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The ASEAN Charter :

กฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ความนำ

สมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast
Asian Nations) หรือที่รู้จักและเรียกขานกันในนาม “อาเซียน (ASEAN)” นั้น
นับเป็นความร่วมมือระดับภูมภิ าคของกลุม่ ประเทศในดินแดนเอเชียอาคเนย์เพือ่ จัดตัง้
เวทีความร่วมมือและประสานประโยชน์ระหว่างกันมาเป็นเวลากว่า ๔๒ ปีแล้ว ทั้งนี้
อาเซียนได้รบั การบูรณาการภายใต้ยทุ ธศาสตร์ใหม่ครัง้ สำคัญอันเป็นผลจากการจัดให้มี
กฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Charter of the Association
of Southeast Asian Nations) หรือ กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ซึ่งได้
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา โดยผลของกฎบัตร
นี้ทำให้อาเซียนมีสถานะทางกฎหมายระหว่างประเทศโดยสมบูรณ์และต้องเผชิญกับ
ความเปลี่ยนแปลงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในรอบ ๔๐ ปีเศษของอาเซียน
ในโอกาสครบรอบ ๑ ปี๑ ของห้วงเวลาที่ “กฎบัตรอาเซียน” ฉบับนี้ได้มี
ผลใช้บงั คับกับประเทศภาคีสมาชิกโดยรวมถึงประเทศไทยของเรา หน้าต่างโลก : The
Knowledge Windows จึงขอนำเสนอข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับสาระสำคัญ
ของกฎบัตรอาเซียนต่อท่านผู้อ่านในบทความตอน The ASEAN Charter : กฎบัตร
สมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความทัว่ ไปเกีย่ วกับสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมือ่ วันที่ ๘ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๖๗ (พ.ศ. ๒๕๑๐) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
การต่างประเทศจาก ๕ ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันได้แก่ ประเทศ
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลปิ ปินส์ สิงคโปร์ และประเทศไทยได้ประชุมร่วมกัน ณ กระทรวง
การต่างประเทศของไทย และประกาศปฏิญญากรุงเทพ ค.ศ. ๑๙๖๗ (Bangkok
๑

ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒.
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Declaration 1967) ขึ้นใช้บังคับอันมีผลเป็นการประกาศเจตจำนงระดับภูมิภาค
ในการจัดตัง้ สมาคมความร่วมมือระดับภูมภิ าคระหว่างประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
คือ “สมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” หรือ อาเซียน (ASEAN) ขึน้
ซึง่ แนวคิดในการก่อตัง้ เวทีความร่วมมือดังกล่าวนีเ้ ป็นการริเริม่ ของ พันเอก
ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้น ซึ่งบุคคลผู้นี้
ยังได้เคยมีบทบาทสำคัญในการมีหนังสือไปถึงนายอู ถั่น รักษาการเลขาธิการองค์การ
สหประชาชาติ เมือ่ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๐๕ เพือ่ ประท้วงคำพิพากษาของศาลยุตธิ รรม
ระหว่างประเทศในคดี “ปราสาทพระวิหาร” และตั้งข้อสงวนอันชัดแจ้งเกี่ยวกับสิทธิ
ใด ๆ ที่ประเทศไทยมี หรืออาจมีในอนาคต เพื่อเอาปราสาทพระวิหารกลับคืนมา
โดยอาศัยกระบวนการทางกฎหมายที่มีอยู่ หรือที่จะพึงนำมาใช้ได้ในภายหลัง และตั้ง
ข้อประท้วงต่อคำพิพากษาที่ตัดสินให้ปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชาไว้อีกด้วย ๒
สำหรับความมุ่งหมายของปฏิญญากรุงเทพนั้น มีเจตนารมณ์ที่จะจัดตั้งเวที
แห่งความร่วมมือและประสานประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา
เทคโนโลยีและวิทยาการตลอดจนด้านอืน่ ๆ ทีส่ ำคัญระหว่างดินแดน
ในภูมภิ าค นอกจากนีย้ งั มีความมุง่ ประสงค์ในการส่งเสริมเสถียรภาพ
และความสันติสุขของภูมิภาคภายใต้หลักนิติธรรมและนิติรัฐ เคารพ
ในหลั ก การอยู่ ร่ ว มกั น สากลภายใต้ ห ลั ก การทั่ ว ไปของกฎบั ต ร
สหประชาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ประกาศว่า “อาเซียน” จะเป็น
เสมือนศูนย์รวมเจตจำนงประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในการอยู่ร่วมกันภายใต้มิตรภาพที่ยั่งยืน โดยประสานความร่วมมือ
และความพยายามในการธำรงไว้ซึ่งสันติสุขของประชาชาติและ
ความรุ่งโรจน์สืบไป ๓
นอกเหนือจากประเทศผู้ริเริ่มก่อตั้งทั้ง ๕ ประเทศดังกล่าวข้างต้นแล้วนั้น
ในเวลาต่อมาประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันได้แก่ บรูไน
ดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชาตามลำดับ ก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก
เวทีความร่วมมือแห่งภูมิภาคนี้ด้วย ดังนั้นในปัจจุบันอาเซียนจึงมีประเทศสมาชิก
รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๐ ประเทศด้วยกัน
ในช่วง ๑๐ ปีแรกของการก่อตั้งนั้น อาเซียนยังไม่ได้ดำเนินบทบาทใดเป็น
รูปธรรมเด่นชัดมากนัก อย่างไรก็ดี ในช่วงเวลาที่ประเทศในกลุ่มอินโดจีนมีอุดมการณ์
ทางการเมืองเป็นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ อาเซียนก็ได้ดำเนินการจัดการประชุม
โปรดดู บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, แฉเอกสาร “ลับทีส่ ดุ ” ปราสาทพระวิหาร พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๕๑, พิมพ์ครัง้ แรก, (กรุงเทพฯ :
มติชน, ๒๕๕๑), หน้า ๒๑๑.
