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บทคัดย่อ

โดยที่ภายในสิ้นปี พ.ศ. 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะมีผลกระทบ
อย่างส�าคัญต่อโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนโดยจะมีการเปิดเสรีทางการค้า การลงทุน แรงงาน และบริการ
ระหว่างกัน นอกจากจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยตรงแล้ว การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ยังจะส่งผลกระทบ
ต่อโครงสร้างกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรมในแต่ละประเทศซึง่ จะต้องเปลีย่ นแปลงไปด้วย โดยเฉพาะส�านักงานอัยการสูงสุด
ของไทยย่อมต้องเข้ามามีบทบาทอย่างส�าคัญมากขึ้น ทั้งในแง่การอ�านวยความยุติธรรม การบังคับใช้กฎหมาย และการคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บทความจากงานวิจัยชิ้นนี้ มุ่งจะศึกษา ระบบและบทบาท
ของพนักงานอัยการไทยภายหลังการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รวมทั้งได้ท�าการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายใน
ประเทศหลักของอาเซียนทั้งอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์และประเทศไทย ซึ่งการศึกษาพบว่า กฎหมายภายในของ
แต่ละประเทศยังมีความไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยู่เป็นอันมาก นอกจากนี้ ยังได้
ศึกษาการเตรียมความพร้อมของส�านักงานอัยการสูงสุดในประเทศผูก้ อ่ ตัง้ อาเซียน ดังกล่าว ซึง่ พบว่า ส�านักงานอัยการสูงสุดของ
ไทยมีการเตรียมความพร้อมในการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากทีส่ ดุ และเป็นประเทศเดียวในกลุม่ ประเทศอาเซียนทีม่ ี
การเตรียมความพร้อมมากทีส่ ดุ มีการร่างแผนงาน และยุทธศาสตร์ในการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนอย่างพร้อมมูลและยังมีการจัด
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
รวมทั้ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศได้ เ ปลี่ ย นแปลงไป
อย่างมากมายและรวดเร็วท�าให้อาเซียนต้องเผชิญสิ่งท้าทาย
ใหม่ๆ อาทิ การก่อการร้าย ยาเสพติด การค้ามนุษย์ สิง่ แวดล้อม
ภัยพิบัติอีกทั้งยังมีความจ�าเป็นต้องรวมตัวกันเพื่อเพิ่มอ�านาจ
ต่อรองและขีดความสามารถทางการแข่งขันกับประเทศใน
ภูมิภาคใกล้เคียงและในเวทีระหว่างประเทศผู้น�าอาเซียนของ
ประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย บรูไนดารุสซาลาม ลาว พม่า และ
กัมพูชา จึงเห็นพ้องต้องกันว่าอาเซียนควรจะร่วมมือกันให้
เหนียวแน่น เข้มแข็ง และมั่นคงยิ่งขึ้นจึงได้ร่วมกันประกาศ
ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียนฉบับที่ 2 (Declaration
of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) และปฏิญญา
เซบูว่าด้วยการเร่งรัดการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (Cebu
Declaration on the Acceleration of the Establishment
of an ASEAN Community by 2015) ภายในปี พ.ศ. 2558
ซึ่ ง ก� า หนดให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง ประชาคมอาเซี ย น (ASEAN
Community) ที่ประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ ประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน ( ASEAN Political Security Community: APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community: AEC) และประชาคมสังคม
และวั ฒ นธรรมอาเซี ย น(ASEAN Socio - Cultural
Community: ASCC) โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มอ�านาจการ
วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 13 (พฤษภาคม
(กันยายน - ธั- นสิวาคม
งหาคม2559)
2559)

ต่อรองและขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซียนในเวที
ระหว่างประเทศในทุกด้าน รวมถึงความสามารถในการรับมือ
กับปัญหาใหม่ ๆ ในระดับโลกทีส่ ง่ ผลกระทบถึงภูมภิ าคอาเซียน
การรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
คาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความมั่นคง และวัฒนธรรม
ของไทยอย่างมีนัยยะส�าคัญโดยผลกระทบอันดับแรกได้แก่
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ จากนัน้ ก็จะมีผลกระทบทางด้าน
การเมือง ความมั่นคง และวัฒนธรรม โดยที่การรวมตัว
ทางเศรษฐกิจ ท�าให้การค้าเพิ่มพูนขึ้น การเดินทางเข้าออก
ระหว่างประเทศสมาชิกที่สะดวกขึ้นย่อมก่อให้เกิดผลกระทบ
ทางด้ า นกฎหมายและกระบวนการยุ ติ ธ รรมตามมาอย่ า ง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ (กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ, 2555,
น. 3)
ผลกระทบทางด้านกฎหมายที่จะเกิดขึ้นจากการเปิด
AEC แรกสุดคือ ตามแผนการสูป่ ระชาคมอาเซียน (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
ให้ชาติสมาชิกต้องด�าเนินการตามแผนงานทีจ่ ะแก้ไขกฎหมาย
หรือแนวปฏิบตั ขิ องแต่ละประเทศสมาชิกให้สอดคล้องกับการ
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 โดยที่การเปิด
พรมแดนเสรีระหว่างกันจะก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมข้าม
ชาติโดยง่าย ความร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาทั้งพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ
อาเซียนจึงมีความจ�าเป็นมากขึ้น ซึ่งย่อมก่อให้ผลกระทบต่อ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยรวมทั้งผลกระทบต่อ
บทบาทและหน้าที่ของพนักงานอัยการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
นอกจากนี้ การศึกษายังพบว่า ประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซี ย นมี ร ะบบกฎหมายที่ แ ตกต่ า งกั น โดยมี เ หตุ ผ ลทาง
ประวัตศิ าสตร์ในยุคล่าอาณานิคมเป็นฐานในการเลือกใช้ระบบ
ทั้งระบบซีวิลลอว์ ระบบคอมมอนลอว์ และระบบกฎหมาย
อิสลาม ดังนั้น ขั้นตอนการด�าเนินคดีอาญาในชั้นต�ารวจ และ
พนักงานอัยการจึงมีความแตกต่างกัน และยังมีขอ้ จ�ากัดในการ
บังคับใช้กฎหมายที่กฎหมายประเทศหนึ่งไม่สามารถใช้บังคับ
กั บ อี ก ประเทศหนึ่ ง ได้ ก็ เ ป็ น ปั ญ หาส� า คั ญ ต่ อ การด� า เนิ น
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาภายหลังการเปิด AEC ด้วย
ดังนัน้ ทางออกของการด�าเนินคดีอาญาในชัน้ เจ้าหน้าทีต่ า� รวจ
และพนักงานอัยการ คือการท�าความต�าลงกับประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียนเพื่อให้มีการสร้างระบบหรือช่องทางพิเศษ
ส� า หรั บ ความร่ ว มมื อ ทางอาญาระหว่ า งประเทศสมาชิ ก
ประชาคมอาเซียน (สายันต์ สุโขพืช, 2556)
นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2558 เมื่อมีการจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) แล้ว อาเซียนจะเผชิญปัญหาการ
เคลือ่ นย้ายแรงงานจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนหนึง่
ไปยังอีกประเทศหนึง่ โดยเฉพาะปัญหาแรงงานต่างด้าวในบาง
อาชี พ ที่ AEC เปิ ด เสรี จะเคลื่ อ นย้ า ยเข้ า มาท� า งานใน
ประเทศไทย อาจเกิดปัญหาในด้านอาชญากรรมข้ามชาติ คือ
มีการไปกระท�าผิดในประเทศหนึ่งแล้วหลบหนีไปอยู่ในอีก
ประเทศหนึง่ ซึง่ จะเกิดปัญหาในสืบสวนสอบสวนในการติดตาม
จับกุมคนร้าย การหาพยานหลักฐาน การสอบสวนพยานบุคคล
ที่ไปอยู่อีกประเทศหนึ่ง ซึ่งปัญหาเหล่านี้มีผลกระทบและ
เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของพนักงานอัยการ โดยตรง ทั้งใน
เรื่ อ งการขอส่ ง ผู ้ ร ้ า ยข้ า มแดนตาม พ.ร.บ.การส่ ง ผู ้ ร ้ า ย
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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 ้ รั บ ผิ ด ชอบความผิ ด ที่ เ กิ ด นอกราชอาณาจั ก ร และตาม
กฎหมายพิเศษต่าง ๆ อาทิ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการ
มี ส ่ ว นร่ ว มในองค์ ก รอาชญากรรมข้ า มชาติ พ.ศ. 2556
พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพเิ ศษ ฯลฯ ให้พนักงานอัยการมีอา� นาจ
ในการสืบสวนและสอบสวนคดีได้ จึงเห็นได้ว่า ในอนาคต
ภายหลังการเปิด AEC บทบาทและหน้าที่ของพนักงานอัยการ
จะเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นปัญหาส�าคัญที่จะต้องท�าการศึกษาวิจัย
ถึ ง บทบาทพนั ก งานอั ย การในการอ� า นวยความยุ ติ ธ รรม
การบังคับใช้กฎหมาย และการบริการประชาชน ทัง้ นีเ้ พือ่ ทีจ่ ะ
หาทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค และพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนั ก งานอั ย การเพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมายในการอ� า นายความ
ยุติธรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาและพัฒนาระบบงานของพนักงานอัยการ
ด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
2. เพื่ อ ศึ ก ษาบทบาทและพั ฒ นาระบบงานของ
พนักงานอัยการต่อการอ�านวยความสะดวกความยุติธรรม
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
3. เพือ่ ศึกษาและพัฒนาระบบงานของพนักงานอัยการ
ต่อการให้บริการแก่ประชาชนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC)
4. เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบเทียบระบบงานของพนักงาน
อั ย การในประเทศสมาชิ ก ประชาคม อาเซี ย น (ASEAN
Community) ต่อการอ�านวยความยุติธรรม การบังคับใช้
กฎหมาย และการให้บริการประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) แล้วน�ามาปรับใช้กับ
ระบบงานอัยการในประเทศไทย

