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ประเทศอาเซียน  ค.ศ.  1993-2011.  
    จากการศึกษาพบวา สหภาพยุโรปและอาเซียนมีจุดกําเนิดการกอตั้งประชาคม มาจาก
ความตองการรักษาเสถียรภาพ  การปกปองอํานาจจากภายนอกกลุม อีกทั้งมีวัตถุประสงคในการบูร
ณาการภูมิภาค  ไมวาจะเปนการบูรณาการในเชิงลึกและในเชิงกวางที่คลายคลึงกัน ตั้งแตประชาคม
ยุโรปกลายเปนสหภาพยุโรปใน ค.ศ.  1993  จนกระทั่งใน ค.ศ.  2011 สหภาพยุโรปไดให
ความสําคัญกับประเด็นสิทธิมนุษยชนผานนโยบายตางประเทศและความมั่นคงรวมกันจาก
สนธิสัญญาฉบับตางๆ  มาโดยตลอด  โดยการยึดหลักนิติธรรม  คานิยมรวมกันเปนสากลและไมอาจ
แบงแยก   
     สหภาพยุโรปเห็นถึงปญหาสิทธิมนุษยชนในกลุมประเทศอาเซียน  ซึ่งมีระดับความ
รุนแรงที่แตกตางกัน  และอาเซียนเองก็มีความพยายามในการแกไขปญหาดังกลาว แตกระบวนการ
ทํางานของอาเซียนในการยึดหลักไมแทรกแซงกิจการภายในของประเทศสมาชิก ทําใหอาเซียนตอง
พบอุปสรรคในการดําเนินการ  แมจะไดรับแรงกดดันอยางมากจากสหภาพยุโรปจากกรณีกรณีของ
ประเทศพมา 
     นอกจากนี้สหภาพยุโรปเองก็ยังมีมาตรฐานในการดาํเนินการในแตละประเทศทีล่ะเมิด
สิทธิมนุษยชนในระดับสูงที่ตางกัน  คอืใชมาตรการที่รุนแรงกับอีกประเทศในขณะที่อีกประเทศกลบั
ใชมาตรการทีผ่อนปรน  ดังนั้นประเด็นสทิธิมนุษยชนจึงไมใชปญหาที่จะสามารถแกไขไดในเรว็วัน   
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       The  purpose  of  this  research  is  analyze  the  European  Union’s  human 
rights  policy  towards  ASEAN  members  for  the  period  1993-2011. 
     The  study  found  that  EU  and  ASEAN  have  established  that  there  was  
a  maintain  stability,  to  protect  the  power  of  the  group  and  integrate,  deepen  and  
widen  the  region. When  the  European  Community  became  the  European  Union  in  
2011,  the  European  Union  focused  on  human  rights  through  a  common  foreign  
policy  and  national  security  through  especially  guaranteeing  the  rule  of  law,  sharing  
universal  values  that  can  not  be  separated.   
     European  Union  seemed to  have  the  problem  of  human  rights  in  ASEAN  
with  the  different  levels  of  severity.  ASEAN  has  tried  to  solve  the  problem.  
However,  the  process  of  ASEAN’s  principles  of  non-interference  in  the  internal  
affairs  of  others  member  states,  ASEAN  encountered  problems  with  the 
implementation  tremendous  pressure  from  the  European  Union  notably  when it  
concerns  Burma. 
     The  EU  also  has  deal  with  countries  that  violate  human  rights  at  
different  levels.  The  human  rights  are  not  going  to  be  solved  soon.  Some  
countries  apply  draconian  measures  whilst  some  others  lift  sanction. 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
    ความขัดแยงและความบอบช้ําจากสงครามโลกครั้งที่ 2 กอใหเกิดความสูญเสียใหกับ
ยุโรปซึ่งเคยเปนอูอารยธรรมที่สําคัญของโลกนี้อยางไมอาจประเมินคาได ทําใหบรรดาผูรักสันติใน
ยุโรปแทบทุกชาติตระหนักรวมกันวาถึงเวลาแลวที่ตองมีการทําใหการบูรณาการภูมิภาค (Regional 
Integration) เปนความจริงขึ้นมา เน่ืองจากการบูรณาการทางเศรษฐกิจและการเมืองนาจะชวย
กอใหเกิดสันติภาพที่ถาวร1  ในค.ศ. 1951 หกประเทศในยุโรปตะวันตก ไดแก เบลเยี่ยม  เยอรมัน
ตะวันตก  ลักเซมเบอรก  ฝรั่งเศส  อิตาลี  และเนเธอรแลนด  ภายใตความริเร่ิมของฝรั่งเศสจึง
รวมตัวกันกอตั้งประชาคมถานหินและเหล็กยุโรป (The European Coal and Steel Community: 
ECSC) ขึ้น  หลังจากนั้นไมนานในค.ศ. 1957 ประเทศสมาชิกผูกอตั้งทั้งหกไดรวมกันเซ็น
สนธิสัญญากรุงโรมเพื่อกอตั้งประชาคมเศรษฐกิจรวมยุโรป (European Economic Community: 
EEC)  ประเทศในกลุมยุโรปใชเวลาเกือบ 50  ป  ในการรวมกลุมทางเศรษฐกิจและไดพัฒนาจนมา
เปนสหภาพยุโรปใน ค.ศ. 1993 และมีการใชเงินสกุลเดียวกันและใชนโยบายการเงินรวมกัน 
     การพัฒนากระบวนการบูรณาการยุโรปน้ันมีสองแนวทางคือ การพัฒนาเชิงลึก 
(Deepening) และเชิงกวาง (Widening) โดยพัฒนาการเชิงลึกมีเปาหมายทั้งการเมืองและเศรษฐกิจ  
โดยเปาหมายทางการเมือง คือ การทําใหประชาคมเศรษฐกิจรวมยุโรปเปนสหภาพทางการเมือง
หรือ European Union ในค.ศ. 1992 เม่ือสมาชิก 12 ประเทศลงนามในสนธิสัญญามาสทริสต 
(Treaty of  Maastricht)  ที่เมืองมาสทริสต (Maastricht) ประเทศเนเธอรแลนด และมีผลบังคับใชใน
เดือนพฤศจิกายน ค.ศ.  1993 ซึ่งทําใหประชาคมยุโรป (European Community:  EC) กลายมาเปน
สหภาพยุโรป (European Union: EU)  
        สวนทางเศรษฐกิจคือ การทําใหเกิดตลาดรวมหรือตลาดเดียวซึ่งมีเปาหมายใหประเทศ
สมาชิกบรรลุการสรางตลาดขนาดใหญมีระบบศุลกากรรวมกัน ดวยการปรับปรุงกฎระเบียบ
ภายในประเทศที่แตกตางกันใหเปนไปใน ทิศทางเดียวกัน และใหมีการเคลื่อนยาย ประชากร สินคา 
และ บริการ และ เงินทุน อยางเสรี เพ่ือประโยชนสูงสุดตอการคาการลงทุน ซึ่งเปาหมายเชิงลึกนี้เร่ิม
บรรลุเปาหมายเมื่อการบูรณาการพัฒนามาเปนสหภาพยุโรปในค.ศ. 1993 และนอกจากนี้การบูรณา
การทางเศรษฐกิจยังรวมไปถึงเปาหมายสําคัญอีกประการหนึ่งคือ การใชหนวยเงินสกุลเดียวกันหรือ
ในปจจุบันที่รูจักกันในนามของหนวยเงินยูโร  
       สวนการพัฒนาเชิงกวางนั้นคือ การรับสมาชิกใหม  ประวัติศาสตรการรับสมาชิกใหม
ของประชาคมเศรษฐกิจรวมยุโรป/สหภาพยุโรปมีดังน้ี   ในค.ศ.  1973  อังกฤษ  เดนมารก  และ

                                                            
       

1 จิรเดช  มหาวรรณกิจ.  (2550).  สหภาพยุโรปโฉมใหมและ  27 ประเทศสมาชิก.  หนา 1. 
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ไอรแลนดเขาเปนสมาชิก EEC  ตอมาในค.ศ. 1981  กรีซเขาเปนสมาชิก  และใน ค.ศ.  1986 สเปน
และโปรตุเกสเขาเปนสมาชิก ทําใหในเวลานั้นมีสมาชิกรวม 12  ประเทศ การรับสมาชิกใหมเกิดขึ้น
อีกครั้งใน ค.ศ.  1995 โดยมีสมาชิกใหมคือ ออสเตรีย  ฟนแลนด  และสวีเดน  ในค.ศ. 2004  
รับสมาชิกเพิ่มอีก 10  ประเทศ ไดแก ไซปรัส เช็ก เอสโตเนีย ฮังการี ลัตเวีย ลิทัวเนีย 
มอลตา  โปแลนด สโลวาเกีย และสโลวีเนีย  ค.ศ.  2007 บัลแกเรียและโรมาเนียเขาเปนสมาชิก 
            นับตั้งแตประชาคมเศรษฐกิจรวมยุโรปพัฒนามาเปนสหภาพยุโรปในค.ศ. 1993   เร่ืองของ
นโยบายสิทธิมนุษยชนตอประเทศสมาชิกและอาเซียนเริ่มมีความสําคัญมากขึ้น เน่ืองจาก
สนธิสัญญาวา “สนธิสัญญามาสทริสต “  มีการกําหนดเปาหมายของการมีนโยบายรวมดาน
ตางประเทศและความมั่นคง1 (Common  Foreign  and  Security  Policy : CFSP) โดยมี
วัตถุประสงคปองกันคานิยมรวมกันซึ่งสหภาพยุโรปใหความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานวา
เปนคานิยมรวมที่อยูในอารยธรรมของยุโรป และเพื่อใหนโยบายของสหภาพยุโรปสอดคลองกับการ
ดําเนินเร่ืองสิทธิมนุษยชนและสันติภาพของสหประชาชาติ ซึ่งความเปนไปดังกลาวเกิดจากการที่
สหภาพยุโรปตองเตรียมตัวรับสมาชิกใหมจากประเทศยุโรปตะวันออกซึ่งสิทธิมนุษยชนเปนปญหา
ใหญ สหภาพยุโรปไดกําหนดไวในหลักเกณฑรับสมาชิกใหมที่เรียกวาหลักเกณฑโคเปนเฮเกน 
(Copenhagen Criteria)  รัฐที่ตองการเปนสมาชิกสหภาพยุโรปตองมีกลไกทางสถาบันที่จะปกปอง
รักษาไวซึ่งประชาธิปไตย หลักนิติธรรม สิทธิมนุษยชนและเคารพและสงเสริมชนกลุมนอย2ดวย  
    ในสวนที่เกี่ยวกับนโยบายสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับอาเซียนนั้นใน ค.ศ. 1986 คณะมนตรี
ยุโรปไดออกปฏิญญาที่เนนความสําคัญของปญหาสิทธิมนุษยชนในอาเซียน โดยถือเปนหนาที่ใน
การสงเสริมปกปองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานในทุกดานทั้งการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ   
และหลังจากค.ศ. 1993 ที่อีอีซีพัฒนามาเปนสหภาพยุโรปแลว บทบาทในดานสิทธิมนุษยชนตอ
อาเซียนของสหภาพยุโรปเพิ่มมากขึ้นซ่ึงนอกจากเกี่ยวของกับการเตรียมความพรอมเพ่ือรับสมาชิก
ใหมจากยุโรปตะวันออกแลวยังเกิดจากปญหาการขาดความชอบธรรมทางการเมืองภายใน
โดยเฉพาะวิกฤติการณที่ประเทศสมาชิกคือ เดนมารกในตอนแรกลงประชามติไมรับรองสนธิสัญญา
มาสทริสต ทําใหสหภาพยุโรปตองการเปนองคกรระหวางประเทศที่สําคัญนอกเหนือไปจากการเปน
กลุมการคาที่ใหญ ตัวอยางเชน สหภาพยุโรปตอตานการลงโทษดวยการประหารชีวิตในระดับ
นานาชาติ สงผลใหสหประชาชาติรับรองการหยุดลงโทษดวยวิธีการดังกลาวใน ค.ศ. 2006   

                                                            
       1 สนธิสัญญามาสทริสตกอต้ังองคกรใหม คือ  “สหภาพยุโรป  ซึ่งประกอบดวยสามเสาหลัก  ( pillars)   คือ  
“เสาหลักที่หนึ่ง”  (Pillar  One) ไดแก  “ประชาคมยุโรป” (European  Communities)  “เสาหลักที่สอง”  (Pillar  
Two)  ไดแก “นโยบายรวมดานตางประเทศและความมั่นคง”  (Common  Foreign  and  Security  Policy)  และ 
“เสาหลักที่สาม”  (Pillar  Three)  เกี่ยวกับ “ความรวมมือดานกระบวนการยุติธรรมและกิจการภายใน”  
(Cooperation in the  Spheres  of  Justice  and  Home  Affairs) 
 
