
   
 

๑ 

 

กลไกการรักษาสันติภาพและความปรองดองของอาเซียน : สถาบันอาเซียน 
เพ่ือสันติภาพและความสมานฉันท์ (AIPR) 

 
นางสาวอรพรรณ แซ่เอี้ยว๑ 

๑. บทน า 

บทความนี้เป็นการศึกษาความเป็นมาและสาระส าคัญของสถาบันอาเซียนเพ่ือสันติภาพ        
และความสมานฉันท์ (ASEAN Institute for Peace and Reconciliation: AIPR) ซึ่งเป็นองคภาวะ
หนึ่งของอาเซียนที่จะมีบทบาทส าคัญด้านสันติภาพและความสมานฉันท์ภายใต้กฎบัตรอาเซียน 
(ASEAN Charter)เนื่องจากเล็งเห็นว่าการที่จะสร้างประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนที่มี
ความเป็นเอกภาพ สงบสุข และมีความแข็งแกร่งได้นั้น นอกจากจะต้องอาศัยความร่วมมือจากประเทศ
สมาชิกอาเซียนผ่านมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางบริหารแล้ว การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ  
ซึ่งกันและกัน และการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศสมาชิกโดยสันติ          
และปรองดองกัน ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส าคัญยิ่ง ที่จะท าให้อาเซียนบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงาน
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-security Community Blueprint: 
APSC) ได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

๒. ความเป็นมาของสถาบันอาเซียนเพื่อสันติภาพและความสมานฉันท์ 
เนื่องจากแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC) มุ่งที่จะเสริมสร้าง      

ความร่วมมืออาเซียนด้านการเมืองและความมั่นคงในลักษณะที่ครอบคลุมและเป็นรูปธรรม             
ซ่ึงมีการพัฒนาต่อยอดความส าเร็จของแผนงานฯ มาอย่างต่อเนื่อง โดยคงไว้ซึ่งเป้าหมายส าคัญ คือ 
เพ่ือให้ประชาชนและประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถอยู่ร่วมกันในภูมิภาคและภายนอกภูมิภาค      
อย่างสันติ เต็มไปด้วยความยุติธรรม เป็นประชาธิปไตย และมีความปรองดอง โดยยึดหลักความมั่นคง  
ที่ครอบคลุมในทุกมิติและมองออกไปนอกภูมิภาค ในการด าเนินความสัมพันธ์กับภาคีนอกภูมิภาค
อาเซียน  ทั้งนี้ โดยยึดแนวทางตามกฎบัตรอาเซียน ตลอดจนตราสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการก าหนด
หลักการและกรอบความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนงาน

                                                           

  บทความนี้เผยแพร่เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑ นักวิ เคราะห์และจัดท าข้อมูลกฎหมาย ฝ่ายอาเซียนและกิจการต่างประเทศ ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา 



   
 

๒ 

 

ประชาคมอาเซียนมีแนวทางท่ีเด่นชัด มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน มีความร่วมสมัย และสามารถรับมือ
กับความท้าทายของยุคสมัยได้๒  

ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๘ ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ          
กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผู้น าอาเซียนจึงได้มีแกลงการณ์ร่วมเพ่ือก่อตั้งสถาบันอาเซียน    
เพ่ือสันติภาพ และความสมานฉันท์ (AIPR) ขึ้น เพ่ือเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของผู้น าอาเซียนว่า           
จะด าเนินการตามแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนในเรื่องของการแก้ไข           
ความขัดแย้ง การระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี และการสร้างสันติภาพภายหลังความขัดแย้ง ที่มุ่งหวังให้
อาเซียนเป็นภูมิภาคท่ีสงบสุข และสามารถรับมือต่อความท้าทายต่าง ๆ ได้  โดยที่ประชุมได้มีมติรับรอง
แถลงการณ์ร่วมดังกล่าว และได้มอบหมายให้รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน  (ASEAN Foreign 
Ministers) จัดท าแนวทางในการด าเนินงานของสถาบันอาเซียนเพ่ือสันติภาพและความสมานฉันท์ 
และรายงานผลการด าเนินการเก่ียวกับเรื่องดังกล่าวให้ผู้น าอาเซียนทราบต่อไป  