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

1. ทราบถึงระบบงานของพนักงานอัยการในการบังคับ
ใช้กฎหมาย ให้การบริการ (การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน) และการอ�านวยความยุติธรรม ผลกระทบที่เกิดขึ้น
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2. น�าข้อค้นพบทางเอกสารมาวิเคราะห์รวมกัน ที่มี
ความสอดคล้องกันและมีความเป็นไปได้ ที่สรุปออกมาเป็น
แนวทางเพื่อน�าไปสู่การสร้างระบบงานอัยการกับการอ�านวย
ความยุตธิ รรมเพือ่ รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC)

เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อ
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานและบทบาทของ
พนั ก งานอั ย การในการรองรั บ การเข้ า สู ่ ร ะบบประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
2. ทราบถึงระบบงานของพนักงานอัยการในประเทศ
สมาชิกของประชาคมอาเซียน (ASEAN) ต่อการอ�านวยความ
ยุตธิ รรม การบังคับใช้กฎหมาย และ การบริการประชาชน เพือ่
รองรับการเข้าสูร่ ะบบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) แล้ว
น�ามาปรับใช้กับระบบงานของพนักงานอัยการในประเทศไทย

ผลกำรวิจัย

เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน
ปี พ.ศ. 2558 ในส่วนงานของพนักงานอัยการไทยย่อมได้รับ
ผลกระทบต่อบทบาทของอัยการ ซึ่งทั่วโลกมีบทบาทหลัก
ร่วมกัน 3 ประการ คือ การอ�านวยความยุติธรรม การบังคับใช้
กฎหมาย/การบังคับคดี และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน การวิจัยพบว่า การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียนมีผลกระทบโดยนัยส�าคัญต่อการค้า การเคลื่อนย้าย
ทุ น บริ ก ารและแรงงานข้ า มประเทศอย่ า งมาก ในการนี้
พนักงานอัยการจะต้องมีบทบาทอย่างส�าคัญในการอ�านวย
ความยุติธรรมทางอาญาเพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และ
เจตนารมณ์การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของ AEC กล่าวคือ ใน
เรือ่ งการค้า องค์กรอัยการจะต้องพัฒนาองค์กรและความรูข้ อง
พนักงานอัยการในการตรวจร่างสัญญาการค้าระหว่างประเทศ
การด�าเนินคดีอาญาและคดีแพ่งระหว่างประเทศทีจ่ ะมีปริมาณ
มากขึ้ น ในด้ า นการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย อั ย การไทยต้ อ ง
เตรี ย มพร้ อ มรั บ มื อ กั บ อาชญากรรมข้ า มชาติ การระงั บ
ข้ อ พิ พ าททางการค้ า ผ่ า นอนุ ญ าโตตุ ล าการในคดี ร ะหว่ า ง
ประเทศ ในด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
เมื่ อ มี ก ารเคลื่ อ นย้ า ยแรงงานข้ า มชาติ จ� า นวนมากหลั ง ปี
พ.ศ. 2558 พนั ก งานอั ย การจะต้ อ งเข้ า มาคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ
มนุษยชนของแรงงานข้ามชาติทถี่ กู ละเมิดจากนายจ้าง รวมทัง้
ให้ค�าปรึกษากฎหมายเพื่อช่วยเหลือคุ้มครองแรงงานไทยใน
ต่างแดนโดยการประสานกับเจ้าหน้าที่สถานทูต/สถานกงสุล
ไทยในต่างประเทศตลอดจนอัยการท้องถิ่นในการช่วยเหลือ
แรงงานไทยในต่างแดนให้ได้รบั ความเป็นธรรมตามสัญญามาก
ยิง่ ขึน้ นอกจากนีใ้ นงานวิจยั ยังพบว่า ประเทศอาเซียนในแต่ละ
ประเทศมีระบบกฎหมายที่แตกต่างกัน จึงท�าให้เกิดปัญหาใน
การบังคับใช้กฎหมาย การด�าเนินคดีและการบังคับคดีตาม
ค�าพิพากษา ซึ่งเป็นเรื่องที่ส�านักงานอัยการสูงสุดในประเทศ
สมาชิกอาเซียนจะต้องหารือร่วมกันเพื่อให้กระบวนการการ
บังคับใช้กฎหมายเป็นไปตามแนวทางเดียวกันสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ในการจัดตั้ง AEC

วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย

1. เพื่ อ น� า ผลการวิ จั ย มาใช้ ใ นการก� า หนดแผน
ยุทธศาสตร์ ส�านักงานอัยการสูงสุด ในการรองรับการเข้าสู่
ระบบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
2. เพื่ อ เป็ น แนวทางในการเสนอแนะการแก้ ไ ข
กฎหมายซึ่งได้รับผลกระทบจากการเข้าสู่ระบบประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
วิธีกำรวิจัย
ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary
Research) โดยท�าการเก็บรวบรวมกฎหมาย ข้อมูลเกี่ยวกับ
ระบบและบทบาทของพนักงานอัยการ ตลอดจนการเตรียมการ
ของส�านักงานอัยการในประเทศต่าง ๆ เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จากต�ารา กฎหมาย หนังสือ
งานวิ จั ย บทความทางวารสารหนั ง สื อ พิ ม พ์ วิ ท ยานิ พ นธ์
รายงานการประชุ ม และการสัมมนาทางวิช าการ สิ่ง พิมพ์
ต่ า งๆ รวมทั้ ง ข้ อ มู ล จากเครื อ ข่ า ย internet ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ แล้วน�ามาศึกษาวิเคราะห์อย่างเป็นระเบียบเพื่อ
ใช้ในการสร้างระบบงาน แนวคิดส�าหรับการวิเคราะห์ รวมทั้ง
แสดงเนื้อหาระบบเบื้องต้น
กำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรน�ำเสนอข้อมูล
1. ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและน�า
มาวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยอาศัย
หลักตรรกะวิเคราะห์ (Logical Analysis) และเชิงเปรียบเทียบ
โดยการน�าข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์ จากเอกสารทาง
วิชาการ หนังสือ, บทความ, วารสาร, งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ทฤษฎี
แนวคิ ด หนั ง สื อ พิ ม พ์ รายงานการประชุ ม ทางวิ ช าการ
สิ่ ง ตี พิ ม พ์ ต ่ า ง ๆ รวมทั้ง ข้อมูลทาง internet ทั้ง ในและ
ต่างประเทศมาสังเคราะห์วิเคราะห์เชิงเนื้อหา และ น�าเสนอ
เนื้อหาบรรยายเชิงเปรียบเทียบ
วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 13 (พฤษภาคม
งหาคม2559)
2559)
(กันยายน - ธั- นสิวาคม
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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 การรวมตัว กันทางเศรษฐกิจย่อ มน� ามาซึ่ ง
การค้ า การลงทุ น ที่ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมหาศาล แต่ โ ดยที่
หลักเกณฑ์กฎหมายภายในของแต่ละประเทศมีความแตกต่าง
กั น อย่ า งมาก อี ก ทั้ ง ระบบกฎหมายของบางประเทศก็ ใ ช้
หลักกฎหมายคอมมอนลอว์ บางประเทศใช้ระบบประมวล
กฎหมาย โอกาสทีจ่ ะเกิดปัญหาจากทางการค้า การลงทุน และ
การบริการจึงมีมาก นอกจากนี้ จะเกิดปัญหาในการบังคับใช้
กฎหมายซึง่ จ�ากัดเฉพาะในเขตแดนของแต่ละรัฐเท่านัน้ รวมทัง้
เกิ ด ปั ญ หาการขั ด กั น ของกฎหมาย ตลอดจนการตี ค วาม
กฎหมายของศาลในแต่ ล ะประเทศที่ อ าจจะแตกต่ า งกั น
กฎหมายภายในรัฐหนึ่งรัฐเดียวไม่อาจจะแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม ความจ� า เป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี ก ติ ก าร่ ว มกั น ผ่ า นทาง
กฎหมายระหว่างประเทศ และจารีตประเพณีทางการค้าจะต้อง
มีมากขึ้น
1.4 การจัดตั้ง AEC จะก่อให้เกิดแรงงานย้ายถิ่น
มากขึ้น โอกาสที่จะเดินทางเข้าไปท�างานยังอีกประเทศหนึ่ง
ท�าได้ง่ายขึ้น มีโอกาสสูงที่จะเกิดแรงงานผิดกฎหมายข้ามชาติ
จ�านวนมาก รวมทั้งการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิของ
แรงงานเหล่านี้
1.5 เมื่อมีการปฏิสัมพันธ์ทางการค้า การลงทุน
และการเดินทางไปมาข้ามประเทศมากขึ้น ย่อมก่อให้เกิด
ปัญหาความขัดแย้งและข้อพิพาทในทางคดีมากขึ้น ความ
จ�าเป็นทีจ่ ะต้องมีการระงับข้อพิพาทผ่านทางศาลหรือการระงับ
ข้อพิพาททางเลือกผ่านอนุญาโตตุลาการย่อมมีมากขึ้น
1.6 การบังคับการตามค�าตัดสินชี้ขาดข้อพิพาท
ในทางคดีที่เกิดขึ้นข้ามพรมแดนไปยังอีกรัฐหนึ่งย่อมเป็นไปได้
ยากเพราะมีอุปสรรคด้านกฎหมายภายในและอาจเป็นการ
ล่วงล�้าอ�านาจอธิปไตยของอีกรัฐได้

