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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1

ความเป็ นมาของอาเซียน
สาระสาคัญ
อาเซียน (ASEAN) เป็ นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ผูน้ าอาเซี ยนได้ร่วมลงนามในปฎิ ญญาว่าด้วย ความร่ วมมื อ อาเซี ยน เห็ นชอบให้จดั ตั้งประชาคม
อาเซี ยน (ASEAN Community) ให้เป็ นองค์กรระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยง
ใต้ มีจุดเริ่ มต้นที่ประเทศไทย มาเลเซีย และฟิ ลิปปิ นส์ ได้ร่วมกันจัดตั้งสมาคมอาสา (Association of
South East Asia) เมื่อเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2504 เพื่อ การร่ วมมือ กันทางเศรษฐกิ จ สังคมและ
วัฒนธรรม แต่ดาเนิ น การไปได้เพียง 2 ปี ก็ตอ้ งหยุดชะงักลง เนื่ อ งจากความผกผันทางการเมื อ ง
ระหว่า งประเทศอิ นโดนี เ ซี ยและ ประเทศมาเลเซี ย จนเมื่ อ มี ก ารฟื้ นฟูค วามสัม พัน ธ์ทางการทู ต
ระหว่างสองประเทศจึงได้มีการแสวงหาหนทางความร่ วมมื อ กันอี กครั้ง และสาเร็ จภายในปี พ.ศ.
2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่ นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)
ผลการเรียนรู้ นักเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็ นมาของอาเซียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความเป็ นมาของอาเซียนได้
2. แจกแจงวัตถุประสงค์ตามปฏิญญากรุ งเทพฯในการก่อตั้งอาเซียนได้
3. สรุ ปลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และโครงสร้างต่างๆ ของสมาคมอาเซียนได้
4. อธิบาย ขั้นตอนวิธีเลือกเลขาธิการอาเซียนและระบุได้วา่ ชื่ออะไร เป็ นชนชาติใดของอาเซียนได้
5. จาแนกโครงสร้างและกลไกการดาเนินงานขององค์กรของอาเซียนได้
6. อธิบายสัญลักษณ์ต่างๆ ของอาเซียนได้
7. ร้องเพลงและท่องคาขวัญของอาเซียนได้
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อาเซียน (ASEAN )
ความเป็ นมาของอาเซียน

แผนภูมิ : แสดงตาแหน่ งประเทศสมาชิกอาเซียน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่มา : จุฑามาศ นิพฐิ พงษ์
1. ความเป็ นมาของอาเซียน
ปั จจุบนั อาเซี ยน ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ สิ งคโปร์ มาเลเซี ย อินโดนี เซี ย
ไทย ฟิ ลิปปิ นส์ ลาว เวียดนาม กัมพูชา บรู ไนดารุ สซาลาม และ เมียนมาร์ คาดกันว่า อาเซี ยน จะรับประเทศ
ติมอร์-เลสเต ซึ่งเป็ นประเทศใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้ามาเป็ นสมาชิกอย่างเป็ นทางการด้วยอีก
หนึ่งประเทศ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรื อที่เรี ยกกันว่า อาเซี ยน มีสถานะเป็ นองค์การ
จัดตั้งในระดับภูมิภาค ถือกาเนิ ดขึ้น ในปี พ.ศ. 2510 และเพราะเป็ นผลผลิตของสงครามเย็น ในระยะต้นของ
การก่อตั้ง องค์การอาเซียนนั้น จึงทาหน้าที่เป็ นเพียงกลไกทางการฑูต เพื่อสร้างความมัน่ คงทางการเมือง และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ต่อมาในช่วงคริ สต์ทศวรรษ 1990s ได้รับ
อิทธิพลจากแนวคิด ภูมิภาคนิยมใหม่ (new regionalism) ซึ่งเป็ นผลมาจากการแข่งขันทางการค้า และปฏิกริ ยา
โต้กลับ ต่อการกีดกันทางการค้าที่เข้มข้นขึ้นในระบบเศรษฐกิจโลก แนวคิดภูมิภาคนิ ยมใหม่ เชื่อว่า รัฐเป็ น
หน่วยสังคมที่สาคัญที่สุด และต้องมีบทบาททาให้ประเทศสามารถแข่งขันและอยูใ่ น ระบบเศรษฐกิจโลกได้
อาเซี ยน หรื อ สมาคมประชาชาติแห่ งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (Association of South East Asian
Nations หรื อ ASEAN) เป็ นองค์กรระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ มีจุดเริ่ มต้นโดย
ประเทศไทย มาเลเซีย และฟิ ลิปปิ นส์ได้ร่วมกัน จัดตั้ง สมาคมอาสา (Association of South East Asia) ขึ้นเมื่อ
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เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2504 เพือ่ การร่ วมมือกันทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แต่ดาเนิ นการได้เพียง 2 ปี
ก็ตอ้ งหยุดลง เนื่ องจากความผกผันทางการเมืองระหว่าง ประเทศอินโดนี เซี ยและประเทศมาเลเซี ย จนเมื่อมี
การฟื้ นฟูสมั พันธภาพระหว่างประเทศขึ้น จึงได้มีการแสวงหาลู่ทางจัดตั้งองค์การความร่ วมมือทางเศรษฐกิจ
ขึ้นใหม่ในภูมิภาคนี้ สมาคมประชาชาติแห่ งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ จึงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม 2510
หลังจากมีการลงนามถวายปฏิญญา สมาคมประชาชาติแห่ งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (Declaration of ASEAN
Concord) หรื อ เป็ นที่รู้จกั กันในอีกชื่อหนึ่ งว่า ปฏิญญากรุ งเทพ (The Bangkok Declaration) โดยมีสมาชิกผู ้
ก่อตั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนี เซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ มาเลเซี ย สิ งคโปร์ และไทย ซึ่ งผูแ้ ทนทั้ง 5 ประเทศ ที่ร่วมลง
นามใน ปฏิญญากรุ งเทพ ประกอบด้วย
1. นายอาดัม มาลิก

รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงต่างประเทศอินโดนีเซีย

2. นาย ราชัก บิน ฮุสเซน
3. นายนาร์ซิโซ รามอส

รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหม
และรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติมาเลเซีย
รัฐมนตรี วาการกระทรวงต่างประเทศฟิ ลิปปิ นส์

4. นายเอส. ราชารัตนัม
5. พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์

รัฐมนตรี วาการกระทรวงต่างประเทศสิงคโปร์
รัฐมนตรี วาการกระทรวงต่างประเทศไทย

ภายหลังจากการจัดตั้งสมาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 แล้วสมาคมอาเซียนได้เปิ ดรับสมาชิก
ใหม่ อีกครั้งจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพิม่ เติมเป็ นระยะตามลาดับ ดังนี้
6. ประเทศบรู ไนดารุ สซาราม
7. ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
8. ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
9. ประเทศสหภาพพม่า (เมียนมาร์ )
10. ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา

เป็ นสมาชิกเมื่อ วันที่ 7 มกราคม 2527
เป็ นสมาชิกเมื่อ วันที่ 28 กรกฎาคม 2538
เป็ นสมาชิกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2540
เป็ นสมาชิกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2540
เป็ นสมาชิกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542

การเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกสมาคมอาเซี ยนของประเทศสมาชิกใหม่เหล่านี้ ทาให้อาเซี ยนมีสมาชิกครบ
10 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สอดคล้องกับปฏิญญาอาเซี ยน ซึ่ งระบุว่าอาเซี ยนพร้อมจะรับ
ทุกประเทศ ที่อ ยู่ในภูมิ ภาคเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ยงใต้ ที่พ ร้อ มจะปฏิบ ัติตามเป้ าหมาย หลักการ และวัต ถุ
ประสงค์ขององค์กร
ภูมิภาคอาเซี ยนในปั จจุบนั (สถิติในปี 2558) นั้นประกอบด้วยประชากรประมาณ 634,300 ล้านคน
มีพ้นื ที่โดยรวม 4.5 ล้านตารางกิโลเมตร ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติประมาณ 1,100 พันล้านดอลลาร์ และ
รายได้โดยรวมจากการค้าประมาณ 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ และมีสานักงานของเลขาธิการอาเซี ยน
(
Asean Secretarial) เป็ นหน่ วยประสานงาน และอานวยความสะดวกในการดาเนิ นการตามนโยบายของผูน้ า
อาเซี ยนในด้านต่างๆ อ านวยความสะดวกในการประชุ มของอาเซี ยนทุกระดับ เป็ นฝ่ ายเลขานุ การในการ
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ประชุ ม อาเซี ยน และเสนอแนะโครงงานและกิ จกรรมต่า งๆ ของอาเซี ยน ตั้งอยู่ที่ กรุ งจาการ์ ตา ประเทศ
อินโดนีเซีย
2. วัตถุประสงค์ในการก่ อตั้งอาเซียน
ประชาคมอาเซี ยน ก่อ ตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุ ประสงค์เริ่ มแรกนั้น เพื่อสร้างสันติภาพภายในภูมิภาคเอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ อันนามาซึ่ งเสถี ยรภาพทางการเมื อ ง และความเจริ ญก้าวหน้าทางเศรษฐกิ จ สังคม และ
วัฒนธรรม เมื่อการค้าระหว่างประเทศในโลกมีแนวโน้มกีดกันการค้ารุ นแรงขึ้น ทาให้อาเซียนได้หนั มา
มุ่งเน้นกระชับและขยายความร่ วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าระหว่างกันมากขึ้น วัตถุประสงค์หลักที่กาหนดไว้
ในปฏิญญาอาเซียน (The ASEAN Declaration) มี 7 ประการ ดังนี้
1. ส่งเสริ มความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคมและวัฒนธรรม
2. ส่งเสริ มการมีเสถียรภาพ สันติภาพและความมัน่ คงของภูมิภาค
3. ส่งเสริ มความร่ วมมือทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์ และด้านการ
บริ หารจัดการ
4. ส่งเสริ มความร่ วมมือซึ่งกันและกันในการฝึ กอบรม การศึกษาและการวิจยั
5. ส่งเสริ มความร่ วมมือในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การค้า การคมนาคม
การสื่อสาร และปรับปรุ งมาตรฐานการดารงชีวติ ให้มีคุณภาพที่ดีข้ นึ
6. ส่งเสริ มการมีหลักสูตรการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
7. ส่งเสริ มความร่ วมมือกับองค์กรระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ
3. โครงสร้ างของสมาคมอาเซียน
โครงสร้างของสมาคมอาเซียนประกอบด้วยส่วนสาคัญ ดังนี้
3.1 สานักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat)
สานักเลขาธิการอาเซี ยนได้จดั ตั้งขึ้น ตามข้อตกลงที่ลงนามโดยรัฐมนตรี ต่างประเทศอาเซี ยนใน
ระหว่างการประชุ ม สุ ดยอดอาเซี ยน ครั้งที่ 1 ในปี 2519 เพื่อ ทาหน้าที่ประสานงาน และดาเนิ นงานตาม
โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมอาเซี ยน และเป็ นศูนย์กลางในการติดต่อระหว่างสมาคมอาเซี ยน
คณะกรรมการ ตลอดจนสถาบันต่าง ๆ และรัฐบาลของประเทศสมาชิก สานักเลขาธิการอาเซี ยนตั้งอยูท่ ี่ กรุ ง
จาการ์ตา ประเทศอินโดนี เซี ย โดยมี หัวหน้าสานักงาน เรี ยกว่า “เลขาธิการอาเซี ยน” เลขาธิการอาเซี ยนคน
ปั จจุบนั คือ นายเล เลือง มินห์ ชาวเวียดนาม โดยจะมี วาระในการดารงตาแหน่ ง 5 ปี และมีรองเลขาธิการ
อาเซียนจานวน 2 คนโดยจะมีวาระในการดารงตาแหน่ง 3 ปี
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3.2 สานักงานอาเซียนแห่งชาติ หรื อ กรมอาเซียน (ASEAN National Secretariat)
เป็ นหน่ วยงานในกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิก ซึ่ งแต่ละประเทศได้จดั ตั้งขึ้น
เพื่อทาหน้าที่รับผิดชอบ ประสานงานเกี่ ยวกับอาเซี ยนในประเทศนั้นๆ ติดตามผลของการดาเนิ นกิจกรรม
ความร่ วมมือต่าง ๆ สาหรับประเทศไทยนั้นได้มีการจัดตั้งกรมอาเซียนให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบตั ิ งาน
ด้านอาเซียนดังกล่าว
4. หน่ วยงานที่ทาหน้ าที่ประสานงานและติดตามผลการดาเนินงานของอาเซียน
4.1 สานักเลขาธิการอาเซี ยน หรื อ ASEAN Secretariat ที่กรุ งจาการ์ตา ประเทศอินโดนี เซี ย เป็ น
ศูนย์กลางในการติดต่อระหว่างประเทศสมาชิก โดยมีเลขาธิการอาเซี ยน (ASEAN Secretary-General) เป็ น
หัวหน้าสานักงาน ผูด้ ารงตาแหน่ งคนปั จจุบนั คือ นายเล เลื อ ง มิ นห์ ชาวเวียดนาม ซึ่ งมี วาระในการดารง
ตาแหน่ง 5 ปี (ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2560 )