๓
See The off icial website of the Association of the Southeast Asian Nations, Founding of ASEAN,
th
(DEC 5 , 2009). Available URL : http://www.aseansec.org/20024.htm
๒
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ครัง้ แรกขึน้ ทีบ่ าหลี ประเทศอินโดนีเซีย ในปี ค.ศ. ๑๙๗๖ ซึง่ นับเป็นการพลิกโฉมหน้า
ทางประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของอาเซียน และถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือ
ในด้านต่าง ๆ โดยบทบาทสำคัญอันถือเป็นความสำเร็จของอาเซียนก็คอื บทบาทในการ
ต่อต้านภัยคุกคามจากฝ่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ในช่วงสงครามเย็น โดยการกดดัน
เวียดนามให้ถอนกำลังทหารออกจากประเทศกัมพูชาได้สำเร็จและเมื่อสงครามเย็น
สิ้นสุดลง อาเซียนก็ได้หนั มาดำเนินการพัฒนาความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจมากยิง่ ขึน้
โดยในปี ค.ศ. ๑๙๙๒ ได้มีมติจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ AFTA ขึ้น๔
ในการประชุมสุดยอดผูน้ ำอาเซียนครัง้ ที่ ๙
(The 9th ASEAN Summit) ในปี ค.ศ. ๒๐๐๓
ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ที่ประชุมได้
เห็นชอบแผนการบูรณาการภายใต้ยทุ ธศาสตร์ใหม่
ของอาเซียน คือ การจัดตั้งประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community) ขึ้น และต่อมาในคราว
การประชุมสุดยอดผูน้ ำอาเซียนครัง้ ที่ ๑๒ ในปี ค.ศ.
๒๐๐๗ ที่ประชุมก็ได้เน้นย้ำถึงภารกิจที่จะต้อง
จัดตั้งประชาคมอาเซียนให้สำเร็จเป็นรูปธรรมภายในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘)
โดยหากจะกล่าวถึงพัฒนาการครั้งสำคัญของอาเซียน สิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธ
ได้กค็ อื การทีอ่ าเซียนได้จดั ให้มี “กฎบัตรอาเซียน” ขึน้ เป็นกติกาสูงสุดขึน้ ใช้บงั คับ
แก่ประเทศสมาชิกทั้ง ๑๐ ประเทศ และวางหลักการและกฎเกณฑ์สำคัญต่างๆ
ของ “องค์การ” ให้เป็นรูปธรรม และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ได้เป็นผลให้อาเซียนเป็นที่
ยอมรับมากยิง่ ขึน้ ในทางวิชาการด้านกฎหมายระหว่างประเทศว่า บัดนี้ “อาเซียน”
ได้เป็น “องค์การระหว่างประเทศระดับรัฐบาล” โดยปราศจากข้อกังขา มิได้เป็นแต่
เพียงเวทีการประชุมระหว่างประเทศเพือ่ แสวงความร่วมมือในภูมภิ าคซึง่ รัฐสมาชิก
ผูกพันกันด้วย “สำนึกของประชาชาติอาเซียน” หรือ “ASEAN Spirit” ในการ
เกาะเกี่ยวผูกพันกันตลอดจนปฏิบัติตามพันธกรณีที่ตกลงร่วมกันเท่านั้น๕

โปรดดู ประภัสสร์ เทพชาตรี, รศ. ดร., ๔๐ ปีอาเซียน, ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒.
อย่างไรก็ดี แม้ก่อนที่อาเซียนจะมีการตกลงใช้กฎบัตรอาเซียนซึ่งมีบทบัญญัติรับรองสถานะบุคคลเป็นองค์การระหว่าง
ประเทศไว้ก็ตาม ก็ยังมีผู้เห็นว่าอาเซียนเป็นองค์การระหว่างประเทศ โดยมีข้อพิจารณาสนับสนุนว่า อาเซียนได้เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์
ของรัฐ มีธรรมนูญก่อตัง้ ซึง่ มีลกั ษณะของสนธิสญ
ั ญา มีองค์กรทำหน้าทีต่ ามวัตถุประสงค์อย่างถาวร ตลอดจนมีสทิ ธิหน้าทีแ่ ละความสามารถ
ในทางระหว่างประเทศ ดูเพิม่ เติม ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล, อาเซียนกับความสัมพันธ์ทางกฎหมายในกลุม่ ประเทศสมาชิกและความสัมพันธ์
ภายนอกอาเซียน, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี, ๒๕๓๙
๔

๕
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กฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ กฎบัตรอาเซียน
เป็นกรอบความตกลงที่กำหนดเป้าหมาย หลักการ โครงสร้างองค์กร และกลไก
ที่สำคัญต่าง ๆ ของอาเซียน ตลอดจนกำหนดสถานะนิติบุคคลแก่อาเซียนไว้ด้วย ทั้งนี้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนในการดำเนินการตามเป้าหมาย
ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมตัวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ภายในปี ๒๕๕๘
ตลอดจนสร้างกลไกทีจ่ ะส่งเสริมให้รฐั สมาชิกปฏิบตั ติ ามความตกลงต่าง ๆ ของอาเซียน
และทำให้อาเซียนเป็นองค์กรทีใ่ กล้ชดิ และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง
มากยิ่งขึ้น
ภูมิหลังและกระบวนการยกร่างกฎบัตรอาเซียน
เมือ่ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ทีป่ ระชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ ที่ ๑๑ เห็นชอบ
