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นายปณิธัศร์  ปทุมวัฒน์
นิติกร สำนักกฎหมาย

สมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast 
Asian Nations) หรือที่รู้จักและเรียกขานกันในนาม “อาเซียน (ASEAN)” นั้น  
นบัเปน็ความรว่มมอืระดบัภมูภิาคของกลุม่ประเทศในดนิแดนเอเชยีอาคเนยเ์พือ่จดัตัง้ 
เวทีความร่วมมือและประสานประโยชน์ระหว่างกันมาเป็นเวลากว่า ๔๒ ปีแล้ว ทั้งนี ้
อาเซยีนไดร้บัการบรูณาการภายใตย้ทุธศาสตรใ์หมค่รัง้สำคญัอนัเปน็ผลจากการจดัใหม้ี 
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 
ผลใชบ้งัคบักบัประเทศภาคสีมาชกิโดยรวมถงึประเทศไทยของเรา หนา้ตา่งโลก : The 
Knowledge Windows  จึงขอนำเสนอข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับสาระสำคัญ
ของกฎบัตรอาเซียนต่อท่านผู้อ่านในบทความตอน The ASEAN Charter : กฎบัตร
สมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ความท่ัวไปเก่ียวกับสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
เม่ือวันท่ี ๘ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๖๗ (พ.ศ. ๒๕๑๐) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การต่างประเทศจาก ๕ ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันได้แก่ ประเทศ 
อนิโดนเีซยี มาเลเซยี ฟลิปิปนิส ์สงิคโปร ์และประเทศไทยไดป้ระชมุรว่มกนั ณ กระทรวง 
การต่างประเทศของไทย และประกาศปฏิญญากรุงเทพ ค.ศ. ๑๙๖๗ (Bangkok 

 ๑ ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒.
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The ASEAN Charter :  
กฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 ๒ โปรดดู  บวรศักด์ิ  อุวรรณโณ, แฉเอกสาร “ลับท่ีสุด” ปราสาทพระวิหาร พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๕๑, พิมพ์คร้ังแรก, (กรุงเทพฯ : 
มติชน, ๒๕๕๑), หน้า ๒๑๑.  
  ๓ See The off icial website of the Association of the Southeast Asian Nations, Founding of ASEAN,  
(DEC 5th, 2009). Available URL : http://www.aseansec.org/20024.htm 

Declaration ๑๙๖๗) ขึ้นใช้บังคับอันมีผลเป็นการประกาศเจตจำนงระดับภูมิภาค 
ในการจัดต้ังสมาคมความร่วมมือระดับภูมิภาคระหว่างประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
คือ “สมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” หรือ อาเซียน (ASEAN) ข้ึน 

ซึง่แนวคดิในการกอ่ตัง้เวทคีวามรว่มมอืดงักลา่วนีเ้ปน็การรเิริม่ของ พนัเอก 
ถนัด  คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้น ซึ่งบุคคลผู้นี้ 
ยังได้เคยมีบทบาทสำคัญในการมีหนังสือไปถึงนายอู ถั่น รักษาการเลขาธิการองค์การ 
สหประชาชาต ิเมือ่วนัที ่๑๓ กรกฎาคม ๒๕๐๕ เพือ่ประทว้งคำพพิากษาของศาลยตุธิรรม 
ระหว่างประเทศในคดี “ปราสาทพระวิหาร” และตั้งข้อสงวนอันชัดแจ้งเกี่ยวกับสิทธิ 
ใด ๆ ที่ประเทศไทยมี หรืออาจมีในอนาคต เพื่อเอาปราสาทพระวิหารกลับคืนมา  
โดยอาศัยกระบวนการทางกฎหมายที่มีอยู่ หรือที่จะพึงนำมาใช้ได้ในภายหลัง และตั้ง
ข้อประท้วงต่อคำพิพากษาที่ตัดสินให้ปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชาไว้อีกด้วย ๒ 

สำหรับความมุ่งหมายของปฏิญญากรุงเทพนั้น มีเจตนารมณ์ที่จะจัดตั้งเวที 
แหง่ความรว่มมอืและประสานประโยชนใ์นดา้นเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม การศกึษา  