งานวิจยั นีม้ งุ่ ศึกษาบทบาทของพนักงานอัยการภายหลัง
ไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community - AEC) ซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม
2558 จากการวิ จั ย พอสรุ ป ความได้ ว ่ า ภายหลั ง จากที่
ประเทศไทยเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ในปลายปี
พ.ศ. 2558 จะเกิดผลกระทบด้านกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมโดยเฉพาะระบบงานของพนักงานอัยการในด้านต่าง
ดังนี้
1. ผลกระทบจำกกำรเปิ ด เสรี AEC ต่ อ ระบบ
กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมของไทย
การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community หรือ AEC) ถือเป็นผลงานที่เป็น
รูปธรรมที่สุดของสมาคมอาเซียนนับจากการก่อตั้งอาเซียน
มาตั้งแต่ ปี 2510 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การรวมตัวทาง
เศรษฐกิ จ ที่ มี ก ารเคลื่ อ นย้ า ยเสรี ข องสิ น ค้ า การบริ ก าร
การลงทุน และแรงงานในระหว่างประเทศสมาชิก โดยประเทศ
ภาคีสมาชิกอาเซียนได้กา� หนดขัน้ ตอนตามพิมพ์เขียวเพือ่ จัดตัง้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ที่ร่างไว้
ในปี 2550 ว่าแผนงานต่าง ๆ ที่จะจัดตั้ง AEC ต้องท�าให้แล้ว
เสร็จภายในปี 2558 เพื่อให้อาเซียนมีการเคลื่อนย้ายสินค้า
บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือได้อย่างเสรี ซึ่งหากประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนเป็นรูปร่างโดยสมบูรณ์แล้ว อาเซียนจะ
กลายเป็นกลุ่มทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูงที่สุดในเอเชีย
มีประชากรกว่า 600 ล้านคน ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
2.4% ของโลก ขนาดพื้ น ที่ 3% ของพื้ น ที่ โ ลก รวมทั้ ง
ทรัพยากรธรรมชาติอีกมากมาย ยิ่งหากในอนาคตอาเซียน
สามารถรวมตัวกับประเทศในเอเชียตะวันออกทั้งจีน ญี่ปุ่น
เกาหลีใต้ได้เมื่อไร จะกลายเป็นกลุ่มการค้าที่มีศักยภาพและ
อิทธิพลสูงที่สุดในโลกทั้งทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ
การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนย่อมน�ามา
ซึง่ การเปลีย่ นแปลงทัง้ ทางบวกมหาศาลและทางลบในบางกรณี
แต่กล่าวเฉพาะในแง่ของกฎหมายและอาชญากรรม มีการ
คาดหมายถึงผลร้ายที่อาจจะติดตามมาภายหลังการเปิดเสรี
หลายประการคือ
1.1 พืน้ ทีข่ องรัฐอันกว้างใหญ่มหาศาลจะเปิดทาง
ให้อาชญากรจากรัฐหนึง่ กระท�าผิดในอีกรัฐหนึง่ ได้โดยง่าย และ
จะใช้ประโยชน์จากการเข้าออกในรัฐภาคีหลบหนีการจับกุมไป
ยังอีกรัฐหนึง่ ได้โดยสะดวก ซึง่ กลายเป็นทีม่ าของอาชญากรรม
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2.2.2 ในการด�าเนินคดีแพ่ง โดยที่การค้า
การลงทุนมีมากขึ้น แต่ปัจจุบัน ประเทศไทยแทบไม่มีความ
ตกลงความร่วมมือในคดีแพ่งและพาณิชย์กับประเทศใดเลย
นอกจากอินโดนีเซีย ในอนาคต เชือ่ ว่าอาเซียนอาจสร้างความ
ตกลงร่วมมือกันทางคดีแพ่งและพาณิชย์ผ่านทางศาล หรือ
กระทรวงยุติธรรม ซึ่งอัยการในฐานะทนายความของรัฐและ
ผูม้ ปี ระสบการณ์ในการท�าคดีแทนรัฐบาลย่อมมีบทบาทในการ
เข้าร่วมพัฒนากลไกความร่วมมือในคดีแพ่งและพาณิชย์ของ
อาเซียน
2.2.3 ในการด�าเนินคดีทรัพย์สินทางปัญญา
ส�านักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
ในส�านักงานอัยการสูงสุดที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องจะมี
บทบาทมากขึ้นในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ทางปัญญาของประเทศอื่น อาทิ กรณีมีการละเมิดลอกเลียน
ลิขสิทธิ์หรือละเมิดเครื่องหมายการค้าสินค้าของต่างประเทศ
และผู้เสียหายต้องการด�าเนินคดีอาญากับผู้กระท�าความผิด
ส�านักงานอัยการจะต้องเป็นผู้ฟ้องคดีแทนผู้เสียหาย
2.3 ในด้ า นระบบงานด้ า นการคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ
เสรีภาพของประชาชน
เมื่อมีการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติทั้งจาก
ประเทศไทยไปต่ า งประเทศ และจากต่ า งประเทศมา
ประเทศไทย และมีการละเมิดสิทธิของคนงานทั้งทางร่างกาย
และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานทั้งการช�าระค่าจ้าง
การดูแลสวัสดิการยามเจ็บป่วย อัยการจะต้องเข้าไปให้
ความช่ ว ยเหลื อ คุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องแรงงานข้ า มชาติ ใ น
ประเทศไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ มิใช่เพียงแต่
ค� า นึ ง ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการป้ อ งกั น และปราบปราม
อาชญากรรมชาติเท่านั้น แต่อัยการจะต้องให้ความคุ้มครอง
สิ ท ธิ เ สรี ภ าพของแรงงานข้ า มชาติ ที่ เ ข้ า มาท� า งานใน
ราชอาณาจักรไทยด้วยทัง้ นีเ้ ป็นไปตามทฤษฎีวา่ ด้วยการอ�านวย
ความยุติธรรมที่รัฐจะต้องค�านึงถึงการควบคุมอาชญากรรม
(Crime Control Model) และทฤษฎีวา่ ด้วยกระบวนนิตธิ รรม
(Due Process Control) ประกอบกันด้วย
3. กำรเตรียมควำมพร้อมของส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุด
เพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ AEC
3.1 การก�าหนดยุทธศาสตร์สา� นักงานอัยการสูงสุด
ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ในส่วนของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนว่า
“ส�านักงานอัยการสูงสุดมีความพร้อมในการที่ประเทศไทยจะ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและมีบทบาทส�าคัญด้านกระบวนการ
ยุติธรรมในประชาคมอาเซียนตามกรอบพันธกิจของส�านัก”