นายเล เลือง มินห์ ชาวเวียดนาม
เลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretary-General) คนที่ 13
ที่มา : จุฑามาศ นิพฐิ พงษ์
4.2 สานักงานอาเซี ยนแห่ งชาติ หรื อ ASEAN National Secretariat เป็ นหน่ วยงานระดับกรม ใน
กระทรวงการต่างประเทศ ของประเทศสมาชิกอาเซี ยน มีหน้าที่ประสานกิจการอาเซี ยนในประเทศนั้นและ
ติดตามผลการดาเนิ นงาน สาหรับประเทศไทยหน่ วยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมอาเซี ยน กระทรวงการต่าง
ประเทศ
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5. โครงสร้ างและกลไกการดาเนินงานขององค์กรของอาเซียน
กฎบัตรอาเซียน ซึ่งเปรี ยบเสมือนกฎหมายสูงสุดของอาเซียน ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้งั แต่ วันที่ 15 ธันวาคม
2551 เป็ นเอกสารหลักที่กาหนดโครงสร้างองค์กรของอาเซียนไว้ในหมวดที่ 4 ดังนื้
5.1 ที่ประชุมสุ ดยอดอาเซี ยน (ASEAN Summit) ที่ประชุ มสุ ดยอดอาเซี ยน (ASEAN Summit)
ประกอบด้วย ประมุข หรื อหัวหน้ารัฐบาล มีอานาจหน้าที่ในการกาหนดนโยบายสู งสุ ด และแนวทางความ
ร่ วมมือของอาเซียน และตัดสิ นใจในเรื่ องสาคัญ โดยให้ประเทศสมาชิกซึ่ งเป็ นประธานอาเซี ยน เป็ นเจ้าภาพ
จัดการประชุม 2 ครั้งต่อปี หรื อเรี ยกประชุมพิเศษ หรื อเฉพาะกิจเมื่อมีความจาเป็ น
5.2 คณะมนตรี ประสานงานอาเซี ยน (ASEAN Coordinating Councils : ACCs) คณะมนตรี
ประสานงานอาเซี ยน ประกอบด้วยรัฐมนตรี ต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซี ยน ทาหน้าที่เตรี ยมการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน ประสานงานความตกลงและข้อตัดสิ นใจของที่ประชุมสุ ดยอดอาเซี ยน ประสานงาน
ระหว่าง 3 เสาหลัก ดูแลการดาเนิ นงานและกิจการต่างๆ ของอาเซี ยนในภาพรวม คณะมนตรี ประสานงาน
อาเซียนจะมีการประชุมกันอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
5.3 คณะมนตรี ประชาคมอาเซี ยน (ASEAN Community Councils) คณะมนตรี ประชาคมอาเซี ยน
ประกอบด้วย คณะมนตรี ประชาคม 3 เสาหลัก อันได้แก่ คณะมนตรี การเมืองและความมัน่ คงอาเซี ยน คณะ
มนตรี ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน และคณะมนตรี ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซี ยน ซึ่ งเป็ นผูแ้ ทนที่
ประเทศสมาชิกแต่งตั้งให้เป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่ละเสาหลัก มีอานาจหน้าที่ในการประสานงานและติดตามการ
ทางานตามนโยบาย โดยเสนอรายงานและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมผูน้ า มีการประชุมอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
ประธานการประชุมเป็ นรัฐมนตรี ที่เหมาะสมจากประเทศสมาชิกซึ่งเป็ นประธานอาเซียน
5.4 องค์กรระดับรัฐมนตรี อาเซี ยนเฉพาะสาขา (ASEAN Sectoral Ministerial Bodies) องค์กร
ระดับรัฐมนตรี อาเซียนเฉพาะสาขา (เช่น ด้านสาธารณสุข ด้านกลาโหม ด้านการศึกษา ฯลฯ) ซึ่ งประกอบ ด้วย
รัฐมนตรี เฉพาะสาขา มี หน้าที่ปฏิบตั ิตามข้อ ตกลง และข้อ ตัดสิ นใจของที่ประชุ มสุ ดยอดอาเซี ยน ที่อ ยู่ใน