เทคโนโลยแีละวทิยาการตลอดจนดา้นอืน่ ๆ  ทีส่ำคญัระหวา่งดนิแดน 
ในภมูภิาค นอกจากนีย้งัมคีวามมุง่ประสงคใ์นการสง่เสรมิเสถยีรภาพ
และความสันติสุขของภูมิภาคภายใต้หลักนิติธรรมและนิติรัฐ เคารพ 
ในหลักการอยู่ร่วมกันสากลภายใต้หลักการทั่วไปของกฎบัตร 
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 
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 ๔ โปรดดู ประภัสสร์ เทพชาตรี, รศ. ดร., ๔๐ ปีอาเซียน, ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒.
  ๕ อย่างไรก็ดี แม้ก่อนที่อาเซียนจะมีการตกลงใช้กฎบัตรอาเซียนซึ่งมีบทบัญญัติรับรองสถานะบุคคลเป็นองค์การระหว่าง 
ประเทศไว้ก็ตาม ก็ยังมีผู้เห็นว่าอาเซียนเป็นองค์การระหว่างประเทศ โดยมีข้อพิจารณาสนับสนุนว่า อาเซียนได้เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ 
ของรัฐ มีธรรมนูญก่อต้ังซ่ึงมีลักษณะของสนธิสัญญา มีองค์กรทำหน้าท่ีตามวัตถุประสงค์อย่างถาวร ตลอดจนมีสิทธิหน้าท่ีและความสามารถ 
ในทางระหว่างประเทศ ดูเพ่ิมเติม ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล, อาเซียนกับความสัมพันธ์ทางกฎหมายในกลุ่มประเทศสมาชิกและความสัมพันธ์ 
ภายนอกอาเซียน, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี, ๒๕๓๙  

ครัง้แรกขึน้ทีบ่าหล ีประเทศอนิโดนเีซยี ในป ีค.ศ. ๑๙๗๖ ซึง่นบัเปน็การพลกิโฉมหนา้ 
ทางประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของอาเซียน และถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือ 
ในดา้นตา่ง ๆ  โดยบทบาทสำคญัอนัถอืเปน็ความสำเรจ็ของอาเซยีนกค็อื บทบาทในการ 
ต่อต้านภัยคุกคามจากฝ่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ในช่วงสงครามเย็น โดยการกดดัน 
เวียดนามให้ถอนกำลังทหารออกจากประเทศกัมพูชาได้สำเร็จและเม่ือสงครามเย็น 
สิ้นสุดลง อาเซียนก็ได้หันมาดำเนินการพัฒนาความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจมากย่ิงข้ึน 
โดยในปี ค.ศ. ๑๙๙๒ ได้มีมติจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ AFTA ขึ้น๔ 

ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนคร้ังท่ี ๙ 
(The ๙th ASEAN Summit) ในปี ค.ศ. ๒๐๐๓ 
ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ที่ประชุมได้ 
เห็นชอบแผนการบูรณาการภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่ 
ของอาเซียน คือ การจัดตั้งประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community) ขึ้น และต่อมาในคราว 
การประชมุสดุยอดผูน้ำอาเซยีนครัง้ที ่๑๒ ในป ีค.ศ. 
๒๐๐๗ ที่ประชุมก็ได้เน้นย้ำถึงภารกิจที่จะต้อง 

จัดตั้งประชาคมอาเซียนให้สำเร็จเป็นรูปธรรมภายในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘)
 โดยหากจะกล่าวถึงพัฒนาการครั้งสำคัญของอาเซียน สิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธ 

ไดก้ค็อื การทีอ่าเซยีนไดจ้ดัใหม้ ี“กฎบตัรอาเซยีน” ขึน้เปน็กตกิาสงูสดุขึน้ใชบ้งัคบั 
แก่ประเทศสมาชิกทั้ง ๑๐ ประเทศ และวางหลักการและกฎเกณฑ์สำคัญต่างๆ 
ของ “องคก์าร” ใหเ้ปน็รปูธรรม และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ไดเ้ปน็ผลใหอ้าเซยีนเปน็ที่ 
ยอมรบัมากยิง่ขึน้ในทางวชิาการดา้นกฎหมายระหวา่งประเทศวา่ บดันี ้“อาเซยีน” 
ไดเ้ปน็ “องคก์ารระหวา่งประเทศระดบัรฐับาล” โดยปราศจากขอ้กงัขา มไิดเ้ปน็แต่
เพยีงเวทกีารประชมุระหวา่งประเทศเพือ่แสวงความรว่มมอืในภมูภิาคซึง่รฐัสมาชกิ 
ผูกพันกันด้วย “สำนึกของประชาชาติอาเซียน” หรือ “ASEAN Spirit” ในการ 
เกาะเกี่ยวผูกพันกันตลอดจนปฏิบัติตามพันธกรณีที่ตกลงร่วมกันเท่านั้น๕
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กฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 กฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ กฎบัตรอาเซียน  
เป็นกรอบความตกลงที่กำหนดเป้าหมาย หลักการ โครงสร้างองค์กร และกลไก 
ที่สำคัญต่าง ๆ ของอาเซียน ตลอดจนกำหนดสถานะนิติบุคคลแก่อาเซียนไว้ด้วย ทั้งนี้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนในการดำเนินการตามเป้าหมาย 
ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมตัวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ภายในปี ๒๕๕๘ 
ตลอดจนสรา้งกลไกทีจ่ะสง่เสรมิใหร้ฐัสมาชกิปฏบิตัติามความตกลงตา่ง ๆ  ของอาเซยีน 
และทำให้อาเซียนเป็นองค์กรท่ีใกล้ชิดและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง 
มากยิ่งขึ้น