2. บทบำทของอัยกำรต่อกำรเปลี่ยนแปลงภำยหลัง
กำรเข้ำสู่ AEC
2.1 ในด้านการอ�านวยความยุติธรรม
2.1.1 ในทางอาญาคดีอาญาระหว่างประเทศ
จะมีปริมาณและความซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะคดีความผิด
เกีย่ วกับการฉ้อโกงข้ามชาติ คดีปลอมบัตรเครดิต ปลอมหนังสือ
และเอกสารเดินทาง การค้ามนุษย์ โสเภณีข้ามชาติ รวมทั้ง
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ และระบบไอที ฯลฯ พนักงาน
อัยการจะต้องเข้ามาฟ้องร้องด�าเนินคดีกับผู้กระท�าความผิด
เพื่ อ สร้ า งความสงบสุ ข ให้ กั บ สั ง คม รวมทั้ ง ลดปั ญ หา
อาชญากรรมภายในประเทศ
2.1.2 ในทางแพ่ง และพาณิชย์ โดยที่การ
ด�าเนินคดีในศาลยุติธรรมมีความล่าช้า มีรูปแบบเป็นทางการ
และเสียค่าใช้จา่ ยมาก รวมทัง้ เนือ้ หาของกฎหมายเน้นกฎหมาย
ภายในและอ� า นาจอธิ ป ไตยของรั ฐ มากเกิ น ไป การระงั บ
ข้อพิพาทด้วยกระบวนการยุติธรรมทางศาลจึงไม่เป็นที่นิยม
ในทางการค้าระหว่างประเทศ การระงับข้อพิพาทผ่านทาง
อนุญาโตตุลาการได้รบั ความนิยมทางการค้ามากกว่า ส�านักงาน
อัยการสูงสุดจะมีบทบาทอย่างส�าคัญมากขึน้ ในการเป็นตัวแทน
ของรัฐในภารกิจการรักษาผลประโยชน์ของประเทศในการ
ว่าต่างแก้ตา่ งคดีอนุญาโตตุลาการ รวมทัง้ มีบทบาทร่วมในการ
พัฒนากลไกและกระบวนระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่าง
ประเทศโดยอนุญาโตตุลาการด้วย
2.2 ในด้านการบังคับใช้กฎหมาย และการบังคับ
คดี
2.2.1 ในทางอาญา ภายหลังการเข้าสู่ AEC
ส�านักงานอัยการสูงสุดจะต้องด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติของอาเซียนร่วมกับพนักงาน
สืบสวนสอบสวนในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและ
การค้ายาเสพติดข้ามแดน ซึ่งมีแนวโน้มการก่ออาชญากรรม
ทีจ่ ะเพิม่ มากขึน้ ในประเทศไทยและมีความเกีย่ วพันกับภูมภิ าค
อาเซียน งานต่อต้านการก่อการร้ายสากลที่จะใช้ประเทศไทย
เป็นทางผ่านและเคลื่อนไหวในการก่อการร้ายเนื่องจากเป็น
ประเทศเปิดส�าหรับนักท่องเทีย่ ว รวมทัง้ บทบาททีส่ า� คัญในงาน
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งจะทวีมากขึ้นในแง่ของปริมาณผู้กระท�า
ความผิดทีส่ า� นักงานอัยการสูงสุดจะต้องขอตัวมาด�าเนินคดีใน
ไทยหรือถูกร้องขอจากรัฐอื่นเพื่อให้ส่งคนของชาติอื่นออกไป
รับการพิจารณาคดีในประเทศที่ร้องขอ ซึ่งส�านักงานอัยการ
สูงสุดหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการด�าเนินการ
ภายหลังการเข้าสู่ AEC
(พฤษภาคม
งหาคม2559)
2559)
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ต่างประเทศเป็นผู้เสียหายก็จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน
และมีหลายกรณีที่พนักงานอัยการต้องเข้าไปร่วมสอบสวนกับ
พนักงานสอบสวน เช่น การสอบสวนเด็กต่างชาติ การประกาศ
จัดตัง้ ส�านักงานการสอบสวนของส�านักงานอัยการสูงสุด จึงเป็น
ก้าวส�าคัญในการเตรียมความพร้อมด้านกระบวนการยุติธรรม
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย
3.2.2 ศู น ย์ พั น ธกิ จ ประชาคมอาเซี ย น
(ASEAN COMMUNITY MISSION CENTRE)
ศูนย์พันธกิจประชาคมอาเซียนจัดตั้ง
ขึ้ น เพื่ อ รองรั บ ภารกิ จ และการด� าเนิ น งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ประเทศสมาชิกอาเซียน อันได้แก่ การจัดท�าบันทึกข้อตกลง
การเจรจาความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ เพือ่ ให้การด�าเนินงาน
สอดคล้องกับกรอบนโยบายของรัฐบาลและท่าทีของประชาคม
อาเซียนผ่านการท�างานของบุคลากรที่มีความรู้และความ
เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอาเซียนโดยมีจุดมุ่งหมายส�าคัญ เพื่อ
ให้ศูนย์ฯ แห่งนี้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการประสานความ
ร่ ว มมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงานทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ
ทัง้ เชิงนโยบายและปฏิบตั กิ ารเชิงรุก รวมทัง้ เพือ่ รองรับภารกิจ
หน้าที่ของส�านักงานอัยการสูงสุด ภายใต้กรอบอาเซียนที่มี
เพิ่ ม มากขึ้ น ให้ เ ป็ น ไปอย่ า งรวดเร็ ว และสามารถรั บ มื อ กั บ
ภั ย คุ ก คามของอาชญากรรมรู ป แบบใหม่ อั น จะก่ อ ให้ เ กิ ด
ความปลอดภัยและความมั่นคงแก่ประชาชน รวมถึงพัฒนา
ระบบจั ด การระงั บ ข้ อ พิ พ าทอย่ า งสั น ติ โดยวิ ธี ไ กล่ เ กลี่ ย
ประนีประนอมตามข้อก�าหนดของกฎบัตรอาเซียน
4. กำรศึกษำเปรียบเทียบกฎหมำยและควำมพร้อม
ของประเทศอำเซียนอื่น ๆ
จากการศึ ก ษากฎหมายเปรี ย บเที ย บของ
ประเทศไทยและประเทศผูก้ อ่ ตัง้ อาเซียนอืน่ อีก 4 ประเทศ คือ
ฟิลปิ ปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ การศึกษาในเรือ่ ง
การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายและการเตรียมความพร้อม
ในการท�างานของส�านักงานอัยการสูงสุดของแต่ละประเทศ
ดังนี้
ระบบกฎหมำย มีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับที่มา
ของประเทศนั้น ๆ อาทิ มาเลเซีย สิงคโปร์ เคยเป็นอาณานิคม
ของอังกฤษ จึงรับระบบคอมมอนลอว์มาเป็นระบบกฎหมาย
ของตน อินโดนีเซียเคยเป็นอาณานิคมของเนเธอร์แลนด์จึงใช้
ระบบประมวลกฎหมายผสมผสานกับจารีตประเพณีของชุมชน
ท้องถิ่น ส่วนฟิลิปปินส์เคยถูกทั้งสเปนและสหรัฐฯ ปกครองจึง
ใช้กฎหมายในรูปแบบผสมคือ ใช้ระบบประมวลกฎหมาย
แต่การตีความกฎหมายรวมทัง้ การเขียนค�าพิพากษา การอ้างอิง

ทั้ ง นี้ ส� า นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด ก� า หนด
ยุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคง
และต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวิจยั และพัฒนากฎหมาย
และการเจรจาท�าข้อตกลงในประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความรู้ความเข้าใจ
เรื่ อ งประชาคมอาเซี ย น และการพั ฒ นาบุ ค ลากรแต่ ล ะ
ยุทธศาสตร์ข้างต้น
ส�านักงานอัยการจะก�าหนดกิจกรรมต่างๆ
ในแผนงานย่อยออกไป ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับ AEC โดยตรงโดย
ไม่เกี่ยวกับประชาคมการเมืองและความมั่นคง หรือประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมส�านักงานอัยการสูงสุดได้ก�าหนดภารกิจ
ที่ด�าเนินการตามประเด็นกิจกรรมต่าง ๆ ในสามเรื่อง คือ
ด้ า นการระงั บ ข้ อ พิ พ าททางการค้ า (อนุ ญ าโตตุ ล าการ)
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และด้านการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา นอกจากนี้ ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ในส่วนของการ
พัฒนากฎหมาย ส�านักงานอัยการสูงสุดได้ด�าเนินการพัฒนา
กลไกและกระบวนการระงับข้อพิพาททางการค้าผ่านทาง
อนุ ญ าโตตุ ล าการซึ่ ง ส� า นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด มี ภ ารกิ จ และ
สามารถรั ก ษาผลประโยชน์ ข องรั ฐ ในการเป็ น ตั ว แทนของ
รัฐบาลในการว่าต่างแก้ต่างคดีอนุญาโตตุลาการให้หน่วยงาน
ของรัฐจึงมีส่วนร่วมในจึงมีบทบาทในการพัฒนากฎหมาย
อนุญาโตตุลาการใหม่ด้วย
3.2 การปรับ ปรุง โครงสร้างองค์ก รเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสู่ AEC ส�านักงานอัยการสูงสุดได้จัดตั้ง
ส�านักงานสอบสวนและศูนย์พันธะกิจอาเซียน
3.2.1 ส� า นั ก งานการสอบสวน โดยที่ ก าร
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน จะท�าให้เกิดคดีความผิดที่กระท�าลง
นอกราชอาณาจักรเพิ่มมากขึ้น ส�านักงานอัยการสูงสุดจึง
จ�าเป็นต้องจัดตั้งส�านักงานการสอบสวนขึ้น เพื่อรองรับการ
สอบสวนคดีประเภทดังกล่าวทีก่ ฎหมายก�าหนดให้อยั การสูงสุด
เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ อาทิ กรณีความผิดเกิดขึ้น
นอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 20 ป.วิอาญา คดีความผิดตาม
พ.ร.บ. ป้ อ งกั น และปราบปรามการมี ส ่ ว นร่ ว มในองค์ ก ร
อาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 นอกจากนี้ คดีที่ชาว
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บรรทัดฐานของคดีก่อนใช้รูปแบบของคอมมอนลอว์ ส�าหรับ
ประเทศไทยใช้ระบบประมวลกฎหมาย (อนุชาติ คงมาลัย,
2557)
ระบบงำนอัยกำร โดยทั่วไปมีความคล้ายคลึงกัน
คือ พนักงานอัยการมีอ�านาจฟ้องร้องด�าเนินคดีอาญาแทนรัฐ
รวมทัง้ เป็นผูแ้ ทนในคดีทรี่ ฐั เป็นโจทก์หรือจ�าเลยในคดีแพ่งและ
พาณิชย์ อัยการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารในระดับหนึง่
ส่วนอ�านาจการสอบสวนคดีในไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์
เป็นงานของพนักงานสอบสวน (ในกรณีของไทย โดยทั่วไป
อ�านาจการสอบสวนเป็นของพนักงานสอบสวน แต่ในคดี
ความผิดนอกราชอาณาจักร และความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การป้ อ งกั น และปราบปรามการมี ส ่ ว นร่ ว มในองค์ ก ร
อาชญากรรมข้ามชาติกฎหมายก�าหนดให้อา� นาจและหน้าทีก่ าร
สอบสวนและการด�าเนินการอื่นเป็นของอัยการสูงสุดหรือ
ผู้รักษาการแทน) ส่วนในอินโดนีเซียคดีที่มีความส�าคัญ เช่น
คดีทจุ ริตของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐและคดีเกีย่ วกับการส่งผูร้ า้ ยข้าม
แดนเป็นต้น อัยการเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวน (ASEAN
Law Association, Indonesian Legal System, 2015)
ในฟิลิปปินส์ อัยการมีอ�านาจหน้าที่ควบคุมดูแลการสอบสวน
คดีอาญาและสามารถเริ่มต้นท�าการสอบสวนคดีอาญาได้เอง
หลังจากได้รับรายงานจากหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายหรือ
ได้รับค�าร้องทุกข์จากประชาชนแต่การสอบสวนคดีอาญาโดย
ทั่ ว ไปจะเป็ น การร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า งเจ้ า หน้ า ที่ ต� า รวจกั บ
พนักงานอัยการ (Pangalangan, 2001, p. 19) จึงเห็นได้ว่า
ในปัจจุบนั ระบบงานอัยการในหลายประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียน ไม่เพียงแต่มีบทบาทในการฟ้องคดีและด�าเนินคดีใน
ศาลเท่านั้นแต่ยังจะต้องเข้าไปร่วมในการสอบสวนคดีอาญา
ด้วย ฉะนัน้ ตามแนวความคิดทีว่ า่ การสอบสวนและการฟ้องคดี
จะต้องแยกจากกัน เพื่อเป็นการถ่วงดุลและคานอ�านาจกัน
ระหว่างหน่วยงานที่มีอ�านาจในการสอบสวนและการฟ้องคดี
จึงไม่อาจน�ามาใช้ในกระบวนการยุติธรรมปัจจุบัน แต่กระแส
ในแนวความคิ ด ที่ ว ่ า การสอบสวนและการฟ้ อ งคดี เ ป็ น
เนือ้ เดียวกันไม่อาจาแบ่งแยกกลับเป็นทีน่ ยิ มน�ามาใช้ระบบการ
อ�านวยความยุติธรรมทางอาญามากยิ่งขึ้น
4.1 การเตรี ย มความพร้ อ มด้ า นกฎหมายเพื่ อ
รองรับการเปิด AEC
จากการศึกษาพบว่า สิงคโปร์เป็นประเทศทีม่ ี
ความพร้อมด้านกฎหมายมากที่สุดใน 5 ประเทศที่ศึกษา ไทย
และมาเลเซีย มีความพร้อมล� าดับใกล้เคียงรองลงมาจาก
สิงคโปร์ ส่วนฟิลปิ ปินส์ และอินโดนีเซียมีความพร้อมน้อยทีส่ ดุ
วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 31 (กั
นยายน - ธั-นสิวาคม
(พฤษภาคม
งหาคม2559)
2559)

