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ความนํา
ตามหลักกฎหมายระหวางประเทศวาดวยสนธิสัญญานั้น 

เมื่อสนธิสัญญามีผลใชบังคับแลว รัฐภาคีจะตองผูกพันตามขอบท
ของสนธิสัญญาและอนุวัติการใหเปนไปตามสนธิสัญญาฉบับดังกลาว  
หากรัฐไมปฏิบัติตามสนธิสัญญาก็จะตองรับผิดชอบตามกฎหมาย
ระหวางประเทศและไมอาจจะกลาวอางกฎหมายภายในของตน
มาปฏิเสธความรับผิดหรือปฏิเสธพันธกรณีตามสนธิสัญญาได ดังที่
มาตรา ๒๗ แหงอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสัญญา 
ค.ศ. ๑๙๖๙ ไดกําหนดไววา “รฐัภาคไีมอาจจะกลาวอางบทบญัญตัขิองตน
ตามกฎหมายภายในมาเปนขออางที่จะไมปฏิบัติตามสนธิสัญญา”

สําหรับวิธีการอนุวัติการตามสนธิสัญญาน้ีแตกตางกันไป
ในแตละประเทศ เชนประเทศท่ียึดถือตามหลักทวินิยม (Dualism) 
ซึง่ถอืวากฎหมายภายในแยกจากกฎหมายระหวางประเทศ สนธสิญัญา
จะมผีลใชบงัคบัตามกฎหมายภายในไดตองแปลงมาเปนกฎหมายภายใน
เสียกอน ดังเชนในกรณีของประเทศไทยตองตราพระราชบัญญัติ
ออกมารองรับสนธิสัญญาเสียกอน สนธิสัญญาจึงจะมีผลใชบังคับ
ตามกฎหมายภายในได 

ในบทความน้ีจะนําเสนอนิติสัมพันธในกรอบของประชาคม
อาเซียนในประการตาง ๆ ที่รัฐสมาชิกของอาเซียนไดจัดทําขึ้นใหมีผล
ผูกพันในลักษณะและวัตถุประสงคตาง ๆ  กลาวคือ มีผลผูกพันระหวาง
รฐัสมาชกิดวยกนัเองทัง้หมด ระหวางบางรฐัสมาชกิ หรอืระหวางรฐัสมาชกิ
อาเซียนกับรัฐอื่นใดที่มิไดเปนรัฐสมาชิกของอาเซียน ทั้งนี้ ในฐานะที่
ประเทศไทยเปนรัฐสมาชิกขององคการระหวางประเทศน้ีก็จําตอง
อนุวัติการตามพันธกรณีตาง ๆ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมาย
ภายในของประเทศไดกําหนดไวตามแนวคิดทฤษฎีทวนิยิมดงัจะไดกลาว
ในรายละเอียดตอไป 
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นิติสัมพันธระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนภายใตกรอบอาเซียน๑

ภายใตกรอบของประชาคมอาเซียนน้ัน รัฐสมาชิกไดมีการจัดทําสนธิสัญญาหรือความตกลง
ระหวางประเทศ แบงออกไดเปน ๔ ลักษณะ กลาวคือ นิติสัมพันธระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน 
ในการกอตัง้สมาคมอาเซยีน (ASEAN) เพือ่การพฒันาสูการเปนประชาคมอาเซยีน 
(ASEAN Community) นิติสัมพันธระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน
ในความรวมมือดานตาง ๆ  นิติสัมพันธระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน
บางประเทศในระดับอนุภูมิภาค และนิติสัมพันธระหวางอาเซียน
กับองคการระหวางประเทศ หรือประเทศอื่น ๆ ที่มิไดเปนรัฐสมาชิก
อาเซียน

๑) นติสิมัพนัธระหวางประเทศสมาชกิอาเซยีนในการกอตัง้
สมาคมอาเซียน (ASEAN) เพื่อการพัฒนาสู ประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community)

 การรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียนนับแตมีการกอตั้ง
สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน (ASEAN) สูการจัดตั้ง
เขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) และอยูระหวางการพัฒนาสูการเปน ประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community : AC) มีกฎหมายระหวางประเทศรองรับนิติสัมพันธในลักษณะที่เปนสนธิสัญญา
หรือความตกลงระหวางประเทศหลายฉบับ ซึ่งสามารถแบงไดตามลักษณะของลําดับขั้นการพัฒนา
ความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนได ๓ ประการไดแก สมาคมประชาชาติแหง
เอเชยีตะวันออกเฉยีงใต (ASEAN) เขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) และประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 

