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เรื่อง “ประเด็นนารูเกี่ยวกับอาเซียน”

 ๑จัดโดย กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ ในวันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม และวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ นาิกา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด ถนนแจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร.
 ๒ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่รวมกอตั้งอาเซียน ไดแก สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหพันธรัฐมาเลเซีย 
สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐสิงคโปร และราชอาณาจักรไทย.

 “ประเทศไทย” นับเปน ๑ ใน ๕ ของประเทศท่ีรวมริเริ่มกอตั้งอาเซียน โดยไดมีการลงนาม
ใน “ปฏิญญากรุงเทพ” (Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ ณ วังสราญรมย
ซึ่งเปนสถานที่ตั้งเดิมของกระทรวงการตางประเทศ ทั้งนี้เพื่อจัดตั้งสมาคมความรวมมือในระดับ
ภูมิภาคของประเทศตาง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ภายใตชื่อ “สมาคมประชาชาติแหง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต” หรือ “อาเซียน” (ASEAN) ซึ่งเปนตัวยอมาจากคําในภาษาอังกฤษวา
Association of Southeast Asian Nations โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความรวมมือและ
ความชวยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร และการ
บริหาร รวมท้ังการธํารงรักษาไวซึ่งสันติภาพและความม่ันคงในภูมิภาค และสงเสริมใหประชาชน
ในอาเซียนมีความเปนอยู และคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและ
อุตสาหกรรม การขยายการคา และการปรับปรุงการขนสงและการคมนาคมในกลุมประเทศสมาชิก
อีกดวย ซึ่งนับตั้งแตวันกอตั้ง อาเซียนไดมีพัฒนาการอยางตอเนื่องในการสรางความไวเนื้อเชื่อใจ
ระหวางประเทศสมาชิก โดยเฉพาะพัฒนาการในเร่ืองความรวมมือทางเศรษฐกิจและสังคมจนเปน
ที่ประจักษแกนานาประเทศ อันนําไปสูการขยายสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน โดยบรูไนดารุสซาลาม
เขาเปนสมาชิกลําดับที่ ๖ เมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๗  สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม เขาเปนสมาชิกลําดับที ่๗ 
ในป พ.ศ. ๒๕๓๘ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสหภาพพมา เขาเปนสมาชิกพรอมกัน
เม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๐ และราชอาณาจักรกัมพูชา เขาเปนสมาชิกลาสุดเม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๒ ทําให
ในปจจุบัน “อาเซียน” มีสมาชิกรวมทั้งหมด ๑๐ ประเทศ 
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“ประเด็นนารูเกี่ยวกับอาเซียน” 

จุลนิติ

 จากความเปนมาดังกลาวจึงแสดงใหเห็นวาประเทศไทยนั้นเปนจุดกําเนิดของอาเซียนซึ่งกอตั้ง
ข้ึนโดยปฏิญญากรุงเทพ นอกจากนี้ยังมีบทบาทนําในอาเซียนมาโดยตลอด รวมทั้งปจจุบัน ดร. สุรินทร 
พิศสุวรรณ ยังดํารงตําแหนงเลขาธิการอาเซียนซึ่งเปนการเนนยํ้าถึงบทบาทนําของไทยในเวทีนี้อีกดวย 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การมี “กฎบัตรอาเซียน” (The ASEAN Charter) ซึ่งเปนธรรมนูญที่วางกรอบ
ทางกฎหมายและโครงสรางขององคกร ยอมจะชวยใหอาเซียนมีประสิทธิภาพในการดําเนินการตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว อันเปนการบงชี้ถึงความสําเร็จท้ังของไทยและภูมิภาคนี้โดยรวม

 ดังนั้น เพื่อเปนการเผยแพรความรู เก่ียวกับอาเซียน และสราง
ความตระหนักถึงความสําคัญของกฎบัตรอาเซียนที่มีตอประเทศไทย
รวมทั้งสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม อนัประกอบดวย
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการสรางประชาคมอาเซียน

ที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง ทั้งน้ี เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน
ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงการตางประเทศ ในฐานะสํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาติ จึงจัด
การสัมมนาในหัวขอ “ประเด็นนารู เก่ียวกับอาเซียน” ขึ้น ในระหวางวันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม
และวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ นาฬกา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด
ถนนแจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเพ่ือใหบุคลากรในหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตลอดจนนักวิชาการ
สถาบันการศึกษา องคกรภาคเอกชน ผูสื่อขาว และประชาชนผูสนใจ ไดเขารวมการสัมมนา 
 โดยการสัมมนาในคร้ังนี้ ทางวิทยากรผูทรงคุณวุฒิไดใหขอมูลขอเท็จจริงอันเปนประโยชน
รวมทั้งไดอภิปรายและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับทางผูเขารวมการสัมมนาอยางกวางขวาง
สรุปไดดังนี้
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จุลนิติ ๗๙พ.ย. - ธ.ค. ๕๔ จจุลลนนนิิติ

 ดร. พรชัย ดานวิวัฒน รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ ไดใหขอมูล
เก่ียวกับประวัติความเปนมาของอาเซียนวา “สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต”
(Association of Southeast Asian Nations หรือ ASEAN) กอตั้งข้ึนโดยปฏิญญากรุงเทพ 
(Bangkok Declaration) เม่ือวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ โดยสมาชิกผู ก อตั้งรวม ๕ ประเทศ 
ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย ซึ่งผูแทนทั้ง ๕ ประเทศ ประกอบดวย 
นายอาดัม มาลิก (รัฐมนตรีตางประเทศอินโดนีเซีย) ตุน อับดุล ราซัก บิน ฮุสเซน (รองนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการแหงชาติมาเลเซีย) นายนาซิโซ รามอส (รัฐมนตรี
ตางประเทศฟลิปปนส) นายเอส ราชารัตนัม (รัฐมนตรีตางประเทศสิงคโปร) และพันเอก (พิเศษ) 
ถนัด คอมันตร (รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของไทย) ในเวลาตอมา ไดมีประเทศตาง ๆ 
เขาเปนสมาชิกเพิ่มเติมไดแก บรูไนดารุสซาลาม (เปนสมาชิกเมื่อวนัที่ ๗ มกราคม ๒๕๒๗) เวียดนาม 
(วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๘) ลาว และพมา (วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๐) และกัมพูชา (เมื่อวันที่ 
๓๐ เมษายน ๒๕๔๒) ตามลําดับ 
 อาเซียนกอตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางประเทศสมาชิก 
ธํารงสันติภาพ เสถียรภาพ ความม่ันคง เสริมสรางเศรษฐกิจและความอยูดีกินดีของประชาชน พัฒนา
สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งสงเสริมความรวมมือกับภายนอก และองคการระหวางประเทศตาง ๆ
โดยมีหลักการพื้นฐาน คือการตัดสินใจโดยใชฉันทามติ (Consensus) การไมแทรกแซงในกิจการ
ภายในของกันและกัน (Non-interference) และการรวมมือเพื่อพัฒนาความเปนอยู ของ
ประชาชน (Prosperity)
 สัญลักษณของอาเซียนคือ รูปรวงขาวสีเหลืองบนพื้นสีแดงลอมรอบดวยวงกลมสีขาว
และสีนํ้าเงิน โดยรวงขาว ๑๐ ตนหมายถึง ประเทศสมาชิก ๑๐ ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและ
ความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียว วงกลมหมายถึง ความเปนเอกภาพ สีเหลืองหมายถึง ความเจริญรุงเรือง
สีแดงหมายถึง ความกลาหาญและความกาวหนา สีขาวหมายถึง ความบริสุทธิ์ และสีนํ้าเงินหมายถึง 
สันติภาพและความมั่นคง 
 นโยบายในการดําเนินงานของอาเซียนนั้นจะเปนผลจากการประชุมหารือในระดับหัวหนา
รฐับาล ระดบัรฐัมนตร ีและเจาหนาทีอ่าวโุสอาเซยีน ทัง้นี ้ทีป่ระชมุสดุยอดอาเซยีน (ASEAN Summit)
หรือการประชุมของผูนําประเทศสมาชิกอาเซียนเปนการประชุมระดับสูงสุดเพื่อกําหนดแนวนโยบาย
ในภาพรวมและเปนโอกาสที่ประเทศสมาชิกจะไดรวมกันประกาศเปาหมายและแผนงานของ
อาเซียนในระยะยาว ซึ่งจะปรากฏเปนเอกสารในรูปแบบตาง ๆ อาทิ แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
แถลงการณรวม (Joint Declaration) ปฏิญญา (Declaration) ความตกลง (Agreement) หรือ
อนุสัญญา (Convention) สวนการประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโสจะเปนการประชุม
เพื่อพิจารณาทั้งนโยบายในภาพรวมและนโยบายเฉพาะดาน