สิงคโปร์ สิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศที่มีการ
เปิดกว้างทางด้านการค้าเสรีมากที่สุดในอาเซียน รวมทั้งเป็น
ประเทศที่ได้รับการจัดอันดับโดยธนาคารโลกให้เป็นประเทศ
ที่น่าลงทุนที่สุดในโลก และยังเป็นที่หนึ่งในด้านคุณภาพการ
ศึกษาของโลก จากการจัดอันดับขององค์การเพือ่ ความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (ข้อมูล Intra ASEAN FDI
Inflows, 2009) สิงคโปร์มีความพร้อมด้านกฎหมายมากที่สุด
เนื่องจากเป็นประเทศเปิด ที่เจริญและพัฒนามาจากการค้า
ระหว่ า งประเทศ จึ ง มี ก ฎเกณฑ์ เ พื่ อ การค้ า การลงทุ น
การบริการเสรีอยู่แล้ว ส่วนเรื่องแรงงาน สิงคโปร์ได้ผ่อนคลาย
แรงงานฝีมือเข้าประเทศตนมากกว่าข้อตกลงการยอมรับ
ร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangements) MRA
ที่ท�าไว้ใน 7 สาขาวิชาชีพ 1 งานบริการ (แพทย์ ทันตแพทย์
พยาบาล วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี ช่างส�ารวจ และอาชีพด้าน
การท่องเที่ยว) โดยมีการเปิดเสรีแรงงานฝีมือในอาชีพเหล่านี้
แต่สิงคโปร์ไปไกลกว่าข้อตกลง MRA กล่าวคือ อนุญาตให้
ทนายความต่างชาติให้เข้าไปว่าความและท�างานในสิงคโปร์
โดยให้ลงทะเบียนและขอใบอนุญาตกับส�านักวิชาชีพกฎหมาย
(The Legal Profession Secretariat) ซึ่งเป็นส�านักงานหนึ่ง
ในส�านักงานอัยการสูงสุดของสิงคโปร์ได้
ไทย แม้ไม่มีข้อจ�ากัดในรัฐธรรมนูญของไทย
ที่กีดกันการค้า การลงทุน บริการเสรี แต่การท�าความตกลง
หรือการยอมรับพันธกรณีจากความตกลงอาเซียนต่างๆ ทีม่ ผี ล
ผูกพันให้จ�าต้องแก้กฎหมายภายในของไทย มีข้อจ�ากัดตาม
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 190 (แม้ในปัจจุบนั ได้ถกู ยกเลิก
ไปแล้ว แต่เชื่อในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คงจะต้องมีหลักการใน
ท�านองเดียวกันนี้อีก) ที่ต้องให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบ หรือ
การไปเจรจาท�าความตกลงหรือสนธิสัญญาที่มีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและสังคมอย่างมากหรือมีข้อบทให้เปิดเสรีด้านการ
ค้าการลงทุน รัฐบาลต้องเสนอกรอบการเจรจาให้รัฐสภาให้
ความเห็ น ชอบก่ อ น ซึ่ ง ในกรณี ข องการจั ด ตั้ ง ประชาคม
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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แม้ไทยจะไม่มขี อ้ จ�ากัดในรัฐธรรมนูญทีจ่ ะเป็น
อุปสรรคต่อหลักการของ AEC แต่กฎหมายไทยจ�านวนมากก็
ยังไม่สอดคล้องกับการเปิดเสรีทางการค้า การลงทุน บริการ
และแรงงาน และควรได้รับการปรับปรุง อาทิ
กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า เพื่อ
ให้การค้าเสรีเป็นไปอย่างเป็นธรรม จะต้องมีการแก้ไข พ.ร.บ.
การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 มิฉะนั้น ธุรกิจขนาดกลาง
(SMEs) ของไทยอาจได้รบั ผลกระทบจากการเปิดตลาดการค้า
เสรีในกลุ่มประเทศอาเซียนได้
กฎหมายที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับสัญชาติของ
ผูป้ ระกอบการหรือการถือหุน้ ของคนต่างด้าวในนิตบิ คุ คลทีเ่ ป็น
ผู้ประกอบการอาทิ ควรแก้ไขพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เพื่อให้สอดรับกับการที่จะ
ต้องอนุญาตให้นักลงทุนอาเซียนถือหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
70 ในทุกสาขาบริการภายในปี 2558 หรือให้มีการแก้ไขพระ
ราชกฤษฎีกาก�าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพทีห่ า้ มคนต่างด้าว
ท�า พ.ศ. 2522 จ�านวน 39 อาชีพ เพือ่ ให้สอดคล้องกับข้อตกลง
ยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Agreements) เป็นต้น
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน เพื่อ
สนับสนุนให้เอกชนไทยสามารถได้ รับประโยชน์จากการย้าย
ฐานการผลิตไปยังรัฐภาคีของประชาคมอาเซียนทีม่ ตี น้ ทุนการ
ผลิตต�่ากว่าในประเทศไทยอันจะท�าให้ภาคเอกชนไทยได้รับ
ประโยชน์ ได้อย่างเต็มที่
กฎหมายว่าด้วยการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับ
การค้าการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการระงับข้อ
พิพาทนอกศาลรวมทั้งการส่งเสริมสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ตามพระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550
เพื่อรองรับการยุติข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้น จากการเปิดตลาด
การค้า การลงทุนในประเทศ
มำเลเซีย ไม่มีข้อจ�ากัดตามรัฐธรรมนูญ
ในเรื่องความเท่าเทียมกันของแรงงานมาเลเซียหรือแรงงาน
ต่างชาติ แต่หลายครั้งรัฐบาลมาเลเซียก็มีนโยบายเลือกปฏิบัติ
กับคนงานต่างชาติ อาทิ ในกรณีเศรษฐกิจตกต�่า ให้คนงาน
ต่างชาติออกจากงานก่อน อย่างไรก็ตาม มีพฒ
ั นาการการแก้ไข
กฎหมายให้สอดคล้องกับการจัดตั้ง AEC หลายอย่าง กล่าวคือ
ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 2009 มาเลเซียได้ผ่อนคลายกฎ
ระเบียบของการเข้ามาลงทุนของคนต่างด้าวตามประกาศของ
คณะกรรมการการลงทุนของต่างประเทศ (The Foreign
Investment Committee (FIC) guidelines) โดยอนุญาตให้
บุคคลหรือนิติบุคคลต่างประเทศสามารถถือครองหุ้นและ
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ทรัพย์สินของบริษัทจากเดิมไม่เกินร้อยละ 49 เป็นร้อยละ 70
หรืออาจถือครองหุ้นได้ทั้งหมดในกรณีเป็นกิจการค้าขายส่ง
ยิง่ กว่านัน้ ยังผ่อนคลายการถือครองหรือได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หรือ
ที่ดินในกรณีมีการลงทุนในมาเลเซียจ�านวนมากโดยไม่ต้องขอ
อนุญาตกับคณะกรรมการการลงทุนของต่างประเทศก่อน
เช่ น เดิ ม แต่ ม าเลเซี ย ก็ ยั ง มี ข ้ อ จ� า กั ด คุ ้ ม ครองคนชาติ ห รื อ
คนพื้นเมืองชาวภูมิบุตราโดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวกับความ
มั่นคงของประเทศหรือกิจกรรมที่กระทบความเป็นอยู่ดั้งเดิม
ของคนท้องถิ่น อาทิ การผลิตและทอผ้าบูติค อุตสาหกรรม
ปู น ซี เ มนต์ กิ จ การพลั ง งาน น�้ า การป้ อ งกั น ประเทศ
การโทรคมนาคม ประกันภัยและธนาคาร (Malaysia Ministry
of Finance, 2014) รวมทั้งมาเลเซียเลือกที่จะคุ้มครอง
อุตสาหกรรมรถยนต์ทคี่ นต่างชาติมขี อ้ จ�ากัดการถือหุน้ ได้นอ้ ย
กว่าที่ก�าหนดไว้ในแผนงานของ AEC เป็นต้น ในด้านตลาดทุน
และการเงิน รัฐบาลมาเลเซียได้แก้ไข พ.ร.บ. Capital Markets
and Services Act 2007 เพื่อช่วยลดขั้นตอนในการขอรับใบ
อนุญาตของบริษัทต่างชาติและลดค่าธรรมเนียมต่างๆ ลง ซึ่ง
จะมีผลสอดคล้องกับการจัดตั้ง AEC
อินโดนีเซีย การเข้าสู่ AEC อาจไม่สามารถ
ท�าได้สมบูรณ์ เนื่องจากอินโดนีเซียมีข้อจ�ากัดในรัฐธรรมนูญ
ซึง่ เป็นกฎหมายแม่บทในการปกครองประเทศ มาตรา 33 ของ
รัฐธรรมนูญอินโดนีเซียก�าหนดรูปแบบในการด�าเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของประเทศใช้ระบบสหกรณ์ รวมทั้งกำรผลิต
แขนงทีส่ ำ� คัญต่อรัฐ และกำรผลิตซึง่ กระทบกระเทือนถึงชีวติ
ควำมเป็นอยู่ของประชำชนส่วนใหญ่ให้อยู่ในควำมควบคุม
ดูแลของรัฐ ซึง่ บทบัญญัตดิ งั กล่าวไม่สอดรับการเปิดการค้าเสรี
การลงทุน แรงงาน และบริการเสรีใน AEC เลย และคงเป็นไป
ไม่ได้ทอี่ นิ โดนีเซียจะแก้รฐั ธรรมนูญให้เป็นไปตามหลักการของ
อาเซี ย น ในขณะที่ ยั ง มี ลั ท ธิ ช าติ นิ ย มรุ น แรงในประเทศนี้
โดยเฉพาะในระยะหลั ง เมื่ อ ใกล้ จ ะเปิ ด ประชาคมอาเซี ย น
กลับมีเสียงเรียกร้องจากฝ่ายชาตินยิ มทีใ่ ห้รฐั บาลทบทวนท่าที
ที่มีต่ออาเซียน ประโยชน์ที่จะได้จากอาเซียน เมื่อเทียบกับที่
อินโดนีเซียเป็นชาติใหญ่สุดในอาเซียนที่มีพื้นที่และจ�านวน
ประชากรเกือบครึ่งหนึ่งในอาเซียน แต่กลับต้องเสียสละ
ประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ ให้ ต ่ า งชาติ ม ากกว่ า ผลที่ จ ะได้ รั บ
อย่างไรก็ตาม ไม่เคยมีท่าทีจากรัฐบาลอินโดนีเซียที่จะถอนตัว
หรือลดบทบาทจากอาเซียนแต่อย่างใด แม้ในการประชุมผูน้ า�
อาเซียนทุกครัง้ ผูน้ า� ของอินโดนีเซียก็ยงั ประกันการจัดตัง้ 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
กฎระเบียบและจ�านวนของธุรกิจทีอ่ นุญาตให้คนต่างด้าวท�าได้
ในประเทศตน โดยพบว่า มีธุรกิจ 432 ประเภทที่เปิดให้
ด�าเนินการโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทีด่ า� เนินการ
โดยหน่วยงานของรัฐเท่านัน้ อาทิ ธุรกิจประมงขนาดเล็ก ธุรกิจ
ประมงทีม่ กี า� ลัง 30 ตัน ธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็กโครงการพิเศษ
เช่น การซ่อมถนน การสร้างท่อส่งแก๊ส การขนส่งขนาดเล็ก
และยังมีธรุ กิจทีส่ งวนไว้สา� หรับนักลงทุนในประเทศเท่านัน้ คือ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว, ธุรกิจป่าไม้, ธุรกิจเพื่อ
สุขภาพ เช่น ทันตแพทย์ กายภาพบ�าบัด ธุรกิจค้าปลีก เป็นต้น
ฟิลิปปินส์ มีปัญหาเริ่มต้นจากข้อบทใน
รัฐธรรมนูญของฟิลิปปินส์เองก็ไม่เอื้ออ�านวยให้เกิดการค้า
การบริการ หรือการลงทุนเสรีแล้ว เพราะรัฐธรรมนูญของ
ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ใ ห้ ค นฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ถื อ หุ ้ น ในกิ จ การสาธารณู ป โภค
อัตราส่วนร้อยละ 60 คนต่างชาติถือหุ้นได้เพียงร้อยละ 40
อ�านาจการบริหารจัดการกิจการเกี่ยวแก่งานสาธารณูปโภค
อาทิ โทรศัพท์ ไฟฟ้า ประปา ขนส่งมวลชน ท่าเรือ สนามบิน
เป็ น ของคนฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ซึ่ ง ศาลสู ง สุ ด ของฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ใ นคดี
Gambao (JosephTato, Paul P. Chen and Paolo Cesar
S. Boado, 2012) ศาลฎีกาของฟิลิปปินส์วินิจฉัยว่า ใน
รัฐธรรมนูญของฟิลปิ ปินส์ไม่ได้แยกสัดส่วนการถือครองหุน้ ทีม่ ี
สิทธิลงคะแนนเสียงหรือไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียง เจตนารมณ์
ของรั ฐ ธรรมนู ญ เพี ย งป้องกันมิใ ห้คนต่างชาติเ ข้าครอบง�า
การด�าเนินธุรกิจโทรคมนาคมทีเ่ ป็นสาธารณูปโภคทีส่ า� คัญและ
จ�าต้องสงวนไว้ให้แก่คนชาติฟลิ ปิ ปินส์เท่านัน้ คดีนบี้ ริษทั PLDT
ที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ลงคะแนนเสียงได้ส่วนใหญ่พยายามแยก
ประเภทหุ้นเพื่อชี้ว่าตนมิได้ละเมิดรัฐธรรมนูญ จึงเป็นการ
หลีกเลี่ยงรัฐธรรมนูญ ซึ่งการตีความของศาลสูงสุดฟิลิปปินส์
ในคดีนี้เป็นการตีความรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัด ท�าให้เกิด
บรรทั ด ฐานอนุ รั ก ษ์ นิ ย มแรงกล้ า จนยากที่ จ ะผลั ก ดั น การ
เคลื่อนย้ายทุนเสรีตามหลักการของการจัดตั้ง AEC ได้ ยังไม่
ต้ อ งกล่ า วถึ ง ข้ อ จ� า กั ด ด้ า นการประกอบอาชี พ รวมทั้ ง การ
ท� า ธุ ร กิ จ ของคนต่ า งชาติ ใ นฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ที่ ว างข้ อ ก� า หนดไว้
มากมายซึ่งล้วนแต่ไม่สอดคล้องกับ AEC
นอกจากนี้ ในวรรณกรรมนิติศาสตร์ของฟิลิปปินส์
กลับละเลยถึงความสมบูรณ์ของการจัดตัง้ AEC หรือประชาคม
อาเซียนภายในก�าหนดเวลาปี 2558 โดยมองว่า ปี 2558
(กันยายน - ธั- นสิวาคม
วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 13 (พฤษภาคม
งหาคม2559)
2559)

