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 หากจะกลาวถึงเปาหมายหลักของการกอตั้งอาเซียนน้ันก็คือ การรักษาสันติภาพ ความม่ันคง 
และเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดังนั้น การดําเนินการที่จะใหบรรลุถึงเปาหมาย
ดงักลาวทีส่าํคญัประการหน่ึงคอื กลไกการระงับขอพพิาทโดยสันตวิธิ ีหรอืทีเ่รยีกวา “การแกไขปญหา
โดยสันติวิธี” อันเปนวิธีหนึ่งที่ไดรับการยอมรับโดยทั่วไป
 ประเทศสมาชิกอาเซียนไดรวมกันพัฒนากลไกระงับขอพิพาทขึ้นหลายกลไก จนมาถึงการจัดทํา 
“กฎบัตรอาเซียน” (The ASEAN Charter) ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ และ
เปรียบเสมือนธรรมนูญที่วางกรอบทางกฎหมายและโครงสรางขององคกร โดยกฎบัตรอาเซียนนั้น
มีบทบัญญัติวาดวย “กลไกในการระงับขอพิพาท” บัญญัติไวในหมวดที่ ๘ วาดวยการระงับขอพิพาท 
(Settlement of Disputes) ตั้งแตขอ ๒๒ ถึงขอ ๒๘ โดยหมวดท่ี ๘ ของกฎบัตรอาเซียน ไดระบุ
กลไกการระงับขอพิพาทไวในขอ ๒๔ และขอ ๒๕ ดังนี้

 ขอ ๒๔ ของกฎบัตรอาเซียน ระบุวา
 “๑. ใหระงับขอพิพาทท่ีเกี่ยวของกับตราสารเฉพาะของอาเซียนโดยกลไกและข้ันตอน
การดําเนินการที่กําหนดไวในตราสารนั้น ๆ 
  ๒. ใหระงับขอพิพาทท่ีไมเก่ียวของกับการตีความหรือการใชตราสารอาเซียนใด ๆ โดยสันติ
ตามสนธิสัญญามิตรภาพและความรวมมือแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตและตามกฎการดําเนินงาน
ของสนธิสัญญาดังกลาว
  ๓. ในกรณมีไิดกําหนดไวเปนอยางอืน่เปนการเฉพาะใหระงบัขอพพิาททีเ่กีย่วของกบัการตคีวาม
หรอืการใชความตกลงทางเศรษฐกิจของอาเซียนตามพธิสีารวาดวยกลไกระงับขอพพิาทของอาเซียน”

    ๑จัดโดย กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ ในวันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาิกา ณ โรงแรม
มิราเคิลแกรนด ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร.

กลไกระงับขอพิพาทของอาเซียน
และกฎสําหรับการเสนอเรื่องการไมปฏิบัติตาม

ใหที่ประชุมสุดยอดอาเซียนตัดสิน๑
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“กลไกระงับขอพิพาทของอาเซียน 
และกฎสําหรับการเสนอเรื่องการไมปฏิบัติตามใหที่ประชุมสุดยอดอาเซียนตัดสิน”

จุลนิติ

 ขอ ๒๕ ของกฎบัตรอาเซียน ระบุวา 
 “ในกรณีมไิดกาํหนดไวเปนอยางอ่ืนเปนการเฉพาะ ใหมกีารจัดตัง้กลไกระงับขอพพิาทท่ีเหมาะสม 
รวมถงึการอนุญาโตตลุาการ สาํหรบัขอพพิาทท่ีเกีย่วของกบัการตีความหรือการใชกฎบตัรน้ี และตราสาร
อาเซียนอ่ืน ๆ”  โดยขอ ๒๕ นี้ ไดนํามาสูการจัดทําพิธีสารของกฎบัตรอาเซียนวาดวยกลไกระงับ
ขอพิพาท
 จะพิจารณาเห็นไดวา “กลไกในการระงับขอพิพาทของอาเซียน” นั้นแบงออกไดเปน ๓ กลไก
ดวยกันคือ
 ๑. กลไกการระงบัขอพพิาทตามสนธสิญัญามติรภาพและความรวมมอืแหงเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต 
(Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia เรียกโดยยอวา TAC)
 ๒. กลไกการระงบัขอพพิาทตามพธิสีารวาดวยกลไกระงบัขอพพิาทของอาเซยีน (ดานเศรษฐกจิ) 
(ASEAN Protocol on Enhanced ASEAN Dispute Settlement Mechanism เรยีกโดยยอวา EDSM)
 ๓. กลไกการระงับขอพิพาทตามพิธีสารของกฎบัตรอาเซียนวาดวยกลไกระงับขอพิพาท 
(Protocol to the ASEAN charter on Dispute Settlement Mechanisms เรยีกโดยยอวา DSMP)

 ดังนั้น เพื่อเปนการเผยแพรความรูเก่ียวกับกฎหมายอาเซียน และสรางความตระหนักถึง
ความสําคัญของกฎบัตรอาเซียนที่มีตอประเทศไทย รวมทั้งสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ของสังคม ในการสรางประชาคมอาเซียนที่มีประสิทธิภาพ มีกฎเกณฑที่ชัดเจน โดยมีประชาชน
เปนศนูยกลาง ทัง้นี ้เพือ่เตรยีมความพรอมสาํหรบัการเขาสูการเปนประชาคมอาเซยีนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ 
กระทรวงการตางประเทศ ในฐานะสํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาติ จึงไดจัดใหมีการสัมมนาในหัวขอ 
เรือ่ง “กลไกระงับขอพพิาทของอาเซยีน และกฎสาํหรบัการเสนอเรือ่งการไมปฏบิตัติามใหทีป่ระชมุ
สดุยอดอาเซียนตัดสนิ” ขึน้ เมือ่วันองัคารท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ ทีผ่านมา ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด 
ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานที่เก่ียวของ ตลอดจนนักวิชาการ 
สถาบันการศึกษา องคกรภาคเอกชน ผูสื่อขาว และประชาชนผูสนใจ ไดเขารวมการสัมมนา 
 โดยการสัมมนาในคร้ังนี ้ทางวิทยากรผูทรงคุณวุฒไิดใหขอมลูขอเท็จจริงอันเปนประโยชน รวมท้ัง
ไดอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทางผูเขารวมการสัมมนาอยางกวางขวาง สรุปไดดังนี้

