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๑๖๗จุลนิติ

 ๑ โปรดดูเพิ่มเติม ป ระสิทธิ์ ปวาวัฒนพานิช, คําอธิบายกฎหมายระหวางประเทศ, พิมพครั้งแรก (กรุงเทพฯ : โครงการตํารา
และเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร มหาวิทยลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๕), หนา ๙๖. 

ความนํา
ในทางทฤษฎีนั้น องคการระหวางประเทศ (International 

Organization) คือผูทรงสิทธิที่มีความสําคัญรองจากรัฐอธิปไตย 
โดยเปนการรวมตัวของ “รัฐ” หรือ “สมาคมของรัฐ (Association of 
States)” ที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยสนธิสัญญาซึ่งเรียกวา “ธรรมนูญกอตั้ง
องคการระหวางประเทศ” ใหมีขอบเขตอํานาจหนาที่ตามท่ีไดกําหนด
ไวในธรรมนูญดงักลาว โดยองคการระหวางประเทศมี ๒ ประเภท ไดแก 
องคการระหวางประเทศระดับรฐับาล (Inter–governmental organization) 
และองคการระหวางประเทศระดับเอกชน (Non-Governmental 
Organization : NGOs) อยางไรก็ตาม “องคการระหวางประเทศระดบัรฐั” 
เทานัน้ ทีถ่อืวาเปนผูทรงสิทธิหรอืมสีภาพบุคคลตามกฎหมายระหวาง
ประเทศ๑ อันมีนิติฐานะและสภาพบุคคลแยกตางหากจากรัฐ
ที่รวมตัวกันเปนองคการระหวางประเทศ  บทความนี้ มีวัตถุประสงค
สําคัญที่จะกลาวถึงความเปนองคการระหวางประเทศของสมาคม
ประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือ “อาเซียน” โดยอาศัย
การศึกษาตีความและวิเคราะหกฎบัตรสมาคมแหงประชาชาติเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต หรือ กฎบัตรอาเซียน อันเปน “ธรรมนูญกอตั้ง” 
ของอาเซียนท่ีไดมีการกําหนดเปาหมาย หลักการ โครงสรางองคกร 
และกลไกท่ีสําคัญตาง ๆ ของอาเซียน ตลอดจนกําหนดสถานะทาง
กฎหมายระหวางประเทศไวแกอาเซียนดวย โดยเฉพาะอยางย่ิง กฎบัตร
อาเซียนนัน้มเีจตนารมณสาํคญัเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพของอาเซียนในการ

ดาํเนนิการตามเปาหมายตาง ๆ  เชน การรวมตวัไปสูการเปน “ประชาคม
อาเซียน” ภายในป ๒๕๕๘ ตลอดจนสรางกลไกที่จะสงเสริมใหรัฐ
สมาชิกปฏิบัติตามความตกลงตาง ๆ ของอาเซียน และทําใหอาเซียน
เปนองคกรที่ใกลชิดและกอใหเกิดประโยชนแกประชาชนของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตไดอยางแทจริงมากยิ่งขึ้น
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หลักกฎหมายองคการระหวางประเทศ: 
กรณีศึกษาบางประการเกี่ยวกับสมาคม
ประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต
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คํานิยามขององคการระหวางประเทศ๒

คาํวา “International organization” นัน้ ศาสตราจารย Paul Reuter ไดวเิคราะหลกัษณะ
สําคัญขององคการระหวางประเทศไววา “องคการระหวางประเทศนั้นจะตองเกิดจากการรวมตัว
ในทางระหวางประเทศโดยรัฐอธิปไตย หากสมาชิกขององคการระหวางประเทศมิใชเปนรฐัแลวองคการ
ระหวางประเทศนั้นก็จะกลายเปน non-governmental organization (NGOs)”

สวนคําวา “Organization” (นักกฎหมายระหวางประเทศหลายทานมักจะใชคําวา 
“Institution” เชน Schemers, Bowett , Klabbers) นั้น หมายถึง จะเปนองคการระหวางประเทศ
ไดจะตองมีการ “รวมตัวของรัฐอยางถาวร” ทั้งนี้ ศาสตราจารย Reuter มีความเห็นวา 
“Organization” มีความหมายอยู ๒ ประการ ไดแก

๑. มีองคกรถาวร (Permanence) หมายถึง องคการระหวางประเทศตองมีสถานที่ทําการ
เปนหลักแหลงเพียงพอที่องคกร (Organs) ขององคการระหวางประเทศนั้นจะดําเนินงานได
อยางสมํา่เสมอ ไมใชเปนแตเพยีง “ทีป่ระชมุระหวางประเทศ” (International conference) หรอื
เปนการพบปะของผูนําระดับสูงของรัฐตามระยะเวลาที่กําหนดไว ซึ่งอาจเปนทุก ๆ ป หรือทุก ๒ ป 
โดยมีการจัดประชุมตามวาระแลวก็สลายตัวไปแตไมมีเจ าหนาที่ดําเนินงานทางดานธุรการ
อยางเปนกิจจะลักษณะ 

๒. มีการแสดงเจตนาเปนของตนเองได 
(Individual will) หมายความวา องคการระหวาง
ประเทศตองสามารถแสดงเจตนาในนามขององคการ
ระหวางประเทศไดด วยตนเองเปนเอกเทศจาก
รฐัสมาชกิ ยิง่ไปกวานัน้โดยผลของการม ี“สภาพบคุคล
ในทางระหวางประเทศ” ยอมทําใหองคการระหวาง
ประเทศมี “สิทธิ หนาที่ และความรับผิด” เปนของ
ตนเองไดอีกดวยนอกเหนือไปจากการแสดงเจตนา

หากพิจารณาจากกฎบัตรอาเซียนแลว จะเห็นไดวา สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต
เปนองคการระหวางประเทศตามบทนิยามดังกลาวขางตนโดยสมบูรณ ทั้งนี้ เพราะเปนการรวมตัว
ของรฐัอธปิไตย จาํนวน ๑๐ ประเทศ ดงัทีป่รากฏในยอหนาแรกของอารัมภบทกฎบัตรอาเซียน ความวา 

“WE, THE PEOPLES of the Member States of the Association of Southeast Asian 
Nations (ASEAN), as represented by the Heads of State or Government of Brunei 
Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People’s 
Democratic Republic, Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the 
Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist 
Republic of Viet Nam:”

