
การระงับข้อพพิาทตามกฎบัตรอาเซียน1 
 

ณชิกาญจน์  ร้ิวกุลประเสริฐ2 
 
  จากการศึกษาหลกัการของการระงบัขอ้พิพาทของอาเซียน พบวา่การกฎบตัรอาเซียนหมวดท่ี 8 วา่
ดว้ยวธีิกลไกการระงบัขอ้พิพาทและคนกลาง ไดก้ าหนดแนวทางการระงบัขอ้พิพาททางอาเซียนทางเลือก 
คือมีการให้รัฐคู่พิพาทนั้นไดส้ามารถเลือกใชก้ารระงบัขอ้พิพาทโดยสันติวธีิท่ีไดก้  าหนดไวเ้ป็นเบ้ืองตน้ เพื่อ
แกไ้ขปัญหาระหวา่งกนัใหท้นัถ่วงที และยงัมีการระงบัขอ้พิพาทโดยตราสารเฉพาะท่ีกฎบตัรอาเซียนใน
หมวดดงักล่าวก าหนดไว ้โดยตราสารดงักล่าวเกิดจากความตกลงร่วมกนั หรือเป็นตราสารอาเซียน เช่น ใช้
การระงบัขอ้พิพาทตามสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 ถึงแมใ้นกฎบตัรอาเซียนไดก้ าหนดการระงบัขอ้พิพาทไวห้ลากหลายวธีิ และการใหรั้ฐสมาชิก
อาเซียนระงบัขอ้พิพาทตามหลกัทัว่ไป การใชพ้ิธีสารวา่ดว้ยกลไกการระงบัขอ้พิพาทดา้นเศรษฐกิจ หรือการ
ใชส้นธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้บญัญติัไวใ้นกฎบตัรอาเซียน รัฐ
สมาชิกสามารถระงบัขอ้พิพาทเลือกการระงบัขอ้พิพาทระหวา่งกนัได ้รวมถึงการไม่ปิดกั้นในการใชก้าร
ระงบัขอ้พิพาทตามกฎบตัรสหประชาชาติ หรือการระงบัขอ้พิพาทตามภูมิภาคอ่ืน ซ่ึงกฎบตัรอาเซียนก าหนด
ครอบคลุมในการแกปั้ญหาเร่ืองพิพาทไว ้แต่ยงัคงพบปัญหาในการใชก้ระบวนการระงบัขอ้พิพาท 
 ประเด็นปัญหาท่ีหน่ึง คือปัญหาเก่ียวกบัความสมคัรใจในการเขา้สู่กระบวนการระงบัขอ้พิพาท ใน
ขอ้ 22 23 24 และ 28 ตามกฎบตัรอาเซียน ซ่ึงพิจารณาไดเ้ป็นรายละเอียดเป็นขอ้ๆไป คือ ขอ้ 22 หลกัการ
ทัว่ไปในการระงบัขอ้พิพาทคือการท่ีใหส้มาชิกอาเซียนไดด้ าเนินการระงบัขอ้พิพาทเป็นอนัดบัแรก คือรัฐ
สมาชิกสามารถท่ีจะระงบัขอ้พิพาทโดยการสนทนาร่วมกนั โดยน าเร่ืองพิพาทมาปรึกษาหารือ หรือการจดั
ใหคู้่พิพาทนั้นมีการเจรจาในการยติุขอ้พิพาทระหวา่งกนัได ้ซ่ึงการเจรจา เป็นวธีิการระงบัขอ้พิพาทระหวา่ง
ประเทศอีกวธีิหน่ึง โดยการระงบัขอ้พิพาทโดยทัว่ไปของอาเซียนนั้นยงัคงตอ้งใชค้วามสมคัรใจในการระงบั
ขอ้พิพาทร่วมกนั  
 การรวมกลุ่มของสมาชิกอาเซียนเป็นการรวมกลุ่มท่ีมีลกัษณะเป็นนานาชาตินิยม ซ่ึงไม่ท าใหอ้งคก์ร
มีความเหนือกวา่รัฐสมาชิก เป็นการรวมกลุ่มโดยใชค้วามร่วมมือระหวา่งประเทศเป็นหลกั ส่งผลใหไ้ม่วา่จะ
เป็นการกระท าใดท่ีเป็นไปตามพนัธกรณี หรือรวมถึงการระงบัขอ้พิพาทระหวา่งสมาชิกอาเซียนนั้นจึงตอ้ง

                                                           
1 บทความน้ีเรียบเรียงจากการศึกษาอิสระ เร่ือง การระงบัขอ้พิพาทตามกฎบตัรอาเซียน โดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษา คือ

รองศาสตราจารย ์ดร.สมชยั ศิริสมบูรณ์เวช และคณะกรรมการสอบ คือ รองศาสตราจารย ์พฒันะ เรือนใจดี และ รอง
ศาสตราจารย ์ดร.รติชยั  รถทอง 

2นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต (ส่วนกลาง) คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 



2 

ใชค้วามร่วมมือระหวา่งประเทศเป็นหลกัในการระงบัขอ้พิพาทดว้ยเช่นเดียวกนั การระงบัขอ้พิพาทใน
ลกัษณะท่ีกล่าวมาในขอ้ท่ี 22 จึงส่งผลใหเ้กิดปัญหาการเขา้สู่กระบวนการระงบัขอ้พิพาท เน่ืองจากการระงบั
ขอ้พิพาทไม่วา่จะเป็นการระงบัขอ้พิพาทเบ้ืองตน้โดยผา่นการสนทนา การปรึกษาหารือ และการเจรจา ใน
ขอ้ท่ี 22 (2) ก าหนดวา่ “ให้อาเซียนจดัตั้งและธ ารงไวซ่ึ้งกลไกการระงบัขอ้พิพาทในทุกสาขา ความร่วมมือ
ของอาเซียน” เป็นหลกัการท่ีระบุโดยชดัเจนวา่การระงบัขอ้พิพาทตามบทบญัญติัน้ียงัคงตอ้งใชค้วามร่วมมือ
ในการระงบัขอ้พิพาทเป็นหลกัการส าคญัของสมาชิกอาเซียน  