 ๑.๑) กฎบัตรอาเซียน ๒๕๕๐๒ (Charter of the Association of Southeast Asian 
Nations 2007 : ASEAN Charter 2007) ที่สถาปนาใหอาเซียนมีสถานะทางกฎหมายเปน องคการ
ระหวางประเทศระดับรัฐบาล (Inter-governmental organization) และมีสภาพบุคคล (Legal 
personality) ทั้งในเวทีระหวางประเทศและประเทศสมาชิกอาเซียน

 ๑.๒) แผนการทํางานสูประชาคมอาเซียน ๒๕๕๒ (Roadmap to ASEAN Community 
2009 (2009-2015) ทีใ่ชแทนแผนปฏิบตักิารเวียงจนัทน ๒๕๔๗ (Vientiane Action Programme 2004) 
โดยมีระยะเวลาแผนการทํางาน ๒๕๕๒-๒๕๕๘ ซึ่งแผนการทํางานสูประชาคมอาเซียนประกอบดวย
แผนงานตาง ๆ ดังนี้

   ๑.๒.๑) แผนงานการจัดตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๒๕๕๐ (ASEAN Economic 
Community Blueprint 2007 : AEC Blueprint) โดยมเีปาหมายใหบรรลผุลในการจดัตัง้ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนตามกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ในการสรางตลาดและฐานการผลิตเดียว 

๑ ชาติชาย เชษฐสุมน, ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community): ผลกระทบตอกฎหมายไทย, พิมพครั้งแรก (กรุงเทพฯ : 
วิญูชน, ๒๕๕๕), หนา ๑๔-๑๖.

๒ เพิ่งอาง, หนา ๑๙-๒๔.
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การพัฒนาความสามารถของอาเซียนในการแขงขันทางเศรษฐกิจการพัฒนาเศรษฐกิจอยางเสมอภาค 
การบูรณาการอาเซียนเขากับเศรษฐกิจโลก การอํานวยความสะดวกทางการคาและการลงทุน
อยางมีประสิทธิภาพ ภายใตการเคลื่อนยายเสรีของสินคา บริการและการลงทุน ภายใตการเคลื่อนยาย
โดยเสรีของนักธุรกิจ ผูประกอบวิชาชีพ ผูมีความสามารถพิเศษและแรงงาน รวมถึงการเคลื่อนยายทุน
โดยเสรีมากยิ่งขึ้น

   ๑.๒.๒) แผนงานการจัดต้ังประชาคมการเมือง – ความม่ันคงอาเซียน ๒๕๕๒ 
(ASEAN Political – Security Community Blueprint 2009 : APSC Blueprint)
ที่จัดทําขึ้นสําหรับวางแผนการทํางานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการจัดตั้งประชาคมการเมือง
และความม่ันคงอาเซียนภายใตกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ไดแก การธํารงรักษาสงเสริมสนัตภิาพ 
เสถียรภาพ และความมั่นคงในภูมิภาค ตลอดจนการธํารงใหภูมิภาคเปนเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร
และอาวุธที่มีอานุภาพรายแรงชนิดอื่น ๆ รวมถึงการรักษาความม่ันคงในทุกมิติ การทาทายทุกรูปแบบ 
เชน อาชญากรรมขามชาติ เพ่ือใหประชาชนอาเซียน (Peoples of ASEAN) และประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียน (Member States of ASEAN) อยูรวมกับประชาคมโลกไดอยางเปนธรรม 
เปนประชาธิปไตยที่มีความกลมกลืนสอดคลองกัน สงเสริมหลักประชาธิปไตย หลักธรรมาภิบาล
และหลกันติธิรรม สงเสรมิและคุมครองสทิธมินษุยชนและเสรภีาพขัน้พ้ืนฐานโดยคาํนงึถงึสทิธแิละหนาที่
ของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงการสงเสริมใหประชาชนอาเซียนมีสวนรวมและรับประโยชน
จากการรวมตวัและการสรางประชาคมอาเซยีน รวมถงึการธาํรงไวซ่ึงความเปนศนูยรวมและบทบาทเชงิรกุ
ของอาเซียนในฐานะพลังขับเคล่ือนหลักในความสัมพันธและความรวมมือระหวางอาเซียนกับหุนสวน
นอกภูมิภาค ในภาพแบบของภูมิภาคที่เปดกวาง โปรงใส และไมปดกั้น

