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ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาโดยมี  
พระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุและมรีฐัธรรมนญูเปน็กฎหมายสงูสดุของประเทศ  
ที่ได้กำหนดให้อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็น 

ประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ส่วนการดำเนินความสัมพันธ์ 
ระหว่างประเทศหรือการทำสนธิสัญญาหรือหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือองค์การ 
ระหว่างประเทศนั้น โดยหลักการแล้วพระมหากษัตริย์ในฐานะองค์พระประมุขทรงใช้อำนาจ 
ดังกล่าวทางคณะรัฐมนตรีซ่ึงเป็นฝ่ายบริหาร เพียงแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กำหนด 
ขอ้ยกเวน้ไวว้า่ในการจดัทำสนธสิญัญาหรอืหนงัสอืสญัญาประเภททีม่คีวามสำคญั ๆ  จะตอ้งกระทำ 
โดยอาศัยความร่วมมือกับฝ่ายนิติบัญญัติหรือต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาก่อนทุกครั้ง 

ในอดตีทีผ่า่นมากอ่นทีจ่ะมกีารประกาศใชร้ฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
๒๕๕๐ นัน้ รฐัธรรมนญูของประเทศไทยทกุฉบบัไดก้ำหนดประเภทหนงัสอืสญัญาทีม่คีวามสำคญั ๆ   
ซึง่การจดัทำจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบของรฐัสภาไวเ้พยีง ๓ ประเภทเทา่นัน้ อนัประกอบดว้ย 
(๑) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย (๒) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลง 
เขตอำนาจแห่งรัฐ และ (๓) หนังสือสัญญาที่จะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตาม 
สัญญา ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง  
ได้กำหนดประเภทของหนังสือสัญญาที่จะต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาไว้  
รวมถึง ๕ ประเภท ด้วยกัน กล่าวคือ (๑) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย  
(๒) หนงัสอืสญัญาทีม่บีทเปลีย่นแปลงเขตพืน้ทีน่อกอาณาเขต ซึง่ประเทศไทยมสีทิธอิธปิไตยหรอืมี 
เขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ (๓) หนังสือสัญญาที่จะต้อง 
ออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญานั้น (๔) หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบ 
ตอ่ความมัน่คงทางเศรษฐกจิหรอืสงัคมของประเทศอยา่งกวา้งขวาง และ (๕) หนงัสอืสญัญาทีม่ี
ผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ 

  การกำหนดโดยเพิ่มประเภทของหนังสือสัญญาที่จะต้องได้รับความเห็นชอบของ 
รัฐสภา โดยเฉพาะการกำหนดให้ “หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
หรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง” และ “หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันด้านการค้า 
การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ” เป็นหนังสือสัญญาที่จะต้องได้รับ 

กองบรรณาธิการ
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แนวทางการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ความเห็นชอบของรัฐสภาดังกล่าวนั้น ผลปรากฏว่าได้ส่งผลทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หลายหนว่ยงานตอ้งประสบกบัสภาพปญัหาและอปุสรรคในการดำเนนินโยบายดา้นความสมัพนัธ ์
ระหว่างประเทศ และการค้าการลงทุนระหว่างประเทศหลายประการ ทั้งนี้โดยมีสาเหตุสำคัญ 
เกิดจากความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับหนังสือสัญญาประเภทดังกล่าว ดังนั้น ต่อมาจึงได้มีการแก้ไข 
เพิ่มเติมความในวรรคห้า ของมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐๑ โดยกำหนดใหม้กีารตรา “กฎหมายวา่ดว้ยการกำหนดประเภท กรอบการเจรจา ขัน้ตอน 
และวิธีการจัดทำหนังสือสัญญา ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของ 
ประเทศอยา่งกวา้งขวาง หรอืมผีลผกูพนัดา้นการคา้ การลงทนุ หรอืงบประมาณของประเทศ 
อย่างมีนัยสำคัญ” เพื่อให้มีความชัดเจนในการนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับ 
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจะส่งผลดีและเป็นการเตรียมความพร้อม 
ในฐานะท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of 
Southeast Asian Nations : ASEAN) ในการเขา้สู ่“ประชาคมอาเซยีน” (ASEAN Community) 
ให้เป็นผลสำเร็จในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้วางเป้าหมายไว้ร่วมกัน  

ดังนั้น กองบรรณาธิการวารสารจุลนิติจึงได้ดำเนินการสรุปปาฐกถาพิเศษ เรื่อง  
“ความพร้อมของประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน ๒๐๑๕” โดย ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ 
เลขาธกิารอาเซยีน๒ พรอ้มทัง้ดำเนนิการสมัภาษณแ์ละรบัฟงัความคดิเหน็ทางวชิาการ ตลอดจน 
ทรรศนะและข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ในประเด็นเรื่อง “แนวทางการจัดทำหนังสือ 
สัญญาระหว่างประเทศ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มี 
ความรูแ้ละความเชีย่วชาญทีเ่กีย่วขอ้งหลายทา่นอนัประกอบดว้ย ดร. พรชยั  ดา่นววิฒัน ์รองอธบิด ี
กรมอาเซยีน กระทรวงการตา่งประเทศ และศาสตราจารย ์ดร. จมุพต  สายสนุทร อาจารยป์ระจำ 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึงที่มา หลักการและความหมาย 
ของคำวา่ “ประชาคมอาเซยีน” (ASEAN Community) ความพรอ้มของประเทศไทยในการทีจ่ะ 
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และในการตรากฎหมาย กฎและระเบียบต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งหลักการใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒) พทุธศกัราช ๒๕๕๔ มาตรา ๑๙๐ ในเรือ่งหลกัเกณฑ ์
เกีย่วกบัการจดัทำหนงัสอืสญัญาทีร่ฐับาลทำกบันานาประเทศ หรอืกบัองคก์ารระหวา่งประเทศ นัน้  
มีความเหมาะสม หรือเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการจัดทำความตกลง หรือหนังสือสัญญา 
ระหว่างประเทศของไทย หรือไม่ อย่างไร โดยท่านผู้อ่านสามารถติดตามและศึกษารายละเอียด
ในเรื่องดังกล่าวได้ในจุลนิติฉบับนี้.

 ๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔ มาตรา ๓.  

 ๒ เป็นการแสดงปาฐกถาพิเศษเนื่องในโอกาสเปิดตัวชมรมนักศึกษาหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน 
สถาบันพระปกเกล้า เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๐.๓๐ นาฬิกา ณ แกรนด์บอลล์รูม โรงแรมไฮแอทเอราวัณ.
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ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณท่านทั้งหลายที่ให้ความสนใจ 
ในการร่วมสร้างสรรค์เพื่อกำหนดเป้าหมายที่จะให้อาเซียนพัฒนา 
ไปเปน็ “ประชาคมอาเซยีน (ASEAN Community) ใหเ้ปน็ผลสำเรจ็ 
ได้ภายใน ปี ค.ศ. ๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘)” ซึ่งเป็นความพยายาม 
ของ ๑๐ ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้๑ ภายใต้  
“กฎบัตรอาเซียน” ซึ่งทำหน้าที่เสมือนธรรมนูญของอาเซียนที่ 
วางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กร และมีผลบังคับใช้มา 
ตั้งแต่เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นมา ซึ่งถือว่า 
เป็นเวลาร่วม ๓ ปีแล้ว ที่การปฏิบัติตามกฎบัตรอาเซียนของ 
ประเทศสมาชิก เพื่ อดำ เนินการให้ เกิดประชาคมอาเซียน 
อนัประกอบดว้ย ๓ เสาหลกั (pillars) คอื ๑. ประชาคมดา้นการเมอืง 
และความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political - Security Community) 
๒. ประชาคมด้านเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) 
และ ๓. ประชาคมด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio - 
Cultural Community) ซึง่ทีผ่า่นมาประเทศสมาชกิไดม้กีารปฏบิตัติาม 
กฎบัตรอาเซียน มีการบูรณาการ ๓ เสาหลักได้ดีพอสมควร 

อย่างไรก็ตาม หากท่านได้มี โอกาสเฝ้าสังเกตการณ์ 
ในการดำเนินการของเสาหลักทั้ง ๓ เสาหลักดังกล่าว จะพบได้ว่า  
เสาหลักประชาคมด้านเศรษฐกิจนั้นจะเป็นเสาหลักที่มีการก้าวไป 

เลขาธิการอาเซียน
สรุปจากปาฐกถาพิเศษ โดย ดร. สุรินทร์  พิศสุวรรณ

เนื่องในโอกาสเปิดตัวชมรมนักศึกษาหลักสูตร 
การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน 
สถาบันพระปกเกล้า เม่ือวันจันทร์ท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
ณ แกรนด์บอลรูม โรงแรมไฮแอทเอราวัณ

 ๑ประเทศสมาชิกอาเซียน ประกอบด้วย บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนี เซีย  
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว สหพนัธรฐัมาเลเซยี สหภาพพมา่ สาธารณรฐัฟลิปิปนิส ์สาธารณรฐัสงิคโปร ์ราชอาณาจกัรไทย  
และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม.

ความพร้อมของประเทศไทย
สู่ประชาคมอาเซียน ๒๐๑๕

กองบรรณาธิการ
สำนักกฎหมาย
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ความพร้อมของประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน ๒๐๑๕