 ๒ โปรดดูเพิ่มเติม เพิ่งอาง, หนา ๑๕๐-๑๕๓. 
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นอกจากนี้ ในประการที่วาดวย การมีองคกรเปนการถาวรที่มิใชเปนเพียงที่ประชุมระหวาง
ประเทศ และการมีสภาพบุคคลในทางระหวางประเทศอนัจะกอใหเกดิสทิธหินาทีแ่ละความรบัผดิของ
องคการระหวางประเทศไดนัน้ พจิารณาไดวา กฎบตัรอาเซยีนหมวด ๔ ไดกําหนดใหมอีงคกรของอาเซยีน
เปนการถาวรไวอยางชัดเจน และหมวด ๒ ไดกําหนดสถานะบุคคล (Legal Personality) ไววา 
ใหอาเซยีนมสีภาพบคุคลตามกฎหมายระหวางประเทศ ในฐานะ “องคการระหวางประเทศระดับรฐับาล 
(Inter-governmental Organization)” ซึ่งรายละเอียดในเรื่องนี้จะไดกลาวโดยละเอียดตอไป
 

ลักษณะทั่วไปขององคการระหวางประเทศ๓

องคการระหวางประเทศเปน บคุคลในกฎหมายระหวางประเทศ (Subjects of international 
law) ที่มีความสําคัญรองจากรัฐอธิปไตย มีบทบาทหนาที่กวางขวางครอบคลุมเกือบทุก ๆ กิจกรรม
ในความสัมพันธระหวางประเทศ โดยในชวงเวลา ๔๐ ปหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ไดมีการเปล่ียนแปลง
ที่สําคัญในเวทีการเมืองระหวางประเทศ นั่นคือ ไดมีการจัดตั้งองคการระหวางประเทศเพื่อภารกิจ
เฉพาะดานและเพื่อรักษาสันติภาพภายในโลกและภูมิภาคตาง ๆ มากยิ่งขึ้นเปนลําดับ

แมวาจะไมมีคํานิยามอันเปนท่ียอมรับอยางสากลของคําวาองคการระหวางประเทศก็ตาม 
แตนักกฎหมายระหวางประเทศก็สามารถคนหาหรือกําหนดลักษณะองคประกอบสําคัญที่เปน
ลักษณะรวมกัน (Common Character) ขององคการระหวางประเทศตาง ๆ  ไดและอธิบายใหอยูใน
รูปของขอความคิดทางนิติศาสตร (Legal concept) ไดเชนกัน ดังเชนท่ี Sir Gerald Fitzmaurice 
อดีตผูพิพากษาศาลยุติธรรมระหวางประเทศไดใหนิยามขององคการระหวางประเทศวาหมายถึง 
“สมาคมของรฐัซึง่กอตัง้ขึน้โดยสนธสิญัญามธีรรมนญูกอตัง้องคการระหวางประเทศและองคกรรวมกนั
และครอบครองสภาพบุคคลในทางกฎหมายแยกออกจากรัฐสมาชิกแตละรัฐ” ซึง่สามารถอธิบายได
ดังตอไปนี้

๑. องคการระหวางประเทศยอมเปนการรวมตัวของรัฐอธิปไตย

องคการระหวางประเทศเกิดขึ้นจากการรวมตัวของรัฐอธิปไตย (Sovereign State) ที่เรียกวา 
“สมาคมของรัฐ” (Association of States) เพราะฉะน้ันโดยหลักทั่วไปแลว องคภาวะท่ีมีอํานาจ
กอตั้งองคการระหวางประเทศนั้นจึงจํากัดเฉพาะรัฐอธิปไตยเทานั้น หาไดรวมถึงองคภาวะอื่น ๆ ไม 
เชน มลรัฐ, ดินแดนในภาวะทรัสตี ดินแดนอารักขา ฯลฯ เพราะวาองคการระหวางประเทศเปนองค
ภาวะที่สืบเนื่องมาจากผูทรงสิทธิคือรัฐอธิปไตย รัฐอธิปไตยจึงเปนองคประกอบที่สําคัญของความ
เปนองคการระหวางประเทศ 

ดังที่ไดกลาวมาแลววา สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใตเกิดจากการรวมตัวกัน
ของรัฐอธิปไตย ๑๐ ประเทศ ซึ่งกฎบัตรอาเซียน ไดมีขอบทตอไปเกี่ยวกับรัฐอธิปไตยที่รวมตัวกัน
ในหมวดที ่๓ สมาชกิภาพ (Membership) อนัไดกาํหนดหลักเกณฑและกระบวนการในการรับสมาชิก

 ๓ โปรดดูเพิ่มเติม เพิ่งอาง, หนา ๑๕๕-๑๖๑. 
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ใหม เชน การเปนประเทศทีต่องมทีีต่ัง้ทางภมูศิาสตร
อยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและไดรับการ
รับรองจากประเทศสมาชิกอาเซียน การตองยินยอม
ผูกพันตามกฎบัตรและสามารถปฏิบัติตามพันธกรณี
ในฐานะรัฐสมาชิกของอาเซียนได รวมทั้งไดกําหนด
ใหรัฐสมาชิกมีสิทธิและพันธกรณีตามที่กําหนดไว
ในกฎบัตรและความตกลงตาง ๆ ของอาเซียน 
นอกจากน้ียังไดกําหนดใหรัฐสมาชิกมีหนาที่ในการออกกฎหมายภายในท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับกฎบัตร
และความตกลงตาง ๆ รวมถึงตรากฎหมายภายในเพื่อรองรับพันธกรณีตามกฎบัตรอาเซียนดวย

และโดยท่ีอาเซียนเกิดจากการรวมตัวกันของรัฐอธิปไตยเปนองคการระหวางประเทศ
แยกตางหากจากรฐัสมาชกิ กฎบตัรอาเซียนจงึไดกาํหนดเก่ียวกบักระบวนการตัดสนิใจ (Decision Making) 
ของอาเซียนไวในหมวด ๗ มหีลักการพ้ืนฐาน คอื หลกัฉันทามต ิ(Consensus) ซึง่หมายถึง การตัดสินใจ
ในญัตติใดจําตองอาศัยความเห็นชอบของผูแทนรัฐสมาชิก “ทั้งหมด” เปนฉันทานุมัติ อยางไรก็ดี
มีขอยกเวนบางกรณี ไดแก 

•  กรณีที่ไมสามารถหาฉันทามติได อาจสงเร่ืองใหที่ประชุมสุดยอดอาเซียนตกลงกันวาจะใช
วิธีการใดตัดสิน 

•  กรณีที่มีขอตกลงอื่น ๆ ของอาเซียนอนุญาตใหใชวิธีการอ่ืนตัดสินใจได ก็ใหใชวิธีการ
ตัดสินใจตามที่ขอตกลงเชนวานั้นระบุไว เชน ขอตกลง Southeast Asia Nuclear Weapon-Free 
Zone ที่ใหใชคะแนนเสียง ๒ ใน ๓ ในการตัดสินใจ ก็ใหใชวิธีการดังกลาวแทนหลักฉันทามติ