ขอบข่ายการดาเนิ นงานของตน และเสริ มสร้างความร่ วมมื อในสาขาของแต่ละองค์กรให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อ
สนับสนุนการรวมตัวของประชาคมอาเซียน
5.5 เลขาธิการอาเซี ยนและสานักเลขาธิการอาเซี ยน (Secretary-General of ASEAN and ASEAN
Secretariat) สานักเลขาธิการอาเซี ยนได้จดั ตั้งขึ้นตามข้อตกลงที่ลงนามโดยรัฐมนตรี ต่างประเทศอาเซี ยนใน
ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 1 ในปี 2519 เพือ่ ทาหน้าที่ประสานงานและดาเนินงานตามโครงการ
และกิจกรรมต่างๆของสมาคมอาเซี ยนเป็ นศูนย์กลางในการติดต่อระหว่างสมาคมอาเซี ยน คณะกรรมการ
ตลอดจนสถาบันต่าง ๆ และรัฐบาลของประเทศสมาชิกสานักเลขาธิการอาเซียน ตั้งอยูท่ ี่ กรุ งจาการ์ตา ประเทศ
อินโดนี เซี ย โดยมีหัวหน้าสานักงาน เรี ยกว่า “เลขาธิการอาเซี ยน” (ASEAN Secretary-General) ซึ่ งได้รับการ
แต่งตั้งโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน โดยมีวาระการดารงตาแหน่ ง 5 ปี และต้องได้รับเลือกจากคนชาติของรัฐ
สมาชิก โดยหมุนเวียนตามลาดับตัวอักษร
5.6 คณะกรรมการผูแ้ ทนถาวรประจาอาเซี ยน (Committee of Permanent Representatives to
ASEAN) คณะกรรมการผูแ้ ทนถาวรประจาอาเซี ยน เป็ นผูแ้ ทนระดับเอกอัค รราชทูตที่แต่งตั้งจากประเทศ
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สมาชิก ให้ประจาที่สานักงานใหญ่อาเซี ยน กรุ งจาการ์ตา ประเทศอินโดนี เซี ย มีหน้าที่สนับสนุ นการทางาน
ของคณะมนตรี ประชาคมอาเซียนและองค์กรระดับ รัฐมนตรี เฉพาะสาขา ประสานงานกับเลขาธิการสานักงาน
อาเซียนและสานักงานเลขาธิการอาเซียนในเรื่ องที่เกี่ยวข้องและประสานงานกับสานักงานเลขาธิการอาเซี ยน
แห่งชาติ และองค์กรระดับรัฐมนตรี อาเซียนเฉพาะสาขา
5.7 สานักงานอาเซี ยนแห่ งชาติ หรื อกรมอาเซี ยน (ASEAN National Secretariat) เป็ นหน่ วยงาน
ระดับกรมในกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งแต่ละประเทศได้จดั ตั้งขึ้นเพื่อทาหน้าที่
รับผิดชอบประสานงาน สนับสนุ นภารกิจและความร่ วมมือต่าง ๆ เกี่ยวกับอาเซี ยนในประเทศนั้น ๆ สาหรับ
ประเทศไทยหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
5.8 องค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียน (ASEAN Human Rights Body) เป็ นองค์กรที่จดั ตั้งขึ้นโดยความ
ประสงค์และหลักการของกฎบัตรอาเซี ยน เกี่ ยวกับการส่ งเสริ มและคุม้ ครองสิ ทธิมนุ ษยชนและเสรี ภาพขั้น
พืน้ ฐาน ซึ่งคณะทางานและอานาจหน้าที่จะได้กาหนดโดยที่ประชุมรัฐมนตรี ต่างประเทศอาเซียนต่อไป
5.9 มู ล นิ ธิ อ าเซี ย น (ASEAN Foundation) มู ล นิ ธิ อ าเซี ยนสนับสนุ น เลขาธิ ก ารอาเซี ยนและ
ดาเนินการร่ วมกับองค์กรของอาเซียนที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียน โดยการส่ งเสริ ม
ความส านึ ก ที่เ พิ่ม ขึ้ นเกี่ ยวกับ อัต ลักษณ์ ข องอาเซี ยน การมี ปฏิ สัม พันธ์ระหว่า งประชาชน
การ
ดาเนิ นงานร่ วมกันที่ใกล้ชิดระหว่างภาคธุ รกิ จ ภาคประชาสังคม นักวิชาการ และผูม้ ี ส่วนได้เสี ยอื่ นๆ ใน
อาเซียน
6. สั ญลักษณ์ของอาเซียน(The ASEAN Emblem)