ให้จัดทำกฎบัตรอาเซียนและตั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิเรื่องกฎบัตรอาเซียน (Eminent
Persons Group on the ASEAN Charter-EPG) เพือ่ จัดทำข้อเสนอแนะเกีย่ วกับทิศทาง
การรวมตัวของอาเซียนและสาระสำคัญที่ควรมีปรากฏในกฎบัตร
ต่อมาทีป่ ระชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ ที่ ๑๒ ในเดือนมกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้มอบหมายให้คณะทำงานระดับสูงในการยกร่าง
กฎบัตรอาเซียน (High Level Task Force on the ASEAN
Charter-HLTF) ทำการยกร่างกฎบัตรฯ เพือ่ เสนอให้ผนู้ ำอาเซียน
ลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๓ ที่ประเทศ
สิงคโปร์ต่อไป โดยในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม
๒๕๕๐ คณะทำงานระดับสูงในการยกร่างกฎบัตรอาเซียนได้ประชุม
กันทัง้ สิน้ จำนวน ๑๓ ครัง้ และได้รายงานความคืบหน้าและขอรับ
แนวนโยบายจากทีป่ ระชุมรัฐมนตรีตา่ งประเทศอาเซียนเป็นระยะ
โดยได้ยกร่างกฎบัตรเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๐๖
ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๑๔ ที่จัดขึ้นใน
ประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดก็
ได้มีการลงนามครบทั้ง ๑๐ ประเทศ ซึ่งหลังจากการลงนามแล้ว

สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร, สรุปสาระสำคัญของกฎบัตรอาเซียน(ASEAN Charter); เอกสาร
ประกอบการพิจารณาการให้ความเห็นชอบเอกสารสำคัญทีเ่ กีย่ วกับความร่วมมือในกรอบอาเซียนและการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
(อพ. ๑/๑๕๕๒, การประชุมร่วมกันของรัฐสภา สมัยสามัญทั่วไป), (กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๕๒)
หน้า ๓๕.
๖
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รัฐสมาชิกได้ดำเนินการตามขั้นตอนภายในประเทศเพื่อให้สัตยาบันแก่กฎบัตรฯ
ต่อไป๗
ทั้งนี้ กฎบัตรได้กำหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อครบกำหนด ๓๐ วัน นับจากวัน
ที่รัฐสมาชิกอาเซียนให้สัตยาบันครบทั้ง ๑๐ ประเทศแล้ว โดยประเทศสุดท้ายที่ให้
สัตยาบันได้แก่ประเทศไทย ซึ่งได้ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
เป็นผลให้กฎบัตรอาเซียนมีผลใช้บังคับ (entried into force) นับตั้งแต่วันที่
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
สรุปสาระสำคัญของกฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย
อารัมภบท และข้อบทต่าง ๆ รวม ๑๓ หมวด(Chapters) ๕๕ ข้อ (Articles) และมี
สาระสำคัญดังต่อไปนี้
อารั ม ภบท (Preamble) ประกอบด้ ว ย ความเป็ น มาของอาเซี ย น
เหตุผลในการจัดทำกฎบัตร การสร้าง “ประชาคมอาเซียน” อันประกอบด้วย
ประชาคม ๓ เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมความมั่นคงอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ตลอดจนผลักดันให้อาเซียน
เป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
เป้าหมายและหลักการ (Purposes and Principles) ระบุเป้าหมาย
ของอาเซียนและหลักการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสมาชิก ได้แก่ เป้าหมาย
การส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพความสามารถในการแข่งขันของภูมภิ าค ความกินดีอยูด่ ี
ของประชาชน ความมั่นคงของมนุษย์ การส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
การเมือง สังคมและวัฒนธรรม การลดช่องว่างการพัฒนา การส่งเสริมประชาธิปไตย
การเคารพสิทธิมนุษยชน การพัฒนาอย่างยั่งยืน สิ่งแวดล้อม การศึกษา ยาเสพติด
การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน เป็นต้น โดยได้กำหนดหลักการสำคัญ ได้แก่ เรื่อง
การเคารพหลั ก อำนาจอธิ ป ไตย การไม่ แ ทรกแซงกิ จ การภายใน หลั ก นิ ติ ธ รรม
และธรรมาภิบาล และการเคารพความแตกต่างของชาติพันธุ์และวัฒนธรรม เป็นต้น
สถานะบุคคล (Legal Personality) ให้อาเซียนมีสภาพบุคคลตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ ในฐานะ “องค์การระหว่างประเทศระดับรัฐบาล (Inter-governmental
Organisation)”
CHARTER OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATION. ARTICLE 47;
1. This Charter shall be subject to ratif ication by all ASEAN Member States in accordance with their
respective internal procedures.
2. Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN who shall promptly
notify all Member States of each deposit.