•  กรณีที่มีการละเมิดพันธกรณีตามกฎบัตรอยางรายแรงหรือการไมปฏิบัติตาม ใหเสนอเรื่อง
ดงักลาวไปยงัทีป่ระชมุสุดยอดอาเซยีนตดัสนิใจโดยผูนาํมอีาํนาจตดัสนิใจดวยวธิกีารใด ๆ  ตามทีจ่ะตกลง
กันเพื่อกําหนดมาตรการลงโทษ นอกจากนี้ ยังใหมีความยืดหยุนในการผูกพันตามขอตกลงตาง ๆ 
โดยใชสูตร ASEAN minus X สําหรับความตกลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งหมายความวา หากประเทศสมาชิก
ทุกประเทศมีฉันทามติเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ แลวประเทศที่ยังไมพรอมก็อาจเลือกที่จะยังไมเขารวมได

 
๒. องคการระหวางประเทศยอมกอตั้งขึ้นโดยผลของสนธิสัญญาพหุภาคี

องคการระหวางประเทศนัน้เกดิขึน้จากการทาํขอตกลงระหวางประเทศของรฐัอธปิไตยในรปูแบบ
ของสนธิสัญญาแบบพหุภาคี (Multilateral treaty) ที่เรียกเปนชื่อเฉพาะวา “ธรรมนูญกอตั้งองคการ
ระหวางประเทศ” ทําหนาที่เปนเครื่องมือทางกฎหมายระหวางประเทศท่ีจะกําหนดขอผูกพัน 
สทิธ ิหนาที ่ระหวางรฐัสมาชิกดวยกนัและตอผูทรงสิทธอิืน่ ๆ  สนธสิญัญากอตัง้องคการระหวางประเทศ
มีลักษณะพิเศษในตัวเอง (sui generis) แตกตางจากสนธิสัญญาพหุภาคีทั่ว ๆ  ไป สามารถอธิบาย
โดยสังเขปไดดังนี้
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๒.๑ เปนสนธิสัญญาพหุภาคีที่กอตั้ง “บุคคลระหวางประเทศ”(International person) 
หรือ “ผูทรงสิทธิ” (Subject) ขึ้นมาใหม

   ศาลยุติธรรมระหวางประเทศไดเคยกลาวถึงในประเด็นนี้วา ธรรมนูญกอตั้งองคการ
ระหวางประเทศเปนสนธิสัญญาที่มีลักษณะพิเศษ กลาวคือ วัตถุประสงคของธรรมนูญคือการสราง
บุคคลทางกฎหมายข้ึนซึ่งหมายความวา องคการระหวางประเทศน้ีมีลักษณะเปนการปกครอง
หรือบริหารเปนของตนเอง ทั้งในแงของวัตถุประสงค การดําเนินงาน งบประมาณ ทรัพยสิน ตลอดจน
การบรหิารงานบคุลากร ดงัทีก่ฎบตัรอาเซยีนไดกาํหนดสถานะบคุคล (Legal Personality) ใหอาเซียน
มีสภาพบุคคลตามกฎหมายระหวางประเทศ ในฐานะองคการระหวางประเทศระดับรัฐบาล 
(Inter-governmental Organization) ตลอดจนกําหนดเปาหมาย หลักการ โครงสรางองคกร
และกลไกที่สําคัญตาง ๆ ของอาเซียนไวโดยชัดแจง

๒.๒ กําหนดขอบเขตวัตถุประสงคของการจัดตั้งองคการระหวางประเทศ 
   โดยทั่วไปธรรมนูญกอตั้งองคการระหวางประเทศจะระบุถึงวัตถุประสงคหรือเปาหมาย

ขององคการไวอยางแจงชัดวาองคการระหวางประเทศนั้น ๆ ไดถูกกอตั้งขึ้นมาดวยเหตุผลใด 
หลักดังกลาวนี้เรียกวา “หลักแหงความเฉพาะเจาะจงขององคการระหวางประเทศ” (Le Principe 
de la Specialite des organization internationals) อันเปนรากฐานสําคัญของระบบกฎหมาย
องคการระหวางประเทศและหลกัการดงักลาวเปนท่ียอมรบักนัทัง้ในทางทฤษฎแีละคาํพพิากษาของศาล 
องคการระหวางประเทศจึงเปนองคภาวะท่ีเกิดขึ้นโดยเจตนาหรือความต้ังใจของรัฐอธิปไตย โดยมี 
“ธรรมนูญกอตั้งองคการระหวางประเทศ” เปน “ที่มา” (Source) และ “ขอจํากัด” (Limitation) 
ในอํานาจหนาที่ขององคการระหวางประเทศนั่นเอง

   ในการกําหนดขอบเขตวัตถุประสงคของการจัดตั้งอาเซียนนี้ กฎบัตรอาเซียน หมวด ๑ 
ไดกําหนดเปาหมายและหลักการ (Purposes and Principles) ในการดําเนินความสัมพันธระหวาง
รัฐสมาชิก ไดแก เปาหมายในการสงเสริมสันติภาพ เสถียรภาพความสามารถในการแขงขันของภูมิภาค 
ความกินดีอยูดีของประชาชน ความมั่นคงของมนุษย การสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจ การเมือง 
สังคมและวัฒนธรรม การลดชองวางการพัฒนา การสงเสริมประชาธิปไตย การเคารพสิทธิมนุษยชน 
การพัฒนาอยางยั่งยืน สิ่งแวดลอม การศึกษา ยาเสพติด การสรางอัตลักษณอาเซียน เปนตน โดยได
กําหนดหลักการสําคัญ ไดแก เรื่อง การเคารพหลักอํานาจอธิปไตย การไมแทรกแซงกิจการภายใน 
หลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล และการเคารพความแตกตางของชาติพันธุและวัฒนธรรม เปนตน

๒.๓ เปนสนธิสัญญาท่ีกําหนดโครงสรางองคกร การดําเนินงาน การเกิดขึ้นและส้ินสุด
สมาชิกภาพ การลงคะแนนเสียง ซึ่งกฎบัตรอาเซียนก็ไดกําหนดในเรื่องดังกลาวไวดวยเชนกัน เชน 
กฎบตัรอาเซียนไดกาํหนดเก่ียวกบักระบวนการตัดสนิใจ (Decision Making) ของอาเซียนไวในหมวด ๗ 
วา ใหเปนไปตามหลักฉันทามติ (Consensus)