   ๑.๒.๓) แผนงานการจดัตัง้ประชาคมสงัคม-วฒันธรรมอาเซยีน ๒๕๕๒ (ASEAN 
Socio – Cultural Community Blueprint 2009 : ASCC Blueprint) โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อกําหนดยุทธศาสตรการแกไขปญหาในประเด็นตาง ๆ ตามที่ปรากฏในกฎบัตรอาเซียน (ASEAN 
Charter) เชน ปญหาความยากจน โดยอาศัยความชวยเหลือและรวมมือระหวางประเทศสมาชิกเพ่ือลด
ความยากจนและชองวางของการพัฒนาภายในอาเซียน ปญหาการคุ มครองสภาพแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอยางยั่งยืน 
การพฒันาทรพัยากรมนษุย โดยเฉพาะดานการศกึษา การเรยีนรูตลอดชวีติ วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
การสรางเสริมพลังประชาชน และปญหาการสรางความเขมแข็งของประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) โดยการใหโอกาสในการเขาถงึการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สวสัดกิาร และความยุตธิรรม 
ปญหายาเสพติดโดยการสรางสภาพแวดลอมทีป่ลอดภัยจากยาเสพติดแกประชาชนอาเซียนและการสราง
อัตลักษณอาเซียน โดยการสงเสริมการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมรดกแหงภูมิภาค
อันเปนอัตลกัษณของอาเซียน

   ๑.๒.๔) การรเิริม่กรอบการทํางานเพือ่บรูณาการอาเซยีนและแผนการปฏิบตังิาน ๒ 
(๒๕๕๒-๒๕๕๘) (Initiative for ASEAN Integration (IAI) Strategic Framework and IAI 
Work Plan 2 (2009-2015)) 
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  ๑ .๓) ปฏิญญาบาหลีว าด วย
ความรวมมืออาเซียน ๒๕๕๔ (Bali declaration 
on ASEAN Community in a Global Community 
of Nations หรอื Bali Concord III) เพือ่เสรมิสราง
บทบาทอาเซียนในประชาคมโลก ในฐานะที่
เปนองคการระหวางประเทศท่ีมีบทบาทมากกวา
เฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
และมีความเปนภูมิภาคนิยมแบบเปดที่ไมปดกั้น
ประเทศจากภายนอก

๒) นิติสัมพันธระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนในความรวมมือดานตาง ๆ๓

 นอกจากนิติสัมพนัธระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนในการกอตัง้สมาคมอาเซียน (ASEAN) 
และการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) แลว ประเทศสมาชิกอาเซียนยังไดทําสนธิ
สัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศในความรวมมือดานตาง ๆ เพื่อสงเสริมการพัฒนาอาเซียน
สูการเปนประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ สามารถแบงนิติสัมพันธไดตามหมวดหมูของเสาหลักแหงการจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียน ดังนี้ 

 ๒.๑) นิติสัมพันธดานการเมืองและความมั่นคง 
   ๒.๑.๑) แถลงการณวาดวยเขตสันติภาพ เสรีภาพและความเปนกลาง (Zone of 

Peace, Freedom and Neutrality Declaration, Malaysia, 27 November 1971 : ZOPFAN)
   ๒.๑.๒) สนธิสัญญาไมตรีและความรวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

(Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, Indonesia, 24 February 1976 : TAC) 
   ๒.๑.๓) สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Treaty on 

the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone, Bangkok, Thailand 15 December 1995 
: SEANWEZ)

    ๒.๑.๔) ปฏิญญาวาดวยการจัดการของภาคีในทะเลจีนใต (Declaration on the 
Conduct of Parties in the south China Sea 2002)

    ๒.๑.๕) สนธิสัญญาอื่น ๆ ที่อยูระหวางดําเนินการ เชน 
       -  สนธสิญัญาวาดวยการชวยเหลอืทางกฎหมายระหวางกัน (ASEAN Treaty 

on Mutual Legal Assistance: MLA)
      -  สนธิสัญญาสงผูรายขามแดนอาเซียน (ASEAN Extradition Treaty) 

การจัดทําอนุสัญญาวาดวยการตอตานการกอการรายอาเซียน (ASEAN Convention on Counter 
Terrorism 2009 : ACCT) เพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติและการทาทายขามพรมแดน

๓ เพิ่งอาง, หนา ๒๔-๒๘.
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      - การใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมอาเซียน (ASEAN Humanitarian 
Assistance) แกผูลี้ภัย

      - การรวมมือปองกันและตอตานการคอรรัปชัน (Memorandum of 
Understanding on Cooperation for Preventing and Combating Corruption 2004)

      - การใหความชวยเหลือทางกฎหมายระหวางกันในคดีอาญา (Treaty on 
Mutual Legal Assistance in Criminal Matters: MlAT)

 ๒.๒) นิติสัมพันธดานเศรษฐกิจ 
   นิติสัมพันธดานเศรษฐกิจระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนเปนความสัมพันธ

ที่มีการพัฒนาในความรวมมือมากกวาความสัมพันธดานการเมืองและความม่ันคงหรือความสัมพันธ
ดานสังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะเร่ืองการพัฒนาสูการเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
ของประเทศสมาชิกอาเซยีน โดยการเปดเสรทีางการคา การลดภาษีและอปุสรรคทางการคา การเปดเสรี
ดานการคาบริการ เปดเสรีดานการลงทุน เปดเสรีดานการเคลื่อนยายเงินทุน ตลอดจนการเปดเสรี
ดานการเคลื่อนยายแรงงานที่มีทักษะ (Skill Labour)๔