เป็นเพียงมาตรวัดความก้าวหน้าของความร่วมมือกันของ
อาเซียน ไม่ใช่เป้าหมายเด็ดขาด อาเซียนไม่มบี ทบังคับซึง่ ท�าให้
แตกต่างจากการจัดตั้งสหภาพยุโรป คือ อาเซียนใช้ความ
ยินยอมพร้อมใจ (Consensus) และการหารือกัน (Consultative) มากกว่าการสั่งการ ใช้การเจรจาท�าความเข้าใจใน
ลักษณะของ ASEAN way ที่เป็นอัตลักษณ์ของคนเอเชีย
โดยเฉพาะ
4.2 กำรเตรียมควำมพร้อมของส�ำนักงำนอัยกำร
สูงสุดในประเทศอำเซียน
4.2.1 จากการตรวจสอบ ยังไม่ปรากฏว่ามี
ประเทศใดที่จัดตั้งศูนย์พันธกิจประชาคมอาเซียนเช่นเดียวกับ
ของไทย นอกจากนี้ ไทยยังเป็นผูน้ า� ในการจัดการประชุมความ
ร่วมมืออัยการอาเซียนอยู่เนือง ๆ รวมทั้งมีความตกลง MOU
กั บ ส� านั ก งานอั ย การประเทศต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ค วามร่ ว มมื อ
ระหว่างกันอย่างไม่เป็นทางการอีกด้วย นอกจากนี้ มีแนวโน้ม
ที่ไทยจะเสนอให้มีการจัดตั้งสมาคมหรือประชาคมอัยการ
อาเซียนขึ้นในอนาคตด้วย
4.2.2 อั ย การของมาเลเซี ย อิ น โดนี เ ซี ย
ฟิลปิ ปินส์ และสิงคโปร์ มีหน้าทีห่ ลักในด้านเป็นผูป้ ระสานงาน
กลางในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเช่นเดียวกับของไทย
4.2.3 ในกรณีของสนธิสัญญาว่าด้วยความ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญาของภูมิภาคอาเซียน
อัยการของไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซียท�าหน้าที่
ผู้ประสานงานกลางในการให้ความช่วยเหลือและร่วมมือทาง
อาญากับประเทศต่าง ๆ ยกเว้นฟิลปิ ปินส์ทก่ี า� หนดให้กระทรวง
ยุติธรรมเป็นผู้ประสานงานกลาง
4.2.4 การจัดตั้ง AEC สิ่งที่ทุกประเทศจะได้
รับผลกระทบนอกจากปัญหากฎหมายและข้อพิพาทในคดี
พาณิชย์แล้ว จะเกิดปัญหาทางคดีอาญาเหมือนกันคือ คดีความ
ผิดข้ามชาติอ�านาจในการด�าเนินคดีและบังคับใช้กฎหมายจะ
สิ้นสุดลงที่พรมแดนของแต่ละประเทศ ท�าให้เกิดช่องว่างที่
ผู้กระท�าความผิดข้ามชาติได้ประโยชน์ และมีโอกาสหลุดรอด
จากการด�าเนินคดีเมือ่ ข้ามพ้นไปอีกประเทศหนึง่ เพราะจะเกิด
ความล่าช้าในการปฏิบัติงาน มีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินคดีที่
เพิ่มขึ้นมาก ฉะนั้น หากไม่มีความร่วมมือระหว่างประเทศที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบและความตกลงของ
อาเซียนจะท�าให้เกิดปัญหาการบังคับใช้กฎหมายภายหลังการ
จัดตัง้ AEC อย่างแน่นอน จึงมีความจ�าเป็นทีอ่ ยั การในประเทศ
อาเซียนจะต้องแสวงหาความร่วมมือที่ใกล้ชิดกันให้มากยิ่งขึ้น
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4.2.5 ในปัจจุบนั ส�านักงานอัยการสูงสุดของ
แต่ ล ะประเทศจะเน้ น งานกฎหมายที่ แ ตกต่ า งกั น อาทิ
ส�านักงานอัยการสูงสุดสิงคโปร์เน้นงานด้านอนุญาโตตุลาการ
ระหว่ า งประเทศ งานการค้าและการท�าธุรกรรมระหว่าง
ประเทศซึง่ ก็เป็นทีค่ าดการณ์ได้เพราะสิงคโปร์เป็นประเทศเปิด
และเศรษฐกิ จ ของสิง คโปร์เ กือบทั้ง หมดมีที่มาจากการค้า
ระหว่ า งประเทศ จึ ง มี ค วามจ� า เป็ น ที่ จ ะต้ อ งให้ มี บ ริ ษั ท
ต่างประเทศเข้ามาในประเทศตนมากที่สุด และจ�าต้องรักษา
และใช้กฎเกณฑ์การค้าและการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ
ที่เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศให้มากที่สุด
จึงเน้นงานด้านอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
ส�านักงานอัยการสูงสุดของมาเลเซีย
เน้นงานความช่วยเหลือและร่วมมือในคดีอาญา ซึ่งมาเลเซีย
เป็นผู้ริเริ่มตลอดจนยกร่างสนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญาของภูมิภาคอาเซียน (MLAT)
กระทรวงยุตธิ รรมของฟิลปิ ปินส์เน้นงานกฎหมายการค้าทีเ่ ป็น
ธรรมหรือกฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า ขณะที่
ส� า นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด ของไทยจะเน้ น บทบาทงานด้ า น
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในคดีอาชญากรรมข้ามชาติ
ปัญหาการปราบปรามการค้ามนุษย์และการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
เป็นส�าคัญ
4.2.6 อัยการของสิงคโปร์ มาเลเซีย นอกจาก
ท�าหน้าที่ในการฟ้องร้องคดีแล้ว ยังมีบทบาทน�าในการเสนอ
แนะในการแก้ไขกฎหมายหรือพัฒนากฎหมายภายในด้วย
ส�านักงานอัยการของสิงคโปร์ เป็นผู้แทนรัฐในการด�าเนินการ
จัดท�าความตกลงระหว่างประเทศนอกจากนี้ เพือ่ เน้นความเป็น
ศูนย์กลางทางด้านกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ส�านักงาน
อัยการสิงคโปร์ได้ให้ทุนและสนับสนุนให้พนักงานอัยการของ
ตนลาศึกษาและท�าการวิจยั กฎหมายการค้าระหว่างประเทศใน
มหาวิทยาลัยของรัฐและต่างประเทศอย่างเต็มที่เพื่อน�าข้อมูล
เหล่านี้มาป้อนให้กับส�านักงานของตนในลักษณะคลังข้อมูล
กฎหมายระหว่างประเทศ
ในฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ส� า นั ก งานที่ ป รึ ก ษา
กฎหมาย (Office of the State Counsel) ซึ่งเคยเป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ของส� า นั ก งานอั ย การฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ก็ ท� า หน้ า ที่ ใ ห้
ค�าปรึกษา/ความเห็นทางกฎหมายกับรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
ยุตธิ รรมรวมทัง้ การปฏิบตั ติ ามพันธกรณีทฟี่ ลิ ปิ ปินส์ผกู พันตาม
กฎหมายระหว่างประเทศด้วย (House of Representatives
Press Release on 10 November 2012)
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ส�าหรับอัยการไทยยังมีบทบาทจ�ากัด
ในการเสนอหรือยกร่างกฎหมาย แต่มีบทบาทหลักในด้านการ
ด� า เนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายในคดี ค วามผิ ด ข้ า มรั ฐ
อาทิ บทบาทตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติ และการค้ามนุษย์ ฉะนั้นอัยการไทย
จึงต้องเพิม่ บทบาทในด้านการสอบสวนมากยิง่ ขึน้ มิใช่เพียงแต่
จะมีหน้าที่ฟ้องคดีและด�าเนินคดีนั้นศาลเท่านั้น แต่อัยการ
ยังจะต้องเข้ามามีบทบาทในส�าคัญการสอบสวนดังเช่นใน
ต่ า งประเทศที่ ก� า หนดให้ อั ย การเป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบในการ
สอบสวนคดีอาญาด้วย ทั้งนี้เป็นไปตามทฤษฎีที่ว่าอ�านาจการ
สอบสวนและการฟ้องคดีต้องเป็นเนื้อเดียวกันมิอาจแบ่งแยก
กันได้