       2 อภิญญา  เล่ือนฉวี.  (2548).  กฎหมายสหภาพยุโรป.  หนา  29. 
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นอกจากนี้นโยบายสิทธิมนุษยชนของสหภาพยุโรปมักใชควบคูไปกับนโยบายการคาโดยเฉพาะกับ
ประเทศดอยพัฒนาทําใหเกิดปญหาและคําถามตอนโยบายดังกลาว     
    จากการพัฒนาและลักษณะการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชนของสหภาพยุโรปที่กลาวมา
ขางตน ทําใหผูวิจัยตองการศึกษานโยบายสิทธิมนุษยชนของสหภาพยุโรปที่มีตอกลุมประเทศ
อาเซียนตั้งแต ค.ศ. 1993 ถึงค.ศ. 2011  กลุมสมาชิกอาเซียนกอตั้งขึ้นใน ค.ศ.  1967 โดยมีสมาชิก
เขารวม 5 ประเทศไดแก  ไทย  ฟลิปปนส  สิงคโปร  มาเลเซีย  และอินโดนีเซีย เพราะตองการสราง
สันติภาพและความมั่นคงใหเกิดขึ้นในภูมิภาค  และเพื่อใหความชวยเหลือกันในดานเศรษฐกิจ  
สังคม  และวัฒนธรรม จากนั้นในค.ศ.  1984  บรูไนเขาเปนสมาชิก  ค.ศ. 1995  อาเซียนรับ
เวียดนามเขาเปนสมาชิก  ค.ศ.  1997  พมาและลาวเขารวมเปนสมาชิก  และใน ค.ศ. 1999  
กัมพูชาเขารวมเปนสมาชิกในลําดับที่ 10  ซึ่งการรวมกลุมสมาชิกอาเซียนนั้นมีวัตถุประสงคเพ่ือ
รวมมือชวยเหลือกันในการเรงรัดพัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความกวาหนาทางสังคม 
วัฒนธรรมของประเทศสมาชิก เพ่ือสงเสริมสันติภาพและความมั่นคงใหแกภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต  เพ่ือใหความรวมมือในการสงเสริมดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการคาและการคมนาคม
ขนสง  เพ่ือชวยเหลือซ่ึงกันและกันทางดานการศึกษา วิทยาการ อาชีพ และการบริหาร   
    ความสัมพันธระหวางอาเซียนกับสหภาพยุโรปน้ันจัดวาเปนความสัมพันธระดับกลุมอยาง
ไมเปนทางการมาตั้งแต  ค.ศ.  1972  กระทั่งพัฒนามาเปนความสัมพันธอยางเปนทางการ ใน  
ค.ศ.  1977  ตอมาความสัมพันธเริ่มเปนระบบมากขึ้นภายหลังการเซ็นสัญญาขอตกลงระหวาง
อาเซียนและประชาคมยุโรป (EC-ASEAN  Cooperation  Agreement)  ซึ่งเปนการกําหนด
วัตถุประสงคความรวมมือใหเปนไปทางดานการคา  เศรษฐกิจ  และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  ใน 
ค.ศ. 1994  สมาชิกของสหภาพยุโรปและกลุมสมาชิกอาเซียนไดมีการประชุมรัฐมนตรีขึ้น เพ่ือ
กําหนดแนวทางยุทธศาสตรความรวมมือในประเด็นการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 
จากความสัมพันธที่ใกลชิดกันยิ่งขึ้นน้ีเองเปนตัวบงชี้วาสหภาพยุโรปเล็งเห็นถึงความสําคัญของ
อาเซียนทั้งทางเรื่องการเมืองและเศรษฐกิจ  การศึกษาชิ้นน้ีมีความสําคัญดังน้ีคือ   

    ประการที่หน่ึง ปจจุบันสหภาพยุโรปถือวากลุมประเทศอาเซียน เปนกลุมเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาคที่มีอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สดุของโลกกลุมหน่ึง  โดยคิดเปนรอยละ  1.8  
ของ  GDP  โลกและคิดเปนรอยละ 5.6  ของการคาตางประเทศของสหภาพยุโรป  และ  รอยละ  
5.8 ของการลงทุนโดยตรงตางประเทศของสหภาพยุโรป
            มูลคาการคาขายของสหภาพยุโรปกับประเทศสมาชิกอาเซม (ASEM)  ฝายเอเชียคิดเปน
รอยละ  22.1  ของมูลคาการคาทั่วโลก1 สหภาพยุโรปกับประเทศอื่นๆโดยที่อาเซียนเปนคูคาอันดับ
ที่ 3 ของสหภาพยุโรป และเปนกลุมในภูมิภาคที่เขมแข็งที่สุดกลุมหน่ึงในประเทศที่สาม ทั้งยัง
ตระหนักวาเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนภูมิภาคที่มีความสําคัญในยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจโดย
                                                            

       
1
 Corrado, G.M.  Lette.  (2003).  EA-EU  Partnerships:  The  Future  Dynamics  of  the  East Asia-

European  Union.  P. 116. 
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เฉพาะที่เกี่ยวของกับมหาอํานาจใหมที่กําลังเกิดขึ้นอยางจีนและอินเดีย  สวนสหภาพยุโรปนั้นเปนคู
คาที่มีความสําคัญกับอาเซียน โดยในค.ศ.  2008 สหภาพยุโรปเปนคูคาใหญอันดับสองของอาเซียน
รองจากญี่ปุน  มีมูลคาการคารวม  202.5  พันลานดอลลารสหรัฐ  เปนแหลงการสงออกอันดับหน่ึง
มูลคา  112.9  พันลานดอลลารสหรัฐ  และเปนแหลงที่มาอันดับหนึ่งของการลงทุนโดยตรงของ
ตางชาติ (FDI)  ซึ่งมีมูลคา 12.4 พันลานดอลลารสหรัฐ  ดังน้ันยุทธศาสตรการคาที่เชื่อมโยงสง
คานิยมทางดานสิทธิมนุษยชนของสหภาพยุโรปที่มีตออาเซียนจึงมีความสําคัญสําหรับกลุมประเทศ
อาเซียนในการเตรียมตัวและรูเทาทัน   

      ประการที่สอง  การเตรียมการพัฒนาของอาเซียนไปสู ความเปนประชาคมอาเซียนใน
ค.ศ. 2015 เนนความสําคัญเร่ืองสิทธิมนุษยชนเปนพันธกิจหลักประการหนึ่ง ดังนั้นการศึกษา
นโยบายสิทธิมนุษยชนของสหภาพยุโรปตอประเทศอาเซียนในรอบสิบกวาปที่ผานมานี้จะชวยสราง
ความเขาใจเรื่องการพัฒนาของการบูรณาการภูมิภาคเพื่อเปนตัวอยางศึกษาแกอาเซียน และยังชวย
ใหอาเซียนเห็นพัฒนาการและปญหาของการดําเนินนโยบายดานสิทธิมนุษยชนของตนเองผาน
นโยบายและความรวมมือในดานนี้กับสหภาพยุโรป 
     ในเบื้องตนน้ีผูวิ จัยเห็นวาแมวาอาเซียนมีความพยายามในการรวมกลุมประเทศ
เชนเดียวกับสหภาพยุโรปแตอาเซียนกลับมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการคาตลอดจนประเด็นใน
เร่ืองสิทธิมนุษยชนเปนไปอยางลาชา  เพราะวาเปนกลุมประเทศที่มีความหลากหลายของเชื้อชาติ  
ศาสนา  และวัฒนธรรม  ภายใตความแตกตางเหลานี้นํามาซึ่งปญหาเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในรูปแบบตางๆ มากมาย จากสภาพการณดังกลาวในอาเซียนประกอบกับการที่อาเซียนมี
ความสําคัญกับสหภาพยุโรปในดานยุทธศาสตรทางการคา สงผลไหอาเซียนเปนกรณีศึกษาในเรื่อง
การดําเนินการนโยบายสิทธิมนุษยชนของสหภาพยุโรปที่สําคัญกรณีหน่ึง   

              การดําเนินนโยบายสิทธิมนุษยชนของสหภาพยุโรป ถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายรวม
ดานตางประเทศและความมั่นคง เพ่ือสรางความเขมแข็งของการรวมมือกันในการบูรณาการดวย
การเนนการมีเสียงเดียวกันในการเมืองระหวางประเทศกับประเทศที่สามดวยการเนนการสงเสริม
และปกปองสิทธิมนุษยชน  ลักษณะการดําเนินงานประการแรก มีการออกปฏิญญาที่มีเปาหมาย
หลักอยูในประเทศที่สาม  ประการที่สอง  มีการเชื่อมโยงการสงเสริมปกปองสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานในทุกดานทั้งในดานการเมือง  สังคม  และเศรษฐกิจเขากับการตกลงรวมมือทาง
เศรษฐกิจสังคมและการเมืองกับประเทศที่สามเพื่อใหเกิดประสิทธิผลในการดําเนินงาน  ดังน้ัน
ขอตกลงความรวมมือของสหภาพยุโรปกับประเทศที่สามจึงมีเง่ือนไขในเกี่ยวกับการปกปองสิทธิ
มนุษยชนควบคูอยูดวยเสมอ ประการที่สามมีการดําเนินงานโครงการใหความชวยเหลือเพ่ือสงเสริม
สิทธิมนุษยชนทางดานการเมืองและดานสังคมตัวอยางการดําเนินการสิทธิมนุษยชนดานการเมือง
และสังคมในกลุมประเทศอาเซียน เชน การกดดันและการจํากัดสิทธิทางการเมืองในการแสดงความ
คิดเห็นทางการเมืองของประชาชนในประเทศพมาในกรณีอองซาน  ซูจี  หรือการแสดงทาทีตอการ
ปราบปรามชนกลุมนอยและในประเทศอินโดนีเซีย รวมทั้งการใชแรงงานเด็กในประเทศไทย และ
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การตัดสินประหารชีวิตโดยไมมีการไตสวนการกักขังหนวงเหน่ียวและการสูญหายของนักโทษทาง
การเมืองในประเทศกัมพูชา  การเลือกปฏิบัติตอสตรีในสังคมอยางไมเทาเทียมกัน เชน การกีดกันใน
เร่ืองการทํางานและการเขาถึงทรัพยากร  และการเสนอสงผูสังเกตการณการเลือกตั้งในอินโดนีเซีย
และไทย   
     การดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชนของสหภาพยุโรปในกลุมประเทศอาเซียนไมไดประสบ
ความราบรื่นและสําเร็จเสมอไป  เน่ืองจากเกิดจากความแตกตางทางดานวัฒนธรรมและความคิด
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน  และระดับความรุนแรงและการแกไขปญหาในแตละประเทศนั้นไมเทากัน   
ดังน้ันสหภาพยุโรปจึงไดมีมาตรการในการแกไขปญหาในการดําเนินงานคือ ประการแรก ใช
มาตรการกดดันทางการคาเพื่อใหเกิดการปกปองสิทธิมนุษยชน เชน  กรณีการใชแรงงานเด็กของ
ไทยทําใหสหภาพยุโรปงดการนําเขากุงแชแข็งของไทย  ประการที่สอง ตัดความชวยเหลือทาง
เศรษฐกิจหรือการพัฒนาตอประเทศโลกที่สามหากพบวาเกิดสถานการณการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
เชน กรณีประเทศพมานั้นถูกตัดความชวยเหลือและการพัฒนาในทุกดานจากสหภาพยุโรปเพราะไม
ใสใจตอการปรับปรุงในเร่ืองการละเมิดสิทธิมนุษยชน   
     การใชมาตรการดังกลาวในการแกไขปญหาสงผลใหเกิดคําถามตอนโยบายสิทธิ
มนุษยชนของสหภาพยุโรปวา แทจริงแลวสหภาพยุโรปการใชการคาเพื่อสงเสริมการปกปองสิทธิ
มนุษยชน หรือใชนโยบายสิทธิมนุษยชนเปนเครื่องมือในการรักษาผลประโยชนทางการคาและ
กดดันใหผูผลิตจากประเทศที่สามตองทําตามกฎเกณฑหรือมาตรฐานการผลิตสินคาที่สูงของสหภาพ
ยุโรปกันแน นอกจากนี้แมวาสหภาพยุโรปจะใชมาตรการกดดันการคาและการงดความชวยเหลือ
ดานตางๆ แตก็ไมไดประกันวาเหลานี้จะเปนความสําเร็จในการดําเนินงานเสมอไป   เชน กรณีพมา
ซึ่งไมไดใหความสําคัญกับการกดดันจากสหภาพยุโรป   เพราะทรัพยากรที่มากมายของพมาทําให
ไดรับความชวยเหลือจากประเทศจีนและอินเดียแทน  พมาจึงเพิกเฉยตอแรงกดดันดังกลาวมาโดย
ตลอด  และที่สําคัญยิ่งไปกวานั้นเองอาเซียนไมไดเอาจริงเอาจังในการแกไขปญหาสิทธิมนุษยชนใน
ประเทศสมาชิกโดยเฉพาะกรณีพมา 
    จากลักษณะการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชนของสหภาพยุโรปตออาเซียนมีความ
หลากหลายและสะทอนลักษณะเฉพาะของอาเซียน ทําใหเกิดปญหา และความพยายามแกไข ซึ่ง
ทั้งหมดนี้ดูเหมือนมีความซับซอนและนาสนใจ ผูวิจัยจึงตองการศึกษานโยบายและการดําเนิน
นโยบายสิทธิมนุษยชนของสหภาพยุโรปตอกลุมประเทศอาเซียน  ปญหาอันเกิดจากการดําเนินงาน
และความพยายามในการแกไขปญหาและผลจากดําเนินนโยบายดานยุทธศาสตรทางการคาและเปน
กรณีศึกษาในเรื่องการดําเนินการนโยบายสิทธิมนุษยชนที่นาสนใจกรณีหนึ่ง  
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จุดมุงหมายของการศึกษา 
     1.  เพ่ือศึกษาการดําเนินนโยบายสิทธมินุษยชนของสหภาพยุโรปตอกลุมประเทศ
อาเซียน 

     2.  เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการนํานโยบายสทิธิมนุษยชนมาใชตอกลุมประเทศ 
อาเซียน 
         3.  เพ่ือใหทราบผลของการดําเนินนโยบายสิทธิมนุษยชนของสหภาพยุโรปในกลุม 
ประเทศอาเซียน 
 

ประโยชนของการวิจัย 
1. เพ่ือใหทราบการดําเนินโยบายสิทธิมนุษยชนของสหภาพยุโรปที่มีตอกลุมประเทศ  

อาเซียน รวมทั้งปญหาและอุปสรรค  รวมทั้งผลในการดําเนินงานดังกลาว  
    2.  เพ่ือเพ่ิมองคความรูเกี่ยวกับนโยบายสิทธิมนุษยชนของสหภาพยุโรปตอกลุมประเทศ 

อาเซียนที่เปนภาษาไทย  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
      ศึกษาการดําเนินนโยบายสิทธิมนุษยชนของสหภาพยุโรปตอสมาชิกอาเซียนระหวาง    
ค.ศ. 1993 ถงึ ค.ศ.  2011 
 

วิธีดําเนินการศึกษา 
         การศึกษาวิจัยนี้ใชวิธีการทางประวัติศาสตร (Historical  Approach) นําเสนอในรูปแบบการ 
พรรณนาวิเคราะห  (Analytical  Description)  โดยใชขอมูลที่เปนเอกสารชั้นตนและเอกสารชั้นรอง 
 