 ดร. พรชยั ดานววิฒัน  รองอธบิดกีรมอาเซยีน กระทรวงการตางประเทศ ไดกลาวถึงความเปนมา
ของกระบวนการจัดทํา “พิธีสารของกฎบัตรอาเซียนวาดวยกลไกระงับขอพิพาท” (Protocol to 
the ASEAN Charter on Dispute Settlement Mechanisms หรือ DSMP) วา ภายหลังจาก
การลงนามในกฎบัตรอาเซียนของผูนําอาเซียน ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๓ ณ ประเทศ
สงิคโปร เมือ่วนัที ่๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๐ ไดมกีารจดัตัง้ “คณะผูเชีย่วชาญดานกฎหมายระดับสงูวาดวย
กฎบัตรอาเซียน” (The High Level Legal Experts Group on Follow-Up to the ASEAN 
Charter หรือ HLEG) ขึ้น เพื่อเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องสภาพบุคคลตามกฎหมายหรือ
นติฐิานะของอาเซียน เรือ่งกลไกในการระงับขอพพิาท และประเด็นทางกฎหมายอ่ืน ๆ ภายใตกฎบัตรฯ 
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โดยในการประชุมคณะผู เชี่ยวชาญดานกฎหมาย
ระดับสูงวาดวยกฎบัตรอาเซียน หรือ HLEG ระหวาง
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงเดือนธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้น๒ ไดมีการจัดทําเอกสารทางกฎหมาย
ตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของกบัหนาทีค่วามรบัผดิชอบของ HLEG 
ไดแก “ความตกลงวาดวยเอกสิทธ์ิและความคุมกัน
ของอาเซยีน” (Agreement on the Privileges and 
Immunities of ASEAN) รวมทั้ง “พิธีสารกฎบัตร
อาเซียนวาดวยกลไกระงับขอพิพาท” ซึ่งเปนเอกสาร
ทางกฎหมายในเรื่องกลไกระงับขอพิพาทข้ึนดวย 
โดยพธิสีารกฎบัตรอาเซียนวาดวยกลไกระงับขอพพิาท
ซึง่ไดจดัทาํขึน้ตามขอ ๒๕ ของกฎบตัรอาเซยีนนัน้ ไดมกีารลงนามแลวเมือ่วนัท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๓ 
ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๖ ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม 

 สําหรับรายละเอียดของพิธีสารกฎบัตรอาเซียนวาดวยกลไกระงับขอพิพาทนั้น
 ตามขอ ๒ ของพิธีสารฯ๓ ไดกําหนดใหใชพิธีสารฯ กับขอพิพาทซ่ึงเก่ียวของกับการตีความ
และการใชตราสาร ดังนี้
 (๑) กฎบัตรอาเซียน
 (๒) ตราสารอาเซียนอื่น ๆ ยกเวนกรณีกําหนดไวเปนอยางอื่น
 (๓) ตราสารอาเซียน ซึ่งมีการระบุใหใชพิธีสารฯ ในการระงับขอพิพาทของตราสารดังกลาว 

 โดยพิธีสารกฎบัตรอาเซียนวาดวยกลไกระงับขอพิพาท (DSMP) ประกอบดวยเอกสารแนบทาย 
(Annex) จํานวน ๖ ฉบับ ไดแก
 ฉบบัที ่๑ กฎวาดวยการใชคนกลางท่ีนาเช่ือถอื (Rules of Good Off ices) เอกสารแนบทายฉบับนี้
เปนการกําหนดรายละเอียดตาง ๆ ที่จะชวยอํานวยความสะดวกในการเจรจาระหวางประเทศคูกรณี 
เชน การชวยโทรศพัทประสานงาน หรอืการจดัหาสถานทีเ่พือ่อํานวยความสะดวกในการเจรจา เปนตน
 ฉบับที่ ๒ กฎวาดวยการไกลเกล่ีย (Rules of Mediation) เอกสารแนบทายฉบับนี้กําหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับผูทําหนาที่ไกลเกลี่ย และวิธีการไกลเกลี่ย ซึ่งอาจจะเปนการพบหารือกับประเทศ
คูกรณีทั้งสองโดยพรอมกัน หรือพบแยกกันเพื่อชวยไกลเกลี่ยขอพิพาทก็ได
 ๒คณะผูแทนของประเทศไทยคือ นายวศิน ธีรเวชญาณ อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงโซล ประเทศเกาหลีใต อดีต
อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ และอดีตประธานคณะกรรมาธิการเขตแดนรวมไทย-กัมพูชา (เจบีซี)
ไดรับเลือกเปนประธาน HLEG และ ดร. ธเนศ สุจารีกุล ปจจุบันดํารงตําแหนงผูอํานวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาความสัมพันธระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (โปรดดู เพลินตา ตันรังสรรค, ประเด็นนารูเกี่ยวกับอาเซียน ; วารสาร
จุลนิติ ปที่ ๘ ฉบับที่ ๖ ประจําเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔, หนา ๘๘).
 ๓“Article 2 Scope and Application
    ๑. This Protocol shall apply to disputes which concern the interpretation or application of: 
       (a) the ASEAN Charter; 
     (b) other ASEAN instruments unless specif ic means of settling such disputes have already been provided for; or 
     (c) other ASEAN instruments which expressly provide that this Protocol or part of this Protocol 
shall apply…..” 
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“กลไกระงับขอพิพาทของอาเซียน 
และกฎสําหรับการเสนอเรื่องการไมปฏิบัติตามใหที่ประชุมสุดยอดอาเซียนตัดสิน”

