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 บทคัดย่อ 
 โดยที่ภายในสิ้นปี พ.ศ. 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะมีผลกระทบ

อย่างส�าคญัต่อโครงสร้างเศรษฐกจิของประเทศต่าง ๆ  ในอาเซยีนโดยจะมกีารเปิดเสรทีางการค้า การลงทนุ แรงงาน และบรกิาร

ระหว่างกัน นอกจากจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยตรงแล้ว การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ยังจะส่งผลกระทบ

ต่อโครงสร้างกฎหมายและกระบวนการยติุธรรมในแต่ละประเทศซึง่จะต้องเปลีย่นแปลงไปด้วย โดยเฉพาะส�านกังานอยัการสงูสดุ

ของไทยย่อมต้องเข้ามามีบทบาทอย่างส�าคัญมากขึ้น ทั้งในแง่การอ�านวยความยุติธรรม การบังคับใช้กฎหมาย และการคุ้มครอง

สิทธิและเสรีภาพของประชาชน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บทความจากงานวิจัยชิ้นนี้ มุ่งจะศึกษา ระบบและบทบาท

ของพนักงานอัยการไทยภายหลังการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รวมท้ังได้ท�าการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายใน

ประเทศหลักของอาเซียนทั้งอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์และประเทศไทย  ซึ่งการศึกษาพบว่า กฎหมายภายในของ

แต่ละประเทศยังมีความไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยู่เป็นอันมาก นอกจากนี้ ยังได้

ศกึษาการเตรียมความพร้อมของส�านกังานอยัการสงูสดุในประเทศผูก่้อตัง้อาเซยีน ดงักล่าว ซึง่พบว่า ส�านกังานอยัการสูงสุดของ

ไทยมกีารเตรยีมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนมากท่ีสดุ และเป็นประเทศเดยีวในกลุม่ประเทศอาเซียนทีมี่

การเตรยีมความพร้อมมากทีส่ดุ มกีารร่างแผนงาน และยทุธศาสตร์ในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนอย่างพร้อมมลูและยงัมกีารจดั

ตั้งศูนย์พันธกิจประชาคมอาเซียนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งยังได้จัดท�าข้อเสนอแนะหลัก                   

ทั้งข้อเสนอทางนโยบายและข้อเสนอในเชิงปฏิบัติการเพื่อการเตรียมความพร้อมของส�านักงานอัยการสูงสุดในการรองรับการ 

เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

ค�ำส�ำคัญ:  ระบบงานอัยการ, การอ�านวยความยุติธรรม, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ABSTRACT 
 By the end of 2015 ASEAN member countries are moving towards achieving the ASEAN Economic 

Community (AEC) which will substantially affect their economic structures. The purpose of AEC is to                

accelerate free flow of trade, investment, services and labors among ASEAN members. Apart from                    

economic changes, the establishment of the AEC will also definitely affect the law and justice system in 
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each ASEAN member states.  In this connection, the Office of  the Attorney General will play more crucial 

roles in administration of Justice, law enforcement and effective protection of rights and freedoms of         

people, based on the above changes. This article aims to study system and roles of a Thai public                    

prosecutor after the realization of the AEC as well as make comparative law studies of  the five original 

ASEAN member nations: Indonesia, the Philippines, Malaysia, Singapore and Thailand whether their                    

domestic law are consistent with the purpose of the AEC.  The results of this study clearly shows that a 

number of their domestic laws are still contradictory with the AEC principles of free trade, free investment, 

free service and free labor.  In addition, this article also studies the preparedness of the Attorney General 

Offices of the five nations. The study found that the Attorney general of Thailand are the most                           

enthusiastic office to the opening of the AEC. The Office of the Attorney General of Thailand has set up five 

strategies towards the establishment of the AEC.  It is the only ASEAN AG to set up the ASEAN Community 

Missions Centre (ACMC) to serve the AEC tasks.  At the end of this paper the writer has made main policy 

and practical suggestions for the Office of the Attorney General to prepare for the implementation of AEC 

by the end of 2015. 

Keywords :  Thailand’s Prosecutorial System, The Administration of Justice, ASEAN Economic Community  

บทน�ำ 
 ปัจจุบัน บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม        

รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้เปลี่ยนแปลงไป         

อย่างมากมายและรวดเร็วท�าให้อาเซียนต้องเผชิญสิ่งท้าทาย

ใหม่ๆ อาท ิการก่อการร้าย ยาเสพติด การค้ามนุษย์ สิง่แวดล้อม 

ภัยพิบัติอีกทั้งยังมีความจ�าเป็นต้องรวมตัวกันเพื่อเพิ่มอ�านาจ

ต่อรองและขีดความสามารถทางการแข่งขันกับประเทศใน

ภูมิภาคใกล้เคียงและในเวทีระหว่างประเทศผู้น�าอาเซียนของ

ประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย 

ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย บรูไนดารุสซาลาม ลาว พม่า และ

กัมพูชา จึงเห็นพ้องต้องกันว่าอาเซียนควรจะร่วมมือกันให้

เหนียวแน่น เข้มแข็ง และมั่นคงยิ่งขึ้นจึงได้ร่วมกันประกาศ

ปฏญิญาว่าด้วยความร่วมมอืในอาเซยีนฉบบัที ่2 (Declaration 

of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) และปฏิญญา

เซบูว่าด้วยการเร่งรัดการจัดต้ังประชาคมอาเซียน (Cebu 

Declaration on the Acceleration of the Establishment 

of an ASEAN Community by 2015) ภายในปี พ.ศ. 2558 

ซึ่ งก�าหนดให ้ มีการจัดตั้ งประชาคมอาเซียน (ASEAN                   

Community) ที่ประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ ประชาคม

การเมืองและความมั่นคงอาเซียน ( ASEAN Political -         

Security Community: APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(ASEAN Economic Community: AEC) และประชาคมสังคม

และวัฒนธรรมอาเซียน(ASEAN Socio - Cultural                     

Community: ASCC) โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพิ่มอ�านาจการ          

ต่อรองและขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซียนในเวที

ระหว่างประเทศในทุกด้าน รวมถึงความสามารถในการรับมือ

กบัปัญหาใหม่ ๆ  ในระดับโลกท่ีส่งผลกระทบถึงภมิูภาคอาเซยีน 

การรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 

คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

ระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความมั่นคง และวัฒนธรรม

ของไทยอย่างมีนัยยะส�าคัญโดยผลกระทบอันดับแรกได้แก่ 

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกจิ จากนัน้กจ็ะมผีลกระทบทางด้าน

การเมือง ความมั่นคง และวัฒนธรรม  โดยที่การรวมตัว           

ทางเศรษฐกิจ ท�าให้การค้าเพิ่มพูนขึ้น การเดินทางเข้าออก

ระหว่างประเทศสมาชิกที่สะดวกขึ้นย่อมก่อให้เกิดผลกระทบ

ทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมตามมาอย่าง        

หลีกเลี่ยงไม่ได้ (กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ, 2555,           

น. 3) 

 ผลกระทบทางด้านกฎหมายท่ีจะเกิดข้ึนจากการเปิด 

AEC แรกสดุคอื ตามแผนการสูป่ระชาคมอาเซยีน (Roadmap 

for an ASEAN Community 2009 - 2015) ที่ประชุมสุดยอด

อาเซียน (ASEAN Summit) ที่ชะอ�า-หัวหิน ปี พ.ศ. 2552  

(ค.ศ. 2009) ได้รับรองและก�าหนดให้ประเทศสมาชิกต้อง

ปฏิบัติตาม แผนงานที่ได้ก�าหนดไว้ (Roadmap) โดยก�าหนด

ให้ชาตสิมาชกิต้องด�าเนนิการตามแผนงานทีจ่ะแก้ไขกฎหมาย

หรอืแนวปฏบิตัขิองแต่ละประเทศสมาชิกให้สอดคล้องกับการ

จัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีการก�าหนด score 
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each ASEAN member states.  In this connection, the Office of  the Attorney General will play more crucial 

roles in administration of Justice, law enforcement and effective protection of rights and freedoms of         

people, based on the above changes. This article aims to study system and roles of a Thai public                    

prosecutor after the realization of the AEC as well as make comparative law studies of  the five original 

ASEAN member nations: Indonesia, the Philippines, Malaysia, Singapore and Thailand whether their                    

domestic law are consistent with the purpose of the AEC.  The results of this study clearly shows that a 

number of their domestic laws are still contradictory with the AEC principles of free trade, free investment, 

free service and free labor.  In addition, this article also studies the preparedness of the Attorney General 

Offices of the five nations. The study found that the Attorney general of Thailand are the most                           

enthusiastic office to the opening of the AEC. The Office of the Attorney General of Thailand has set up five 

strategies towards the establishment of the AEC.  It is the only ASEAN AG to set up the ASEAN Community 

Missions Centre (ACMC) to serve the AEC tasks.  At the end of this paper the writer has made main policy 

and practical suggestions for the Office of the Attorney General to prepare for the implementation of AEC 

by the end of 2015. 

Keywords :  Thailand’s Prosecutorial System, The Administration of Justice, ASEAN Economic Community  

บทน�ำ 
 ปัจจุบัน บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม        

รวมท้ังความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้เปลี่ยนแปลงไป         

อย่างมากมายและรวดเร็วท�าให้อาเซียนต้องเผชิญสิ่งท้าทาย

ใหม่ๆ อาท ิการก่อการร้าย ยาเสพตดิ การค้ามนษุย์ สิง่แวดล้อม 

ภัยพิบัติอีกท้ังยังมีความจ�าเป็นต้องรวมตัวกันเพื่อเพิ่มอ�านาจ

ต่อรองและขีดความสามารถทางการแข่งขันกับประเทศใน

ภูมิภาคใกล้เคียงและในเวทีระหว่างประเทศผู้น�าอาเซียนของ

ประเทศสมาชิกท้ัง 10 ประเทศได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย 

ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย บรูไนดารุสซาลาม ลาว พม่า และ

กัมพูชา จึงเห็นพ้องต้องกันว่าอาเซียนควรจะร่วมมือกันให้

เหนียวแน่น เข้มแข็ง และมั่นคงยิ่งข้ึนจึงได้ร่วมกันประกาศ

ปฏญิญาว่าด้วยความร่วมมอืในอาเซยีนฉบบัที ่2 (Declaration 

of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) และปฏิญญา

เซบูว่าด้วยการเร่งรัดการจัดต้ังประชาคมอาเซียน (Cebu 

Declaration on the Acceleration of the Establishment 

of an ASEAN Community by 2015) ภายในปี พ.ศ. 2558 

ซึ่ งก�าหนดให ้ มีการจัดตั้ งประชาคมอาเซียน (ASEAN                   

Community) ที่ประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ ประชาคม

การเมืองและความมั่นคงอาเซียน ( ASEAN Political -         

Security Community: APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(ASEAN Economic Community: AEC) และประชาคมสงัคม

และวัฒนธรรมอาเซียน(ASEAN Socio - Cultural                     

Community: ASCC) โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพิ่มอ�านาจการ          

ต่อรองและขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซียนในเวที

ระหว่างประเทศในทุกด้าน รวมถึงความสามารถในการรับมือ

กบัปัญหาใหม่ ๆ  ในระดับโลกทีส่่งผลกระทบถึงภมิูภาคอาเซยีน 

การรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 

คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

ระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความมั่นคง และวัฒนธรรม

ของไทยอย่างมีนัยยะส�าคัญโดยผลกระทบอันดับแรกได้แก่ 

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกจิ จากนัน้กจ็ะมผีลกระทบทางด้าน

การเมือง ความมั่นคง และวัฒนธรรม  โดยที่การรวมตัว           

ทางเศรษฐกิจ ท�าให้การค้าเพิ่มพูนขึ้น การเดินทางเข้าออก

ระหว่างประเทศสมาชิกที่สะดวกขึ้นย่อมก่อให้เกิดผลกระทบ

ทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมตามมาอย่าง        

หลีกเลี่ยงไม่ได้ (กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ, 2555,           

น. 3) 

 ผลกระทบทางด้านกฎหมายที่จะเกิดขึ้นจากการเปิด 

AEC แรกสดุคอื ตามแผนการสูป่ระชาคมอาเซยีน (Roadmap 

for an ASEAN Community 2009 - 2015) ที่ประชุมสุดยอด

อาเซียน (ASEAN Summit) ที่ชะอ�า-หัวหิน ปี พ.ศ. 2552  

(ค.ศ. 2009) ได้รับรองและก�าหนดให้ประเทศสมาชิกต้อง

ปฏิบัติตาม แผนงานที่ได้ก�าหนดไว้ (Roadmap) โดยก�าหนด

ให้ชาตสิมาชกิต้องด�าเนนิการตามแผนงานทีจ่ะแก้ไขกฎหมาย

หรอืแนวปฏบิตัขิองแต่ละประเทศสมาชิกให้สอดคล้องกับการ

จัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีการก�าหนด score 
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card เพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศภาคีสมาชิกได้ท�าความ

ก้าวหน้าไปมากเพียงใดเพื่อบรรลุผลในการจัดตั้ง AEC ในแง่นี้ 

ไทยจ�าต้องแก้ไขกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับการเปิด AEC 

และสนธิสัญญาที่ท�าระหว่างกันในหมู่ประเทศภาคีอาเซียน 

อาทิ สนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่อง

ทางอาญาของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN MLAT)  (จุมพล         

พันธ์สัมฤทธิ์, 2556, น. 3) 

 ด้านบทบาทของพนักงานอัยการนั้น โดยท่ีการเปิด

พรมแดนเสรีระหว่างกันจะก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมข้าม

ชาติโดยง่าย ความร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่กระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาทั้งพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ

อาเซียนจึงมีความจ�าเป็นมากขึ้น ซึ่งย่อมก่อให้ผลกระทบต่อ

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยรวมทั้งผลกระทบต่อ

บทบาทและหน้าท่ีของพนักงานอัยการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