พ.ย. - ธ.ค. ๕๔ ๗๙จุลนิติ
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“ประเด็นนารูเกี่ยวกับอาเซียน” 

จุลนิติ

 โดยหนวยงานที่ทําหนาที่ประสานงานและติดตามผลการดําเนินงานในกรอบอาเซียน 
ประกอบดวย 
 ๑. สํานักงานเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ตั้งอยู  ณ กรุงจาการ ตา
ประเทศอินโดนีเซีย เปนศูนยกลางในการติดตอระหวางประเทศสมาชิก โดยมีเลขาธิการอาเซียน
(Secretary-General of ASEAN) ซึ่งไดรับการคัดเลือกจากประเทศสมาชิกใหดํารงตําแหนงคราวละ 
๕ ป เปนหวัหนาสํานักงาน และมีรองเลขาธิการอาเซียน ๔ คน ดํารงตําแหนงคราวละ ๓ ป ที่ผานมา
ผูแทนจากประเทศไทยดํารงตําแหนงเลขาธิการอาเซียนแลว ๒ ทาน คือ ฯพณฯ นายแผน วรรณเมธี 
ระหวางป พ.ศ. ๒๕๒๗ - พ.ศ. ๒๕๒๙ และ ดร. สรุนิทร พศิสวุรรณ ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๑ - พ.ศ. ๒๕๕๕
 ๒. สาํนกัเลขาธกิารอาเซยีนแหงชาต ิ(ASEAN National Secretariat) เปนหนวยงานระดบั
กรมในกระทรวงการตางประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน สาํหรบัประเทศไทยหนวยงานท่ีรบัผดิชอบ
คือ “กรมอาเซียน” กระทรวงการตางประเทศ ซึ่งมีหนาที่ประสานงานกับสวนราชการตาง ๆ ภายใน
ประเทศและกับประเทศสมาชิกอื่นในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ 
 ๓. คณะกรรมการผูแทนถาวรประจาํอาเซยีน (Committee of Permanent Representatives
หรือ CPR) ประกอบดวยผูแทนระดับเอกอัครราชทูตที่ไดรับการแตงตั้งมาจากประเทศสมาชิก
มีภารกิจในการติดตอประสานงานและสนับสนุนการทํางานของคณะมนตรีประชาคมอาเซียน องคกร
ระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา สํานักเลขาธิการอาเซียน และสํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาติ 
 ความสําคัญของอาเซียนที่มีตอประเทศไทยนั้น นอกจากจะเปนกลไกในการสรางความ
ไวเนื้อเชื่อใจ รักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคอันเปนการเอื้ออํานวยตอการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจของไทยแลว อาเซียนยังเปนคูคาอันดับ ๑ ของไทยอีกดวย โดยการคาระหวางกันนั้นคิด
เปนมูลคาถึง ๕๙,๒๕๐ ลานดอลลารสหรัฐ หรือรอยละ ๒๐.๗ ของมูลคาการคาทั้งหมดของไทย
รวมทั้งยังเปนตลาดสงออกที่สําคัญซึ่งคิดเปนรอยละ ๒๑.๓ ของมูลคาการสงออกทั้งหมดของไทย
และมีนักทองเที่ยวซึ่งมีจํานวนถึง ๔ ลานคน คิดเปนรอยละ ๒๘.๖ ของนักทองเที่ยวตางชาติทั้งหมด๓  

 จากน้ัน ไดใหขอมูลเกี่ยวกับความเปนมาของกระบวนการจัดทํา และรายละเอียดของกฎบัตร
อาเซียนวา จากการประชุม ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย (เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐)
บรรดาผูนาํประเทศสมาชิกอาเซียนไดรวมประกาศ “วสิยัทศันอาเซียน ๒๐๒๐” (ASEAN Vision 2020)
โดยกําหนดเปาหมายวา ภายในป ค.ศ. ๒๐๒๐ (พ.ศ. ๒๕๖๓) อาเซยีนจะมีรปูแบบความรวมมอืทีพ่ฒันา
ใหใกลชดิกนัมากยิง่ขึน้ ตอมาในการประชมุสดุยอดอาเซยีน (ASEAN Summit) ครัง้ที ่๙ ณ เกาะบาหลี 
ประเทศอินโดนีเซีย (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖) ผู นําอาเซียนไดลงนามในปฏิญญาวาดวย
ความรวมมือในอาเซียน (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II)
เพื่อใหเกิด “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐)