 ๒.๓) นิติสัมพันธดานสังคมและวัฒนธรรม๕

   ความสัมพันธระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนดานสังคมและวัฒนธรรมเปน
ความสัมพันธที่ตอเนื่องหรืออาจไดรับผลกระทบจากความสัมพันธดานการเมืองและเศรษฐกิจของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน เชน เรือ่งยาเสพติด ภยัพบิตั ิสิง่แวดลอมสทิธมินษุยชน การคามนษุยการคุมครอง
สิทธิและสวัสดิการของเด็ก สตรี ผูสูงอายุ และคนพิการเปนตน 

๓) นิติสัมพันธระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศในระดับอนุภูมิภาค๖

 ความสัมพันธ ระหว างประเทศสมาชิกอาเซียนไม ได  จํากัดอยู  ในเฉพาะภูมิภาค 
ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยในบางประเทศไดมคีวามรวมมอืระหวางกันในลักษณะความรวมมือระดับ
อนุภูมิภาค (Sub-region) โดยการสรางนิติสัมพันธในกลุมที่มีความเกี่ยวของกับอาเซียน เชน  

 ๓.๑) ความรวมมอืในกลุมประเทศอนภุมูภิาคลุมแมนํา้โขง (Greater Mekong Subregion: 
GMS)

 ๓.๒) แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (The Indonesia 
Malaysia Thailand Growth Triangle : IMT – GT)

 ๓.๓) ยทุธศาสตรความรวมมอืทางเศรษฐกิจอริะวด-ีเจาพระยา-แมโขง (Ayeyawady Chao 
Phraya Mekong Economic Co-operation Strategy: ACMECS)

 ๓.๔) เขตพัฒนาเศรษฐกิจในภูมภิาคมลายู (Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-
The Philippines East ASEAN Growth Area : BIMP – EAGA) 

๔ ดูเพิ่มเติม ทัชชมัย (ฤกษะสุต) ทองอุไร, ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในมุมมองของศาสตราจารย 
ดร. สุรเกียรติ์  เสถียรไทย, พิมพครั้งแรก (กรุงเทพฯ: เดือนตุลา, ๒๕๕๕), หนา ๔๑-๔๓.

๕ ชาติชาย  เชษฐสุมน, อางแลว, หนา ๔๓-๔๔.
๖ เพิ่งอาง, หนา ๔๙.
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๔) นติสิมัพนัธระหวางอาเซยีนกบัองคการระหวางประเทศหรอืประเทศอืน่ ๆ  ทีไ่มใชประเทศ
สมาชิก๗

 นติสิมัพนัธลกัษณะนีเ้ปนกรณทีีอ่าเซยีนไดดาํเนนิการหรอือยูระหวางการดาํเนนิการจดัทาํ
ความตกลงกับประเทศอื่น ๆ ที่สรางพันธกรณีกับประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งรวมถึงประเทศไทย ไดแก 

 ๔.๑) ความตกลงเขตการคาเสรีตะวันออก (East Asia Free Trade Area: EAFTA) 
ซึง่ประกอบดวยประเทศสมาชกิอาเซยีน ๑๐ ประเทศ กบัประเทศญีปุ่น เกาหลใีตและจนี หรอืทีเ่รยีกวา 
“ASEAN+3” และความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจระหวางอาเซียนกับ ๖ ประเทศ (Comprehensive 
Economic Partnership in East Asia : CEPEA) ประกอบดวยประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ 
กับประเทศญี่ปุน เกาหลีใต ออสเตรเลีย นิวซีแลนด จีน และอินเดีย หรือที่เรียกวา “ASEAN + ๖”

 ๔.๒) ความตกลงเขตการคาเสรอีาเซียน-จนี (ASEAN-China Free Trade Agreement 
: ACFTA)

 ๔.๓) ความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN-Republic of 
Korea Free Trade Agreement : AKFTA)

 ๔.๔) ความตกลงหุนสวนเศรษฐกจิอาเซยีน-ญีปุ่น (ASEAN-Japan Comprehensive 
Economic Partnership : AJCEP)

  ๔.๕) ความตกลงการคาเสรอีาเซยีน-อนิเดยี (ASEAN-India Free Trade Agreement 
: AIFTA)

   ๔.๖) ความตกลงเพ่ือจัดตัง้เขตการคาเสรีอาเซยีน-ออสเตรเลีย-นวิซแีลนด (Agreement 
Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area : AANZFTA)