งานวิจัยที่เก่ียวของ 
           งานศึกษาที่เกี่ยวของกับสารนิพนธเรื่องน้ีมีทั้งหมดประมาณ 3 กลุมคือ 1. เกี่ยวกับความ 
เปนมาและพัฒนาการการบูรณาการยุโรป   2.  เกี่ยวกับการดําเนินนโยบายสิทธิมนุษยชนของสหภาพ 
ยุโรปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  3.  เกี่ยวกับภูมิหลังและพัฒนาการความสัมพันธของสหภาพยุโรปและ 
อาเซียน    
   

      กลุมงานวิจัยกลุมที่ 1 กลาวถึงการบูรณาการยุโรปตั้งแตประชาคมยุโรปจนประสบ
ความสําเร็จในการจัดตั้งเปนการจัดตั้งตลาดเดียว และภายหลังสนธิสัญญามาสทริสต (Maastricht  
Treaty)  มีผลบังคับใชใน ค.ศ. 1993 ทําใหประชาคมยุโรปเปลี่ยนสภาพมาเปนสหภาพยุโรปตลอดจน
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การพัฒนาของสหภาพยุโรปทั้งในเชิงลึกซึ่งหมายถึงการพัฒนานโยบายและในเชิงกวางซึ่งหมายถึงการ
ขยายตัวการรับสมาชิกตั้งแต 6 ประเทศจนกระทั่งปจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น  27  ประเทศ 

      งานศึกษาดังกลาวเปนการมองถึงเหตุผลที่ตองมีการบูรณาการยุโรปผานประเด็นปญหาชวง
หลังสงครามโลกครั้งที ่2  ซึ่งอยูในสภาวะถดถอยและเสือ่มโทรมการบูรณาการทําใหยุโรปกาวขึน้เปน
ผูนําทั้งในดานเศรษฐกิจ  การคา สังคม ตลอดจนการขยายการรับสมาชิกเพิ่มจนในปจจุบันมีสมาชิกเพิ่ม
เปน  27  ประเทศทําใหสหภาพยุโรปเกิดความเข็มแข็งและเสถยีรภาพมากขึ้น  เปนการตอกย้ําวา
การบูรณาการของสหภาพยุโรปประสบความสําเร็จในระดับหน่ึง  โดยงานในกลุมน้ีเชน 
 วิมลวรรณ  ภัทโรดม.  (2546).  สหภาพยุโรป.   
 วิมลวรรณ  ภัทโรดม.  (2555). บูรณาการสหภาพยุโรป. 
 สาธิน  สุนทรพันธ. (2551).  ยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่  2  และเสนทางสูสหภาพยุโรป ใน สหภาพ 
               ยโุรปในปจจุบันและความสัมพันธกับประเทศไทย.   
  อรณี  นวลสวุรรณ. (2543). พัฒนาการของประชาคมยุโรปตั้งแต   ค.ศ.  1980  สูสหภาพยุโรป.   
  อรณี  นวลสุวรรณ. (2521).  การกอตั้งประชาคมยุโรป.   
 
            กลุมงานวิจัยกลุมที่ 2 เกี่ยวกับการนํานโยบายสิทธิมนุษยชนของสหภาพยุโรปมาใชใน 
   ภูมิภาคเอเชีย    

          ซึ่งจากงานวรรณกรรมในกลุมน้ีผูวิจัยไดพบวา  การนํานโยบายสิทธิมนุษยชนของ 
สหภาพยุโรปมาใชในกลุมประเทศอาเซียนนอกจากจะมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงและแกไขนโยบายสิทธิมนุษยชนในแตละประเทศ  บางประเทศมีการแสดงทาทีที่
เปลี่ยนแปลงไปตอนโยบายดังกลาว  แตเม่ือสหภาพยุโรปดําเนินนโยบายสิทธิมนุษยชนควบคูไปกับ
นโยบายดานเศรษฐกิจ  การคา และสังคม  สงผลใหประเทศในกลุมอาเซียนสวนมากปรับปรุงและ
ทบทวนทาทีเกี่ยวกับนโยบายดังกลาวมากยิ่งขึ้น  ตัวอยางงานในกลุมน้ีไดแก 
สุภาคพรรณ  ขันชัย.  (2540).  นโยบายตางประเทศของสหภาพยุโรป :  ศึกษาเปรียบเทียบการใช  
                นโยบายสิทธิมนุษยชนตอพมาและอินโดนีเซีย.   
สมชาย  ภคภาสนวิวัฒน.  (2546).  นโยบายเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปตอภูมิภาคเอเชีย.   
สิญา  อุทัย.  (2552). นโยบายรวมดานตางประเทศของสหภาพยุโรปประเด็นสิทธิมนุษยชนตอ   
            ประเทศที ่สาม กรณีศึกษาประเด็นสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ระหวางปค.ศ.2001-  
            2007.    
ภูวดล  ทรงประเสริฐ.  (2539).  อินโดนีเซียอดีตและปจจุบัน.   
วินิตา  ศุกรเสพย;  และสมชาย  ภคภาสนวิวัฒน.  (2529).  อาเซียนในความสัมพันธระหวาง  
              ประเทศ.   
อภิญญา  เลื่อนฉวี. (2548).  กฎหมายสหภาพยุโรป.   
Baehr,  Peter R. (1996).  The  Role  of  Human  Right  in  Foreign  Policy.   
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 Bandyopadhyaya,  Kalyani. (1983).  Burma and Indonesia :  Comparative  Political   
                  Economy and  Foreign  Policy.  
 Christstie, Kenneth  and  Roy,  Denny.  The  Polities  of  Human  Rights  in  East  Asia.   
 Wiessala,  Greorg.  (2007).  “CATALYSIS  AND  INHIBITORS – The  Role  and  Meaning  of     
               Human  Rights  in  EU-Asia  Relations”.   
 

     กลุมงานวิจัยกลุมที่ 3 ที่กลาวถึงภูมิหลังและพัฒนาการความสมัพันธของสหภาพยุโรป 
กับอาเซียน เพ่ือชี้ใหเห็นถงึประเด็นปญหาอันนํามาซึ่งกระบวนการแกไขอยางเปนระบบโดยผาน
นโยบายและมาตรการตาง ๆ ของสหภาพยุโรปสูอาเซียนเพ่ือนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน   

               ผูวิจัยพบวาทั้งสหภาพยุโรปและอาเซียนตางมีจุดมุงหมายในกอตั้งประชาคมที่เหมือนกันคือ  
เ พ่ือเปนการสรางความแข็งแกรง  และการมีเสถียรภาพในดานเศรษฐกิจ การคาและสังคม   
ทั้งสหภาพยุโรปและอาเซียนตางประสบปญหาในการดําเนินนโยบายเพื่อพัฒนาประชาคมของตนที่
แตกตางกัน  คือสหภาพยุโรปจะดําเนินนโยบายไปเพื่อผลประโยชนแหงประชาชนเปนหลัก   
แตอาเซียนกลับประสบปญหาอันเน่ืองมาจากการจะดําเนินนโยบายใดๆ  จะขึ้นอยูกับผลประโยชนของ
แตละชาติเปนหลัก  จึงสงผลใหการดําเนินโนบายเรื่องสิทธิมนุษยชนไมไดรับการพัฒนาดังเชนใน
ประเทศพมา  นอกจากนั้นยังพบวาความสัมพันธของสหภาพยุโรปกับบางประเทศในกลุมสมาชิก
อาเซียนทําใหเกิดการเลือกปฏิบัติแบบสองมาตรฐาน   งานวิจัยในกลุมน้ีไดแก  

       จิรเดช  มหาวรรณกิจ. (2550). สหภาพยโุรปกับบทบาทตอโลกปจจุบัน.   
วินิตา  ศุกรเสพย;  และสมชาย  ภคภาศนวิวัฒน. (2529). อาเซียนในความสัมพันธระหวาง  
                   ประเทศ.   
 Corrado  G.M.  Letta,  (2003).  EA-EU  Partnerships :  The  Future  Dynamics  of  the    
                  East  Asia  -  European  Union  Relationships. 
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บทที่  2 
กําเนิดและพัฒนาการของสหภาพยุโรปและอาเซียน 

 
   ปจจุบันสหภาพยุโรป (European Union : EU)  ประกอบไปดวยประเทศสมาชิกทั้งสิ้น  
27  ประเทศ  ไดแก  เบลเยี่ยม  บัลแกเรีย  เชก  เดนมารก  เยอรมนี  เอสโตเนีย  กรีก  สเปน  
ฝรั่งเศส  ไอรแลนด  อิตาลี  ไซปรัส  ลัตเวีย  ลิธัวเนีย  ลักเซมเบิรก  ฮังการี  มอลตา  เนเธอรแลนด  
ออสเตรีย  โปรตุเกส  โรมาเนีย  สโลวีเนีย  สโลวัก  ฟนแลนด  สวีเดน  สหราชอาณาจักร  ไดมีการ
ตัดสินใจที่จะทํางานรวมกันเพื่อสันติภาพที่ม่ันคงและความเจริญรุงเรือง  สมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง
สมาชิกผูกอตั้งและสมาชิกใหมไดมีการตกลงรวมมือกันเพ่ือสรางเอกภาพในการดําเนินนโยบายดาน
การเมือง  เศรษฐกิจ  การเงิน  การปองกัน  การตางประเทศ  ตลอดจนดานสังคมและวัฒนธรรม ซึ่ง
ถือวาเปนการบูรณาการ  (Integration)  ครั้งใหญ 
   ใน ค.ศ. 1947 สหรัฐอเมริกาไดใหความชวยเหลือเศรษฐกิจยุโรปตามแผนการมารแชล  
(Marshall  Plan)  แตแผนการชวยเหลือน้ีมีการแอบแฝงไวดวยผลประโยชนในเชิงเศรษฐกิจและ
การเมืองอยูดวย 
   เน่ืองจากยุโรปเปนตลาดระบายสินคาหลักของสหรัฐฯ ที่ไมอาจยินยอมใหยุโรปอยูในฐานะ
ที่ลมละลายได  เพราะจะทําใหกระทบกับเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาโดยตรง  เชน  การไดรับ
ผลประโยชนอยางมากจากยุโรปในการสั่งซ้ืออาวุธยุทโธปกรณจํานวนมหาศาลในชวงสงครามโลก
ครั้งที่ 2 อีกทั้งความออนแอทางเศรษฐกิจของยุโรปในชวงเวลานี้ยังจะเปนแรงกดดันใหรัฐบาลของ
ประเทศตางๆ  ในยุโรปจําตองดําเนินแนวทางการเปดเสรีทางการคาเพื่อนําเขาสินคาจาก
สหรัฐอเมริกา  ซึ่งสงผลดีตอสินคาของสหรัฐอเมริกา  ที่เพ่ิมขึ้นอยางมหาศาล1 นอกจากนี้แลวยังเปน
โอกาสอันดีของภาคเอกชนในสหรัฐอเมริกา  ที่จะมีโอกาสในการเขามาซื้อสินคาตางๆ  ในยุโรปได
ในราคาถูกอีกดวย   
    ในขณะที่ในปเดียวกันทางพรรคคอมมิวนิสตในยุโรปก็ไดมีการรวมตัวจัดตั้ง องคการ
โคมินฟอรม (Cominform-Communist  Information  Bureau)  ขึ้นเพื่อเปนการรวมกลุมของ
ประเทศคอมมิวนิสตในยุโรป  เพ่ือเปนการตอบโตนโยบายของสหรัฐอเมริกา  ดังน้ันการทําใหยุโรป
กลับมามีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ  จะทําใหยุโรปรอดพนจากการถูกรุกรานโดยคอมมิวนิสต 
 
 
 
 
                                                            
       1สาธิน  สุนทรพันธุ. (2550, มกราคม-มิถุนายน).  ยอนพินิจ: พัฒนาการการรวมยุโรปกอนสนธิสัญญาโรม.  

วารสารยุโรปศึกษา.  15(1): 22-23. 
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กําเนิดและการบูรณาการยุโรป 
    ภายหลังการยุติลงของสงครามโลกครั้งที่สอง  สหภาพยุโรปซึ่งมีตนกําเนิดมาจากแผน
บูรณะเศรษฐกิจของยุโรป ตามแผนมารแชล (Marshall  Plan)  ของจอรจ ซี.  มารแชล (George C.  
Marshall)  รัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศสหรัฐอเมริกา  เพราะโดยกําลังของยุโรปเองนั้น  
ขาดทั้งเงินทุนและความสามารถในการวางแผนงานที่จะฟนฟูอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม  ซึ่ง
แผนการใหชวยเหลือน้ีมีวงเงิน 13.5  พันลานดอลลารสหรัฐ  และมีกําหนดระยะเวลา 4 ป    
ที่สหรัฐอเมริกาจะชวยยุโรปโดยรวมนั้นเปนการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศตาง ๆ  
    ดังนั้นในค.ศ. 1948 จึงมีการจัดตั้งองคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจของยุโรป  
(Organization  for  Economic  Cooperation :  OEEC)  มีวัตถุประสงคเพ่ือบริหารการใชจายเงิน
ของแผนมารแชล1  ประเทศในยุโรปตะวันตก  16  ประเทศเขารวมโครงการ ไดสงเสริมใหมีการ
ยกเลิกพิกัดอัตราภาษีศุลกากรบางประเภทและในค.ศ.  1950  จัดตั้งสหภาพการจายเงินแหงยุโรป  
(European  Payments  Union: EPU)  ทําหนาที่ชําระและสงผานเงินใหกับรัฐสมาชิก  เปนผลทําให
การดําเนินงานตามแผนการมารแชลสะดวกรวดเร็ว  อีกทั้งการคาของยุโรปเองก็ขยายตัวไป
เชนเดียวกัน  แตองคการนี้มีลักษณะเปนองคการความรวมมือระหวางรัฐบาลอเมริกันกับประเทศ
ยุโรปแตละแหง  ไมไดมีลักษณะเปนองคการเหนือรัฐ  องคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจของ
ยุโรปจึงมีการทํางานในขอบเขตที่จํากัด  ซึ่งทําใหรัฐสมาชิกหลายรัฐไมบรรลุวัตถุประสงคตามที่ไดมี
การตั้งเปาหมายในการพัฒนาดานเศรษฐกิจเอาไว  เพราะอังกฤษไมสนับสนุนใหจัดตั้งองคการเหนือ
รัฐ   
     แตกระน้ันองคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจของยุโรปก็เปนองคการที่สําคัญที่ทํา
หนาที่สงเสริมความรวมมือในการทํางานรวมกันของยุโรปทั้ง 16  ประเทศ  และเปนแรงผลักดันให
เกิดการจัดตั้งประชาคมถานหินและเหล็กกลาแหงยุโรป  (European  Coal  and  Steel 
Community) และประชาคมเศรษฐกิจยุโรป  (European  Economic  Community)  ตอมาใน 
ค.ศ.  1964 องคการนี้ไดเปลี่ยนชื่อเปนองคการเพื่อความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
(Organization  for  Economic  Cooperation  and  Development : OECD)2  อันประกอบไปดวย
สมาชิกของโออีอีซีเดิมรวมกับสหรัฐอเมริกา  และแคนาดา  ตอมาญี่ปุน  ฟนแลนด  ออสเตรเลีย  
และนิวซีแลนดจึงเขารวม  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการวางแผนชวยเศรษฐกิจของประเทศกําลัง
พัฒนา   
     แมวาความพยายามในการรวมยุโรปตามแผนการมารแชลที่ไดวางไวจะยังไมบรรลุ
วัตถุประสงคคือยังไมสามารถที่จะรวบยุโรปได  แตก็ยังคงมีความพยายามดําเนินงานตอไป 

                                                            
       1 ชาคริต  ชุมวัฒนะ.  (2542).  พัฒนาการของอียูสูยุโรป 2000.  วารสารสังคมศาสตร.  น. 81. 