๒.๔ มลีกัษณะเปนทัง้สนธสิญัญา (Conventional) และการจดัตัง้องคการ (Institutional) 
ดังนั้น การตีความธรรมนูญกอตั้งองคการระหวางประเทศจึงตองคํานึงถึงลักษณะทั้งสองประการ
ดังกลาวนี้ควบคูกันไป
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ในมิติของการเปนสนธิสัญญาของกฎบัตรอาเซียนนั้น พิจารณาไดจากการท่ีกฎบัตรอาเซียน
ไดกําหนดใหรัฐสมาชิกของอาเซียนยอมมีสิทธิและ “พันธกรณี” ตามหลักกฎหมายระหวางประเทศ
วาดวยสนธิสัญญา เชน พันธกรณีซึ่งไดกําหนดไวใน ขอ ๕ วรรค ๒ ของกฎบัตรอาเซียน ซึ่งไดกําหนด
ให  “รัฐสมาชิกตองมีมาตรการที่จําเปนทุกประการ อันรวมถึงการออกกฎหมายภายในท่ีเหมาะสม 
เพื่ออนุวัติบทบัญญัติของกฎบัตรนี้อยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือปฏิบัติตามพันธกรณีทั้งหมด
ของรัฐสมาชิก”๔ และ การเพิกเฉยหรือละเลยไมปฏิบัติตามพันธกรณีขางตนน้ัน ขอ ๕ วรรค ๓๕ 
ของกฎบัตรฯ ไดกาํหนดใหในกรณีการละเมิดกฎบัตรอยางรายแรง หรอืการไมปฏบิตัติามพันธกรณีทัง้หมด
ของรัฐสมาชิก ใหเสนอเรื่องดังกลาวไปยัง “ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน”อันประกอบดวย ประมุขของรัฐ
หรือหัวหนารัฐบาลของรัฐสมาชิกเพื่อการตัดสินใจ๖

๒.๕ โดยหลักแลวจะไมเปดใหรัฐสมาชิกตั้งขอสงวน (เวนแตสนธิสัญญาจะกําหนดไว) 
๒.๖ ในกรณีของกฎบัตรสหประชาชาติ (Charter of the United Nations 1945) นั้น 

พันธกรณีตามกฎบัตรสหประชาชาติยอมมีคาบังคับเหนือสนธิสัญญาทั่วไป  
   ทั้งนี้ สนธิสัญญาที่กอตั้งองคการระหวางประเทศอาจมีชื่อเรียกแตกตางกันไป แตไมวาจะ

เรียกความตกลงระหวางประเทศน้ีวาอยางไร ความตกลงดังกลาวก็ถือวาเปนธรรมนูญกอต้ังองคการ
ระหวางประเทศทั้งสิ้น ตัวอยางชื่อเรียกของสนธิสัญญากอตั้งองคการระหวางประเทศ มีดังนี้

   ก) Covenant เชน สันนิบาตชาติ (League of Nations) 
   ข) กฎบัตร (Charter) องคการระหวางประเทศที่ใชคําน้ี เชน องคการสหประชาชาติ 

และสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต
   ค) อนสุญัญา (Convention) เชน International Civil Aviation Organization : ICAO, 

International Telecommunication Union : ITU
   ง) สนธิสัญญา (Treaty) เชน North Atlantic Treaty Organization : NATO
   จ) ปฏิญญา (Declaration) เชน Association of South East Asian Nations (ASIAN)

 ๔ CHARTER OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS  ARTICLE 5 RIGHTS AND OBLIGATIONS: 2. ;
  “2. Member States shall take all necessary measures, including the enactment of appropriate 
domestic legislation, to effectively implement the provisions of this Charter and to comply with all obligations 
of membership.”.
 ๕ 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 non-compliance, the matter shall be referred to 
Article 20.”.
 ๖ CHARTER OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS ARTICLE20 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 specifi c 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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โดยผลของขอ ๔๘ ของกฎบัตรอาเซียน กฎบัตรอาเซียนจึงยอมสามารถมีการเสนอใหมีการ
แกไขปรับปรุงได โดยรัฐสมาชิกใดๆ อาจเสนอขอแกไขกฎบัตรผานทางคณะมนตรีประสานงานอาเซียน
ซึ่งต องมีฉันทามติใหเสนอขอแกไขตอไปยังที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 
เมื่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนใหความเห็นชอบโดยฉันทามติแลว ขอแกไขดังกลาวตองไดรับการให
สตัยาบนัจากรฐัสมาชกิทกุรฐัดวยจงึจะมผีลใชบงัคบัในวนัท่ี ๓๐ หลงัจากวนัท่ีมกีารสงมอบสตัยาบนัสาร
ฉบับสุดทายตอเลขาธิการอาเซียน นอกจากน้ี กฎบัตรอาเซียนอาจไดรับการทบทวน เมื่อครบ ๕ ป
หลังจากที่มีผลใชบังคับหรือตามที่ไดกําหนดไวเปนอยางอื่นโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ตามกฎบัตรฯ 
ขอ ๕๐  

ในประการสาํคญัของการเปนสนธสิญัญา
พหุภาคีของกฎบัตรอาเซียน รัฐสมาชิกใด ๆ 
ยอมสามารถรองขอใหสํานักงานเลขาธิการ
อาเซียนตีความกฎบัตรตามกฎวาดวยขั้นตอน
การดําเนินงานที่กํ าหนดโดยคณะมนตรี
ประสานงานอาเซียนไดตามขอ ๕๑ อยางไรก็ดี 

ในกรณีที่เกิดความไมสอดคลองกันระหวางกฎบัตรอาเซียนกับสิทธิและพันธกรณีของรัฐสมาชิก
อาเซียนภายใตสนธิสัญญา อนุสัญญา ความตกลง ขอตกลง ปฏิญญา พิธีสาร และตราสารอาเซียน
อื่น ๆ ทั้งหมดซ่ึงไดมีผลใชบังคับแลวกอนกฎบัตรอาเซียนฉบับปจจุบันมีผลใชบังคับก็ใหยึดถือสิทธิ
และพันธกรณีตามขอบทของกฎบัตรอาเซียนเปนสําคัญ อันเปนไปตามขอบทวาดวยความตอเนื่อง
ของกฎหมาย (Legal Continuity) ในขอ ๕๒ ของกฎบัตรอาเซียน 

๓. องคการระหวางประเทศยอมมีองคกรและเจาหนาที่สําหรับปฏิบัติหนาที่อยางถาวร

องคการระหวางประเทศเปน “นิติบุคคล” (Juristic person) อันไดรับการสมมติขึ้น ดังนั้น 
จึงตองมีบุคคลธรรมดา (Natural person) มาทําหนาที่ในการแสดงเจตนาหรือทํานิติกรรมในนาม
ขององคการระหวางประเทศ โดยบุคคลธรรมดานี้เรียกวา “เจาหนาท่ีขององคการระหวางประเทศ” 
ซึ่งทําหนาที่ประจําในแตละองคกร (Organs) 

โดยปกติแลว องคการระหวางประเทศประกอบไปดวย ๓ องคกรหลัก คอื องคกรทีม่อีาํนาจ
เต็มบริบูรณ (A plenary organ) องคกรที่ไมมีอํานาจเต็มบริบูรณ (A non-plenary organ) และ
องคกรที่ทําหนาที่ฝายธุรการบริหาร (An administration) หรือองคกรซ่ึงประกอบดวยสมาชิก
เต็มจํานวน องคกรท่ีประกอบดวยสมาชิกจํานวนจํากัด และองคกรท่ีทําหนาที่ในการบริหารองคการ
ระหวางประเทศ หรือทีเ่รียกวา “สาํนกังานเลขาธกิาร” โดยท้ัง ๓ องคกรหลักน้ีตางทําหนาทีเ่ปนอสิระแกกนั 
ในขณะเดยีวกนักไ็ดมกีารประสานงานและมคีวามสมัพนัธกนัเพือ่ใหการดาํเนนิงานขององคการระหวาง
ประเทศสามารถดําเนินไปดวยความราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว

่
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ในกฎบัตรอาเซียน หมวด ๔ วาดวยองคกรของอาเซียน (Organs) ไดกําหนดใหอาเซียน
มีองคกรและเจาหนาที่ในการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของอาเซียน ประกอบดวย 

๑. ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ประกอบดวย ประมุขของรัฐ หรือหัวหนา
รัฐบาลของรัฐสมาชิกซึ่งจะมีการจัดประชุมขึ้นปละ ๒ ครั้ง เปรียบเสมือนองคกรสูงสุดในการกําหนด
นโยบายของอาเซยีน มภีารกจิในการพจิารณาหารอื มอบแนวนโยบายตลอดจนตดัสนิใจในประเดน็หลกั
ที่เกี่ยวของกับการบรรลุวัตถุประสงคของอาเซียนในเร่ืองสําคัญที่เปนผลประโยชนของรัฐสมาชิก 
และในประเด็นอื่นที่ไดมีการนําเสนอตอที่ประชุมสุดยอดอาเซียนโดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียน 
คณะมนตรีประชาคมอาเซียน หรือองคกรระดับรัฐมนตรีเฉพาะสาขา  

  ทั้งนี้ ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนมีอํานาจสั่งการใหรัฐมนตรีในแตละคณะมนตรีที่เกี่ยวของ
จัดการประชุมเฉพาะกิจระหวางรัฐมนตรีเพื่อหารือประเด็นสําคัญที่เก่ียวกับอาเซียน ที่มีลักษณะ
คาบเกี่ยวระหวางคณะมนตรีประชาคมอาเซียนตาง ๆ และยังมีอํานาจในการอนุมัติการจัดตั้ง
และการยุบองคกรระดับรัฐมนตรีเฉพาะสาขาและสถาบันอื่น ๆ ของอาเซียน ตลอดจนมีอํานาจในการ
แตงตั้งเลขาธิการอาเซียนซึ่งจะปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ตามที่กําหนดในกฎบัตรอีกดวย

  เมื่อเกิดสถานการณฉุกเฉินใด ๆ ที่กระทบตออาเซียน ที่ประชุมจะมีหนาที่ดําเนินการ
ตอบสนองตอสถานการณฉุกเฉินเชนวานั้นโดยดําเนินมาตรการที่เหมาะสมตอไป

๒. คณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Council) ประกอบดวย 
รฐัมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน มภีารกิจในการเตรียมการประชุม
ของท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน ประสานงานกิจการในดานท่ีสําคัญตาง ๆ เชน เก่ียวกับการอนุวัติการ
ตามความตกลงและขอมตขิองทีป่ระชุมสดุยอดอาเซียน ประสานงานกับคณะมนตรีประชาคมอาเซียนตาง ๆ  
เพือ่เพิม่ความสอดคลองกนัของนโยบาย ประสิทธิภาพ และความรวมมอืระหวางกนั ตลอดจนประสานงาน
เกี่ยวกับรายงานของคณะมนตรีประชาคมอาเซียนซึ่งตองเสนอตอที่ประชุมสุดยอดอาเซียน 

นอกจากนี้ ยังมีภารกิจในการพิจารณารายงาน
ประจําปของเลขาธิการอาเซียนเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของอาเซียนและของสํานักงานเลขาธิการอาเซียน
ตลอดจนองคกรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ เห็นชอบการแตงต้ัง
และการยตุหินาทีข่องรองเลขาธกิารอาเซยีน ตามขอเสนอ
แนะของเลขาธิการอาเซียน และปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่
กําหนดไวในกฎบัตรน้ี หรือหนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมาย
จากที่ประชุมสุดยอดอาเซียน 

๓. คณะมนตรีประชาคมอาเซียน (ASEAN Community Councils)
   คณะมนตรีประชาคมอาเซียนตาง ๆ ประกอบดวยคณะมนตรีประชาคมการเมือง

และความมั่นคงอาเซียน คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และคณะมนตรีประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน มีการจัดประชุมข้ึนอยางนอย ๒ ครั้งตอป โดยมีรัฐมนตรีจากรัฐสมาชิกซ่ึง
ดํารงตําแหนงประธานอาเซียนทําหนาที่เปนประธานในการประชุม โดยคณะมนตรีประชาคมอาเซียน
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แตละคณะน้ันม ีองคกรระดบัรัฐมนตรเีฉพาะสาขา ทีเ่กีย่วของในขอบขายการดําเนนิงานซ่ึงเปนผูแทน
ซึ่งรัฐสมาชิกแตงตั้งใหเขารวมประชุมคณะมนตรีประชาคมอาเซียนแตละคณะ  

โดยเพือ่ใหบรรลวุตัถปุระสงคของแตละประชาคมนัน้ คณะมนตรปีระชาคมอาเซยีนแตละคณะ
จะมีภารกิจในการติดตามและดําเนินการเกี่ยวกับการอนุวัติตามขอมติของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน
ที่เกี่ยวของตามความเหมาะสม ตลอดจนประสานการปฏิบัติงานที่อยูในขอบขายการดําเนินงาน
และในประเด็นซึ่งคาบเกี่ยวกับคณะมนตรีประชาคมอื่น ๆ โดยจะเสนอรายงานและขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับเรื่องที่อยูในขอบขายการดําเนินงานของตนตอที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเพื่อพิจารณาตอไป 

๔. องคกรรัฐมนตรีเฉพาะสาขา (ASEAN Sectoral Ministerial Bodies) จัดตั้งขึ้นโดย
ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของแตละองคกรที่มีอยู
แตกตางกันไปในแตละสาขา  ตลอดจนปฏิบัติตามความตกลงและขอตัดสินใจของที่ประชุมสุดยอด
อาเซียนท่ีอยูในขอบขายการดําเนินงานขององคกร โดยเสริมสรางความรวมมือในสาขาใหเขมแข็งขึ้น 
เพื่อประโยชนในการสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวของอาเซียนและการสรางประชาคมอาเซียน 
ทั้งนี้ ตองเสนอรายงานและขอเสนอแนะตอคณะมนตรีประชาคมอาเซียนของแตละองคกรอีกดวย