จุลนิติ

 ฉบับที่ ๓ กฎวาดวยการประนีประนอม (Rules of Conciliation) เอกสารแนบทายฉบับนี้
กําหนดใหประเทศคูกรณีตองจัดทําคําชี้แจงใหแกผูทําหนาที่ประนีประนอม และกําหนดใหผูทําหนาที่
ประนีประนอมซึ่งโดยปกติจะมีเพียง ๑ คน ดําเนินการจัดทําขอเสนอสําหรับการระงับขอพิพาท 
 ฉบับที่ ๔ กฎวาดวยการอนุญาโตตุลาการ (Rules of Arbitration) เอกสารแนบทายฉบับนี้
กาํหนดใหคาํตดัสนิของอนุญาโตตุลาการเปนทีส่ดุและผูกพนัคูกรณ ีรวมท้ังกําหนดรายละเอียดเก่ียวกบั
จาํนวนและทีม่าของอนญุาโตตลุาการทีจ่ะมาทาํหนาที ่รวมทัง้กรอบระยะเวลาในการดาํเนินการตาง ๆ  
ที่เกี่ยวของ เปนตน
 ฉบับที่ ๕ กฎสําหรับการเสนอขอพิพาทท่ีมิอาจระงับไดใหที่ประชุมสุดยอดอาเซียนตัดสิน 
(Rules for Reference of Unresolved Disputes to the ASEAN Summit) เอกสารแนบทายฉบบันี้
กําหนดใหประเทศคูกรณีฝายใดฝายหน่ึงเสนอ “ขอพิพาทที่มิอาจระงับได” (Unresolved Dispute) 
ใหที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) พิจารณาเพื่อตัดสิน โดยใหแจงผาน “คณะมนตรี
ประสานงานอาเซียน” (ASEAN Coordinating Council) หรือ ACC ซึ่ง ACC ตองจัดทํารายงาน
พรอมเสนอเร่ืองตอทีป่ระชุมสุดยอดอาเซียนภายใน ๙๐ วนัภายหลังจากไดพยายามชวยประเทศคูกรณี
หาทางออกแลว
 ฉบับที่ ๖ กฎสําหรับการเสนอเร่ืองการไมปฏิบตัติามใหทีป่ระชุมสุดยอดอาเซียนตัดสนิ (Rules 
for Reference of Non-Compliance to the ASEAN Summit) เอกสารแนบทายฉบับนี้กําหนดให
ฝายที่ไดรับผลกระทบจากการไมปฏิบัติตาม (Non-Compliance) อาจเสนอเร่ืองใหที่ประชุมสุดยอด
อาเซียนตัดสิน ซึ่งรายละเอียดจะไดกลาวตอไป
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 สําหรับเนื้อหาของพิธีสารฯ ฉบับนี้มีสาระสําคัญคือ การมุงสงเสริมใหรัฐคูกรณีระงับขอพิพาท
โดยวธิ ี“ปรกึษาหารอื” (Consultation) เปนอนัดบัแรก ทัง้นี ้หากไมประสบความสําเร็จก็อาจใชวธิ ี
“อนุญาโตตุลาการ” ก็ได แตอยางไรก็ตาม หากรัฐคูกรณีฝายหนึ่งปฏิเสธไมยอมใชวิธีอนุญาโตตุลาการ 
พิธีสารฯ ก็ไดกําหนดใหสิทธิแกรัฐอีกฝายในการยื่นเรื่องขอให “คณะมนตรีประสานงานอาเซียน” 
(ASEAN Coordinating Council หรือ ACC) ตัดสินวาจะใหรัฐคูกรณีใชวิธีใดในการระงับขอพิพาท๔

 โดยนอกจากการระงบัขอพพิาทดวยวิธีปรกึษาหารอืแลว พธิสีารฯ ยงัไดกาํหนดวธิรีะงบัขอพพิาท
อืน่ ๆ  ไว ไดแก การใชคนกลางทีน่าเชือ่ถือ (Good Off ices) การไกลเกลีย่ (Mediation) การประนปีระนอม 
(Conciliation) และการอนญุาโตตลุาการ (Arbitration) ซึง่รฐัคูกรณสีามารถทีจ่ะเลอืกใชวธิกีารระงบั
ขอพพิาทดวยวิธใีดวิธหีนึง่ตามพิธสีารน้ีไดทกุเม่ือแทนวิธกีารระงับขอพพิาทท่ีระบุไวในตราสารก็ได 
โดยการทําความตกลงกัน
 อนึง่ ในพิธีสารฯ ยงักาํหนดถึง “ขอพพิาททีม่อิาจระงบัได” (Unresolved Disputes) ซึง่ไดแก
ขอพิพาทที่เกิดจากกรณีตาง ๆ ดังตอไปนี้
 (๑)  ขอพพิาทท่ีเกดิจากกรณีทีคู่กรณีไมปฏบิตัติามคําวนิจิฉยัของคณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ACC)
 (๒) ขอพพิาททีเ่กดิจากกรณทีีคู่กรณไีดปฏบิตัติามคาํวนิจิฉยัของคณะมนตรปีระสานงานอาเซยีน 
(ACC) แลว แตยังไมสามารถระงับขอพิพาทได
 (๓) ขอพพิาทท่ีเกดิจากกรณีทีค่ณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ACC) ไมสามารถตกลงกันไดวา
จะใหรัฐคูกรณีใชวิธีระงับขอพิพาทดวยวิธีใด 
 (๔) ขอพิพาทที่เกิดจากกรณีที่คู กรณีเห็นพองตรงกันวากลไกในการระงับขอพิพาทภายใต
พิธีสารฯ ที่ทั้งสองฝายไดเลือกใชนั้น ไมสามารถนําไปสูทางออกหรือบรรลุผลสําเร็จได