ภูมิหลังและกระบวนการยกร่างกฎบัตรอาเซียน
 เมือ่เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ทีป่ระชมุสดุยอดอาเซยีน ครัง้ที ่๑๑ เหน็ชอบ 

ให้จัดทำกฎบัตรอาเซียนและตั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิเรื่องกฎบัตรอาเซียน (Eminent 
Persons Group on the ASEAN Charter-EPG) เพือ่จดัทำขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัทศิทาง 
การรวมตัวของอาเซียนและสาระสำคัญที่ควรมีปรากฏในกฎบัตร

 ตอ่มาทีป่ระชมุสดุยอดอาเซยีน ครัง้ที ่๑๒ ในเดอืนมกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้มอบหมายใหค้ณะทำงานระดับสูงในการยกร่าง 
กฎบัตรอาเซียน (High Level Task Force on the ASEAN 
Charter-HLTF) ทำการยกรา่งกฎบตัรฯ เพือ่เสนอใหผู้น้ำอาเซยีน 
ลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๓ ที่ประเทศ 
สิงคโปร์ต่อไป โดยในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม 
๒๕๕๐ คณะทำงานระดบัสงูในการยกรา่งกฎบตัรอาเซยีนไดป้ระชมุ 
กนัทัง้สิน้จำนวน ๑๓ ครัง้ และไดร้ายงานความคบืหนา้และขอรบั
แนวนโยบายจากทีป่ระชมุรฐัมนตรตีา่งประเทศอาเซยีนเปน็ระยะ 
โดยได้ยกร่างกฎบัตรเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๐๖

 ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๑๔ ที่จัดขึ้นใน 
ประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดก็ 
ได้มีการลงนามครบทั้ง ๑๐ ประเทศ ซึ่งหลังจากการลงนามแล้ว  

 ๖ สำนกัวชิาการ สำนกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร, สรปุสาระสำคญัของกฎบตัรอาเซยีน(ASEAN Charter); เอกสาร 
ประกอบการพจิารณาการใหค้วามเหน็ชอบเอกสารสำคญัทีเ่กีย่วกบัความรว่มมอืในกรอบอาเซยีนและการรวมตวัเปน็ประชาคมอาเซยีน 
(อพ. ๑/๑๕๕๒, การประชุมร่วมกันของรัฐสภา สมัยสามัญทั่วไป), (กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๕๒)  
หน้า ๓๕.
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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

อารัมภบท (Preamble) ประกอบด้วย ความเป็นมาของอาเซียน 
เหตุผลในการจัดทำกฎบัตร การสร้าง “ประชาคมอาเซียน” อันประกอบด้วย 
ประชาคม ๓ เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมความมั่นคงอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ตลอดจนผลักดันให้อาเซียน 
เป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

 เป้าหมายและหลักการ (Purposes and Principles) ระบุเป้าหมาย 
ของอาเซียนและหลักการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสมาชิก ได้แก่ เป้าหมาย 
การสง่เสรมิสนัตภิาพ เสถยีรภาพความสามารถในการแขง่ขนัของภมูภิาค ความกนิดอียูด่ ี
ของประชาชน ความมั่นคงของมนุษย์ การส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคมและวัฒนธรรม การลดช่องว่างการพัฒนา การส่งเสริมประชาธิปไตย 
การเคารพสิทธิมนุษยชน การพัฒนาอย่างยั่งยืน สิ่งแวดล้อม การศึกษา ยาเสพติด  
การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน เป็นต้น โดยได้กำหนดหลักการสำคัญ ได้แก่ เรื่อง 
การเคารพหลักอำนาจอธิปไตย การไม่แทรกแซงกิจการภายใน หลักนิติธรรม 
และธรรมาภิบาล และการเคารพความแตกต่างของชาติพันธุ์และวัฒนธรรม เป็นต้น

 สถานะบคุคล (Legal Personality) ใหอ้าเซยีนมสีภาพบคุคลตามกฎหมาย 
ระหว่างประเทศ ในฐานะ “องค์การระหว่างประเทศระดับรัฐบาล (Inter-governmental 
Organisation)”

๗ 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 ratif ication 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 ratif ication with the Secretary-General of ASEAN
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 สมาชิกภาพ (Membership) กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการ 
ในการรับสมาชิกใหม่ เช่น เป็นประเทศที่มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ในภูมิภาค 
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตแ้ละไดร้บัการรบัรองจากประเทศสมาชกิอาเซยีน การยนิยอม 
ผูกพันตามกฎบัตรและสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีในฐานะรัฐสมาชิกของอาเซียนได้  
รวมทั้งการกำหนดให้รัฐสมาชิกมีสิทธิและหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร 
และความตกลงต่าง ๆ ของอาเซียน นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้รัฐสมาชิกมีหน้าที่ 
ในการออกกฎหมายภายในที่เหมาะสมเพื่อรองรับกฎบัตรและความตกลงต่าง ๆ  
รวมถึงตรากฎหมายภายในเพื่อรองรับพันธกรณีตามกฎบัตรอาเซียนด้วย