๕. สํานักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ซึ่งอยูภายใตการบังคับบัญชาของ
เลขาธิการอาเซียน (Secretary General of ASEAN) มีบทบาทมากในการปฏิบัติหนาที่เปน หัวหนา
เจาหนาทีฝ่ายบรหิาร (Chief Administrative Officer) ของอาเซยีน นอกจากนี ้เลขาธกิารอาเซยีน
จะมีบทบาทในการติดตามการปฏิบัติตามคําตัดสินของกลไกระงับขอพิพาทและรายงานตรงตอผูนํา 
และสนับสนนุการมีปฏิสัมพนัธระหวางองคกรของอาเซียนกบัภาคประชาสังคม โดยใหมรีองเลขาธิการ
อาเซียน (Deputy Secretary-General) จํานวน ๔ คน โดย ๒ คน ใหมาจากการหมุนเวียนตามลําดับ
ตัวอักษรประเทศ มีวาระการดํารงตําแหนง ๓ ป และอีก ๒ คนมาจากการคัดเลือกตามความสามารถ 
มีวาระการดํารงตําแหนง ๓ ป และอาจไดรับการตออายุไดอีก ๑ วาระ

๖. คณะผูแทนถาวรประจําอาเซียน (Committee of Permanent Representatives
to ASEAN) โดยประเทศสมาชิกจะแตงตั้งผูแทนระดับเอกอัครราชทูตเพื่อทําหนาที่คณะผูแทนถาวร
ประจําอาเซียนโดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย ผูแทนถาวรรวมกันตั้งขึ้นเปนคณะ
กรรมการผูแทนถาวร มภีารกจิในการสนบัสนนุการทาํงานของคณะมนตรปีระชาคมอาเซยีนและองคกร
ระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา ประสานงานกับสํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาติและองคกรระดับ
รัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขาอื่น ๆ  ตลอดจนเลขาธิการอาเซียนและสํานักเลขาธิการอาเซียนในทุกเรื่อง
ที่เกี่ยวกับงานของตน ตลอดจนอํานวยความสะดวกในการใหความรวมมือของอาเซียนกับหุนสวน
ภายนอก รวมถึงปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่อาจกําหนดโดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียนประการอื่น

๗. สํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาติ (ASEAN National Secretariat) จัดตั้งโดยประเทศ
สมาชกิแตละประเทศเพ่ือเปนศนูยกลาง (Focal point) ในการประสานงานและสนับสนนุภารกจิตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของกับอาเซียนภายในประเทศของสมาชิก รวมถึงการเตรียมการประชุมตาง ๆ ของอาเซียน 
ตลอดจนเปนศูนยเก็บรักษาขอมูลเกี่ยวกับอาเซียนดวย
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๘. กลไกสิทธิมนุษยชนของอาเซียน (ASEAN human rights body – AHRB) มีหนาที่
สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค โดยไดมีการตั้งคณะผูเชี่ยวชาญ
ขึ้นมายกรางเอกสารกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ (Term of 
Reference) ขององคกรดังกลาว ทั้งน้ี ที่ประชุมรัฐมนตรี
ตางประเทศไดใหแนวทางวา อํานาจหนาที่ของกลไก
สิทธิมนุษยชนไมควรจํากัดแคการใหคําปรึกษา แตควร
รวมถึงการติดตามและประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชน
ในภูมภิาค การสงเสริมการศึกษาและการต่ืนตัวของหนวยงาน
ภาครัฐและประชาชนดวย

๙. มูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation) 
  มีหนาที่สนับสนุนเลขาธิการอาเซียนและดําเนิน

การรวมกับองคกรของอาเซียนท่ีเกี่ยวของในการสนับสนุนการสราง
ประชาคมอาเซียน โดยดําเนินบทบาทในการสงเสริมอัตลักษณของอาเซียน การมีปฏิสัมพันธ
ระหวางประชาชน และการดาํเนนิการรวมกนัทีใ่กลชดิระหวางภาคธุรกจิ ภาคประชาสงัคม นกัวิชาการ 
และผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ ในอาเซียน

 
๔. องคการระหวางประเทศยอมมีสภาพบุคคลระหวางประเทศแยกออกจากรัฐสมาชิก

ตามหลักกฎหมายไมวาจะเปนกฎหมายภายในหรือกฎหมายระหวางประเทศ สิทธิหนาที่
และความรับผิดจะเก่ียวพันกับผูทรงสิทธิในทางกฎหมายเสมอ หมายความวาผลประโยชนใด ๆ 
ทีก่ฎหมายรับรองจะตกเปนของ “บคุคล” (ทัง้บคุคลธรรมดาและนติบิคุคล) ไดกต็อเมือ่มีกฎหมายรบัรอง
ใหบุคคลดังกลาวเปนเจาของสิทธิในทางนิติศาสตรซึ่งเรียกขอความคิดนี้วา “สภาพบุคคล” (Legal 
personality) ซึ่งหมายความวาบุคคลนั้น ๆ มีความสามารถในทางกฎหมาย ซึ่งแบงออกไดเปน ๒ 
ประเภท คอื ความสามารถในการถอืสทิธิและความสามารถในการใชสทิธิ หรอืหมายถงึสภาวะทีก่ฎหมาย
ไดรับรองถึงสิทธิและไดกําหนดหนาที่ใหจําตองปฏิบัติ 

สําหรับองคการระหวางประเทศน้ันโดยปกติแลวในธรรมนูญกอตั้งองคการระหวางประเทศ
จะกลาวถงึสภาพบคุคลระหวางประเทศขององคการนัน้ ๆ  อยางไรกต็ามในกรณทีีธ่รรมนญูกอตัง้องคการ
ระหวางประเทศมิไดกลาวถึง ก็อาจเกิดปญหาภายหลังวาองคการระหวางประเทศดังกลาวนั้นจะมี
สภาพบุคคลระหวางประเทศไดหรือไม ซึ่งศาลยุติธรรมระหวางประเทศเคยมีความเห็นในประเด็นนี้วา

“...การท่ีจะใหองคการระหวางประเทศบรรลุถึงเปาหมายท่ีบัญญัติไว สภาพบุคคลระหวาง
ประเทศถือวาเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง (International personality is indispensable)”

ในประเดน็นีน้กักฎหมายบางทานเหน็วา สภาพบคุคลขององคการอาจพจิารณาไดจากธรรมนญู
กอตัง้องคการหรอืจากทางปฏบิตัภิายหลงัขององคการระหวางประเทศนัน้ ๆ  ปจจุบนั องคการระหวาง
ประเทศหลายองคการท่ีระบุวาองคการมีสภาพบุคคลไวในธรรมนูญกอตั้งองคการระหวางประเทศ
อยางชัดเจน เชน องคการการคาโลก และในกรณีของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต
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ก็ไดมีการกําหนดถึงสภาพบุคคลไวโดยชัดแจงในกฎบัตรอาเซียนโดยชัดแจงเชนกัน โดยใหอาเซียน
มีสภาพบุคคลตามกฎหมายระหวางประเทศ ในฐานะองคการระหวางประเทศระดับรัฐบาล 
(Inter-governmental Organization) ดังไดกลาวแลว

