยงานหลั กของไทยใน
ASLOM เป็นความท้าทายประการสาคัญ และอาจไม่สามารถใช้มาตรการในเชิงการบริหารในการ
แก้ไขปัญหาได้โดยง่าย แต่จาเป็นต้องใช้มาตรการทางกฎหมายเป็นกลไกหลักควบคู่กันไป
แนวทางที่ เ ป็ น ไปได้ ใ นการก าหนดให้ มี ก ลไกการท างานและการประสานงาน
ดังกล่าวข้างต้น คือการออกประกาศสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน ขึ้น โดยมีสาระสาคัญดังนี้
๑) วางโครงสร้างทั้งในระดับนโยบาย ได้แก่ คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ โดย
ยึดตามโครงสร้างที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่ปรับให้มีฐานะเป็นกลไกระดับนโยบายแห่งชาติ โดยกาหนดให้
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
๒) วางโครงสร้ างการทางานในระดับยุทธศาสตร์ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒ นา
กฎหมายเพื่อรองรับพันธกรณีอาเซีย น ตามที่ระบุใน ๔.๒.๑ โดยกาหนดให้มีองค์ประกอบหลักคือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน ผู้แทนกระทรวงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้แทนภาคเอกชน
เป็นกรรมการ และให้รองปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ได้รับมอบหมายทาหน้าที่กรรมการและเลขานุการ
โดยให้มีอานาจหน้าที่ในการประสานงานเพื่อรองรับนโยบายอาเซียนในด้านการปรับปรุงกฎหมาย
ภายในทั้งระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และวางแนวทางในการเจรจา
ความร่วมมือด้านกฎหมายในกรอบอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรอบ ALAWMM และ ASLOM
(โดยมอบให้คณะทางานฝ่ายเจรจาเป็นผู้ดาเนินการ) เร่งรั ดติดตามการดาเนินการ เรียกให้หน่วยงาน
ให้ข้อมูล หรือส่งผู้แทนมาให้ข้อมูล รวมถึงการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทางานให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่มอบหมาย

๒๘
๓) ก าหนดให้ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม เป็ น ฝ่ า ยเลขานุ ก ารของ
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายเพื่อรองรับพันธกรณีอาเซียน
๔.๒.๓ มาตรการด้านการบริหารในการพัฒนาบทบาทด้านสารัตถะของผู้แทนไทย
การพัฒนาสมรรถนะที่เหมาะสมสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติซึ่งจะทาหน้าที่สนับสนุน
การดาเนินบทบาทของผู้ประสานกลางรวมถึงคณะผู้แทนไทยนั้น ควรตั้งอยู่บนปรัชญาพื้นฐานซึ่ง
มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมาตรฐาน
ในระดับ สากล โดยเน้ น คุณ สมบั ติพื้ นฐาน ๒ ประการในเบื้อ งต้ น ได้ แ ก่ (๑) ความสามารถด้ า น
ภาษาต่างประเทศ (language capability) โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ และ (๒) ความสามารถ
รอบตั ว (well-roundedness) สามารถปฏิ บั ติ ง านตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายได้ ห ลายด้ า นและใน
สภาวการณ์ที่ยืดหยุ่น
สาหรับการพัฒนาต่อยอดคุณสมบัติตามหลักการพื้นฐานดังกล่าวในลาดับต่อไปอาจ
มุ่งเน้นสมรรถนะหลัก ดังต่อไปนี้
๑) สมรรถนะด้านการสร้างและบริหารเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งเครือข่ายในที่นี้
ไม่จ ากัดเฉพาะกลุ่ มความร่ ว มมือและผู้ มี ส่ ว นได้เสี ย ภายในประเทศ แต่ยัง รวมไปถึงเครือข่ ายซึ่ ง
ประกอบด้วยบุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจด้านการประสานงาน ASLOM เช่นเดียวกัน
ด้วย การบริหารเครือข่ายจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการสนับสนุนบทบาทของคณะผู้แทน ASLOM ทั้ง