ขอ้ 23 การระงบัขอ้พิพาทโดยคนกลางท่ีน่าเช่ือถือ การประนีประนอม และการไกล่เกล่ีย เป็นการ
น าขอ้พิพาทท่ียงัไม่สามารถระงบัไดม้าใชก้ารระงบัขอ้พิพาทในอีกระดบัหน่ึง คือ การท่ีคู่พิพาทนั้นสามารถ
น าขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนตกลงกนัเม่ือใดก็ไดท่ี้จะใชค้นกลางท่ีน่าเช่ือถือ คือบุคคลท่ีเสนอตนเขา้มาช่วย หรือ 
อาจมาจากการเชิญเขา้มาในการระงบัขอ้พิพาท เพือ่ใหบุ้คคลดงักล่าวด าเนินการจดัให้มีการระงบัขอ้พิพาท
ระหวา่งกนัได ้หรือจากบบทบญัญติัสามารถใชก้ารระงบัขอ้พิพาทโดยการประนีประนอม  โดยผู ้
ประนีประนอมจะมีคนเดียวหรือหลายคนก็ได ้เพื่อมาร่วมในการระงบัขอ้พิพาท โดยท าการสอบสวน
ขอ้เทจ็จริงได ้และท ารายงานและขอ้เสนอแนะไดท้ั้งน้ีถือวา่เป็นค าช้ีขาด โดยคู่พพิาทยงัคงมีเสรีภาพในการ
ใชดุ้ลพินิจยอมรับค าช้ีขาดหรือขอ้เสนอแนะนั้นหรือไม่ หรือการไกล่เกล่ีย คือกระบวนการท่ีน าคนกลางนั้น
มาใชใ้นการระงบัขอ้พิพาท โดยอาจจะตกลงกนัไวก่้อนแลว้ วา่เม่ือเกิดขอ้พิพาทข้ึนใหน้ าบุคคลท่ีไดรั้บ
ความสมคัรใจของคู่พิพาทมาใชใ้นการระงบัขอ้พิพาท หรือจะมีการตกลงใชบุ้คลากรในการไกล่เกล่ียใน
ภายหลงัการจะยติุขอ้พิพาทก็ยอ่มท าได ้โดยในขอ้ท่ี 23 (2) กฎบตัรอาเซียนไดว้างหลกัไว ้ใหรั้ฐสมาชิก
อาเซียนนั้นอาจอาจร้องขอใหป้ระธานอาเซียน หรือเลขาธิการอาเซียน เป็นคนกลางในการใชก้ารระงบัขอ้
พิพาทได ้เช่นใหเ้ป็นคนกลางในการประนีประนอมระหวา่งกนั หรือการไกล่เกล่ียยอ่มร้องขอใหก้ระท าได ้
ก็ข้ึนอยูก่บัความสมคัรใจทั้งสองฝ่ายเพื่อใหก้ารระงบัขอ้พิพาทสามารถด าเนินการต่อไปได ้ 

เม่ือมีขอ้พิพาทเกิดข้ึนสมาชิกอาเซียนสามารถน าการระงบัขอ้พิพาทในขอ้ท่ี 23 น้ีมาใชไ้ดอี้กทาง
หน่ึงเพือ่ใหข้อ้พิพาทนนั้นยติุลง แต่การน าการระงบัขอ้พิพาทนั้นมาใชน้ี้ยงัคงตอ้งใชห้ลกัการขององคก์าร
ระหวา่งประเทศในลกัษณะนานาชาตินิยม เป็นไปในลกัษณะท่ีตอ้งการความยนิยอมในการใชร้ะงบัขอ้
พิพาทระหวา่งกนั เม่ือรัฐภาคีอาเซียนรัฐใดรัฐหน่ึงตอ้งการระงบัขอ้พิพาทตามกฎบตัรอาเซียน แต่อีกรัฐไม่
ยอมเขา้สู่กระบวนการดงักล่าว ก็ยงัคงเป็นปัญหาในเร่ืองความสมคัรใจในการเขา้สู่กระบวนการเช่นเดียวกบั
บทบญัญติัในขอ้ก่อนหนา้น้ี 

การระงบัขอ้พิพาทตามตราสารเฉพาะนั้นไดก้ าหนดไวใ้นกฎบตัรอาเซียน ขอ้ท่ี 24 ซ่ึงไดแ้บ่งการ
ระงบัขอ้พิพาทนั้นออกเป็น 3 ประเภท คือ การระงบัขอ้พิพาทตามขอ้ 24 (1) คือการระงบัตราสารเฉพาะของ
อาเซียนโดยกลไก และขั้นตอนการด าเนินการท่ีก าหนดไวใ้นตราสารนั้น ๆ ซ่ึงการระงบัขอ้พิพาทน้ีคือ ให้
สมาชิกอาเซียนระงบัขอ้พิพาทตามตราสารอาเซียนท่ีไดมี้การลงนามในการบงัคบัใชเ้ฉพาะเร่ืองไวแ้ลว้ 



3 

ตวัอยา่งเช่น  Charter of the ASEAN University Network  1992 เป็นความตกลงในเร่ือง กฎบตัรเครือข่าย
ของมหาลยัอาเซียน เป็นกฎบตัรเฉพาะท่ีไดมี้ความตกลงร่วมกนัไวใ้นเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เป็นความร่วมมือ
ระหวา่งมหาวทิยาลยัในอาเซียนดว้ยการส่งเสริมการศึกษาร่วมกนัในกฎบตัรอาเซียนดงักล่าวไดมี้การ
ก าหนดกลไกต่าง ๆ รวมถึงการระงบัขอ้พิพาทไวใ้น ขอ้ท่ี 15 ก าหนดวา่ ถา้มีปัญหาขอ้พิพาทในเร่ืองค าถาม
หรือขอ้โตแ้ยง้ใด ๆ เก่ียวกบัการตีความใด ๆ จะถูกตดัสินขอ้พิพาทนั้นโดยคณะกรรมการมูลนิธิ   