ต่อมาในวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 
๔๕ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ที่ประชุมได้มีมติรับรองขอบเขตอ านาจหน้าที่ของสถาบัน
อาเซียนเพ่ือสันติภาพและความสมานฉันท์ (Terms of Reference of the ASEAN Institute for 
Peace and Reconciliation) ซึ่งก าหนดให้จัดตั้งสถาบันฯ ขึ้นตามแผนงานประชาคมการเมือง       
และความมั่นคงอาเซียน และให้สถาบันฯ เป็นองคภาวะที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียนภาย (Entities 
Associated with ASEAN) ภายใต้ข้อ ๑๖๓ ของกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)  

                                                           
๒ กระทรวงการต่างประเทศ , อาเซียน 2025 : มุ่ งหน้าไปด้วยกัน , แปลโดย กรมอาเซียน , 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท อีเพจเมคเกอร์ จ ากัด, ๒๕๕๙)  
๓ ARTICLE 16 ENTITIES ASSOCIATED WITH ASEAN 
1. ASEAN may engage with entities which support the ASEAN Charter, in particular its 

purposes and principles. These associated entities are listed in Annex 2. 
2 .  Rules of procedure and criteria for engagement shall be prescribed by the 

Committee of Permanent Representatives upon the recommendation of the Secretary-General of 
ASEAN. 

3 .  Annex 2  may be updated by the Secretary-General of ASEAN upon the 
recommendation of the Committee of Permanent Representatives without recourse to the 
provision on Amendments under this Charter. 



   
 

๓ 

 

ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้น าอาเซียนได้เปิดตัวสถาบันอาเซียนเพ่ือสันติภาพ
และความสมานฉันท์ขึ้นอย่างเป็นทางการ ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๑ ณ         
กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา๔  

ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีการลงนามสัญญาจ้างผู้อ านวยการบริหารสถาบันฯ 
ขึ้น และคณะมนตรีได้ร่วมกันยกร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซียกับสถาบัน
อาเซียนเพ่ือสันติภาพและความสมานฉันท์ว่าด้วยการเป็นประเทศเจ้าบ้านและการให้เอกสิทธิ์          
และความคุ้มกันแก่สถาบันอาเซียนเพ่ือสันติภาพและความสมานฉันท์ (Agreement between the 
Government of Republic of Indonesia and the ASEAN Institute for Peace and 
Reconciliation on Hosting and Granting Privileges and Immunities to the ASEAN 
Institute for Peace and Reconciliation )๕ ขึ้น ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ของสถาบันอาเซียนเพ่ือ
สันติภาพและความสมานฉันท์ ที่ก าหนดให้ส านักงานใหญ่ของสถาบันฯ ตั้งอยู่ในกรุงจาการ์ตา 
อินโดนีเซีย และให้ก่อตั้งสถานะทางกฎหมายของสถาบันฯ ขึ้นภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่าง
ประเทศเจ้าภาพและสถาบันฯ ซ่ึงความตกลงดังกล่าวมีสาระส าคัญดังนี ้

(๑ ) ให้ สถาบันฯ มีสถานะทางกฎหมายและจะต้องด าเนิ นการตามกฎหมาย              
และกฎระเบียบของอินโดนีเซีย โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาสถานที่ท าการที่ อินโดนีเซีย 
(ประเทศเจ้ าภาพ ) จั ดหาให้  การช าระค่ าใช้ จ่ ายการให้บริการด้ านสาธารณู ป โภคต่ าง ๆ                  
และการซ่อมแซมอุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ส านักงาน  การประกันภัยส านักงาน การช าระภาษี            
ที่เกี่ยวข้อง การจัดการใบอนุญาตท างานส าหรับบุคลากร การบริหารจัดการกองทุนและงบประมาณ 
และการบริหารจัดการบุคลากรของส านักงาน เป็นต้น  

(๒) อินโดนีเซียจะต้องให้สถาบันฯ มีสถานะเท่าเทียมกับหน่วยงานส าคัญของรัฐบาล
อินโดนีเซีย และจะต้องจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมส าหรับใช้ในการด าเนินงานของสถาบันฯ โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่าย รวมทั้งต้องด าเนินการด้านสาธารณูปโภคให้แก่ส านักงานของสถาบั นฯ การรักษา           
ความปลอดภัย ตามแนวปฏิบัติเดียวกันกับอินโดนีเซียให้แก่ส านักงานผู้แทนทางการทูตหรือองค์การ
ระหว่างประเทศอ่ืน ๆ รวมทั้งการให้เอกสิทธิ์ และการคุ้มกัน การยกเว้นภาษีส าหรับสถาบันฯ           
และสังหาริมทรัพย์ของสถาบันฯ ด้วย 