ในฐานะผู้ประสานประโยชน์และผู้ สื่อสารทาความเข้าใจ แต่จะเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งในการทางาน
เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดในกลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมของไทยด้วยกันเอง
ข้อจ ากัดประการส าคั ญของผู้ ปฏิ บัติงานในฐานะผู้ ส นับ สนุนคณะผู้ แทนไทยใน
ASLOM คือไม่สามารถเป็นผู้รอบรู้และเชี่ยวชาญในประเด็นสารัตถะซึ่งอยู่ในกรอบงานของ ASLOM
ได้ลึกซึ้ง แต่การมีเครือข่ายความร่วมมือที่แน่นแฟ้น และครอบคลุมสาขาภารกิจจะเป็นประโยชน์ต่อ
การปรับและเสริมมุมมองในทางเทคนิคและทางวิชาการให้กว้างขวาง และมองเห็นประเด็นหรือแง่มุม
ในเชิงนโยบายได้ดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ซึ่งพัฒนาบนฐานรากของการมีเครือข่ายที่เอื้อ และตอบ
โจทย์การทางานนี้ยังเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยสร้างความไว้วางใจในบรรดาผู้รับผิดชอบในระดับต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระดับปฏิบัติที่รับผิดชอบการประสานงานในเวที ASLOM ซึ่งความไว้วางใจนี้ยัง
เป็นประโยชน์เกื้อหนุนกระบวนการเจรจาต่อรองในการทางานจริงอีกด้วย
๒) สมรรถนะด้านการเจรจาต่อรองและการตัดสินใจในบริบทและวัฒนธรรมการ
เจรจาแบบอาเซียน โดยเน้นความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเจรจา จังหวะเวลาในการใช้
งาน รวมถึงเงื่อนไขที่ต้องดาเนิ น การก่อนเข้าสู่ การเจรจา โดยยึดผลประโยชน์เป็นกรอบพื้นฐาน
มากกว่ า ท่ าที ใ นความเข้ า ใจแบบเดิ ม มุ มมองที่ยึ ด ผลประโยชน์เ ป็ นที่ ตั้ ง นี้จ ะช่ ว ยให้ ม องเห็ น มิ ติ
ผลประโยชน์ในหลากหลายประเด็น เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และกาหนดทางเลือกที่ดี
ที่สุดในการเจรจา (Best Alternative to Negotiated Agreement - BATNA) เพื่อให้การเจรจา
บรรลุผลตามเป้าหมายและสามารถรักษาความสัมพันธ์ในระยะยาวกับผู้ร่วมการเจรจาด้วย
ทักษะด้านการเจรจาดังกล่าวจะต้องเชื่อมโยงกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในบริบทของอาเซียน รวมตลอดถึงความรู้เกี่ยวกั บ

๒๙
กฎเกณฑ์และกติการ่วมของอาเซียนด้วย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติเห็นความสาคัญของมิติผลประโยชน์ ทั้งที่เป็น
ผลประโยชน์ร่วมกันและผลประโยชน์ของแต่ละประเทศด้วย นอกจากนี้ ขีดสมรรถนะด้านการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงซึ่งเน้นบริบทอาเซียนนี้ ยังช่วยให้เห็ นความจาเป็นที่ทุกภาคส่วนของไทยจะต้อง
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีผลกระทบอย่างรุนแรง รวดเร็ว
และคาดการณ์ได้ยากมากยิ่งขึ้นในอนาคต เพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถบริหารจัดการเพื่อรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วย
การพัฒ นาขีดสมรรถนะดังกล่ าวข้างต้นนี้อาจทาได้ ๒ แนวทางคือ (๑) การส่ ง
เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานในหน่ วยงานของต่างประเทศเป็นการชั่วคราว เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ทางานในบริบทจริง (internship programme) และ (๒) การสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มี
โอกาสเข้ารับการอบรมหลักสูตรของสถาบันอื่นๆ ภายนอก เช่น หลักสูตการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความ
พร้อมบุคลากรภาครัฐสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของสานักงาน ก.พ.
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