 ๓ขอมูลจากเอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง “ประเด็นนารูเกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียน” วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ 
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด กรุงเทพมหานคร.
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โดยจะประกอบดวย ๓ เสาหลัก (pillars) ไดแก ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
(ASEAN Political-Security Community หรือ APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community หรือ AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN 
Socio-Cultural Community หรือ ASCC) ซึ่งแตละเสาหลักมีวัตถุประสงคในการดําเนินการดังนี้
 ๑) เสาหลักดานการเมืองและความมั่นคง มีวัตถุประสงคเพื่อใหประเทศในภูมิภาคอยูอยาง
สันติสุขและแกไขปญหาภายในภูมิภาคโดยสันติวิธี ซึ่งแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายดังกลาวได 
จําเปนตองใชเอกสารทางการเมืองและกลไกของอาเซียนท่ีมีอยูแลวในการเพ่ิมศักยภาพในการแกไข
ปญหาขอพิพาทภายในภูมิภาค รวมทั้งการตอตานการกอการราย การลักลอบคายาเสพติด การคา
มนุษย อาชญากรรมขามชาติอื่น ๆ และการขจัดอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง ตลอดจนริเริ่มกลไก
ใหม ๆ ในการเสริมสรางความม่ันคง และกําหนดรูปแบบใหมสําหรับความรวมมือในดานนี้อีกดวย
 ๒) เสาหลักดานเศรษฐกิจ มีวัตถุประสงคเพื่อใหภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง และสามารถแขงขันกับประเทศในภูมิภาคอ่ืน ๆ ได โดยมีการจัดทําแผนงานเพ่ือสงเสริม
ใหอาเซยีนเปนตลาดรวม (Single market) และเปนฐานการผลิตเดียวกัน (Single Production Base)
ที่มีการไหลเวียนอยางเสรีของสินคา การบริการ การลงทุน และเงินทุน ทั้งนี้เพื่อใหสามารถแขงขัน
และเจรจาตอรองกับประเทศคูคาซึ่งเปนมหาอํานาจได เชน สหรัฐอเมริกา กลุมประเทศสหภาพยุโรป
และจีน เปนตน รวมท้ังการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การลดปญหาความยากจนและความเหล่ือมล้ําทางสังคม
ตลอดจนใหความชวยเหลือแกประเทศสมาชิกใหมของอาเซียน (กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม 
หรือ CLMV) เพื่อลดชองวางของระดับการพัฒนาอีกดวย 
 ๓) เสาหลักดานสังคมและวัฒนธรรม มีวัตถุประสงคเพื่อใหประเทศในภูมิภาคอยูรวมกัน
ในสังคมที่เอื้ออาทร ประชากรมีสภาพความเปนอยูที่ดี ไดรับการพัฒนาในทุกดาน และมีความมั่นคง
ทางสังคม โดยเนนการสงเสริมความรวมมือในดานตาง ๆ และการพัฒนาสัมพันธภาพระหวาง
ประชากรของแตละประเทศ เชน การแลกเปล่ียนบุคลากรดานการศึกษาหรือผูเชี่ยวชาญในสาขา
ตาง ๆ ระหวางประเทศสมาชิก เปนตน
 สําหรับการทําความตกลงกับตางประเทศนั้น ในปจจุบันอาเซียนไดดําเนินการยกราง
กฎระเบียบวาดวยการทําความตกลงระหวางประเทศโดยอาเซียน (Rules of Procedure for 
Conclusion of International Agreements by ASEAN)
 ตอมาในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๐ ณ กรุงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗) ผูนําอาเซียนไดประกาศ “แผนปฏิบัติการเวียงจันทน” 
(Vientiane Action Programme) ซึ่งเปนการสนับสนุนการจัดทํากฎบัตรอาเซียนเพ่ือรองรับ
การจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในป พ.ศ. ๒๕๖๓ และในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๑ 
ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย (เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘) ผูนําอาเซียนไดรวมกันประกาศ
หลักการสําคัญในการจัดทํากฎบัตรอาเซียนและแตงตั้ง “คณะผูทรงคุณวุฒิเรื่องกฎบัตรอาเซียน” 
(Eminent Persons Group on the ASEAN Charter หรือ EPG) ซึ่งประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ
ในดานการตางประเทศจากแตละประเทศสมาชิก เพ่ือจัดทําขอเสนอแนะเก่ียวกับทศิทางการรวมตัว
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ของอาเซยีน และสาระสาํคญัทีค่วรปรากฏอยูในกฎบตัรอาเซียน ซึง่คณะผูทรงคณุวฒุฯิ ไดประชมุหารอื
รวมกับภาคสวนตาง ๆ จนสามารถสรุปเปนขอเสนอแนะเบ้ืองตนในการจัดทํากฎบัตรฯ ในรูปของ 
“รายงานของคณะผูทรงคุณวุฒิเร่ืองกฎบัตรอาเซียน” ซึ่งแลวเสร็จในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 อยางไรก็ดี ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๒ ณ เมืองเซบู ประเทศฟลิปปนส 
(เดอืนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐) นัน้ ผูนาํอาเซยีนไดตกลงใหมกีารจดัตัง้ประชาคมอาเซยีนใหแลวเสรจ็
เร็วขึ้นจากเดิมที่ไดกําหนดไวในป พ.ศ. ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) เปนภายในปพ.ศ. ๒๕๕๘
(ค.ศ. ๒๐๑๕) โดยไดประกาศ “ปฏิญญาเซบู” หรือปฏิญญาวาดวยการเรงรัดการจัดตั้ง
ประชาคมอาเซยีน (Cebu Declaration on the Establishment of an ASEAN Community
by 2015) และยังไดรวมกันประกาศรับรองรายงานของคณะผู ทรงคุณวุฒิเรื่องกฎบัตรอาเซียน
ดังกลาวอีกดวย โดยไดมอบหมายให “คณะทํางานระดับสูง” ( High Level Task Force on 
the ASEAN Charter หรือ HLTF) ซึ่งประกอบดวยเจาหนาที่ระดับสูงที่มีความเชี่ยวชาญ
จากแตละประเทศสมาชิกเปนผูรับผิดชอบดําเนินการจัดทํารางกฎบัตรอาเซียนและเอกสารตาง ๆ
ที่เก่ียวของใหแลวเสร็จภายใน ๑ ป ทั้งนี้ ใหอาศัยหลักการที่บรรดาผูนําไดรวมกันประกาศไว
ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย และเมืองเซบู ประเทศฟลิปปนส เปนสําคัญ รวมทั้งใหพิจารณา
จากขอเสนอแนะของรายงานของคณะผูทรงคุณวุฒิฯ ประกอบดวย ทั้งนี้เพื่อจะไดนํารางกฎบัตรฯ 
ที่ดําเนินการแลวเสร็จนี้ ไปพิจารณาในคราวประชุมผูนําอาเซียน ครั้งที่ ๑๓ ณ ประเทศสิงคโปร ตอไป 
 โดยในระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๓ ณ ประเทศสิงคโปร ผูนําอาเซียน
ไดลงนามในกฎบัตรอาเซียน เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ และไดประกาศปฏิญญาเรียกรองให
รฐัสมาชกิใหสตัยาบนัตอกฎบตัรอาเซยีนโดยเรว็ ในทีส่ดุรฐัสมาชกิกไ็ดใหสตัยาบนัครบท้ัง ๑๐ ประเทศ 
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ กฎบัตรอาเซียนจึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
เปนตนมา ซึ่งการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๔ ระหวางวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ - ๑ มีนาคม ๒๕๕๒ 
ณ จังหวัดเพชรบุรี จึงเปนการประชุมระดับผูนําอาเซียนครั้งแรกหลังจากกฎบัตรมีผลบังคับใช
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 ดังนั้น “กฎบัตรอาเซียน” (The ASEAN Charter) จึงถือเปนธรรมนูญ (Constitution) 
ของอาเซียนที่วางกรอบทางกฎหมายและโครงสรางองคกร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนกฎกติกา
ในการทํางาน (rules-based) ใหอาเซียนเปนองคการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง
รวมทั้งยังกําหนดสภาพบุคคลตามกฎหมายของอาเซียนเปน “องคการระหวางประเทศ”
(Inter-governmental Organization) อีกดวย โดยกฎบัตรอาเซียนน้ันประกอบดวย ๑๓ หมวด 
(๕๕ ขอ) ดังนี้
 - อารัมภบท  (Preamble)
 - หมวดที่ ๑   ความมุงประสงคและหลักการ (Purposes and Principles)
 - หมวดที่ ๒  สภาพบุคคลตามกฎหมาย (Legal Personality) 
 - หมวดที่ ๓   สมาชิกภาพ (Membership)
 - หมวดที่ ๔   องคกร (Organs)
 - หมวดที่ ๕ องคภาวะท่ีมีความสัมพันธกับอาเซียน (Entities Associated with ASEAN)
 - หมวดที่ ๖   ความคุมกันและเอกสิทธิ์ (Immunities and Privileges)
 - หมวดที่ ๗   การตัดสินใจ (Decision-Making)
 - หมวดที่ ๘  การระงับขอพิพาท (Settlement of Disputes)
 - หมวดที่ ๙   งบประมาณและการเงิน (Budget and Finance)
 - หมวดที่ ๑๐ การบริหารและขั้นตอนการดําเนินงาน (Administration and Procedure) 
 - หมวดที่ ๑๑ อัตลักษณและสัญลักษณ (Identity and Symbols)
 - หมวดที่ ๑๒ ความสัมพันธภายนอก (External Relations)
 - หมวดที่ ๑๓  บทบัญญัติทั่วไปและบทบัญญัติสุดทาย (General and Final Provisions)
 - ภาคผนวก ๑ องคกรระดับรฐัมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา (ASEAN Sectoral Ministerial Bodies)
 - ภาคผนวก ๒ องคภาวะท่ีมีความสัมพันธกับอาเซียน (Entities Associated with ASEAN)
 - ภาคผนวก ๓ ธงอาเซียน (ASEAN Flag)