3. This Charter shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the tenth
instrument of ratification with the Secretary-General of ASEAN
๗
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สมาชิ ก ภาพ (Membership) กำหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละกระบวนการ
ในการรั บ สมาชิ ก ใหม่ เช่ น เป็ น ประเทศที่ มี ที่ ตั้ ง ทางภู มิ ศ าสตร์ อ ยู่ ใ นภู มิ ภ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และได้รบั การรับรองจากประเทศสมาชิกอาเซียน การยินยอม
ผูกพันตามกฎบัตรและสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีในฐานะรัฐสมาชิกของอาเซียนได้
รวมทั้ ง การกำหนดให้ รั ฐ สมาชิ ก มี สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ต ามที่ ก ำหนดไว้ ใ นกฎบั ต ร
และความตกลงต่าง ๆ ของอาเซียน นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้รัฐสมาชิกมีหน้าที่
ในการออกกฎหมายภายในที่เหมาะสมเพื่อรองรับกฎบัตรและความตกลงต่าง ๆ
รวมถึงตรากฎหมายภายในเพื่อรองรับพันธกรณีตามกฎบัตรอาเซียนด้วย
องค์กรของอาเซียน (Organs) ประกอบด้วย
๑) ทีป่ ระชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ประกอบด้วย ประมุขของรัฐ
หรือหัวหน้ารัฐบาลของรัฐสมาชิกซึ่งจะมีการจัดประชุมขึ้นปีละ ๒ ครั้ง เปรียบเสมือน
องค์กรสูงสุดในการกำหนดนโยบายของอาเซียน มีภารกิจในการพิจารณาหารือ
มอบแนวนโยบายตลอดจนตัดสินใจในประเด็นหลักทีเ่ กีย่ วข้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์
ของอาเซียนในเรื่องสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐสมาชิก และในประเด็นอื่นที่ได้
มี ก ารนำเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สุ ด ยอดอาเซี ย นโดยคณะมนตรี ป ระสานงานอาเซี ย น
คณะมนตรีประชาคมอาเซียน หรือองค์กรระดับรัฐมนตรีเฉพาะสาขา
ทั้งนี้ ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนมีอำนาจ
สั่งการให้รัฐมนตรีในแต่ละคณะมนตรีที่เกี่ยวข้อง
จั ด การประชุ ม เฉพาะกิ จ ระหว่ า งรั ฐ มนตรี เ พื่ อ
หารือประเด็นสำคัญทีเ่ กีย่ วกับอาเซียน และมีลกั ษณะ
คาบเกีย่ วระหว่างคณะมนตรีประชาคมอาเซียนต่าง ๆ
และยังมีอำนาจในการอนุมตั กิ ารจัดตัง้ และการยุบ
องค์กรระดับรัฐมนตรีเฉพาะสาขาและสถาบันอืน่ ๆ
ของอาเซี ย น ตลอดจนมี อ ำนาจในการแต่ ง ตั้ ง
เลขาธิการอาเซียนซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่กำหนดในกฎบัตรอีกด้วย
นอกจากนี้เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินใด ๆ ที่กระทบต่ออาเซียน ที่ประชุม
จะมีหน้าที่ดำเนินการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นว่านั้นโดยดำเนินมาตรการ
ที่เหมาะสมต่อไป
๒) คณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Council)
ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน
มีภารกิจในการเตรียมการประชุมของทีป่ ระชุมสุดยอดอาเซียน ประสานงานกิจการใน
ด้านทีส่ ำคัญต่าง ๆ เช่น เกีย่ วกับการอนุวตั กิ ารตามความตกลงและข้อมติของทีป่ ระชุม
สุดยอดอาเซียน ประสานงานกับคณะมนตรีประชาคมอาเซียนต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม
ความสอดคล้องกันของนโยบาย ประสิทธิภาพ และความร่วมมือระหว่างกัน ตลอดจน
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ประสานงานเกี่ ย วกั บ รายงานของคณะมนตรี ป ระชาคมอาเซี ย นซึ่ ง ต้ อ งเสนอต่ อ
ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน
นอกจากนีย้ งั มีภารกิจในการพิจารณารายงานประจำปีของเลขาธิการอาเซียน
เกี่ยวกับการดำเนินงานของอาเซียนและของสำนักงานเลขาธิการอาเซียนตลอดจน
องค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เห็นชอบการแต่งตั้งและการยุติหน้าที่ของรองเลขาธิการ
อาเซียน ตามข้อเสนอแนะของเลขาธิการอาเซียน และปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่กำหนด
ไว้ในกฎบัตรนี้ หรือหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียน
๓) คณะมนตรีประชาคมอาเซียน (ASEAN Community Councils)
			 คณะมนตรีประชาคมอาเซียนต่าง ๆ ประกอบด้วยคณะมนตรีประชาคม
การเมืองและความมัน่ คงอาเซียน คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และคณะมนตรี
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีการจัดประชุมขึ้นอย่างน้อย ๒ ครั้งต่อปี
โดยมีเป็นรัฐมนตรีจากรัฐสมาชิกซึง่ ดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนทำหน้าทีเ่ ป็นประธาน
ในการประชุม โดยคณะมนตรีประชาคมอาเซียนแต่ละคณะนัน้ มีองค์กรระดับรัฐมนตรี