 องค์กรของอาเซียน (Organs) ประกอบด้วย 
๑) ทีป่ระชมุสดุยอดอาเซยีน (ASEAN Summit) ประกอบดว้ย ประมขุของรฐั 

หรือหัวหน้ารัฐบาลของรัฐสมาชิกซึ่งจะมีการจัดประชุมขึ้นปีละ ๒ ครั้ง เปรียบเสมือน 
องค์กรสูงสุดในการกำหนดนโยบายของอาเซียน มีภารกิจในการพิจารณาหารือ  
มอบแนวนโยบายตลอดจนตัดสินใจในประเด็นหลักท่ีเก่ียวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของอาเซียนในเรื่องสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐสมาชิก และในประเด็นอื่นที่ได้
มีการนำเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนโดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียน 
คณะมนตรีประชาคมอาเซียน หรือองค์กรระดับรัฐมนตรีเฉพาะสาขา  

ทั้งนี้ ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนมีอำนาจ 
สั่งการให้รัฐมนตรีในแต่ละคณะมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
จัดการประชุมเฉพาะกิจระหว่างรัฐมนตรีเพื่อ 
หารือประเด็นสำคัญท่ีเก่ียวกับอาเซียน และมีลักษณะ 
คาบเก่ียวระหว่างคณะมนตรีประชาคมอาเซียนต่าง ๆ   
และยงัมอีำนาจในการอนมุตักิารจดัตัง้และการยบุ 
องค์กรระดับรัฐมนตรีเฉพาะสาขาและสถาบันอ่ืน ๆ 
ของอาเซียน ตลอดจนมีอำนาจในการแต่งตั้ง 

เลขาธิการอาเซียนซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่กำหนดในกฎบัตรอีกด้วย
นอกจากนี้เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินใด ๆ ที่กระทบต่ออาเซียน ที่ประชุม 

จะมีหน้าที่ดำเนินการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นว่านั้นโดยดำเนินมาตรการ 
ที่เหมาะสมต่อไป

๒) คณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Council) 
ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน  
มภีารกจิในการเตรยีมการประชมุของทีป่ระชมุสดุยอดอาเซยีน ประสานงานกจิการใน 
ดา้นทีส่ำคญัตา่ง ๆ  เชน่ เกีย่วกบัการอนวุตักิารตามความตกลงและขอ้มตขิองทีป่ระชมุ 
สุดยอดอาเซียน ประสานงานกับคณะมนตรีประชาคมอาเซียนต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม 
ความสอดคลอ้งกนัของนโยบาย ประสทิธภิาพ และความรว่มมอืระหวา่งกนั ตลอดจน 
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ประสานงานเกี่ยวกับรายงานของคณะมนตรีประชาคมอาเซียนซึ่งต้องเสนอต่อ 
ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน 

นอกจากนีย้งัมภีารกจิในการพจิารณารายงานประจำปขีองเลขาธกิารอาเซยีน 
เกี่ยวกับการดำเนินงานของอาเซียนและของสำนักงานเลขาธิการอาเซียนตลอดจน 
องค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เห็นชอบการแต่งตั้งและการยุติหน้าที่ของรองเลขาธิการ 
อาเซียน ตามข้อเสนอแนะของเลขาธิการอาเซียน และปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่กำหนด
ไว้ในกฎบัตรนี้ หรือหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียน 

 ๓) คณะมนตรีประชาคมอาเซียน (ASEAN Community Councils)
   คณะมนตรีประชาคมอาเซียนต่าง ๆ ประกอบด้วยคณะมนตรีประชาคม 

การเมืองและความม่ันคงอาเซียน คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และคณะมนตรี 
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีการจัดประชุมขึ้นอย่างน้อย ๒ ครั้งต่อปี  
โดยมีเป็นรัฐมนตรีจากรัฐสมาชิกซ่ึงดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนทำหน้าท่ีเป็นประธาน 
ในการประชมุ โดยคณะมนตรปีระชาคมอาเซยีนแตล่ะคณะนัน้มีองคก์รระดบัรฐัมนตรี 
เฉพาะสาขาที่เกีย่วขอ้งในขอบขา่ยการดำเนนิงานซึง่เปน็ผูแ้ทนซึง่รัฐสมาชกิแตง่ตั้งให้
เข้าร่วมประชุมคณะมนตรีประชาคมอาเซียนแต่ละคณะ  

   โดยเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละประชาคมน้ัน คณะมนตรีประชาคม 
อาเซียนแต่ละคณะจะมีภารกิจในการติดตามและดำเนินการเกี่ยวกับการอนุวัติตาม 
ข้อมติของที่ประชุมสุดยอดอาเซียนที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม ตลอดจนประสาน 
การปฏิบัติงานท่ีอยู่ในขอบข่ายการดำเนินงานและในประเด็นซ่ึงคาบเก่ียวกับคณะมนตรี 
ประชาคมอื่น ๆ โดยจะเสนอรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในขอบข่าย 
การดำเนินงานของตนต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเพื่อพิจารณาต่อไป 