 สําหรับบทบาทและอํานาจหนาท่ีขององคกรตาง ๆ ของอาเซียนนั้น ตามกฎบัตรอาเซียน 
(หมวดที่ ๔ วาดวยองคกร) ไดกําหนดรายละเอียดไวดังนี้

 ๑. ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน หรือ ASEAN Summit ตามขอ ๗ แหงกฎบัตรฯ ไดกําหนดให
ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเปน “องคกรสูงสุดในการกําหนดนโยบายของอาเซียน” โดยมีอํานาจ
หนาที่ดังนี้
  (๑) พิจารณาหารือ ใหแนวนโยบาย และตัดสินใจในประเด็นหลักที่เกี่ยวของกับการบรรลุ
วัตถุประสงคของอาเซียน หรือในเร่ืองสําคัญที่เปนผลประโยชนของรัฐสมาชิก รวมท้ังประเด็นที่ได
มีการนําเสนอตอที่ประชุมสุดยอดอาเซียน โดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียน คณะมนตรีประชาคม
อาเซียน หรือองคกรระดับรัฐมนตรีเฉพาะสาขา
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๔๘๔

“ประเด็นนารูเกี่ยวกับอาเซียน” 

จุลนิติ

  (๒) สั่งการรัฐมนตรีในแตละคณะมนตรีที่เกี่ยวของใหจัดการประชุมเฉพาะกิจระหวาง
รัฐมนตรี หรือหารือในประเด็นสําคัญที่เกี่ยวกับอาเซียน ซึ่งคาบเกี่ยวระหวางคณะมนตรีประชาคม
อาเซียนตาง ๆ
  (๓)  สนองตอบสถานการณฉุกเฉินที่กระทบตออาเซียนโดยดําเนินมาตรการท่ีเหมาะสม 
  (๔)  ตัดสินใจในเรื่องที่มีการนําเสนอตอที่ประชุมสุดยอดอาเซียน
  (๕)  อนมุตักิารจดัตัง้หรอืการยุบองคกรระดบัรฐัมนตรเีฉพาะสาขาและสถาบันอืน่ ๆ ของอาเซียน
   (๖)  แตงตั้งเลขาธิการอาเซียน 
 การประชุมสุดยอดอาเซียนน้ันกําหนดใหจัดประชุมปละ ๒ คร้ัง โดยใหรัฐสมาชิกซ่ึงเปน
ประธานอาเซียนเปนเจาภาพ แตในกรณีที่มีความจําเปนซ่ึงอาจเรียกประชุมเปนพิเศษหรือเฉพาะกิจ 
โดยใหรฐัสมาชกิซึง่เปนประธานอาเซยีนเปนประธานการประชมุ และการจดัการประชมุใหจดัในสถานที่
ที่รัฐสมาชิกอาเซียนจะตกลงกัน

 ๒. คณะมนตรีประสานงานอาเซียน หรือ ASEAN Coordinating Council ตามขอ ๘ 
แหงกฎบัตรฯ ไดกําหนดใหคณะมนตรีประสานงานอาเซียนประกอบดวยรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน 
และตองจัดการประชุมกันอยางนอยปละ ๒ ครั้ง โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
  (๑) เตรียมการประชุมของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน
  (๒) ประสานการอนุวัติความตกลงและขอตัดสินใจของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน
  (๓) ประสานงานกับคณะมนตรีประชาคมอาเซียนตาง ๆ เพื่อเพิ่มความสอดคลองกันของ
นโยบาย ประสิทธิภาพ และความรวมมือระหวางกัน
  (๔) ประสานการเสนอรายงานของคณะมนตรปีระชาคมอาเซยีนตอทีป่ระชมุสดุยอดอาเซยีน
  (๕) พิจารณารายงานประจําปของเลขาธิการอาเซียนเกี่ยวกับงานของอาเซียน
  (๖) พิจารณารายงานของเลขาธิการอาเซียนท่ีเก่ียวกับหนาที่และการดําเนินงานของ
สํานักงานเลขาธิการอาเซียนและองคกรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
  (๗) เหน็ชอบการแตงตัง้และการพนจากหนาทีข่องรองเลขาธิการอาเซียน ตามขอเสนอแนะ
ของเลขาธิการอาเซียน และ
  (๘) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในกฎบัตรฯ นี้ หรือหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย
จากที่ประชุมสุดยอดอาเซียน

 ๓. คณะมนตรปีระชาคมอาเซยีน หรือ ASEAN Community Councils ตามขอ ๙ แหงกฎบัตรฯ
ได กําหนดใหคณะมนตรีประชาคมอาเซียน ประกอบดวย คณะมนตรีประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียน คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และคณะมนตรีประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน โดยใหรัฐสมาชิกแตละรัฐแตงตั้งผูแทนเพ่ือเขารวมประชุมในคณะมนตรีประชาคม
อาเซียนแตละคณะ ซึ่งตองมีการประชุมกันอยางนอยปละ ๒ ครั้ง โดยประธานการประชุมนั้น
ใหเปนรัฐมนตรีที่เหมาะสมจากรัฐสมาชิกซึ่งเปนประธานอาเซียน และกําหนดใหคณะมนตรีประชาคม