นอกจากน้ี การศึกษายังพบว่า ประเทศสมาชิกประชาคม

อาเซียนมีระบบกฎหมายที่แตกต่างกันโดยมีเหตุผลทาง

ประวัตศิาสตร์ในยคุล่าอาณานคิมเป็นฐานในการเลอืกใช้ระบบ

ทั้งระบบซีวิลลอว์ ระบบคอมมอนลอว์ และระบบกฎหมาย

อิสลาม ดังนั้น ขั้นตอนการด�าเนินคดีอาญาในชั้นต�ารวจ และ

พนักงานอยัการจงึมคีวามแตกต่างกนั และยงัมข้ีอจ�ากดัในการ

บังคับใช้กฎหมายที่กฎหมายประเทศหนึ่งไม่สามารถใช้บังคับ

กับอีกประเทศหนึ่งได้ก็เป ็นปัญหาส�าคัญต่อการด�าเนิน

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาภายหลังการเปิด AEC ด้วย       

ดงัน้ัน ทางออกของการด�าเนนิคดอีาญาในช้ันเจ้าหน้าทีต่�ารวจ

และพนักงานอัยการ คือการท�าความต�าลงกับประเทศสมาชิก

ประชาคมอาเซียนเพื่อให้มีการสร้างระบบหรือช่องทางพิเศษ

ส�าหรับความร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศสมาชิก

ประชาคมอาเซียน (สายันต์ สุโขพืช, 2556) 

 นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2558 เมื่อมีการจัดตั้งประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) แล้ว อาเซียนจะเผชิญปัญหาการ

เคล่ือนย้ายแรงงานจากประเทศสมาชกิประชาคมอาเซยีนหนึง่

ไปยงัอกีประเทศหนึง่ โดยเฉพาะปัญหาแรงงานต่างด้าวในบาง

อาชีพที่  AEC เปิดเสรี จะเคลื่อนย้ายเข้ามาท�างานใน

ประเทศไทย อาจเกิดปัญหาในด้านอาชญากรรมข้ามชาติ คือ 

มีการไปกระท�าผิดในประเทศหนึ่งแล้วหลบหนีไปอยู่ในอีก

ประเทศหนึง่ ซึง่จะเกิดปัญหาในสบืสวนสอบสวนในการติดตาม

จบักมุคนร้าย  การหาพยานหลกัฐาน การสอบสวนพยานบคุคล

ที่ไปอยู่อีกประเทศหนึ่ง ซึ่งปัญหาเหล่านี้มีผลกระทบและ

เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของพนักงานอัยการ โดยตรง ทั้งใน

เร่ืองการขอส่งผู ้ร ้ายข้ามแดนตาม พ.ร.บ.การส่งผู ้ร ้าย                  

ข้ามแดน ฯ การขอความร่วมมือระหว่างประเทศในคดีอาญา 

พ.ร.บ. ความมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535 

(ส�านักงานอัยการพิเศษฝ่ายพัฒนากฎหมาย ส�านักวิชาการ 

ส�านักงานอัยการสูงสุด, 2558, น. 86-87)  

 โดยที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา 20 ก�าหนดให้ อัยการสูงสุดเป็นพนักงานสอบสวน           

ผู ้รับผิดชอบความผิดที่เกิดนอกราชอาณาจักร และตาม

กฎหมายพเิศษต่าง ๆ  อาท ิพ.ร.บ. ป้องกนัและปราบปรามการ

มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556  

พ.ร.บ.การสอบสวนคดพีเิศษ ฯลฯ  ให้พนกังานอยัการมอี�านาจ

ในการสืบสวนและสอบสวนคดีได้  จึงเห็นได้ว่า ในอนาคต     

ภายหลังการเปิด AEC บทบาทและหน้าที่ของพนักงานอัยการ

จะเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นปัญหาส�าคัญที่จะต้องท�าการศึกษาวิจัย

ถึงบทบาทพนักงานอัยการในการอ�านวยความยุติธรรม           

การบงัคบัใช้กฎหมาย และการบรกิารประชาชน ทัง้นีเ้พือ่ทีจ่ะ

หาทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค และพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของ

พนักงานอัยการเพื่อบรรลุเป้าหมายในการอ�านายความ

ยุติธรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย   
 1. เพือ่ศกึษาและพฒันาระบบงานของพนกังานอยัการ

ด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อรองรับการเข้าสู ่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

 2. เพื่อศึกษาบทบาทและพัฒนาระบบงานของ

พนักงานอัยการต่อการอ�านวยความสะดวกความยุติธรรม    

เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

 3. เพือ่ศกึษาและพฒันาระบบงานของพนกังานอยัการ

ต่อการให้บริการแก่ประชาชนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(AEC) 

 4. เพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบเทยีบระบบงานของพนกังาน

อัยการในประเทศสมาชิกประชาคม อาเซียน (ASEAN          

Community) ต่อการอ�านวยความยุติธรรม การบังคับใช้

กฎหมาย และการให้บริการประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) แล้วน�ามาปรับใช้กับ     

ระบบงานอัยการในประเทศไทย 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ทราบถึงระบบงานของพนักงานอัยการในการบงัคบั

ใช้กฎหมาย ให้การบริการ (การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชน) และการอ�านวยความยุติธรรม ผลกระทบที่เกิดขึ้น
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เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อ

แนวทางในการปรบัปรงุและพัฒนาระบบงานและบทบาทของ

พนักงานอัยการในการรองรับการเข้าสู ่ระบบประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

 2. ทราบถึงระบบงานของพนักงานอัยการในประเทศ

สมาชิกของประชาคมอาเซียน (ASEAN) ต่อการอ�านวยความ

ยตุธิรรม การบงัคบัใช้กฎหมาย และ การบรกิารประชาชน เพือ่

รองรบัการเข้าสู่ระบบประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) แล้ว

น�ามาปรับใช้กับระบบงานของพนักงานอัยการในประเทศไทย 

วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย 
 1. เพื่อน�าผลการวิ จัยมาใช ้ ในการก�าหนดแผน

ยุทธศาสตร์ ส�านักงานอัยการสูงสุด ในการรองรับการเข้าสู่

ระบบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

 2. เ พ่ือเป ็นแนวทางในการเสนอแนะการแก ้ไข

กฎหมายซึ่งได้รับผลกระทบจากการเข้าสู่ระบบประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

 วิธีกำรวิจัย 

 ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary 

Research) โดยท�าการเก็บรวบรวมกฎหมาย ข้อมูลเกี่ยวกับ

ระบบและบทบาทของพนักงานอัยการ ตลอดจนการเตรียมการ

ของส�านักงานอัยการในประเทศต่าง ๆ เพื่อรองรับการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) จากต�ารา กฎหมาย หนงัสือ 

งานวิจัย บทความทางวารสารหนังสือพิมพ์ วิทยานิพนธ์ 

รายงานการประชุมและการสัมมนาทางวิชาการ สิ่งพิมพ์        

ต่างๆ รวมทั้งข้อมูลจากเครือข่าย internet ทั้งในและ              

ต่างประเทศ แล้วน�ามาศึกษาวิเคราะห์อย่างเป็นระเบียบเพื่อ

ใช้ในการสร้างระบบงาน แนวคิดส�าหรับการวิเคราะห์ รวมทั้ง 

แสดงเนื้อหาระบบเบื้องต้น  

 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรน�ำเสนอข้อมูล 

 1. ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและน�า

มาวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยอาศัย

หลกัตรรกะวิเคราะห์ (Logical Analysis) และเชงิเปรียบเทยีบ 

โดยการน�าข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์ จากเอกสารทาง

วชิาการ หนงัสอื, บทความ, วารสาร, งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง ทฤษฎี 

แนวคิด หนังสือพิมพ์  รายงานการประชุมทางวิชาการ                 

สิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ รวมท้ังข้อมูลทาง internet ทั้งในและ             

ต่างประเทศมาสังเคราะห์วิเคราะห์เชิงเนื้อหา และ น�าเสนอ

เนื้อหาบรรยายเชิงเปรียบเทียบ 

 2. น�าข้อค้นพบทางเอกสารมาวิเคราะห์รวมกัน ที่มี

ความสอดคล้องกันและมีความเป็นไปได้ ที่สรุปออกมาเป็น

แนวทางเพื่อน�าไปสู่การสร้างระบบงานอัยการกับการอ�านวย

ความยตุธิรรมเพือ่รองรบัการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

(AEC) 

ผลกำรวิจัย 
 เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน       

ปี พ.ศ. 2558 ในส่วนงานของพนักงานอัยการไทยย่อมได้รับ

ผลกระทบต่อบทบาทของอัยการ ซึ่งท่ัวโลกมีบทบาทหลัก      

ร่วมกัน 3 ประการ คือ การอ�านวยความยุติธรรม การบังคับใช้

กฎหมาย/การบังคับคดี และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน การวิจัยพบว่า การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนมีผลกระทบโดยนัยส�าคัญต่อการค้า การเคลื่อนย้าย

ทุน บริการและแรงงานข้ามประเทศอย่างมาก ในการนี้ 

พนักงานอัยการจะต้องมีบทบาทอย่างส�าคัญในการอ�านวย

ความยุติธรรมทางอาญาเพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และ

เจตนารมณ์การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของ AEC กล่าวคือ ใน

เร่ืองการค้า องค์กรอยัการจะต้องพฒันาองค์กรและความรูข้อง

พนกังานอยัการในการตรวจร่างสญัญาการค้าระหว่างประเทศ 

การด�าเนนิคดอีาญาและคดแีพ่งระหว่างประเทศท่ีจะมปีรมิาณ

มากข้ึน ในด้านการบังคับใช้กฎหมาย อัยการไทยต้อง          

เตรียมพร้อมรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติ การระงับ              

ข้อพิพาททางการค้าผ่านอนุญาโตตุลาการในคดีระหว่าง

ประเทศ  ในด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน        

เมื่อมีการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติจ�านวนมากหลังปี            

พ.ศ. 2558 พนักงานอัยการจะต้องเข้ามาคุ ้มครองสิทธิ        

มนษุยชนของแรงงานข้ามชาตทิีถ่กูละเมดิจากนายจ้าง รวมทัง้

ให้ค�าปรึกษากฎหมายเพื่อช่วยเหลือคุ้มครองแรงงานไทยใน 

ต่างแดนโดยการประสานกับเจ้าหน้าที่สถานทูต/สถานกงสุล

ไทยในต่างประเทศตลอดจนอัยการท้องถิ่นในการช่วยเหลือ

แรงงานไทยในต่างแดนให้ได้รบัความเป็นธรรมตามสญัญามาก

ยิง่ข้ึน  นอกจากนีใ้นงานวจิยัยงัพบว่า ประเทศอาเซียนในแต่ละ

ประเทศมีระบบกฎหมายที่แตกต่างกัน จึงท�าให้เกิดปัญหาใน

การบังคับใช้กฎหมาย การด�าเนินคดีและการบังคับคดีตาม      

ค�าพิพากษา ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีส�านักงานอัยการสูงสุดในประเทศ

สมาชิกอาเซียนจะต้องหารือร่วมกันเพื่อให้กระบวนการการ

บังคับใช้กฎหมายเป็นไปตามแนวทางเดียวกันสอดคล้องกับ

เจตนารมณ์ในการจัดตั้ง AEC   
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เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อ

แนวทางในการปรบัปรงุและพัฒนาระบบงานและบทบาทของ

พนักงานอัยการในการรองรับการเข้าสู ่ระบบประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

 2. ทราบถึงระบบงานของพนักงานอัยการในประเทศ

สมาชิกของประชาคมอาเซียน (ASEAN) ต่อการอ�านวยความ

ยตุธิรรม การบงัคบัใช้กฎหมาย และ การบรกิารประชาชน เพือ่

รองรบัการเข้าสูร่ะบบประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) แล้ว

น�ามาปรับใช้กับระบบงานของพนักงานอัยการในประเทศไทย 

วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย 
 1. เพื่อน�าผลการวิ จัยมาใช ้ ในการก�าหนดแผน

ยุทธศาสตร์ ส�านักงานอัยการสูงสุด ในการรองรับการเข้าสู่

ระบบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

 2. เพื่อเป ็นแนวทางในการเสนอแนะการแก ้ไข

กฎหมายซึ่งได้รับผลกระทบจากการเข้าสู่ระบบประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

 วิธีกำรวิจัย 

 ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary 

Research) โดยท�าการเก็บรวบรวมกฎหมาย ข้อมูลเก่ียวกับ

ระบบและบทบาทของพนักงานอัยการ ตลอดจนการเตรียมการ

ของส�านักงานอัยการในประเทศต่าง ๆ เพื่อรองรับการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) จากต�ารา กฎหมาย หนงัสือ 

งานวิจัย บทความทางวารสารหนังสือพิมพ์ วิทยานิพนธ์ 

รายงานการประชุมและการสัมมนาทางวิชาการ สิ่งพิมพ์        

ต่างๆ รวมทั้งข้อมูลจากเครือข่าย internet ทั้งในและ              

ต่างประเทศ แล้วน�ามาศึกษาวิเคราะห์อย่างเป็นระเบียบเพื่อ

ใช้ในการสร้างระบบงาน แนวคิดส�าหรับการวิเคราะห์ รวมทั้ง 

แสดงเนื้อหาระบบเบื้องต้น  

 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรน�ำเสนอข้อมูล 

 1. ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและน�า

มาวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยอาศัย

หลกัตรรกะวิเคราะห์ (Logical Analysis) และเชงิเปรียบเทยีบ 

โดยการน�าข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์ จากเอกสารทาง

วชิาการ หนงัสอื, บทความ, วารสาร, งานวจิยัท่ีเกีย่วข้อง ทฤษฎี 

แนวคิด หนังสือพิมพ์  รายงานการประชุมทางวิชาการ                 

ส่ิงตีพิมพ์ต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลทาง internet ท้ังในและ             

ต่างประเทศมาสังเคราะห์วิเคราะห์เชิงเนื้อหา และ น�าเสนอ

เนื้อหาบรรยายเชิงเปรียบเทียบ 

 2. น�าข้อค้นพบทางเอกสารมาวิเคราะห์รวมกัน ที่มี

ความสอดคล้องกันและมีความเป็นไปได้ ที่สรุปออกมาเป็น

แนวทางเพื่อน�าไปสู่การสร้างระบบงานอัยการกับการอ�านวย

ความยตุธิรรมเพือ่รองรบัการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

(AEC) 

ผลกำรวิจัย 
 เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน       

ปี พ.ศ. 2558 ในส่วนงานของพนักงานอัยการไทยย่อมได้รับ

ผลกระทบต่อบทบาทของอัยการ ซึ่งท่ัวโลกมีบทบาทหลัก      

ร่วมกัน 3 ประการ คือ การอ�านวยความยุติธรรม การบังคับใช้

กฎหมาย/การบังคับคดี และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน การวิจัยพบว่า การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนมีผลกระทบโดยนัยส�าคัญต่อการค้า การเคลื่อนย้าย