ไดเ้รว็และเปน็ทีน่า่สนใจมากทีส่ดุ เหตทุีเ่ปน็เชน่นีก้เ็พราะวา่ ภาคเอกชนมคีวามตืน่ตวั 
ในเรือ่งของการลงทนุ การคา้ระหวา่งประเทศ โดยตา่งเตรยีมความพรอ้มทีจ่ะพฒันาการ
บรหิารจดัการ เทคโนโลยกีารผลติ และการเคลือ่นยา้ยแรงงานฝมีอืใน ๘ วชิาชพีอยา่งเสร ี
คอื แพทย ์พยาบาล ทนัตแพทย ์วศิวกร สถาปนกิ บคุลากรดา้นการทอ่งเทีย่ว ชา่งสำรวจ 
นักบัญชี ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง นักเรียน นิสิต นักศึกษา เป็นอย่างมาก  
เพราะถือเป็นการสร้างโอกาสในการประกอบวิชาชีพมากขึ้น ทำให้เสาหลักประชาคม 
ด้านเศรษฐกิจเป็นเสาหลักที่น่าสนใจ และประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ 
มากทีส่ดุเมือ่เปรยีบเทยีบกบัเสาหลกัดา้นอืน่ ๆ  อยา่งไรกต็าม ในขณะนีม้คีวามพยายาม 
ดำเนินการให้ทั้ง ๓ เสาหลักสามารถเดินไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้ประชาชนมีสำนึก  
มีความรู้สึกร่วมกันว่าเป็นตนเป็น “ประชากรอาเซียน” นอกเหนือจากเป็นประชากร
อินโดนีเซีย หรือประชากรเวียดนาม เพื่อนำพาหรือรวมอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียว 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพประชาคมอาเซียนในการดึงดูดความสนใจ 
จากนักลงทุนต่างชาติจะพบว่า จะสามารถดึงดูดนักลงทุนได้เป็นอย่างมาก เนื่องจาก 
อาเซยีนมผีลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) รวม ๑๐ 
ประเทศ คิดเป็นประมาณ ๒ ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ ๒๕ – ๒๖ % ของ 
GDP ของประเทศจนี ซึง่กถ็อืวา่ไมน่อ้ย เพราะประเทศจนีมปีระชากรมากกวา่ ๑,๓๐๐ 
ล้านคน ส่วนอาเซียนมีประชากรรวมกันประมาณ ๖๐๐ ล้านคน และหากมีการเจรจา 
ข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นประเทศอินเดีย จีน หรือญี่ปุ่น  
หรือที่เราเรียกว่าประเทศคู่เจรจาข้อตกลงการค้าเสรี อาเซียนก็จะกลายเป็นตลาด 
ทีใ่หญท่ีส่ดุตลาดหนึง่ และเปน็ตลาดทีน่กัลงทนุตา่งชาตใิหค้วามสนใจและมกีารลงทนุ 
เพิม่มากขึน้ สำหรบัความจำเปน็ในการเจรจาการคา้เสรรีว่มกบัประเทศทีม่ศีกัยภาพสงู  
ทั้งประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี ประเทศอินเดีย ประเทศออสเตรเลีย และประเทศ 
นิวซีแลนด์ มาผูกโยงกับอาเซียนในฐานะประเทศคู่เจรจา ซึ่งในขณะนี้ก็มีความตกลง 
ระหว่างหุ้นส่วนเศรษฐกิจทั้ง ASEAN + ๓ (จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี) และ ASEAN + ๖ 
(อนิเดยี, ออสเตรเลยี, นวิซแีลนด,์ จนี, ญีปุ่น่, เกาหล)ี ซึง่เปน็ความรว่มมอืทีส่ำคญัทีส่ดุ 
ที่จะทำให้อาเซียนมีความก้าวหน้า มีพลังในการดึงดูดความสนใจจากนักลงทุน  
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เนื่องจากการจัดทำความตกลงของอาเซียนมีความแตกต่างกับการดำเนินการ  
และจดุประสงคใ์นการรวมตวักนัของสหภาพยโุรป (European Union) ซึง่เปน็ไปใน 
รูปแบบของการรวมตัวกันระหว่างประเทศที่มีกำลังผลิตสูงและมีระบบเศรษฐกิจ 
ทีเ่ขม้แขง็ทัง้เยอรมนั ฝรัง่เศส และตอ่มากไ็ดน้ำประเทศอืน่ ๆ  ในทวปียโุรปมารวมตวักนั 
จนกระทั่งในปัจจุบันมีประเทศสมาชิกจำนวน ๒๗ ประเทศ ในขณะที่อาเซียนนั้น 
เริม่ตน้โดยการนำประเทศเลก็ ๆ  ภายในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ดงันัน้ จงึตอ้ง 
ผกูโยงกบัประเทศคูเ่จรจาทีม่ศีกัยภาพสงูเพือ่ใหม้เีวทกีารแขง่ขนัใหก้บัประเทศสมาชกิ 
อาเซียนในเวทีโลก 

สำหรับความพร้อมของประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ 
(พ.ศ. ๒๕๕๘) นั้น ในด้านของเศรษฐกิจนั้น ถือว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการ 
เปดิตลาดใหม้กีารแขง่ขนักนัมากขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ภาคเอกชนถอืวา่ตัง้หลกัไดด้ ี 
ทั้งภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและการบริการ ในปัจจุบันที่มีการตื่นตัวกัน 
อยา่งมาก คอื การเปดิตลาดการบรกิารดา้นการศกึษา ซึง่หากประเทศไทยมคีวามพรอ้ม 
ในการบริการทางการศึกษาก็จะเป็นที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียน นักศึกษาจาก 
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ในส่วนของภาคอุตสาหกรรม 
จะพบว่า บรรษัทข้ามชาติ เช่น บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ มีการจ้างผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 
จากประเทศในอาเซยีน บรษิทั พรอคเตอรแ์อนดแ์กมเบลิ กม็กีารจา้งผลติสนิคา้อปุโภค 
บริโภค เครื่องสำอางจากประเทศอาเซียน และมีการคาดการณ์ว่าหลังจากข้อตกลง 
การค้าเสรีของอาเซียนมีผลบังคับใช้ ก็จะมีการจ้างการผลิตในประเทศอาเซียน 
เพิ่มมากขึ้น เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะเห็นสำหรับประเทศไทยมีหลายประการ ดังนี้ 

ประการแรก การดำเนินนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมบริษัทของไทย  
ทัง้ขนาดใหญ ่ขนาดยอ่ม ขนาดกลาง ใหอ้อกไปแสวงหาโอกาสดา้นการลงทนุ ดา้นการคา้ 
และการบริการมากกว่าที่เป็นอยู่ โดยรัฐบาลจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงนโยบาย 
จากการดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามา เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ 
นกัลงทนุไทยออกไปลงทนุในตลาดอาเซยีน ทัง้ประเทศอนิโดนเีซยี มาเลเซยี ฟลิปิปนิส ์
และอินโดจีนให้มากขึ้น เพื่อให้สามารถแข่งขันกับบริษัทนานาชาติขนาดใหญ่ ๆ   
ซึ่งมีทุนจำนวนมาก มีบุคลากรที่มีความสามารถจำนวนมาก มีเครือข่ายทั่วโลก  
เนื่องจากปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนได้รับความสนใจจากบริษัทนานาชาติขนาดใหญ่  

ประเทศไทยมีความพร้อมในการเปิดตลาดให้มีการแข่งขันกัน 
มากขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ภาคเอกชนถอืวา่ตัง้หลกัไดด้ ีทัง้ภาคการเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรมและการบริการ ในปัจจุบันที่มีการตื่นตัวกันอย่างมาก 
คือ การเปิดตลาดการบริการด้านการศึกษา
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ความพร้อมของประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน ๒๐๑๕

ไม่ว่าจะเป็นบริษัทรถยนต์ บริษัทประกันภัย บริษัทผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค  
เปน็อยา่งมากโดยมกีารจดัตัง้ฝา่ยอาเซยีน (ASEAN Department) หรอืจดัตัง้สำนกังาน 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตลาดอาเซยีน เพือ่แสวงหาโอกาส และอำนวยความสะดวกในการลงทนุ 
ในภูมิภาคอาเซียน ดังนั้น รัฐบาลจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรมในการ 
สนับสนุนนักลงทุนไทย โดยอาจมีการก่อตั้งกองทุนพิเศษเพื่อวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอ่ม หรอื SME โดยเฉพาะ มกีารสนบัสนนุชว่ยเหลอืใหข้อ้มลูและใหค้ำแนะนำ 
บริษัท SME สามารถออกไปแข่งขันในตลาดอาเซียนได้ ซึ่งในขณะนี้เป็นที่น่ายินดีว่า 
ธนาคารและบริษัททางด้านการเงินของไทยหลายแห่งต่างให้ความสนใจที่จะออกไป 
ลงทุนในตลาดอาเซียน โดยมีการส่งบุคลากรไปศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน 
ในตลาดอินโดนีเซีย มาเลเซีย และอินโดจีน เป็นต้น 

ประการที่สอง ประเทศไทยจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพในการอำนวย 
ความสะดวกแก่นักลงทุน ทั้งการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของไทยด้านภาษา 
และประสบการณ์ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ในตลาดอาเซียน 
นอกจากนี้ ควรมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการห้ามประกอบอาชีพ 
ของคนต่างด้าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ๘ สาขาอาชีพที่ได้กล่าวมาข้างต้น เพื่อให้มีการ 
เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือได้อย่างเสรีตามข้อตกลงร่วมกัน (Mutual Recognition 
Arrangements : MRAs) อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าวก็ควรเป็นไป 
ในลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไป โดยอาจมีการเจรจาเพื่อหาแนวทางพัฒนาศักยภาพของ 
แรงงานฝีมือของไทยให้ออกสู่ตลาดอาเซียน รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการที่จะมี 
แรงงานฝีมือต่างชาติเข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทย และ

ประการที่สาม ความพร้อมของไทยในการปฏิบัติตามข้อตกลงการเปิดเสรี 
การคา้ ซึง่จำเปน็ตอ้งดำเนนิการทัง้การเรง่ลดภาษสีนิคา้ กลุม่ Priority Sector (เกษตร/ 
ประมง/ผลิตภัณฑ์ไม้/ผลิตภัณฑ์ยาง/สิ่งทอ/ยานยนต์/อิเล็กทรอนิกส์/เทคโนโลยี 
สารสนเทศ/สาขาสุขภาพ) การเร่งเปิดเสรีสาขาบริการ กลุ่ม Priority Sector  
(สาขาสุขภาพ, e-ASEAN, ท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ) การเปิดการลงทุน 
ในรายการสงวน (Sensitive list) การอำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน 
ทั้งในส่วนของกฎกำเนิดแหล่งสินค้า พิธีการศุลกากร มาตรฐาน (standard and 
confermance) การอำนวยความสะดวกด้านการขนส่ง ซึ่งในขณะนี้ฝ่ายวิชาการของ 
กระทรวงพาณชิย ์กระทรวงการคลงั กระทรวงการตา่งประเทศ รวมทัง้สำนกัเลขาธกิาร 
อาเซยีนตา่งไดเ้รง่ดำเนนิการเพือ่กำหนดทศิทาง และดำเนนิการเพือ่บรูณาการทางดา้น 
เศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก โดยการสร้างมาตรฐานของสินค้าและบริการเพื่อ
ให้ทุกประเทศปฏิบัติตาม โดยเฉพาะสินค้าที่ค่อนข้างจะอ่อนไหว เช่น เครื่องสำอาง 
หรอืยารกัษาโรค ซึง่ขณะนีย้งัตอ้งมกีารเจรจาเพือ่สรา้งมาตรฐานทีย่อมรบัระหวา่งกนัได ้ 
เพื่อให้สามารถเปิดตลาดอาเซียนได้โดยเร็ว 
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สิ่งที่กล่าวมาข้างต้น คือ ภาระหน้าที่ของประเทศสมาชิกอาเซียนในการที่จะ 
ร่วมกันสร้างประชาคมอาเซียนให้สำเร็จได้ภายในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ และอยากให้ 
ท่านทั้งหลายตระหนักว่า หากการก่อตั้งประชาคมอาเซียนเป็นผลสำเร็จก็จะทำให้มี 
การแข่งขันมากขึ้น ดังนั้น สิ่งสำคัญที่เป็นภาระหน้าที่ร่วมกัน คือ การแสวงหาความรู้ 
การแสวงหาโอกาสในการแข่งขัน เพื่อให้พร้อมในการที่จะแข่งขันในตลาดอาเซียนได้
ต่อไป 