        2  วิมลวรรณ  ภัทโรดม.  (2540). ยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่  2.  น.  306-309. 
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     พฤษภาคม  ค.ศ. 1948  ไดมีการประชุมยุโรป  (European  Congress) ที่กรุงเฮก  
ประเทศเนเธอรแลนด  ไดรวมเอาผูที่มีแนวทางของการรวมยุโรปเขารวมประชุมดวยมากถึง   
713  คน1  ประกอบไปดวยนักคิด  นักการเมือง  และปญญาชน  นอกจากนี้ยังมีบุคคลสําคัญที่เขา
รวมในการประชุมครั้งน้ีดวย  ไดแก  พอล  เรโนล  (Paul  Reynaud) โรเบิรต  ชูมาน  (Robert  
Schuman)  ฮาโรลด  แมกมิลแลน  (Harold  Macmillan)  อันโตนิโอ  สปเนลลี  (Altiero  Spinelli)  
และคอนราด  อะเดนาวร  (Konrad  Adenauer)   
     ในการประชุมครั้งน้ีไดมีความพยายามที่จะทําใหเกิดการรวมยุโรปซ่ึงแบงออกเปนสอง
แนวทางซึ่งไดสะทอนใหเห็นวาเกิดการขัดแยงขึ้นคือ  แนวทางแรกเปนกลุมผูนิยมแนวทางแบบ
สหพันธรัฐ  (Federalism)2  ที่เนนในแนวทางสรางการรวมกลุมในองคกรแบบเหนือรัฐ  และแนวทาง
ที่สองคือกลุมผูนิยมแนวทางแบบสมาพันธรัฐ  (Confederalism)3  ที่เนนการรวมกลุมที่ตองการ
ความรวมมือกันของประเทศในยุโรปภายใตการรวมกลุมระหวางรัฐเทานั้น4  โดยที่เสียงสวนใหญมี
ความเห็นพองตองกันวาแนวทางที่สองนั้นไมนาจะประสบความสําเร็จในการดําเนินการได  เพราะมี
ลักษณะคลายกับสันนิบาตชาติที่ไดมีการดําเนินการมามาแลวแตก็ตองประสบกับความลมเหลว  
แนวทางแรกจึงมีความเปนไปไดมากกวาที่จะประสบผลสําเร็จ โดยในที่ประชุมไดมีการเสนอ
แนวทางที่หลากหลายในลักษณะการรวมกลุมแบบสหพันธรัฐ  ไมวาจะเปนการสรางสถานะความ
เปนประชาชนรวม  (Common  citizenship)  การสรางระบบการเงินการปองกันรวม  รวมไปถึงการ
มีการเลือกตั้งรัฐสภายุโรปขึ้น  สปเนลลี  ไดเสนอใหมีการรางรัฐธรรมนูญสําหรับสหพันธรัฐ  แตกลุม
ผูเห็นดวยกับแนวทางแบบสมาพันธรัฐซึ่งมีจํานวนใกลเคียงกันกับกลุมสหพันธรัฐก็พยายามกดดัน
ใหการตอตานแนวทางดังกลาว  จนในที่สุดจําเปนตองมาประนีประนอมกันตามแนวคิดของเชอรชิล 

                                                            
        1วิมลวรรณ  ภัทโรดม.  (2540). ยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่  2.  น.  312-315. 

       2 สหพันธรัฐ  (Federalism)  เปนแนวคิดสําคัญในการรวมยุโรปเปนการสรางความรวมมือในลักษณะที่มีการ

รวมกันเปนกลุมของประเทศ  โดยมีการจัดตั้งหนวยงานท่ีมีลักษณะเหนือรัฐ    โดยมีอํานาจในกาบริหารจาก

ขอบเขตอํานาจที่ประเทศสมาชิกไดยินยอมท่ีจะสละอํานาจอธิปไตยสวนนั้นใหหนวยงานเขามาบริหารเพ่ือ

ผลประโยชนรวมกันของประเทศสมาชิก   

       3สมาพันธรัฐ  (Confederalism)  เปนลักษณะการรวมกลุมของประเทศตาง ๆ  โดยมีขอผูกมัดระหวางกันซึ่ง

อาจเปนขอตกลง  สนธิสัญญา  ฯลฯ  เปนรูปแบบ  Intergovernmental  Body  โดยมักจะเนนสรางความรวมมือใน

ประเด็นที่กลุมใหความสําคัญ  เชน  ความมั่นคง  การคา  การเงิน  และการรวมกลุมในลักษณะนี้มักมีขอจํากัดที่

สําคัญคือ  สมาชิกของกลุมมีสิทธิที่จะไมดําเนินการตามมติได  ทําใหไมสามารถขยายตัวในการรวมกลุมไดมากนัก  

เชนกรณีของเสาหลักที่ 2  Common  Foreign  and  Security   Policy  (CFSP)  และเสาหลักที่  3  Justice  

and Home  Affair  (JHAs)  ของสหภาพยุโรป 

       4Winer.;  Antje.;  &  Diez  Thomas.  (2004).  European  Integration  Theory.  pp.  27-30.  
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(Winston  Churchill) ที่เสนอใหมีการจัดตั้ง  คณะมนตรียุโรป (European  Council)  ขึ้นมา รวมถึง
ตกลงใหจัดตั้ง (European  Movement)  เพ่ือประสานแนวทางการรวมยุโรปที่มีความแตกตางกัน
โดยจุดประสงคหลักก็คือ  เพ่ือใหเกิดพัฒนาการของการรวมยุโรปใหกาวหนามากที่สุด 
     ค.ศ.  1948  สหรัฐอเมริกาและอังกฤษไดเสนอใหเยอรมันตะวันตกมีรัฐบาลในการ
ปกครองตนเองอยางสมบูรณ  ซึ่งแนวทางนี้ไดรับการคัดคานจากฝรั่งเศส  ทําใหตองมีการประชุม
หกชาติในลอนดอน  โดยมีมติใหเยอรมันตะวันตกสามารถดําเนินการบริหารปกครองตามรูปแบบ
สหพันธรัฐมีสกุลเงินเปนของตนเอง  โดยฝรั่งเศสยืนยันใหมีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการนานาชาติ
เพ่ือควบคุมแควนรัวห  (Internation  Ruhr  Authority)1  เพ่ือควบคุมอุตสาหกรรมถานหินและ
เหล็กกลาของดินแดนในแควนรัวห  หลังยินยอมใหเยอรมันตะวันตกปกครองตนเองไดทําใหเกิด
ความตึงเครียดขึ้นกับฝายสหภาพโซเวียตซึ่งมองวาเปนภัยคุกคาม  ทําใหเกิดเหตุการณ  การปด
ลอมเบอรลิน  (Berlin  Blockade)  ทําใหสหรัฐอเมริกามองวาเปนภัยคุกคามอยางยิ่งจึงจําเปนตอง
ดําเนินการมาตรการในการรักษาความมั่นคงใหกับเยอรมันตะวันตกและพันธมิตรในยุโรปตะวันตก
โดยการลงนามในสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ  (North  Atlantic  Treaty)  ในวันที่  4  เมษายน  
ค.ศ.  1949  อันเปนจุดกําเนิดขององคการสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ  (North  Atlantic  Treaty  
Organization: NATO)2    เพ่ือเปนองคการดานทหารและความมั่นคงเพื่อปองกันภัยคุกคามจาก
คอมมิวนิสต 
      ผลจากการประชุมที่กรุงเฮก  ประเทศเนเธอรแลนด  เม่ือวันที่  8-10  พฤษภาคม   
ค.ศ. 1948 สงผลใหมีการจัดตั้งคณะมนตรียุโรป (The  Council  of  Europe) ขึ้นในวันที่   
5  พฤษภาคม  ค.ศ.  1949   โดยไดมีการลงนามในขอตกลง  ณ  กรุงลอนดอน  จากรัฐบาล  และ
ถือวาเปนองคการการเมืองที่เกาแกที่สุดของยุโรป3  ความพยายามในครั้งน้ีถือวาเปนความสําเร็จ
ของกลุมผูนิยมแนวทางการรวมกลุมแบบสหพันธรัฐ การประชุมครั้งแรกที่เมืองสตราสบูรก 
(Starsourg) ประเทศฝรั่งเศส  การประชุมครั้งน้ีอังกฤษแสดงทาทีอยางชัดเจนวาไมเห็นดวยใน
แนวทางของการรวมยุโรปแบบสหพันธรัฐ  
      ฝรั่งเศสจึงดําเนินการเชิงรุกในการจัดตั้งองคแบบเหนือรัฐโดยเนนควบคุมดานการ
ปองกันตนเอง  สิทธิมนุษยชน  ถานหิน  เหล็กกลาและพลังงาน  เปนที่มาของการกอตั้งประชาคม
ถานหินและเหล็กกลายุโรป  (European  Coal  and  Steel  Community  :  ECSC)  แตก็ไดรับ
การคัดคานอยางรุนแรงจากอังกฤษและประเทศในกลุมสแกนดิเนเวีย  ดวยเหตุผลวาลักษณะของ

                                                            
       1ธีระ  นุชเปยม.  (2546).  ยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่  2  สูศตวรรษที่  21.  สหภาพยุโรปวันนี้.  น.  56.  

        2สาธิน  สุนทรพันธุ. (2550, มกราคม-มิถุนายน).  ยอนพินิจ: พัฒนาการการรวมยุโรปกอนสนธิสัญญาโรม.  

วารสารยุโรปศึกษา.  15(1):26. 

       3อรณี  นวลสุวรรณ.  (2521).  การกอต้ังประชาคมยุโรป.  น. 11.  
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อังกฤษมักดําเนินการใดๆ  ก็ตอเม่ือเกิดปญหาเกิดขึ้นแลว  ไมใชจะกําหนดหลักการเพื่อใชเม่ือเกิด
กรณีหรือความขัดแยงขึ้นในอนาคต1  ดังน้ัน  ปอล  อองรี  สปาก  (Paul-Henri Spaak)  ซึ่งทํา
หนาที่เปนประธานในที่ประชุมจึงเห็นควรที่จะตั้งการรวมกลุมเฉพาะประเทศที่เห็นดวยกับแนวทางนี้
ซึ่งมีดวยกัน  6  ประเทศ  (The  Six)  ประกอบไปดวยฝรั่งเศส  อิตาลี  เยอรมันตะวันตก  และกลุม
เบเนลักซ  และ  (The  Six)  จะดําเนินการโดยปราศจากการสนับสนุนของอังกฤษ  ถาตองการให
ทิศทางของการรวมยุโรปนั้นมีความกาวหนา  ซึ่งเปนแนวทางที่มอนเนตเห็นดวยอยางยิ่ง  เนื่องจาก
เล็งเห็นวาอังกฤษจะเขามาทําใหกระบวนการรวมยุโรปน้ันมีอุปสรรคลาชาไปอีก 
    ชวง ค.ศ.  1949 ภายใตการปกครองของนายกรัฐมนตรี  คอนราด  อะเดนาวร (Konrad  
Adenauer) รัฐบาลเยอรมันปกครองตนเอง  โดยมีนโยบายในการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจที่ดี
สามารถฟนฟูประเทศไดอยางรวดเร็ว โดยที่อังกฤษมีทาทีตอนรับเยอรมันในการรวมยุโรป  สวน
ฝร่ังเศสยังคงมีทาทีที่ตรงกันขามและตองการใหมีการตั้งคณะกรรมาธิการนานาชาติเพ่ือควบคุม
แควนรัวห  เพ่ือควบคุมการผลิตถานหินและเหล็กกลาของเยอรมนีตะวันตก  ซึ่งแทที่จริงแลว
ฝรั่งเศสสามารถใชอิทธิพลที่มีอยูนี้นําเอาแรธาตุที่สําคัญทั้งสองนี้มาใชในการฟนฟูประเทศได  
แนนอนวาการดําเนินการดังกลาวนี้ไดรับการคัดคานจากเยอรมันตะวันตกอยางมาก  เชนเดียวกับที่
สหรัฐอเมริกาเห็นดวยกับอังกฤษ  เพราะมองเห็นผลประโยชนของการจัดตั้งองคกรที่จะสงผลตอ
ความสามารถในการตอตานคอมมิวนิสตในยุโรปตะวันตก  ทําใหสหรัฐอเมริกาตองเขามากดดันเพ่ือ
คลี่คลายปญหา  มอนเนตเองไดเห็นชวงจังหวะนี้เปนสิ่งที่สําคัญที่รอคอยอยูในการสรางองคการแบบ
เหนือรัฐเพ่ือควบคุมถานหินและเหล็กกลาตามที่ไดหวังไว   
     ในวันที่  9  พฤษภาคม  ค.ศ.  1950 นายคอนราด  อะเดนาวร  (Konrad  Adenauer)  
ไดเห็นชอบทําให มีการประกาศแผนการชูมาน  (Schuman  declaration)  ขึ้นโดยเนื้อหาหลักเนน
ถึงการสรางความแข็งแกรงเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในทางอุตสาหกรรม  ซึ่งนํามาสูการยุติขอพิพาท
ระหวางฝรั่งเศสและเยอรมันตะวันตก  เนื่องจากมีผลประโยชนในเชิงเศรษฐกิจรวมกัน ซึ่งเปน
รากฐานสําคัญในการพัฒนาจนมาเปนสหภาพยุโรปที่รูจักกันดีในปจจุบัน  สวนอังกฤษนั้นได
รับทราบการแจงถึงแผนการชูมานลวงหนาเพียงไมกี่ชั่วโมงกอนการประกาศเปนแถลงการณ 
     ในที่สุดความพยายามของ  (The  Six)  ไดทําใหเกิดการลงนามในสนธิสัญญาปารีส  
(Treaty  of  Paris)  ขึ้นเม่ือวันที่  18  เมษายน  ค.ศ.  1951  ในการตั้งประชาคมถานหินและ
เหล็กกลายุโรป  (European  Coal  and  Steel  Community  :  ECSC)  ผูที่สนับสนุนความคิดใน
การรวมยุโรปเห็นวาการรวมยุโรปน้ันนาจะทําในภาคสวนที่มีผลกระทบนอยตอประเทศสมาชิก  แต
ใหประโยชนรวมอยางสูงสุดซึ่งควรจะเปนการรวมกลุมทางเศรษฐกิจนั้นประสบผลสําเร็จ  ทําใหมี
แนวคิดในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC) และประชาคมพลังงานปรมานูยุโรป  