ทุน บริการและแรงงานข้ามประเทศอย่างมาก ในการน้ี 

พนักงานอัยการจะต้องมีบทบาทอย่างส�าคัญในการอ�านวย

ความยุติธรรมทางอาญาเพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และ

เจตนารมณ์การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของ AEC กล่าวคือ ใน

เร่ืองการค้า องค์กรอยัการจะต้องพฒันาองค์กรและความรู้ของ

พนกังานอยัการในการตรวจร่างสญัญาการค้าระหว่างประเทศ 

การด�าเนนิคดีอาญาและคดีแพ่งระหว่างประเทศทีจ่ะมปีริมาณ

มากข้ึน ในด้านการบังคับใช้กฎหมาย อัยการไทยต้อง          

เตรียมพร้อมรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติ การระงับ              

ข้อพิพาททางการค้าผ่านอนุญาโตตุลาการในคดีระหว่าง

ประเทศ  ในด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน        

เมื่อมีการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติจ�านวนมากหลังปี            

พ.ศ. 2558 พนักงานอัยการจะต้องเข้ามาคุ ้มครองสิทธิ        

มนษุยชนของแรงงานข้ามชาตทิีถ่กูละเมดิจากนายจ้าง รวมทัง้

ให้ค�าปรึกษากฎหมายเพื่อช่วยเหลือคุ้มครองแรงงานไทยใน 

ต่างแดนโดยการประสานกับเจ้าหน้าที่สถานทูต/สถานกงสุล

ไทยในต่างประเทศตลอดจนอัยการท้องถิ่นในการช่วยเหลือ

แรงงานไทยในต่างแดนให้ได้รบัความเป็นธรรมตามสญัญามาก

ยิง่ข้ึน  นอกจากน้ีในงานวจัิยยงัพบว่า ประเทศอาเซียนในแต่ละ

ประเทศมีระบบกฎหมายที่แตกต่างกัน จึงท�าให้เกิดปัญหาใน

การบังคับใช้กฎหมาย การด�าเนินคดีและการบังคับคดีตาม      

ค�าพิพากษา ซึ่งเป็นเรื่องท่ีส�านักงานอัยการสูงสุดในประเทศ

สมาชิกอาเซียนจะต้องหารือร่วมกันเพื่อให้กระบวนการการ

บังคับใช้กฎหมายเป็นไปตามแนวทางเดียวกันสอดคล้องกับ

เจตนารมณ์ในการจัดตั้ง AEC   
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อธิปรำยผล 
 งานวจัิยน้ีมุ่งศึกษาบทบาทของพนักงานอยัการภายหลงั

ไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community - AEC) ซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 

2558 จากการวิจัยพอสรุปความได ้ว ่าภายหลังจากท่ี

ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน AEC ในปลายปี 

พ.ศ. 2558 จะเกิดผลกระทบด้านกฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรมโดยเฉพาะระบบงานของพนักงานอัยการในด้านต่าง

ดังนี้ 

 1. ผลกระทบจำกกำรเปิดเสรี AEC ต่อระบบ

กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมของไทย 

  การจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Community หรือ AEC) ถือเป็นผลงานท่ีเป็น       

รูปธรรมที่สุดของสมาคมอาเซียนนับจากการก่อต้ังอาเซียน       

มาตั้งแต่ ปี 2510 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การรวมตัวทาง

เศรษฐกิจที่มีการเคลื่อนย้ายเสรีของสินค้า การบริการ             

การลงทนุ และแรงงานในระหว่างประเทศสมาชิก โดยประเทศ

ภาคีสมาชกิอาเซยีนได้ก�าหนดขัน้ตอนตามพมิพ์เขยีวเพือ่จดัตัง้

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ที่ร่างไว้              

ในปี 2550 ว่าแผนงานต่าง ๆ ที่จะจัดตั้ง AEC ต้องท�าให้แล้ว

เสร็จภายในปี 2558 เพื่อให้อาเซียนมีการเคลื่อนย้ายสินค้า 

บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือได้อย่างเสรี ซึ่งหากประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนเป็นรูปร่างโดยสมบูรณ์แล้ว อาเซียนจะ     

กลายเป็นกลุ ่มทางเศรษฐกิจท่ีมีศักยภาพสูงที่สุดในเอเชีย            

มีประชากรกว่า 600 ล้านคน ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ 

2.4% ของโลก ขนาดพื้นที่ 3% ของพื้นท่ีโลก รวมท้ัง

ทรัพยากรธรรมชาติอีกมากมาย ยิ่งหากในอนาคตอาเซียน

สามารถรวมตัวกับประเทศในเอเชียตะวันออกทั้งจีน ญี่ปุ่น 

เกาหลีใต้ได้เมื่อไร จะกลายเป็นกลุ่มการค้าที่มีศักยภาพและ

อิทธิพลสูงที่สุดในโลกทั้งทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ 

  การจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนย่อมน�ามา     

ซึง่การเปลีย่นแปลงทัง้ทางบวกมหาศาลและทางลบในบางกรณี 

แต่กล่าวเฉพาะในแง่ของกฎหมายและอาชญากรรม มีการ     

คาดหมายถึงผลร้ายที่อาจจะติดตามมาภายหลังการเปิดเสรี

หลายประการคือ  

  1.1 พืน้ทีข่องรฐัอนักว้างใหญ่มหาศาลจะเปิดทาง

ให้อาชญากรจากรฐัหนึง่กระท�าผดิในอกีรฐัหนึง่ได้โดยง่าย และ

จะใช้ประโยชน์จากการเข้าออกในรฐัภาคหีลบหนกีารจบักมุไป

ยงัอกีรฐัหน่ึงได้โดยสะดวก ซึง่กลายเป็นทีม่าของอาชญากรรม

ข้ามชาติ ท�าให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองต้องท�างานหนักมากขึ้นใน

การจัดการกับอาชญากรข้ามชาติและกลุ่มก่อการร้าย 

  1.2 การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว       

ไม่ได้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระบบกฎหมายภายในรัฐภาคีที่

ท�าได้ช้ากว่า ประเทศไทยและภาคีอาเซียนทั้งหมดมีพันธกรณี

ต้องแก้ไขกฎหมายภายในจ�านวนมากเพื่อรองรับพันธกรณี        

ในการจัดตั้ง AEC เพื่อให้เกิดการค้า การลงทุน แรงงาน และ

บริการเสรี กฎหมายที่จ�ากัดสิทธิของคนต่างด้าวในการเข้ามา

ลงทุน การประกอบอาชีพในประเทศไทยจะต้องถูกแก้ไขหรือ

ยกเลิกไป 

  1.3 การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจย่อมน�ามาซึ่ง      

การค้า การลงทุนที่จะเพิ่มข้ึนอย่างมหาศาล แต่โดยที่             

หลักเกณฑ์กฎหมายภายในของแต่ละประเทศมีความแตกต่าง

กันอย่างมาก อีกท้ังระบบกฎหมายของบางประเทศก็ใช้         

หลักกฎหมายคอมมอนลอว์ บางประเทศใช้ระบบประมวล

กฎหมาย โอกาสทีจ่ะเกดิปัญหาจากทางการค้า การลงทนุ และ

การบริการจึงมีมาก นอกจากน้ี จะเกิดปัญหาในการบังคับใช้

กฎหมายซึง่จ�ากัดเฉพาะในเขตแดนของแต่ละรฐัเท่านัน้รวมท้ัง

เกิดปัญหาการขัดกันของกฎหมาย ตลอดจนการตีความ

กฎหมายของศาลในแต่ละประเทศท่ีอาจจะแตกต่างกัน 

กฎหมายภายในรัฐหนึ่งรัฐเดียวไม่อาจจะแก้ปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม ความจ�าเป็นที่จะต้องมีกติการ่วมกันผ่านทาง

กฎหมายระหว่างประเทศ และจารีตประเพณทีางการค้าจะต้อง

มีมากขึ้น 

  1.4 การจัดตั้ง AEC จะก่อให้เกิดแรงงานย้ายถิ่น

มากข้ึน โอกาสท่ีจะเดินทางเข้าไปท�างานยังอีกประเทศหนึ่ง

ท�าได้ง่ายขึ้น มีโอกาสสูงที่จะเกิดแรงงานผิดกฎหมายข้ามชาติ

จ�านวนมาก รวมทั้งการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิของ

แรงงานเหล่านี้ 

  1.5 เมื่อมีการปฏิสัมพันธ์ทางการค้า การลงทุน 

และการเดินทางไปมาข้ามประเทศมากขึ้น ย่อมก่อให้เกิด

ปัญหาความขัดแย้งและข้อพิพาทในทางคดีมากขึ้น ความ

จ�าเป็นทีจ่ะต้องมกีารระงับข้อพพิาทผ่านทางศาลหรอืการระงบั

ข้อพิพาททางเลือกผ่านอนุญาโตตุลาการย่อมมีมากขึ้น 

  1.6 การบังคับการตามค�าตัดสินช้ีขาดข้อพิพาท 

ในทางคดีที่เกิดขึ้นข้ามพรมแดนไปยังอีกรัฐหนึ่งย่อมเป็นไปได้

ยากเพราะมีอุปสรรคด้านกฎหมายภายในและอาจเป็นการ  

ล่วงล�้าอ�านาจอธิปไตยของอีกรัฐได้ 
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 2. บทบำทของอัยกำรต่อกำรเปลี่ยนแปลงภำยหลัง

กำรเข้ำสู่ AEC 

  2.1 ในด้านการอ�านวยความยุติธรรม 

   2.1.1 ในทางอาญาคดีอาญาระหว่างประเทศ

จะมีปริมาณและความซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะคดีความผิด

เก่ียวกบัการฉ้อโกงข้ามชาต ิคดีปลอมบตัรเครดิต ปลอมหนงัสอื

และเอกสารเดินทาง การค้ามนุษย์ โสเภณีข้ามชาติ รวมทั้ง

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ และระบบไอที ฯลฯ พนักงาน

อัยการจะต้องเข้ามาฟ้องร้องด�าเนินคดีกับผู้กระท�าความผิด

เพื่อสร ้างความสงบสุขให ้กับสังคม รวมทั้ งลดป ัญหา

อาชญากรรมภายในประเทศ 

   2.1.2 ในทางแพ่ง และพาณิชย์ โดยที่การ

ด�าเนินคดีในศาลยุติธรรมมีความล่าช้า มีรูปแบบเป็นทางการ

และเสยีค่าใช้จ่ายมาก รวมทัง้เน้ือหาของกฎหมายเน้นกฎหมาย

ภายในและอ�านาจอธิปไตยของรัฐมากเกินไป การระงับ             

ข้อพิพาทด้วยกระบวนการยุติธรรมทางศาลจึงไม่เป็นที่นิยม      

ในทางการค้าระหว่างประเทศ การระงับข้อพิพาทผ่านทาง

อนญุาโตตลุาการได้รบัความนิยมทางการค้ามากกว่า ส�านักงาน

อยัการสงูสดุจะมบีทบาทอย่างส�าคัญมากข้ึนในการเป็นตัวแทน

ของรัฐในภารกิจการรักษาผลประโยชน์ของประเทศในการ       

ว่าต่างแก้ต่างคดอีนญุาโตตลุาการ รวมทัง้มบีทบาทร่วมในการ

พัฒนากลไกและกระบวนระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่าง

ประเทศโดยอนุญาโตตุลาการด้วย 

  2.2 ในด้านการบังคับใช้กฎหมาย และการบังคับ

คดี 

   2.2.1 ในทางอาญา ภายหลังการเข้าสู่ AEC 

ส�านักงานอัยการสูงสุดจะต้องด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการ

ต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติของอาเซียนร่วมกับพนักงาน

สืบสวนสอบสวนในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและ

การค้ายาเสพติดข้ามแดน ซึ่งมีแนวโน้มการก่ออาชญากรรม      

ทีจ่ะเพ่ิมมากขึน้ในประเทศไทยและมีความเกีย่วพนักบัภมูภิาค

อาเซียน งานต่อต้านการก่อการร้ายสากลที่จะใช้ประเทศไทย

เป็นทางผ่านและเคล่ือนไหวในการก่อการร้ายเนื่องจากเป็น

ประเทศเปิดส�าหรบันกัท่องเทีย่ว รวมทัง้บทบาททีส่�าคัญในงาน

ส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งจะทวีมากขึ้นในแง่ของปริมาณผู้กระท�า

ความผดิทีส่�านกังานอยัการสูงสดุจะต้องขอตัวมาด�าเนนิคดใีน

ไทยหรือถูกร้องขอจากรัฐอื่นเพื่อให้ส่งคนของชาติอื่นออกไป

รับการพิจารณาคดีในประเทศที่ร้องขอ ซึ่งส�านักงานอัยการ

สูงสุดหลีกเล่ียงไม่พ้นที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการด�าเนินการ

ภายหลังการเข้าสู่ AEC 

   2.2.2 ในการด�าเนินคดีแพ่ง โดยที่การค้า      

การลงทุนมีมากขึ้น แต่ปัจจุบัน ประเทศไทยแทบไม่มีความ

ตกลงความร่วมมือในคดีแพ่งและพาณิชย์กับประเทศใดเลย 

นอกจากอนิโดนเีซยี  ในอนาคต เชือ่ว่าอาเซยีนอาจสร้างความ

ตกลงร่วมมือกันทางคดีแพ่งและพาณิชย์ผ่านทางศาล หรือ

กระทรวงยุติธรรม ซ่ึงอัยการในฐานะทนายความของรัฐและ      

ผูม้ปีระสบการณ์ในการท�าคดแีทนรฐับาลย่อมมบีทบาทในการ

เข้าร่วมพัฒนากลไกความร่วมมือในคดีแพ่งและพาณิชย์ของ

อาเซียน 

   2.2.3 ในการด�าเนินคดีทรัพย์สินทางปัญญา 

ส�านักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 

ในส�านักงานอัยการสูงสุดที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องจะมี

บทบาทมากขึ้นในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สิน     

ทางปัญญาของประเทศอื่น อาทิ กรณีมีการละเมิดลอกเลียน

ลิขสิทธิ์หรือละเมิดเคร่ืองหมายการค้าสินค้าของต่างประเทศ 

และผู้เสียหายต้องการด�าเนินคดีอาญากับผู้กระท�าความผิด 

ส�านักงานอัยการจะต้องเป็นผู้ฟ้องคดีแทนผู้เสียหาย 

  2.3 ในด้านระบบงานด้านการคุ ้มครองสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน 