 ทั้งนี้ สำหรับประเด็นที่เป็นข้อห่วงกังวลในการดำเนินมาตรการเพื่อแก้ไข
ปญัหาความขดัแยง้ของภาคสีมาชกิ ทัง้ทางดา้นการเมอืงและความมัน่คง ตลอดจน 
ความขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจนั้น ได้มีการบัญญัติไว้ในกฎบัตรอาเซียน ข้อ ๒๒, 
ข้อ ๒๓ และข้อ ๒๔ ซึ่งได้บัญญัติเกี่ยวกับ “กลไกการระงับข้อพิพาท” หรือที่เรียกว่า 
“Dispute Resolution Mechanism” หรือ “Dispute Settlement Mechanism” 
เพื่อเป็นกลไกการระงับข้อพิพาทที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น 
ทกุ ๆ  ดา้น ไมว่า่จะเปน็ความขดัแยง้ดา้นเศรษฐกจิ การกดีกนัทางดา้นการคา้ มาตรฐาน 
หรือกลไกที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางด้านการเมืองและความมั่นคง เพราะต้อง 
ยอมรับว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ
สมาชิกด้วยกัน จะมีผลกระทบต่อภาพรวมของประชาคมอาเซียน ยกตัวอย่างเช่น 
ในขณะนี้มีข้อห่วงกังวลของหลาย ๆ ฝ่ายเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทย 
และกัมพูชา อาเซียนก็ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักการของประชาคมด้าน 
การเมืองและความมั่นคง หรือเสาหลักที่ ๑ ของประชาคมอาเซียน ซึ่งถือเป็นความ 
ก้าวหน้าของการเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคต เนื่องจากที่ผ่านมาแต่ละประเทศ 
ต่างยึดถือหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายใน (Non - interference) แต่ในกรณี 
ความขดัแยง้ดงักลา่ว ประธานอาเซยีนไดเ้ดนิทางไปยงักรงุเทพมหานคร และพนมเปญ 
เพื่อรับฟังปัญหาดังกล่าว ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของอาเซียน และได้มี 
การนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่คณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติ และ 
ประธานของอาเซียนก็ได้รับเชิญให้ไปนั่งรับฟังปัญหาด้วย โดยคณะมนตรีความมั่นคง 
ขององค์การสหประชาชาติมีความเห็นว่า อาเซียนควรหามาตรการในการตกลงเพื่อ 
แก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังได้มีการเรียกประชุมรัฐมนตรีอาเซียน 

ปร ะ เ ทศ ไทยจำ เป็ นต้ องพัฒนาศั กยภาพ ในการอำนวย 
ความสะดวกแก่นักลงทุน ทั้งการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
ของไทยด้านภาษาและประสบการณ์ เพื่อ ให้สามารถแข่งขันกับ 
นานาประเทศได้ในตลาดอาเซียน นอกจากนี้ ควรมีการปรับปรุงแก้ไข 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการห้ามประกอบอาชีพของคนต่างด้าว
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ความพร้อมของประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน ๒๐๑๕

เป็นครั้งแรกเพื่อพิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะ ซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ 
ของอาเซียน 

นอกจากนี้ ในการสร้างความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจอาเซียนนั้นก็มีกลไก 
การพัฒนาความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก โดยมีการจัดตั้ง  
“กองทุนสำรองระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน” และจีน ญี่ปุ่น เกาหลี หรือ  
ASEAN + ๓ โดยมวีงเงนิ ๑๒๐,๐๐๐ ลา้นดอลลา่รส์หรฐั หรอืประมาณ ๔.๒ ลา้นลา้นบาท 
ซึง่เปน็ไปตาม “มาตรการรเิริม่เชยีงใหม ่(Chiang Mai Initiative Globalisation)” 
ถือเป็นกลไกให้ความช่วยเหลือทางการเงินระยะสั้นแก่ประเทศสมาชิก และใน 
ทางปฏิบัติก็จะมีหน่วยงานที่คอยสอดส่องดูแลระบบเศรษฐกิจมหภาค การบริหาร 
จดัการทางดา้นเศรษฐกจิของแตล่ะประเทศวา่กำลงันำไปสูป่ญัหา เพือ่ปอ้งกนัการเกดิ 
วิกฤตเศรษฐกิจเช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๙๗ ซึ่งส่งผล 
กระทบกับระบบเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ทั้งประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฟิลิปปินส์ ดังนั้น จึงมีการก่อตั้ง 
สำนักงานพิเศษที่สิงคโปร์ เพื่อเป็นกลไกพิเศษในการดูแล สอดส่อง และแจ้งเตือน 
ลว่งหนา้ถงึสถานการณท์างเศรษฐกจิ ตลอดจนนโยบายดา้นการเงนิของแตล่ะประเทศ 
ว่าอาจจะไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมานั้น  
สิง่ดงักลา่วเหลา่นีเ้ปน็สิง่ทีไ่มอ่าจเปดิเผยใหต้า่งชาตริบัรู ้แตเ่มือ่มกีารบรูณาการอาเซยีน 
เข้าหากันแล้ว จึงจำเป็นต้องเปิดโอกาสให้มีการปรึกษาหารือ มีการสอดส่อง มีการ 
เตือนกันล่วงหน้า 

โดยปัจจุบันได้มีการจัดตั้งหน่วยงาน “Macroeconomic Severance 
off ice” ขึ้นภายในสำนักเลขาธิการอาเซียน เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลสอดส่อง 
เศรษฐกิจภาพรวมของอาเซียน เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางด้านเศรษฐกิจ 
หรือเรื่องการเมืองหรือเรื่องความมั่นคง อาเซียนกำลังก้าวหน้าไปทีละขั้นไปทีละตอน 
เพื่อที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะรักษาเสถียรภาพและความมั่นคง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
ทางด้านการเมืองและความมั่นคง และทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของประชาคม 
อาเซียนต่อไป 
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จุลนิติ  : อยากให้ท่านอธิบายถึงที่มา หลักการและ 
ความหมายของคำว่า “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community)

ดร.พรชัยฯ : “ประชาคมอาเซียน” มีที่มาจากเมื่อครั้งที่มี 
การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ ๙ เมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๓  
ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งได้มีการเจรจาตกลงกันให้ 
อาเซยีนมารวมตวักนัเปน็ “ประชาคม” โดยมกีารเปลีย่นจาก “สมาคม” 
ทีส่ือ่ถงึการมาประชมุพบปะมาเปน็การรวมตวักนัเพือ่ความแนน่แฟน้
ที่เรียกว่าเป็น “ประชาคมอาเซียน” แต่ชื่อของอาเซียนซึ่งย่อมาจาก 
“สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” และต่อมาในการ 
ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ ๑๒ เมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๗ ณ เมือง 
เซบ ูประเทศฟลิปิปนิส ์ผูน้ำอาเซยีนไดต้กลงใหม้กีารจดัตัง้ประชาคม 
อาเซียนให้แล้วเสร็จเร็วขึ้นจากเดิมที่กำหนดไว้ในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ 
เปน็ภายในป ีค.ศ. ๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) โดยไดป้ระกาศ “ปฏญิญาเซบ”ู 
หรือปฏิญญาว่าด้วยการเร่งรัดการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (Cebu 
Declaration on the Establishment of an ASEAN Community 
by 2015) อันนี้จึงเป็นที่มาของคำว่า “ประชาคมอาเซียน”  

รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ดร.พรชัย  ด่านวิวัฒน์๑

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
ณ กระทรวงการต่างประเทศ

 ๑ น.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, น.บ.ท., L.L.M. (N.Y.U.), ร.ม. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
และการทูต), J.S.D. (N.Y.U.); อดีตผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รุ่นแรก ; อดีต 
อนุกรรมการพิจารณากฎหมายว่าด้วยการกำหนดขั้นตอน และวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
หรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ (ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้คณะกรรมการ 
ปฏิรูปกฎหมาย); อดีตรองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย; ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ.

แนวทางการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กองบรรณาธิการ
สำนักกฎหมาย
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แนวทางการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

สำหรบัความหมายของคำวา่ “ประชาคมอาเซยีน” นัน้หมายถงึการใหป้ระชาชนอาเซยีน 
เปน็ศนูยก์ลาง และเปน็เรือ่งของการดำเนนิงานในทกุดา้นภายใตแ้ผนปฏบิตักิารทีใ่หอ้าเซยีนเปน็ 
ประชาคมแห่งการปฏิบัติจริง (Community of action) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเป็น 
ประชาคม เนือ่งจากอาเซยีนถอืกำเนดิขึน้มาจากพืน้ฐานของปญัหาทางดา้นการเมอืงภายใน  
ซึง่มคีวามแตกตา่งจากสหภาพยโุรปทีถ่อืกำเนดิขึน้ตามทฤษฎภีมูภิาคนยิม (Regionalism)  
ซึ่งเป็นรูปแบบความร่วมมือระหว่างรัฐที่ถูกจัดการอย่างเป็นระบบมากกว่าแค่การพึ่งพา 
ระหว่างกันทางเศรษฐกิจ โดยที่ผ่านมาในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่ประเทศไทย 
เป็นประธาน อาเซียนก็ได้มีการริเริ่มและผลักดันให้ผู้นำอาเซียนได้พบปะเพื่อแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นกับภาคประชาสังคม และในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน (Asean Summit) 
ครั้งที่ ๑๘ ที่ผ่านมา ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศอินโดนีเซียในฐานะที่เป็น 
ประธานอาเซียนก็ได้ดำเนินการเช่นเดียวกับที่ประเทศไทยเคยปฏิบัติมา นอกจากนี้ 
ประชาคมอาเซยีน ยงัหมายความรวมถงึการเชือ่มโยงอาเซยีนเขา้ดว้ยกนัภายใตแ้ผนแมบ่ท 
ว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (Master plan on ASEAN connectivity) 
เพราะฉะนั้นตรงนี้ คือ หัวใจของอาเซียน

สำหรบัลกัษณะของประชาคมอาเซยีนนัน้ หลายทา่นอาจจะเขา้ใจวา่มลีกัษณะเชน่เดยีว 
กับ“ประชาคมยุโรป” (European Union : EU ) แต่โดยแท้จริงแล้วประชาคมยุโรปเป็นเพียง 
ต้นแบบที่ประชาคมอาเซียนจะต้องนำมาศึกษาเท่านั้น ซึ่งในอนาคตลักษณะของประชาคม 
อาเซียนจะเป็นดังเช่นประชาคมยุโรปหรือไม่ ยังไม่สามารถให้คำตอบได้เนื่องจากปัจจุบันยังไม่
ได้มีการเจรจาตกลงกัน