P77-91.indd   84P77-91.indd   84 11/22/2011   3:01:04 PM11/22/2011   3:01:04 PM



พ.ย. - ธ.ค. ๕๔ ๘๕

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 ๔“องคกรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา” ตามภาคผนวก ๑ แหงกฎบัตรอาเซียน ประกอบดวยองคกรดังตอไปนี้
  ๑. ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน ไดแก ท่ีประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน, คณะกรรมการเขตปลอด
อาวุธนิวเคลียรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต, ที่ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน, ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานกฎหมาย,
ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานอาชญากรรมขามชาติ และที่ประชุมอาเซียนวาดวยความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคง
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก
  ๒. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไดแก ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน, คณะกรรมการเขตการคาเสรีอาเซียน,
คณะกรรมาธิการเขตการลงทุนอาเซียน, ที่ประชุมรัฐมนตรีดานการคลังอาเซียน, ที่ประชุมรัฐมนตรีดานการเกษตรและปาไม
อาเซียน, ที่ประชุมรัฐมนตรีดานพลังงานอาเซียน, ที่ประชุมรัฐมนตรีดานแรธาตุอาเซียน, ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี, ที่ประชุมรัฐมนตรีดานโทรคมนาคมและสารสนเทศอาเซียน, ที่ประชุมรัฐมนตรีดานการขนสงอาเซียน, การประชุม
รัฐมนตรีดานการทองเที่ยวอาเซียน, ความรวมมือเพื่อการพัฒนาอาเซียน-ลุมแมนํ้าโขง, ศูนยพลังงานอาเซียน และศูนยอาเซียน-ญี่ปุน 
ณ กรุงโตเกียว
  ๓. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ไดแก ท่ีประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน, ท่ีประชุมรัฐมนตรีอาเซียนท่ีกํากับ
ดูแลงานดานวัฒนธรรมและศิลปะ, ท่ีประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานการศึกษา, ท่ีประชุมรัฐมนตรีดานภัยพิบัติอาเซียน, ที่ประชุม
รัฐมนตรีอาเซียนดานส่ิงแวดลอม, สมัชชารัฐภาคีตอความตกลงอาเซียนเร่ืองมลพิษหมอกควันขามแดน, ท่ีประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุข
อาเซียน, ท่ีประชุมรัฐมนตรีดานแรงงานอาเซียน, ท่ีประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจน, 
ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนา, ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานเยาวชน, กรอบการประชุมอาเซียน
วาดวยเรื่องขาราชการพลเรือน, ศูนยอาเซียนวาดวยความความหลากหลายทางชีวภาพ, ศูนยประสานงานการจัดการสงเคราะห
ผูประสบภัยพิบัติ, ศูนยประชาสัมพันธดานแผนดินไหวอาเซียน, ศูนยพยากรณอากาศอาเซียน และเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน.

อาเซียนแตละคณะตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของแตละเสาหลักโดยทําใหแนใจวามี
การอนวุตักิารขอตดัสนิใจของทีป่ระชมุสดุยอดอาเซยีนทีเ่ก่ียวของ ประสานการปฏิบตังิานของสาขาตาง ๆ 
ที่อยูในขอบขายการดําเนินงานของตน และในประเด็นซึ่งคาบเก่ียวกับคณะมนตรีประชาคมอ่ืน ๆ
รวมท้ังเสนอรายงานและขอเสนอแนะตอที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเก่ียวกับเร่ืองท่ีอยูในขอบขาย
การดาํเนนิงานของตน

 ๔. องคกรระดบัรฐัมนตรีอาเซยีนเฉพาะสาขา หรอื ASEAN Sectoral Ministerial Bodies๔

ตามขอ ๑๐ แหงกฎบัตรฯ ไดกําหนดใหองคกรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขาตองดําเนินงาน
ตามอํานาจหนาที่ของแตละองคกรที่มีอยู อนุวัติการความตกลงและขอตัดสินใจของที่ประชุมสุดยอด
อาเซยีนทีอ่ยูในขอบขายการดาํเนนิงานของแตละองคกร และเสรมิสรางความรวมมอืในสาขาของแตละ
องคกรใหเขมแข็งขึ้นเพ่ือสนับสนุนการรวมตัวของอาเซียนและการสรางประชาคมอาเซียน รวมท้ัง
เสนอรายงานและขอเสนอแนะตอคณะมนตรีประชาคมอาเซียนของแตละองคกรอีกดวย

  ๕. เลขาธิการอาเซียนและสํานักงานเลขาธิการอาเซียน หรือ Secretary-General of 
ASEAN และ ASEAN Secretariat ตามขอ ๑๑ แหงกฎบัตรฯ กําหนดใหเลขาธิการอาเซียนไดรับ
การแตงต้ังโดยทีป่ระชุมสุดยอดอาเซียน มวีาระการดํารงตาํแหนง ๕ ป และจะดาํรงตาํแหนงติดตอกัน
เกินหน่ึงวาระไมได ทั้งนี้ใหเลือกจากคนชาติของรัฐสมาชิกอาเซียน โดยคํานึงถึงความซ่ือสัตยสุจริต 
ความสามารถ และประสบการณทางวิชาชีพ รวมท้ังความเทาเทียมกันทางเพศ และกําหนดให
เลขาธิการอาเซียนมีอํานาจหนาที่ดงันี้
  (๑) รับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัติของกฎบัตรอาเซียน ตราสาร พิธีสาร 
และแนวปฏิบัติที่มีอยูของอาเซียนที่เกี่ยวของ
  (๒) อํานวยความสะดวกและสอดสองดูแลความคืบหนาในการอนุวัติการความตกลงและ
ขอตดัสนิใจของอาเซียน รวมทัง้เสนอรายงานประจําปเกีย่วกบังานของอาเซียนตอทีป่ระชมุสดุยอดอาเซยีน
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๔๘๖

“ประเด็นนารูเกี่ยวกับอาเซียน” 

จุลนิติ

  (๓) เขารวมการประชุมตาง ๆ ของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน คณะมนตรีประชาคมอาเซียน 
คณะมนตรีประสานงานอาเซียน และองคกรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา รวมทั้งการประชุม
อาเซียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
  (๔) เสนอขอคิดเหน็ของอาเซียนและเขารวมการประชุมกับภาคีภายนอก ตามแนวนโยบาย
ที่ไดรับความเห็นชอบและตามอํานาจหนาที่ที่เลขาธิการอาเซียนไดรับมอบหมาย 
  (๕) เสนอแนะการแตงตั้งและการพนจากหนาที่ของรองเลขาธิการอาเซียนตอคณะมนตรี
ประสานงานอาเซียน เพื่อใหความเห็นชอบ

 ๖. คณะกรรมการผูแทนถาวรประจําอาเซยีน หรอื Committee of Permanent Representatives 
to ASEAN ตามขอ ๑๒ แหงกฎบัตรฯ กําหนดใหรัฐสมาชิกอาเซียนแตละรัฐแตงตั้งผูแทนในระดับ
เอกอัครราชทูตซึ่งมีถิ่นพํานัก ณ กรุงจาการตา จํานวน ๑ คน เพื่อประกอบรวมกันเปนคณะกรรมการ
ผูแทนถาวรประจําอาเซียน โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี้
  (๑) สนับสนุนการทํางานของคณะมนตรีประชาคมอาเซียน และองคกรระดับรัฐมนตรี
อาเซียนเฉพาะสาขา
  (๒)  ประสานงานกับสํานกัเลขาธิการอาเซียนแหงชาต ิและองคกรระดบัรฐัมนตรอีาเซียนเฉพาะสาขา
   (๓)  ตดิตอประสานงานกับเลขาธิการอาเซียนและสํานกัเลขาธิการอาเซียนในทุกเร่ืองท่ีเก่ียวของ
  (๔)  อํานวยความสะดวกความรวมมือของอาเซียนกับหุนสวนภายนอก และ
  (๕)  ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่อาจกําหนดโดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียน

 ๗. สํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาติ หรือ ASEAN National Secretariats ตามขอ ๑๓ 
แหงกฎบัตรฯ กําหนดใหรัฐสมาชิกแตละรัฐตองจัดตั้งสํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาติ เพื่อทําหนาที่
เปนผูประสานงานกลางแหงชาติเปนหนวยงานระดับชาติที่เก็บรักษาขอสนเทศในเร่ืองท้ังปวงเก่ียวกับ
อาเซียน เปนผูประสานงานระดับชาติเก่ียวกับการอนุวัติการขอตัดสินใจของอาเซียน สนับสนุนการ
เตรียมการระดับชาติของการประชุมอาเซียน และสงเสริมอัตลักษณและความสํานึกเก่ียวกับอาเซียน
ในระดับชาติ รวมทั้งการมีสวนรวมในการสรางประชาคมอาเซียน

 ๘. องคกรสิทธมินษุยชนอาเซียน หรอื ASEAN Human Rights Body ตามขอ ๑๔ แหงกฎบัตรฯ
กําหนดใหอาเซียนจัดต้ังองคกรสิทธิมนุษยชนอาเซียนขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับความมุงประสงค
และหลกัการของกฎบตัรอาเซยีนเกีย่วกบัการสงเสรมิและคุมครองสทิธมินษุยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน
โดยใหดําเนินการตามอํานาจหนาที่ ซึ่งจะกําหนดโดยที่ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน
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จุลนิติ

 ๙. มูลนิธิอาเซียน หรือ ASEAN Foundation ตามขอ ๑๕ แหงกฎบัตรฯ กําหนดใหมูลนิธิ
อาเซียนมีอํานาจหนาที่ในการสนับสนุนเลขาธิการอาเซียน และดําเนินการรวมกับองคกรของอาเซียน
ที่เกี่ยวของในการสนับสนุนการสรางประชาคมอาเซียน การสงเสริมความสํานึกเก่ียวกับอัตลักษณ
ของอาเซียน การมีปฏิสัมพันธระหวางประชาชน หรือการดําเนินการรวมกันระหวางภาคธุรกิจ
ภาคประชาสังคม นักวิชาการ และผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ ในอาเซียน รวมทั้งเสนอรายงานของมูลนิธิฯ 
ตอที่ประชุมสุดยอดอาเซียนผานคณะมนตรีประสานงานอาเซียน

 นอกจากน้ี ยังใหขอมูลเก่ียวกับ “ความคุมกันและเอกสิทธิ์” ตามหมวดท่ี ๖ แหงกฎบัตร
อาเซียนวา ความคุมกันและเอกสิทธ์ิของอาเซียน เลขาธิการอาเซียน และพนักงานของสํานัก
เลขาธิการอาเซียนนั้นจะถูกกําหนดไวในความตกลงตางหากระหวางอาเซียนและรัฐสมาชิกเจาภาพ 
(ขอ ๑๗ และขอ ๑๘) แตความคุมกันและเอกสิทธิ์ของผูแทนถาวรและเจาหนาที่ที่อยูระหวางการ
ปฏิบัติหนาที่ของอาเซียนนั้นจะอยูภายใตบังคับของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางทูต 
ค.ศ. ๑๙๖๑ หรือเปนไปตามกฎหมายภายในของรัฐสมาชิกอาเซียนท่ีเก่ียวของ (ขอ ๑๙) โดยให
ไดรับความคุมกันและเอกสิทธิ์เพียงเทาที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ (Functional Necessity) 
 สําหรับ “พิธีการและแนวปฏิบัติทางการทูต” ตามขอ ๓๓ แหงกฎบัตรอาเซียน กําหนดให
อาเซียนและรัฐสมาชิกตองยึดมั่นในพิธีการและแนวปฏิบัติทางการทูตที่มีอยูในการดําเนินกิจกรรม
ทั้งปวงที่เกี่ยวของกับอาเซียน และในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ นั้นจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะมนตรีประสานงานอาเซียน โดยคําแนะนําของคณะกรรมการผูแทนถาวร
 อนึง่ กฎบตัรอาเซยีนอาจไดรบัการแกไขและทบทวนได โดยขอ ๔๘ แหงกฎบัตรอาเซียนกําหนด
ใหรฐัสมาชกิ อาจเสนอขอแกไขกฎบตัรฯ ซึง่ตองยืน่โดยคณะมนตรปีระสานงานอาเซยีนโดยฉนัทามติ
ตอที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเพื่อตัดสินใจ และตองไดรับการสัตยาบันจากรัฐสมาชิกทั้งหมดดวย
โดยขอแกไขใด ๆ จะมีผลใชบังคับเมื่อพน ๓๐ วันนับจากวันที่มีการสงมอบสัตยาบันสารฉบับสุดทาย
ตอเลขาธิการอาเซียน และขอ ๕๐ แหงกฎบัตรอาเซียน กําหนดใหกฎบัตรฯ อาจไดรับการทบทวน
เมื่อครบ ๕ ปหลังจากที่มีผลใชบังคับหรือตามที่ไดกําหนดไวเปนอยางอื่นโดยท่ีประชุมสุดยอด
อาเซยีนกไ็ด

่ ์ ่
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“ประเด็นนารูเกี่ยวกับอาเซียน” 

จุลนิติ

  นายวศิน ธีรเวชญาณ ที่ปรึกษากระทรวงการ
ตางประเทศ และอดีตหัวหนาคณะผูแทนไทยในการประชุม
คณะผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายระดับสูงวาดวยกฎบัตร
อาเซียน (HLEG) ไดใหขอมูลเก่ียวกับ “พิธีสารกฎบัตร
อา เซียนว  าด  วย เ ร่ื อ งกล ไกระ งับข  อพิพาท”  ว  า
ภายหลงัจากการลงนามในกฎบัตรอาเซียนของผูนําอาเซียน
ในการประชมุฯ ครัง้ที ่๑๓ ณ ประเทศสงิคโปร เมือ่วนัท่ี ๒๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ไดมกีารจดัตัง้คณะผูเชีย่วชาญดานกฎหมาย
ระดับสูงวาดวยกฎบัตรอาเซียน (The High Level Legal 
Experts Group on Follow-Up to the ASEAN Charter
หรือ HLEG) ขึ้น เพื่อเปนผู รับผิดชอบในการดําเนินการ

เรือ่งสภาพบคุคลตามกฎหมายหรอืนิตฐิานะของอาเซยีน เรือ่งกลไกในการระงบัขอพพิาท และประเดน็
ทางกฎหมายอื่น ๆ ภายใตกฎบัตรฯ 

 โดยในการประชุมคณะผูเช่ียวชาญดานกฎหมายระดับสูงวาดวยกฎบัตรอาเซียน หรือ HLEG 
ระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ รวมทั้งสิ้น ๒๑ ครั้ง (คณะผูแทนของ
ประเทศไทยคือ นายวศิน ธีรเวชญาณ๕ (ไดรับเลือกเปนประธาน HLEG) และ ดร. ธเนศ สุจารีกุล๖ ) 
ไดมีการจัดทํา “ความตกลงวาดวยเอกสิทธิ์และความคุมกันของอาเซียน” (Agreement on the 
Privileges and Immunities of ASEAN) และ “พิธีสารกฎบัตรอาเซียนวาดวยกลไกระงับขอพิพาท” 
(Protocol to the ASEAN Charter on Dispute Settlement Mechanisms) ขึ้น โดยพิธีสาร
กฎบัตรอาเซียนวาดวยกลไกระงับขอพิพาทนั้น ไดมีการลงนามแลวเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓ 
ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๖ ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ซึ่งขณะนี้อยูระหวาง
รอการใหสัตยาบัน