   เมื่อมีการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติทั้งจาก

ประเทศไทยไปต ่างประเทศ และจากต ่างประเทศมา

ประเทศไทย  และมีการละเมิดสิทธิของคนงานทั้งทางร่างกาย

และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานทั้งการช�าระค่าจ้าง          

การดูแลสวัสดิการยามเจ็บป่วย  อัยการจะต้องเข้าไปให้       

ความช ่วยเหลือคุ ้มครองสิทธิของแรงงานข ้ามชาติใน

ประเทศไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ  มิใช่เพียงแต่ 

ค�านึงถึงประสิทธิภาพในการป ้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมชาติเท่านั้น แต่อัยการจะต้องให้ความคุ้มครอง

สิทธิ เสรีภาพของแรงงานข ้ามชาติ ท่ี เข ้ ามาท�างานใน                        

ราชอาณาจกัรไทยด้วยท้ังนีเ้ป็นไปตามทฤษฎีว่าด้วยการอ�านวย

ความยุติธรรมท่ีรัฐจะต้องค�านึงถึงการควบคุมอาชญากรรม 

(Crime Control Model) และทฤษฎว่ีาด้วยกระบวนนติธิรรม 

(Due Process Control) ประกอบกันด้วย 

 3. กำรเตรยีมควำมพร้อมของส�ำนกังำนอยักำรสงูสดุ

เพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ AEC 

  3.1 การก�าหนดยทุธศาสตร์ส�านกังานอยัการสงูสดุ

ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ในส่วนของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนว่า 

“ส�านักงานอัยการสูงสุดมีความพร้อมในการท่ีประเทศไทยจะ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและมีบทบาทส�าคัญด้านกระบวนการ

ยุติธรรมในประชาคมอาเซียนตามกรอบพันธกิจของส�านัก”
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 2. บทบำทของอัยกำรต่อกำรเปลี่ยนแปลงภำยหลัง

กำรเข้ำสู่ AEC 

  2.1 ในด้านการอ�านวยความยุติธรรม 

   2.1.1 ในทางอาญาคดอีาญาระหว่างประเทศ

จะมีปริมาณและความซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะคดีความผิด

เกีย่วกบัการฉ้อโกงข้ามชาต ิคดีปลอมบตัรเครดติ ปลอมหนงัสอื

และเอกสารเดินทาง การค้ามนุษย์ โสเภณีข้ามชาติ รวมทั้ง

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ และระบบไอที ฯลฯ พนักงาน

อัยการจะต้องเข้ามาฟ้องร้องด�าเนินคดีกับผู้กระท�าความผิด

เพื่อสร ้างความสงบสุขให ้ กับสังคม รวมท้ังลดป ัญหา

อาชญากรรมภายในประเทศ 

   2.1.2 ในทางแพ่ง และพาณิชย์ โดยที่การ

ด�าเนินคดีในศาลยุติธรรมมีความล่าช้า มีรูปแบบเป็นทางการ

และเสยีค่าใช้จ่ายมาก รวมทัง้เนือ้หาของกฎหมายเน้นกฎหมาย

ภายในและอ�านาจอธิปไตยของรัฐมากเกินไป การระงับ             

ข้อพิพาทด้วยกระบวนการยุติธรรมทางศาลจึงไม่เป็นท่ีนิยม      

ในทางการค้าระหว่างประเทศ การระงับข้อพิพาทผ่านทาง

อนญุาโตตลุาการได้รบัความนยิมทางการค้ามากกว่า ส�านกังาน

อยัการสูงสดุจะมบีทบาทอย่างส�าคญัมากข้ึนในการเป็นตวัแทน

ของรัฐในภารกิจการรักษาผลประโยชน์ของประเทศในการ       

ว่าต่างแก้ต่างคดอีนญุาโตตลุาการ รวมทัง้มบีทบาทร่วมในการ

พัฒนากลไกและกระบวนระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่าง

ประเทศโดยอนุญาโตตุลาการด้วย 

  2.2 ในด้านการบังคับใช้กฎหมาย และการบังคับ

คดี 

   2.2.1 ในทางอาญา ภายหลังการเข้าสู่ AEC 

ส�านักงานอัยการสูงสุดจะต้องด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการ

ต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติของอาเซียนร่วมกับพนักงาน

สืบสวนสอบสวนในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและ

การค้ายาเสพติดข้ามแดน ซึ่งมีแนวโน้มการก่ออาชญากรรม      

ทีจ่ะเพ่ิมมากข้ึนในประเทศไทยและมีความเกีย่วพนักบัภมูภิาค

อาเซียน งานต่อต้านการก่อการร้ายสากลที่จะใช้ประเทศไทย

เป็นทางผ่านและเคลื่อนไหวในการก่อการร้ายเนื่องจากเป็น

ประเทศเปิดส�าหรบันกัท่องเทีย่ว รวมทัง้บทบาททีส่�าคญัในงาน

ส่งผู้ร้ายข้ามแดนซ่ึงจะทวีมากข้ึนในแง่ของปริมาณผู้กระท�า

ความผดิทีส่�านกังานอยัการสูงสดุจะต้องขอตัวมาด�าเนนิคดใีน

ไทยหรือถูกร้องขอจากรัฐอื่นเพื่อให้ส่งคนของชาติอื่นออกไป

รับการพิจารณาคดีในประเทศที่ร้องขอ ซึ่งส�านักงานอัยการ

สูงสุดหลีกเลี่ยงไม่พ้นท่ีจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการด�าเนินการ

ภายหลังการเข้าสู่ AEC 

   2.2.2 ในการด�าเนินคดีแพ่ง โดยที่การค้า      

การลงทุนมีมากขึ้น แต่ปัจจุบัน ประเทศไทยแทบไม่มีความ

ตกลงความร่วมมือในคดีแพ่งและพาณิชย์กับประเทศใดเลย 

นอกจากอนิโดนเีซยี  ในอนาคต เชือ่ว่าอาเซยีนอาจสร้างความ

ตกลงร่วมมือกันทางคดีแพ่งและพาณิชย์ผ่านทางศาล หรือ

กระทรวงยุติธรรม ซึ่งอัยการในฐานะทนายความของรัฐและ      

ผูม้ปีระสบการณ์ในการท�าคดีแทนรฐับาลย่อมมบีทบาทในการ

เข้าร่วมพัฒนากลไกความร่วมมือในคดีแพ่งและพาณิชย์ของ

อาเซียน 

   2.2.3 ในการด�าเนินคดีทรัพย์สินทางปัญญา 

ส�านักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 

ในส�านักงานอัยการสูงสุดที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเร่ืองจะมี

บทบาทมากขึ้นในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สิน     

ทางปัญญาของประเทศอื่น อาทิ กรณีมีการละเมิดลอกเลียน

ลิขสิทธิ์หรือละเมิดเคร่ืองหมายการค้าสินค้าของต่างประเทศ 

และผู้เสียหายต้องการด�าเนินคดีอาญากับผู้กระท�าความผิด 

ส�านักงานอัยการจะต้องเป็นผู้ฟ้องคดีแทนผู้เสียหาย 

  2.3 ในด้านระบบงานด้านการคุ ้มครองสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน 

   เมื่อมีการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติทั้งจาก

ประเทศไทยไปต ่างประเทศ และจากต ่างประเทศมา

ประเทศไทย  และมีการละเมิดสิทธิของคนงานทั้งทางร่างกาย

และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานทั้งการช�าระค่าจ้าง          

การดูแลสวัสดิการยามเจ็บป่วย  อัยการจะต้องเข้าไปให้       

ความช ่วยเหลือคุ ้มครองสิทธิของแรงงานข ้ามชาติใน

ประเทศไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ  มิใช่เพียงแต่ 

ค�านึงถึงประสิทธิภาพในการป ้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมชาติเท่านั้น แต่อัยการจะต้องให้ความคุ้มครอง

สิทธิ เสรีภาพของแรงงานข ้ามชาติที่ เข ้ ามาท�างานใน                        

ราชอาณาจกัรไทยด้วยท้ังน้ีเป็นไปตามทฤษฎว่ีาด้วยการอ�านวย

ความยุติธรรมที่รัฐจะต้องค�านึงถึงการควบคุมอาชญากรรม 

(Crime Control Model) และทฤษฎว่ีาด้วยกระบวนนิตธิรรม 

(Due Process Control) ประกอบกันด้วย 

 3. กำรเตรยีมควำมพร้อมของส�ำนกังำนอยักำรสงูสดุ

เพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ AEC 

  3.1 การก�าหนดยทุธศาสตร์ส�านกังานอยัการสงูสุด

ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ในส่วนของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนว่า 

“ส�านักงานอัยการสูงสุดมีความพร้อมในการท่ีประเทศไทยจะ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและมีบทบาทส�าคัญด้านกระบวนการ

ยุติธรรมในประชาคมอาเซียนตามกรอบพันธกิจของส�านัก”
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   ทั้ งนี้   ส�า นักงานอัยการสูงสุดก�าหนด

ยุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ คือ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง

และต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความสามารถ

ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ 

   ยทุธศาสตร์ที ่3 การคุ้มครองสทิธเิสรภีาพของ

ประชาชน 

   ยทุธศาสตร์ที ่4 การวจิยัและพฒันากฎหมาย

และการเจรจาท�าข้อตกลงในประชาคมอาเซียน 

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความรู้ความเข้าใจ

เร่ืองประชาคมอาเซียน และการพัฒนาบุคลากรแต่ละ

ยุทธศาสตร์ข้างต้น 

   ส�านักงานอัยการจะก�าหนดกิจกรรมต่างๆ        

ในแผนงานย่อยออกไป ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับ AEC โดยตรงโดย

ไม่เกี่ยวกบัประชาคมการเมอืงและความมั่นคง หรือประชาคม

สังคมและวัฒนธรรมส�านักงานอัยการสูงสุดได้ก�าหนดภารกิจ

ที่ด�าเนินการตามประเด็นกิจกรรมต่าง ๆ ในสามเรื่อง คือ        

ด้านการระงับข้อพิพาททางการค้า (อนุญาโตตุลาการ)            

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และด้านการคุ้มครองทรัพย์สิน       

ทางปัญญา นอกจากนี้ ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ในส่วนของการ

พัฒนากฎหมาย ส�านักงานอัยการสูงสุดได้ด�าเนินการพัฒนา

กลไกและกระบวนการระงับข้อพิพาททางการค้าผ่านทาง

อนุญาโตตุลาการซึ่งส�านักงานอัยการสูงสุดมีภารกิจและ

สามารถรักษาผลประโยชน์ของรัฐในการเป็นตัวแทนของ

รัฐบาลในการว่าต่างแก้ต่างคดีอนุญาโตตุลาการให้หน่วยงาน

ของรัฐจึงมีส่วนร่วมในจึงมีบทบาทในการพัฒนากฎหมาย

อนุญาโตตุลาการใหม่ด้วย 

  3.2 การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อเตรียม

ความพร้อมในการเข้าสู่ AEC ส�านักงานอัยการสูงสุดได้จัดตั้ง

ส�านักงานสอบสวนและศูนย์พันธะกิจอาเซียน 

   3.2.1 ส�านักงานการสอบสวน โดยที่การ        

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน จะท�าให้เกิดคดีความผิดที่กระท�าลง

นอกราชอาณาจักรเพิ่มมากขึ้น ส�านักงานอัยการสูงสุดจึง

จ�าเป็นต้องจัดตั้งส�านักงานการสอบสวนขึ้น เพื่อรองรับการ

สอบสวนคดปีระเภทดังกล่าวทีก่ฎหมายก�าหนดให้อยัการสงูสดุ

เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ อาทิ กรณีความผิดเกิดขึ้น

นอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 20 ป.วิอาญา คดีความผิดตาม 

พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กร

อาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556  นอกจากน้ี คดีที่ชาว            

ต่างประเทศเป็นผู้เสียหายก็จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน 

และมีหลายกรณีที่พนักงานอัยการต้องเข้าไปร่วมสอบสวนกับ

พนกังานสอบสวน เช่น การสอบสวนเดก็ต่างชาต ิการประกาศ

จดัตัง้ส�านกังานการสอบสวนของส�านกังานอยัการสงูสดุ จงึเป็น

ก้าวส�าคัญในการเตรียมความพร้อมด้านกระบวนการยุติธรรม

ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย 

   3.2.2 ศูนย ์พันธกิจประชาคมอาเ ซียน        

(ASEAN COMMUNITY MISSION CENTRE) 

    ศูนย์พันธกิจประชาคมอาเซียนจัดตั้ง

ข้ึนเพื่อรองรับภารกิจ และการด�าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับ

ประเทศสมาชิกอาเซียน อันได้แก่ การจัดท�าบันทึกข้อตกลง

การเจรจาความร่วมมอืในรปูแบบต่าง ๆ  เพือ่ให้การด�าเนนิงาน

สอดคล้องกบักรอบนโยบายของรฐับาลและท่าทีของประชาคม

อาเซียนผ่านการท�างานของบุคลากรท่ีมีความรู ้และความ

เช่ียวชาญด้านกฎหมายอาเซียนโดยมีจุดมุ่งหมายส�าคัญ เพื่อ

ให้ศูนย์ฯ แห่งนี้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการประสานความ

ร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ           

ทัง้เชงินโยบายและปฏบิติัการเชงิรกุ รวมทัง้เพือ่รองรบัภารกจิ

หน้าที่ของส�านักงานอัยการสูงสุด ภายใต้กรอบอาเซียนท่ีมี     

เพิ่มมากข้ึนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและสามารถรับมือกับ           