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
1.1 ประเทศไทยควรด� า เนิ น การการปรั บ ปรุ ง
กฎหมายให้เป็นมาตรฐานสากลสอดคล้องกับหลักการเปิดเสรี
ทางการค้า การลงทุน บริการ และการเคลือ่ นย้ายแรงงานฝีมอื
เสรีต่อไป แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่ด�าเนินการฝ่ายเดียวและยอม
เสียเปรียบประเทศอาเซียนอื่นๆ ที่ยังคงปล่อยให้มีกฎหมาย
ภายในของตนเป็ น อุ ป สรรคและขั ด ต่ อ หลั ก การเปิ ด เสรี
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 ควรมี ก ารการพั ฒ นาความร่ ว มมื อ ทาง
กฎหมายในระดั บ ภู มิ ภ าคโดยจั ด ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นา
กฎหมายอาเซียน หรือใช้องค์กรเดิมที่มีอยู่แล้วสนับสนุนการ
พัฒนากฎหมายภายในของอาเซียนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
อาทิ สนับสนุนให้ประเทศอาเซียนร่วมลงนามในอนุสญ
ั ญาหรือ
ความตกลงระหว่างประเทศของสหประชาชาติซึ่งจะท�าให้
กฎหมายภายในอาเซี ย นสอดคล้ อ งกั น เช่ น อนุ สั ญ ญา
สหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ
(United Nations Convention on Contracts for the
International Sale of Goods 1980 (CISG)) หรือในการ
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1.4 โดยทีใ่ นอนาคตอาชญากรสามารถใช้พรมแดน
ระหว่างประเทศเป็นทางผ่านและหลบหนีการกระท�าผิดจาก
รัฐหนึ่งไปอีกรัฐหนึ่ง จึงเห็นว่า ในอนาคตควรมีความตกลงใน
ระหว่างประเทศอาเซียนทีจ่ ะจัดให้มหี มายจับอาเซียน (ASEAN
Arrest Warrant) ที่ใช้บังคับการจับกุมในประเทศภาคีสมาชิก
ได้ ด ้ ว ยโดยอาจศึ ก ษารู ป แบบจากหมายจั บ ของยุ โ รป
European Arrest warrant (EAW) ซึ่งใช้บังคับมาตั้งแต่ปี
ค.ศ. 2004 เป็นแบบอย่างในการศึกษา นอกจากนัน้ ในอนาคต
เพื่อให้มาตรฐานความยุติธรรมเป็นแบบเดียวกันทั่วอาเซียน
ควรมีการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการจัดตัง้ ศาลยุตธิ รรม
อาเซียน หรือศาลสิทธิมนุษยชนอาเซียนซึ่งเป็นองค์การที่มี
สภาพเหนือรัฐ ทั้งนี้ คงเป็นเป้าหมายระยะไกลเพราะถ้าถึงขั้น
จัดตั้งศาลอาเซียนเหนือศาลยุติธรรมของรัฐแล้ว หมายถึง
การที่ประเทศอาเซียนสามารถก้าวข้ามลัทธิชาตินิยมมาสู่
ความเป็นภูมิภาคนิยมเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของพลเมือง
อาเซียน และหากเลยไปถึงขั้นนั้น ย่อมหลีกหนีไม่พ้นที่จะมี
องค์กรต�ารวจอาเซียนหรือส�านักงานอัยการอาเซียนด้วย
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติกำร
2.1 ส� า นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด ต้ อ งเร่ ง พั ฒ นา
บุคคลากรของตนเองให้มคี วามรูค้ วามสามารถโดยเฉพาะภาษา
อังกฤษซึง่ เป็นภาษากลางของอาเซียน รวมทัง้ จัดหาบุคลากรที่
มีความรู้ภาษาท้องถิ่นอื่น ๆ ของอาเซียน เช่น ภาษาจีนกลาง
ภาษามลายู ภาษาเวียดนาม ภาษาตากาล็อค ฯลฯ เข้ามาร่วม
ท� า งานในส� า นั ก งานซึ่ ง อาจเป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ฝ ่ า ยสนั บ สนุ น
เพื่อรองรับการท�างานที่เกี่ยวกับอาเซียนต่อไปในอนาคต
2.2 หลักสูตรคณะนิติศาสตร์ของไทยในอนาคต
อาจต้ อ งเปลี่ ย นไปจากการเรี ย นการสอนเพื่ อ ให้ บั ณ ฑิ ต
นิติศาสตร์รู้กฎหมายสี่มุมเมือง คือ กฎหมายแพ่ง อาญา
วิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา เพื่อเตรียมตัว
สอบเป็นเนติบัณฑิต อัยการ ผู้พิพากษา มาเป็นการเรียนการ
สอนกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายอาเซียน เพิ่มเติมจาก
หลักสูตรเดิมเพื่อเพิ่มทางเลือกให้บัณฑิตสามารถท�างานเป็น
ทนายความข้ามชาติอาเซียนได้ในอนาคต
2.3 ส�านักงานอัยการสูงสุดควรส่งเสริมการฝึก
อบรมและแลกเปลี่ยนพนักงานอัยการระหว่างกันไปอบรม
หลักสูตรกฎหมายระยะสั้นในอีกประเทศหนึ่ง รวมทั้งต้อง
พัฒนาและเพิม่ การวิจยั กฎหมายอาเซียนให้มากขึน้ ทัง้ ปริมาณ
และคุ ณ ภาพ โดยควรเริ่ ม จากการจั ด สรรงบประมาณให้
พนักงานอัยการท�าการวิจัยกฎหมายอาเซียนในมหาวิทยาลัย
ภายในประเทศหรือในต่างประเทศ