ในส่วนปัญหาของการเป็นประชาคมอาเซียนในปัจจุบัน คือ ประเทศสมาชิกยังม ี
ความวติกกงัวลกบัการทีจ่ะมอีงคก์รเหนอืรฐั (Supranational body) ซึง่ในทีน่ีอ้าจจะเปน็ 
“รฐัสภาอาเซยีน” ดงัเชน่ทีส่หภาพยโุรปม ี“รฐัสภายโุรป” เพือ่ทำหนา้ทีต่รากฎหมายใชบ้งัคบั 
กบัประเทศสมาชกิ ซึง่อาจจะทำใหแ้ตล่ะประเทศสญูเสยีอำนาจอธปิไตยในการตรากฎหมาย  
เนือ่งจากฝา่ยนติบิญัญตัขิองแตล่ะประเทศมอีำนาจตรากฎหมายไดแ้ตเ่ฉพาะบางเรือ่ง และ
เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายที่ตราโดยรัฐสภาอาเซียน ซึ่งประเด็นนี้ คือ สิ่งที่อาเซียนยังไม่พร้อม 
ในขณะนี้ นอกจากนี้ปัญหาสำคัญของการเป็นประชาคมอาเซียนอีกประการหนึ่ง คือ  
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ความแตกต่างของประชาชนอาเซียนในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ดังนั้น  
กฎบัตรอาเซียนจึงกำหนดไว้อย่างชัดเจนถึงการหลอมรวมอาเซียนให้เป็นอันหนึ่ง 
อันเดียวกันภายใต้ความหลากหลายของประเทศสมาชิกอาเซียน หรือ “Unity  
in diversity” โดยไมท่ำใหอ้ตัลกัษณข์องแตล่ะประเทศขาดหายไป และในขณะเดยีวกนั
กส็ามารถแสดงออกถงึอตัลกัษณข์องอาเซยีนทีม่หีลากหลายทางเชือ้ชาต ิศาสนา ภาษา 
และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของความเจริญแล้ว นั่นก็คือความเอื้ออาทรต่อกัน 
หรือ Caring and Sharing ทั้งทางด้านทรัพยากร ด้านพลังงาน และด้านเทคโนโลยี 
แกป่ระเทศสมาชกิและประเทศอืน่ ๆ  ดงัเชน่เมือ่ครัง้ทีป่ระเทศอนิโดนเีซยีเกดิแผน่ดนิไหว  
เกิดภูเขาไฟระเบิด รวมทั้งกรณีของประเทศนอกอาเซียน เช่นญี่ปุ่น ที่เกิดแผ่นดินไหว 
และคลื่นสึนามิ ประเทศไทยก็ได้ให้ความช่วยเหลือ เป็นต้น และเพื่อเป็นการสร้าง 
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาเซียนด้วยกันเรื่องนี้ ท่านนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ 
เวชชาชีวะ) และท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายกษิต ภิรมย์)  
ได้กล่าวไว้ว่า “ความรุ่งเรืองหรือความเจริญของประเทศเพื่อนบ้านคือความเจริญ 
ของประเทศไทย” กล่าวคือ ประเทศไทยไม่ต้องการก้าวเดินไปเพียงลำพังบนประชาคมโลก  
หากแต่ต้องการให้ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมก้าวเดินไปโดยพร้อมเพียงกัน 

จลุนติ ิ: ปจัจบุนัประเทศไทยมคีวามพรอ้มในการทีจ่ะเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มากน้อย เพียงใด รวมทั้ง ความพร้อมในการตรากฎหมาย 
กฎและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
ประเทศไทย

ดร.พรชัยฯ : ในเรื่องของความพร้อมของประเทศไทยที่จะเข้าสู่ประชาคม 
อาเซยีน กอ่นอืน่ตอ้งกลา่วถงึโครงสรา้งของประชาคมอาเซยีนกอ่นวา่มลีกัษณะเชน่ใด 
กล่าวคือ โดยหลักแล้วอาเซียนจะประกอบด้วยเสาหลัก ๓ ด้านด้วยกัน ดังนี้

๑) เสาหลกัดา้นการเมอืงความมัน่คง ซึง่มแีนวทางการดำเนนิการเพือ่สนบัสนนุ 
ส่งเสริม สันติภาพ ความมั่นคง การปกครองแบบประชาธิปไตย การปกครอง 
แบบธรรมาภิบาล และการส่งเสริมให้ทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เกิดความเจริญร่วมกัน

กฎบัตรอาเซียนจึงกำหนดไว้อย่างชัด เจนถึงการ 

หลอมรวมอาเซียนให้ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายใต้ 

ความหลากหลายของประเทศสมาชกิอาเซยีน หรอื “Unity  

in diversity” โดยไม่ทำให้อัตลักษณ์ของแต่ละประเทศ 

ขาดหายไป และในขณะเดียวกันก็สามารถแสดงออกถึง 

อตัลกัษณข์องอาเซยีนทีม่หีลากหลายทางเชือ้ชาต ิศาสนา 

ภาษา และวัฒนธรรม
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แนวทางการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๒) เสาหลกัดา้นเศรษฐกจิ ซึง่ไดม้กีารจดัทำแผนงานการจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกจิ  
(ASEAN Economic Community : AEC) ใหเ้ปน็ผลสำเรจ็ในป ีพ.ศ. ๒๕๕๘ เพือ่สง่เสรมิ 
ให้อาเซียนเป็นตลาดร่วม (Single market) และเป็นฐานการผลิตอันเดียวกัน (Single 
Production Base) ทีม่กีารเคลือ่นยา้ยสนิคา้บรกิารและการลงทนุ แรงงานฝมีอื ตลอดจน 
เงินทุนอย่างเสรีและมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะแข่งขัน และสามารถเจรจาต่อรองกับ 
ประเทศคูค่า้ซึง่เปน็มหาอำนาจ เชน่ สหรฐัอเมรกิา กลุม่ประเทศสหภาพยโุรป รวมทัง้จนี 
และอินเดียได้

๓) เสาหลักด้านสังคม - วัฒนธรรม ซึ่งมุ่งเน้นในด้านการพัฒนาสัมพันธภาพ 
ระหว่างประชากรของแต่ละประเทศ เช่น การแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการศึกษา  
สถาบันต่าง ๆ และภาคธุรกิจระหว่างประเทศสมาชิก รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์ของ 
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เช่น ศิลปิน นักเขียน และสื่อสารมวลชน เป็นต้น

สำหรบัเสาหลกัดา้นเศรษฐกจินัน้ จะพบวา่ประเทศสมาชกิอาเซยีนไดม้กีารพฒันา 
ไปอย่างรวดเร็ว ยกเว้นกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งประกอบด้วยประเทศกัมพูชา ลาว พม่า 
และเวียดนาม ซึ่งยังคงล้าหลังอยู่ โดยที่ผ่านมาประเทศสมาชิกอาเซียนได้สร้างกลไก 
เพือ่ลดภาษลีงเหลอืศนูยเ์ปอรเ์ซน็ตไ์ดส้ำเรจ็ และในขณะนีก้อ็ยูร่ะหวา่งดำเนนิการยกเลกิ 
มาตรการที่เป็นอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non - tariff barriers) ภายในอาเซียน 

ในส่วนของความพร้อมทางด้านการเมืองความมั่นคง ประเทศไทยถือว่า 
มคีวามพรอ้มคอ่นขา้งมากในการสนบัสนนุสง่เสรมิ สนัตภิาพ ความมัน่คงภายในอาเซยีน 
อย่างไรก็ตาม ความมั่นคงทางด้านการเมืองไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายในประเทศ 
เพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายนอกประเทศประกอบด้วยเช่นกัน  
ทัง้ปญัหานวิเคลยีร ์ปญัหาการกอ่การรา้ย หรอืแมก้ระทัง่เรือ่งของภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ 
เป็นต้น ดังนั้น ประเทศไทยจึงได้มีการเตรียมการโดยได้จัดตั้ง “คณะกรรมการ 
อาเซียนแห่งชาติ” ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้กำกับ 
ดแูล มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหเ้ปน็กลไกสำหรบัการตดัสนิใจในดา้นนโยบายรว่มกนัในประเดน็ 
ทีส่ำคญั ๆ  รวมทัง้ดำเนนิการประสานงานในระดบัสงู เพือ่ใหก้ารเสรมิสรา้งความรว่มมอื 
อาเซียน ด้านการเมืองและความมั่นคงเป็นไปอย่างมีเอกภาพ โดยอาศัยแผนปฏิบัติการ 
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ของอาเซยีน (ASEAN roadmap) ทีว่างไวใ้นแตล่ะดา้นเปน็แนวทางปฏบิตั ิทัง้นี ้ไดก้ำหนด 
ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติด้วย 

สำหรบัความพรอ้มดา้นสงัคม - วฒันธรรม อาเซยีนยงัไมไ่ดร้บัการพฒันาเทา่ทีค่วร  
เนือ่งมาจากปญัหาในการประสานความรว่มมอื (coordinate) ระหวา่งองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง 
ของแตล่ะประเทศ รวมทัง้การทีป่ระเทศสมาชกิยงัไมไ่ดใ้หค้วามสำคญักบัการพฒันาดา้น 
สังคม - วัฒนธรรมของอาเซียนเท่ากับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยในการประชุม 
สดุยอดผูน้ำอาเซยีนทีผ่า่นมา ผูน้ำแตล่ะประเทศตา่งกย็อมรบัถงึความสำคญัในการพฒันา 
เสาหลักทั้ง ๓ ด้าน ให้ควบคู่กันไป ดังนั้น การพัฒนาด้านสังคม - วัฒนธรรมของอาเซียน 
ก็คงจะมีความชัดเจนมากขึ้นในไม่ช้านี้  

ในเรือ่งของการตรากฎหมาย กฎ หรอืระเบยีบอะไรตา่ง ๆ  ตอ้งยอมรบัวา่ยงัคง 
ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกันพอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความเชื่อมโยง 
ของกฎ และระเบียบต่าง ๆ ของแต่ละประเทศ ซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การตา่งประเทศ (นายกษติ  ภริมย)์ ไดก้ลา่ววา่ ในปจัจบุนัการเคลือ่นยา้ยประชากรและสนิคา้ 
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ยังคงมีขั้นตอน และวิธีการตรวจตราหรือตรวจสอบที่ 
เข้มงวดและยุ่งยาก ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง และการค้าระหว่างประเทศ 
ซึ่งต้องอาศัยความสะดวกรวดเร็ว ดังนั้น สิ่งที่อาเซียนต้องทำ คือ การประสานกฎ และ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเทศให้สอดคล้องกัน เพื่อให้แต่ละประเทศได้ยึดถือ 
และปฏบิตัใิหเ้ปน็ไปในแนวทางเดยีวกนั ดงันัน้ เพือ่เปน็การเตรยีมความพรอ้มในการตรา 
กฎหมาย กฎ หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง ประเทศไทยจงึจำเปน็ทีจ่ะตอ้งศกึษาสภาพแวดลอ้ม 
ทางกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อจะได้ทราบว่าประเทศต่าง ๆ เหล่านั้น 
มีกฎหมาย กฎ หรือระเบียบอย่างไร ในการที่จะสนับสนุนการเคลื่อนย้ายประชากร 
หรือสินค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการที่จะเข้าสู่ประชาคม 
อาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ตรงนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าประเทศไทยควรจะต้อง 
เตรียมตัวให้พร้อมในเรื่องดังกล่าว

จุลนิติ  : ในทัศนะของท่านคิดว่า หลักการใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔ มาตรา ๑๙๐  
ในเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำหนังสือสัญญาที่รัฐบาลทำกับนานาประเทศ 
หรอืกบัองคก์ารระหวา่งประเทศ ซึง่ไดก้ำหนดใหม้กีารตรากฎหมายวา่ดว้ยการกำหนด 
ประเภท กรอบการเจรจา ขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อ 
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพัน 
ด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญนั้น มีความ 
เหมาะสม หรือเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการจัดทำความตกลง หรือหนังสือสัญญา 
ระหว่างประเทศของไทย หรือไม่ อย่างไร โดยเฉพาะเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับการจัดทำ 
หนังสือสัญญาของนานาอารยะประเทศ หรือกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน
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แนวทางการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ดร.พรชัยฯ : สำหรับหลักการใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒) พทุธศกัราช ๒๕๕๔ มาตรา ๑๙๐ นัน้ สาระสำคญัไมไ่ดม้คีวามแตกตา่ง 
ไปจากหลกัการเดมิมากนกั แตไ่ดก้ำหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการทำหนงัสอืสญัญาทีร่ฐับาล 
ทำกับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยการ 
กำหนดใหม้กีารตรากฎหมายวา่ดว้ยการกำหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท กรอบการเจรจา 
ขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือ 
สังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณ 
ของประเทศอยา่งมนียัสำคญั รวมทัง้การแกไ้ขหรอืเยยีวยาผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากการปฏบิตัิ 
ตามหนังสือสัญญาดังกล่าว โดยคำนึงความเป็นธรรมระหว่างผู้ที่ได้ประโยชน์กับผู้ที่ได้รับ 
ผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญานั้นเป็นเรื่องสำคัญ