 ๔กระบวนการในการระงับขอพิพาท ตามพิธีสารกฎบัตรอาเซียนวาดวยกลไกระงับขอพิพาท (DSMP) แบงออกเปน ๓ ข้ันตอน ดังน้ี
  ขั้นตอนที่ ๑ การรองขอเพื่อปรึกษาหารือ (Consultation) การกําหนดใหคูกรณีตองดําเนินการในข้ันตอนน้ีเปนการ
เบ้ืองตนกอนนั้น ทั้งนี้เพื่อเปดโอกาสใหคูกรณีไดระงับขอพิพาทกันเองเสียกอน และไมตองการใหตองระงับขอพิพาทโดยวิธีการ
อนุญาโตตุลาการเสมอไป ซึ่งหากคูกรณีสามารถปรึกษาหารือหรือเจรจาตกลงกันเองไดแลว ขอพิพาทก็สามารถระงับลงไดโดยไมตอง
เขาสูกระบวนการระงับขอพิพาทที่เปนทางการ 
  โดยคําขอหารือนั้นกําหนดใหตองรองขอภายใน ๓๐ วัน ซึ่งฝายที่ถูกหารือหากรับคํารองขอแลวจะตองตอบรับคํารองขอนั้น
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอ และตองจัดใหมีการหารือภายใน ๖๐ วัน หากฝายที่ถูกหารือไมตอบรับ หรือตอบรับแตไมมา
หารือภายในกําหนดระยะเวลา หรือหารือแลวแตไมสามารถตกลงกันได ประเทศที่ขอหารือสามารถนําเรื่องเขาสูกระบวนการ
ในขั้นตอนที่ ๒ ไดตอไป
  ขั้นตอนที่ ๒ กระบวนการอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) วิธีการคือ ใหแจงคํารองขอไปยังคูกรณีอีกฝายหนึ่ง โดยฝายที่
ไดรับคํารองขอจะตองตอบรับภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอ (อาจขอขยายเวลาไดอีกไมเกิน ๓๐ วัน) หากตอบรับคําขอ
ก็ใหดําเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการและตองปฏิบัติตามขอตกลงที่ไดมีการตัดสินไปแลวนั้น แตถาไมตอบรับคําขอหรือ
ไมสามารถตกลงกันได คูกรณีฝายแรกสามารถนําเรื่องเขาสูกระบวนการในขั้นตอนที่ ๓ ไดตอไป
  ขั้นตอนที่ ๓ คณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Council หรือ ACC) ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน (ขอ ๘ แหงกฎบัตรอาเซียน) วิธีการคือ คณะมนตรีประสานงานอาเซียน
อาจพิจารณาสั่งการใหมีการระงับขอพิพาทโดยการใชคนกลางที่นาเชื่อถือ การไกลเกลี่ย การประนีประนอม หรือการอนุญาโตตุลาการ 
ซึ่งอาจจะเลือกใชวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีประกอบกันก็ได โดยแจงใหคูกรณีทราบภายใน ๔๕ วัน แตอาจขอขยายเวลาออกไดอีก
ไมเกิน ๓๐ วัน (โปรดดู เพลินตา ตันรังสรรค, อางแลวเชิงอรรถที่ ๒, หนา ๙๐).
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“กลไกระงับขอพิพาทของอาเซียน 
และกฎสําหรับการเสนอเรื่องการไมปฏิบัติตามใหที่ประชุมสุดยอดอาเซียนตัดสิน”

จุลนิติ

 โดยเม่ือเกิด “ขอพพิาทท่ีมอิาจระงับได” ตามกรณีตาง ๆ  ดงักลาวน้ัน ขอ ๙ ของพิธสีารฯ ไดกาํหนด
ใหดําเนินการตามบทบัญญัติในขอ ๒๖ ของกฎบัตรอาเซียน๕ กลาวคือ รัฐคูกรณีสามารถนําเรื่องเสนอ
ตอทีป่ระชมุสดุยอดอาเซยีนเพือ่พจิารณาตัดสนิ ซึง่หลกัเกณฑในการดาํเนินการปรากฏตามรายละเอยีด
ในเอกสารแนบทายฉบับที่ ๕ วาดวยกฎสําหรับการเสนอขอพิพาทที่มิอาจระงับไดใหที่ประชุมสุดยอด
อาเซียนตัดสิน ดังกลาวขางตน

 สําหรับ “การปฏิบัติตามผลของการใชกลไกในการระงับขอพิพาท” ตามขอ ๑๖ ของพิธีสารฯ 
ไดกําหนดใหเปนหนาที่ของ “เลขาธิการอาเซียน” ที่จะตองรายงานสถานะและติดตามผลของการ
ระงบัขอพพิาทวาไดมกีารปฏบิตัติามทีต่กลงกนัไวหรอืไม ซึง่หนาทีด่งักลาวน้ี ตรงกบับทบญัญตัใินขอ ๒๗ 
วรรคหน่ึง๖ ของกฎบัตรอาเซียน ทีก่าํหนดให “เลขาธกิารอาเซียนโดยการชวยเหลอืจากสาํนกัเลขาธิการ
อาเซียน หรือองคกรอาเซียนอื่น ๆ ที่ไดรับแตงตั้ง ตองสอดสองดูแลการปฏิบัติตามผลการวินิจฉัย 
ขอเสนอแนะ หรือขอตัดสินใจ ซึ่งเปนผลจากกลไกระงับขอพิพาทของอาเซียน และเสนอรายงานไปยัง
ที่ประชุมสุดยอดอาเซยีน”