ผลของนิติสัมพันธระหวางประเทศของสมาชิกอาเซียน
สูประชาคมอาเซียนตอกฎหมายในของประเทศไทย๘

นิติสัมพันธระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนในการพัฒนาสูการเปนประชาคมอาเซียน
ในลักษณะตาง ๆ  กอใหเกดิพนัธกรณีแกประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีตองปฏิบตัใิหบรรลุผลตามท่ีตกลง
ระหวางกันไว การปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนเปนเรื่องที่สงผลกระทบ
ตอกิจการภายในของประเทศสมาชิก นับแตกระบวนการทําสนธิสัญญาหรือความตกลงตาง ๆ
ทีเ่กีย่วของกบักฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายภายในของประเทศสมาชกิอาเซยีน ซึง่รวมถงึ
ผลกระทบตอกฎหมายภายในของประเทศสมาชิกดวยเชนกัน๙  

จากนิติสัมพันธระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนในลักษณะตาง ๆ ที่อยูในกรอบของอาเซียน
จึงพิจารณาไดวา การพัฒนาจากสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใตอาเซียน (ASEAN) 

๗ เพิ่งอาง, หนา ๔๙-๕๑.
๘ เพิ่งอาง, หนา ๖๑-๖๓.
๙ เพิ่งอาง, หนา ๕๙.
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สูการเปนประชาคมอาเซยีน (ASEAN-Community : AC) นัน้เปนการตัง้อยูบนพืน้ฐานของกฎหมาย
ระหวางประเทศ โดยเฉพาะกฎหมายระหวางประเทศวาดวยสนธิสญัญาหรือความตกลงระหวางประเทศ
ทั้งนี้ สมาชิกอาเซียนทุกประเทศมีหนาที่นําพันธกรณีที่เกิดจากสนธิสัญญาหรือที่ไดตกลงระหวางกัน
ไวไปปฏิบัติใหบรรลุผลอยางแทจริงภายในประเทศ และหากไมปฏิบัติตามพันธกรณีที่เกิดข้ึน
ระหวางกันแลว ประเทศท่ีไมปฏิบัติตามพันธกรณีตองรับผิดชอบในการกระทําหรือละเวนการกระทํา 
อนันาํไปสูเรือ่งความรบัผดิของรฐั (Responsibility of State) ในการกระทําหรอืละเวนการกระทาํ
ดังกลาว  

ตามขอ ๕ วรรค ๓๑๐ ของกฎบัตรอาเซียนนั้น การเพิกเฉยหรือละเลยไมปฏิบัติตามพันธกรณี
ขางตนไดมกีารกาํหนดใหในกรณกีารละเมดิกฎบตัรอยางรายแรง หรอืการไมปฏบิตัติามพนัธกรณทีัง้หมด
ของรัฐสมาชิก ใหเสนอเรื่องดังกลาวไปยัง “ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน”อันประกอบดวย ประมุขของรัฐ
หรือหัวหนารัฐบาลของรัฐสมาชิก เพื่อการตัดสินใจ๑๑ 

การที่จะทําใหสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศเกิดผลในทางปฏิบัติสามารถบังคับ
ใชตามพันธกรณีภายในประเทศไดเปนกรณีที่กฎหมายระหวางประเทศไมไดกําหนดกระบวนการไว 
หากแตเปนประการทีก่ฎหมายระหวางประเทศไดวางหลกัใหเปนเรือ่งภายในของแตละประเทศ โดยมี
วตัถปุระสงคเพือ่ใหพนัธกรณเีรือ่งตางๆ ทีไ่ดตกลงระหวางกนัเกดิผลขึน้จรงิทัง้ในระดบัระหวางประเทศ
และภายในประเทศ ดงันัน้ การทําใหสนธสิญัญาหรือความตกลงระหวางประเทศระหวางสมาชิกอาเซียน
มผีลบงัคบัภายในประเทศอยางแทจรงิ จงึเปนเรือ่งทีเ่กีย่วของโดยตรงและสงผลกระทบตอกฎหมาย
ภายในของประเทศสมาชิกอาเซียน 

หากพิจารณากรณีศกึษาจากระบบกฎหมายไทย สนธิสญัญาหรือความตกลงระหวางประเทศ
นัน้ไมมผีลใชบงัคบัไดโดยตรงภายในประเทศ หากแตตองไดรบัการแปลงรปู (Transformation) หรอื
ปรับใหเปนกฎหมายภายในเพ่ือรองรับพันธกรณีตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ
เสียกอน จึงจะทําใหมีผลบังคับใชในประเทศไทยได ดังนั้น เมื่อประเทศไทยไดทําสนธิสัญญา
หรอืความตกลงระหวางประเทศทัง้กรณภีายใตกรอบของอาเซียนหรอืนอกกรอบอาเซียนทีม่คีวามเกีย่วของ