ภัยคุกคามของอาชญากรรมรูปแบบใหม่อันจะก่อให้เกิด       

ความปลอดภัยและความมั่นคงแก่ประชาชน รวมถึงพัฒนา

ระบบจัดการระงับข้อพิพาทอย่างสันติ โดยวิธีไกล่เกล่ีย

ประนีประนอมตามข้อก�าหนดของกฎบัตรอาเซียน 

 4. กำรศึกษำเปรียบเทียบกฎหมำยและควำมพร้อม

ของประเทศอำเซียนอื่น ๆ 

  จ ากการศึ กษากฎหมาย เปรี ยบ เที ยบของ

ประเทศไทยและประเทศผูก่้อต้ังอาเซยีนอืน่อกี 4 ประเทศ คอื 

ฟิลปิปินส์ อนิโดนเีซยี มาเลเซยี และสงิคโปร์ การศกึษาในเร่ือง

การเตรยีมความพร้อมด้านกฎหมายและการเตรยีมความพร้อม

ในการท�างานของส�านักงานอัยการสูงสุดของแต่ละประเทศ 

ดังนี้ 

  ระบบกฎหมำย  มีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับที่มา

ของประเทศนั้น ๆ  อาทิ มาเลเซีย สิงคโปร์ เคยเป็นอาณานิคม

ของอังกฤษ จึงรับระบบคอมมอนลอว์มาเป็นระบบกฎหมาย

ของตน อินโดนีเซียเคยเป็นอาณานิคมของเนเธอร์แลนด์จึงใช้

ระบบประมวลกฎหมายผสมผสานกับจารตีประเพณขีองชุมชน

ท้องถิ่น ส่วนฟิลิปปินส์เคยถูกทั้งสเปนและสหรัฐฯ ปกครองจึง

ใช้กฎหมายในรูปแบบผสมคือ ใช้ระบบประมวลกฎหมาย           

แต่การตีความกฎหมายรวมท้ังการเขียนค�าพพิากษา การอ้างองิ
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บรรทัดฐานของคดีก่อนใช้รูปแบบของคอมมอนลอว์ ส�าหรับ

ประเทศไทยใช้ระบบประมวลกฎหมาย (อนุชาติ คงมาลัย, 

2557) 

  ระบบงำนอัยกำร โดยทั่วไปมีความคล้ายคลึงกัน 

คือ พนักงานอัยการมีอ�านาจฟ้องร้องด�าเนินคดีอาญาแทนรัฐ 

รวมทัง้เป็นผูแ้ทนในคดีทีรั่ฐเป็นโจทก์หรอืจ�าเลยในคดีแพ่งและ

พาณิชย์  อยัการมคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิารในระดบัหนึง่  

ส่วนอ�านาจการสอบสวนคดีในไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์       

เป็นงานของพนักงานสอบสวน (ในกรณีของไทย โดยทั่วไป 

อ�านาจการสอบสวนเป็นของพนักงานสอบสวน แต่ในคด ี      

ความผดินอกราชอาณาจกัร และความผดิตามกฎหมายว่าด้วย

การป ้องกันและปราบปรามการมีส ่วนร ่วมในองค ์กร

อาชญากรรมข้ามชาตกิฎหมายก�าหนดให้อ�านาจและหน้าทีก่าร

สอบสวนและการด�าเนินการอื่นเป็นของอัยการสูงสุดหรือ           

ผู้รักษาการแทน) ส่วนในอินโดนีเซียคดีที่มีความส�าคัญ เช่น        

คดีทุจริตของเจ้าหน้าทีข่องรฐัและคดเีกีย่วกบัการส่งผูร้้ายข้าม

แดนเป็นต้น อัยการเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวน (ASEAN 

Law Association, Indonesian Legal System, 2015)           

ในฟิลิปปินส์ อัยการมีอ�านาจหน้าที่ควบคุมดูแลการสอบสวน

คดีอาญาและสามารถเริ่มต้นท�าการสอบสวนคดีอาญาได้เอง

หลังจากได้รับรายงานจากหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายหรือ

ได้รับค�าร้องทุกข์จากประชาชนแต่การสอบสวนคดีอาญาโดย

ทั่วไปจะเป็นการร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่ต�ารวจกับ

พนักงานอัยการ  (Pangalangan, 2001, p. 19) จึงเห็นได้ว่า

ในปัจจบุนัระบบงานอยัการในหลายประเทศสมาชิกประชาคม

อาเซียน ไม่เพียงแต่มีบทบาทในการฟ้องคดีและด�าเนินคดีใน

ศาลเท่านั้นแต่ยังจะต้องเข้าไปร่วมในการสอบสวนคดีอาญา

ด้วย ฉะน้ันตามแนวความคดิทีว่่าการสอบสวนและการฟ้องคดี

จะต้องแยกจากกัน เพื่อเป็นการถ่วงดุลและคานอ�านาจกัน

ระหว่างหน่วยงานท่ีมีอ�านาจในการสอบสวนและการฟ้องคดี 

จึงไม่อาจน�ามาใช้ในกระบวนการยุติธรรมปัจจุบัน แต่กระแส

ในแนวความคิดที่ว ่าการสอบสวนและการฟ้องคดีเป ็น                

เนือ้เดยีวกันไม่อาจาแบ่งแยกกลบัเป็นทีน่ยิมน�ามาใช้ระบบการ

อ�านวยความยุติธรรมทางอาญามากยิ่งขึ้น 

  4.1 การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายเพื่อ

รองรับการเปิด AEC 

   จากการศกึษาพบว่า สงิคโปร์เป็นประเทศทีม่ี

ความพร้อมด้านกฎหมายมากที่สุดใน 5 ประเทศที่ศึกษา ไทย

และมาเลเซีย มีความพร้อมล�าดับใกล้เคียงรองลงมาจาก

สงิคโปร์ ส่วนฟิลปิปินส์ และอนิโดนเีซยีมคีวามพร้อมน้อยทีส่ดุ 

   สิงคโปร์  สิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศที่มีการ       
เปิดกว้างทางด้านการค้าเสรีมากท่ีสุดในอาเซียน รวมท้ังเป็น
ประเทศที่ได้รับการจัดอันดับโดยธนาคารโลกให้เป็นประเทศ 
ท่ีน่าลงทุนท่ีสุดในโลก และยังเป็นท่ีหนึ่งในด้านคุณภาพการ
ศกึษาของโลก จากการจดัอนัดบัขององค์การเพือ่ความร่วมมอื
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (ข้อมูล Intra ASEAN FDI           
Inflows, 2009) สิงคโปร์มีความพร้อมด้านกฎหมายมากที่สุด
เนื่องจากเป็นประเทศเปิด ท่ีเจริญและพัฒนามาจากการค้า
ระหว่างประเทศ จึงมีกฎเกณฑ์เพื่อการค้า การลงทุน                   
การบริการเสรีอยู่แล้ว ส่วนเรื่องแรงงาน สิงคโปร์ได้ผ่อนคลาย
แรงงานฝีมือเข้าประเทศตนมากกว่าข้อตกลงการยอมรับ        
ร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangements) MRA               
ที่ท�าไว้ใน 7 สาขาวิชาชีพ 1 งานบริการ (แพทย์ ทันตแพทย์ 
พยาบาล วศิวกร สถาปนกิ นกับญัช ีช่างส�ารวจ และอาชพีด้าน
การท่องเที่ยว) โดยมีการเปิดเสรีแรงงานฝีมือในอาชีพเหล่านี้ 
แต่สิงคโปร์ไปไกลกว่าข้อตกลง MRA กล่าวคือ อนุญาตให้
ทนายความต่างชาติให้เข้าไปว่าความและท�างานในสิงคโปร์ 
โดยให้ลงทะเบยีนและขอใบอนญุาตกบัส�านกัวชิาชพีกฎหมาย 
(The Legal Profession Secretariat) ซึ่งเป็นส�านักงานหนึ่ง
ในส�านักงานอัยการสูงสุดของสิงคโปร์ได้ 
   ไทย  แม้ไม่มีข้อจ�ากัดในรัฐธรรมนูญของไทย
ท่ีกีดกันการค้า การลงทุน บริการเสรี แต่การท�าความตกลง
หรอืการยอมรบัพนัธกรณจีากความตกลงอาเซยีนต่างๆ ทีม่ผีล
ผูกพันให้จ�าต้องแก้กฎหมายภายในของไทย มีข้อจ�ากัดตาม
รฐัธรรมนญู พ.ศ. 2550 มาตรา 190 (แม้ในปัจจบุนัได้ถกูยกเลิก
ไปแล้ว แต่เช่ือในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คงจะต้องมีหลักการใน
ท�านองเดียวกันนี้อีก) ท่ีต้องให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบ หรือ
การไปเจรจาท�าความตกลงหรือสนธิสัญญาท่ีมีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและสังคมอย่างมากหรือมีข้อบทให้เปิดเสรีด้านการ
ค้าการลงทุน รัฐบาลต้องเสนอกรอบการเจรจาให้รัฐสภาให้
ความเห็นชอบก่อน ซึ่งในกรณีของการจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน รัฐบาลได้น�ากรอบการเจรจาในเรื่องการ
ด�าเนินการด้านเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับการจัดตั้ง AEC เสนอ
ต่อรัฐสภามาโดยตลอด จึงไม่มีปัญหาด้านการไม่ปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญ (คณะท�างานจัดท�าข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อม
ข้าราชการรัฐสภาสู่ประชาคมอาเซียน ส�านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร, 2555, น. 200-204) 
   อย่างไรก็ตาม มีผู้ชี้ท้ังผลดีและผลเสียของ
มาตรา 190 มาก ในแง่ของความโปร่งใส การตรวจสอบควบคุม
ฝ่ายบริหารโดยรัฐสภา ถือว่าดี แต่ในแง่ของความรวดเร็วใน
การท�างาน ตลอดจนการเจรจาท�าความตกลงระหว่างประเทศ
ท�าได้ยาก 
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บรรทัดฐานของคดีก่อนใช้รูปแบบของคอมมอนลอว์ ส�าหรับ

ประเทศไทยใช้ระบบประมวลกฎหมาย (อนุชาติ คงมาลัย, 

2557) 

  ระบบงำนอัยกำร โดยท่ัวไปมีความคล้ายคลึงกัน 

คือ พนักงานอัยการมีอ�านาจฟ้องร้องด�าเนินคดีอาญาแทนรัฐ 

รวมท้ังเป็นผูแ้ทนในคดทีีรั่ฐเป็นโจทก์หรอืจ�าเลยในคดแีพ่งและ

พาณิชย์  อยัการมคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิารในระดบัหนึง่  

ส่วนอ�านาจการสอบสวนคดีในไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์       

เป็นงานของพนักงานสอบสวน (ในกรณีของไทย โดยท่ัวไป 

อ�านาจการสอบสวนเป็นของพนักงานสอบสวน แต่ในคด ี      

ความผิดนอกราชอาณาจกัร และความผดิตามกฎหมายว่าด้วย

การป ้องกันและปราบปรามการมีส ่วนร ่วมในองค ์กร

อาชญากรรมข้ามชาตกิฎหมายก�าหนดให้อ�านาจและหน้าทีก่าร

สอบสวนและการด�าเนินการอื่นเป็นของอัยการสูงสุดหรือ           

ผู้รักษาการแทน) ส่วนในอินโดนีเซียคดีท่ีมีความส�าคัญ เช่น        

คดทีจุริตของเจ้าหน้าทีข่องรฐัและคดเีกีย่วกบัการส่งผูร้้ายข้าม

แดนเป็นต้น อัยการเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวน (ASEAN 

Law Association, Indonesian Legal System, 2015)           

ในฟิลิปปินส์ อัยการมีอ�านาจหน้าที่ควบคุมดูแลการสอบสวน

คดีอาญาและสามารถเริ่มต้นท�าการสอบสวนคดีอาญาได้เอง

หลังจากได้รับรายงานจากหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายหรือ

ได้รับค�าร้องทุกข์จากประชาชนแต่การสอบสวนคดีอาญาโดย

ทั่วไปจะเป็นการร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าท่ีต�ารวจกับ