สัญลักษณ์ของอาเซียน คือ รู ปรวงข้าวสี เหลืองบนพืน้ สีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาว สีน้ าเงิน โดยมี
ความหมาย ดังนี้
1. รวงข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกัน หมายถึง การที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท้ งั 10
ประเทศ รวมกันเพือ่ มิตรภาพและความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน
2. สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
3. สีขาว หมายถึง ความบริ สุทธิ์
4. สีเหลือง หมายถึง ความเจริ ญรุ่ งเรื อง
5. สีนา้ เงิน หมายถึง สันติภาพ
6. ตัวอักษรคาว่า “ ASEAN” สีน้ าเงินอยูใ่ ต้รูปรวงข้าว หมายถึง ความมุ่งมัน่ ที่จะทางานร่ วมกัน เพือ่
ความมัน่ คง สันติภาพ เอกภาพและความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกอาเซียน
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7. คาขวัญอาเซียน
คาขวัญ Asean

“ One Vision, One Identity, One Community ”
“ หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม”
ธงอาเซียน (ASEAN Flag)

ธงอาเซียน ประกอบด้วย สี สาคัญๆในธงชาติของประเทศสมาชิก รวมกันเพือ่ มิตรภาพและความเป็ น
น้ าหนึ่งใจเดียวกัน
1. ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้น มัดรวมกันไว้ หมายถึง ประเทศสมาชิก
2. สีน้ าเงิน หมายถึง สันติภาพและความมัน่ คง
3. สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
4. สีขาว หมายถึง ความบริ สุทธิ์
5. สีเหลือง หมายถึง ความเจริ ญรุ่ งเรื อง
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หน่ วยการเรียนรู้ 2
ประชาคมอาเซียน และกฎบัตรอาเซียน
สาระสาคัญ
กฎบัตรอาเซียน เป็ นร่ างสนธิสญ
ั ญาที่ทาร่ วมกันระหว่างประเทศสมาชิกในสมาคมประชาชาติแห่ ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพือ่ เป็ นเครื่ องมือในการวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรของสมาคม
ทั้งนี้เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของอาเซียนในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่
การขับเคลื่อนการรวมตัวเป็ นประชาคมอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2558 ตามที่ผนู ้ าอาเซียนได้ตกลงกันไว้
ผลการเรียนรู้ นักเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความหมายและความสาคัญของประชาคมอาเซียนได้
2. วิเคราะห์ปฏิญญาว่าด้วยความร่ วมมืออาเซียนที่เรี ยกว่า “ข้อตกลงบาหลี 2” ของ
ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 3 เสาหลักได้
3. อธิบายความหมายและความสาคัญของกฎบัตรอาเซียนได้
4. แจกแจงวัตถุประสงค์ของกฎบัตรอาเซียนได้
5. สรุ ปพัฒนาการของอาเซียนได้

ประชาคมอาเซียน และกฎบัตรอาเซียน
ความหมายและความสาคัญของประชาคมอาเซี ยน “ ประชาคมอาเซี ยน” เป็ นเป้ าหมายของการ
รวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซี ยน เพื่อเพิ่มอานาจต่อรองและขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซี ยน
ในเวทีระหว่างประเทศในทุกด้าน รวมถึงความสามารถในการรับมือกับปั ญหาใหม่ๆ ในระดับโลกที่ส่งผล
กระทบมาถึ งภูมิภาคอาเซี ยน เช่ น ภาวะโลกร้อ น การก่ อการร้าย หรื อคือ การเป็ นประชาคมอาเซี ยน คือ
การทาให้ประเทศสมาชิกอาเซี ยนเป็ น “ ครอบครัวเดียวกัน” ที่มีความแข็งแกร่ งและมีภูมิตา้ นทานที่ดีโดย
สมาชิกในครอบครัวมีสภาพความเป็ นอยูท่ ี่ดีปลอดภัย และสามารถทามาค้าขายได้อย่างสะดวกมากยิง่ ขึ้น
แรงผลักดันสาคัญที่ทาให้ผนู ้ าประเทศสมาชิกอาเซียนตกลงกันที่จดั ตั้งประชาคมอาเซี ยน อันถือเป็ น
การปรับปรุ งตัวครั้งใหญ่ และวางรากฐานของการพัฒนาของอาเซี ยน คือ สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่
เปลี่ยนแปลงไปทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ที่ทาให้อาเซียนต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ เช่น
โรคระบาด อาชญากรรมข้ามชาติ ภัยพิบตั ิธรรมชาติ และปั ญหาสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน และความเสี่ ยงที่
อาเซียนอาจจะไม่สามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจได้กบั ประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะจีนและอินเดียซึ่ งมีอตั ราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด
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ประชาคมอาเซี ยนถือกาเนิ ดขึ้นอย่างเป็ นทางการเมื่อเดือนตุลาคม 2546 จากการที่ผูน้ าอาเซี ยนได้
ร่ วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่ วมมืออาเซี ยน ที่เรี ยกว่า “ ข้อตกลงบาหลี 2 ” เพื่อเห็นชอบให้จดั ตั้ง
ประชาคมอาเซียน ภายในปี 2563 แต่ต่อมาได้ตกลงร่ นระยะเวลาจัดตั้งเสร็จสิ้นไปแล้วในปี 2558
1. ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
เนื่ อ งจากสถานการณ์ โลกมี การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว การรวมตัวกันของประเทศในกลุ่ ม
อาเซี ยน ทั้ง 10 ประเทศ ให้เข้มแข็ง จะทาให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ สามารถเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงและปั ญหาได้ดียงิ่ ขึ้น อีกทั้งยังเป็ นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพราะการที่มี
สมาชิกถึง 10 ประเทศ โดยที่ มีท่าทีเป็ นหนึ่ งเดียวในเวทีระหว่างประเทศ จะทาให้ประเทศในกลุ่ มความ
ร่ วมมืออื่นๆ ให้ความเชื่อถื อในอาเซี ยนมากขึ้น และทาให้อาเซี ยนมีอานาจต่อรองในเวทีระหว่างประเทศ
มากขึ้นด้วย
การประชุมผูน้ าอาเซี ยน(ASEAN Summit) ครั้งที่ 9 ในเดือนตุลาคม 2546 ผูน้ าอาเซี ยนต่างก็เห็น
พ้องกันว่า อาเซียนควรร่ วมมือกันให้เหนียวแน่น เข้มแข็ง และมัน่ คงยิง่ ขึ้น จึงได้ลงนามในปฏิญญาว่าด้วย
ความร่ วมมืออาเซี ยน (Declaration of ASEAN Concord II หรื อ Bail Concord II) เพื่อกาหนดให้มีการ
สร้างประชาคมอาเซี ยน (ASEAN Community) ขึ้นภายในปี พ.ศ. 2563 ซึ่ งได้มีการเลื่ อนกาหนดเวลา
สาหรับการรวมตัวให้เร็วขึ้นในปี พ.ศ. 2558 โดยประชาคมอาเซียนประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่