๑๐ CHARTER OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS ARTICLE 5 RIGHTS AND OBLIGATIONS : 3. ;  
  “ 3. In the case of a serious breach of the Charter or noncompliance, the matter shall be referred to 

Article 20.” .  
๑๑ CHARTER OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS ARTICLE 20 CONSULTATION AND 

CONSENSUS;
   “1. As a basic principle, decision-making in ASEAN shall be based on consultation and consensus.
   2. Where consensus cannot be achieved, the ASEAN Summit may decide how a specific decision 

can be made.
   3. Nothing in paragraphs 1 and 2 of this Article shall affect the modes of decision-making as contained 

in the relevant ASEAN legal instruments.
    4. In the case of a serious breach of the Charter or noncompliance, the matter shall be referred 

to the ASEAN Summit for decision.”.
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กบัการพัฒนาสูความเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: 
AC) สนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศดังกลาว
จงึตองไดรบัการแปลงรูป (Transformation)๑๒ หรอืปรบัให
เป นกฎหมายภายในก อนจึงจะสามารถมีผลบังคับใช 
ภายในประเทศได การแปลงรูปหรือปรับใหสนธิสัญญาหรือ
ความตกลงระหวางประเทศใหเปนกฎหมายภายในน้ัน
ยอมสงผลกระทบตอกฎหมายภายในของประเทศไทย
ในประการทีจ่ะกลาวตอไป

ผลตอกฎหมายที่รองรับพันธกรณีตามสนธิสัญญา
หรือความตกลงระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน๑๓

๑) ผลตอการตรากฎหมายภายในฉบบัใหมรองรบัสนธสิญัญาหรอืความตกลงระหวางประเทศ
 เนือ่งจากสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนยังไมมกีฎหมายภายใน

ฉบบัใดรองรับใหมผีลใชบงัคับไดภายในประเทศไทย จงึเปนผลใหประเทศไทยตองตรากฎหมายภายใน
ฉบับใหมขึ้นรองรับหรือแปลงรูปใหสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศดังกลาวเปนกฎหมาย
ภายในเพ่ือใหสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศปรับเปล่ียนเปนกฎหมายภายในประเทศ
และสามารถบังคับใชในประเทศไทยได เพื่อมิใหเกิดความรับผิดของรัฐ (Responsibility of State) 
อนัเนือ่งมาจากการฝาฝนพนัธกรณีระหวางประเทศดงัทีไ่ดเสนอขางตน ทัง้นี ้การดําเนินการแปลงรูป
หรือปรับเปล่ียนสนธิสัญญาหรือกฎหมายระหวางประเทศเปนกฎหมายภายในกรณีนี้ปรากฏ
ใน ๒ ลักษณะ ดังนี้

 ๑.๑) การตรากฎหมายภายในฉบับใหมรองรับ โดยการนําสาระสําคัญของสนธิสัญญา
หรือความตกลงระหวางประเทศบัญญัติเปนกฎหมาย๑๔

   การตรากฎหมายภายในรองรับสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ เพื่อให
สามารถมีผลบงัคบัใชภายในประเทศไทยโดยการนําสาระสําคญัของสนธิสญัญาหรือความตกลงระหวาง
ประเทศมาบัญญัติรองรับเปนกฎหมายภายใน เชน

   - การใหความคุมครองการดําเนินงานของอาเซียน โดยการตราพระราชบัญญัติ
คุมครองการดาํเนนิงานของสมาคมประชาชาตแิหงเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต พ.ศ. ๒๕๕๑ เพือ่รองรับ

๑๒ จากทฤษฎีของทวินิยมท่ีวา กฎหมายระหวางประเทศกับกฎหมายภายในเปนกฎหมายคนละระบบ ดังนั้น โดยธรรมชาติ
แหงเนื้อหากฎหมายระหวางประเทศจึงไมอาจนํามาใชภายในประเทศไดโดยตรง ถาตองการจะนํามาใชจะตองมีการแปลงรูป
ใหกลายเปนกฎหมายภายในเสียกอน วธิกีารแปลงรูปนีอ้าจทําไดโดยประกาศใช (Promulgating) อยางเปนทางการวา รบัรูใหกฎหมาย
ระหวางประเทศอนัใดอนัหนึง่มผีลใชบงัคบัไดภายในประเทศ ซึง่สวนมากจะเปนการประกาศรบัสนธสิญัญา (Promulgation of Treaty) 
นอกจากการประกาศแลว การแปลงรูปก็อาจจะทําโดยวิธีออกกฎหมาย (Legislative Act) อนึ่ง วิธีการแปลงรูปนี้สําหรับแนวคิด
ทวินิยมที่เครงครัดแลว หมายความรวมถึงการแปลงรูปสิ่งที่เปนหลักเกณฑแหงจารีตประเพณีระหวางประเทศดวย โปรดดเูพิม่เตมิ นพนธิ ิ
สรุยิะ, Lecture Notes กฎหมายระหวางประเทศ เลม ๑, พมิพครัง้ที ่๔ (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพวิญูชน, ๒๕๔๕), หนา ๙๘-๑๐๗.