 สวน “การไมปฏิบตัติามผลของการใชกลไกในการระงับขอพพิาท” นัน้ ตามขอ ๒๗ วรรคสอง๗ 
ของกฎบตัรอาเซยีน กาํหนดใหรฐัสมาชกิทีไ่ดรบัผลกระทบจากการไมปฏบิตัติามผลการวนิจิฉยั ขอเสนอแนะ 
หรือขอตัดสินใจ ซึ่งเปนผลจากกลไกระงับขอพิพาทของอาเซียน มีสิทธิรองเรียนตอที่ประชุมสุดยอด
อาเซียนเพ่ือตดัสนิได โดยหลักเกณฑในการเสนอเร่ืองน้ันจะเปนไปตามรายละเอียดใน “เอกสารแนบทาย
ฉบบัที ่๖ วาดวยกฎสาํหรบัการเสนอเรือ่งการไมปฏบิตัติามใหทีป่ระชมุสดุยอดอาเซยีนตดัสนิ” ดงันี้

 -  ประเทศสมาชกิทีไ่ดรบัผลกระทบจากการไมปฏบิตัติามคาํวนิจิฉยัของอนญุาโตตลุาการ หรอืผล
การระงับขอพิพาทดวยกลไกอื่น ๆ ภายใตพิธีสารกฎบัตรอาเซียนวาดวยกลไกระงับขอพิพาท (DSMP) 
สามารถรองเรียนตอที่ประชุมสุดยอดอาเซียน โดยแจงผานคณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ACC)

 -  เมือ่ไดรบัขอรองเรยีน ให ACC แจงเรือ่งดงักลาวใหประเทศสมาชิกอืน่ซึง่เปนคูกรณใีนขอพพิาท
ดังกลาวทราบทั้งหมด

 - กอนท่ีจะสงเรือ่งใหทีป่ระชมุสุดยอดอาเซียนพิจารณาตัดสนิ ให ACC พยายามชวยใหประเทศ
คูกรณีไดมีการปรึกษาหารือกันเพื่อหาทางออกและใหเกิดการปฏิบัติตามเสียกอน ทั้งนี้เพื่อไมตอง
เสนอเร่ืองตอที่ประชุมสุดยอดอาเซียน โดย ACC อาจมอบหมายใหประธาน ACC หรือบุคคลอ่ืน
ชวยประเทศคูกรณีในการหาทางออกก็ได

 ๕ขอ ๒๖ ของกฎบัตรอาเซียน กําหนดวา ในกรณีที่ยังคงระงับขอพิพาทมิได ภายหลังการใชบทบัญญัติกอนหนานี้ในหมวดน้ีแลว 
ใหเสนอขอพิพาทนั้นไปยังที่ประชุมสุดยอดอาเซียน เพื่อตัดสิน.
 ๖“The Secretary-General of ASEAN, assisted by the ASEAN Secretariat or any other designated ASEAN body, 
shall monitor the compliance with the f indings, recommendations or decisions resulting from an ASEAN dispute 
settlement mechanism, and submit a report to the ASEAN Summit”.
 ๗“Any Member State affected by non-compliance with the f indings, recommendations or decisions resulting
from an ASEAN dispute settlement mechanism, may refer the matter to the ASEAN Summit for a decision”.
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 - ประเทศผูรองเรียนสามารถแจงขอถอนขอรองเรียนไดทุกเมื่อ รวมทั้งในกรณีที่พอใจกับผล
ของการปรึกษาหารือดวย โดยใหแจงความจํานงขอถอนขอรองเรียนดังกลาวเปนลายลักษณอักษร

 - ให ACC เสนอขอรองเรียนเก่ียวกับการไมปฏิบัติตามตอที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ภายใน
ระยะเวลา ๙๐ วันนับตั้งแตวันที่ไดรับแจง หรือตามกรอบระยะเวลาที่คูกรณีตกลงกัน และ ACC 
ตองจัดทํารายงานเสนอพรอมไปดวย โดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับผลของการระงับขอพิพาทท่ีไมไดรบั
การปฏิบติัตาม คาํชีแ้จงของคูกรณ ีรวมทัง้การดําเนินการทีผ่านมาเพ่ือปฏบิตัติาม ตลอดจนการดําเนนิการ
ของ ACC เพื่อชวยใหคูกรณีไดปรึกษาหารือ

 อยางไรกต็าม สาํหรบัสถานะการจดัทาํ “พธิสีารของกฎบตัรอาเซยีนวาดวยกลไกระงบัขอพพิาท” 
(Protocol to the ASEAN Charter on Dispute Settlement Mechanisms) หรือ DSMP นั้น 
ขณะน้ีอยูระหวางรอการรับรอง “เอกสารแนบทายฉบับที ่๖ กฎสําหรับการเสนอเร่ืองการไมปฏบิตัติาม
ใหที่ประชุมสุดยอดอาเซียนตัดสนิ” (Rules for Reference of Non-Compliane to the ASEAN 
Summit) ดงักลาวขางตน ซึง่คาดวาจะมกีารลงนามในการประชมุสดุยอดอาเซยีน ครัง้ท่ี ๒๐ ระหวาง
วันที่ ๓-๔ เมษายน ๒๕๕๕ โดยเมื่อจัดทําเอกสารแนบทายฉบับที่ ๖ เสร็จสิ้น พิธีสาร DSMP 
(ซึง่ประกอบดวยเอกสารแนบทายจาํนวน ๖ ฉบบั) กจ็ะเสรจ็สมบรูณ แลวจะเขาสูขัน้ตอนการใหสตัยาบนั
โดยประเทศสมาชิก เมื่อประเทศสมาชิกอาเซียนใหสัตยาบันจนครบทั้ง ๑๐ ประเทศ พิธีสาร DSMP 
จึงจะเริ่มมีผลบังคับใช