3 เสาหลักประชาคมอาเซียน
ทีม่ า:www.chaoprayanews.com
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1.1 ประชาคมการเมืองความมัน่ คงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community หรื อAPSC)
ความมัน่ คงและเสถียรภาพทางการเมืองเป็ นพื้นฐานสาคัญในการพัฒนาด้านอื่นๆประชาคม
การเมือง และความมัน่ คงอาเซียน จึงเป็ นเสาหลักความร่ วมมือหนึ่งในเสาหลัก ที่เน้นการรวมตัวของอาเซียน
เพือ่ สร้างความมัน่ ใจ เสถียรภาพ และสันติภาพ ในภูมิภาคเพือ่ ให้ประชาชนในอาเซียนอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติ
สุข และปราศจากภัยคุกคาม ด้านการทหาร และภัยคุกคามในรู ปแบบใหม่ เช่น ปั ญหายาเสพติด และปั ญหา
อาชญากรรมข้ามชาติ ประชาคมการเมืองความมัน่ คงอาเซียน มีเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่ สร้างประชาคม
ให้มีค่านิยมร่ วมกันในเรื่ องของการเคารพความหมายหลากหลายของแนวคิด และส่งเสริ มให้ประชาชนเป็ น
ศูนย์กลางของนโยบายและกิจกรรมภายใต้ เสาการเมืองและความมัน่ คง ให้อาเซียนสามารถเผชิญกับภัย
คุกคามความมัน่ คงในรู ปแบบเดิมและรู ปแบบใหม่ และส่งเสริ มความมัน่ คงของมนุษย์ ให้อาเซียนมีปฏิ
สัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและสร้างสรรค์กบั ประชาคมโลก โดยอาเซียนมีบทบาทเป็ นผูน้ าในภูมิภาคและจะช่วย
ส่งเสริ มความมัน่ คงของภูมิภาค
นอกจากการมีเสถียรภาพทางการเมืองของภูมิภาคแล้ว ผลลัพธ์ประการสาคัญที่จะเกิดขึ้นจากการ
จัดตั้งประชาคมการเมืองและความมัน่ คงของอาเซียนนัน่ ก็คือ การที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีกลไกลและ
เครื่ องมือที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปั ญหาที่เกี่ยวกับความมัน่ คงต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นปั ญหา
ความขัดแย้ง ด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง ซึ่งจะต้องแก้ไขโดยสันติวธิ ี หรื อปั ญหาภัยคุกคาม
รู ปแบบใหม่ๆ ซึ่ งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยลาพัง เช่น การก่อการร้าย การลักลอบค้ายา
เสพติด ปั ญหาโจรสลัด และอาชญากรรมข้ามชาติ เป็ นต้น
1.2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน(ASEAN Economic Community หรื อAEC)
ท่ามกลางบริ บททางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ที่มีการแข่งขันสูง
อันส่งผลให้ประเทศต่างๆ ต้องปรับตัวเอง เพือ่ ให้ได้รับประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจโลก รวมถึงการรวม
กลุ่มการค้ากันของประเทศต่างๆ อาทิ สหภาพยุโรป และเขตการค้าเสรี อเมริ กาเหนื อ ผูน้ าประเทศสมาชิก
อาเซียนได้เห็นชอบให้ จัดตั้ง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ภายในปี 2558 มีวตั ถุประสงค์ที่จะให้ภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความมัน่ คง มัง่ คัง่ และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆในโลกได้
1.2.1 มุ่งที่จะจัดตั้งให้อาเซี ยนเป็ นตลาดเดียวและเป็ นฐานการผลิตร่ วมกัน
1.2.2 มุ่งให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน สินค้า การบริ การ การลงทุน แรงงานฝี มือระหว่าง
ประเทศสมาชิกโดยเสรี
1.2.3 ให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์
และเวียดนาม หรื อ (CLMV) เพือ่ ลดช่องว่างของระดับการพัฒนาของประเทศสมาชิกอาเซียน และช่วยให้
ประเทศสมาชิกเหล่านี้ เข้าร่ วมในกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน ส่งเสริ มให้อาเซี ยน
สามารถรวมตัวเข้ากับประชาคมโลกโดยไม่อยูใ่ นสภาวะที่เสียเปรี ยบและส่งเสริ มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของอาเซียน
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1.2.4 ส่งเสริ มความร่ วมมือในนโยบายการเงินเละเศรษฐกิจมหาภาค การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน และคมนาคม กรอบความร่ วมมือด้านกฎหมาย การพัฒนาความร่ วมมือด้านการเกษตร พลังงาน
การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับการศึกษาและพัฒนาฝี มีอประชาคมเศรษฐกิจของ
อาเซียนเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่จะช่วยขยายปริ มาณการค้าและการลงทุนภายในภูมิภาค ลดการพึ่งพาตลาด