ซึ่งผมต้องเรียนว่าโดยหลักการแล้วการกำหนดให้มีการตรากฎหมายกำหนด 
รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของหนังสือสัญญาซึ่งจะต้องเสนอให้รัฐสภาเห็นชอบนั้น 
เปน็สิง่ทีด่ ีและทำใหป้ระชาชนไดร้บัทราบขอ้มลูตา่ง ๆ  มากขึน้ แตอ่าจจะกอ่ใหเ้กดิปญัหา 
ในทางปฏิบัติได้ เช่น ปัญหาทางด้านการทำสนธิสัญญาพหุภาคีหรือสนธิสัญญา 
หลายฝ่าย ดังกรณีการจัดตั้งศูนย์ประสานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแห่งอาเซียน  
(ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance : AHA centre)  
ณ กรงุจาการต์า ประเทศอนิโดนเีซยี ซึง่ไดจ้ดัตัง้ขึน้เพือ่อำนวยความสะดวก ใหค้วามรว่มมอื 
และประสานงานใหก้บับรรดาประเทศสมาชกิ และองคก์รระหวา่งประเทศอืน่ ๆ  ในการเรยีนรู้ 
เรือ่งการจดัการภยัพบิตัทิัง้การปอ้งกนัและการชว่ยเหลอืประเทศสมาชกิทีไ่ดร้บัความเสยีหาย  
รวมทัง้การใหข้อ้มลูขา่วสารรว่มกนั พรอ้มจะดำเนนิงานในเชงิรกุโดยการสรา้งความนา่เชือ่ถอื  
เพื่อที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็น “ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ” เดิมการจัดตั้ง AHA Centre นี้
ไม่ได้มีปัญหาเกิดขึ้นแต่อย่างใด แต่ต่อมาหลังจากที่เจรจาไปจนเกือบถึงรอบสุดท้าย  
ปรากฏว่าได้มีประเทศสมาชิกเสนอให้มีการจัดตั้ง AHA Centre ขึ้นเป็นนิติบุคคล 
ซึง่เขา้หลกัเกณฑต์ามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง คอืเปน็หนงัสอืสญัญาทีต่อ้งไดร้บัความเหน็ชอบ 
จากรัฐสภา มีปัญหาว่าในการจัดตั้ง AHA Centre นั้น ต้องมีการเสนอกรอบการเจรจาก่อน 
หรือไม่ และการเจรจาตกลงซึ่งผู้แทนจากประเทศไทยได้ทำการเจรจาไปแล้วจะมีผลเช่นไร 
ประเทศไทยต้องขอเจรจาใหม่หรือไม่ ตรงนี้ไม่ใช่ว่าผู้เจรจาหรือฝ่ายปฏิบัติหรือฝ่ายบริหาร 

หลกัการใหมต่ามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒)  

พุทธศักราช ๒๕๕๔ มาตรา ๑๙๐ นั้น สาระสำคัญไม่ได้มีความแตกต่างไปจาก 

หลักการเดิมมากนัก แต่ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำหนังสือสัญญา

ที่รัฐบาลทำกับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศให้มีความชัดเจน

ยิ่งขึ้น
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ต้องการที่จะหลีกเลี่ยงรัฐธรรมนูญ แต่เมื่อมีสภาพปัญหาเกิดขึ้นแล้วจะมีแนวทาง 
การแกไ้ขอยา่งไร ฝา่ยบรหิารตา่งมคีวามเกรงกลวัวา่การกระทำดงักลา่วจะขดักบัรฐัธรรมนญู 
แห่งราชอาณาจักรไทยหรือไม่ อย่างไรก็ดี อาเซียนได้จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ 
ทำความตกลงของอาเซียนในฐานะที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศไว้ด้วยและกรมอาเซียน 
จะได้จัดการสัมมนากับส่วนราชการทุกส่วนว่าความตกลงเช่นไรจะเข้าข่ายมาตรา ๑๙๐  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือไม่ กล่าวคือ จะถือว่าประเทศไทยได้เข้าทำ 
ความตกลงด้วยหรือไม่ ซึ่งคาดว่าการสัมมนาจะจัดได้ในระยะเวลาอันใกล้

สำหรับแนวทางในการจัดทำหนังสือสัญญาของนานาประเทศหรือกลุ่มประเทศสมาชิก 
อาเซียนนั้น มีลักษณะแตกต่างจากประเทศไทยและมีลักษณะแตกต่างกันออกไป กล่าวคือ  
ทกุประเทศมแีนวทางในการจดัทำหนงัสอืสญัญาของตนเอง บางประเทศถอืหลกัวา่หากเปน็
หนงัสอืสญัญาแลว้จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากรฐัสภาเสมอ บางประเทศเหน็วา่การจดัทำ 
หนังสือสัญญาต้องเสนอเรื่องถึงประธานาธิบดี เป็นต้น

จุลนิติ : บทสรุปส่งท้าย และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อฝ่าย 
นติบิญัญตั ิในการทีจ่ะเตรยีมความพรอ้มเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน (ASEAN Community)  
และแนวทางในการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ดร.พรชัยฯ : ในการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้นผมให้ความเห็น 
มาโดยตลอดว่าฝ่ายนิติบัญญัติมีบทบาทค่อนข้างมาก กล่าวคือ 

๑) ฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
เปน็เบือ้งตน้เสยีกอ่น เพราะมฉิะนัน้แลว้อาจเกดิความเขา้ใจทีค่ลาดเคลือ่นได ้เชน่ หากกลา่ววา่ 
ในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ จะมีการเปิดเสรีการค้า คำกล่าวนี้ถูกต้องเพียงบางส่วนเท่านั้น เนื่องจาก 
อาเซยีนมกีารเปดิเสรกีารคา้มานานแลว้ ตัง้แตป่ ีพ.ศ. ๒๕๓๕ คอื ตัง้แตม่กีารจดัตัง้เขตการคา้ 
เสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area) หรือ (AFTA) แต่จะมีการเปิดเสรีการค้า 
อย่างเต็มรูปแบบในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘)

๒) ฝา่ยนติบิญัญตัจิะตอ้งมบีทบาททีส่ำคญัในการผลกัดนักฎหมาย คอื กฎหมาย 
กฎ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องควรต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มีความทันสมัย 
และเป็นไปตามทิศทางของการเป็นประชาคมอาเซียน

๓) ฝา่ยนติบิญัญตัคิวรมบีทบาทสำคญัอยา่งมากในการใหค้วามเหน็ตอ่ฝา่ยบรหิาร  
เนื่องจากฝ่ายนิติบัญญัติจะมีข้อมูลซึ่งได้รับมาจากการชี้แจงของส่วนราชการและหน่วยงาน
ต่าง ๆ อย่างครบถ้วน 

สำหรับแนวทางในการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศนั้น ผมขอยกตัวอย่าง 
ของประเทศสหรฐัอเมรกิา คอื ตามกฎหมายภายในของสหรฐัอเมรกิานัน้ บรรดาความตกลง 
ซึ่งรัฐสภาสหรัฐอเมริกาไม่ได้ให้ความเห็นชอบจะไม่มีผลผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น สำหรับ 
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แนวทางการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การเจรจาความตกลงทางการค้าหากฝ่ายบริหารต้องการผูกพันความตกลงที่เจรจาไว้  
แต่ความตกลงส่วนใหญ่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา ฝ่ายบริหารสหรัฐอเมริกา ก็จะ 
มีปัญหา ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมีกรอบการเจรจาในเรื่องการค้า กรอบการเจรจานี้ 
จะกำหนดขอบเขตครา่ว ๆ  วา่การเจรจาเรือ่งใดกระทำไดบ้า้ง และหากไดม้กีารเจรจาภายใต ้
กรอบดังกล่าว การเจรจานั้นจะมีโอกาสได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาค่อนข้างมาก  
กรอบการเจรจาในเรือ่งการคา้นีจ้ะสรา้งประโยชนใ์นการตอ่รองทางการคา้ใหก้บัประเทศ 
สหรัฐเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม กรอบการเจรจาในเร่ืองการค้าดังกล่าวน้ัน หากนำมาใช้ 
กับประเทศไทยอาจทำให้ฝ่ายบริหารขาดความยืดหยุ่น เพราะอำนาจในการเจรจา 
ต่อรองของประเทศไทยมีไม่มากเท่าสหรัฐอเมริกา 

สรุป คือ แนวทางในการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศนั้นค่อนข้างมี 
ความยุ่งยากและซับซ้อน โดยเฉพาะกรณีที่มีการเจรจาแบบพหุภาคี ซึ่งฝ่ายบริหารต้อง 
จดัทำกรอบในการเจรจา และขัน้ตอนการเจรจาใหม้คีวามชดัเจน ดงัจะเหน็ไดจ้ากปญัหา 
ในการเจรจาเพือ่ยกรา่งความตกลงเรือ่งการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ หรอืพธิสีาร 
เกียวโต (Kyoto Protocol)๒ ฉบับใหม่ เพื่อใช้บังคับแทนพิธีสารเกียวโตฉบับปัจจุบัน 
ซึง่จะสิน้ผลในป ีค.ศ. ๒๐๑๒ และกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไดน้ำเสนอ 
ต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฯ  
แต่ทว่ายังคงมีปัญหาในเรื่องการตีความเกี่ยวกับระยะเวลาเริ่มต้นการเจรจาของ 
ร่างพิธีสารดังกล่าวว่าเริ่มต้นขึ้นเมื่อใดและในขั้นตอนใด เนื่องจากผู้แทนรัฐภาคีแห่ง 
พิธีสารเกียวโต (cop/mop) ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือระหว่างประเทศสมาชิกของอนุสัญญา 
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ค.ศ. ๑๙๙๒ ที่ประเทศโปแลนด์ 
เมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๘ หรือก่อนหน้านั้นและที่ประชุมก็ได้มีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับ 
การเตรียมการเพื่อยกร่างพิธีสารเกียวโตดังกล่าว ประเด็นปัญหาคือฝ่ายที่มีหน้าที่ 
เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาว่าการเจรจาดังกล่าวนั้นจะต้องขอกรอบการเจรจาจาก 
รัฐสภาก่อนหรือไม่โดยจะมีพื้นฐานการพิจารณาว่าอย่างไรในเมื่อหลักการที่จะระบุ 
ในร่างของสนธิสัญญาที่จะเจรจายังไม่มี ที่สำคัญก็คือจะต่ออายุพิธีสารฯ หรือไม่ 
ก็ยังตกลงกันไม่ได้ 