                                                            
       1Aldrich  Richard. (2001).  The  Hidden  Hand-Britain,  American  and  Cold  War  Secret  

Intelligence.  P.  101. 
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(European  Atomic  Energy  Community  - Euratom)  จากการประชุมที่เมสินา  (Messina)  
ของกลุม  (The  Six)  ซึ่งไดนํามาสูการลงนามของสนธิสัญญากรุงโรมในวันที่  25  มีนาคม   
ค.ศ.  1957  ซึ่งเนื้อหาของสนธิสัญญานี้ถือวาเปนเนื้อหาหลักที่สหภาพยุโรปไดนํามาปรับใชจนถึง
ปจจุบัน1นั้น  ถือเปนจุดกําเนิดของสหภาพยุโรป  
 
     พัฒนาการชวง ค.ศ.  1950-1958   
     ชวงค.ศ.  1950  กลุมประเทศยุโรปทั้ง 6 ประเทศซึ่งประกอบไปดวย  ฝรั่งเศส  เยอรมนี  
อิตาลี  เบลเยี่ยม  เนเธอรแลนด  และลักเซมเบิรก  ไดรวมมือกันจัดตั้งประชาคมยุโรปขึ้นมาได
สําเร็จ  3  ประชาคม  คือ  ประชาคมถานหินและเหล็กกลาแหงยุโรป  (The  European Coal  and  
Steel  Community : ECSC) ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (The  European  Economic  Community 
: EEC)  และประชาคมปรมาณูยุโรป  (The  European  Atomic Community: EURATOM)  โดย
ถูกเรียกรวมวาประชาคมยุโรป  (The  European  Community: EC)  ซึ่งทั้งสามประชาคมนั้นมี
พัฒนาการดังนี้ 
     ประชาคมถานหินและเหล็กกลาแหงยุโรป  (The European Coal and Steel  
Community: ECSC) 
     แผนการชูมาน  (The  Schuman  Plan)  ของโรเบิรต  (Robert  Schuman)  รัฐมนตรี
ตางประเทศของฝรั่งเศส แผนการนี้เปนแผนการรวมอุตสาหกรรมถานหินและเหล็กกลาของยุโรป
ตะวันตกเขาไวดวยกัน  เปนการบูรณาการเศรษฐกิจเฉพาะภาค (Sectoral Intergration)   
ตามแนวความคิดของฌอง  มอนเนต  ซึ่งเปนบุคคลสําคัญอยูเบื้องหลังการยกรางแผนการ  และ
สนับสนุนใหโรเบิรต  ชูมาน  (Robert  Schuman)  เสนอความคิดดังกลาวโดยการเสนอคําประกาศ
แผนการชูมาน  (The  Schuman  Declaration)  อยางเปนทางการ  เม่ือวันที่  9  พฤษภาคม   
ค.ศ.  1950  เพ่ือเชิญชวนใหเยอรมนีเขารวมแผนการนี้โดยรวมมือกับฝร่ังเศส  เพ่ือทําหนาที่เปน
แกนนําในการจัดตั้งประชาคมถานหินและเหล็กกลาแหงยุโรปขึ้นมา  จุดประสงคสําคัญของการรวม
อุตสาหกรรมถานหินและเหล็กกลาของสองประเทศเขาไวดวยกันก็คือ  เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของ
ยุโรป  และทําใหสงครามระหวาง  2  ประเทศเปนสิ่งที่จะไมมีการคาดคิดกันอีกตอไปวาจะเกิดขึ้นได  
ซึ่งทําใหเปนที่เขาใจกันไดเปนดีวา  ฝรั่งเศสเสนอแผนการดังกลาวขึ้นมาเพื่อควบคุมเยอรมันมิใหฟน
ตัวทางอุตสาหกรรมสงครามเร็วเกินไป  เพ่ือเปนการค้ําประกันความปลอดภัยของฝร่ังเศสและของ
ยุโรป2 ในเวลาเดียวกันพรอม ๆ  กันนั้นก็จะเกิดประโยชนในทางเศรษฐกิจแกฝรั่งเศสดวย 

                                                            
        1สาธิน  สุนทรพันธุ. (2550, มกราคม-มิถุนายน).  ยอนพินิจ: พัฒนาการการรวมยุโรปกอนสนธิสัญญาโรม.  

วารสารยุโรปศึกษา.  15(1):32-33. 

       
2
Blair.  A.  (2005).  The  European  Union  since  1945.  P.  16. 
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    ปรากฏวาเยอรมนีตะวันตกตอบรับแผนการชูมานอยางรวดเร็ว  เน่ืองจากผูนําเยอรมนี
มองเห็นประโยชนทั้งทางดานเศรษฐกิจและการเมืองอันจะเกิดจากการรวมมือกอตั้งประชาคม
ดังกลาว  ฉะนั้นเยอรมนีตะวันตกจึงเปนประเทศแรกที่ใหความรวมมือกับฝรั่งเศสในการรวมกลุม
ทางเศรษฐกิจของยุโรป  นอกจากนี้แลวอิตาลี  และกลุมประเทศเบเนลักซซึ่งเห็นดวยกับ
แนวความคิดและประโยชนของการบูรณาการยุโรปมาแตแรกแลวก็ไดเขารวมในแผนการชูมานน้ี
ดวย  ดวยเหตุนั้นประเทศทั้งหกจึงไดเปดการเจรจาระหวางกันขึ้น  และปรากฏผลในสนธิสัญญา
ปารีส  (The  Paris  Treaty)  ฉบับค.ศ.  1951 ซึ่งมีผลบังคับใชในตอนตน ค.ศ. 1952 ทําใหเกิด
ประชาคมถานหินและเหล็กกลาแหงยุโรปขึ้นมาอยางเปนทางการ  
    ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป  (The  European  Economic  Community : EEC)  และ
ประชาคมปรมานูยุโรป  (The  European  Automic  Community: EURATO 
    หลังจากการทํางานใน EEC มา 3 ป  ประชาคมถานหินและเหล็กกลาก็ประสบผลสําเร็จ
เปนอยางดี  ทําใหบรรดาผูนําประเทศยุโรปทั้งหกและนักยุโรปนิยมที่สนับสนุนการรวมยุโรปใน
แนวทางของการบูรณาการ  มีความตองการที่จะขยายขอบเขตของการบูรณาการเศรษฐกิจทุกภาค
เขาดวยกันในรูปของประชาคมเศรษฐกิจยุโรป  (The  European  Economic  Community)  เพ่ือให
เปนทั้ง  สหภาพศุลกากรและตลาดรวมยุโรป  (The  Common  Market)  ในเวลาเดียวกัน  ซึ่งจะ
กอใหเกิดประโยชนในทางเศรษฐกิจการคาของยุโรปตะวันตกไดมากขึ้น1  ดวยเหตุนี้กลุมประเทศทั้ง
หกจึงไดจัดใหมีการประชุมระหวางประเทศขึ้นที่ เมืองเมสสินา  ในประเทศอิตาลีเ ม่ือวันที่   
1  มิถุนายน  ค.ศ.  1955 ซึ่งรูจักกันในนาม  (The  Messina  Conference)  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
พิจารณาการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจยุโรป  (EEC)และประชาคมปรมานูแหงยุโรป  (EURATOM)  
    หลังจากการประชุมที่เมสสินา  ประเทศทั้งหกไดเปดการเจรจาระหวางกันอีก  ปรากฏผล
ในการลงนามในสนธิสัญญาแหงโรม  (The  Treaties  of  Rome)  2  ฉบับ เม่ือวันที่  25  มีนาคม  
ค.ศ.  1957  สนธิสัญญาดังกลาวซึ่งเปนสนธิสัญญาจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจยุโรป  (EEC)  และ
ประชาคมปรมานูแหงยุโรป (EURATOM)  มีผลบังคับใชเม่ือวันที่  1  มกราคม  ค.ศ.  1958  เปน
ตนมาประชาคมทั้งสามนี้คือ  ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป  (EEC)  ประชาคมถานหินและเหล็กกลา
แหงยุโรป  (ECSC)  และประชาคมปรมาณูแหงยุโรป  (EURATOM)  จึงไดกลายเปนพ้ืนฐานของ
ประชาคมยุโรป  โดยมีประชาคมเศรษฐกิจยุโรปเปนประชาคมหลักที่ใหญและสําคัญที่สุด  เนื่องจาก
ครอบคลุมการบูรณาการเศรษฐกิจของยุโรปตะวันตกในขณะที่ประชาคมปรมานูแหงยุโรป  
(EURATOM) เปนหนวยงานเล็กๆ  ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือวัตถุประสงคทางดานนิวเคลียร  ไดแก  การ
จัดสรรการยกระดับมาตรฐานการครองชีพและสงเสริมการคาโดยการเรงจัดตั้งและสงเสริมการ
อุตสาหกรรมที่ตองอาศัยนิวเคลียร    คนควาวิจัยการพัฒนาอุตสาหกรรมสาธารณสุข  และความ
ปลอดภัยจากการใชนิวเคลียร และยังไดระบุไวในสนธิสัญญาจัดตั้งประชาคมปรมานูแหงยุโรป  

                                                            
       1J.F.  Dennian.  (1967).  The  Common  Market .  p.  5. 
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(EURATOM) ไววาจะไมมีการดําเนินการใดๆ  เพ่ือการทหารอยางเด็ดขาด1     ประชาคมทั้งสามนี้
ทํางานในลักษณะแยกกัน   
   ในระยะแรกประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (The  European  Economic  Community: EEC) 
ไดทําหนาที่เปนตัวแทนของประชาคมยุโรปมาแตตน  ซึ่งประกอบดวยองคกรหลกั  4  องคกรคือ2 
    - คณะมนตรี  (The  Council  of  Ministers)  มีอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจ   
    - คณะกรรมาธิการยุโรป  (The  European  Commission)  เปนองคกรเหนือรัฐและมี
อํานาจหนาที่ในการบริหารงานของประชาคม  
    - รัฐสภายุโรป  (The  European  Parliament)  ในชวงแรกยังไมไดมีการเลือกตั้งโดยตรง  
เพ่ิงมีการเลือกตั้งโดยตรงเมื่อค.ศ. 1979 
    - ศาลยุติธรรมยุโรป (The  European  Court  of  Justice)  มีหนาที่ควบคุมดูแลในเรื่อง
การบังคับใช  และการตีความกฎหมายของประชาคม  รวมทั้งพิจารณาพิพากษาคดีตางๆ   
ที่เกี่ยวกับกฎหมายประชาคม 
    เม่ือประชาคมเศรษฐกิจยุโรปไดพัฒนาเปนประชาคมยุโรปและสหภาพยุโรปแลว  สถาบัน
เหลานี้ก็ไดกลายเปนสถาบันหลักของสหภาพยุโรปในเวลาตอมา 
 
                พัฒนาการชวง  ค.ศ. 1959-1985  
    การบูรณาการยุโรปน้ันจะตองเกิดขึ้นใน 2 ระดับคือ การบูรณาการในเชิงลึก 
(Deepening)  หมายถึงการพัฒนาดานกลไกหรือสถาบันเพ่ือนําไปสูความเปนองคการเหนือรัฐให
มากที่สุด  และการบูรณาการในเชิงกวาง  (Widening) หมายถึงขยายจํานวนสมาชิกใหครอบคลุมทั้ง
ภูมิภาค3   
    แตปรากฏวานับแตการจัดตั้งประชาคมยุโรปใน ค.ศ. 1958 มาจนถึง ค.ศ. 1969  
กระบวนการทั้ง 2  ระดับอยูในภาวะชะงักงัน  เนื่องมาจากสาเหตุภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก และ
อีกสาเหตุสําคัญคือการกลับเขามีอํานาจในการบริหารงานอีกครั้งของประธานาธิบดีชารล  เดอโกลล 
(Charles  de  Gaulle)  แหงฝรั่งเศส   ในค.ศ.  1958  ภายหลังจากการจัดตั้ง  EEC  ไดไมนาน
ชารล  เดอ  โกลลไดกลับคืนอํานาจและเห็นวา EEC  เปนเครื่องมือที่มีประโยชนที่จะทําใหสหรัฐ
แหงยุโรป  (United  State  of  European)  ตามแนวคิดของเขาประสบความสําเร็จ  อีกทั้งจะทําให
ฝร่ังเศสกลายเปนผูนําในเวทีการเมืองยุโรป  ขอเสนอแนะของฝรั่งเศสจึงมักเปนที่ขัดแยงกับรัฐ
สมาชิกอ่ืนอยูเสมอ  อันเปนที่มาของปญหาในประชาคมยุโรปไดแก  

                                                            

       
1
Alan  Compbell. ;  &   Dennis  Thomson.  Common  Market  Law  &  Tests  and  Commentaries.  P.  26. 

       
2
 วิมลวรรณ  ภัทโรดม.  (2540). ยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่  2.  น. 336-337.  