ในประเทศที่สาม สร้างอานาจการต่อรองและศักยภาพในการแข่งขันของอาเซียนในเวทีเศรษฐกิจโลก เพิม่
สวัสดิการและยกระดับ ความเป็ นอยูข่ องประชาชนประเทศสมาชิกอาเซียน
1.3 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community หรื อASCC)
มีเป้าหมายให้อาเซียนเป็ นประชาคมที่มีประชาชนเป็ นศูนย์กลาง สังคมที่เอื้ออาทรและ
แบ่งปั น ประชากรอาเซียนให้มีสภาพความเป็ นอยูท่ ี่ดีและมีการพัฒนาในทุกด้าน เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ
ของประชาชน ส่งเสริ มการใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน รวมทั้งส่งเสริ มอัตลักษณ์ของอาเซียนโดยมีแผนปฏิบตั ิ
การด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ระบุอยูใ่ นแผนปฏิบตั ิการเวียงจันทร์ ซึ่ งประกอบด้วยความร่ วมมือ
ใน 6 ด้าน ได้แก่
1.3.1 การพัฒนามนุษย์ (Human Development)
1.3.2 การคุม้ ครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection)
1.3.3 สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Right)
1.3.4 ความยัง่ ยืนด้านสิ่ ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability)
1.3.5 การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน (Buildingand ASEAN Identity)
1.3.6 การลดช่องว่างทางการพัฒนา (Narrowing the Development Gap)
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ประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ
ที่มา:http://www.enn.co.th/2308
2. กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)
กฎบัตรอาเซียน คือ ธรรมนูญของอาเซียนที่จะทาให้อาเซียน
มีสถานะเป็ นนิติบุคคล เป็ นการวางกรอบกฎหมายตลอดจนโครงสร้าง
องค์กรให้กบั อาเซียน โดยนอกจากการประมวลสิ่งที่ถือเป็ นค่านิยม
หลักการและแนวปฏิบตั ิในอดีตของอาเซียนมาประกอบกันเป็ นข้อปฏิบตั ิอย่างเป็ นทางการ สาหรับประเทศ
สมาชิกแล้ว ยังมีการปรับปรุ งแก้ไขและสร้างกลไกใหม่ข้ นึ พร้อมกับกาหนดขอบเขตหน้าที่ และความ
รับผิดชอบ ขององค์กรสาคัญในอาเซียน ตลอดจนความสัมพันธ์ในการดาเนินงานขององค์กรเหล่านี้ เพือ่ ให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในโลกปั จจุบนั โดยมีเป้าหมายให้อาเซียนเป็ นองค์กรที่มีประสิทธิภาพขึ้น
กฎบัตรอาเซียน ประกอบด้วย บทบัญญัติ 13 บท 55 ข้อ ครอบคลุมเป้ าหมายและหลักการ สมาชิก
ภาพ โครงสร้างองค์กรของอาเซียน องค์กรที่มีความสัมพันธ์กบั อาเซียน เอกสิทธิ์และความคุม้ กัน กระบวน
การตัดสินใจ การระงับข้อพิพาท งบประมาณและการเงิน การบริ หารจัดการเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของ
อาเซียน และความสัมพันธ์กบั ภายนอก ให้สามารถดาเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การขับเคลื่อน การรวมตัวของประชาคมอาเซียนให้ได้ภายในปี พ.ศ.2558 ตามที่ผนู ้ าอาเซียนได้ตกลง
กันไว้ ซึ่งก็สาเร็จได้ดว้ ยดี
ทั้งนี้ผนู ้ าอาเซียนได้ลงนามรับรองกฎบัตรอาเซียน ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่13 เมื่อ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 ณ ประเทศสิงคโปร์ ในโอกาสครบรอบ 40 ของการก่อตั้งอาเซียน แสดงให้เห็น
ว่าอาเซียน กาลังแสดงให้ประชาคมโลกได้เห็นถึงความก้าวหน้าของอาเซียนที่กาลังจะก้าวเดินไปด้วยกัน
อย่างมัน่ ใจ ระหว่างประเทศสมาชิกต่างๆ ทั้ง 10 ประเทศ และถือเป็ นเอกสารประวัติศาสตร์ชิ้นสาคัญที่จะ
ปรับเปลี่ยน อาเซียนให้เป็ นองค์กรที่มีสถานะเป็ นนิติบุคคลในฐานะที่เป็ นองค์กรระหว่างรัฐบาลประเทศ
สมาชิกได้ให้สตั ยาบันกฎบัตรอาเซียน ครบทั้ง 10 ประเทศแล้ว เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 กฎบัตร
อาเซียนจึงมีผลใช้บงั คับ ตั้งแต่วนั ที่ 15 ธ.ค. 2551 เป็ นต้นมา
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2.1 วัตถุประสงค์ของกฎบัตรอาเซียน
วัตถุประสงค์ของกฎบัตรอาเซียน คือ ทาให้อาเซียนเป็ นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีประชาชน
เป็ นศูนย์กลางและเคารพ กฎ กติกา ในการทางานมากขึ้น นอกจากนี้กฎบัตรอาเซียนจะให้สถานะนิติบุคคลแก่
อาเซียนเป็ นองค์กรระหว่างรัฐบาล (Intergovernmental organization)