 นายโสรัจ สุขถาวร นักการทูตชํานาญการ 
กองอาเซยีน ๑ กรมอาเซยีน กระทรวงการตางประเทศ 
ไดกลาวถึง “สนธิสัญญามิตรภาพและความรวมมือ
แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต” วา กลไกการระงับ
ขอพพิาทตามสนธิสญัญามิตรภาพและความรวมมือ
แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Treaty of Amity and 
Cooperation in Southeast Asia เรียกโดยยอวา 
TAC) เปนกลไกระงับขอพิพาทท่ีไมเกี่ยวของกับ
การตีความหรือการใชตราสารอาเซียนใด ๆ  โดยกําหนด
ใหดาํเนนิการระงับขอพิพาทตามกลไกท่ีกําหนดไวในสนธิสญัญาฯ ดงักลาว ซึง่โดยท่ัวไปแลวจะใชสําหรับ
การระงับขอขัดแยงทางการเมืองเปนหลัก
 ผูนําอาเซียนไดรวมลงนามสนธิสัญญา TAC เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๑๙ ซึ่งถือเปน
สนธิสัญญาฉบับแรกของอาเซียนท่ีไดจัดตั้งกลไกระงับขอพิพาทระหวางรัฐสมาชิกขึ้น โดยหลักการ
ในการดําเนินความสัมพันธในภูมิภาคตามสนธิสัญญา TAC คือ การเคารพในอํานาจอธิปไตย 
ความเสมอภาค และบูรณภาพแหงดินแดน การไมแทรกแซงกิจการภายใน การแกไขปญหาโดย
สนัตวิธิ ีและการไมใชหรอืขูวาจะใชกาํลงั รวมท้ังการสงเสริมความรวมมอืระหวางกนั ตลอดจนกําหนด
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“กลไกระงับขอพิพาทของอาเซียน 
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จุลนิติ

มาตรการเก่ียวกับแนวทางในการยุติขอพิพาทโดยสันติวิธี โดยระบุใหรัฐสมาชิกตองระงับขอพิพาท
อยางฉนัทมติรผานการเจรจาตกลงกัน แตหากไมสามารถเจรจาตกลงกันได รฐัสมาชกิคูกรณอีาจรวมกนั
ยืน่ขอให “คณะมนตรขีองสภาสงู” หรือ “อคัรมนตร”ี (High Council) ซึง่ประกอบดวย ผูแทนระดับ
รัฐมนตรีของรัฐภาคีของ TAC ทั้งหมด พิจารณาเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการที่เหมาะสมเพื่อระงับ
ขอพพิาท โดยคณะมนตรขีองสภาสงูอาจเสนอตวัทีจ่ะทาํหนาทีเ่ปนคนกลางทีน่าเชือ่ถอื (good off ices) 
ประนีประนอม (mediation) ไตสวน (inquiry) หรือไกลเกล่ีย (conciliation) เองก็ได แตอยางไรก็ตาม 
จนถึงปจจุบัน ยังไมเคยมีความขัดแยงจนถึงกับตองตั้งคณะมนตรีของสภาสูงหรืออัครมนตรีดังกลาว

 ปจจุบัน นอกจากรัฐสมาชิกทั้ง ๑๐ ประเทศของอาเซียนแลว ยังมีประเทศนอกภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตเขารวมเปนภาคีของสนธิสัญญา TAC จํานวน ๑๘ ประเทศ ไดแก ออสเตรเลีย 
บังคลาเทศ จีน เกาหลีใต๘ ฝรั่งเศส อินเดีย ญี่ปุน มองโกเลีย นิวซีแลนด ปากีสถาน ปาปวนิวกินี ตุรกี 
แคนาดา เกาหลีเหนือ๙ รัสเซีย ศรีลังกา ติมอรเลสเต และสหรัฐอเมริกา รวมทั้งเมื่อไดมีการลงนาม
ในพิธีสารแนบทายสนธิสัญญา TAC ฉบับที่ ๓ แลว สหภาพยุโรป (EU) ก็สามารถเขารวมเปนภาคี
ของสนธิสญัญาไดเชนเดียวกัน โดยขณะน้ีอยูระหวางรอใหพธิสีารแนบทายฯ ฉบบัดงักลาวมีผลบังคบัใช 
อันจะเปนการชวยเสริมสรางความม่ันคงและสันติภาพในภูมิภาคใหมีความเขมแข็งมากย่ิงขึ้นตอไป 
ทั้งนี้ อาเซียนไดกําหนดหลักเกณฑเพื่อพิจารณาประเทศท่ีจะเขาเปนภาคีของสนธิสัญญา TAC ดวย 
โดยจะคํานึงถึงปจจัยดังนี้
  (๑) ความสาํคัญในฐานะเปนประเทศคูเจรจากับอาเซียน 
 (๒) เปนประเทศมหาอํานาจในการสงเสริมหรือสรางความสงบและความม่ันคงตอภูมิภาคได 
 (๓) ความสําคัญในการทํางานรวมกับประเทศภาคีอื่น ๆ ในการสรางความสงบและสันติภาพ
ในภูมิภาค รวมทั้งการสรางประชาคมดวย
 อนึ่ง สนธิสัญญา TAC มีพิธีสารแกไขเพิ่มเติมแนบทาย จํานวน ๓ ฉบับ คือ
 ฉบับที่ ๑๑๐ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ แกไขเพ่ิมเติมเพ่ือเปดโอกาสใหรัฐนอกเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตสามารถภาคยานุวัติสนธิสัญญาฯ ได๑๑