การระงบัขอ้พิพาทในเฉพาะเร่ืองท่ีไดท้  าเป็นตราสารเฉพาะเร่ืองไว ้ให้รัฐสมาชิกนั้นน าเร่ืองพิพาทท่ี
เก่ียวขอ้งกบัตราสารอาเซียนเฉพาะไว ้ใหใ้ชก้ารระงบัขอ้พิพาทท่ีก าหนดไวใ้นตราสารอาเซียนนั้น ซ่ึงการ
ระงบัขอ้พิพาทตามฉบบัน้ีไม่ไดก้  าหนดในกรณีการไม่ยนิยอมในการระงบัขอ้พิพาทไว ้ซ่ึงตราสารของ
อาเซียนแต่ละฉบบัก็ไม่ถูกก าหนดไวเ้ช่นกนั เพราะหลกัอาเซียนก็ยงัคงใชห้ลกัความร่วมมือระหวา่งประเทศ
เป็นหลกั ประกอบดว้ยองคก์ารอาเซียนเป็นองคก์ารนานาชาตินิยม ซ่ึงองคก์ารน้ีไม่สามารถมีสิทธิในการ
บงัคบัใชก้ฎหมายระหวา่งประเทศ เหนือประเทศสมาชิกได ้จึงยงัคงเป็นปัญหาในดา้นการเขา้สู่กระบวนการ
ระงบัขอ้พิพาท เช่นเดียวกบับทบญัญติัอ่ืน  

บทบญัญติัในขอ้ท่ี 24 (2) เป็นการก าหนดใหส้มาชิกอาเซียนสามารถระงบัขอ้พิพาทตามสนธิสัญญา
ไมตรีและความร่วมมือแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้พิจารณาไดถึ้งการระงบัขอ้พิพาทท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบั
การตีความ หรือการใชต้ราสารอาเซียนใด ๆ ส าหรับใชก้ารระงบัขอ้ขดัแยง้ทางการเมืองเป็นหลกั  ซ่ึงตาม
สนธิสัญญาฯ ดงักล่าวน้ีประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนไดด้ าเนินการลงนา เป็นภาคีของสนธิสัญญาฯ ไว้
ทั้งหมด 10 ประเทศสมาชิก ฉะนั้นเม่ือเกิดขอ้พิพาททางการเมืองระหวา่งรัฐสมาชิกอาเซียน ท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบั
ตราสารอ่ืน ๆ ดว้ยก็สามารถใชก้ารระงบัขอ้พิพาทตามสนธิสัญญาฯ ระหวา่งกนัได ้

สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ท าหนา้ท่ีเป็นหลกัในการด าเนิน
ความสัมพนัธ์ในภูมิภาค ใหเ้กิดข้ึนระหวา่งกนั โดยหลกัการจะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งกนั การ
แกไ้ขปัญหาโดยสันติวธีิ การไม่ใชห้รือข่มขู่  วา่จะใชก้ าลงั โดยระบุถึงมาตรการในการการยติุขอ้พิพาทโดย
อาศยักลไกของอคัรมนตรี (High Council) ในภูมิภาคอาเซียน กลไกในสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือ
แห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้คือการจดัตั้งคณะอคัรมนตรี องคค์ณะของคณะมนตรีสภาสูง คือ ตวัแทนจาก
ประเทศสมาชิกทั้งหมดในระดบัรัฐมนตรี เป็นส่ือกลางในกระบวนการ   หาขอ้เท็จจริง เพื่อท าการยติุขอ้
พิพาทระหวา่งกนั ในการเขา้สู่กระบวนการระงบัขอ้พิพาทตามสนธิสัญญาฯ เป็นหลกัการส าคญัในการเขา้สู่
กระบวนการระงบัขอ้พิพาท ถูกระบุไวใ้นขอ้ท่ี 16 “ความในบทบญัญติัท่ีกล่าวมาแลว้ในบทน้ีจะไม่ใชบ้งัคบั
กรณีพิพาท เวน้แต่คู่กรณีในกรณีพิพาททั้งหมดยนิยอมใหใ้ชบ้งัคบั” หมายถึง ถา้คู่พิพาทฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด ไม่
เกิดความยนิยอมในการเขา้สู่กระบวนการตามสนธิสัญญาฯ น้ี ก็ไม่สามารถท าใหก้ระบวนการระงบัขอ้
พิพาทนั้นสามารถด าเนินการต่อไปได ้ถูกระบุไวช้ดัเจน ส่งผลใหเ้กิดปัญหาในเร่ืองความยนิยอมในการเขา้สู่
กระบวนการระงบัขอ้พิพาท บทบญัญติัดงักล่าวจึงไม่สามารถท าใหก้ารระงบัขอ้พิพาทเป็นไปตาม
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วตัถุประสงคข์องสนธิสัญญาฯ ไดอ้ยา่งชดัเจน และยงัไม่มีแนวทางแกไ้ขเพื่อกฎหมายนั้นใชบ้งัคบัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ   

บทบญัญติัของขอ้ 24 (3) เป็นหลกัการใชพ้ิธีสารวา่ดว้ยกลไกการระงบั   ขอ้พิพาทของอาเซียน ใน
กรณีท่ีมิไดมี้อยา่งอ่ืนเป็นการเฉพาะนั้น ใชใ้นการตีความของเศรษฐกิจอาเซียน ก่อนหนา้น้ีมีการพฒันา
กฎหมายฉบบัน้ี จนถึงปัจจุบนัเป็นกลไกการระงบัขอ้พิพาทตามพิธีสารวา่ดว้ยกลไกระงบัขอ้พิพาทดา้น
เศรษฐกิจของอาเซียน ค.ศ. 2004 (ASEAN Protocol on the Enhanced Dispute Settlement Mechanism: 
EDSM 2004)  ซ่ึงพิธีสารฯ ดงักล่าวเป็นการสร้างข้ึนเพื่อใชใ้นกรณีการระงบัขอ้พิพาทดา้นเศรษฐกิจใน
อาเซียน มีกลไกด าเนินการคลา้ยกบัการระงบัขอ้พิพาทขององคก์ารการคา้โลก ซ่ึงใชใ้นกรณีการระงบัขอ้
พิพาทของการตีความ และมิไดมี้การก าหนดอยา่งอ่ืนเป็นการเฉพาะ ในทางเศรษฐกิจอาเซียน ก็จะสามารถ
ใชก้ารระงบัขอ้พิพาทของพิธีสารฯ น้ีได ้