                                                           
๔ 21st ASEAN Summit opens in Phnom Penh, Accessed 8 August 2018, Source; 

http://www.asean-aipr.org  , http://www.chinadaily.com.cn/world/2 0 1 2 -
11/18/content_15939137.htm 

๕ https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2017/08/2012-Agreement-betw-
Indonesia-and-ASEAN-on-Hosting-and-Granting-PI-to-ASEC-1.pdf 

http://www.asean-aipr.org/
http://www.chinadaily.com.cn/world/2012-11/18/content_15939137.htm
http://www.chinadaily.com.cn/world/2012-11/18/content_15939137.htm


   
 

๔ 

 

โดยคณะมนตรีได้เห็นพ้องในเนื้อหาของร่างความตกลงดังกล่าว และได้มอบหมายให้
ผู้อ านวยการบริหารเป็นผู้ลงนามในความตกลงฯ ร่วมกับผู้แทนของรัฐบาลอินโดนีเซีย  

๓. บทบาทหน้าที่ และสาระส าคัญเกี่ยวกับสถาบันอาเซียนเพื่อสันติภาพและความสมานฉันท์ 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของสถาบันอาเซียนเพ่ือสันติภาพและความสมานฉันท์ (Terms of 

Reference of the ASEAN Institute for Peace and Reconciliation) ที่ ได้รับการรับรองโดยที่
ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๔๕ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ กรุงพนมเปญ 
ราชอาณาจักรกัมพูชา ได้ก าหนดสาระส าคัญและขอบเขตอ านาจหน้าที่ของสถาบันฯ ไว้ดังนี้ 

๓.๑ ข้อก าหนดทั่วไป 
 (๑) ให้ส านักงานใหญ่ของสถาบันฯ ตั้งอยู่ในกรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย  
 (๒) ให้ก่อตั้งสถานะทางกฎหมายของสถาบันฯ ขึ้นภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่าง

ประเทศเจ้าภาพและสถาบันฯ  
๓.๒ ขอบเขตการด าเนินงานของสถาบันฯ 
สถาบันฯ จะต้องด าเนินงานภายใต้กฎบัตรอาเซียนและตามหลักการของสนธิสัญญา

สันติภาพและความร่วมมือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (Treaty of Amity and Cooperation in 
Southeast Asia) รวมทั้ง  

 (๑ ) การเคารพเอกราช อธิป ไตย ความเสมอภาค บู รณ ภาพแห่ งดินแดน              
และเอกลักษณป์ระจ าชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด  

 (๒) ความมุ่งมั่นร่วมกันและความรับผิดชอบร่วมกันในการเสริมสร้างสันติภาพ     
ความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค  

 (๓) การไม่แทรกแซงในกิจการภายในของประเทศสมาชิกอาเซียน  
๓.๓ อ านาจหน้าที่ของสถาบันฯ 
สถาบันฯ จะเป็นองคภาวะหรือสถาบันหนึ่งของอาเซียน ส าหรับการกิจกรรมด้านการวิจัย

เกี่ยวกับสันติภาพ การจัดการความขัดแย้ง และการแก้ไขความขัดแย้งตามค าขอของประเทศสมาชิก
อาเซียน โดยการท างานของสถาบันฯ นั้น ให้รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ตกลงกันไว้ใน
แผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน และกิจกรรมเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นตามความเห็นชอบ
จากประเทศสมาชิกอาเซียน   อย่างไรก็ดี สถาบันฯ อาจด าเนินการอ่ืน ๆ ในกิจกรรมต่อไปนี้ไดด้้วย 

 (๑) ด้านการวิจัย 
 สถาบันฯ อาจจัดท าวิจัย รวบรวมประสบการณ์ความรู้และแนวทางการปฏิบัติที่     

เป็นเลิศของประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่องสันติภาพ การจัดการความขัดแย้ง การแก้ไขความขัดแย้ง 
และการสร้างสันติภาพภายหลังความขัดแย้ง เพ่ือให้ค าแนะน าที่เหมาะสมแก่องค์กรของอาเซียนตาม  