ทั้งนี้ ผลในทางกฎหมายของการมีสภาพบุคคล คือ องคการระหวางประเทศสามารถมีและใช
สิทธิหนาที่ รวมท้ังมีความรับผิดเปนเอกเทศแยกออกจากรัฐสมาชิกขององคการระหวางประเทศ
แตละรัฐ และองคการระหวางประเทศอาจมีสิทธิหรือหนาท่ีแตกตางกันไปข้ึนอยูกับตราสารจัดตั้ง
และหนาที่การงาน (functions) ขององคการระหวางประเทศนั้น ๆ เปนหลัก๗ 

ดังที่ไดกลาวขางตนวา องคการระหวางประเทศที่ถือวาเปนบุคคลในกฎหมายระหวางประเทศ
นั้นจะตองเปน “องคการระหวางรัฐบาล” (Intergovernmental organizations) สวนองคการ
ที่มิไดกอตั้งขึ้นโดยรัฐบาลของรัฐซึ่งรู จักกันในนามของ “องคการที่มิไดกอตั้งขึ้นโดยรัฐบาล” 
(Non-governmental organizations หรอื NGOs) นัน้ไมถอืวาเปนบคุคลตามกฎหมายระหวางประเทศ 
เพราะสิทธิและความสามารถขององคการที่มิไดกอตั้งขึ้นโดยรัฐบาลดังกลาวนี้เปนไปตามกฎหมาย
ภายในรัฐที่องคการเชนวานั้นกอตั้งขึ้น๘ 

นิติฐานะขององคการระหวางประเทศ๙

เมื่อพิจารณาไดวาสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีสถานะทางกฎหมายระหวาง
ประเทศเปนองคการระหวางประเทศระดับรัฐบาลแลว จึงมีขอพิจารณาทางกฎหมายในประการท่ี
เกี่ยวกับ “นิติฐานะ” หรือ “สถานะทางกฎหมายขององคการระหวางประเทศ” ตอไป ซึ่งสามารถ
แยกพิจารณาออกเปน ๒ กรณี คือ ความสามารถภายใตกฎหมายภายในของรัฐและความสามารถ
ภายใตกฎหมายระหวางประเทศ

๑. ความสามารถตามกฎหมายภายใน

  •  ความสามารถในการใชสิทธิตามกฎหมายภายใน
  เนือ่งจากองคการระหวางประเทศไมมดีนิแดนเปนของตนเองเหมือนรฐั ดงันัน้ การดําเนนิงาน

ขององคการระหวางประเทศจึงตองอาศัยดินแดนของรัฐสมาชิกและอยูภายใตเขตอํานาจรัฐ 
(Jurisdiction) ของรัฐเจาของดินแดนดวย ดวยเหตุนี้การใชสิทธิในการทํานิติกรรมสัญญาทั่ว ๆ ไป
ขององคการระหวางประเทศจึงตกอยูภายใตกฎหมายภายในของรัฐเจาของดินแดนนั้น

  •  ความรับผิดตามกฎหมายภายใน
  ในกรณีที่เจาหนาที่ขององคการระหวางประเทศไดกระทําละเมิด องคการระหวางประเทศ

ก็จะตองรับผิดดวย เวนแตสามารถอางความคุมกันได นอกจากความรับผิดในทางละเมิดแลว องคการ
ระหวางประเทศยังสามารถถูกฟองใหตองรับผิดตามมูลหนี้สัญญาไดอีกดวย

 ๗ โปรดดูเพิ่มเติม จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหวางประเทศ เลม ๑, พิมพครั้งที่ ๘ (กรุงเทพฯ: วิญูชน, ๒๕๕๒), 
หนา ๑๘๒.
 ๘ โปรดดูเพิ่มเติม เพิ่งอาง, หนา ๒๐๙.
 ๙ โปรดดูเพิ่มเติม เพิ่งอาง, หนา ๑๕๓-๑๕๕. 
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อยางไรก็ตาม กฎบัตรอาเซียนไดกําหนดขอบทเกี่ยวกับเอกสิทธิ์และความคุ มกัน 
(Immunities and Privileges) ไวในหมวด ๖  โดยมีสาระสําคัญในการใหเอกสิทธิ์และความคุมกัน
ทางการทูตเทาที่จําเปนเพื่อใหบรรลุความมุงประสงคของอาเซียน หรือในการปฏิบัติหนาที่อยางอิสระ
ในดินแดนของรัฐสมาชิกใด ๆ แกสํานักเลขาธิการอาเซียนและองคกรอื่น ๆ ของอาเซียน เลขาธิการ
อาเซยีนและเจาหนาทีข่องสาํนกัเลขาธกิารอาเซยีน ตลอดจนผูแทนถาวรของรฐัสมาชกิ ณ กรงุจาการตา 
และผูแทนของรัฐสมาชิกที่เขารวมกิจกรรมของอาเซียนในรัฐสมาชิกใด ๆ ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียด
เปนไปตามความตกลงเปนการเฉพาะระหวางอาเซียนและรัฐสมาชิก

๒. ความสามารถตามกฎหมายระหวางประเทศ
   เมือ่องคการระหวางประเทศไดรบัการยอมรบัวาเปนบคุคลในทางกฎหมายระหวางประเทศ

เฉกเชนเดียวกับรัฐแลว ยอมหมายความวา องคการระหวางประเทศยอมมีสิทธิและหนาที่ตลอดจน
ความรับผิดได   

   ความสามารถตามกฎหมายระหวางประเทศสามารถจําแนกได ดังนี้

  •  ความสามารถในการทําสนธิสัญญา 

  •  ความสามารถในการฟองรองคดีตอศาลยุติธรรมระหวางประเทศ

  •  ความสามารถในการสถาปนาความสัมพันธระหวางประเทศ

  •  ความสามารถในการรับรองบุคคลในกฎหมายระหวางประเทศ
  
  ในฐานะที่อาเซียนมีนิติฐานะเปนองคการระหวางประเทศระดับรัฐบาลจึงยอมมี

ความสามารถตามกฎหมายระหวางประเทศดวยเชนกัน ดังที่กฎบัตรอาเซียน หมวด ๑๒ ไดกําหนด
ขอบทวาดวยความสัมพันธภายนอก (External Relations) มีหลักการสําคัญ ดังนี้ 

  ๑)  ใหอาเซียนเปนผู ผลักดันหลักในการรวมกลุ มระดับภูมิภาคที่อาเซียนริเริ่มข้ึน
และเนนการเปนศูนยกลางของอาเซียนในโครงสรางความสัมพันธระดับภูมิภาค 

  ๒)  ใหประเทศสมาชิกพยายามหาทาทีรวมในเวทีระหวางประเทศตาง ๆ 
  ๓)  กําหนดใหประเทศผูประสานงาน (Country Coordinator) มีหนาที่ประสานงาน

ความสัมพนัธระหวางอาเซยีนกบัประเทศคูเจรจา หรอืองคกรระหวางประเทศอืน่ โดยมคีณะกรรมการ
อาเซียนในประเทศท่ี ๓ หรอืองคการระหวางประเทศ (ASEAN Committees in Third Countries 
and International Organizations) เปนผูสนบัสนนุการทาํงาน โดยเฉพาะการสงเสรมิความสมัพนัธ
กับประเทศที่คณะกรรมการนั้นตั้งอยู 