 ๒หลักการที่สำคัญของพิธีสารเกียวโต คือการกำหนดให้ประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งเป็นรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา ต้องลดปริมาณ 
ก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม 
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จุลนิติ  : อยากให้ท่านอธิบายถึงที่มา หลักการและ 
ความหมายของคำว่า “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community)

ศ. ดร. จมุพต : “ประชาคมอาเซยีน” (ASEAN Community)  
นัน้ มคีวามเปน็มาทีค่อ่นขา้งยาวนานพอสมควร โดยเริม่ตัง้แตป่ฏญิญา 
กรงุเทพฯ และการประชมุสดุยอดผูน้ำอาเซยีนในหลาย ๆ  ครัง้ทีผ่า่นมา  
จนในที่สุดเมื่อมีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ ๙ ในเดือน 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่บาหลี อินโดนีเซีย ผู้นำอาเซียนได้ลงนาม
ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน (Declaration of ASEAN 
Concord II หรือ Bali Concord) เห็นชอบให้มีการจัดตั้งประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) ขึ้น  โดยมีเป้าหมายที่จะให้สมาคม
อาเซียนพัฒนาไปเป็น “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) 
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในป ีค.ศ. ๒๐๒๐ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ตอ่มาในการประชมุ 
สุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ ๑๒ ในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่เซบู 
ฟิลิปปินส์ ผู้นำอาเซียนได้ตกลงให้มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียน 
ให้แล้วเสร็จเร็วขึ้นภายในปี ค.ศ. ๒๕๑๕ โดยประชาคมอาเซียน 
จะประกอบด้วยความร่วมมือในรูปแบบสามประชาคม ได้แก่
  ๑. ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security 
Community - ASC) 
  ๒. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community - AEC) และ
  ๓. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio - 
Cultural Community - ASCC) 

ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร. จุมพต  สายสุนทร๑

เมื่อวันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔  
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ๑ สำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 
LL.M (International Legal Studies) New York University, U.S.A., Ph.D. (Law), University of Washington, U.S.A. ปัจจุบัน 
ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
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ทั้ง ๓ ประชาคมดังกล่าวต่างก็มีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนตามวัตถุประสงค์ที่ตนเอง 
รับผิดชอบ อาทิ

ประชาคมความมั่นคงอาเซียน มีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้ประเทศในภูมิภาคอยู่อย่าง 
สันติสุขโดยการแก้ไขปัญหาในภูมิภาคด้วยสันติวิธี และยึดมั่นในหลักความมั่นคงรอบด้าน  
โดย (๑) ใช้ข้อตกลงและกลไกของอาเซียนที่มีอยู่แล้วในการเพิ่มศักยภาพในการแก้ไขปัญหา 
ข้อพิพาทภายในภูมิภาค รวมทั้งการเผชิญหน้ากับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น การก่อการร้าย 
การลักลอบค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ อาชญากรรมข้ามชาติอื่น ๆ และการขจัดอาวุธ 
ทีม่อีานภุาพทำลายลา้งสงู (๒) รเิริม่กลไกใหม ่ๆ  ในการเสรมิสรา้งความมัน่คง รวมถงึการปอ้งกนั 
การเกิดข้อพิพาท การแก้ไขข้อพิพาท และการสร้างเสริมสันติภาพภายหลังการยุติข้อพิพาท  
(๓) ส่งเสริมความร่วมมือทางทะเล โดยจะไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของประเทศสมาชิก 
ในการดำเนินนโยบายการต่างประเทศ และความร่วมมือทางทหารกับประเทศนอกภูมิภาค  
และนำไปสู่การสร้างพันธมิตรทางการทหาร

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน มีวตัถุประสงค์เพื่อทำใหภู้มิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
มีความมั่นคง มั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่น ๆ ได้ โดย (๑) มุ่งให้เกิดการไหลเวียน 
อย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปัญหา 
ความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคมภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ (๒) ทำให้อาเซียนเป็นตลาด 
และฐานการผลติเดยีว (๓) ใหค้วามชว่ยเหลอืแกป่ระเทศสมาชกิใหมข่องอาเซยีนเพือ่ลดชอ่งวา่ง 
การพัฒนาและช่วยให้ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน  
(๔) ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาคตลาดการเงินและตลาดทุน  
การประกนัภยัและภาษอีากร การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและการคมนาคม พฒันาความรว่มมอื 
ด้านกฎหมาย การเกษตร พลังงาน การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับ
การศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ในการนี้ ผู้นำอาเซียนได้เห็นชอบให้เร่งรัดการรวมกลุ่มสินค้าและบริการสำคัญ 
จำนวน ๑๑ สาขาใหเ้ปน็สาขานำรอ่ง ไดแ้ก ่สนิคา้เกษตร สนิคา้ประมง ผลติภณัฑไ์ม ้ผลติภณัฑย์าง 
สิ่งทอ ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (e-ASEAN) การบริการด้านสุขภาพ 
ทอ่งเทีย่วและการขนสง่ทางอากาศ (การบนิ) โดยกำหนดใหป้ระเทศสมาชกิแบง่ความรบัผดิชอบ 
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ในการทำ roadmap แต่ละสาขา เช่น ประเทศไทยรับผิดชอบสาขาการท่องเที่ยว 
และการขนส่งทางอากาศ (การบิน) เป็นต้น และยังกำหนดให้มีการจัดทำกรอบ 
ความตกลงวา่ดว้ยการรวมกลุม่สนิคา้และบรกิารทัง้ ๑๑ สาขาในรปูของ Framework  
Agreement of the Integration for the Priority Sectors และพิธีสารแต่ละสาขา 
ในรูปของ ASEAN Sectoral Integration Protocol อีก ๑๑ ฉบับ เพื่อกำหนด 
รายละเอียดในการรวมกลุ่มสินค้าและบริการทั้ง ๑๑ สาขา โดยมีมาตรการสำคัญคือ 
การเปิดเสรีการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน การอำนวยความสะดวกด้าน 
การคา้และการลงทนุ การสง่เสรมิการคา้และการลงทนุ และความรว่มมอืในดา้นอืน่ ๆ   
โดยกำหนดใหป้ ีค.ศ. ๒๐๑๐ เปน็ deadline สำหรบัการรวมตวัของสนิคา้และบรกิาร  
๑๑ สาขาดังกล่าว โดยให้มีการผ่อนปรนสำหรับประเทศกัมพูชา ลาว พม่า 
และเวียดนาม

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้ภูมิภาค 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ร่วมกันในสังคมที่เอื้ออาทร โดยเน้น (๑) การยกระดับ 
ความเปน็อยูข่องผูด้อ้ยโอกาสและผูท้ีอ่าศยัในถิน่ทรุกนัดาร และสง่เสรมิการมสีว่นรว่ม 
อย่างแข็งขันของกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม (๒) ฝึกอบรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและสูงกว่า 
พฒันาทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีการสรา้งงาน และคุม้ครองทางสงัคม (๓) สง่เสรมิ 
ความรว่มมอืดา้นสาธารณสขุ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การปอ้งกนัและควบคมุโรคตดิตอ่ เชน่ 
โรคเอดส์ โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (๔) จัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และ 
(๕) ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเขียน นักคิดและศิลปินในภูมิภาค เป็นต้น

ความรว่มมอืทัง้ ๓ เสาหลกัดงักลา่ว ไมว่า่จะเปน็ในดา้นความมัน่คง เศรษฐกจิ 
สงัคมและวฒันธรรม ดงักลา่วลว้นมคีวามเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัหลกัการตามมาตรา ๑๙๐  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในเรื่องของอำนาจ 
ของคณะรัฐมนตรีในการทำหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคหนึ่ง และ 
การขอความเห็นชอบของรัฐสภาในการทำหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง  
ตลอดจนอำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาช้ีขาดกรณีท่ีมีปัญหาว่าหนังสือสัญญาใด 
ที่คณะรัฐมนตรีทำความตกลงกับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศต้อง 
ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาหรือไม่ โดยความตกลงใด ๆ เกี่ยวกับความมั่นคง 

ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน มวีตัถปุระสงคท์ีจ่ะทำใหภ้มูภิาค 

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตอ้ยูร่ว่มกนัในสงัคมทีเ่อือ้อาทร โดยเนน้ (๑) การยกระดบั 

ความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยในถิ่นทุรกันดาร และส่งเสริม 

การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม ....
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เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมดังกล่าวนี้จำเป็นต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีการของกฎหมายและกำหนดให้ตราขึ้นต่อไป ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔

จลุนติ ิ: ปจัจบุนัประเทศไทยมคีวามพรอ้มในการทีจ่ะเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มากน้อย เพียงใด รวมทั้งความพร้อมในการตรากฎหมาย กฎ 
และระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือรองรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย

ศ. ดร. จุมพต : ในด้านการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่ 
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น โดยส่วนตัวแล้วคิดว่าหน่วยงานต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงได้มีการเตรียมการในทุก ๆ ด้านอย่างพอสมควรแล้ว เช่น ในกรณี 
ที่ประเทศไทยต้องทำ roadmap ด้านการท่องเที่ยวและการเดินอากาศ แต่ในเรื่องของ
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมว่าได้มีการดำเนินการไปแล้ว 
มากน้อยเพียงใดนั้น คิดว่ากระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ น่าจะเป็นไปตามเงื่อนไข 
และระยะเวลาตามที่ได้วางกรอบกันไว้ โดยเฉพาะความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับ 
ประชาคมอาเซียนของประชาชนหรือเป็นที่รับรู้รับทราบโดยทั่วไปมากน้อยเพียงใดนั้น 
เหน็วา่ยงัไมช่ดัเจนและเปน็รปูธรรมเทา่ใดนกั และยงัจำกดัอยูใ่นสว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 
และภาคเอกชนทีส่นใจเทา่นัน้  ซึง่อาจเปน็ไปไดว้า่หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งสว่นใหญอ่าจจะ 
เตรียมการอย่างเต็มที่จนไม่ได้มีโอกาสที่จะเผยแพร่การทำงานเหล่านี้อย่างทั่วถึง 
ก็เป็นไปได้ แต่ทั้งนี้คิดว่าประเทศไทยและประชาชนจะต้องเตรียมความพร้อม 
ในทุก ๆ ด้าน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ส่วนความพร้อมในการตรากฎหมาย กฎ หรือระเบียบต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
รองรบักบัการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนของประเทศไทยนัน้มคีวามเหน็วา่กม็คีวามพรอ้ม
เชน่เดยีวกนั แตอ่ยา่งไรกต็าม ระยะเวลาทีม่อียูอ่กีประมาณ ๔ ปนีัน้ในทางปฏบิตัหิากจะ
ต้องดำเนินการต่าง ๆ อย่างรอบด้านแล้วอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่
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ยกตวัอยา่งเชน่ กรณทีีป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนมคีวามตกลงทางการคา้สนิคา้ 
และบริการต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ความตกลงเหล่านี้ต้อง 
ทำเปน็หนงัสอืสญัญาตามมาตรา ๑๙๐ ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
๒๕๕๐ และอาจมปีระเดน็ทีต่อ้งขอความเหน็ชอบของรฐัสภาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง 
หรือประเด็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและการชี้แจงต่อรัฐสภา ตลอดทั้ง 
การเสนอกรอบการเจรจาต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบตามวรรคสาม ซึ่งต้องใช้เวลา 
ในการพิจารณาและขอความเห็นชอบ อีกทั้ง ความตกลงดังกล่าวนี้ย่อมมีผลกระทบ 
ต่อกฎหมายภายในของประเทศที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้ 
สอดรับกับความตกลงดังกล่าวด้วย เช่น ในเรื่องการลงทุน โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กฎหมายประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซึ่งหากมีการตกลงว่าจะมีข้อยกเว้นสำหรับ 
การลงทุนในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนด้วยกันเป็นการเฉพาะแล้ว 
เชน่นีจ้ำเปน็ตอ้งมกีารเตรยีมพรอ้มสำหรบัการลงทนุจากประเทศสมาชกิตา่ง ๆ  ในอาเซยีน  
ซึ่งต้องเร่งดำเนินการแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในทันที 