๑๓ ชาติชาย  เชษฐสุมน, อางแลว, หนา ๖๓-๖๕.
๑๔ เพิ่งอาง, หนา ๖๔-๖๕, ๖๖, ๖๘.
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หนาตางโลก: The Knowledge Windows

จุลนิติ

หรือปฏิบัติตามพันธกรณีตามกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ที่ประเทศไทยไดลงนามเม่ือวันที่
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ โดยกฎบัตรอาเซียนไดกําหนดใหประเทศสมาชิกใหความคุมกันและเอกสิทธิ์
ที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่แกอาเซียน เลขาธิการอาเซียน และพนักงานสํานักเลขาธิการอาเซียน

   - ความตกลงทวภิาควีาดวยการสงเสรมิและคุมครองการลงทนุระหวางประเทศไทย
กับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ  ประเทศไทยไดทาํความตกลงทวิภาคีวาดวยการสงเสริมและคุมครอง
การลงทุนกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ หลายประเทศ การรองรับความตกลงระหวางประเทศ
ในลักษณะน้ี ประเทศไทยตรากฎหมายรองรับหรืออนุวัติการใหเปนไปตามความตกลง โดยการจัดทํา
เปนประกาศการมีผลใชบังคับของความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
ของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ เพื่อการสงเสริมและคุมครองการลงทุน

 ๑.๒) การตรากฎหมายภายในฉบบัใหมรองรับ โดยการแปลสนธสิญัญาหรอืความตกลง
ระหวางประเทศเปนภาษาไทยแนบทายพระราชบัญญัติ๑๕ 

   การตรากฎหมายภายในฉบับใหมรองรบัสนธิสญัญาหรือความตกลงระหวางประเทศ
เพือ่ใหมผีลบังคับใชภายในประเทศ อกีลกัษณะเปนการแปลสนธิสญัญาหรือความตกลงระหวางประเทศ
เปนภาษาไทยแนบทายพระราชบัญญัติ 

   ๒) ผลต อการแก  ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายภายในที่ รองรับสนธิ สัญญา
หรือความตกลงระหวางประเทศ๑๖

    ผลที่เกิดขึ้นกับกฎหมายภายในของไทยในกรณีที่มีกฎหมายภายในรองรับ
สนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศอยูแลว แตอาจไมตรงหรือไมสอดคลองกับสนธิสัญญา
หรือความตกลงระหวางประเทศท่ีประเทศไทยไดทําขึ้นภายใตกรอบอาเซียนหรือนอกกรอบอาเซียน
กับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ เชน

    ภายใตแผนงานการจัดตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ไดกําหนด
ยทุธศาสตรเรือ่งการเปดเสรดีานการคาและการบรกิาร ใหประเทศสมาชกิอาเซยีนผกูพนัการดาํเนนิการ
ตามแผนงาน เชน การประกอบอาชพีของคนตางดาว แมวาแผนงานการจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
(AEC Blueprint) จะไดกําหนดใหประเทศสมาชิกอาเซียนรวมกันสรางตลาดและฐานการผลิตเดียว 
โดยสวนหนึ่งของการดําเนินการ คือ การเคลื่อนยายแรงงานมีฝมือโดยเสรีในอาเซียน ซึ่งแรงงานมีฝมือ
สามารถทํางานได ๒ ลักษณะ คือ เปนเจาของกิจการหรือเปนนายจาง และเปนผูใชแรงงานหรือลูกจาง
ที่มี ๒ ประเภท คือ แรงงานฝมือ และแรงงานไรฝมือ ซึ่งเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติ
การทาํงานของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๕๑ ทีส่ามารถทําใหเกดิอปุสรรคในการเคล่ือนยายโดยเสรีของแรงงาน
มีฝมือและไรฝมือได เนื่องจากงานใดที่คนตางดาวอาจทําไดในทองที่ใด เมื่อใด ใหเปนไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวงโดยคํานึงถึงความมั่นคงของชาติ โอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทย
และความตองการของแรงงานตางดาวที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศ โดยกฎกระทรวง และสามารถ
จาํกัดจํานวนคนตางดาวซ่ึงมิใชชางมีฝมอืหรอืผูชาํนาญการท่ีจะเขามาทํางานบางประเภทหรือบางลักษณะ
ในราชอาณาจักร นอกจากน้ี ยังมีประเด็นเร่ืองการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ ได รับอนุเคราะห ย่ิง 