พนักงานอัยการ  (Pangalangan, 2001, p. 19) จึงเห็นได้ว่า

ในปัจจบุนัระบบงานอยัการในหลายประเทศสมาชิกประชาคม

อาเซียน ไม่เพียงแต่มีบทบาทในการฟ้องคดีและด�าเนินคดีใน

ศาลเท่านั้นแต่ยังจะต้องเข้าไปร่วมในการสอบสวนคดีอาญา

ด้วย ฉะนัน้ตามแนวความคดิทีว่่าการสอบสวนและการฟ้องคดี

จะต้องแยกจากกัน เพื่อเป็นการถ่วงดุลและคานอ�านาจกัน

ระหว่างหน่วยงานท่ีมีอ�านาจในการสอบสวนและการฟ้องคดี 

จึงไม่อาจน�ามาใช้ในกระบวนการยุติธรรมปัจจุบัน แต่กระแส

ในแนวความคิดที่ว ่าการสอบสวนและการฟ้องคดีเป ็น                

เนือ้เดยีวกนัไม่อาจาแบ่งแยกกลบัเป็นท่ีนยิมน�ามาใช้ระบบการ

อ�านวยความยุติธรรมทางอาญามากยิ่งขึ้น 

  4.1 การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายเพื่อ

รองรับการเปิด AEC 

   จากการศกึษาพบว่า สงิคโปร์เป็นประเทศทีม่ี

ความพร้อมด้านกฎหมายมากที่สุดใน 5 ประเทศที่ศึกษา ไทย

และมาเลเซีย มีความพร้อมล�าดับใกล้เคียงรองลงมาจาก

สงิคโปร์ ส่วนฟิลปิปินส์ และอนิโดนเีซยีมคีวามพร้อมน้อยทีส่ดุ 

   สิงคโปร์  สิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศที่มีการ       
เปิดกว้างทางด้านการค้าเสรีมากท่ีสุดในอาเซียน รวมท้ังเป็น
ประเทศที่ได้รับการจัดอันดับโดยธนาคารโลกให้เป็นประเทศ 
ท่ีน่าลงทุนท่ีสุดในโลก และยังเป็นท่ีหนึ่งในด้านคุณภาพการ
ศกึษาของโลก จากการจดัอนัดบัขององค์การเพือ่ความร่วมมอื
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (ข้อมูล Intra ASEAN FDI           
Inflows, 2009) สิงคโปร์มีความพร้อมด้านกฎหมายมากที่สุด
เนื่องจากเป็นประเทศเปิด ที่เจริญและพัฒนามาจากการค้า
ระหว่างประเทศ จึงมีกฎเกณฑ์เพื่อการค้า การลงทุน                   
การบริการเสรีอยู่แล้ว ส่วนเรื่องแรงงาน สิงคโปร์ได้ผ่อนคลาย
แรงงานฝีมือเข้าประเทศตนมากกว่าข้อตกลงการยอมรับ        
ร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangements) MRA               
ที่ท�าไว้ใน 7 สาขาวิชาชีพ 1 งานบริการ (แพทย์ ทันตแพทย์ 
พยาบาล วศิวกร สถาปนกิ นกับญัช ีช่างส�ารวจ และอาชพีด้าน
การท่องเที่ยว) โดยมีการเปิดเสรีแรงงานฝีมือในอาชีพเหล่านี้ 
แต่สิงคโปร์ไปไกลกว่าข้อตกลง MRA กล่าวคือ อนุญาตให้
ทนายความต่างชาติให้เข้าไปว่าความและท�างานในสิงคโปร์ 
โดยให้ลงทะเบยีนและขอใบอนญุาตกบัส�านกัวชิาชพีกฎหมาย 
(The Legal Profession Secretariat) ซึ่งเป็นส�านักงานหนึ่ง
ในส�านักงานอัยการสูงสุดของสิงคโปร์ได้ 
   ไทย  แม้ไม่มีข้อจ�ากัดในรัฐธรรมนูญของไทย
ท่ีกีดกันการค้า การลงทุน บริการเสรี แต่การท�าความตกลง
หรอืการยอมรบัพนัธกรณจีากความตกลงอาเซยีนต่างๆ ทีม่ผีล
ผูกพันให้จ�าต้องแก้กฎหมายภายในของไทย มีข้อจ�ากัดตาม
รฐัธรรมนญู พ.ศ. 2550 มาตรา 190 (แม้ในปัจจบุนัได้ถกูยกเลกิ
ไปแล้ว แต่เชื่อในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คงจะต้องมีหลักการใน
ท�านองเดียวกันนี้อีก) ที่ต้องให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบ หรือ
การไปเจรจาท�าความตกลงหรือสนธิสัญญาท่ีมีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและสังคมอย่างมากหรือมีข้อบทให้เปิดเสรีด้านการ
ค้าการลงทุน รัฐบาลต้องเสนอกรอบการเจรจาให้รัฐสภาให้
ความเห็นชอบก่อน ซึ่งในกรณีของการจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน รัฐบาลได้น�ากรอบการเจรจาในเรื่องการ
ด�าเนินการด้านเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับการจัดตั้ง AEC เสนอ
ต่อรัฐสภามาโดยตลอด จึงไม่มีปัญหาด้านการไม่ปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญ (คณะท�างานจัดท�าข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อม
ข้าราชการรัฐสภาสู่ประชาคมอาเซียน ส�านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร, 2555, น. 200-204) 
   อย่างไรก็ตาม มีผู้ชี้ทั้งผลดีและผลเสียของ
มาตรา 190 มาก ในแง่ของความโปร่งใส การตรวจสอบควบคุม
ฝ่ายบริหารโดยรัฐสภา ถือว่าดี แต่ในแง่ของความรวดเร็วใน
การท�างาน ตลอดจนการเจรจาท�าความตกลงระหว่างประเทศ
ท�าได้ยาก 
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   แม้ไทยจะไม่มข้ีอจ�ากดัในรัฐธรรมนญูท่ีจะเป็น

อุปสรรคต่อหลักการของ AEC แต่กฎหมายไทยจ�านวนมากก็

ยังไม่สอดคล้องกับการเปิดเสรีทางการค้า การลงทุน บริการ 

และแรงงาน และควรได้รับการปรับปรุง อาทิ 

   กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า เพื่อ

ให้การค้าเสรีเป็นไปอย่างเป็นธรรม จะต้องมีการแก้ไข พ.ร.บ. 

การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542  มิฉะนั้น ธุรกิจขนาดกลาง 

(SMEs) ของไทยอาจได้รบัผลกระทบจากการเปิดตลาดการค้า

เสรีในกลุ่มประเทศอาเซียนได้

   กฎหมายท่ีมีบทบัญญัติเกี่ยวกับสัญชาติของ 

ผูป้ระกอบการหรอืการถือหุน้ของคนต่างด้าวในนิตบุิคคลท่ีเป็น

ผู้ประกอบการอาทิ ควรแก้ไขพระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เพื่อให้สอดรับกับการที่จะ

ต้องอนุญาตให้นักลงทุนอาเซียนถือหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

70 ในทุกสาขาบริการภายในปี 2558 หรือให้มีการแก้ไขพระ

ราชกฤษฎกีาก�าหนดงานในอาชพีและวิชาชพีทีห้่ามคนต่างด้าว

ท�า พ.ศ. 2522 จ�านวน 39 อาชพี เพือ่ให้สอดคล้องกบัข้อตกลง

ยอมรับร่วมกนั (Mutual Recognition Agreements) เป็นต้น 

   กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน เพื่อ

สนับสนุนให้เอกชนไทยสามารถได้ รับประโยชน์จากการย้าย

ฐานการผลติไปยงัรฐัภาคขีองประชาคมอาเซียนทีม่ต้ีนทนุการ

ผลิตต�่ากว่าในประเทศไทยอันจะท�าให้ภาคเอกชนไทยได้รับ

ประโยชน์ ได้อย่างเต็มที่ 

   กฎหมายว่าด้วยการระงับข้อพิพาทเก่ียวกับ

การค้าการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการระงับข้อ

พิพาทนอกศาลรวมทั้งการส่งเสริมสถาบันอนุญาโตตุลาการ

ตามพระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550        

เพื่อรองรับการยุติข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้น จากการเปิดตลาด 

การค้า การลงทุนในประเทศ 

   มำเลเซีย  ไม่มีข้อจ�ากัดตามรัฐธรรมนูญ          

ในเรื่องความเท่าเทียมกันของแรงงานมาเลเซียหรือแรงงาน         

ต่างชาติ แต่หลายครั้งรัฐบาลมาเลเซียก็มีนโยบายเลือกปฏิบัติ

กับคนงานต่างชาติ อาทิ ในกรณีเศรษฐกิจตกต�่า ให้คนงาน  

ต่างชาตอิอกจากงานก่อน อย่างไรกต็าม มพีฒันาการการแก้ไข

กฎหมายให้สอดคล้องกับการจัดตั้ง AEC หลายอย่าง กล่าวคือ 

ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 2009 มาเลเซียได้ผ่อนคลายกฎ

ระเบยีบของการเข้ามาลงทนุของคนต่างด้าวตามประกาศของ

คณะกรรมการการลงทุนของต่างประเทศ (The Foreign              

Investment Committee (FIC) guidelines) โดยอนุญาตให้

บุคคลหรือนิติบุคคลต่างประเทศสามารถถือครองหุ้นและ

ทรัพย์สินของบริษัทจากเดิมไม่เกินร้อยละ 49 เป็นร้อยละ 70 

หรืออาจถือครองหุ้นได้ท้ังหมดในกรณีเป็นกิจการค้าขายส่ง      

ยิง่กว่านัน้ ยงัผ่อนคลายการถือครองหรอืได้มาซึง่ทรพัย์สนิหรอื

ท่ีดินในกรณีมีการลงทุนในมาเลเซียจ�านวนมากโดยไม่ต้องขอ

อนุญาตกับคณะกรรมการการลงทุนของต่างประเทศก่อน       

เช่นเดิม แต่มาเลเซียก็ยังมีข้อจ�ากัดคุ ้มครองคนชาติหรือ           

คนพื้นเมืองชาวภูมิบุตราโดยเฉพาะกิจกรรมท่ีเก่ียวกับความ

มั่นคงของประเทศหรือกิจกรรมท่ีกระทบความเป็นอยู่ดั้งเดิม

ของคนท้องถิ่น อาทิ การผลิตและทอผ้าบูติค อุตสาหกรรม

ปูนซี เมนต ์ กิจการพลังงาน น�้า การป ้องกันประเทศ                       

การโทรคมนาคม ประกนัภยัและธนาคาร (Malaysia Ministry 

of Finance, 2014) รวมทั้งมาเลเซียเลือกที่จะคุ ้มครอง

อตุสาหกรรมรถยนต์ทีค่นต่างชาตมีิข้อจ�ากดัการถอืหุน้ได้น้อย

กว่าที่ก�าหนดไว้ในแผนงานของ AEC เป็นต้น ในด้านตลาดทุน

และการเงนิ รฐับาลมาเลเซยีได้แก้ไข พ.ร.บ. Capital Markets 

and Services Act 2007 เพื่อช่วยลดขั้นตอนในการขอรับใบ

อนุญาตของบริษัทต่างชาติและลดค่าธรรมเนียมต่างๆ ลง ซึ่ง

จะมีผลสอดคล้องกับการจัดตั้ง AEC 

   อินโดนีเซีย  การเข้าสู่ AEC อาจไม่สามารถ

ท�าได้สมบูรณ์ เนื่องจากอินโดนีเซียมีข้อจ�ากัดในรัฐธรรมนูญ  

ซึง่เป็นกฎหมายแม่บทในการปกครองประเทศ มาตรา 33 ของ

รัฐธรรมนูญอินโดนีเซียก�าหนดรูปแบบในการด�าเนินกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจของประเทศใช้ระบบสหกรณ์ รวมทั้งกำรผลิต

แขนงทีส่�ำคญัต่อรฐั และกำรผลติซึง่กระทบกระเทอืนถงึชวีติ

ควำมเป็นอยู่ของประชำชนส่วนใหญ่ให้อยู่ในควำมควบคุม

ดแูลของรฐั ซึง่บทบญัญตัดิงักล่าวไม่สอดรบัการเปิดการค้าเสรี 

การลงทุน แรงงาน และบริการเสรีใน AEC เลย และคงเป็นไป

ไม่ได้ทีอ่นิโดนเีซยีจะแก้รัฐธรรมนญูให้เป็นไปตามหลกัการของ

อาเซียน ในขณะท่ียังมีลัทธิชาตินิยมรุนแรงในประเทศนี้            

โดยเฉพาะในระยะหลังเมื่อใกล้จะเปิดประชาคมอาเซียน        

กลบัมีเสยีงเรยีกร้องจากฝ่ายชาตนิยิมทีใ่ห้รฐับาลทบทวนท่าที

ท่ีมีต่ออาเซียน ประโยชน์ท่ีจะได้จากอาเซียน เมื่อเทียบกับที่

อินโดนีเซียเป็นชาติใหญ่สุดในอาเซียนที่มีพื้นที่และจ�านวน

ประชากรเกือบครึ่งหนึ่งในอาเซียน  แต่กลับต้องเสียสละ

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้ต่างชาติมากกว่าผลท่ีจะได้รับ  

อย่างไรก็ตาม ไม่เคยมีท่าทีจากรัฐบาลอินโดนีเซียที่จะถอนตัว

หรอืลดบทบาทจากอาเซยีนแต่อย่างใด  แม้ในการประชมุผูน้�า

อาเซยีนทกุครัง้ ผูน้�าของอนิโดนเีซยีกย็งัประกนัการจดัตัง้ AEC 

ให้เสร็จภายในปี 2558 เช่นเดิม 
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   ในส่วนของการลงทุนและการประกอบธุรกิจ

ของคนต่างด้าว จากการศึกษาพบว่า อินโดนีเซียมีกฎหมาย 

เลขที่ 111 ปี 2007 (เทียบได้กับพระราชกฤษฎีกาก�าหนดงาน

ในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท�า พ.ศ. 2522) ก�าหนด

กฎระเบยีบและจ�านวนของธรุกจิทีอ่นญุาตให้คนต่างด้าวท�าได้

ในประเทศตน โดยพบว่า มีธุรกิจ 432 ประเภทที่เปิดให้       

ด�าเนนิการโดยวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ทีด่�าเนินการ

โดยหน่วยงานของรัฐเท่านัน้ อาท ิธรุกจิประมงขนาดเลก็ ธรุกจิ

ประมงทีม่กี�าลงั 30 ตนั ธรุกจิก่อสร้างขนาดเลก็โครงการพเิศษ 

เช่น การซ่อมถนน การสร้างท่อส่งแก๊ส การขนส่งขนาดเล็ก 

และยังมธุีรกจิทีส่งวนไว้ส�าหรบันกัลงทนุในประเทศเท่านัน้ คือ

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว, ธุรกิจป่าไม้, ธุรกิจเพื่อ

สุขภาพ เช่น ทันตแพทย์ กายภาพบ�าบัด ธุรกิจค้าปลีก เป็นต้น  

   ฟิลิปปินส์  มีปัญหาเริ่มต้นจากข้อบทใน

รัฐธรรมนูญของฟิลิปปินส์เองก็ไม่เอื้ออ�านวยให้เกิดการค้า      

การบริการ หรือการลงทุนเสรีแล้ว เพราะรัฐธรรมนูญของ

ฟิลิปปินส์ให้คนฟิลิปปินส์ถือหุ้นในกิจการสาธารณูปโภค

อัตราส่วนร้อยละ 60 คนต่างชาติถือหุ้นได้เพียงร้อยละ 40 

อ�านาจการบริหารจัดการกิจการเกี่ยวแก่งานสาธารณูปโภค 

อาทิ โทรศัพท์ ไฟฟ้า ประปา ขนส่งมวลชน ท่าเรือ สนามบิน

เป็นของคนฟิลิปปินส์ ซึ่งศาลสูงสุดของฟิลิปปินส์ในคดี         

Gambao  (JosephTato, Paul P. Chen and Paolo Cesar 

S. Boado, 2012) ศาลฎีกาของฟิลิปปินส์วินิจฉัยว่า ใน

รัฐธรรมนูญของฟิลปิปินส์ไม่ได้แยกสดัส่วนการถอืครองหุน้ท่ีมี

สิทธิลงคะแนนเสียงหรือไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียง เจตนารมณ์

ของรัฐธรรมนูญเพียงป้องกันมิให้คนต่างชาติเข้าครอบง�า         

การด�าเนินธุรกิจโทรคมนาคมทีเ่ป็นสาธารณปูโภคทีส่�าคญัและ

จ�าต้องสงวนไว้ให้แก่คนชาติฟิลปิปินส์เท่าน้ัน คดน้ีีบรษิทั PLDT 

ที่มีผู ้ถือหุ้นใหญ่ที่ลงคะแนนเสียงได้ส่วนใหญ่พยายามแยก

ประเภทหุ้นเพ่ือชี้ว่าตนมิได้ละเมิดรัฐธรรมนูญ จึงเป็นการ      

หลีกเลี่ยงรัฐธรรมนูญ ซ่ึงการตีความของศาลสูงสุดฟิลิปปินส์

ในคดีน้ีเป็นการตีความรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัด ท�าให้เกิด