พั ฒ นาระบบงานอนุ ญ าโตตุ ล าการ อาเซี ย นอาจถื อ ตาม
กฎหมายแม่แบบของคณะกรรมาธิการว่าด้วยกฎหมายการค้า
ระหว่างประเทศของสหประชาชาติ UNCITRAL Model Law
on International Commercial Arbitration หรือในเรื่อง
การส่งค�าคู่ความและเอกสารไปยังต่างประเทศ ประเทศใน
อาเซี ย นอาจเข้ า เป็ น ภาคี ใ นอนุ สั ญ ญากรุ ง เฮกว่ า ด้ ว ยวิ ธี
พิจารณาความแพ่ง ค.ศ. 1954 และอนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วย
กฎหมายระหว่ า งประเทศแผนกคดี บุ ค คลเกี่ ย วกั บ การ
ส่งเอกสารไปยังต่างประเทศในคดีแพ่งหรือพาณิชย์ ค.ศ. 1969
ส่วนเรื่องสิทธิบัตร ถ้าประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนเข้าเป็นภาคี
อนุสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (Patent Cooperation
Treaty) (PCT) ย่อมท�าให้การด�าเนินการจดทะเบียนและการ
คุ้มครองสิทธิบัตรในอาเซียนเป็นไปได้ง่ายขึ้น ประหยัดค่าใช้
จ่าย และระยะเวลาของผู้ขอจดทะเบียนได้มาก หรือในเรื่อง
การรับรองและการบังคับตามค�าพิพากษาของศาลต่างประเทศ
หากประเทศต่าง ๆ เข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาแห่งกรุงเฮก
ว่ า ด้ ว ยการรั บ รองและบั ง คั บ ตามค� า พิ พ ากษาของศาล
ต่างประเทศ ค.ศ. 1971 และอนุสัญญาแห่งกรุงเฮก ว่าด้วย
ความตกลงเลือกศาล ค.ศ. 2005 ซึ่งได้ก�าหนดพันธกรณี
แก่ ป ระเทศภาคี ใ นเรื่ อ งการรั บ รองและการบั ง คั บ ตาม
ค�าพิพากษาของศาลต่างประเทศไว้ ก็จะท�าให้การอ�านวยความ
ยุตธิ รรมและการบังคับคดีในอาเซียนเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน
เป็นต้น
1.3 ส�านักงานอัยการสูงสุดควรด�าเนินการเจรจา
จัดท�า MOU กับส�านักงานอัยการสูงสุดของประเทศต่าง ๆ ใน
อาเซียนทีป่ จั จุบนั มีกบั อินโดนีเซีย ลาว เวียดนาม และมาเลเซีย
โดยในอนาคต ส�านักงานอัยการสูงสุดน่าจะขยายการท�า MOU
กับประเทศภาคีสมาชิกอาเซียนให้ครบทุกประเทศซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในการประสานร่วมมือกันในระดับหน่วยงานอย่าง
ไม่เป็นทางการ และในอนาคต ภายหลังที่ส�านักงานอัยการ
สูงสุดเจรจาจัดท�า MOU ความร่วมมือระหว่างอัยการทัง้ ในทาง
อาญา หรือความร่วมมือเพื่อจัดการกับปัญหาเฉพาะด้าน อาทิ
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และจัด
ประชุมผู้ประสานงานกลางเพื่อปฏิบัติตามพันธกิจของ AEC
มีความเป็นไปได้มากว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ ส�านักงานอัยการ
สู ง สุ ด จะเป็ น ผู ้ ป ระสานและริ เ ริ่ ม จั ด ตั้ ง ประชาคมอั ย การ
อาเซี ย นขึ้ น ซึ่ ง จะพั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ แ ละศั ก ยภาพของ
พนักงานอัยการในกลุ่มอาเซียนในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ท�างานร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในทางกฎหมาย
ที่อัยการในแต่ละประเทศรับผิดชอบ ตลอดจนการให้ความ
ช่วยเหลือทางด้านวิชาการต่อกันต่อไปในอนาคต
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2.4 โดยที่ ง านด้ า นกฎหมายหรื อ กระบวนการ
ยุติธรรมภายหลังการเปิด AEC มีหน่วยงานของรัฐจ�านวนมาก
เข้ามาเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดประชุมในที่ต่าง ๆ กัน จึงควรมีการ
ประสานและบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานด้านความ
ยุติธรรมเหล่านี้ รวมทั้งให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างกันให้ใกล้ชิดโดยสม�่าเสมอด้วย
2.5 สร้างเครือข่าย และฐานข้อมูลด้านกฎหมาย
คดีความผิดข้ามรัฐ สถิติ และประวัตอิ าชญากรรม ค�าพิพากษา
ศาลฎีกา ข้อมูลการส่งผู้ร้ายข้ามแดน อาชญากรรมข้ามชาติ
โดยใช้ประโยชน์จากศูนย์ ASEAN Legal Information
Network System (Links) ที่อาเซียนจัดตั้งไว้นานแล้ว น�ามา
ใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง โดยไม่จ�าต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอะไร
ใหม่ซงึ่ จะท�าให้เกิดความเฟ้อภายในองค์กรหรือส�านักงานของ
ประเทศอาเซียน ทัง้ นี้ ให้มกี ารจัดระบบผูป้ ระสานงานกลางใน
ศูนย์นี้เสียใหม่ให้ลดน้อยลงเพื่อการบูรณาการการท�างานให้
คล่องตัว รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โลกปัจจุบันเป็นยุคของโลกาภิวัตน์ท่ีมีการ
เชือ่ มโยงถึงกันและกันอย่างรวดเร็วแม้จะอยูใ่ นพืน้ ทีท่ หี่ า่ งไกล
กัน พรมแดนและขอบเขตของรัฐก�าลังจะถูกทลายลงด้วยการ
จัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้ที่ตามกระแสไม่ทันจะ
กลายเป็นผู้หลงยุค ในยุคของ AEC หากอัยการไทยมีการ
เตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับ AEC อย่างดี อัยการจะกลายเป็น
ผู้เล่นที่มีบทบาทอย่างส�าคัญในกระบวนการยุติธรรมสมัยใหม่
มีความสง่างาม มีศกั ดิศ์ รีสมกับความเป็นมืออาชีพทางกฎหมาย
สมเกียรติความเป็นทนายความของรัฐไทยที่โดดเด่นในหมู่
ประเทศอาเซียนอย่างแท้จริง
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