แมว้า่กรณีพิธีสารวา่ดว้ยกลไกระงบัขอ้พิพาทดา้นเศรษฐกิจของอาเซียน จะมีหลกัเกณฑใ์นการให้
คู่พิพาทยืน่ขอหารือ เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยตอ้งระบุถึงมาตรการท่ีเป็นเหตุขอ้พิพาท ถา้อีกฝ่ายไม่จดัใหมี้
การหารือใน 30 วนั หลงัจากท่ีไดรั้บ  ค าร้อง อีกฝ่ายสามารถท าเร่ืองขอตั้งคณะผูพ้ิจารณา (Panel) อยา่งกรณี
ตวัอยา่ง  เป็นคดีทางการคา้คดีแรกท่ีคู่พิพาทของอาเซียนใชก้ระบวนการตามพิธีสารฯ เป็นกรณีพิพาท
ระหวา่งสิงคโปร์ฟ้องร้องมาเลเซีย เร่ืองมาตรการหา้มน าเขา้พลาสติกเรซิน  เป็นการฟ้องเก่ียวกบัมาตรการ
ทางดา้นเศรษฐกิจท่ีรัฐทั้งสองนั้นเป็นสมาชิกอาเซียน   ตอ้งการด าเนินการตามพิธีสารฯ น้ี แต่การด าเนินการ
ดงักล่าวก็ลม้เหลว ไม่สามารถด าเนินกระบวนการระงบัขอ้พิพาทได ้ส่งผลใหคู้่พิพาทตอ้งใชก้ระบวนการ
ระงบั ขอ้พิพาทของ WTO (World Trade Organization) เน่ืองจากทั้งสองประเทศก็ยงัคงเป็นสมาชิกของ
องคก์ารการคา้โลกเช่นกนั   

แมว้า่พิธีสารฯ จะก าหนดมาตรการ และขั้นตอนไวอ้ยา่งชดัเจน แต่ดว้ยอาเซียนเป็นกลุ่มประเทศท่ี
ยงัไม่เป็นองคก์รเหนือชาติเหมือนสหภาพยโุรป ซ่ึงรัฐสมาชิกนั้น      มีการสละอ านาจอธิปไตยของรัฐตนเอง
บางส่วนในการเขา้มาเป็นสมาชิกสหภาพยโุรป  อยูภ่ายใตก้ฎหมายทุกฉบบัท่ีออกมา และอยูภ่ายใตศ้าล
ยติุธรรมยโุรปท่ีมีอ านาจพิจารณาคดี และไม่ตอ้งใชค้วามยินยอมในการเขา้สู่กระบวนการระงบัขอ้พิพาท  ท า
ใหส้หภาพยโุรปมีกฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพ และองคก์รท่ีจะเขา้มาดูแลเก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ ศาลยติุธรรม
ยโุรปจึงมีประสิทธิภาพในการพิจารณาคดี เก่ียวกบัการกระท าใด ๆ ของรัฐสมาชิก     และเม่ือมีค าพิพากษา 
รัฐสมาชิกของสหภาพยโุรปตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด  

และขอ้ท่ี 28 ของกฎบตัรอาเซียนประกอบดว้ยกฎบตัรสหประชาชาติ ขอ้ท่ี 33 (1) ไดก้  าหนดถึงไว้
วา่ถึงแมจ้ะมีการก าหนดการระงบัขอ้พิพาทระหวา่งกนั  โดยประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถใชก้ระบวนการ
ใดก็ยอ่มได ้ยงัมีตดัสิทธิใหป้ระเทศสมาชิกอาเซียนนั้นสามารถใชก้ระบวนการระงบัขอ้พิพาทของกฎบตัร
สหประชาชาติ “โดยการเจรจา การไต่สวน การไกล่เกล่ีย การประนีประนอมอนุญาโตตุลาการ การระ งบั

 



5 

โดยทางศาล การอาศยัทบวงการตวัแทนส่วนภูมิภาค หรือขอ้ตกลงส่วนภูมิภาค หรือสันติวธีิอ่ืนใดท่ีคู่กรณี
จะพึงเลือก” คู่พิพาทยงัคงสามารถใชก้ระบวนการระงบัขอ้พิพาทของสหประชาชาติ หรือขอ้ตกลงส่วน
ภูมิภาคได ้โดยสหประชาชาติจะไม่เขา้ไปด าเนินการแทรกแซงการระงบัขอ้พิพาทระหวา่งกนั โดย
วตัถุประสงคคื์อการตอ้งการ   ใหมี้การระงบัขอ้พิพาทโดยสันติวธีิ 

จากการพิจารณาบทบญัญติัในการระงบัขอ้พิพาทในขอ้ 22 23 24 และ 28 ประกอบกบั สนธิสัญญา
ไมตรีและความร่วมมือแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ขอ้ 16  ยงัคงพบปัญหาเร่ืองความยนิยอมในการเขา้สู่
กระบวนการระงบัขอ้พิพาท ฉะนั้น  กฎบตัรอาเซียนในเร่ืองการระงบัขอ้พิพาทนั้นตอ้งเกิดจากความยนิยอม
เท่านั้น   ถา้ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ยนิยอมการระงบัขอ้พิพาทก็ไม่สามารถด าเนินกระบวนการได ้ 