บรรทัดฐานอนุรักษ์นิยมแรงกล้าจนยากที่จะผลักดันการ 

เคลื่อนย้ายทุนเสรีตามหลักการของการจัดต้ัง AEC ได้ ยังไม่

ต้องกล่าวถึงข้อจ�ากัดด้านการประกอบอาชีพรวมทั้งการ            

ท�าธุรกิจของคนต่างชาติในฟิลิปปินส์ที่วางข้อก�าหนดไว้

มากมายซึ่งล้วนแต่ไม่สอดคล้องกับ AEC 

  นอกจากนี้ ในวรรณกรรมนิติศาสตร์ของฟิลิปปินส์

กลบัละเลยถงึความสมบรูณ์ของการจัดต้ัง AEC หรอืประชาคม

อาเซียนภายในก�าหนดเวลาปี 2558  โดยมองว่า ปี 2558         

เป็นเพียงมาตรวัดความก้าวหน้าของความร่วมมือกันของ

อาเซยีน ไม่ใช่เป้าหมายเดด็ขาด อาเซยีนไม่มบีทบังคบัซึง่ท�าให้

แตกต่างจากการจัดตั้งสหภาพยุโรป คือ อาเซียนใช้ความ

ยินยอมพร้อมใจ (Consensus) และการหารือกัน  (Consul-

tative) มากกว่าการสั่งการ ใช้การเจรจาท�าความเข้าใจใน

ลักษณะของ ASEAN way ที่เป็นอัตลักษณ์ของคนเอเชีย          

โดยเฉพาะ

  4.2 กำรเตรยีมควำมพร้อมของส�ำนกังำนอยักำร

สูงสุดในประเทศอำเซียน 

   4.2.1 จากการตรวจสอบ ยังไม่ปรากฏว่ามี

ประเทศใดที่จัดตั้งศูนย์พันธกิจประชาคมอาเซียนเช่นเดียวกับ

ของไทย นอกจากนี ้ไทยยังเป็นผูน้�าในการจดัการประชุมความ

ร่วมมืออัยการอาเซียนอยู่เนือง ๆ รวมทั้งมีความตกลง MOU 

กับส�านักงานอัยการประเทศต่าง ๆ เพื่อให้ความร่วมมือ     

ระหว่างกันอย่างไม่เป็นทางการอีกด้วย นอกจากนี้ มีแนวโน้ม

ท่ีไทยจะเสนอให้มีการจัดต้ังสมาคมหรือประชาคมอัยการ

อาเซียนขึ้นในอนาคตด้วย

   4.2.2 อัยการของมาเลเซีย อินโดนีเซีย 

ฟิลปิปินส์ และสงิคโปร์ มหีน้าทีห่ลกัในด้านเป็นผูป้ระสานงาน

กลางในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเช่นเดียวกับของไทย

   4.2.3 ในกรณีของสนธิสัญญาว่าด้วยความ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญาของภูมิภาคอาเซียน  

อัยการของไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซียท�าหน้าที่       

ผู้ประสานงานกลางในการให้ความช่วยเหลือและร่วมมือทาง

อาญากับประเทศต่าง ๆ  ยกเว้นฟิลปิปินส์ท่ีก�าหนดให้กระทรวง

ยุติธรรมเป็นผู้ประสานงานกลาง

   4.2.4 การจัดตั้ง AEC สิ่งที่ทุกประเทศจะได้

รับผลกระทบนอกจากปัญหากฎหมายและข้อพิพาทในคดี

พาณชิย์แล้ว จะเกดิปัญหาทางคดีอาญาเหมอืนกนัคอื คดคีวาม

ผิดข้ามชาติอ�านาจในการด�าเนินคดีและบังคับใช้กฎหมายจะ

สิ้นสุดลงที่พรมแดนของแต่ละประเทศ ท�าให้เกิดช่องว่างที่         

ผู้กระท�าความผิดข้ามชาติได้ประโยชน์ และมีโอกาสหลุดรอด

จากการด�าเนนิคดเีมือ่ข้ามพ้นไปอกีประเทศหนึง่ เพราะจะเกดิ

ความล่าช้าในการปฏิบัติงาน มีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินคดีที่     

เพิ่มขึ้นมาก ฉะนั้น หากไม่มีความร่วมมือระหว่างประเทศที่

เหมาะสมและมปีระสิทธภิาพภายใต้กรอบและความตกลงของ

อาเซยีนจะท�าให้เกดิปัญหาการบงัคบัใช้กฎหมายภายหลงัการ

จดัต้ัง AEC อย่างแน่นอน จงึมคีวามจ�าเป็นทีอ่ยัการในประเทศ

อาเซียนจะต้องแสวงหาความร่วมมือที่ใกล้ชิดกันให้มากยิ่งขึ้น
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   4.2.5 ในปัจจุบนั ส�านกังานอยัการสงูสดุของ

แต่ละประเทศจะเน้นงานกฎหมายที่แตกต่างกัน อาทิ 

ส�านักงานอัยการสูงสุดสิงคโปร์เน้นงานด้านอนุญาโตตุลาการ

ระหว่างประเทศ งานการค้าและการท�าธุรกรรมระหว่าง

ประเทศซ่ึงก็เป็นทีค่าดการณ์ได้เพราะสงิคโปร์เป็นประเทศเปิด 

และเศรษฐกิจของสิงคโปร์เกือบทั้งหมดมีที่มาจากการค้า

ระหว่างประเทศ จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องให้มีบริษัท             

ต่างประเทศเข้ามาในประเทศตนมากที่สุด และจ�าต้องรักษา

และใช้กฎเกณฑ์การค้าและการระงับข้อพพิาทระหว่างประเทศ

ที่เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศให้มากที่สุด         

จึงเน้นงานด้านอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ   

    ส�านักงานอัยการสูงสุดของมาเลเซีย

เน้นงานความช่วยเหลือและร่วมมือในคดีอาญา ซ่ึงมาเลเซีย

เป็นผู้ริเร่ิมตลอดจนยกร่างสนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือ

ซ่ึงกันและกันในเรื่องทางอาญาของภูมิภาคอาเซียน (MLAT)  

กระทรวงยตุธิรรมของฟิลปิปินส์เน้นงานกฎหมายการค้าทีเ่ป็น

ธรรมหรือกฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า ขณะท่ี

ส�านักงานอัยการสูงสุดของไทยจะเน้นบทบาทงานด้าน

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในคดีอาชญากรรมข้ามชาติ 

ปัญหาการปราบปรามการค้ามนุษย์และการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

เป็นส�าคัญ  

   4.2.6 อยัการของสงิคโปร์ มาเลเซยี นอกจาก

ท�าหน้าที่ในการฟ้องร้องคดีแล้ว ยังมีบทบาทน�าในการเสนอ

แนะในการแก้ไขกฎหมายหรือพัฒนากฎหมายภายในด้วย

ส�านักงานอัยการของสิงคโปร์ เป็นผู้แทนรัฐในการด�าเนินการ

จดัท�าความตกลงระหว่างประเทศนอกจากน้ี เพือ่เน้นความเป็น

ศนูย์กลางทางด้านกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ส�านกังาน

อัยการสิงคโปร์ได้ให้ทุนและสนับสนุนให้พนักงานอัยการของ

ตนลาศกึษาและท�าการวจัิยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศใน

มหาวิทยาลัยของรัฐและต่างประเทศอย่างเต็มที่เพื่อน�าข้อมูล

เหล่านี้มาป้อนให้กับส�านักงานของตนในลักษณะคลังข้อมูล

กฎหมายระหว่างประเทศ 

    ในฟิลิปปินส์ ส�านักงานที่ปรึกษา

กฎหมาย (Office of the State Counsel) ซึ่งเคยเป็น            

ส ่วนหนึ่งของส�านักงานอัยการฟิลิปปินส์ก็ท�าหน้าท่ีให ้                  

ค�าปรึกษา/ความเหน็ทางกฎหมายกบัรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

ยตุธิรรมรวมทัง้การปฏบิติัตามพนัธกรณีทีฟิ่ลปิปินส์ผกูพนัตาม

กฎหมายระหว่างประเทศด้วย (House of Representatives 

Press Release on  10 November 2012)   

    ส�าหรับอัยการไทยยังมีบทบาทจ�ากัด

ในการเสนอหรือยกร่างกฎหมาย แต่มีบทบาทหลักในด้านการ

ด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายในคดีความผิดข้ามรัฐ          

อาทิ บทบาทตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามองค์กร

อาชญากรรมข้ามชาติ และการค้ามนุษย์ ฉะนั้นอัยการไทย       

จงึต้องเพิม่บทบาทในด้านการสอบสวนมากยิง่ขึน้มใิช่เพยีงแต่

จะมีหน้าท่ีฟ้องคดีและด�าเนินคดีนั้นศาลเท่านั้น แต่อัยการ        

ยังจะต้องเข้ามามีบทบาทในส�าคัญการสอบสวนดังเช่นใน       

ต่างประเทศท่ีก�าหนดให้อัยการเป็นผู ้ รับผิดชอบในการ

สอบสวนคดีอาญาด้วย ทั้งนี้เป็นไปตามทฤษฎีที่ว่าอ�านาจการ

สอบสวนและการฟ้องคดีต้องเป็นเนื้อเดียวกันมิอาจแบ่งแยก

กันได้ 

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 

  1.1 ประเทศไทยควรด�าเนินการการปรับปรุง

กฎหมายให้เป็นมาตรฐานสากลสอดคล้องกับหลักการเปิดเสรี

ทางการค้า การลงทนุ บรกิาร และการเคลือ่นย้ายแรงงานฝีมอื

เสรีต่อไป แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่ด�าเนินการฝ่ายเดียวและยอม        

เสียเปรียบประเทศอาเซียนอื่นๆ ท่ียังคงปล่อยให้มีกฎหมาย

ภายในของตนเป็นอุปสรรคและขัดต่อหลักการเปิดเสรี

ประชาคมอาเซียนและ AEC โดยมีความพยายามที่จะยื้อให้มี

การหารือและปรึกษากันในลักษณะวิถีทางอาเซียน (ASEAN 

Way) ภายหลังปี 2558  ถ้าเช่นนั้น ไทยก็สมควรชะลอ             

การแก้ไขกฎหมายบางอย่างที่ยังไม่ได้ลงมือแก้ไข อาทิ พ.ร.บ. 

ประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พระราชกฤษฎีกาก�าหนดงานใน

อาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท�าออกไปเพื่อดูท่าทีของ

ประเทศในอาเซียนอื่น ๆ เช่นกันว่าจะปฏิบัติตามพันธกรณีได้

เพียงใด 

  1.2 ควรมีการการพัฒนาความร ่วมมือทาง

กฎหมายในระดับภูมิภาคโดยจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา

กฎหมายอาเซียน หรือใช้องค์กรเดิมที่มีอยู่แล้วสนับสนุนการ

พัฒนากฎหมายภายในของอาเซียนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

อาท ิสนบัสนนุให้ประเทศอาเซยีนร่วมลงนามในอนสัุญญาหรอื

ความตกลงระหว่างประเทศของสหประชาชาติซ่ึงจะท�าให้

กฎหมายภายในอาเซียนสอดคล้องกัน เช ่น อนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ 

(United Nations Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods 1980 (CISG)) หรือในการ
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พัฒนาระบบงานอนุญาโตตุลาการ อาเซียนอาจถือตาม
กฎหมายแม่แบบของคณะกรรมาธกิารว่าด้วยกฎหมายการค้า
ระหว่างประเทศของสหประชาชาต ิ UNCITRAL Model Law 
on International Commercial Arbitration  หรือในเรื่อง
การส่งค�าคู่ความและเอกสารไปยังต่างประเทศ ประเทศใน
อาเซียนอาจเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยวิธี
พิจารณาความแพ่ง ค.ศ. 1954 และอนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วย
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลเกี่ยวกับการ                 
ส่งเอกสารไปยงัต่างประเทศในคดีแพ่งหรอืพาณชิย์ ค.ศ. 1969 
ส่วนเรื่องสิทธิบัตร ถ้าประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนเข้าเป็นภาคี
อนุสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (Patent Cooperation 
Treaty) (PCT) ย่อมท�าให้การด�าเนินการจดทะเบียนและการ
คุ้มครองสิทธิบัตรในอาเซียนเป็นไปได้ง่ายขึ้น ประหยัดค่าใช้
จ่าย และระยะเวลาของผู้ขอจดทะเบียนได้มาก หรือในเร่ือง
การรับรองและการบังคับตามค�าพพิากษาของศาลต่างประเทศ 
หากประเทศต่าง ๆ เข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาแห่งกรุงเฮก             
ว ่าด ้วยการรับรองและบังคับตามค�าพิพากษาของศาล                  
ต่างประเทศ ค.ศ. 1971 และอนุสัญญาแห่งกรุงเฮก ว่าด้วย
ความตกลงเลือกศาล ค.ศ. 2005 ซึ่งได้ก�าหนดพันธกรณี            
แก ่ประเทศภาคีในเรื่องการรับรองและการบังคับตาม                   
ค�าพพิากษาของศาลต่างประเทศไว้ กจ็ะท�าให้การอ�านวยความ
ยตุธิรรมและการบงัคบัคดใีนอาเซยีนเป็นไปอย่างเท่าเทยีมกนั 
เป็นต้น 
  1.3 ส�านักงานอัยการสูงสุดควรด�าเนินการเจรจา
จัดท�า MOU กับส�านักงานอัยการสูงสุดของประเทศต่าง ๆ ใน
อาเซียนทีปั่จจบุนัมกัีบอนิโดนเีซยี ลาว เวยีดนาม และมาเลเซยี 
โดยในอนาคต ส�านักงานอยัการสงูสดุน่าจะขยายการท�า MOU 
กับประเทศภาคีสมาชิกอาเซียนให้ครบทุกประเทศซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในการประสานร่วมมือกันในระดับหน่วยงานอย่าง 
ไม่เป็นทางการ  และในอนาคต ภายหลังที่ส�านักงานอัยการ
สงูสดุเจรจาจดัท�า MOU ความร่วมมอืระหว่างอยัการทัง้ในทาง
อาญา หรือความร่วมมือเพื่อจัดการกับปัญหาเฉพาะด้าน อาทิ 
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และจัด
ประชุมผู้ประสานงานกลางเพื่อปฏิบัติตามพันธกิจของ AEC       
มีความเป็นไปได้มากว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ ส�านักงานอัยการ
สูงสุดจะเป็นผู ้ประสานและริเร่ิมจัดต้ังประชาคมอัยการ
อาเซียนขึ้นซ่ึงจะพัฒนาความสัมพันธ์และศักยภาพของ
พนักงานอัยการในกลุ่มอาเซียนในการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
ท�างานร่วมกันเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในทางกฎหมาย      
ที่อัยการในแต่ละประเทศรับผิดชอบ ตลอดจนการให้ความ 
ช่วยเหลือทางด้านวิชาการต่อกันต่อไปในอนาคต