 เม่ือพิจารณาบทบัญญัติในกฎบัตรอาเซียนจะพบวา “กลไกในการระงับขอพิพาท” นั้นได
บัญญัติไวในหมวดที่ ๘ การระงับขอพิพาท (Settlement of Disputes) ตั้งแตขอ ๒๒ ถึงขอ ๒๘ 
ซึ่งตาม “หลักการทั่วไป” (ขอ ๒๒) กําหนดใหรัฐสมาชิกตองพยายามที่จะระงับขอพิพาททั้งปวง
อยางสันติใหทันทวงที โดยผานการสนทนา (dialogue) การปรึกษาหารือ (consultation) และ
การเจรจา (negotiation) กลาวคือ

 ๕อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงโซล ประเทศเกาหลีใต อดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ
และอดีตประธานคณะกรรมาธิการเขตแดนรวมไทย-กัมพูชา (เจบีซี) . 
 ๖ปจจุบันดํารงตําแหนงผูอํานวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาความสัมพันธระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ.
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จุลนิติ

 กลไกการระงับขอพิพาท (ตามขอ ๒๔ แหงกฎบัตรอาเซียน) อาจแบงออกไดเปน ๓ กรณีคือ
 ๑. กลไกการระงับขอพิพาทตามตราสารเฉพาะ หมายความวา หากมีขอตกลงกําหนดกลไก
หรือขั้นตอนในการระงับขอพิพาทไวอยางไรก็ใหการดําเนินการตามกลไกหรือขั้นตอนตามท่ีไดกําหนด
ไวในขอตกลงนั้น เชน Charter of the ASEAN University Network ค.ศ. ๑๙๙๒ ไดกําหนดกลไก
การระงับขอพิพาทไววาใหตองดําเนนิการตาม Board of Trustee เปนตน
 ๒. กลไกการระงับขอพพิาทตามสนธิสญัญาสันตภิาพและความรวมมอืแหงเอเชียตะวันออก
เฉียงใต (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia) หมายความวา ในการระงับ
ขอพิพาทที่ไมเกี่ยวของกับการตีความหรือการใชตราสารอาเซียนใด ๆ ใหดําเนินการระงับขอพิพาท
ตามกลไกท่ีกําหนดไวในสนธิสัญญาฯ ดังกลาว ซึ่งโดยท่ัวไปแลวจะใชสําหรับการระงับขอขัดแยง
ทางการเมืองเปนหลัก
 ๓. กลไกการระงับขอพิพาทตามพิธีสารวาดวยกลไกระงับขอพิพาทของอาเซียน (ASEAN 
Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism หรือ EDSM) หมายความวา ในการระงับ
ขอพิพาทที่เกี่ยวของกับการตีความหรือการใชความตกลงทางเศรษฐกิจ ใหดําเนินการระงับขอพิพาท
ตามกลไกทีก่าํหนดไวในพธิสีารฯ ดงักลาว ดงันัน้ กรณนีีจ้งึเปนการระงบัขอพพิาททางเศรษฐกจิเปนหลกั
 เมื่อพิจารณากลไกการระงับขอพิพาททั้ง ๓ กรณีดังกลาวพบวา มีความสอดคลองกับประชาคม
อาเซียนทั้ง ๓ เสาหลัก คือ เสาหลักดานการเมืองและความม่ันคง เสาหลักดานเศรษฐกิจ และเสาหลัก
ดานสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเสาหลักดานสังคมและวัฒนธรรมนั้นแมจะมิไดกําหนดกลไกในการระงับ
ขอพิพาทเก่ียวกับเรื่องดังกลาวไวอยางชัดเจนก็ตาม แตสามารถดําเนินการตามขอ ๒๕ แหงกฎบัตร
อาเซียนซึ่งเปนการอุดชองวางสําหรับกรณีที่มิไดมีการกําหนดไวเปนอยางอื่นเปนการเฉพาะได โดย
กฎบัตรฯ  กาํหนดใหม ี“การจดัต้ังกลไกระงับขอพพิาททีเ่หมาะสม” หรอื “การตัง้อนุญาโตตลุาการ” กไ็ด 

 สําหรับสาระสําคัญเก่ียวกับกระบวนการในการระงับขอพิพาทตามพิธีสารกฎบัตรอาเซียน
วาดวยกลไกระงับขอพพิาท (Protocol to the ASEAN Charter on Dispute Settlement Mechanism) นัน้
สามารถแบงออกไดเปน ๓ ขั้นตอน สรุปไดดังนี้

 ขัน้ตอนที ่๑ การรองขอเพือ่ปรกึษาหารอื (Consultation) การกาํหนดใหคูกรณตีองดาํเนนิการ
ในขั้นตอนการรองขอเพ่ือปรึกษาหารือดังกลาวเปนการเบ้ืองตนกอนนั้น ทั้งนี้เพื่อเปดโอกาสใหคูกรณี
ไดระงับขอพิพาทกันเองเสียกอน และไมตองการใหตองระงับขอพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ
เสมอไป ซึ่งหากคูกรณีสามารถปรึกษาหารือหรือเจรจาตกลงกันเองไดแลว ขอพิพาทก็สามารถระงับ
ลงไดโดยไมตองเขาสูกระบวนการระงับขอพิพาทที่เปนทางการ 
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“ประเด็นนารูเกี่ยวกับอาเซียน” 

จุลนิติ

 โดยคําขอหารือนั้นกําหนดใหตองรองขอภายใน ๓๐ วัน ซึ่งฝายที่ถูกหารือหากรับคํารองขอแลว
จะตองตอบรับคํารองขอน้ันภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอ และตองจัดใหมีการหารือ
ภายใน ๖๐ วนั หากฝายทีถ่กูหารือไมตอบรับ หรอืตอบรับแตไมมาหารือภายในกําหนดระยะเวลา หรอื
หารือแลวแตไมสามารถตกลงกันได ประเทศท่ีขอหารือสามารถนําเร่ืองเขาสูกระบวนการในข้ันตอน
ที่ ๒ ได ตอไป

 ขั้นตอนที่ ๒ กระบวนการอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) วิธีการคือ ใหแจงคํารองขอ
ไปยังคูกรณีอีกฝายหน่ึง โดยฝายที่ไดรับคํารองขอจะตองตอบรับภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับ
คาํรองขอ (อาจขอขยายเวลาไดอกีไมเกนิ ๓๐ วนั) ซึง่หากตอบรับคาํขอก็ใหดาํเนนิการตามกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการและตองปฏิบัติตามขอตกลงที่ไดมีการตัดสินไปแลวน้ัน แตถาไมตอบรับคําขอหรือ
ไมสามารถตกลงกันได คูกรณีฝายแรกสามารถนําเรื่องเขาสูกระบวนการในขั้นตอนที่ ๓ ได ตอไป