เฉพาะสาขาที่เกีย่ วข้องในขอบข่ายการดำเนินงานซึง่ เป็นผูแ้ ทนซึง่ รัฐสมาชิกแต่งตั้งให้
เข้าร่วมประชุมคณะมนตรีประชาคมอาเซียนแต่ละคณะ
			 โดยเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของแต่ละประชาคมนัน้ คณะมนตรีประชาคม
อาเซียนแต่ละคณะจะมีภารกิจในการติดตามและดำเนินการเกี่ยวกับการอนุวัติตาม
ข้อมติของที่ประชุมสุดยอดอาเซียนที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม ตลอดจนประสาน
การปฏิบตั งิ านทีอ่ ยูใ่ นขอบข่ายการดำเนินงานและในประเด็นซึง่ คาบเกีย่ วกับคณะมนตรี
ประชาคมอื่น ๆ โดยจะเสนอรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในขอบข่าย
การดำเนินงานของตนต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเพื่อพิจารณาต่อไป
๔) องค์กรรัฐมนตรีเฉพาะสาขา (ASEAN Sectoral Ministerial Bodies)
จัดตั้งขึ้นโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานตามอำนาจ
หน้าที่ของแต่ละองค์กรที่มีอยู่แตกต่างกันไปในแต่ละสาขา ตลอดจนปฏิบัติตาม
ความตกลงและข้อตัดสินใจของทีป่ ระชุมสุดยอดอาเซียนทีอ่ ยูใ่ นขอบข่ายการดำเนินงาน
ขององค์กร โดยเสริมสร้างความร่วมมือในสาขาให้เข้มแข็งขึน้ เพือ่ ประโยชน์ในการส่งเสริม
และสนับสนุนการรวมตัวของอาเซียนและการสร้างประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ ต้องเสนอ
รายงานและข้อเสนอแนะต่อคณะมนตรีประชาคมอาเซียนของแต่ละองค์กรอีกด้วย
๕) สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ซึ่งอยู่ภายใต้การ
บริหารงานของเลขาธิการอาเซียน (Secretary General of ASEAN) ซึง่ มีบทบาทมาก
ในการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุดของเจ้าหน้าที่ (Chief Administrative
Off icer) ของอาเซียน นอกจากนี้ เลขาธิการอาเซียนจะมีบทบาทในการติดตาม
การปฏิบตั ติ ามคำตัดสินของกลไกระงับข้อพิพาทและรายงานต่อทีป่ ระชุมสุดยอดอาเซียน
และสนับสนุนการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรของอาเซียนกับภาคประชาสังคม ทั้งนี้
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ให้มรี องเลขาธิการอาเซียน (Deputy Secretary-General)จำนวน ๔ คน โดย ๒ คน
จะมาจากการหมุนเวียนตามลำดับตัวอักษรประเทศ มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๓ ปี
และอีก ๒ คนมาจากการคัดเลือกตามความสามารถมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๓ ปี
และอาจได้รับการต่ออายุได้อีก ๑ วาระ
๖) คณะกรรมการผู้ แ ทนถาวรประจำอาเซี ย น (Committee of
Permanent Representatives to ASEAN) ประเทศสมาชิกจะแต่งตั้งผู้แทน
ระดับเอกอัครราชทูตเพื่อทำหน้าที่คณะผู้แทนถาวรประจำอาเซียนโดยมีถิ่นพำนัก
ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ผู้แทนถาวรรวมกันตั้งขึ้นเป็นคณะกรรมการ
ผู้แทนถาวร มีภารกิจในการสนับสนุนการทำงานของคณะมนตรีประชาคมอาเซียน
และองค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา ประสานงานกับสำนักเลขาธิการ
อาเซียนแห่งชาติและองค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขาอืน่ ๆ ตลอดจนเลขาธิการ
อาเซียนและสำนักเลขาธิการอาเซียนในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับงานของตน ตลอดจน
อำนวยความสะดวกในการให้ความร่วมมือของอาเซียนกับหุ้นส่วนภายนอก รวมถึง
ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่อาจกำหนดโดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียนประการอื่น
๗) สำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ (ASEAN National Secretariat)
จัดตั้งโดยประเทศสมาชิกแต่ละประเทศเพื่อเป็นศูนย์กลาง (Focal point) ในการ
ประสานงานและสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนภายในประเทศของ
สมาชิก รวมถึงการเตรียมการประชุมต่าง ๆ ของอาเซียน ตลอดจนเป็นศูนย์เก็บรักษา
ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนด้วย
๘) กลไกสิทธิมนุษยชนของอาเซียน (ASEAN human rights body –
AHRB) มีหน้าที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค โดยได้มีการตั้งคณะ
ผูเ้ ชีย่ วชาญขึน้ มายกร่างเอกสารกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ (Term of Reference)
ขององค์กรดังกล่าว ทัง้ นี้ ทีป่ ระชุมรัฐมนตรีตา่ งประเทศได้ให้แนวทางว่า อำนาจหน้าที่
ของกลไกสิทธิมนุษยชนไม่ควรจำกัดแค่การให้คำปรึกษา แต่ควรรวมถึงการติดตาม
และประเมินสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนในภูมภิ าค การส่งเสริมการศึกษาและการตืน่ ตัว
ของหน่วยงานภาครัฐและประชาชนด้วย
๙) มูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation) มีหน้าที่สนับสนุนเลขาธิการ