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี  
พ.ศ. ๒๕๕๘ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาในรายละเอียดของข้อตกลงต่าง ๆ ว่า 
มีความเกี่ยวข้องในเรื่องใดบ้างเพื่อจะได้ดำเนินการพิจารณาว่าจะส่งผลกระทบต่อ 
กฎหมายของประเทศไทยประการใดบ้างเพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขต่อไปได้อย่างทันท่วงที  
ซึง่หากไดเ้ริม่ดำเนนิการศกึษาหรอืเตรยีมการอยา่งเตม็ทีแ่ลว้ ระยะเวลาทีเ่หลอือยูก่น็า่จะ 
เตรียมการต่าง ๆ ไปได้มากพอสมควร

จุลนิติ  : ในทัศนะของท่านคิดว่า หลักการใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจกัรไทย แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒) พทุธศกัราช ๒๕๕๔ มาตรา ๑๙๐ ในเรือ่ง 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำหนังสือสัญญาที่รัฐบาลทำกับนานาประเทศ หรือกับ 
องคก์ารระหวา่งประเทศ ซึง่ไดก้ำหนดใหม้กีารตรากฎหมายวา่ดว้ยการกำหนดประเภท  
กรอบการเจรจา ขัน้ตอนและวธิกีารจดัทำหนงัสอืสญัญาทีม่ผีลกระทบตอ่ความมัน่คง 
ทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า 
การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญนั้น มีความเหมาะสม  
หรอืเปน็ปญัหาอปุสรรคตอ่การจดัทำความตกลง หรอืหนงัสอืสญัญาระหวา่งประเทศ 
ของไทย หรอืไม ่อยา่งไร โดยเฉพาะเมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบกบัการจดัทำหนงัสอืสญัญา 
ของนานาอารยะประเทศ หรือกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน

ศ. ดร. จุมพต : จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒) พทุธศกัราช ๒๕๕๔ มาตรา ๑๙๐ ซึง่กำหนดใหห้นงัสอืสญัญามผีล 
กระทบต่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือท่ีมีผลผูกพัน 
ด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ เป็นหนังสือสัญญา
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ประเภทใหม่ที่ต้องขอความเห็นชอบของรัฐสภานั้น จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติดังกล่าวไม่เคยมี
ปรากฏมาก่อนในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ ทัง้นี ้มลูเหตสุำคญัทีท่ำใหม้กีารเพิม่เตมิประเภทของหนงัสอืสญัญาทีม่ผีลกระทบ 
ตอ่ความมัน่คงทางเศรษฐกจิหรอืสงัคมของประเทศอยา่งกวา้งขวาง หรอืมผีลผกูพนัดา้น 
การค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญไว้ในมาตรา ๑๙๐ 
วรรคสอง ก็เนื่องมาจากสถานการณ์และวิธีการทำหนังสือสัญญาของฝ่ายบริหารในช่วงที่ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีผลบังคับใช้นั้นถูกมองว่าไม่ใคร่ 
มีการนำเสนอหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเพื่อขอความเห็นชอบของรัฐสภาเท่าใดนัก  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณทีีฝ่า่ยบรหิารในชว่งนัน้ดำเนนิการจดัทำความตกลงเขตการคา้เสร ี
(Free Trade Area Agreement : FTA) ในระดับทวิภาคีกับหลายประเทศ  ซึ่งความตกลง 
เขตการค้าเสรีดังกล่าวอาจมีผลผูกพันรัฐทันทีที่เข้าทำความตกลงโดยการลงนาม (signing)  
โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการให้สัตยาบัน (ratif ication) ก็ได้ ทำให้ฝ่ายบริหารสามารถเจรจา 
ความตกลงและลงนามไดท้นัท ีดงันัน้ เพือ่ไมใ่หฝ้า่ยบรหิารใชอ้ำนาจมากเกนิไป จงึมกีารถว่งดลุ 
และจำกัดอำนาจของฝ่ายบริหารในการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ โดยบัญญัติ 
เพิม่เตมิใหห้นงัสอืสญัญาประเภทดงักลา่วตอ้งขอความเหน็ชอบของรฐัสภา ดงัทีป่รากฏตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง

 ตอ่มาเมือ่ไดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐  
ในปี ๒๕๕๔ จะเห็นว่าบทบัญญัติ มาตรา ๑๙๐ ก็มิได้มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเนื้อหา 
ของการจัดทำหนังสือสัญญาแต่อย่างใด เพียงแต่มีการแก้ไขในเรื่องระยะเวลาในการ 
จัดให้มีกฎหมายตามมาตรา ๑๙๐ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้  
โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  
ในปี ๒๕๕๔ ได้บัญญัติ ดังนี้

มาตรา ๔ ให้ดำเนินการจัดให้มีกฎหมายตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทยซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้ 
รัฐธรรมนูญนี้

มูลเหตุสำคัญที่ทำให้มีการเพิ่มเติมประเภทของหนังสือสัญญาที่มี 
ผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่าง 
กว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของ 
ประเทศอย่างมีนัยสำคัญไว้ในมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ก็เนื่องมาจาก 
สถานการณแ์ละวธิกีารทำหนงัสอืสญัญาของฝา่ยบรหิารในชว่งทีร่ฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีผลบังคับใช้นั้นถูกมองว่าไม่ใคร่ 
มีการนำเสนอหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเพื่อขอความเห็นชอบของ 
รัฐสภาเท่าใดนัก 
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 ในเรื่องระยะเวลานั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
ก่อนมีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี ๒๕๕๔ ได้กำหนดให้คณะรัฐมนตรีจะต้องออกกฎหมาย 
ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคห้า ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อ 
รัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖ และจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๐๓ (๓) 
ด้วยกล่าวคือ ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการดำเนินการจัดทำหนังสือสัญญา
ที่มีการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
และให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยที่มี 
ความเป็นอิสระซึ่งดำเนินการก่อนการเจรจาทำหนังสือสัญญา โดยไม่มีการขัดกันระหว่าง 
ประโยชน์ของรัฐกับผลประโยชน์ของผู้ศึกษาวิจัยไม่ว่าในช่วงเวลาใดของการบังคับใช้ 
หนังสือสัญญา อย่างไรก็ตาม นับแต่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖  
จนกระทัง่ในปจัจบุนักย็งัไมม่กีารออกกฎหมายตามมาตรา ๑๙๐ วรรคหา้ แตอ่ยา่งใด จนนำไปสู ่
การแก้ไขระยะเวลาการออกกฎหมายดังกล่าว 

 ในสว่นของหลกัการใหมใ่นเรือ่งการจดัทำหนงัสอืทีต่อ้งขอความเหน็ชอบจากรฐัสภา 
ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง พบว่าในส่วนของลักษณะของหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 
ที่ต้องขอความเห็นชอบของรัฐสภานั้นมีความชัดเจนเฉพาะกรณีของหนังสือสัญญาที่มี 
บทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หนังสือสัญญาที่เปลี่ยนแปลงพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่ง 
ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ และหนังสือสัญญาที่ต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามสัญญาเท่านั้น  
แต่ในส่วนของ “ประเภทของหนงัสอืสญัญา” ทีม่ผีลกระทบตอ่ความมัน่คงทางเศรษฐกจิ หรอื 
สังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณ 
ของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ ยังไม่มีความชัดเจนในการกำหนดหลักเกณฑ์ของคำว่า  
“อย่างกว้างขวาง” หรือ “อย่างมีนัยสำคัญ” ซึ่งหากพิจารณาในด้านของนิติบัญญัติ  
การบญัญตักิฎหมายทำนองมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง อาจมองวา่เปน็ขอ้ยกเวน้ของหลกัทัว่ไป 
ในการทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศซึ่งเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีก็ได้ แต่เมื่อ 
ได้พิจารณาจากถ้อยคำของบทบัญญัติดังกล่าวแล้วก็จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติตาม 
มาตรา ๑๙๐ วรรคสองนี ้ไมน่า่จะเปน็ขอ้ยกเวน้ของหลกัดงักลา่ว เพราะขอ้ยกเวน้ควรจะม ี
ลักษณะเป็นข้อจำกัดที่มีเงื่อนไขชัดเจน แต่ตามบทบัญญัติดังกล่าวกลับเป็นบทบัญญัติ 
ทีก่วา้งขวางเกนิกวา่จะเปน็ขอ้ยกเวน้ได ้จนทำใหข้อ้ยกเวน้กลายเปน็หลกัไป ประกอบกบั 
ได้มีการกำหนดให้มีการออกกฎหมายว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำ 
หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ 
อย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันทางการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมี 
นยัสำคญั  ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคหา้ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบับทบญัญตัใินมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง  
ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติในการทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศได้ เนื่องจาก 
กลับกลายเป็นว่าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศทุกฉบับที่คณะรัฐมนตรีจัดทำ 
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กับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาก่อน  
อันส่งผลให้คณะรัฐมนตรีซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 
ไม่มีอำนาจในการทำหนังสือสัญญา ซึ่งเห็นว่า หลักการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับ 
แนวปฏิบัติของนานาประเทศ 

 นอกจากนี ้ยงัเหน็วา่จากทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔ ในส่วนของมาตรา ๑๙๐ นั้น โดยแท้จริง 
แลว้ควรดำเนนิการแกไ้ขเพิม่เตมิในสว่นของเนือ้หามาตรา ๑๙๐ วรรคสองหรอืวรรคอืน่ ๆ  
ซึง่ยงัเปน็ปญัหาในทางปฏบิตัดิงักลา่วขา้งตน้มากกวา่ทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิเพยีงประเดน็เรือ่ง 
การขยายระยะเวลาของการออกกฎหมายว่าด้วยการกำหนดประเภท กรอบการเจรจา  
ขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
หรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณ 
ของประเทศอยา่งมนียัสำคญัภายในหนึง่ป ีนบัแตว่นัที ่๕ มนีา คม ๒๕๕๔ เทา่นัน้ จากเดมิ 
ที่กำหนดให้คณะรัฐมนตรีจะต้องออกกฎหมายตามมาตรา ๑๙๐ วรรคห้า เกี่ยวกับ 
หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ 
อย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้แล้วเสร็จ 
ภายใน ๑ ปีนับแต่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖  