๔) องคก์รรฐัมนตรเีฉพาะสาขา (ASEAN Sectoral Ministerial Bodies) 
จัดตั้งขึ้นโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานตามอำนาจ 
หน้าที่ของแต่ละองค์กรที่มีอยู่แตกต่างกันไปในแต่ละสาขา ตลอดจนปฏิบัติตาม 
ความตกลงและข้อตัดสินใจของท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนท่ีอยู่ในขอบข่ายการดำเนินงาน 
ขององค์กร โดยเสริมสร้างความร่วมมือในสาขาให้เข้มแข็งข้ึน เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริม 
และสนับสนุนการรวมตัวของอาเซียนและการสร้างประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ ต้องเสนอ
รายงานและข้อเสนอแนะต่อคณะมนตรีประชาคมอาเซียนของแต่ละองค์กรอีกด้วย

 ๕) สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ซึ่งอยู่ภายใต้การ 
บรหิารงานของเลขาธกิารอาเซยีน (Secretary General of ASEAN) ซึง่มบีทบาทมาก 
ในการปฏบิตัหินา้ทีเ่ปน็ผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของเจา้หนา้ที ่(Chief Administrative 
Off icer) ของอาเซียน นอกจากนี้ เลขาธิการอาเซียนจะมีบทบาทในการติดตาม 
การปฏิบัติตามคำตัดสินของกลไกระงับข้อพิพาทและรายงานต่อท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน 
และสนับสนุนการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรของอาเซียนกับภาคประชาสังคม ท้ังน้ี 
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ให้มีรองเลขาธิการอาเซียน (Deputy Secretary-General)จำนวน ๔ คน โดย ๒ คน  
จะมาจากการหมุนเวียนตามลำดับตัวอักษรประเทศ มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๓ ปี  
และอีก ๒ คนมาจากการคัดเลือกตามความสามารถมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๓ ปี 
และอาจได้รับการต่ออายุได้อีก ๑ วาระ

 ๖) คณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน (Committee of 
Permanent Representatives to ASEAN) ประเทศสมาชิกจะแต่งตั้งผู้แทน 
ระดับเอกอัครราชทูตเพื่อทำหน้าที่คณะผู้แทนถาวรประจำอาเซียนโดยมีถิ่นพำนัก  
ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ผู้แทนถาวรรวมกันตั้งขึ้นเป็นคณะกรรมการ 
ผู้แทนถาวร มีภารกิจในการสนับสนุนการทำงานของคณะมนตรีประชาคมอาเซียน 
และองค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา ประสานงานกับสำนักเลขาธิการ 
อาเซยีนแหง่ชาตแิละองคก์รระดบัรฐัมนตรอีาเซยีนเฉพาะสาขาอืน่ ๆ  ตลอดจนเลขาธิการ 
อาเซียนและสำนักเลขาธิการอาเซียนในทุกเร่ืองท่ีเก่ียวกับงานของตน 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 
ผูเ้ชีย่วชาญขึน้มายกรา่งเอกสารกำหนดขอบเขตอำนาจหนา้ที ่(Term of Reference) 
ขององคก์รดงักลา่ว ทัง้นี ้ทีป่ระชมุรฐัมนตรตีา่งประเทศไดใ้หแ้นวทางวา่ อำนาจหนา้ที ่
ของกลไกสิทธิมนุษยชนไม่ควรจำกัดแค่การให้คำปรึกษา แต่ควรรวมถึงการติดตาม 
และประเมนิสถานการณส์ทิธมินษุยชนในภมูภิาค การสง่เสรมิการศกึษาและการตืน่ตวั 
ของหน่วยงานภาครัฐและประชาชนด้วย

 ๙) มูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation) มีหน้าที่สนับสนุนเลขาธิการ 
อาเซยีนและดำเนนิการรว่มกบัองคก์รของอาเซยีนทีเ่กีย่วขอ้งในการสนบัสนนุการสรา้ง 
ประชาคมอาเซียน โดยดำเนินบทบาทในการการส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียน 
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน และการดำเนินการร่วมกันท่ีใกล้ชิดระหว่างภาคธุรกิจ  
ภาคประชาสังคม นักวิชาการ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ในอาเซียน
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 องคภาวะท่ีมีความสัมพันธ์กับอาเซียน (Entities Associated with ASEAN) 
ใหอ้าเซยีนสามารถมปีฏสิมัพนัธก์บัองคก์รตา่ง ๆ  ทีส่นบัสนนุหลกัการและวตัถปุระสงค ์
ของอาเซยีนตามรายชือ่ในภาคผนวก ๒ ของกฎบตัรอาเซยีนได ้ซึง่ไดม้กีารแบง่ประเภท 
องค์กรดังกล่าวเป็น ๕ ประเภท ได้แก่ 

 ๑) องค์กรรัฐสภา อันได้แก่ สมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary 
Assemble – AIPA) 