อาเซียนและดำเนินการร่วมกับองค์กรของอาเซียนทีเ่ กีย่ วข้องในการสนับสนุนการสร้าง
ประชาคมอาเซียน โดยดำเนินบทบาทในการการส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียน
การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างประชาชน และการดำเนินการร่วมกันทีใ่ กล้ชดิ ระหว่างภาคธุรกิจ
ภาคประชาสังคม นักวิชาการ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ในอาเซียน
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องคภาวะทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั อาเซียน (Entities Associated with ASEAN)
ให้อาเซียนสามารถมีปฏิสมั พันธ์กบั องค์กรต่าง ๆ ทีส่ นับสนุนหลักการและวัตถุประสงค์
ของอาเซียนตามรายชือ่ ในภาคผนวก ๒ ของกฎบัตรอาเซียนได้ ซึง่ ได้มกี ารแบ่งประเภท
องค์กรดังกล่าวเป็น ๕ ประเภท ได้แก่
๑) องค์กรรัฐสภา อันได้แก่ สมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary
Assemble – AIPA)
๒) องค์กรภาคธุรกิจ เช่น สมาคมธนาคารอาเซียน สภาทีป่ รึกษาธุรกิจอาเซียน
และสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน เป็นต้น
๓) สถาบันวิชาการ อันได้แก่ เครือข่ายสถาบันศึกษายุทธศาสตร์และนานาชาติ
ระหว่างประเทศของอาเซียน
๔) องค์กรภาคประชาสังคม เช่น สถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์วศิ วกรรม
และเทคโนโลยีแห่งอาเซียน สมาพันธ์นายจ้างอาเซียน และสมาคมกฎหมายของอาเซียน
เป็นต้น
๕) องค์กรอืน่ ๆ กฎบัตรอาเซียนได้ให้อำนาจเลขาธิการอาเซียนในการปรับปรุง
เพิ่มเติมองค์กรอื่นในภาคผนวก ๒ นี้ได้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้แทน
ถาวรประจำอาเซียน (Committee of Permanent Representatives to
ASEAN) ซึ่งปัจจุบันในส่วนขององค์กรอื่นนี้มีทั้งสิ้นรวม ๔ องค์กรด้วยกัน ได้แก่
ที่ประชุมอธิบดีกรมตำรวจอาเซียน สหพันธ์สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้านอาหารแห่งอาเซียน ศูนย์การพัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
คณะทำงานว่าด้วยกลไกสิทธิมนุษยชนแห่งอาเซียน
เอกสิทธิแ์ ละความคุม้ กันทางการทูต (Immunities and Privileges) ระบุ
หลักการอย่างกว้างในการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตเท่าที่จำเป็นเพื่อให้
บรรลุความมุง่ ประสงค์ของอาเซียน หรือในการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างอิสระในดินแดนของ
รัฐสมาชิกใด ๆ แก่สำนักเลขาธิการอาเซียนและองค์กรอื่น ๆ ของอาเซียน เลขาธิการ
อาเซียนและเจ้าหน้าทีข่ องสำนักเลขาธิการอาเซียน ตลอดจนผูแ้ ทนถาวรของรัฐสมาชิก
ณ กรุงจาการ์ตา และผู้แทนของรัฐสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมของอาเซียนในรัฐสมาชิก
ใด ๆ ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามความตกลงเป็นการเฉพาะระหว่างอาเซียน
และรัฐสมาชิก
กระบวนการตัดสินใจ (Decision Making) ของอาเซียนมีหลักการพื้นฐาน
คือ หลักฉันทามติ (Consensus) ซึ่งหมายถึงการตัดสินใจในญัตติใดต้องอาศัย
ความเห็นชอบของผู้แทนรัฐสมาชิก “ทั้งหมด” เป็นฉันทานุมัติ อย่างไรก็ดีมีข้อยกเว้น
บางกรณี ได้แก่
(๑) กรณีที่ไม่สามารถหาฉันทามติได้ อาจส่งเรื่องให้ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน
ตกลงกันว่าจะใช้วิธีการใดตัดสิน
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(๒) กรณีที่มีข้อตกลงอื่น ๆ ของอาเซียนอนุญาตให้ใช้วิธีการอื่นตัดสินใจได้
ก็ให้ใช้วิธีการตัดสินใจตามที่ข้อตกลงเช่นว่านั้นระบุไว้ เช่น ข้อตกลง Southeast Asia
Nuclear Weapon-Free Zone ที่ให้ใช้คะแนนเสียง ๒ ใน ๓ ในการตัดสินใจ ก็ให้ใช้
วิธีการดังกล่าวแทนหลักฉันทามติ
(๓) กรณี ที่ มี ก ารละเมิ ด พั น ธกรณี ต ามกฎบั ต รอย่ า งร้ า ยแรง ที่ ป ระชุ ม
สุดยอดอาเซียนมีอำนาจตัดสินใจด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อกำหนดมาตรการลงโทษ
นอกจากนี้ ยังให้มีความยืดหยุ่นในการผูกพันตามข้อตกลงต่าง ๆ โดยใช้สูตร ASEAN
minus X สำหรับความตกลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งหมายความว่า หากประเทศสมาชิก
ทุกประเทศมีฉันทามติเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ แล้วประเทศที่ยังไม่พร้อมก็อาจเลือกที่จะ
ยังไม่เข้าร่วมได้
การระงับข้อพิพาท (Settlement of Disputes) มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) กำหนดในหลักการให้มีกลไกระงับข้อพิพาท (Dispute Settlement
Mechanism – DSM) สำหรับประชาคมทั้ง ๓ ประชาคม
(๒) รัฐสมาชิกต้องพยายามที่จะระงับข้อพิพาททั้งปวงอย่างสันติ โดยการ