 ฉบับที่ ๒๑๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติมโดยกําหนดใหการภาคยานุวัติโดยรัฐ
อื่นนอกเอเชียตะวันออกเฉียงใตนั้นจะตองไดรับความยินยอมจากทุกประเทศสมาชิก 
 ฉบับที่ ๓๑๓ เม่ือวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ แกไขเพิ่มเติมเพื่อใหองคการระดับภูมิภาคซึ่งมี
สมาชิกเปนรัฐอธิปไตยสามารถภาคยานุวัติสนธิสัญญาฯ ได

 ๘เกาหลีใต (South Korea) หรือสาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea).
 ๙เกาหลีเหนือ (North Korea) หรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (Democratic People’s Republic of Korea).
 ๑๐Protocol Amending the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia Philippines, 15 December 1987.
 ๑๑ภาคยานุวัต ิ หมายถึง การใหความยินยอมท่ีจะผูกพันตามสนธิสัญญาภายหลังจากท่ีมีการลงนามในสนธิสัญญาไปแลว 
(ที่มา : หนังสือคําศัพท-คํายอทางการทูต สถาบันการตางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ http://www.mfa.go.th).
 ๑๒Second Protocol Amending the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia Manila, Philippines, 
25 July 1998.
 ๑๓2010 Third Protocol Amending the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia Signed in Hanoi, 
Viet Nam on 23 July 2010. 
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 นายรชัวชัญ ปยะปราโมทย นกัวชิาการ
พาณิชยเชี่ยวชาญ กระทรวงพาณิชย ไดให
ขอมลูเกีย่วกบั “พธิสีารวาดวยกลไกระงบัขอพพิาท
ของอาเซียน” วา กลไกการระงับขอพิพาท
ตามพิธีสารวาดวยกลไกระงับขอพิพาทของ
อาเซียน (ASEAN Protocol on Enhanced 
Dispute Settlement Mechanism เรียก
โดยยอวา EDSM) เปนกลไกระงับขอพิพาท
ทีเ่กีย่วของกบัการตคีวามหรอืการใชความตกลงทางเศรษฐกิจ โดยกําหนดใหดําเนินการระงับขอพิพาท
ตามกลไกที่กําหนดไวในพิธีสารฯ ดังนั้น พิธีสารดังกลาวจึงเปนสนธิสัญญาที่กําหนดกลไกในการระงับ
ขอพิพาททางเศรษฐกิจโดยเฉพาะ 
 พิธีสาร EDSM ไดจัดทําขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๔๗ (ค.ศ. ๒๐๐๔) ทั้งนี้เพื่อทดแทนพิธีสารวาดวย
การระงับขอพิพาทฉบับเกาในป พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค.ศ. ๑๙๙๖) ซึ่งสาระสําคัญของพิธีสาร EDSM คือ 
การจดัตัง้ “คณะพจิารณา” (Panels) และ “องคกรอทุธรณ” (Appellate Body) เพือ่ใหสอดคลอง
กับกระบวนการระงับขอพิพาทขององคการการคาโลก (WTO) โดยแนวทางในการสนับสนุนให
รฐัสมาชกิระงบัขอพพิาทระหวางกนัไดคอื การกาํหนดใหใชวธิปีรกึษาหารอื การใชคนกลางทีน่าเช่ือถือ 
การประนีประนอม หรือการไกลเกลี่ย กอนที่จะเลือกใชวิธีการระงับขอพิพาทอยางเปนทางการ
ของคณะพิจารณาและองคกรอุทธรณ ซึ่งหากมาสูขั้นตอนของคณะพิจารณาหรือองคกรอุทธรณแลว 
เม่ือมขีอตดัสนิหรอืขอเสนอแนะเปนประการใดรฐัสมาชกิจะตองปฏบิตัติามขอตดัสนิหรอืขอเสนอแนะ
นั้น แตหากไมปฏิบัติตาม รัฐที่เปนฝายเสียหายอาจขอใหมีการชดใชคาเสียหาย หรือตอบโตโดยขอให
ระงับการใหสิทธิพิเศษทางการคากับรัฐคูกรณีของตน หรืออาจกําหนดใหมีฝายท่ีสาม (Third Party) 
ซึง่ไดแกประเทศทีไ่มใชคูกรณแีตมผีลประโยชนรวมกนัเขารวมแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบักรณดีงักลาว
ก็ได

 สรปุ จากผลการสัมมนาในคร้ังน้ีผูเขยีนมคีวามเห็นวา “กลไกในการระงับขอพพิาทของอาเซยีน” 
ทั้ง ๓ กลไก อันประกอบดวย กลไกการระงับขอพิพาทตามสนธิสัญญามิตรภาพและความรวมมือ
แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (TAC) กลไกการระงับขอพิพาทตามพิธีสารวาดวยกลไกระงับขอพิพาท
ของอาเซียน (EDSM) และกลไกการระงับขอพิพาทตามพิธีสารของกฎบัตรอาเซียนวาดวยกลไก
ระงับขอพิพาท (DSMP) นั้น มีความสอดคลองกบัประชาคมอาเซียนทั้ง ๓ เสาหลัก (Pillars) กลาวคือ 
เสาหลักดานการเมืองและความมั่นคง เสาหลักดานเศรษฐกิจ และเสาหลักดานสังคมและวัฒนธรรม 
โดยกลไกที่กําหนดไวในสนธิสัญญาหรือพิธีสารแตละฉบับสามารถนํามาใชดําเนินการระงับขอพิพาท
ที่เกิดขึ้นในแตละเรื่องตามเสาหลักไดอยางชัดเจน แตถึงอยางไรก็ดีมีขอสังเกตเพิ่มเติมวา
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“กลไกระงับขอพิพาทของอาเซียน 
และกฎสําหรับการเสนอเรื่องการไมปฏิบัติตามใหที่ประชุมสุดยอดอาเซียนตัดสิน”