       3Laffan  B.  (1992).  Integration  and  Co-operation  in  Europe.  P.  57. 
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   ปญหาเกี่ยวกับแผนฟูเชต  (Fouchet  Plan)   
   ในค.ศ.  1961  ไดมีการเสนอใหมีการจัดตั้งสหภาพการเมืองยุโรป  โดยประธานาธิบดี
ชารล  เดอโกล  ที่กรุงบอนน  ซึ่งสหภาพดังกลาวจะอยูภายใตกรอบของ EEC  และเปนครั้งแรกที่รัฐ
สมาชิกทั้ง 5  เห็นชอบในหลักการ  ในค.ศ.  1962  ไดมีการเสนอแผนการจัดตั้งตอที่ประชุมสุดยอด  
ที่ประชุมกลับไมยอมใหการรับรอง  เพราะแผนการนี้อยูนอกเหนือสนธิสัญญาโรมและยังเปนความ
รวมมือระหวางรัฐบาลตามแบบที่ชารล  เดอโกลลตองการ  ไมใชเปนองคการเหนือรัฐตามแนวทาง
ของประชาคมยุโรป  ซึ่งหากมีการจัดตั้งขึ้นจริง  จะทําใหคณะกรรมาธิการยุโรปออนแอลงและไม
สงผลดีตอ  EEC  ขอเสนอของชารล เดอโกลลจึงไมเกิดขึ้น  ประเด็นปญหาดังกลาวไดสรางความตึง
เครียดใหกับการเมืองไมนอย 
 
    ปญหาอังกฤษขอเขาเปนสมาชิกประชาคมยุโรป 
    เน่ืองจากอังกฤษไมไดเขารวมในการกระบวนการบูรณาการยุโรปตั้งแตแรก  ดวยเหตุผล
วาหากอังกฤษเขารวมเปนรัฐสมาชิกของประชาคมยุโรปซ่ึงเปนระบบเหนือรัฐ  อังกฤษจะตองการ
สูญเสียอํานาจอธิปไตยของชาติไปบางสวน  อีกทั้งเกิดความไมม่ันใจเกี่ยวกับผลประโยชนที่จะไดรับ
จากตลาดรวมยุโรป  นอกจากนี้อังกฤษยังไดจัดตั้งสมาคมการคาเสรียุโรป  (  European  Free  
Trade  Association :EFTA)  ขึ้นเปนคูแขงกับ  EEC  โดยเปนความรวมมือระหวางอังกฤษกับ
ประเทศนอกกลุม EEC  อันไดแก  ออสเตรีย  เดนมารก  นอรเวย  โปรตุเกส  สวีเดน  และ
สวิตเซอรแลนด  ในค.ศ.  1961  อังกฤษประสบปญหาทางเศรษฐกิจที่ไมสามารถแกไขเองได   
รวมกับสมาคมการคาเสรียุโรปก็ไมไดเกิดประโยชนตามที่อังกฤษมุงหวังไวและความสัมพันธที่ลดลง
ของสหรัฐอเมริกาจากวิกฤตการณคลองสุเอช  ทําใหอังกฤษตัดสินใจเขารวมประชาคมยุโรป   
ซึ่งเปนวิธีที่ดีที่สุดที่จะทําใหอังกฤษแกปญหาเศรษฐกิจในครั้งนี้ได  แตอังกฤษก็ถูกยังยั้งการเขาเปน
สมาชิกถึง  2  ครั้งจากประธานาธิบดีชารล  เดอโกลล  นํามาซึ่งวิกฤตการณภายในประชาคมอยูเปน
เวลานาน  ทําใหประชาคมยุโรปไมสามารถรับสมาชิกเพิ่มได1 
 
      วิกฤตการณที่น่ังวาง  (Empty  Chair  Crisis) 
     ในค.ศ.  1965  ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปในขณะนั้นคือ  วัลเทอร  ฮัลชไตน  
(Walter  Hallstein) ไดเสนอใหมีการปรับเปลี่ยน  EEC  ประเด็นสําคัญคือ  ใหมีการขยาย
กระบวนการตัดสินใจ  (Decision-making)  ในคณะมนตรีแหงประชาคมยุโรป  จากการใชการออก
เสียงแบบเอกฉันท  ใหมาเปนการออกเสียงขางมากอยางมีเง่ือนไข  ทําใหชารล  เดอโกลล  ไมพอใจ
เพราะเห็นวามีความพยายามที่จะทําให EEC  เปนองคกรแบบเหนือรัฐมากเขาไปทุกทีอีกทั้งยังขัด

                                                            
        1 วิมลวรรณ  ภัทโรดม.  (2555).  ประวัติศาสตรและพัฒนาการของสหภาพยุโรป.  ใน  บูรณาการสหภาพ

ยุโรป.  น.  30-34. 
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กับแนวคิดการจัดตั้งสหรัฐแหงยุโรปของเขา  ในค.ศ.  1965  ประธานาธิบดีไดทําการประทวงโดย
การสั่งใหผูแทนระดับสูงของฝรั่งเศสทั้งหมดออกจากที่ประชุมและเดินทางกลับฝรั่งเศส1  ทําใหเกิด
วิกฤตการณที่นั่งวางในคณะมนตรีนานถึง  7  เดือน 
    ซึ่งปญหาที่เกิดขึ้นภายในประชาคมยุโรปน้ี  สงผลใหเกิดปญหาทั้งในเชิงลึกและในเชิง
กวางแมวาตลาดรวมยุโรปประสบความสําเร็จในการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใหแกรัฐ
สมาชิกไดอยางรวดเร็ว  และสามารถทําหนาที่เปนกลุมทางเศรษฐกิจใหแกยุโรปตะวันตกไดเปน
อยางดี  แตในเชิงบูรณาการนั้น  กลับไมไดมีการพัฒนาระบบองคการเหนือรัฐใหมีอํานาจมากขึ้น
การขยายจํานวนสมาชิกก็ไมประสบความสําเร็จ  โดยเฉพาะการสมัครเขาประชาคมยุโรปของ
อังกฤษซึ่งเปนมหาอํานาจหลักของยุโรปน้ัน  ไดถูกยับยั้งโดยประธานาธิบดีชารล  เดอ โกลล 
(Charles  de  Gaulle)  แหงฝรั่งเศสถึง 2  ครั้งสงผลใหประเทศอื่นไมสามารถเขารวมในประชาคม
ตามไปดวย  ปญหาและอุปสรรคของการบูรณาการยุโรปสวนใหญเกิดจาก  การดําเนินนโยบาย
ยุโรปของประธานาธิบดีชารล  เดอโกลล  ซึ่งไมสอดคลองกับการบูรณาการยุโรปในระบบสหพันธ  
ตามแนวทางที่บรรดาผูกอตั้งประชาคมยุโรปไดวางเปาหมายไว  ภาวะชะงักงันในชวงน้ีทําใหเห็นสิ่ง
ที่เกิดขึ้นภายในประชาคมยุโรปคือ 
    ความขัดแยงกันของผูนําชาติสมาชิกทางดานแนวคิดและนโยบายที่มีตอประชาคมจะเปน
ผลเสียตอการบูรณาการยุโรปในอนาคตหรือไม  อีกทั้งแนวคิดชาตินิยมและความตองการมีอํานาจ
อธิปไตยของรัฐชาติจะกลายเปนอุปสรรคสําคัญในการดําเนินแบบองคการเหนือรัฐตามแนวทางของ
ประชาคมยุโรป  ในค.ศ.  1969  ไดมีความเคลื่อนไหวเพื่อเรงกระบวนการบูรณาการใหเปนไปตาม
ทิศทางและเปาหมายตามที่ระบุไวในสนธิสัญญาแหงโรม  โดยมีการประชุมสุดยอด  (The  Summit  
Meeting)  ของผูนําประชาคมที่กรุงเฮกเมื่อเดือนธันวาคม  ค.ศ.  1969 ที่ประชุมไดมีมติใหเรงรัด
การบูรณาการทั้ง 2 ระดับ  โดยมีเปาหมายอยูที่การจัดตั้งสหภาพทางการเงินของยุโรป  (European  
Monetary  Union: EMU)  และการขยายจํานวนสมาชิก2  การบูรณาการยุโรปจึงเกิดขึ้นอีกครั้ง
ในชวงทศวรรษที่  1970 
     นอกจากนี้การเปลี่ยนตัวผูนําในประเทศสมาชิกคือ  ฝรั่งเศสเปลี่ยนจากประธานาธิบดี  
ชารล  เดอ  โกลล  มาเปนจอรจ  ปอมปดู  และนายวิลลี่  บรานดท (Willy  Brandt) ผูนําของทั้งสอง
ประเทศจึงเปนแกนนําสําคัญที่ผลักดันใหมีการประชุมสุดยอดของประชาคมยุโรปที่กรุงเฮกเกิดขึ้น  
เม่ือเดือนธันวาคม  ค.ศ.  1969 และความรวมมือระหวางสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียต   
และระหวางยุโรปตะวันตกกับยุโรปตะวันออกในระดับที่สูงขึ้นกวาเดิม ดวยเหตุนี้ทั้งฝร่ังเศสและ

                                                            
        1แหลงเดิม.  น.  35.  

       2วิมลวรรณ  ภัทโรดม.  (2548). เสนทางสูสหภาพยุโรป.   เอกสารประกอบรายวิชาบูรณาการสหภาพยุโรป

เบ้ืองตน.    น. 4-6. 
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เยอรมนีจึงหันไปรวมกันแสวงหาวิธีการตางๆ  เพ่ือเรงบูรณาการประชาคมยุโรปตอไป  เปนปจจัย
สําคัญที่สนับสนุนกระบวนการการบูรณาการยโุรป 
     ผลจากการบูรณาการยุโรปในเชิงกวางชวง ค.ศ.  1969-1985   คือใน ค.ศ. 1973 
ประชาคมยุโรปมีสมาชิกเพิ่มขึ้นจากเดิม  6 ประเทศเปน 9  ประเทศคือรับ  อังกฤษ  ไอรแลนด  
และเดนมารก  เขาเปนสมาชิกใหม  ทําใหเกิดความกาวหนาขึ้นในประชาคมเปนอยางมาก  
โดยเฉพาะอยางยิ่งการรับอังกฤษเขาเปนสมาชิกไดทําใหอีซีสามารถขยายความสัมพันธระหวาง
ประเทศไดอยางกวางขวาง  กับกลุมประเทศเครือจักรภพ  ในเอเชียใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
และกลุมประเทศอดีตอาณานิคมในแอฟริกา  แปซิฟก  และทะเลแคริบเบียน  รวมถึงการขยาย
ความสัมพันธกับสหรัฐอเมริกาและกลุมละตินอเมริกาในลักษณะกลุมตอกลุม  ตอมาในค.ศ.  1981  
ประชาคมยุโรปรับกรีซเขาเปนสมาชิกในลําดับที่ 10  และในค.ศ. 1986 ไดรับ  สเปน  โปรตุเกส   
เขาเปนสมาชิก1ทําใหอีซีมีสมาชิกเพิ่มขึ้นทั้งหมด 12  ประเทศ 
    สวนผลจากการบูรณาการในเชิงลึก  ไดแกการพัฒนาทางดานสถาบัน  ไดมีการพัฒนา
สถาบันของประชาคมยุโรปใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการจัดตั้งที่ประชุมสุดยอดยุโรปหรือคณะ
มนตรียุโรป  (The  European  Council)  ขึ้นมาในทศวรรษที่  1970  มีการเลือกตั้งโดยตรงใน
รัฐสภายุโรปโดยเริ่มเปนครั้งแรกเม่ือ  ค.ศ.  1979 สงผลใหรัฐสภายุโรปมีความเปนประชาธิปไตย
มากขึ้น  และไดมีการขยายบทบาททางนิติบัญญัติใหแกรัฐสภายุโรปดวย  อีกทั้งยังมีการจัดตั้งระบบ
การเงินยุโรป  (European  Monetary  System) และการกําหนดหนวยทางการเงินยุโรปที่เรียกวา  
(European  Currenvy  Unit : ECU)  ขึ้น  สิ่งเหลานี้เปนแนวทางที่จะทําใหประชาคมยุโรปสามารถ
พัฒนาเปนสหภาพเศรษฐกิจการเงินของยุโรปไดกาวหนากวาในทศวรรษที่ผานมา  แมวาจะไม
สามารถบรรลุตามมติของที่ประชุมที่กรุงเฮกทั้งหมดก็ตาม 
    อยางไรก็ตาม  ในชวงทศวรรษที่  1970 – 1985  ประชาคมยุโรปก็ยังประสบกับอุปสรรค
และปญหาหลายประการ  เชน  ปญหาดวยงบประมาณ  ปญหาการกําหนดนโยบายทางการเกษตร
รวมกัน  ปญหาการปรับโครงสรางและผลประโยชนของสมาชิกใหมกับโครงสรางของประชาคม  
เปนตน  ทําใหกระบวนการบูรณาการยุโรปทั้ง  2  ระดับไมกาวหนาเทาที่ควร 
 
                 พัฒนาการชวง  ค.ศ.  1986-1993    
    ในชวงค.ศ.  1986-1993  ไดมีการบูรณาการของประชาคมยุโรปครั้งใหญเกิดขึ้นใน 2  
เร่ืองดวยกันคือ  การจัดตั้งตลาดเดียวแหงยุโรป  (Single  European  Market)  และการลงนามใน
สนธิสัญญามาสทริสต  (The  Masstrict  Treaty)  เพ่ือจัดตั้งสหภาพยุโรป  ซึ่งสงผลใหประชาคม

                                                            
        1สาธิน  สุนทรพันธุ.  (2555).  การขยายสมาชิกของสหภาพยุโรป. ใน บูรณาการสหภาพยุโรป.  น.  170-