ปรึกษาหารือและการเจรจา
(๓) ให้คู่พิพาทสามารถเลือกใช้กระบวนการไกล่เกลี่ย โดยอาจขอให้ประธาน
อาเซียนหรือเลขาธิการอาเซียนเป็นคนกลางผู้ไกล่เกลี่ยได้
(๔) หากความตกลงเฉพาะกำหนดกลไกระงับข้อพิพาทไว้เป็นการเฉพาะแล้ว
ก็ให้ใช้ความตกลงนั้นบังคับ
(๕) หากข้อขัดแย้งไม่เกีย่ วข้องกับการตีความหรือการใช้ตราสารอาเซียนใด ๆ
ให้ระงับข้อพิพาทดังกล่าวโดยสันติตามข้อบทของสนธิสญ
ั ญาทางไมตรีและความร่วมมือ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตามกฎว่าด้วยขั้นตอนการดำเนินงานของสนธิสัญญา
ดังกล่าว และในกรณีทม่ี กิ ำหนดไว้เป็นอย่างอืน่ เป็นการเฉพาะ ให้ระงับข้อพิพาททีเ่ กีย่ วข้อง
กับการตีความหรือการใช้ความตกลงทางเศรษฐกิจของอาเซียนโดยใช้วิธีการตาม
ข้อบทของพิธีสารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทของอาเซียน
(๖) ในกรณีที่ยังคงระงับข้อพิพาทมิได้ เมื่อได้ใช้วิธีการตามข้อบทว่าด้วย
การระงับข้อพิพาทในกฎบัตรอาเซียนแล้ว ให้เสนอข้อพิพาทนัน้ ไปยังทีป่ ระชุมสุดยอด
อาเซียนเพื่อตัดสิน
(๗) ให้ เ ลขาธิ ก ารอาเซี ย นติ ด ตาม ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามคำแนะนำ
และคำตัดสินจากกลไกระงับข้อพิพาทของประเทศสมาชิก และจัดทำรายงานเสนอ
ต่อที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน
(๘) รั ฐ สมาชิ ก ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามผลการวิ นิ จ ฉั ย
ข้อเสนอแนะ หรือข้อตัดสินใจ ซึง่ เป็นผลจากกลไกระงับข้อพิพาทของอาเซียน อาจส่งเรือ่ ง
ไปยังที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเพื่อตัดสิน
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(๙) หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกฎบัตรอาเซียน รัฐสมาชิกยังคงไว้ซึ่งสิทธิ
ทีจ่ ะใช้วธิ กี ารระงับข้อพิพาทอย่างสันติทรี่ ะบุไว้ในข้อ ๓๓ (๑) ของกฎบัตรสหประชาชาติ๘
หรือตราสารทางกฎหมายระหว่างประเทศอืน่ ๆ ทีร่ ฐั สมาชิกคูพ่ พิ าทเป็นภาคี
งบประมาณและการเงิน (Budget and Finance)
กฎบัตรได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการงบประมาณที่เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและสามารถตรวจสอบได้ และกำหนดให้งบประมาณที่ใช้สำหรับการ
บริหารงานของสำนักงานเลขาธิการอาเซียนมาจากการทีร่ ฐั สมาชิกได้จา่ ยเงินสนับสนุน
โดยส่วนเท่ากัน
การบริหารงานและกระบวนการ (Administration and Procedure)
กำหนดให้ตำแหน่งประธานอาเซียนหมุนเวียนทุกปีบนพืน้ ฐานของลำดับอักษร
ของชื่อภาษาอังกฤษของรัฐสมาชิก ซึ่งในปีปฏิทินที่คนชาติใดดำรงตำแหน่งประธาน
อาเซียน คนชาตินน้ั จะได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานองค์กรต่าง ๆ ของอาเซียน เพือ่ ส่งเสริม
ให้การทำงานเป็นเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ ประธานคณะมนตรี
ประสานงานอาเซียน ประธานคณะมนตรีประชาคมอาเซียนทัง้ ๓ คณะ ประธานองค์กร
ระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขาและเจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงทีเ่ กีย่ วข้องตามความเหมาะสม
และประธานคณะกรรมการผู้แทนถาวร
นอกจากนี้ รัฐสมาชิกทีด่ ำรงตำแหน่งประธานอาเซียนจะต้องส่งเสริมและเพิม่ พูน
ผลประโยชน์ และความเป็นอยู่ที่ดีของอาเซียน รวมถึงความพยายามในการสร้าง
ประชาคมอาเซียนอย่างแข็งขัน โดยการริเริม่ ทางนโยบาย การประสานงาน ฉันทามติ
และความร่วมมือ ส่งเสริมความเป็นศูนย์รวมของอาเซียนและการตอบสนองต่อปัญหา
เร่ ง ด่ ว นหรื อ สถานการณ์ วิ ก ฤติ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ อาเซี ย นอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และทันท่วงที รวมถึงจัดให้มคี นกลางทีม่ ตี ำแหน่งน่าเชือ่ ถือและการจัดการอืน่ เช่นว่านัน้
เพือ่ แก้ไขข้อกังวลเหล่านีโ้ ดยทันที ตลอดจนเป็นตัวแทนของอาเซียนในการเสริมสร้าง
และส่งเสริมความสัมพันธ์กบั หุน้ ส่วนภายนอกภูมภิ าคให้ใกล้ชดิ ขึน้ และปฏิบตั ภิ ารกิจ
และหน้าที่อื่นตามที่อาจได้รับมอบหมาย
ความสัมพันธ์ภายนอก (External Relations) มีหลักการสำคัญ ดังนี้
(๑) ให้อาเซียนเป็นผูผ้ ลักดันหลักในการรวมกลุม่ ระดับภูมภิ าคทีอ่ าเซียนริเริม่ ขึน้
และเน้นการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในโครงสร้างความสัมพันธ์ระดับภูมิภาค
CHARTER OF THE UNITED NATIONS, Article 33;
1. The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of
international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation,
arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their
own choice.