จากการศึกษาปัญหาอาเซียนควรจะมีองคก์รท่ีมีโครงสร้างในการระงบัขอ้พิพาทระหวา่งรัฐสมาชิก
โดยเฉพาะ เน่ืองจากเป็นความจ าเป็นและส าคญัมากต่อการบงัคบัใชก้ฎหมาย หรือใหก้ฎหมายท่ีอาเซียนนั้น
ก าหนดข้ึนมาเป็นความตกลงหรือตราสารอ่ืนใด มีลกัษณะท่ีสามารถด าเนินกระบวนการไดโ้ดยไม่
จ  าเป็นตอ้งใชค้วามสมคัรใจในการเขา้สู่กระบวนการเพียงอยา่งเดียว เพื่อเป็นการแกไ้ของคก์ารอาเซียนใน
เร่ืองระงบัขอ้พิพาทอยา่งจริงจงั และมีประสิทธิภาพ องคก์ารอาเซียนควรจดัใหมี้ศาลยติุธรรมข้ึน เพื่อเป็น
องคก์รท่ีมีความรู้ในดา้นการแกไ้ขเร่ืองการระงบัขอ้พิพาทระหวา่งประเทศโดยเฉพาะ ไม่วา่จะเป็นการให้รัฐ
สมาชิกกระท าการระงบัขอ้พิพาท ใหเ้ป็นไปตามกฎบตัรอาเซียน การละเมิดพนัธกรณี การไม่ปฏิบติัตามค า
วนิิจฉยั หรือการระงบัขอ้พิพาทท่ีไม่สามารถยติุลงได ้โดยรัฐคู่พิพาทสามารถด าเนินการฟ้องศาลยติุธรรมใน
เร่ืองขอ้พิพาทต่าง ๆ ไดโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากคู่พิพาทโดยรัฐสมาชิกตอ้งยอมรับความตกลงท่ีมี
อยูร่่วมกนั และยอมรับอ านาจศาล เพื่อลดขอ้พิพาทระหวา่งประเทศ และการบงัคบัใชก้ฎหมายในการระงบั
ขอ้พิพาทมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ขอ้เสนอดงักล่าวเป็นการใหอ้าเซียนพิจารณาถึงโครงสร้างของอาเซียน ถึงแมว้า่อาเซียนยงัคงอีก
กลไกท่ีจะด าเนินการใหมี้โครงสร้างท่ีไวพ้ิจารณาในเร่ืองการระงบัขอ้พิพาทโดยเฉพาะ แต่ในการร่วมกลุ่ม
ของอาเซียนนั้น มีวตัถุประสงคใ์นการมีผลประโยชน์ร่วมกนั ซ่ึงการรวมกลุ่มเป็นองคก์ารส่วนภูมิภาคนั้น 
ตอ้งมีประสิทธิภาพเพียงพอ ในอนาคตขา้งหนา้ การพิจารณาใหมี้องคก์รศาลยติุธรรมภายในอาเซียน เพื่อ
จดัการภายในรัฐสมาชิกใหด้ าเนินไปตามวตัถุประสงคท่ี์ไดท้  าข้ึน และใหส้มาชิกอาเซียนด าเนินการให้
สอดคลอ้งกบักฎบตัรอาเซียน เพื่อให้องคก์ารอาเซียนนั้นมีประสิทธิภาพในสร้างกฎหมาย และการบงัคบัใช้
กฎหมายใหท้ดัเทียมกบัภูมิภาคอ่ืน ๆ 

ปัญหาประการท่ีสอง คือปัญหาการไม่แทรกแซงกิจการภายในซ่ึงกนัและกนั กฎบตัรอาเซียน และ
สนธิสัญญาและความร่วมมือแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ไดก้ าหนดหลกัการส าคญั คือหลกัการไม่
แทรกแซงกิจการภายใน ไวใ้นขอ้อารัมบท และสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือแห่งเอเชียตะวนัออก 
เฉียงใต ้ขอ้ 2 (ค) ซ่ึงมีหลกัการท่ีส าคญัท่ีไดก้ าหนดไวเ้หมือนกนัคือ การไม่แทรกแซงกิจการภายในซ่ึงกนั
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และกนั เป็นบทบญัญติัท่ีอาเซียนนั้นใหค้วามส าคญั เน่ืองดว้ยสมาชิกอาเซียนเห็นวา่เป็นเร่ืองของ
ภายในประเทศ ท่ีเก่ียวกบัการจดัการภายในประเทศ ไม่ควรยุง่เก่ียวในเร่ืองภายในซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงเป็น
หลกัการท่ีกลุ่มอาเซียนนั้นมีการปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด โดยการไม่แทรกแซงกิจการคือ จากภายนอกกลุ่ม
ประเทศอาเซียน หรือภายในกลุ่มประเทศอาเซียน อาจดว้ยประเทศสมาชิกนั้นมองวา่  เป็นปัญหา
ภายในประเทศท่ีตอ้งบริหารจดัการภายในประเทศ ท าให้ประเทศสมาชิกนั้นไม่สามารถเขา้แกไ้ขปัญหา
ดงักล่าวได ้การร่วมกลุ่มอาเซียนนั้นมีวตัถุประสงคอ์ยูห่ลายประการ หน่ึงในนั้นท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง
เจตนารมณ์ร่วมกนัเพื่อไม่ให้ประเทศมหาอ านาจมองวา่เป็นกลุ่มความร่วมมือทางดา้นการเมือง การทหาร 
และความมัน่คง น ามาสู่การแทรกแซง  

องคก์ารอาเซียนยดึมัน่วา่สมาชิกอาเซียนจะไม่แทรกแซงกิจการภายในซ่ึงกนัและกนั ในกรณีท่ีมี
ปัญหาภายในประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาในดา้นการเมือง เน่ืองจากรัฐสมาชิกอาเซียนนั้นมีระบบการ
ปกครองท่ีแตกต่างกนัออกไปท าใหย้งัมีประเทศท่ียงัใชร้ะบบการปกครองซ่ึงมีอ านาจเด็ดขาดในการบริหาร
จดัการซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความรุนแรงภายในประเทศ อาจจะมีผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยา่ง
เห็นไดช้ดั 

การละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น เป็นความผดิระหวา่งประเทศ ซ่ึงนานาประเทศในปัจจุบนัไดใ้ห้
ความส าคญัเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนเป็นอยา่งมาก ท าใหเ้ราละเลยเร่ืองน้ีไม่ได ้และองคก์รอาเซียนยงัก าหนด
มาตรฐานความเป็นอยูข่องประชาชน การมีเสรีภาพ สันติภาพ แต่ในบางคร้ังมกัพบบ่อยคร้ังท่ีกลุ่มสมาชิก
อาเซียนจะท าตามหลกัสิทธิมนุษยชนอยา่งจริงจงั ประกอบกบัหลกัการการไม่เขา้แทรกแซงกิจการภายใน
นั้น ยงัคงเป็นอุปสรรคในการเขา้ช่วยเหลือจากประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน 

การไม่เขา้แทรกแซงกิจการภายในซ่ึงกนัและกนั จึงเป็นการขดัขวางการพฒันาขององคก์รใหมี้
ประสิทธิภาพนอ้ยลง เน่ืองจากเจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีบญัญติัไวไ้ม่สอดคลอ้งกบัการใชป้ฏิบติัในทาง
ระหวา่งประเทศไดข้ึ้นจริง แต่เป็นการบญัญติัไวใ้หส้อดคลอ้งกบัหลกัสากล แต่ไม่สามารถแกไ้ขปัญหา
ระหวา่งกลุ่มสมาชิกอาเซียนไดใ้นทางปฏิบติั ซ่ึงกลุ่มอาเซียนเป็นความร่วมมือระหวา่งประเทศไม่มีกลไก
การตรวจสอบการปฏิบติัตามพนัธกรณีระหวา่งกนั ตรวจสอบความตกลงระหวา่งประเทศสอดคลอ้งกบักฎ
บตัรอาเซียน จึงท าใหก้ารแกไ้ขปัญหาระหวา่งประเทศเป็นไปอยา่งไม่มีประสิทธิภาพเน่ืองดว้ยหลกัการไม่
แทรกแซงกิจการภายในซ่ึงกนัและกนั เป็นส่วนหน่ึง 

ปัญหาการไม่แทรกแซงกิจการภายในยงัคงเป็นปัญหาท่ียงัไม่อาจแกไ้ขได ้เน่ืองดว้ยเป็นหลกัการท่ี
ก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน ในกฎบตัรอาเซียนและสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้ท่ีสมาชิกอาเซียนนั้นเขา้ร่วมเป็นภาคี ยงัคงเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน ในดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ
อาเซียนอยูไ่ม่นอ้ย หลกัการดงักล่าวน้ีสามารถคงอยูไ่ด ้แต่ควรจะมีการก าหนดเพิ่มเติม ในกรณีท่ีเป็น
อนัตรายอยา่งร้ายแรง ส่งผลกระทบต่อความมัน่คงประเทศ หรือกรณีท่ีไม่สามารถระงบัขอ้พิพาท
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ภายในประเทศได ้สามารถใหรั้ฐสมาชิกอาเซียน หรือรัฐอ่ืนๆ สามารถเขา้มาร่วมเพื่อแกปั้ญหา
ภายในประเทศ เพื่อใหไ้ดข้อ้ยติุภายในประเทศร่วมกนั หลกัการแทรกแซงกิจการภายในสามารถท าได ้แต่
ควรใหก้ฎหมายมีความยดืหยุน่เพื่อใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาระหวา่งประเทศได ้

ปัญหาท่ีสามคือ การไม่มีสภาพบงัคบัของการระงบัขอ้พิพาท พจิารณาไดด้งัน้ีในบทบญัญติัขอ้ 25 
26 และ27 ของกฎบตัรอาเซียน พิจารณารายละเอียดดัง่ต่อไปน้ี คือในขอ้ท่ี 25ไดก้ าหนดกลไกไวใ้นรูปแบบ
หน่ึงคือการจดัตั้งกลไกระงบัขอ้พิพาทท่ีเหมาะสม โดยเป็นการวางหลกัการไวก้วา้ง ๆ  เพื่ออาจจะด าเนินการ
ตามขอ้บทบญัญติัน้ีได ้จากการพิจารณาขอ้บทไดก้ าหนดไวว้า่   “ในกรณีท่ีมิไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน
เฉพาะ ใหมี้การจดัตั้งกลไกการระงบัขอ้พิพาทท่ีเหมาะสม รวมถึงอนุญาโตตุลาการ” ซ่ึงไม่ไดร้ะบุถึงกลไก
ดงักล่าวมีลกัษณะใด ท่ีสามารถท าใหก้ารระงบัขอ้พิพาทโดยกลไกระงบัขอ้พิพาทนั้นด าเนินกระบวนการได้
จริง ถา้เกิดการละเมิดขอ้ตกลงอาเซียน ละเมิดกฎบตัรอาเซียน หรือละเมิดสิทธิมนุษยชน สามารถตั้งกลไก
ตามขอ้ 25 ในการด าเนินกระบวนไดห้รือไม่หลกัการดงักล่าวเป็นกระบวนการท่ีไม่ชดัเจนต่อการใช้
บทบญัญติัดงักล่าว   ถา้จะตั้งกลไกเพื่อท าการควบคุมใหรั้ฐสมาชิกตามพนัธกรณีน้ี ยงัคงไม่ชดัเจน การ
บญัญติัใหก้ฎหมายสามารถมีทางเลือกในการระงบัขอ้พิพาทมากข้ึนก็จริง แต่โครงสร้างมิได ้  มีองคก์รท่ีเขา้
มาท าหนา้ท่ีบงัคบัใชก้ฎหมายใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงเกิดปัญหาในการไม่มีสภาพบงัคบัใช ้ 