175.  
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ยุโรปเปลี่ยนสถานภาพเปนสหภาพอยางเปนทางการ  เม่ือค.ศ.  1993    หลังจากที่สนธิสัญญา
มาสทริสตผานการใหสัตยาบันจากชาติสมาชิกครบแลว  
 
                การจัดตั้งตลาดเดียวแหงยโุรป  (Single  European  Market) 
                การดําเนินงานจัดตั้งตลาดเดียวแหงยุโรป 
    ค.ศ. 1985  ประชาคมยุโรปไดจัดทํารายละเอียดวาดวยการสถาปนาตลาดเดียวภายใน
ยุโรป โดยการจัดพิมพสมุดปกขาว  ภายใตชื่อ  “The  White  Paper  on  Completing  the  
Internal  European  Market”  ขึ้น  ตอจากนั้นก็ไดมีการเจรจายกราง  สนธิสัญญาจัดตั้งตลาดเดียว  
(The  Single  European  Act :  SEA) ซึ่งผานการอนุมัติของที่ประชุมคณะมนตรียุโรปที่
ลักเซมเบิรก  เม่ือเดือนธันวาคม  ค.ศ.  1985 และบรรดาประมุขของรัฐและหัวหนารัฐบาลประเทศ
สมาชิกไดลงนามในสนธิสัญญาดังกลาว1  เม่ือเดือนกุมภาพันธ ค.ศ.  1986  มีผลบังคับใชในวันทื่   
1   กรกฏาคม  ค.ศ.  1987  โดยมีโครงการที่จะทําใหการจัดตั้งตลาดเดียวแหงยุโรปเสร็จสมบูรณ
ภายในสิ้น ค.ศ.  1992 ซึ่งรวมเรียกวา  “โครงการ 1992”  (The  1992  Programme) ทายที่สุด
ยุโรปตลาดเดียวไดถือกําเนิดขึ้นอยางสมบูรณเม่ือวันที่  1  มกราคม  ค.ศ.  1993 
 
                ปจจัยที่ทําใหเกิดการจัดตั้งตลาดเดยีว 
    ในชวงกลางทศวรรษที่ 1980 ไดมีความเคลื่อนไหวที่จะเปลี่ยน  “ตลาดรวมยุโรป”  
(Common  Market)  โดยการรวมตลาดของประเทศสมาชิกของประชาคมใหเปนตลาดเดียว  
(Single  Market) ซึ่งมีจุดมุงหมายที่จะทําใหสินคา  ทุน  บริการ  และแรงงานภายในประชาคมยุโรป
เคลื่อนไหวไดอยางเสรี2  นับเปนกาวสําคัญในการบูรณาการเศรษฐกิจและสังคมของชาติสมาชิกอีซี  
อันจะนํามาซึ่งการบูรณาการทางดานการเงินและการเมืองในเวลาตอมา   
    ปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดการจัดตั้งตลาดเดียวไดแกความจําเปนที่จะตองสรางความเสมอ
ภาคทางดานเศรษฐกิจการเงินภายในประชาคม ความจําเปนที่จะตองมีการปฏิรูปทางดานสถาบัน
ของประชาคม  เพราะระบบการตัดสินใจที่ลาชาจําเปนตองมีการปฏิรูปดานสถาบัน เพ่ือทําใหการ
ดําเนินงานของประชาคมยุโรปเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  แรงผลักดันทางเศรษฐกิจ ปจจัย
สําคัญที่สุดคือแรงผลักดันทางเศรษฐกิจ  ที่ผลักดันใหประชาคมยุโรปมีการจัดตั้งตลาดเดียวขึ้นมา
เพ่ือใหเปนตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงในการแขงขันทางดานการคากับกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหม 
(NICs)  ในเอเชีย แรงผลักดันจากสมาชิกหลักของประชาคม  ไดแก  ฝรั่งเศส  เยอรมนีตะวันตกและ
อังกฤษ  จะชวยแกปญหาทางเศรษฐกิจของประชาคมแลว ยังจะชวยกระชับความสัมพันธระหวาง
                                                            
       

1วิมลวรรณ  ภัทโรดม.  (2544).  ยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่สอง.  หนา  414.  

       2จิรเดช  มหาวรรณกิจ.  (2546).  สหภาพยุโรปกับบทบาทในโลกปจจุบัน.ใน  สหภาพยุโรปโฉมใหมและ 27  

ประเทศสมาชิก.  หนา 9-10. 
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กันใหแนนแฟนยิ่งขึ้น  ทั้งยังจะทําใหสามารถสรางเอกลักษณทางดานนโยบายตางประเทศอันเปน
อิสระจากสหรัฐอเมริกาไดในเวลาเดียวกัน 
    
                ผลของการจัดตั้งตลาดเดียวแหงยุโรป 
    จัดตั้งตลาดเดียวแหงยุโรปไดปฏิรูปโครงสรางของประชาคมยุโรปในเรื่องกระบวนการ
ตัดสินใจของคณะมนตรี  (Council  of  Ministers) และการเพิ่มอํานาจในเรื่องการตัดสินใจใหแก
รัฐสภายุโรป  (European  Parliament)  ในเวลาเดียวกันก็ไดวางพื้นฐานในเรื่องการมีนโยบาย
ตางประเทศและความปลอดภัยรวมกันใหแกประชาคม  และไดชวยขยายขอบเขตนโยบายรวมกัน
ของประชาคมในดานตาง ๆ  อีกหลายดาน  มีผลทําใหยุโรปกลายเปน  “ยุโรปที่ไรพรมแดน”  อีกทั้ง
กอใหเกิดความเคลื่อนไหวในกลุมเศรษฐกิจการคานอกยุโรป  สงผลใหมีความกาวหนาในการพัฒนา
องคการในภูมิภาคอ่ืนๆ1  เชน  การเปลี่ยนแปลงในอาเซียน  และ  เอเปค  นอกจากนี้ยังสงเสริมให
เกิดความรวมมือระหวางภูมิภาคขึ้นดังจะเห็นไดจากเกิดการประชุมเอเชีย-ยุโรป หรือ  ASEM  
ในชวงหลังทศวรรษที่  1990 
 
                การทําสนธิสัญญาจัดตัง้สหภาพยุโรป  (The  European  Union) 
     การลงนามในสนธิสัญญามาสทริสต  (The  Masstrict  Treaty) เกิดจากการพัฒนาการ  
การกอตั้งสหภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน  (Economic  and  Monetary  Union: EMU)  และการ
กอตั้งสหภาพทางการเมือง  (Political  Union)  ซึ่งทั้งสององคกรนี้มีความสัมพันธคือ 
    สหภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน  (Economic  and  Monetary  Union: EMU)   
    เปนผลมาจากการพัฒนาการแผนการสรางตลาดเดียวของยุโรป  (Single  European  
Market)  เพราะการจัดตั้งตลาดเดียวทําใหเกิดความจําเปนในการบูรณาการเศรษฐกิจและการเงิน
ของยุโรป  ทั้งน้ีประชาคมยุโรปจะตองมีการเงินสกุลเดียวกัน  (European  Common  Currency)   
มีธนาคารกลางแหงยุโรป  (European  Central  Bank)  รูปแบบสหภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
จะทําใหการบูรณาการทางเศรษฐกิจและการเงินของยุโรปดําเนินไปดวยความมีประสิทธิภาพ  
ดังน้ัน ค.ศ.  1988 เมืองแฮนโนเวอร  (Hanover) คณะกรรมาธิการยุโรปจึงมีมติและศึกษาความ
เปนไปไดในการจัดตั้งสหภาพเศรษฐกิจและการเงินของยุโรป  และในเดือนตุลาคม  ค.ศ. 1990   
ที่กรุงโรม  ที่ประชุมยุโรปมีมติยอมรับขอเสนอทั้งหมด 
     สหภาพทางการเมือง  (Political  Union) 
             เปนพัฒนาการที่เกิดขึ้นระหวางค.ศ.  1989-1990 มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองระหวางประเทศ ซึ่งการรวมเยอรมนีใน ค.ศ. ถือวาเปนผลกระทบที่สําคัญตอการจัดตั้ง

                                                            

       
1
 จิรเดช  มหาวรรณกิจ.  (2546).  สหภาพยุโรปกับบทบาทในโลกปจจุบัน.ใน  สหภาพยุโรปโฉมใหมและ 27  

ประเทศสมาชิก.  หนา 16-17. 
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สหภาพยุโรปในขณะนั้น  เนื่องจากฝรั่งเศสเห็นวาการรวมเยอรมนีเขาไวดวยกันจะทําใหเยอรมนีมี
อํานาจมากขึ้น  การผูกพันเยอรมนีไวในกระบวนการยุโรปจึงเปนวิธีการที่ดีที่จะไดทําการตรวจสอบ
เยอรมนีไปพรอมกันดวย  แนวคิดดังกลาวไดรับการสนับสนุนจากนายกรัฐมนตรี  เฮลมุท  โคหล  
(Helmut  Kohl)  ของเยอรมนีตะวันตกซึ่งมองเห็นประโยชนจากการมีบทบาทนําในสหภาพยุโรป  
และเปนเหตุผลใหฝรั่งเศสและเยอรมนีตะวันตกสงขอเสนอวาดวยการจัดตั้งสหภาพทางการเมือง
แหงยุโรป  ขอเสนอดังกลาวประกอบไปดวย 
 -การเสริมสรางการควบคุมประชาธิปไตย 
 -การสรางความชอบธรรมใหแกสหภาพทางการเมืองของยุโรป 
 -การปรับปรุงประสิทธิภาพทางสถาบันของประชาคมยุโรป 
 -การเสริมสรางความเปนปกแผนในดานเศรษฐกิจ  การเมือง  และการเงิน 
 -การนโยบายตางประเทศและความมั่นคงรวมกัน  (Common  Foreign  and  
Security  Policy: CFSP) 
               สงครามอาวเปอรเซียใน ค.ศ.  1991 เปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําใหสหภาพ
ยุโรปจําเปนตองมีนโยบายตางประเทศและความมั่นคงรวมกัน  เพราะอํานาจของ  EPC  ที่กําหนด
ไวสนธิสัญญาการจัดตั้งตลาดเดียวยุโรป (Single  European  Market)  ไมไดทําใหสหภาพยุโรปมี
บทบาทมากพอ1  ดังน้ันการเจรจาเพื่อยกรางสนธิสัญญาจัดตั้งสหภาพทางการเมืองจึงไดมีการ
ผลักดันใหสหภาพยุโรปมีนโยบายการตางประเทศและความมั่นคงรวมกันเปนของตัวเอง 
               สุดทายการเจรจาเพื่อยกรางสนธิสัญญาจัดตั้งสหภาพยุโรป (The  Treaty  on  
European  Union)  ก็เสร็จสิ้นลงโดยผานมติการยอมรับ  และมีการลงนามโดยหัวหนารัฐบาล
ประเทศตางๆ  ในที่ประชุมสุดยอดยุโรป  ณ  เมืองมาสทริสต  ประเทศเนเธอรแลนด  เม่ือวันที่  7  
กุมภาพันธ  ค.ศ. 1992  สนธิสัญญาฉบับนี้จึงไดชื่อวา  “สนธิสัญญามาสทริสต”  (The  Masstrict  
Treaty)  เปนสนธิสัญญาที่แกไขเพิ่มเติมสนธิสัญญาที่เปนแมบทของประชาคมยุโรปรวม 4  ฉบับ
ดวยกันคือ  สนธิสัญญาปารีส  สนธิสัญญาโรมทั้ง 2 ฉบับและกฎหมายยุโรปตลาดเดียว  อันถือวา
เปนสนธิสัญญาที่มีความสําคัญที่สุดในประวัติศาสตรและพัฒนาการการบูรณาการยุโรป2  ซึ่งมีผล
บังคับใชเม่ือวันที่  1  พฤศจิกายน  ค.ศ.  1993  หลังจากที่ประเทศสมาชิกของประชาคมยุโรปไดให
สั ตยาบันครอบแล ว  ซึ่ งส งผลใหประชาคมยุ โ รปเปลี่ ยนสถานภาพเปนสหภาพยุ โ รป   

                                                            
       1 วิมลวรรณ  ภัทโรดม.  (2544).  ยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่สอง.  หนา  418-421. 