  1.4 โดยทีใ่นอนาคตอาชญากรสามารถใช้พรมแดน
ระหว่างประเทศเป็นทางผ่านและหลบหนีการกระท�าผิดจาก
รัฐหนึ่งไปอีกรัฐหนึ่ง จึงเห็นว่า ในอนาคตควรมีความตกลงใน
ระหว่างประเทศอาเซยีนท่ีจะจดัให้มหีมายจบัอาเซยีน (ASEAN 
Arrest Warrant) ที่ใช้บังคับการจับกุมในประเทศภาคีสมาชิก
ได ้ด ้วยโดยอาจศึกษารูปแบบจากหมายจับของยุ โรป                     
European Arrest warrant (EAW) ซ่ึงใช้บังคับมาตั้งแต่ปี  
ค.ศ. 2004 เป็นแบบอย่างในการศกึษา นอกจากนัน้ ในอนาคต
เพื่อให้มาตรฐานความยุติธรรมเป็นแบบเดียวกันท่ัวอาเซียน 
ควรมกีารพจิารณาถงึความเป็นไปได้ในการจดัตัง้ศาลยตุธิรรม
อาเซียน หรือศาลสิทธิมนุษยชนอาเซียนซ่ึงเป็นองค์การที่มี
สภาพเหนือรัฐ ทั้งนี้ คงเป็นเป้าหมายระยะไกลเพราะถ้าถึงขั้น
จัดตั้งศาลอาเซียนเหนือศาลยุติธรรมของรัฐแล้ว หมายถึง       
การที่ประเทศอาเซียนสามารถก้าวข้ามลัทธิชาตินิยมมาสู่     
ความเป็นภูมิภาคนิยมเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของพลเมือง
อาเซียน และหากเลยไปถึงข้ันนั้น ย่อมหลีกหนีไม่พ้นท่ีจะมี
องค์กรต�ารวจอาเซียนหรือส�านักงานอัยการอาเซียนด้วย 
 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติกำร
  2.1 ส�านักงานอัยการสูงสุดต ้องเร ่ งพัฒนา          
บุคคลากรของตนเองให้มคีวามรู้ความสามารถโดยเฉพาะภาษา
องักฤษซึง่เป็นภาษากลางของอาเซยีน รวมทัง้จดัหาบคุลากรที่
มีความรู้ภาษาท้องถิ่นอื่น ๆ ของอาเซียน เช่น ภาษาจีนกลาง 
ภาษามลายู ภาษาเวียดนาม ภาษาตากาล็อค ฯลฯ เข้ามาร่วม
ท�างานในส�านักงานซึ่งอาจเป็นเจ้าหน้าท่ีฝ ่ายสนับสนุน            
เพื่อรองรับการท�างานที่เกี่ยวกับอาเซียนต่อไปในอนาคต 
  2.2 หลักสูตรคณะนิติศาสตร์ของไทยในอนาคต 
อาจต้องเปลี่ยนไปจากการเรียนการสอนเพื่อให้บัณฑิต
นิติศาสตร์รู ้กฎหมายสี่มุมเมือง คือ กฎหมายแพ่ง อาญา             
วิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา เพื่อเตรียมตัว
สอบเป็นเนติบัณฑิต อัยการ ผู้พิพากษา มาเป็นการเรียนการ
สอนกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายอาเซียน เพิ่มเติมจาก
หลักสูตรเดิมเพื่อเพิ่มทางเลือกให้บัณฑิตสามารถท�างานเป็น
ทนายความข้ามชาติอาเซียนได้ในอนาคต
  2.3 ส�านักงานอัยการสูงสุดควรส่งเสริมการฝึก
อบรมและแลกเปลี่ยนพนักงานอัยการระหว่างกันไปอบรม
หลักสูตรกฎหมายระยะสั้นในอีกประเทศหนึ่ง รวมทั้งต้อง
พฒันาและเพิม่การวจิยักฎหมายอาเซยีนให้มากขึน้ทัง้ปรมิาณ
และคุณภาพ โดยควรเริ่มจากการจัดสรรงบประมาณให้
พนักงานอัยการท�าการวิจัยกฎหมายอาเซียนในมหาวิทยาลัย

ภายในประเทศหรือในต่างประเทศ  
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พัฒนาระบบงานอนุญาโตตุลาการ อาเซียนอาจถือตาม
กฎหมายแม่แบบของคณะกรรมาธกิารว่าด้วยกฎหมายการค้า
ระหว่างประเทศของสหประชาชาต ิ UNCITRAL Model Law 
on International Commercial Arbitration  หรือในเรื่อง
การส่งค�าคู่ความและเอกสารไปยังต่างประเทศ ประเทศใน
อาเซียนอาจเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยวิธี
พิจารณาความแพ่ง ค.ศ. 1954 และอนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วย
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลเกี่ยวกับการ                 
ส่งเอกสารไปยงัต่างประเทศในคดแีพ่งหรอืพาณชิย์ ค.ศ. 1969 
ส่วนเรื่องสิทธิบัตร ถ้าประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนเข้าเป็นภาคี
อนุสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (Patent Cooperation 
Treaty) (PCT) ย่อมท�าให้การด�าเนินการจดทะเบียนและการ
คุ้มครองสิทธิบัตรในอาเซียนเป็นไปได้ง่ายขึ้น ประหยัดค่าใช้
จ่าย และระยะเวลาของผู้ขอจดทะเบียนได้มาก หรือในเร่ือง
การรับรองและการบังคบัตามค�าพพิากษาของศาลต่างประเทศ 
หากประเทศต่าง ๆ เข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาแห่งกรุงเฮก             
ว ่าด ้วยการรับรองและบังคับตามค�าพิพากษาของศาล                  
ต่างประเทศ ค.ศ. 1971 และอนุสัญญาแห่งกรุงเฮก ว่าด้วย
ความตกลงเลือกศาล ค.ศ. 2005 ซึ่งได้ก�าหนดพันธกรณี            
แก ่ประเทศภาคีในเรื่องการรับรองและการบังคับตาม                   
ค�าพพิากษาของศาลต่างประเทศไว้ กจ็ะท�าให้การอ�านวยความ
ยตุธิรรมและการบงัคบัคดใีนอาเซยีนเป็นไปอย่างเท่าเทยีมกนั 
เป็นต้น 
  1.3 ส�านักงานอัยการสูงสุดควรด�าเนินการเจรจา
จัดท�า MOU กับส�านักงานอัยการสูงสุดของประเทศต่าง ๆ ใน
อาเซยีนทีปั่จจบัุนมกีบัอนิโดนเีซยี ลาว เวยีดนาม และมาเลเซยี 
โดยในอนาคต ส�านกังานอยัการสงูสดุน่าจะขยายการท�า MOU 
กับประเทศภาคีสมาชิกอาเซียนให้ครบทุกประเทศซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในการประสานร่วมมือกันในระดับหน่วยงานอย่าง 
ไม่เป็นทางการ  และในอนาคต ภายหลังท่ีส�านักงานอัยการ
สงูสดุเจรจาจดัท�า MOU ความร่วมมอืระหว่างอยัการท้ังในทาง
อาญา หรือความร่วมมือเพื่อจัดการกับปัญหาเฉพาะด้าน อาทิ 
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และจัด
ประชุมผู้ประสานงานกลางเพื่อปฏิบัติตามพันธกิจของ AEC       
มีความเป็นไปได้มากว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ ส�านักงานอัยการ
สูงสุดจะเป็นผู ้ประสานและริเริ่มจัดตั้งประชาคมอัยการ
อาเซียนขึ้นซ่ึงจะพัฒนาความสัมพันธ์และศักยภาพของ
พนักงานอัยการในกลุ่มอาเซียนในการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
ท�างานร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในทางกฎหมาย      
ที่อัยการในแต่ละประเทศรับผิดชอบ ตลอดจนการให้ความ 
ช่วยเหลือทางด้านวิชาการต่อกันต่อไปในอนาคต

  1.4 โดยทีใ่นอนาคตอาชญากรสามารถใช้พรมแดน
ระหว่างประเทศเป็นทางผ่านและหลบหนีการกระท�าผิดจาก
รัฐหนึ่งไปอีกรัฐหนึ่ง จึงเห็นว่า ในอนาคตควรมีความตกลงใน
ระหว่างประเทศอาเซยีนท่ีจะจัดให้มหีมายจับอาเซยีน (ASEAN 
Arrest Warrant) ที่ใช้บังคับการจับกุมในประเทศภาคีสมาชิก
ได ้ด ้วยโดยอาจศึกษารูปแบบจากหมายจับของยุ โรป                     
European Arrest warrant (EAW) ซ่ึงใช้บังคับมาตั้งแต่ปี  
ค.ศ. 2004 เป็นแบบอย่างในการศกึษา นอกจากน้ัน ในอนาคต
เพื่อให้มาตรฐานความยุติธรรมเป็นแบบเดียวกันท่ัวอาเซียน 
ควรมกีารพจิารณาถงึความเป็นไปได้ในการจดัตัง้ศาลยตุธิรรม
อาเซียน หรือศาลสิทธิมนุษยชนอาเซียนซึ่งเป็นองค์การที่มี
สภาพเหนือรัฐ ทั้งนี้ คงเป็นเป้าหมายระยะไกลเพราะถ้าถึงขั้น
จัดตั้งศาลอาเซียนเหนือศาลยุติธรรมของรัฐแล้ว หมายถึง       
การที่ประเทศอาเซียนสามารถก้าวข้ามลัทธิชาตินิยมมาสู่     
ความเป็นภูมิภาคนิยมเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกันของพลเมือง
อาเซียน และหากเลยไปถึงขั้นนั้น ย่อมหลีกหนีไม่พ้นท่ีจะมี
องค์กรต�ารวจอาเซียนหรือส�านักงานอัยการอาเซียนด้วย 
 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติกำร
  2.1 ส�านักงานอัยการสูงสุดต ้องเร ่ ง พัฒนา          
บุคคลากรของตนเองให้มคีวามรู้ความสามารถโดยเฉพาะภาษา
องักฤษซึง่เป็นภาษากลางของอาเซยีน รวมทัง้จดัหาบคุลากรที่
มีความรู้ภาษาท้องถิ่นอื่น ๆ ของอาเซียน เช่น ภาษาจีนกลาง 
ภาษามลายู ภาษาเวียดนาม ภาษาตากาล็อค ฯลฯ เข้ามาร่วม
ท�างานในส�านักงานซึ่งอาจเป็นเจ้าหน้าท่ีฝ ่ายสนับสนุน            
เพื่อรองรับการท�างานที่เกี่ยวกับอาเซียนต่อไปในอนาคต 
  2.2 หลักสูตรคณะนิติศาสตร์ของไทยในอนาคต 
อาจต้องเปลี่ยนไปจากการเรียนการสอนเพื่อให้บัณฑิต
นิติศาสตร์รู ้กฎหมายสี่มุมเมือง คือ กฎหมายแพ่ง อาญา             
วิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา เพื่อเตรียมตัว
สอบเป็นเนติบัณฑิต อัยการ ผู้พิพากษา มาเป็นการเรียนการ
สอนกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายอาเซียน เพิ่มเติมจาก
หลักสูตรเดิมเพื่อเพิ่มทางเลือกให้บัณฑิตสามารถท�างานเป็น
ทนายความข้ามชาติอาเซียนได้ในอนาคต
  2.3 ส�านักงานอัยการสูงสุดควรส่งเสริมการฝึก
อบรมและแลกเปลี่ยนพนักงานอัยการระหว่างกันไปอบรม
หลักสูตรกฎหมายระยะสั้นในอีกประเทศหน่ึง รวมทั้งต้อง
พฒันาและเพิม่การวจิยักฎหมายอาเซยีนให้มากขึน้ทัง้ปรมิาณ
และคุณภาพ โดยควรเริ่มจากการจัดสรรงบประมาณให้
พนักงานอัยการท�าการวิจัยกฎหมายอาเซียนในมหาวิทยาลัย

ภายในประเทศหรือในต่างประเทศ  
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  2.4 โดยท่ีงานด้านกฎหมายหรือกระบวนการ

ยุติธรรมภายหลังการเปิด AEC มีหน่วยงานของรัฐจ�านวนมาก

เข้ามาเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดประชุมในที่ต่าง ๆ กัน จึงควรมีการ

ประสานและบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานด้านความ

ยุติธรรมเหล่าน้ี รวมทั้งให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

ระหว่างกันให้ใกล้ชิดโดยสม�่าเสมอด้วย 

  2.5 สร้างเครือข่าย และฐานข้อมูลด้านกฎหมาย 

คดคีวามผดิข้ามรฐั สถติ ิและประวตัอิาชญากรรม ค�าพพิากษา

ศาลฎีกา ข้อมูลการส่งผู้ร้ายข้ามแดน อาชญากรรมข้ามชาติ 

โดยใช้ประโยชน์จากศูนย์ ASEAN Legal Information          

Network System (Links) ที่อาเซียนจัดตั้งไว้นานแล้ว น�ามา

ใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง โดยไม่จ�าต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอะไร

ใหม่ซึง่จะท�าให้เกดิความเฟ้อภายในองค์กรหรอืส�านกังานของ

ประเทศอาเซยีน ทัง้นี ้ให้มกีารจดัระบบผูป้ระสานงานกลางใน

ศูนย์น้ีเสียใหม่ให้ลดน้อยลงเพื่อการบูรณาการการท�างานให้

คล่องตัว รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

   โลกปัจจุบันเป็นยุคของโลกาภิวัตน์ที่มีการ

เชือ่มโยงถงึกนัและกนัอย่างรวดเรว็แม้จะอยูใ่นพืน้ทีท่ีห่่างไกล

กัน พรมแดนและขอบเขตของรัฐก�าลังจะถูกทลายลงด้วยการ

จัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้ที่ตามกระแสไม่ทันจะ

กลายเป็นผู้หลงยุค ในยุคของ AEC หากอัยการไทยมีการ 

เตรียมความพร้อมเพือ่รองรบั AEC อย่างดี อยัการจะกลายเป็น

ผู้เล่นที่มีบทบาทอย่างส�าคัญในกระบวนการยุติธรรมสมัยใหม่ 

มคีวามสง่างาม มศัีกด์ิศรีสมกบัความเป็นมืออาชพีทางกฎหมาย 

สมเกียรติความเป็นทนายความของรัฐไทยท่ีโดดเด่นในหมู่

ประเทศอาเซียนอย่างแท้จริง
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