จุลนิติ

 กลไกการระงับขอพิพาทตาม “พิธีสารของกฎบัตรอาเซียนวาดวยกลไกระงับขอพิพาท” หรือ 
DSMP ซึง่กาํหนดข้ันตอนใหตองรองขอเพ่ือ “ปรกึษาหารือ” เปนการเบ้ืองตนกอน แตหากปรึกษาหารือ
แลวไมสามารถตกลงกนัไดจงึสามารถนาํเรือ่งเขาสูกระบวนการ “อนุญาโตตลุาการ” และเมือ่ไมสามารถ
ตกลงกันไดอีกจึงสามารถนําเรื่องเขาสูกระบวนการของ “คณะมนตรีประสานงานอาเซียน” หรือ ACC 
เพือ่พิจารณาส่ังการใหมกีารระงับขอพิพาทโดยการใชคนกลางท่ีนาเช่ือถือ การไกลเกล่ีย การประนีประนอม 
หรือการอนุญาโตตุลาการ ซึง่จะเลือกใชวธิใีดวิธหีน่ึงหรอืหลายวิธปีระกอบกันและรัฐสมาชิกท่ีเปนคูกรณี
ในขอพิพาทจะตกลงกันเม่ือใดก็ไดที่จะใชกระบวนการระงับขอพิพาทตามท่ีคณะมนตรีฯ สั่งการ นั้น 
ในทางปฏิบตั ิคณะมนตรีประสานงานอาเซียนซ่ึงประกอบดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
ของประเทศสมาชิกอาเซียนจะประชุมรวมกันเพียงปละ ๒ ครั้ง ซึ่งการที่จะใหรัฐมนตรีตางประเทศ
ทัง้ ๑๐ ประเทศมาประชมุรวมกนัอยางพรอมเพรยีงน้ันเปนไปไดคอนขางยาก ประกอบกบัในการหาฉนัทามติ
ของท่ีประชุมคณะมนตรีฯ ซึ่งมีความคิดเห็นที่แตกตางกันออกไปก็สงผลตออํานาจส่ังการดวย ดังน้ัน 
จึงทําใหขอพิพาทไมอาจระงับลงไดโดยขั้นตอนนี้ 

 แตอยางไรก็ตาม เม่ือไมสามารถระงับขอพิพาท
ตามข้ันตอนดังกลาวได จงึเปน “ขอพพิาทท่ีมอิาจระงับได” 
(Unresolved Disputes) ซึง่ขอ ๙ ของพธิสีารฯ กาํหนดให
ดาํเนินการตามบทบัญญตัใินขอ ๒๖ ของกฎบัตรอาเซียน
คือ ใหรัฐคูกรณีเสนอขอพิพาทท่ีมิอาจระงับไดนั้นตอ 
“ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน” (ASEAN Summit) 
เพื่อพิจารณาตัดสิน ดังนั้น “ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน” 
ซึ่งเปนองคกรสูงสุดในการกําหนดนโยบายของอาเซียน 
จงึมบีทบาทสาํคญัในการพจิารณาหารอื ใหแนวนโยบาย 

หรือตัดสินใจเพื่อดําเนินมาตรการตาง ๆ ที่เหมาะสมในอันที่จะรักษาผลประโยชนของรัฐสมาชิกและ
บรรลุวัตถุประสงคของอาเซียน เพราะฉะนั้น ในทางปฏิบัติ รัฐสมาชิกที่เปนคูกรณีสวนใหญจึงอาจจะ
นําขอพิพาทมาสูขั้นตอนนี้เปนหลัก ทั้งน้ีเพราะเห็นวาการตัดสินโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียนนั้น
จะประกอบดวยผูเช่ียวชาญท่ีสามารถใหคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนเพ่ือประกอบ
คาํวนิจิฉยัไดดกีวา และสามารถแกไขปญหาตาง ๆ  ไดอยางยดืหยุนตามความเหมาะสมหรอืเปนท่ีพอใจ
แกทุกฝาย รวมทั้งยังเปนอํานาจเด็ดขาดสูงสุดอีกดวย 
 สวนกลไกการระงบัขอพพิาทตาม “พธิสีารวาดวยกลไกระงบัขอพพิาทของอาเซียน (ดานเศรษฐกจิ)” 
หรอื EDSM นัน้ เนือ่งจากพธิสีาร EDSM ซึง่ใชรปูแบบของกลไกระงบัขอพพิาทขององคการการคาโลก 
(WTO) เปนตนแบบ แตมขีอบเขตการใชบงัคบัเฉพาะขอพพิาทระหวางรฐักบัรฐัในภูมภิาคอาเซียน และ
เฉพาะขอพพิาทภายใตกรอบความตกลงวาดวยการเสรมิสรางความรวมมอืทางเศรษฐกิจเทานัน้ รวมทัง้
ตัง้แตมกีารจัดตัง้เขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area หรือ AFTA) จนถึงปจจุบัน ยงัไมเคย
มีการฟองคดีอยางเปนกิจจะลักษณะตามกลไกการระงับขอพิพาทของพิธีสาร EDSM ดังนั้น จึงอาจจะ
ทาํใหประเทศตาง ๆ  พจิารณาใชกลไกการระงับขอพพิาทขององคการการคาโลกมากกวากลไกตามพิธสีาร 
EDSM ซึ่งเปนเพียงระดับภูมิภาคเทานั้น. 
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