 การให้ความสำคัญในประเด็นเร่ืองการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการกำหนดประเภท  
กรอบการเจรจา ขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
ทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน 
หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ ตามความมาตรา ๑๙๐ วรรคห้า นั้น  
จะเห็นได้ว่าถ้าเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐ หรือกระทรวง ทบวง กรมหรือฝ่ายบริหาร 
เปน็ผูเ้สนอรา่งกฎหมายดงักลา่ว กจ็ะมกีารกำหนดรายละเอยีดของเนือ้หาทีม่ลีกัษณะทีเ่ปน็ 
การจำกัดอำนาจของตัวเองน้อย เนื่องจากฝ่ายบริหารมีความเกี่ยวข้องกับการจัดทำ 
หนังสือสัญญาโดยตรง แต่ถ้าเป็นภาคส่วนที่ต้องการจะควบคุมฝ่ายบริหารร่างกฎหมาย 
ดังกล่าวก็จะมีความละเอียดยุ่งยากและซับซ้อน และมีข้อจำกัดมาก ดังนั้น จึงเห็นว่า 
รายละเอียดและข้อจำกัดในเนื้อหาสาระของกฎหมายย่อมขึ้นอยู่กับว่าภาคส่วนไหนเป็น 
ฝ่ายยกร่างกฎหมายฉบับนี้ และในที่สุดก็ต้องหาจุดสมดุลที่สามารถรับกันได้ หากจะต้อง

ตามความมาตรา ๑๙๐ วรรคหา้ นัน้ จะเหน็ไดว้า่ถา้เปน็กรณทีีห่นว่ยงาน 
ของรัฐ หรือกระทรวง ทบวง กรมหรือฝ่ายบริหารเป็นผู้เสนอร่างกฎหมาย
ดังกล่าว ก็จะมีการกำหนดรายละเอียดของเนื้อหาที่มีลักษณะที่เป็นการจำกัด
อำนาจของตัวเองน้อย เนื่องจากฝ่ายบริหารมีความเกี่ยวข้องกับการจัดทำ 
หนงัสอืสญัญาโดยตรง แตถ่า้เปน็ภาคสว่นทีต่อ้งการจะควบคมุฝา่ยบรหิารรา่ง 
กฎหมายดังกล่าวก็จะมีความละเอียดยุ่งยากและซับซ้อน และมีข้อจำกัดมาก
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มีการออกกฎหมายว่าด้วยการกำหนดประเภท กรอบการเจรจา ขั้นตอนและวิธีการ 
จดัทำหนงัสอืสญัญาทีม่ผีลกระทบตอ่ความมัน่คงทางเศรษฐกจิหรอืสงัคมของประเทศ 
อย่างกว้างขวางหรือมีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศ 
อย่างมีนัยสำคัญนั้นจริง ๆ ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วไม่เห็นด้วยนักที่มีการบัญญัติไว้ใน 
รัฐธรรมนูญเก่ียวกับการกำหนดให้มีกฎหมายดังกล่าว และเม่ือพิจารณาถึงรัฐธรรมนูญ 
ของนานาอารยะประเทศก็ไม่พบว่ามีรัฐธรรมนูญของประเทศใดบัญญัติให้มีการ 
ออกกฎหมายเฉพาะเพื่ออธิบายถ้อยคำในรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในเรื่องของการ 
ทำหนงัสอืสญัญาระหวา่งประเทศ รวมทัง้ไมอ่าจทราบไดว้า่พระราชบญัญตัทิีอ่อกมา 
เพื่อที่จะขยายความรัฐธรรมนูญจะมีลักษณะอย่างไร และอะไรที่ถือว่าเป็นเกณฑ์ 
ในการกำหนดว่าหนังสือสัญญาใดเป็นหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
ทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า  
การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ จึงเป็นประเด็นที่เห็นว่ายาก 
ในการทำความเข้าใจได้เน่ืองจากพระราชบัญญัติฉบับน้ีต้องยึดโยงกับการจัดทำหนังสือ 
สัญญาของฝ่ายบริหารด้วย ฉะน้ัน หากเน้ือหาสาระของกฎหมายมีการกำหนดเง่ือนไขมาก 
จนทำให้ฝ่ายบริหารซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการจัดทำหนังสือสัญญาเกิดความลำบาก 
ย่อมเป็นผลเสียแน่นอน 

 ดงันัน้ จากการพจิารณารฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒) พทุธศกัราช ๒๕๕๔ มาตรา ๑๙๐ ในเรือ่งหลกัเกณฑเ์กีย่วกบั 
การจัดทำหนังสือสัญญาท่ีรัฐบาลทำกับนานาประเทศ หรือกับองค์การระหว่างประเทศน้ัน 
เห็นว่าการขยายระยะเวลาการออกกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดประเภท 
กรอบการเจรจา ขัน้ตอนและวธิกีารทำหนงัสอืสญัญาระหวา่งประเทศบางประเภท 
ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง เพียงอย่างเดียวมิได้เป็นการแก้ปัญหาแต่อย่างใด  
เนือ้หาสาระของหนงัสอืสญัญาประเภทดงักลา่วยงัเปน็อปุสรรคในการจดัทำหนงัสอื 
สัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหารอยู่พอสมควร เนื่องจากยังมีแนวโน้มว่า 
ในการจดัทำหนงัสอืสญัญาระหวา่งประเทศแทบทกุฉบบัยงัคงตอ้งขอความเหน็ชอบ 
จากรัฐสภาก่อนเหมือนเดิม แม้ว่าจะมีการตรากฎหมายว่าด้วยการกำหนดประเภท 
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แนวทางการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กรอบการเจรจา ขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญามีผลกระทบต่อความมั่นคง 
ทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือที่มีผลผูกพันด้านการค้า  
การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ จนกระทั่งมีผลใช้บังคับเป็น 
กฎหมายแลว้กต็าม กฎหมายดงักลา่วกอ็าจจะยงัคงมปีญัหาใหต้อ้งตคีวามกนัตอ่ไปอกี  
ก็เป็นได้ ดังนั้น ทางออกที่ดีเห็นว่าควรมีการปรับเปลี่ยนถ้อยคำบทบัญญัติ 
ในมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ใหม้คีวามชดัเจน และไมม่คีวามหมายกวา้งขวางเหมอืนเชน่ 
ปัจจุบัน 

 หากจะพิจารณาถึงการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ เมื่อพิจารณา 
เปรียบเทียบกับการจัดทำหนังสือสัญญาของนานาประเทศ หรือกลุ่มประเทศสมาชิก 
อาเซียนด้วยกันนั้น พบว่า นานาประเทศจะพิจารณาในเรื่องของเงื่อนไขที่ต้อง 
ขอความเห็นชอบจากรัฐสภา เหมือนกับเป็นข้อยกเว้นจากอำนาจท่ัวไปของฝ่ายบริหาร 
ในการจัดทำหนังสือสัญญา ซึ่งข้อยกเว้นดังกล่าวจะมีการเขียนหรือบัญญัติไว้ 
อย่างชัดเจน ทำนองเดียวกันกับหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย  
หรอืเขตพืน้ทีน่อกอาณาเขตซึง่ประเทศไทยมสีทิธอิธปิไตยหรอืมเีขตอำนาจตามหนงัสอื
สญัญาหรอืตามกฎหมายระหวา่งประเทศ ตามความในมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ตอนตน้ 
ที่มีลักษณะที่ชัดเจนอยู่ในตัวของมันเองว่าอะไรคือหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลง 
อาณาเขตไทย หรืออะไรคือหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่นอกอาณาเขต
ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมาย 
ระหวา่งประเทศ เชน่ กรณจีะมกีารกำหนดถอ้ยคำไวใ้นกฎหมายอยา่งชดัเจน กลา่วคอื 
ไมว่า่จะเปน็ในเรือ่งงบประมาณทีต่อ้งผกูพนังบประมาณ หรอืเรือ่งใดทีก่ระทบกระเทอืน 
ต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนซึ่งได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องอะไรมิใช่ 
บัญญัติไว้อย่างกว้าง ๆ 

จุลนิติ : บทสรุปส่งท้าย และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อฝ่าย 
นิติบัญญัติ ในการที่จะเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) และแนวทางในการจดัทำหนงัสอืสญัญาระหวา่งประเทศ อนัจะเปน็ 
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ศ. ดร. จมุพต : สำหรบัทางออกในการแกไ้ขปญัหาในเรือ่งแนวทางในการจดัทำ 
หนงัสอืสญัญาระหวา่งประเทศนัน้ ทัง้ฝา่ยนติบิญัญตัแิละฝา่ยบรหิารจะตอ้งรว่มกนัคดิ 
รว่มกนัทำหนา้ที ่โดยการหาจดุยนืรว่มกนัเพือ่ใหก้ารทำงานเดนิไปพรอ้ม ๆ  กนั กลา่วคอื 
เมื่อรัฐสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
มาตรา ๑๙๐ ได้บัญญัติไว้ ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ตามวรรคสอง ในการให้ความเห็นชอบ 
ในการจัดทำหนังสือสัญญาท่ีมีบทเปล่ียนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพ้ืนท่ีนอกอาณาเขต 
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ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมาย 
ระหวา่งประเทศ หรอืจะตอ้งออกพระราชบญัญตัเิพือ่ใหก้ารเปน็ไปตามหนงัสอืสญัญา  
หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง  
หรือมีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ  
รวมถึงหน้าที่ตามวรรคห้า ในการออกกฎหมายว่าด้วยการกำหนดประเภท 
กรอบการเจรจา ขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญามีผลกระทบต่อความมั่นคง 
ทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า  
การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ ก็ควรปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอยู่ 
ในความรับผิดชอบของตนให้เต็มกำลังความสามารถโดยเฉพาะในประเด็นปัญหา 
ของคำจำกัดความของ คำว่า “อย่างกว้างขวาง” และคำว่า “อย่างมีนัยสำคัญ” นั้น  
เป็นถ้อยคำที่มีความหมายไม่ชัดเจนและทำให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติที่จะต้องมีการ 
ตีความกันอีก 

 ดังนั้น หน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติก็คือต้องออกกฎหมายว่าด้วยการกำหนด 
ประเภท กรอบการเจรจา ขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อ 
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพัน 
ด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ โดยกำหนด 
หลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ชัดเจนลงไปในตัวบทกฎหมายเสียเลยทีเดียว ทั้งนี้ เพราะหาก 
เมื่อฝ่ายบริหารซึ่งมีหน้าที่ในการจัดทำหนังสือสัญญาโดยตรงนั้น ได้ดำเนินการจัดทำ 
หนังสือสัญญาขึ้นและหนังสือสัญญานั้นเป็นหนังสือสัญญาที่เข้าข่ายเข้าข้อยกเว้น 
ที่จะต้องขอความเห็นชอบของรัฐสภาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยเม่ือใดแล้ว ฝ่ายนิติบัญญัติก็จะได้มีหลักเกณฑ์สำหรับการพิจารณา 
ที่ชัดเจนในการที่จะท้วงติงฝ่ายบริหารได้ว่าหนังสือสัญญาฉบับใดเข้าหรือไม่เข้า 
หลักเกณฑ์ที่จะต้องขอความเห็นชอบของรัฐสภาต่อไป เป็นต้น 