๘
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(๒) ให้ประเทศสมาชิกพยายามหาท่าทีร่วมในเวทีระหว่างประเทศต่าง ๆ
(๓) กำหนดให้ประเทศผู้ประสานงาน (Country Coordinator) มีหน้าที่
ประสานงานความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา หรือองค์กรระหว่าง
ประเทศอืน่ โดยมีคณะกรรมการอาเซียนในประเทศที่ ๓ และองค์การระหว่างประเทศ
(ASEAN Committees in Third Countries and International Organizations)
เป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น การทำงาน โดยเฉพาะการส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ กั บ ประเทศที่
คณะกรรมการนั้นตั้งอยู่
(๔) ให้รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในฐานะองค์กรความร่วมมือเฉพาะสาขา
เป็นผูด้ แู ลความสอดคล้องและความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันของการดำเนินความสัมพันธ์
ภายนอกของอาเซียน
(๕) ให้อำนาจคณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating
Council) แต่เพียงองค์กรเดียวในการกำหนดสถานะความสัมพันธ์อย่างเป็นทางกา
รกับประเทศหรือองค์กรภายนอก โดยที่ประชุมรัฐมนตรีอื่น ๆ สามารถเชิญประเทศ
หรือองค์กรภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นครั้งคราว
บทบัญญัตทิ ว่ั ไปและบทบัญญัตสิ ดุ ท้าย (General and Final Provisions)
กฎบัตรอาเซียนนัน้ สามารถมีการเสนอให้มกี ารแก้ไขปรับปรุงได้ โดยรัฐสมาชิก
ใดๆ อาจเสนอข้อแก้ไขกฎบัตรผ่านทางคณะมนตรีประสานงานอาเซียนซึ่งต้องมี
ฉันทามติให้เสนอข้อแก้ไขต่อไปยังที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
เมื่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนให้ความเห็นชอบโดยฉันทามติแล้ว ข้อแก้ไขดังกล่าว
ต้องได้รับการให้สัตยาบันจากรัฐสมาชิกทุกรัฐด้วยจึงจะมีผลใช้บังคับในวันที่ ๓๐
หลังจากวันที่มีการส่งมอบสัตยาบันสารฉบับสุดท้ายต่อเลขาธิการอาเซียน
นอกจากนี้ กฎบัตรอาเซียนอาจได้รับการทบทวนเมื่อครบ ๕ ปีหลังจากที่มี
ผลใช้บังคับหรือตามที่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน
ทั้งนี้ รัฐสมาชิกใด ๆ สามารถร้องขอให้สำนักงานเลขาธิการอาเซียนตีความ
กฎบัตรตามกฎว่าด้วยขั้นตอนการดำเนินงานที่กำหนดโดยคณะมนตรีประสานงาน
อาเซียนได้ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่เกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างกฎบัตรอาเซียน
กับสิทธิและพันธกรณีของรัฐสมาชิกอาเซียนภายใต้สนธิสญ
ั ญา อนุสญ
ั ญา ความตกลง
ข้อตกลง ปฏิญญา พิธีสาร และตราสารอาเซียนอื่น ๆ ทั้งหมดซึ่งได้มีผลใช้บังคับแล้ว
ก่อนกฎบัตรอาเซียนฉบับปัจจุบนั มีผลใช้บงั คับ ก็ให้ยดึ ถือสิทธิและพันธกรณีตามข้อบท
ของกฎบัตรอาเซียนเป็นสำคัญ
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ความส่งท้าย
“กฎบัตรอาเซียน” ถือเป็นพัฒนาการอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของสมาคมแห่ง
ประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นกรอบทางกฎหมายและทางสถาบันของ
อาเซียนทีช่ ดั เจนเช่นเดียวกันกับองค์การระหว่างประเทศอืน่ ๆ อนาคตของอาเซียนยังคง
ต้องดำเนินต่อไปตามครรลองแห่งการประสานเจตจำนงของประชาชาติอาเซียนเข้าไว้
ด้วยกันตามวัตถุประสงค์หลักนับแต่วาระแรกของการก่อตั้งโดยปฏิญญากรุงเทพ
และดำเนิ น ภารกิ จ อั น เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ส ำคั ญ แห่ ง อนาคต กล่ า วคื อ การจั ด ตั้ ง
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
อย่างไรก็ดี ผูเ้ ขียนหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าอนาคต
ของอาเซี ย นจะมี ก ารทบทวนผลสะท้ อ นจากการ
ประกาศใช้บังคับกฎบัตรฉบับนี้อย่างจริงจัง เพื่อ
ประโยชน์ ใ นการดำเนิ น ภารกิ จ ในฐานะองค์ ก าร
ระหว่างประเทศระดับภูมิภาคให้บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับผลสัมฤทธิ์อย่างเต็มที่
ตามหลักการและเจตนารมณ์ที่ระบุไว้ในกฎบัตรได้
อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการตัดสินใจ
ของอาเซียนทีก่ ฎบัตรได้กำหนดไว้ในหมวด ๗ ให้อยูบ่ นพืน้ ฐานของการปรึกษาหารือ
และ “ฉันทามติ” ซึ่งหมายถึงการตัดสินใจในญัตติใดต้องอาศัยความเห็นชอบของ
ผู้แทนรัฐสมาชิก “ทั้งหมด” เป็นฉันทานุมัตินั้น เห็นว่าอาจเป็นอุปสรรคอย่างสำคัญ
ที่จะทำให้การตัดสินใจของอาเซียนในวิถีที่เหมาะสมไม่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ประเด็นที่
รัฐสมาชิกใดมีสว่ นได้เสียกับข้อมติ รัฐเช่นว่านัน้ ก็อาจไม่ให้ฉนั ทามติได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
กรณีทรี่ ฐั สมาชิกกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดกฎบัตรอย่างร้ายแรง หรือไม่ปฏิบตั ิ
ตามข้อกำหนดในกฎบัตร
เมื่ อ “กฎบั ต รสมาคมแห่ ง ประชาชาติ เ อเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ”
ได้มีผลใช้บังคับแล้ว จึงถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจำต้องพิจารณา
ศึกษาผลการใช้บงั คับและร่วมกันหารือพิจารณาปรับปรุงเพือ่ ให้ทนั ต่อพลวัตของสังคม
ระหว่างประเทศ และสามารถเป็นกลไกสำคัญที่สามารถอำนวยประโยชน์ตามที่ได้มี
การมุ่งหวังไว้ว่ารัฐสมาชิกของอาเซียนจะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างราบรื่นดังคำขวัญ
ของอาเซียนที่ว่า “วิสัยทัศน์เดียว อัตลักษณ์เดียว ประชาคมเดียว” ตลอดไป
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