 ๒) องคก์รภาคธรุกจิ  เชน่ สมาคมธนาคารอาเซยีน สภาทีป่รกึษาธรุกจิอาเซยีน 
และสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน เป็นต้น

 ๓)  สถาบันวิชาการ อันได้แก่ เครือข่ายสถาบันศึกษายุทธศาสตร์และนานาชาติ 
ระหว่างประเทศของอาเซียน

 ๔) องคก์รภาคประชาสงัคม เชน่ สถาบนัการศกึษาดา้นวทิยาศาสตรว์ศิวกรรม
และเทคโนโลยแีหง่อาเซยีน สมาพนัธน์ายจา้งอาเซยีน และสมาคมกฎหมายของอาเซยีน 
เป็นต้น

 ๕)  องคก์รอืน่ๆ กฎบตัรอาเซยีนไดใ้หอ้ำนาจเลขาธกิารอาเซยีนในการปรบัปรงุ 
เพิ่มเติมองค์กรอื่นในภาคผนวก ๒ นี้ได้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้แทน 
ถาวรประจำอาเซียน (Committee of Permanent Representatives to 
ASEAN) ซึ่งปัจจุบันในส่วนขององค์กรอื่นนี้มีทั้งสิ้นรวม ๔ องค์กรด้วยกัน ได้แก่ 
ที่ประชุมอธิบดีกรมตำรวจอาเซียน สหพันธ์สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ด้านอาหารแห่งอาเซียน ศูนย์การพัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
คณะทำงานว่าด้วยกลไกสิทธิมนุษยชนแห่งอาเซียน

 เอกสทิธิแ์ละความคุม้กนัทางการทตู (Immunities and Privileges) ระบ ุ
หลักการอย่างกว้างในการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตเท่าที่จำเป็นเพื่อให ้
บรรลคุวามมุง่ประสงคข์องอาเซยีน หรอืในการปฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งอสิระในดนิแดนของ 
รัฐสมาชิกใด ๆ แก่สำนักเลขาธิการอาเซียนและองค์กรอื่น ๆ ของอาเซียน  เลขาธิการ 
อาเซยีนและเจา้หนา้ทีข่องสำนกัเลขาธกิารอาเซยีน ตลอดจนผูแ้ทนถาวรของรฐัสมาชกิ 
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) กรณีที่มีการละเมิดพันธกรณีตามกฎบัตรอย่างร้ายแรง ที่ประชุม 
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) หากขอ้ขดัแยง้ไมเ่กีย่วขอ้งกบัการตคีวามหรอืการใชต้ราสารอาเซยีนใด ๆ   

ให้ระงับข้อพิพาทดังกล่าวโดยสันติตามข้อบทของสนธิสัญญาทางไมตรีและความร่วมมือ 
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตามกฎว่าด้วยข้ันตอนการดำเนินงานของสนธิสัญญา 
ดังกล่าว และในกรณีท่ีมิกำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนเป็นการเฉพาะ ให้ระงับข้อพิพาทท่ีเก่ียวข้อง 
กับการตีความหรือการใช้ความตกลงทางเศรษฐกิจของอาเซียนโดยใช้วิธีการตาม 
ข้อบทของพิธีสารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทของอาเซียน

(๖) ในกรณีที่ยังคงระงับข้อพิพาทมิได้ เมื่อได้ใช้วิธีการตามข้อบทว่าด้วย 
การระงบัขอ้พพิาทในกฎบตัรอาเซยีนแลว้ ใหเ้สนอขอ้พพิาทนัน้ไปยงัทีป่ระชมุสดุยอด 
อาเซียนเพื่อตัดสิน

 (๗) ให้เลขาธิการอาเซียนติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติตามคำแนะนำ 
และคำตัดสินจากกลไกระงับข้อพิพาทของประเทศสมาชิก และจัดทำรายงานเสนอ 
ต่อที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน 

(๘) รัฐสมาชิกที่ ได้รับผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามผลการวินิจฉัย 
ขอ้เสนอแนะ หรอืขอ้ตดัสนิใจ ซึง่เปน็ผลจากกลไกระงบัขอ้พพิาทของอาเซยีน อาจสง่เรือ่ง 
ไปยังที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเพื่อตัดสิน 
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 (๙) หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกฎบัตรอาเซียน รัฐสมาชิกยังคงไว้ซึ่งสิทธิ 
ทีจ่ะใชว้ธิกีารระงบัขอ้พพิาทอยา่งสนัตทิีร่ะบไุวใ้นข้อ ๓๓ (๑) ของกฎบัตรสหประชาชาติ๘ 
หรือตราสารทางกฎหมายระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ท่ีรัฐสมาชิกคู่พิพาทเป็นภาคี

งบประมาณและการเงิน (Budget and Finance) 
 กฎบัตรได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการงบประมาณที่เป็นไปตาม 