ขอ้ 26 คือ ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาทนั้นเกิดข้ึนแลว้คู่พิพาทนั้นใชก้ารระงบัขอ้พิพาทแลว้ ไม่วา่จะเป็น
การระงบัขอ้พิพาทหลกัการทัว่ไป หรือการใชก้ารระงบัขอ้พิพาทตามตราสารเฉพาะนั้น ไม่สามารถระงบัขอ้
พิพาทได ้“ใหเ้สนอขอ้พิพาทนั้นไปยงัท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน เพื่อตดัสิน” การเสนอเร่ืองไปยงัท่ีประชุมสุด
ยอดอาเซียน ถา้ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน มีค าตดัสินและค าแนะน าไปแลว้     ขอ้พิพาทนั้นก็ยงัคงไม่สามารถ
ระงบัได ้การมีสภาพบงัคบัระหวา่งการใชก้ารระงบั ขอ้พิพาทนั้นก็ไม่เกิดข้ึน และจากบทบญัญติัมิไดมี้การ
ก าหนดในการแกไ้ขเม่ือเกิดปัญหาดงักล่าวแต่อยา่งใด  

ขอ้ 27 พิจารณาไดใ้นกรณีท่ีรัฐสมาชิกนั้นไดก้ระท าการระงบัขอ้พิพาทตามกลไกการระงบัขอ้
พิพาทของกฎบตัรอาเซียนในหมวดท่ี 8 ไว ้ไม่วา่จะเป็นการระงบัขอ้พิพาทโดยทัว่ไป การระงบัขอ้พิพาท
ตามตราสารเฉพาะท่ีไดก้ าหนดไว ้เป็นกรณีท่ีรัฐสมาชิกท่ีเป็นคู่พิพาทไม่ปฏิบติัตามผลค าวนิิจฉยั หรือ
ขอ้เสนอแนะ ท่ีมาจากกลไกการระงบัขอ้พิพาทตามหมวดท่ี 8 น้ี ใหคู้่พิพาทน าเร่ืองดงักล่าวเขา้ประชุมสุด
ยอดอาเซียนเพื่อท าการตดัสินใจ  

ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน อาจเป็นการด าเนินกระบวนการหารือประจ าปี จะน าปัญหาเขา้สู่ท่ีประชุม 
และยงัเป็นกระบวนการสุดทา้ยท่ีกฎบตัรอาเซียนใหท่ี้ประชุมนั้นอาจท าการตดัสินในกรณีท่ีขอ้รัฐสมาชิกไม่
ปฏิบติัตามขอ้วินิจฉยั พิจารณาถึงวา่ท่ีประชุมไม่ไดเ้ป็นองคก์รท่ีท าหนา้ท่ีบงัคบัเช่นเดียวกบัศาลยติุธรรม
ระหวา่งประเทศ จึงท าใหย้งัคงเป็นปัญหาในเร่ืองการไม่มีสภาพบงัคบั แมว้า่จะน าเร่ืองเขา้สู่ท่ีประชุมสุดยอด
อาเซียนแลว้ก็ตาม 
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หากพิจารณาการไม่มีสภาพบงัคบั ตามขอ้ 25, 26 และ 27 นั้นเป็นการรวมถึงตราสารเฉพาะของ
อาเซียน กลไกการระงบัขอ้พิพาทของสนธิสัญญาสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้ค.ศ. 1976 และพิธีสารวา่ดว้ยกลไกการระงบัขอ้พิพาทของอาเซียน ค.ศ. 2004 เพราะเน่ืองจากกฎ
บตัรอาเซียนไดก้ าหนด   ใหเ้ป็นการระงบัขอ้พิพาทโดยเฉพาะไวใ้นขอ้ 25 “ภายหลงัการใชบ้ทบญัญติัก่อน
หนา้น้ีในหมวดน้ีแลว้ ให้เสนอขอ้พิพาทนั้นไปยงัท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน เพื่อตดัสิน” จึงพิจารณาไดว้า่ 
การใชก้ารระงบัขอ้พิพาทไม่วา่จะเป็นการระงบัขอ้พิพาทโดยหลกัทัว่ไป และการระงบัขอ้พิพาทตามตราสาร
เฉพาะนั้น เม่ือยงัไม่สามารถระงบัขอ้พิพาทได ้หลงัจากการใชก้ารระงบัขอ้พิพาทของกฎบตัรอาเซียนหมวด
ท่ี 8 แลว้ใหเ้สนอขอ้พิพาทไปยงัท่ีประชุมอาเซียน 

พิจารณาไดว้า่ แมว้า่จะใชก้ารระงบัขอ้พิพาทไม่ทางใดก็ทางหน่ึงท่ีไดก้ าหนดไวใ้นบทบญัญติัหมวด 
8 ของกฎบตัรอาเซียนนั้น เม่ือเกิดขอ้พิพาทท่ีไม่สามารถยติุ ขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนได ้ใหน้ าเร่ืองเขา้สู่ท่ีประชุม
สุดยอดอาเซียนเพื่อตดัสิน หากมีการพิจารณาขอ้พิพาทและมีค าช้ีขาด หรือค าแนะน าของท่ีประชุมสุดยอด
อาเซียน ก็ยงัคงประสบปัญหา ในการบงัคบัใหคู้่พิพาทนั้นปฏิบติัตามค าช้ีขาด หรือค าตดัสิน เน่ืองจากการ
รวมกลุ่มอาเซียน ขาดโครงสร้างองคก์รการบงัคบัใชก้ฎหมายหรือการบงัคบัตามพนัธกรณี และกลไก
ควบคุมหรือตรวจสอบ การละเมิดขอ้ตกลงอาเซียน ละเมิดกฎบตัร หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนระหวา่งกนั 
โดยองคก์รอาเซียนไม่มีอ านาจบงัคบัเหนือรัฐสมาชิก ถือเป็นขอ้จ ากดัท่ีส่งผลใหอ้าเซียนบงัคบัใหรั้ฐสมาชิก
ด าเนินการระงบัขอ้พิพาทระหวา่งกนัตาม 26 และบงัคบัใหรั้ฐสมาชิกตอ้งปฏิบติัตามผลค าวนิิจฉยั หรือค า
ตดัสิน ในขอ้ 27 มิได ้จึงเป็นเหตุผลท่ีท าใหก้ลไกการระงบัขอ้พิพาทของอาเซียนไม่มีประสิทธิภาพในการ
บงัคบัใช ้