  ๔)  ใหรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนในฐานะองคกรความรวมมือเฉพาะสาขาเปนผูดูแล
ความสอดคลองและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของการดําเนินความสัมพันธภายนอกของอาเซียน 

  ๕)  ใหอํานาจคณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Council) 
แตเพียงองคกรเดียวในการกําหนดสถานะความสัมพันธอยางเปนทางการกับประเทศหรือองคกร
ภายนอก โดยที่ประชุมรัฐมนตรีอื่น ๆ สามารถเชิญองคกรภายนอกเขารวมกิจกรรมไดเปนครั้งคราว 
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ซึ่งเปนความสามารถตามกฎหมายระหวางประเทศในการสถาปนาความสัมพันธระหวางประเทศ
  ๖) อาเซียนสามารถทําความตกลงกับนานาประเทศ หรือองคการและสถาบันระดับ

อนุภูมิภาค ระดับภูมิภาคและระดับระหวางประเทศได อันแสดงถึงความสามารถตามกฎหมาย
ระหวางประเทศในการทําสนธิสัญญา

 นอกจากนี ้กฎบตัรอาเซยีน หมวด ๕ ไดกาํหนดให อาเซยีนสามารถมปีฏสิมัพนัธกบัองคกร
ตาง ๆ ที่สนับสนุนหลักการและวัตถุประสงคของอาเซียนตามรายช่ือในภาคผนวก ๒ ของกฎบัตร
อาเซียนได โดยมีการแบงประเภทองคกรดังกลาวเปน ๕ ประเภท ซึ่งเรียกวาเปนองคภาวะท่ีมี
ความสัมพันธกับอาเซียน (Entities Associated with ASEAN) ไดแก 

 ๑)  องคกรรัฐสภา อนัไดแก สมชัชารฐัสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary Assemble 
– AIPA) 

 ๒)  องคกรภาคธรุกจิ  เชน สมาคมธนาคารอาเซยีน สภาทีป่รกึษาธรุกจิอาเซยีน หรอืสมาคม
ทรัพยสินทางปญญาอาเซียน เปนตน

 ๓)  สถาบันวิชาการ อันไดแก เครือขายสถาบันศึกษายุทธศาสตรและนานาชาติระหวาง
ประเทศของอาเซียน

 ๔)  องคกรภาคประชาสังคม เช น สถาบันการศึกษาดานวิทยาศาสตรวิศวกรรม
และเทคโนโลยีแหงอาเซียน สมาพันธนายจางอาเซียน หรือสมาคมกฎหมายของอาเซียน เปนตน

 ๕)  องคกรอื่น ๆ กฎบัตรอาเซียนไดใหอํานาจเลขาธิการอาเซียนในการปรับปรุงเพิ่มเติม
องคกรอื่นในภาคผนวก ๒ นี้ไดตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการผูแทนถาวรประจําอาเซียน 
(Committee of Permanent Representatives to ASEAN) ซึ่งปจจุบันในสวนขององคกรอื่นนี้
มีทั้งสิ้นรวม ๔ องคกรดวยกัน ไดแก ที่ประชุมอธิบดีกรมตํารวจอาเซียน สหพันธสถาบันวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีดานอาหารแหงอาเซียน ศูนยการพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
และคณะทํางานวาดวยกลไกสิทธิมนุษยชนแหงอาเซียน

ความสงทาย
จากทีไ่ดกลาวมาทัง้หมดจะพจิารณา

เห็นไดวา “กฎบัตรอาเซียน” นั้นถือไดวา
เป นกติกาสู งสุดที่ รั ฐสมาชิกอาเซียน
เห็นชอบใหใชบังคับแกประเทศสมาชิกทั้ง 
๑๐ ประเทศ และวางหลักการและกฎเกณฑ

สําคัญตาง ๆ ของ “องคการ” ใหเปนรูปธรรม 
และโดยเฉพาะอยางย่ิงไดเปนผลใหอาเซียน

เปนที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นในทางวิชาการดานกฎหมายระหวางประเทศวา 
บัดนี้ “อาเซียน” ไดเปน “องคการระหวางประเทศระดับรัฐบาล” 

โดยปราศจากขอกังขา มิไดเปนแตเพียงเวทีการประชุมระหวางประเทศ
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เพื่อแสวงความรวมมือในภูมิภาคซึ่งรัฐสมาชิกผูกพันกันดวย “สํานึกของประชาชาติอาเซียน” หรือ 
“ASEAN Spirit” ในการเกาะเกี่ยวผูกพันกันตลอดจนปฏิบัติตามพันธกรณีที่ตกลงรวมกันเทานั้น๑๐ 

นอกจากนี้ จากการศึกษาหลักกฎหมายองคการระหวางประเทศในมิติของบทนิยาม
และลักษณะทั่วไปขององคการระหวางประเทศและกฎบัตรอาเซียนแลว จะพบวา สมาคมประชาชาติ
เอเชียตะวันออกเฉียงใตมีองคประกอบและลักษณะตรงตามหลักการขางตนทุกประการ ตามที่กฎบัตร
อาเซยีนไดจดัใหมขีอบทตาง ๆ  โดยสอดคลองกบัหลกักฎหมายองคการระหวางประเทศอยางครอบคลมุ
ทุกดาน เปนผลใหอาเซียนมีสถานะทางกฎหมายเปนองคการระหวางประเทศระดับรัฐบาลที่มี
นิติฐานะเปนบุคคลในทางกฎหมายระหวางประเทศอันมีสิทธิและหนาที่ตลอดจนความสามารถ
ตามหลักกฎหมายองคการระหวางประเทศเชนเดียวกับองคการระหวางประเทศอ่ืน ๆ  ในสังคมนานาประเทศ
โดยชัดแจง 

 

 ๑๐ อยางไรก็ดี แมในกอนที่อาเซียนจะมีการตกลงใชกฎบัตรอาเซียนซึ่งมีบทบัญญัติรับรองสถานะบุคคลเปนองคการ
ระหวางประเทศไวก็ตาม ก็ยังมีผูเห็นวา อาเซียนเปนองคการระหวางประเทศ โดยมีขอพิจารณาสนับสนุนวา อาเซียนไดเกิดขึ้นจาก
เจตนารมณของรัฐ มีธรรมนูญกอตั้งซึ่งมีลักษณะของสนธิสัญญา มีองคกรทําหนาที่ตามวัตถุประสงคอยางถาวร ตลอดจนมีสิทธิหนาที่
และความสามารถในทางระหวางประเทศ ดูเพิ่มเติม ลาวัณย ถนัดศิลปกุล, อาเซียนกับความสัมพันธทางกฎหมายในกลุมประเทศ
สมาชิกและความสัมพันธภายนอกอาเซียน, โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี, ๒๕๓๙. 
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