มาตรฐานสากลและสามารถตรวจสอบได้ และกำหนดให้งบประมาณที่ใช้สำหรับการ 
บรหิารงานของสำนกังานเลขาธกิารอาเซยีนมาจากการทีร่ฐัสมาชกิไดจ้า่ยเงนิสนบัสนนุ 
โดยส่วนเท่ากัน 

 การบริหารงานและกระบวนการ (Administration and Procedure) 
กำหนดใหต้ำแหนง่ประธานอาเซยีนหมนุเวยีนทกุปบีนพืน้ฐานของลำดบัอกัษร 

ของชื่อภาษาอังกฤษของรัฐสมาชิก ซึ่งในปีปฏิทินที่คนชาติใดดำรงตำแหน่งประธาน 
อาเซียน คนชาติน้ันจะได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานองค์กรต่าง ๆ  ของอาเซียน เพ่ือส่งเสริม 
ให้การทำงานเป็นเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ ประธานคณะมนตรี 
ประสานงานอาเซยีน ประธานคณะมนตรปีระชาคมอาเซยีนทัง้ ๓ คณะ ประธานองคก์ร 
ระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขาและเจ้าหน้าท่ีระดับสูงท่ีเก่ียวข้องตามความเหมาะสม 
และประธานคณะกรรมการผู้แทนถาวร 

นอกจากน้ี รัฐสมาชิกท่ีดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนจะต้องส่งเสริมและเพ่ิมพูน 
ผลประโยชน์ และความเป็นอยู่ที่ดีของอาเซียน รวมถึงความพยายามในการสร้าง 
ประชาคมอาเซียนอย่างแข็งขัน โดยการริเร่ิมทางนโยบาย การประสานงาน ฉันทามติ 
และความรว่มมอื สง่เสรมิความเปน็ศนูยร์วมของอาเซยีนและการตอบสนองตอ่ปญัหา 
เร่งด่วนหรือสถานการณ์วิกฤติที่มีผลกระทบต่ออาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
และทนัทว่งท ีรวมถงึจดัใหม้คีนกลางทีม่ตีำแหนง่นา่เชือ่ถอืและการจดัการอืน่เชน่วา่นัน้ 
เพือ่แกไ้ขขอ้กงัวลเหลา่นีโ้ดยทนัท ี ตลอดจนเปน็ตวัแทนของอาเซยีนในการเสรมิสรา้ง
และสง่เสรมิความสมัพนัธก์บัหุน้สว่นภายนอกภมูภิาคใหใ้กลช้ดิขึน้ และปฏบิตัภิารกจิ
และหน้าที่อื่นตามที่อาจได้รับมอบหมาย

 ความสัมพันธ์ภายนอก (External Relations) มีหลักการสำคัญ ดังนี้ 
 (๑) ให้อาเซียนเป็นผู้ผลักดันหลักในการรวมกลุ่มระดับภูมิภาคท่ีอาเซียนริเร่ิมข้ึน 

และเน้นการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในโครงสร้างความสัมพันธ์ระดับภูมิภาค 

๘ 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, f irst 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.
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The ASEAN Charter :  
กฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 (๒)  ให้ประเทศสมาชิกพยายามหาท่าทีร่วมในเวทีระหว่างประเทศต่าง ๆ 
 (๓)  กำหนดให้ประเทศผู้ประสานงาน (Country Coordinator) มีหน้าที่ 

ประสานงานความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา หรือองค์กรระหว่าง 
ประเทศอืน่ โดยมคีณะกรรมการอาเซยีนในประเทศที ่๓ และองคก์ารระหวา่งประเทศ 
(ASEAN Committees in Third Countries and International Organizations) 
เป็นผู้สนับสนุนการทำงาน โดยเฉพาะการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศที่ 
คณะกรรมการนั้นตั้งอยู่ 

 (๔)  ให้รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในฐานะองค์กรความร่วมมือเฉพาะสาขา 
เป็นผู้ดูแลความสอดคล้องและความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของการดำเนินความสัมพันธ์ 
ภายนอกของอาเซียน 

 (๕)  ให้อำนาจคณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating 
Council) แต่เพียงองค์กรเดียวในการกำหนดสถานะความสัมพันธ์อย่างเป็นทางกา
รกับประเทศหรือองค์กรภายนอก โดยที่ประชุมรัฐมนตรีอื่น ๆ สามารถเชิญประเทศ 
หรือองค์กรภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นครั้งคราว 

 บทบัญญัติท่ัวไปและบทบัญญัติสุดท้าย (General and Final Provisions) 
กฎบตัรอาเซยีนนัน้สามารถมกีารเสนอใหม้กีารแกไ้ขปรบัปรงุได ้โดยรฐัสมาชกิ 