 ขัน้ตอนท่ี ๓ คณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Council หรอื ACC) 
ประกอบดวย รฐัมนตรวีาการกระทรวงการตางประเทศของประเทศสมาชกิอาเซยีน (ขอ ๘ แหงกฎบตัร
อาเซียน) วิธีการคือ คณะมนตรีประสานงานอาเซียนอาจพิจารณาสั่งการใหมีการระงับขอพิพาท
โดยการใชคนกลางที่นาเช่ือถือ (Good Offices) การไกลเกลี่ย (Mediation) การประนีประนอม 
(Conciliation) หรือการอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) ซึ่งอาจจะเลือกใชวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี
ประกอบกันก็ได โดยแจงใหคูกรณีทราบภายใน ๔๕ วัน แตอาจขอขยายเวลาออกไดอีกไมเกิน ๓๐ วัน
 อยางไรก็ตาม แมวารัฐสมาชิกท่ีเปนคูกรณีในขอพิพาทอาจจะตกลงกันเม่ือใดก็ไดที่จะใช
กระบวนการระงับขอพิพาทตามที่คณะมนตรีฯ สั่งการ แตในทางปฏิบัตินั้น คณะมนตรีฯ จะประชุม
รวมกนัเพยีงปละ ๒ ครัง้ และการทีจ่ะใหรฐัมนตรตีางประเทศทัง้ ๑๐ ประเทศมาประชมุรวมกนัอยาง
พรอมเพรียงจึงคอนขางยาก ประกอบกับในการหาฉันทามติของที่ประชุมคณะมนตรีฯ ซึ่งตองมีการ
พจิารณาอยางรอบคอบวามคีวามเหมาะสมหรือกอใหเกดิประโยชนและโทษแกคูกรณมีากนอยเพยีงใด
รวมทัง้ความคดิเหน็ของรฐัสมาชกิทีแ่ตกตางกนัออกไปกส็งผลตออาํนาจสัง่การของคณะมนตรฯี ทั้งสิ้น 
เพราะฉะนั้นขอพิพาทจึงไมอาจระงับลงไดโดยขั้นตอนนี้
 ดังนั้น “ขอพิพาทท่ีมิอาจระงับได” (Unresolved disputes) ดังกลาว ตามขอ ๒๖
แหงกฎบัตรอาเซียนประกอบกับขอ ๙ (๔) ของพิธีสารวาดวยกลไกระงับขอพิพาท กําหนดใหเสนอ
ขอพพิาททีม่อิาจระงบัไดนัน้ตอ “ทีป่ระชมุสุดยอดอาเซียน” (ASEAN Summit) เพือ่พจิารณาตดัสิน
 การพิจารณาตัดสินขอพิพาทท่ีมิอาจระงับไดโดยท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนนั้น อาจกลาวไดวา
เปนกลไกระงับขอพิพาทในขั้นตอนที่ ๔ ทั้งน้ีเน่ืองจากหากรัฐสมาชิกที่เปนคูกรณีไมสามารถระงับ
ขอพิพาทไดตามกระบวนการท้ัง ๓ ขั้นตอนแลว จึงจะสามารถนําเรื่องมาสูที่ประชุมสุดยอดอาเซียน
เพ่ือตัดสินไดนั่นเอง ซึ่งคูกรณีสวนใหญจะนําขอพิพาทมาสูขั้นตอนนี้ ทั้งนี้เพราะการตัดสินโดย
ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนนั้นจะประกอบดวยผูเชี่ยวชาญที่สามารถใหคําปรึกษา หรือขอเสนอแนะ
ที่เปนประโยชนเพื่อประกอบคําวินิจฉัยไดดีกวา และสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางยืดหยุน
ตามความเหมาะสมหรือเปนที่พอใจแกทุกฝาย รวมทั้งยังเปนอํานาจเด็ดขาดสูงสุดอีกดวย
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๔ ๙๑

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 สรปุ จากการทีไ่ดมโีอกาสเขารวมการสมัมนาในครัง้นีผู้เขยีนมีความเหน็วา “สมาคมประชาชาติ
แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต” หรือ “อาเซียน” (ASEAN) นั้น เปนองคการที่มีบทบาทสําคัญ
ตอประเทศไทยเปนอยางยิง่ โดยนอกจากจะสรางพนัธมติรและความเปนปกแผน ตลอดจนเสถยีรภาพ
และสนัตภิาพในภมูภิาคแลว ยงัชวยเพิม่อาํนาจตอรองในการเจรจาระหวางประเทศในความรวมมอืกนั
ในการแกไขปญหาขามชาติหรือการพัฒนาข้ันพ้ืนฐานตาง ๆ ไดอยางเปนรูปธรรมอีกดวย โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ความรวมมือทางดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมภายในอาเซียน ไดเปดโอกาสใหมีการ
ขยายตัวดานการคาและการลงทุนในประเทศไทยมากย่ิงขึ้น ซึ่งไมเพียงแตนําผลดีมาสูเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยเทานั้นยังสงผลตอประเทศสมาชิกอาเซียนโดยสวนรวมอีกดวย 
 สําหรับ “กฎบัตรอาเซียน” หรือธรรมนูญอาเซียนนั้น ก็นับวามีความสําคัญเปนอยางยิ่ง
เชนเดียวกัน ทั้งนี้เพราะเปนเครื่องมือที่จะชวยใหประเทศสมาชิกไดปฏิบัติตามพันธกรณีตาง ๆ
อันเปนหลักประกันใหกับประเทศไทยวาจะสามารถไดรับผลประโยชนตามที่ไดมีการตกลงกันไว
อยางเต็มเม็ดเต็มหนวย 
 นอกจากน้ี ยังไดมีการปรับปรุงการดําเนินงานและการจัดโครงสรางองคกรของอาเซียน
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการเสริมสรางความรวมมือทั้ง ๓ เสาหลักของประชาคมอาเซียน
ใหมคีวามเขมแขง็และเปนหนึง่เดยีวกนั ซึง่นอกจากจะเปนสวนสาํคญัทีจ่ะทาํใหอาเซยีนซึง่หมายความ
รวมถึงประเทศไทยดวยน้ันสามารถตอบสนองตอความตองการและผลประโยชนของรัฐสมาชิกไดแลว 
ยังสามารถยกสถานะและอํานาจตอรอง ตลอดจนภาพลักษณของประเทศสมาชิกอาเซียนในเวที
ระหวางประเทศใหไดรับการยอมรับมากยิ่งขึ้นอีกดวย 
 ดังนั้น หากทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมไดมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับอาเซียนและตระหนักถึงความสําคัญที่มีตอประเทศไทย โดยรวมมือกันทําหนาที่ที่เกี่ยวของ
อาทิการปรับปรุงแกไขกฎหมายหรือกฎระเบียบตาง ๆ ที่เก่ียวของ
ใหมีความทันสมัยกาวทันทิศทางของการเปนประชาคมอาเซียน 
การดําเนินนโยบายในการสงเสริมหรือสนับสนุนการลงทุน
จากตางชาติ การพฒันาศกัยภาพของบคุลากรในดานภาษา หรอื
การพัฒนาฝมือแรงงาน เปนตน แลว ยอมจะเปนการสงเสริม
ใหประเทศไทยมีความพรอมทีจ่ะเขาสูการเปน “ประชาคมอาเซยีน”
(ASEAN Community) ไดเรว็มากย่ิงขึน้ อนัจะเอ้ืออาํนวยประโยชน
ทัง้หลายท้ังปวงตอประเทศไทยในการแขงขันกบันานาอารยประเทศ
ไดตอไปในอนาคตอันใกลนี้.   
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