๑๕ เพิ่งอาง, หนา ๖๘.
๑๖ เพิ่งอาง, หนา ๗๑-๗๒.
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นิติสัมพันธของประชาคมอาเซียน
และการอนุวัติการเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของไทย

จุลนิติ

(most-favored nation) สาํหรบัประเทศสมาชกิอาเซยีนบางประเทศทีไ่ดทาํบนัทกึความเขาใจวาดวย
ความรวมมือดานการจางแรงงานกับประเทศไทย ไดแก ประเทศลาว กัมพูชา และพมา๑๗

๓) ผลตอการเพิ่มเติมกฎหมายภายในที่รองรับสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวาง
ประเทศ๑๘ สนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศมีผลกระทบตอกฎหมายไทยในกรณีนี้
เปนลักษณะท่ีมีกฎหมายภายในรองรับสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศอยู แลว 
หรือไดรับการอนุวัติการแลว แตมีการแกไขเปลี่ยนแปลงในการเจรจาตกลงตามสนธิสัญญา
หรือความตกลงระหวางประเทศเพ่ิมเติม กฎหมายภายในท่ีรองรับสนธิสัญญาหรือความตกลง
ระหวางประเทศฉบับนั้นตองไดรับการแกไขเพิ่มเติมเชนเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อใหการรองรับสนธิสัญญา
หรือความตกลงระหวางประเทศมีความสอดคลองกัน 

 จึงพิจารณาไดวา นิติสัมพันธระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีพัฒนาความรวมมือ
จากสมาคมสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) สงผลกระทบตอกฎหมายไทย
ในการตรากฎหมายภายในประเทศเพ่ือรองรับใหสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางกันมีผลบังคับใช
ภายในประเทศหรืออนุวัติการใหเปนไปตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ สงผลให
ประเทศไทยตองตรากฎหมายฉบับใหม แกไขเปล่ียนแปลง หรือแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายท่ีมีผลใชบังคับ
อยูแลว เพือ่ใหสนธิสญัญาหรอืความตกลงระหวางประเทศสมาชิกอาเซยีนมผีลใชบงัคบัในประเทศไทยได 

ความสงทาย
นติสิมัพนัธทีก่อใหเกดิหนาทีผ่กูพนัตอรฐัสมาชกิของสมาคมประชาชาตเิอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต 

หรอื “ASEAN” นัน้มดีวยกนัหลายลกัษณะ ทัง้ทีผ่กูพนัเปนนติสิมัพนัธตามกฎหมายระหวางประเทศวาดวย
สนธสิญัญาในระหวางรฐัสมาชิกดวยกนั และมคีวามผูกพนัเก่ียวของกบัรฐัอืน่ทีม่ไิดอยูในภูมภิาคอาเซียน
ก็ตาม ประการสําคัญคือการทําใหความตกลงระหวางประเทศเชนวาน้ันมีผลภายใตระบบกฎหมาย
ภายในของทุกรัฐภาคีของความตกลงที่เรียกวา “การอนุวัติการ” ที่ตองดําเนินการโดยฝายบริหาร 
(Executive Branch) ของแตละรัฐ

สาํหรบัประเทศไทยนัน้ การทีฝ่ายบรหิารจะแสดงเจตนาผกูพนัตามพนัธกรณตีาง ๆ  ทัง้ในกรอบ
ของอาเซียนและนอกกรอบของอาเซยีนในลกัษณะทีเ่ปนสนธสิญัญาหรอืความตกลงระหวางประเทศนัน้ 
นอกจากตองผานกระบวนการทําสนธิสัญญาตามกฎหมายระหวางประเทศแลว ยังตองพิจารณาถึง
กระบวนการทําสนธิสัญญาตามกฎหมายภายในของประเทศไทยควบคูกนัไป ดงัเชนทีไ่ดเคยมกีารบญัญตัิ
ไวในรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ ทีก่าํหนดกระบวนการในการ
ทาํสนธิสญัญาหรือความตกลงระหวางประเทศของฝายบริหารประเภทท่ีตองไดรบัความเหน็ชอบจาก
รัฐสภากอนที่ฝายบริหารจะสามารถแสดงเจตนาผูกพันตามพันธกรณีของสนธิสัญญาได 

การอนุวัติการความตกลงระหวางประเทศเพ่ือการกาวสูการเปนประชาคมอาเซียนนั้น
จึงตองอาศัยการดําเนินงานขององคกรฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารที่มีประสิทธิภาพตามหลัก
กฎหมายระหวางประเทศและระบบกฎหมายภายในเปนประการสําคัญ 

๑๗ เพิ่งอาง, หนา ๗๔-๗๕.
๑๘  เพิ่งอาง, หนา ๗๕-๗๖.
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