ใดๆ อาจเสนอข้อแก้ไขกฎบัตรผ่านทางคณะมนตรีประสานงานอาเซียนซึ่งต้องมี 
ฉันทามติให้เสนอข้อแก้ไขต่อไปยังที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเพื่อพิจารณาเห็นชอบ  
เมื่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนให้ความเห็นชอบโดยฉันทามติแล้ว ข้อแก้ไขดังกล่าว 
ต้องได้รับการให้สัตยาบันจากรัฐสมาชิกทุกรัฐด้วยจึงจะมีผลใช้บังคับในวันที่ ๓๐  
หลังจากวันที่มีการส่งมอบสัตยาบันสารฉบับสุดท้ายต่อเลขาธิการอาเซียน

นอกจากนี้ กฎบัตรอาเซียนอาจได้รับการทบทวนเมื่อครบ ๕ ปีหลังจากที่มี 
ผลใช้บังคับหรือตามที่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน 

ทั้งนี้ รัฐสมาชิกใด ๆ สามารถร้องขอให้สำนักงานเลขาธิการอาเซียนตีความ 
กฎบัตรตามกฎว่าด้วยขั้นตอนการดำเนินงานที่กำหนดโดยคณะมนตรีประสานงาน 
อาเซียนได้ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่เกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างกฎบัตรอาเซียน 
กบัสทิธแิละพนัธกรณขีองรฐัสมาชกิอาเซยีนภายใตส้นธสิญัญา อนสุญัญา ความตกลง 
ข้อตกลง ปฏิญญา พิธีสาร และตราสารอาเซียนอื่น ๆ ทั้งหมดซึ่งได้มีผลใช้บังคับแล้ว 
กอ่นกฎบตัรอาเซยีนฉบบัปจัจบุนัมผีลใชบ้งัคบั กใ็หย้ดึถอืสทิธแิละพนัธกรณตีามขอ้บท 
ของกฎบัตรอาเซียนเป็นสำคัญ
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ความส่งท้าย

“กฎบัตรอาเซียน” ถือเป็นพัฒนาการอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของสมาคมแห่ง 
ประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นกรอบทางกฎหมายและทางสถาบันของ 
อาเซยีนทีช่ดัเจนเชน่เดยีวกนักบัองคก์ารระหวา่งประเทศอืน่ ๆ  อนาคตของอาเซยีนยงัคง 
ตอ้งดำเนนิตอ่ไปตามครรลองแหง่การประสานเจตจำนงของประชาชาตอิาเซยีนเขา้ไว้ 
ด้วยกันตามวัตถุประสงค์หลักนับแต่วาระแรกของการก่อตั้งโดยปฏิญญากรุงเทพ  
และดำเนินภารกิจอันเป็นยุทธศาสตร์สำคัญแห่งอนาคต กล่าวคือ การจัดตั้ง 
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

อยา่งไรกด็ ีผูเ้ขยีนหวงัเปน็อยา่งยิง่วา่อนาคต 
ของอาเซียนจะมีการทบทวนผลสะท้อนจากการ 
ประกาศใช้บังคับกฎบัตรฉบับนี้อย่างจริงจัง เพื่อ 
ประโยชน์ในการดำเนินภารกิจในฐานะองค์การ 
ระหว่างประเทศระดับภูมิภาคให้บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับผลสัมฤทธิ์อย่างเต็มที ่
ตามหลักการและเจตนารมณ์ที่ระบุไว้ในกฎบัตรได้ 
อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการตัดสินใจ 

ของอาเซยีนทีก่ฎบตัรไดก้ำหนดไวใ้นหมวด ๗ ใหอ้ยูบ่นพืน้ฐานของการปรกึษาหารอื 
และ “ฉันทามติ” ซึ่งหมายถึงการตัดสินใจในญัตติใดต้องอาศัยความเห็นชอบของ 
ผู้แทนรัฐสมาชิก “ทั้งหมด” เป็นฉันทานุมัตินั้น เห็นว่าอาจเป็นอุปสรรคอย่างสำคัญ 
ที่จะทำให้การตัดสินใจของอาเซียนในวิถีที่เหมาะสมไม่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ประเด็นที่ 
รัฐสมาชิกใดมีส่วนได้เสียกับข้อมติ รัฐเช่นว่าน้ันก็อาจไม่ให้ฉันทามติได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
กรณทีีร่ฐัสมาชกิกระทำการใด ๆ  อนัเปน็การละเมดิกฎบตัรอยา่งรา้ยแรง หรอืไมป่ฏบิตั ิ
ตามข้อกำหนดในกฎบัตร 

เมื่อ “กฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” 
ได้มีผลใช้บังคับแล้ว จึงถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจำต้องพิจารณา 
ศกึษาผลการใชบ้งัคบัและรว่มกนัหารอืพจิารณาปรบัปรงุเพือ่ใหท้นัตอ่พลวตัของสงัคม 
ระหว่างประเทศ และสามารถเป็นกลไกสำคัญที่สามารถอำนวยประโยชน์ตามที่ได้มี 
การมุ่งหวังไว้ว่ารัฐสมาชิกของอาเซียนจะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างราบรื่นดังคำขวัญ
ของอาเซียนที่ว่า “วิสัยทัศน์เดียว อัตลักษณ์เดียว ประชาคมเดียว” ตลอดไป 