   
 

๕ 

 

ค าขอของประเทศสมาชิกอาเซียน  รวมทั้งอาจท าการศึกษาส าหรับส่งเสริมการท าให้ความเสมอภาค
ระหว่างหญิ ง - ชายเข้าไปอยู่ ในกระแสหลักของการสร้างสันติภาพ กระบวนการสันติภาพ              
และการแก้ไขความขัดแย้ง  ตลอดจนอาจศึกษาและวิเคราะห์กลไกการระงับข้อพิพาทที่มีอยู่ในอาเซียน 
เพ่ือเสริมเสร้างกลไกระดับภูมิภาคส าหรับการระงับ  ข้อพิพาทโดยสันติได้ 

 (๒) ด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถ 
 สถาบันฯ อาจจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสันติภาพ การจัดการความขัดแย้ง      

และการแก้ปัญหาความขัดแย้ง การฝึกอบรมหรือการสัมมนาในเรื่องของการส่งเสริมการสะท้อน
แนวคิดทางสายกลาง รวมทั้งพัฒนากิจกรรมที่เก่ียวกับการเสวนา การสร้างองค์ความรู้ในกลุ่มเจ้าหน้าที่
ของรัฐ นักวิชาการ หรือสถาบันทางวิชาการที่เก่ียวข้องในเรื่องการจัดการและการแก้ไขความขัดแย้ง 

(๓) ด้านการระดมทักษะความเชี่ยวชาญและการสนับสนุนองค์กรของอาเซียน 
สถาบันฯ อาจพัฒนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะเป็นทรัพยากร

บุคคล เพ่ือช่วยในการจัดการความขัดแย้งและด าเนินกิจกรรมที่แก้ปัญหาความขัดแย้ง  อีกทั้งอาจให้
ค าแนะน า เชิ งน โยบ ายกับ รัฐบ าล ของประเทศสมาชิ กอาเซี ยน ในการส่ ง เสริมสั นติภ าพ                   
และความสมานฉันท์บนพ้ืนฐานของการศึกษาของตนเอง และอ านวยความสะดวก ในเรื่อง              
ของการเจรจาด้านสันติภาพ รวมทั้งการช่วยเหลือภารกิจขององค์กรต่าง ๆ ของอาเซียนในเรื่อง
กิจกรรมและความคิดริเริ่มที่เกี่ยวข้องกับสันติภาพ การประนีประนอม การจัดการและแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งตามค าขอของประเทศสมาชิกอาเซียน  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมและตามค าขอ
ของรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียน   

(๔) ด้านความเชื่อมโยง 
สถาบันฯ อาจด าเนินการเพ่ือเป็นศูนย์กลางความรู้  โดยการสร้างเครือข่าย           

หรือความเชื่อมโยงกับสถาบันที่เกี่ยวข้องและองค์กรในประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งกับภูมิภาคอ่ืน ๆ 
และในระดับนานาชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกันในการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งสันติภาพ  
ตลอดจนท างานร่วมกับหน่วยงาน  แห่งสหประชาชาติที่ เกี่ยวข้องกับองค์กรระดับภูมิภาค             
และสถาบันทางวิชาการระหว่างประเทศ ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับสันติภาพ รวมทั้งการจัดการและการแก้ไขปัญหาความจัดแย้ง  

(๕) ด้านการเผยแพร่ข้อมูล  
สถาบันฯ อาจเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี  บทเรียนที่ ได้รับ และข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง         

ให้กับประเทศสมาชิกอาเซียน และอาจให้บริการทางวิชาการและมีส่วนร่วมกับภาคประชาสังคม        
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสันติภาพ ความสมานฉันท์ การจัดการ        



   
 

๖ 

 

และการแก้ปัญหาความขัดแย้ง  การสร้างสันติภาพ ตลอดจนส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับงาน     
ของสถาบันฯ แก่ประชาชนกลุ่มทั่วไป 

๓.๔ โครงสร้างและงบประมาณ 
โครงสร้างของสถาบันฯ ประกอบด้วย คณะมนตรี บริหาร (Governing Council) 