การประชุมกฎบัตรอาเซียน
ที่มา:www.chaoprayanews.com
2.2. โครงสร้างและสาระสาคัญของกฎบัตรอาเซียน
กฎบัตรอาเซียนประกอบด้วยบทบัญญัติ 13หมวด 55 ข้อ ได้แก่
หมวดที่ 1 ความมุ่งประสงค์และหลักการของอาเซียน
หมวดที่ 2 สภาพบุคคลตามกฎหมายของอาเซียน
หมวดที่ 3 สมาชิกภาพ (รัฐสมาชิก สิทธิและพันธกรณี ของรัฐสมาชิก และการรับ
สมาชิกใหม่)
หมวดที่ 4 โครงสร้างองค์กรของอาเซียน
หมวดที่ 5 องค์กรที่มีความสัมพันธ์กบั อาเซียน
หมวดที่ 6 การคุม้ กันและเอกสิทธิ
หมวดที่ 7 กระบวนการตัดสินใจ
หมวดที่ 8 การระงับข้อพิพาท
หมวดที่ 9 งบประมาณและการเงิน
หมวดที่ 10 การบริ หารและขั้นตอนการดาเนินงาน
หมวดที่ 11 อัตลักษณ์และสัญลักษณ์ของอาเซียน
หมวดที่ 12 ความสัมพันธ์กบั ภายนอก
หมวดที่ 13 บทบัญญัติทวั่ ไปและบทบัญญัติสุดท้าย
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กฎบัตรอาเซียน ช่วยให้อาเซียนทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เสริ มสร้างกลไกการติดตาม
ความตกลงต่างๆ ให้มีผลเป็ นรู ปธรรม และผลักดันอาเซียนให้เป็ นประชาคมเพือ่ ประชาชนอย่างแท้จริ ง
2.3 กฎบัตรอาเซียนช่วยให้อาเซี ยนทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีขอ้ กาหนดใหม่ๆ ที่ช่วย
ปรับปรุ งโครงสร้างการทางานและกลไกต่างๆของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิม่ ความยืดหยุน่
ในการแก้ไขปั ญหา เช่น
2.3.1 กาหนดให้เพิม่ การประชุมสุดยอดอาเซียนจากเดิมปี ละ1 ครั้งเป็ นปี ละ 2 ครั้ง เพือ่
ให้ผนู ้ ามีโอกาสหารื อกันมากขึ้น พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงเจตจานงทางการเมืองที่ผลักดันอาเซียนไปสู่การ
รวมตัวกันเป็ นประชาคมในอนาคต
2.3.2 มีการตั้งคณะมนตรี ประจาประชาคมอาเซียนตามเสาหลัก 3 ด้าน คือ การเมือง
ความมัน่ คง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
2.3.3 กาหนดให้ประเทศสมาชิกแต่งตั้ง เอกอัครราชทูตประจาอาเซียนไปประจาที่กรุ ง
จาการ์ตา ซึ่งไม่เพียงแต่จะแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจแนวแน่ของอาเซียน ที่จะทางานร่ วมกันอย่างใกล้ชิด
เพือ่ ไปสู่การรวมตัวกันเป็ นประชาคมอาเซียนในอนาคต และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่ วม
ประชุม และเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างประเทศสมาชิก
2.3.4 หากประเทศสมาชิกไม่สามารถตกลงกันได้โดยหลักฉันทามติให้ใช้การตัดสินใจ
รู ปแบบ อื่นๆได้ตามที่ผนู ้ ากาหนด
2.3.5 เพิม่ ความยืดหยุน่ ในการตีความ หลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในโดยมีขอ้
กาหนดว่า หากเกิดปั ญหาที่กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนร่ วมของอาเซียน หรื อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
ประเทศสมาชิกต้องหารื อกัน เพือ่ แก้ไขปั ญหา และข้อกาหนดให้ประธานอาเซียนเสนอวิธีแก้ไขปั ญหา
ดังกล่าว
2.4 กฎบัตรอาเซียนจะเสริ มสร้างกลไกการติดตามความตกลงต่างๆ ให้มีผลเป็ นรู ปธรรม
กฎบัตรอาเซียนสร้างกลไกตรวจสอบและติดตามการดาเนินการตามความตกลงต่างๆ
ของประเทศ สมาชิกในหลากหลายรู ปแบบ เช่น
2.4.1 ให้อานาจเลขาธิการอาเซียน ดูแลการปฏิบตั ิตามพันธกรณี และคาตัดสินของ
องค์กรระงับข้อพิพาท
2.4.2 หากการปฏิบตั ิ หรื อไม่ปฏิบตั ิ ตามข้อตกลงต่างๆ ทาให้เกิดข้อพิพาทระหว่างรัฐ
สมาชิกสามารถใช้กลไกและขั้นตอนระงับข้อพิพาททั้งที่มีอยูแ่ ล้ว และที่ต้งั ขึ้นใหม่เพือ่ แก้ไขข้อพิพาทที่
เกิดขึ้นโดยสันติวธิ ี
2.4.3 หากมีการละเมิดพันธกรณี ในกฎบัตรฯอย่างร้ายแรง ผูน้ าอาเซียนสามารถกาหนด
มาตรการใดๆ ที่เหมาะสมว่าจะดาเนินการอย่างไรต่อรัฐผูล้ ะเมิดพันธกรณี