หากพิจารณาถึงองคก์ารส่วนภูมิภาค คือสหภาพยโุรป ในเร่ืองโครงสร้างท่ีเป็นกลไกให้การระงบั
ขอ้พิพาทเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ คือศาลยติุธรรมยโุรป ถูกสร้างข้ึนโดยธรรมนูญเพื่อยโุรป เป็นศาล
สูงสุด มีหนา้ท่ีท่ีส าคญั ไม่วา่จะเป็นการพิจารณาคดีต่าง ๆ การใหค้  าปรึกษาทางกฎหมาย อ านาจส าคญัของ
ศาลยติุธรรมยโุรปนั้น เป็นอ านาจท่ีผกูพนัประเทศสมาชิกใหต้อ้งปฏิบติัตาม รัฐสมาชิกไม่สามารถจะปฏิเสธ
ไม่ยอมรับอ านาจศาลได้ ท าใหส้หภาพยโุรปสามารถบงัคบัใหรั้ฐสมาชิกตอ้งด าเนินการตามพนัธกรณี โดย
รัฐสมาชิกไม่สามารถมีขอ้โตแ้ยง้ใด ๆ เป็นอ านาจเด็ดขาดท่ีท าใหส้หภาพยโุรปมีประสิทธิภาพในดา้นต่าง ๆ 
ของภูมิภาคยโุรป ในปัจจุบนักล่าวไดว้า่การระงบัขอ้พิพาทนั้นเกิดข้ึนไดเ้สมอ เน่ืองจากการพฒันาของโลก
ในดา้นเทคโนโลย ีเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม การระงบัขอ้พิพาทจึงตอ้งด าเนินการเพื่อใหคู้่พิพาท
เกิดผลกระทบนอ้ยท่ีสุด โดยมีหลกัของกฎบตัรสหประชาชาติท่ีเป็นแบบแผนเพื่อใหค้วามตกลงท่ีเกิดข้ึนต่าง 
ๆ ก าหนดกลไกในการระงบัขอ้พิพาทร่วมกนัไวเ้พื่อแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน โดยบทบญัญติัใหมี้การระงบัขอ้
พิพาทหลากหลายวธีิ  
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อาเซียน ซ่ึงเป็นการรวมกลุ่มของภูมิภาคหน่ึง ท่ีมีการก าหนดวธีิการระงบัขอ้พิพาทไวใ้นกฎบตัร
อาเซียน หมวดท่ี 8 เร่ืองการระงบัขอ้พิพาท โดยมีหลกัการระงบัขอ้พิพาทไวโ้ดยทัว่ไป รัฐสมาชิกสามารถ
ด าเนินกระบวนการระงบัขอ้พิพาทไดเ้บ้ืองตน้ ไม่วา่จะเป็นการสนทนา การปรึกษาหารือ การเจรจา คนกลาง
ท่ีน่าเช่ือถือ การประนีประนอม และการไกล่เกล่ีย และการระงบัขอ้พิพาทตามตราสารเฉพาะ คือตราสาร
อาเซียนต่าง ๆ สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือแห่งเอเชียตะวนัออก และการใชพ้ิธีสารวา่ดว้ยกลไกการ
ระงบัขอ้พิพาทของอาเซียน โดยหลกัการดงักล่าวยงัคงเป็นปัญหาในการใชก้ฎบตัรอาเซียนในการระงบัขอ้
พิพาทดงักล่าว  

ฉะนั้นการไม่มีสภาพบงัคบัคือการไม่มีประสิทธิภาพของกระบวนการระงบัขอ้พิพาท เน่ืองจาก
บญัญติัยงัคงใหก้ลบัไปยงัท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนเพื่อด าเนินการแกไ้ขในส่วนของ การระงบัขอ้พิพาทท่ีไม่
สามารถระงบัลงได ้หรือการ ไม่ปฏิบติัตามวนิิจฉยั ค าแนะน า ตามกระบวนการระงบัขอ้พิพาทท่ีไดเ้กิดข้ึน 
ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากองคก์ารส่วนภูมิภาคอ่ืน เช่นสหภาพยโุรป มีศาลยติุธรรมยุโรป เพื่อแกไ้ขปัญหาดา้นการ
บงัคบัใช ้กฎหมายโดยเฉพาะ องคก์ารอาเซียนสร้างความตกลงระหวา่งประเทศ เพื่อผลประโยชน์ร่วมกนั 
โดยหลีกเล่ียงการไม่มีขอ้พิพาทยอ่มไม่สามารถท าได ้การปรับโครงสร้างของอาเซียนใหมี้องคก์รท่ีท าหนา้ท่ี
ในดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมายใหมี้ประสิทธิภาพยอ่มส าคญักวา่ 

อาเซียนควรมีองคก์รท่ีเป็นศาลยติุธรรม ถึงแมย้งัไม่สามารถกระท าไดภ้ายในเร็วน้ี แต่เพื่อการ
แกปั้ญหาภายในองคก์ารอาเซียน และเพื่อใหไ้ดข้อ้ยติุควรมีศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศ เพื่อมาท าหนา้ท่ีให้
การบงัคบัใชก้ฎหมายมีประสิทธิภาพ และแกปั้ญหาในเร่ืองความสมคัรใจในการเขา้สู่กระบวนการระงบัขอ้
พิพาท และเร่ืองการบงัคบัใชก้ฎหมายใหเ้ป็นไปตามพนัธกรณี องคก์รศาลจะมีบทบาทในการพิจารณาเพื่อ
ยติุขอ้พิพาทระหวา่งรัฐภายใตก้ฎหมายระหวา่งประเทศ โดยศาลนั้นมีความชดัเจนในการพิจารณาขอ้พิพาท
ท่ีเกิดข้ึน ในรัฐสมาชิก การมีองคก์รท่ีพิจารณาปัญหาเหล่าน้ี จะท าใหอ้งคก์ารอาเซียนมีการพฒันาไปสู่
ทิศทางท่ีดี และเป็นองคก์ารระหวา่งประเทศท่ีมีการด าเนินการภายในองคก์ารประสิทธิภาพมากข้ึน 
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