ผู้ อ านวยการบริหาร (Executive Director) และคณ ะกรรมการที่ ป รึกษา (Advisory Board)           
โดยประเทศสมาชิกอาเซียนจะจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันฯ ในแต่ละ
ปีงบประมาณ และอาจให้การสนับสนุนทางการเงินแก่สถาบันฯ ในปี งบประมาณเดียวกัน              
เป็นการเพ่ิมเติมได้  อย่างไรก็ดี สถาบันฯ อาจแสวงหาเงินทุนเพ่ิมเติมให้กับโครงการ โดยการระดมทุน
ตามความสมัครใจจากประเทศสมาชิกอาเซียนบนพ้ืนฐานเฉพาะกิจ และอาจระดมทรัพยากรเพ่ิมเติม
จากประเทศคู่เจรจาของอาเซียน ประเทศที่น่าสนใจ องค์การระหว่างประเทศ องค์กรระดับภูมิภาค 
สถาบันทางการงานและสถาบันต่าง ๆ บริษัท มูลนิธิ หรือบุคคลอ่ืนเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการ
ด้วยก็ได้  
 ๓.๕ กลไกการตัดสินใจ การรายงานผล และการทบทวน 
 การตัดสินใจของสถาบันฯ จะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการปรึกษาหารือและฉันทามติ 
(Consultation and consensus) ตามข้อ ๒๐๖ ของกฎบัตรอาเซียน และให้ผู้อ านวยการบริหารจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานของสถาบันฯ อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเสนอต่อคณะมนตรีประชาคมการเมือง           
และความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community Council) ผ่านเจ้าหน้าที่อาวุโส            
ที่เกี่ยวข้องต่อไป และเมื่อครบห้าปีหลังจากการก่อตั้งสถาบันฯ อย่างเป็นทางการ จะต้องมีการทบทวน
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของสถาบันฯ ซึ่งการทบทวนขอบเขตอ านาจหน้าที่ครั้งดังกล่าวและครั้งต่อไป ๆ  
จะด าเนินการโดยคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ภายใต้การอ านวย          
ความสะดวกของเจ้าหน้าที่อาวุโสที่เก่ียวข้อง  

                                                           
๖ ARTICLE 20 CONSULTATION AND CONSENSUS 
1. As a basic principle, decision-making in ASEAN shall be based on consultation and 

consensus. 
2 .  Where consensus cannot be achieved, the ASEAN Summit may decide how a 

specific decision can be made. 
3 . Nothing in paragraphs 1  and 2  of this Article shall affect the modes of decision-

making as contained in the relevant ASEAN legal instruments. 
4. In the case of a serious breach of the Charter or noncompliance, the matter shall 

be referred to the ASEAN Summit for decision. 



   
 

๗ 

 

๔. บทสรุป 
 จากการศึกษาความเป็นมา ขอบเขตอ านาจหน้าที่ และสาระส าคัญอ่ืน ๆ ของสถาบัน
อาเซียนเพ่ือสันติภาพและความสมานฉันท์ (AIPR) จะเห็นได้ว่า ลักษณะการด าเนินงานของสถาบันฯ 
จะเป็นการด าเนินงานในเชิงนโยบาย และการด าเนินงานส่วนใหญ่จะไม่เป็นการแทรกแซงอ านาจ
อธิปไตยของประเทศสมาชิกอาเซียน  เนื่องจากการด าเนินงานของสถาบันฯ ในขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่
ก าหนดไว้นั้นจะต้องเป็นไปตามความเหมาะสมและตามค าขอของประเทศสมาชิกอาเซียน  ทั้งนี้ 
ภายใต้ความมุ่งมั่นร่วมกัน และความรับผิดชอบร่วมกันในการเสริมสร้างสันติภาพ ความมั่ นคง           
และความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค ตามวัตถุประสงค์ของแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน (APSC) โดยนโยบายดังกล่าวนี้ก าหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดมีส่วนร่วม             
ในการสนับสนุนกิจกรรมของสถาบันฯ ซึ่งอาจท าให้สถาบันดังกล่าวกลายเป็นอีกหนึ่งกลไกส าคัญ          
ด้านการรักษาสันติภาพและความปรองดองของอาเซียน อันจะน าอาเซียนไปสู่การเป็นภูมิภาคท่ีมีความ
เป็นเอกภาพ สงบสุข มีความแข็งแกร่ง และสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้           
อย่างครอบคลุมในทุกมิติ โดยปราศจากการใช้ความรุนแรงใด ๆ ได้อย่างมั่นคงถาวร  
 
 