       2  วิมลวรรณ  ภัทโรดม.  (2555).  ประวัติศาสตรและพัฒนาการของสหภาพยุโรป.  ใน  บูรณาการสหภาพ

ยุโรป.  น. 57. 
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(The  European  Union)  สนธิสัญญามาสทริสตประกอบไปดวย  3  เสาหลัก  (Three  Pillars)  
คือ1 
              เสาหลักที่  1  คือประชาคมยุโรป  เปนการรวมเอาประชาคมถานหินและเหล็กกลาแหง
ยุโรป  (The  European Coal  and  Steel  Community: ECSC) ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (The  
European  Economic  Community : EEC)  และประชาคมปรมาณูยุโรป (The  European  
Atomic Community: EURATOM)  เขาไวดวยกันใชการบริหารแบบอํานาจเหนือรัฐ  
(Supranational  Power)  มีคณะกรรมาธิการยุโรปเปนผูดูแล 
              เสาหลักที่  2  คือนโยบายตางประเทศและความมั่นคงรวมกัน  (Common  Foreign  
and  Security  Policy: CFSP)  ซึ่งนโยบายดังกลาวไมไดอยูภายใตการจัดการของสถาบันเหนือรัฐ  
แตดําเนินงานไปในลักษณะความรวมมือระหวางรัฐ  (Intergovernmental  Power) มีเปาหมายเพื่อ
แสดงบทบาทและทาทีของสหภาพยุโรปในเวทีระดับโลก  มีคณะมนตรียุโรป  (European  Council)  
เปนผูมีอํานาจสูงสุดในการตัดสินใจในกรณีที่องคการตางๆ  มีความเห็นไมสอดคลองกัน 
              เสาหลักที่  3  คือกระบวนการยุติธรรมและกิจการภายในของสหภาพยุโรป (Justice  
and  Home  Affairs: JHA)  ดําเนินงานไปในลักษณะความรวมมือระหวางรัฐ (Intergovernmental  
Power) เชนเดียวกับเสาหลักที่ 2  มีจุดมุงหมายเพื่อใหตลาดเดียวแหงยุโรป เปนพื้นที่ปราศจาก
พรมแดนและทําใหเกิดการค้ําประกันการเคลื่อนที่โดยเสรีของ  ทุน  สินคา  และแรงงาน 
     นอกจากนี้สนธิสัญญามาสทริสต ยังไดสงเสริมการดําเนินงานโครงสรางทางดาน
การศึกษา  สิ่งแวดลอม  การคุมครองผูบริโภค  ซึ่งเปนโครงสรางที่นอกเหนือไปจากดานเศรษฐกิจ  
สวนสหภาพทางการเงินและเศรษฐกิจยุโรป (Economic  and  Monetary  Union: EMU) ซึ่งจะตอง
มีการใชเงินสกุลเดียวกันน้ัน  อังกฤษไดปฏิเสธที่จะรับรองเง่ือนไขบางประการและในเวลาตอมาไดมี
การประกาศไมเขารวมในสหภาพทางการเงินและเศรษฐกิจยุโรป  รวมไปถึงการไมรับมาตรการทาง
สังคมอีกดวย 
 
                 พัฒนาการชวง  ค.ศ.  1994-2011   
     วันที่  2  ตุลาคม  ค.ศ.  1997  ชาติสมาชิก 15  ประเทศ  ไดมีการรับรองและลงนามไดมี
การจัดทําสนธิสัญญาฉบับใหมของสหภาพยุโรป  ประเทศ  ณ  ที่ประชุมสุดยอดยุโรปที่เมือง
อัมสเตอรดัม  ประเทศเนเธอรแลนด  สนธิสัญญาฉบับนี้จึงใชชื่อวาสนธิสัญญาอัมสเตอรดัม   
(The  Treaty  of  Amsterdam)  ซึ่งมีผลบังคับใชใน  ค.ศ.  1999  โดยการแกไขเพิ่มเติมประเด็น
หลัก เชน  การปฏิรูปกลไกทางดานสถาบันของสหภาพยุโรป  การพัฒนานโยบายรวมดานการ

                                                            
       1 สาธิน  สุนทรพันธุ.  (2551).  ยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่  2  และเสนทางสูสหภาพยุโรป.  ใน  สหภาพ

ยุโรปในปจจุบันและความสัมพันธกับประเทศไทย.  หนา.  38-39. 
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ตางประเทศและความมั่นคง  (CFSP)  และการปรับปรุงในเรื่องที่เกี่ยวกับความเปนพลเมืองของ
สหภาพยุโรป 
      ในค.ศ.  2000  ไดมีการประชุมระหวางรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรปที่เมืองนีช  ประเทศ
ฝรั่งเศส  วัตถุประสงคในการประชุมครั้งน้ีคือ  เพ่ือปฏิรูปกลไกทางดานสถาบันเพื่อใหพรอมรองรับ
สมาชิกใหม  สนธิสัญญานีซ  (The  Treaty  of  Nice)  นี้ไดมีการลงนามเมื่อวันที่  26  มีนาคม  
ค.ศ.  2001  ซึ่งทั้งสนธิสัญญาอัมสเตอรดัมและสนธิสัญญานีซถือวาเปนสนธิสัญญาที่สําคัญตอจาก
สนธิสัญญามาสทริสต  เม่ือวันที่  1  พฤศจิกายน  ค.ศ. 2004  สหภาพยุโรปไดรับสมาชิกเพิ่มอีก  
10  ประเทศไดแก  ไซปรัส  เชก  เอสโตเนีย  ฮังการี  ลัตเวีย  มอลตา  โปแลนด  สโลวาเกียและ
สโลวีเนียทําใหสหภาพยุโรปมีสมาชิก  25  ประเทศ  สวนโรมาเนียและบัลแกเรียไดเขาเปนสมาชิก
เม่ือวันที่  1  มกราคม  ค.ศ.  2007 ซึ่งมีผลทําใหสหภาพยุโรปมีสมาชิก  27 ประเทศ 
     สหภาพยุโรปดําเนินงานอยูบนพื้นฐานของสนธิสัญญาหลายฉบับ  โดยสนธิสัญญาบาง
ฉบับไดมีการบังคับใชมานานกวา 50  ป  นับตั้งแตไดมีการกอตั้งประชาคมยุโรป  อีกทั้งตลอด
ระยะเวลาในการดําเนินงานสหภาพยุโรปตองเผชิญกับความทาทายหลัก 2  ประการคือ  การขยาย
สมาชิกภาพเพื่อรับสมาชิกใหม  และปญหาเรื่องประสิทธิภาพในการดําเนินงานตลอดจนการสราง
ความรวมมือของรัฐสมาชิกที่ มีความหลากหลาย   ทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง   
และวัฒนธรรม1  จากเหตุผลดังกลาวสนธิสัญญาลิสบอนจึงถือกําเนิดขึ้นเม่ือวันที่ 13  ธันวาคม   
ค.ศ.  2007  เพ่ือรองรับการขยายสมาชิกภาพ  และการปฏิรูปการทํางานของสหภาพยุโรปในดาน
ตาง ๆ  อีกทั้งยังไดสรางหลักประกันกับรัฐสมาชิกวาสหภาพยุโรปจะไมเปนองคกรที่มีสภาพเหนือรัฐ
ที่มีการรวมศูนยอํานาจไวแตเพียงผูเดียว  โดยสนธิสัญญาลิสบอนมีมาตรการที่เนนย้ําขอบเขต
อํานาจและการเคารพเอกลักษณของรัฐสมาชิก  แตมีเพียงรัฐบาลของรัฐสมาชิกบางประเทศเทานั้นที่
ใหสัตยาบันยอมรับสนธิสัญญาดังกลาว  สนธิสัญญาลิสบอนจึงไดมีผลบังคับใชเม่ือวันที่  1 มกราคม  
ค.ศ.  2009  ภายหลังจากที่มีการใหสัตยาบันจากรัฐสมาชิกทั้ง  27 ประเทศ นอกจากนี้สนธิสัญญา
ฉบับดังกลาวยังไดบัญญัติวา  ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  เสรีภาพ  ประชาธิปไตย  ความเทาเทียมกัน  
หลักนิติธรรมและการเคารพสิทธิมนุษยชน  คือคุณคาทางกฎหมายหลัก ๆ  ของสหภาพยุโรป  ซึ่ง
ไดนํามาบัญญัติไวในสวนแรกของสนธิสัญญา  และยังเปนคุณคาทางกฎหมายของรัฐสมาชิกทําให
สหภาพยุโรปเปนที่ยอมรับในเวทีโลกมากขึ้น 
     หลังจากที่ประชาคมยุโรปและสหภาพยุโรปไดใชเวลาอันยาวนานในการพัฒนา
กระบวนการบูรณาการทางดานเศรษฐกิจและระบบการเงินของยุโรปตามขั้นตอนตางๆ  เพ่ือทําให
สหภาพยุโรปเขาสูสหภาพทางการเงินน้ัน  ในที่สุดวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1999 ก็ไดมีการประกาศใช
สกุลเงินยุโรปในนามของเงินยูโร  อยางเปนทางการ 

                                                            

       
1
The  Treaty  of  Lisbon.  (November  2007).  Implementing  the  Institutional  Innovation.    
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     การใชเงินยูโร (The  Euro)  เกิดจากสนธิสัญญาจัดตั้งประชาคมยุโรป  (The  EC  
Treaty) วาดวยสหภาพเศรษฐกิจและการเงิน  (Economic  and  Monetary  Union  :  EMU) 
มาตรา  102a ถึงมาตรา 109m1  มีจุดมุงหมายเพื่อประกาศใชเงินยูโรเปนสกุลรวมที่มีเสถียรภาพ
ของสหภาพยุโรป  (European  Union: EU)  เดิมเรียกวา  “หนวยการเงินของยุโรป”   
(The  European  Currency  Unit :  ECU)  มีหนาที่เปนหนวยเงินกลางระหวางประเทศสมาชิก
นับตั้งแตมีการประกาศใชระบบการเงินยุโรป  (European  Monetary  System : EMS)  ซึ่งเปน
ตะกราเงินที่โยงคาเงินสกุลตาง ๆ  ของชาติสมาชิกประชาคมยุโรปเขาไวดวยกัน  เพ่ือใหมีอัตรา
แลกเปลี่ยนที่คอนขางแนนอน คา  ECU  จึงลดลงเมื่อเทียบสกุลเงินของชาติสมาชิกบางประเทศที่มี
เสถียรภาพ  แตเงินยูโรไมไดเปนระบบตะกราเงินเหมือน ECU    และยังเขาไปแทนที่สกุลเงินของ
ชาติสมาชิกที่มีเสถียรภาพอีกดวย  เงินยูโรจึงกลายเปนสัญลักษณของความเปนสหภาพยุโรป    
     ดวยเหตุนี้ผูนําประเทศสหภาพยุโรป  จึงมีมติเม่ือเดือนธันวาคม  1995  ใหเรียกชื่อใหม
วา “เงินยูโร”  เงินยูโรเริ่มอยางเปนทางการตั้งแตวันที่  1  มกราคม  ค.ศ.  1999  กับประเทศ
สมาชิก  11  ประเทศ  ไดแกเบลเยี่ยม  เยอรมนี  สเปน  ฝรั่งเศส  ไอรแลนด  อิตาลี  ลักเซ็มเบิรก  
เนเธอรแลนด  ออสเตรเลีย  โปรตุเกส  และฟนแลนด  ประเทศเหลานี้ซึ่งรวมอยูในเขตยูโรหรือ  
(EURO  ZONE)  จะใชเงินยูโรแทนสกุลเงินของชาติตน  ความสําเร็จในการใชเงินยูโรชี้เห็นถึง
ความสําเร็จในการบูรณาการทางดานเศรษฐกิจการเงินของยุโรป  คือทําใหสหภาพยุโรปมีสถานะ
เปนสหภาพทางการเงินอยางสมบูรณในค.ศ. 1999   
 

กําเนิดและพัฒนาการของอาเซียน 

     ความเปลี่ยนแปลงของเอเชียตะวันออกเฉียงใตนั้น มีผลมาจากความเปลี่ยนแปลงใน
มหาอํานาจทั้ง  4  ชาติ คือ สหภาพโซเวียต จีน สหรัฐอเมริกา  และญี่ปุน  ความเปลี่ยนแปลงสําคัญ
ของมหาอํานาจโซเวียตและจีนนั้นตองถือวา  มีผลตอเอเชียตะวันออกเฉียงใตและกลุมอาเซียนน่ัน
คือ  การปฏิรูปภายในของโซเวียต  มีการปฏิรูปทางเศรษฐกิจที่เรียกวา  เปเรสทรอยกา และการ
ปฏิรูปทางการเมืองที่เรียกวา  กลาสนอสท  ของนานมิคาอิล  กอรบาชอฟ  เพ่ือที่จะแกไขความ
ตกต่ําดานเศรษฐกิจ2   
     ในค.ศ.  1954  จึงไดเกิดองคการสนธิสัญญาเอเชียตะวันออกเฉียงใต  (Southeast  Asia  
Treaty  Organization: SEATO)  SEATO เปนขอริเร่ิมที่ไดรับแรงผลักดันจากสหรัฐฯ  อังกฤษ  
ฝร่ังเศส  ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด  ปากีสถาน  ฟลิปปนส  และไทย  มีเปาหมายหลักคือ   
การรวมกลุมเพ่ือเปนพันธมิตรทางการทหารในการตอตานภัยคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสตในเอเชีย

                                                            
       

1วิมลวรรณ  ภัทโรดม.  (2543).  สหภาพยุโรป.  หนา  74. 

       
2 วรทัศน  วัชรวลี.  (2533).  ประชาชาติอาเซียน. หนา  2. 
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ตะวันออกเฉียงใต1  โดยองคการสนธิสัญญาเอเชียตะวันออกเฉียงใต  (Southeast  Asia  Treaty  
Organization : SEATO)   ถูกคาดหวังใหเปน  NATO  แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต  แมวาประเทศ
สมาชิกที่เปนชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะมีเพียงแค 2  ประเทศเทานั้นก็คือ ไทยและฟลิปปนส 
    ค.ศ.  1961  สมาคมแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต  (Association  of  Southeast  Asia  :  
ASA)  ไดถูกจัดตั้งขึ้น  ประกอบดวยสมาชิกคือ  มาเลเซีย  ฟลิปปนส  และไทย  ความแตกตางของ
สมาคมแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตกับองคการสนธิสัญญาเอเชียตะวันออกเฉียงใต คือ เปนการ
รวมกลุมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตเทานั้น เปาหมายของสมาคมแหงเอเชียตะวันออก
เฉียงใต  จึงมุงเนนประเด็นในภูมิภาคเปนหลัก  อยางไรก็ดี  ภายหลังที่มีการปรับโครงสรางของ
สหพันธรัฐมาเลเซียโดยการผนวกรวมซาบาห  (Sabah)  และซาราวัค  (Sarawak)  เขาไวดวยกัน  
ทําใหประธานาธิบดีซู การ โน  (President  Sukarno)  ของอินโดนีเซียไดประกาศนโยบาย
เผชิญหนา  (Confrontation)  กับมาเลเซีย  ในประเด็นเรื่องอธิปไตยเหนือดินแดนทางตอนเหนือ
ของเกาะเบอรเนียว  ในขณะที่ฟลิปปนสก็ประกาศอางสิทธิเหนือรัฐซาบาห  (Sabah)  สมาคมแหง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association  of  Southeast  Asia :  ASA)   จึงตกอยูในสภาวะหมด
สภาพไป 
    การเผชิญหนาระหวางประเทศ  โดยเฉพาะมาเลเซียและอินโดนีเซีย  ซึ่งเกือบจะนําไปสู
การใชกําลัง  และความจําเปนที่จะตองรวมมือกันเพ่ือเผชิญกับภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสตซึ่ง
กําลังแพรขยายอยางรวดเร็วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ทําใหประเทศในภูมิภาคเริ่มเห็นถึงความ
จําเปนที่จะตองรวมมือกันจัดตั้งองคกรความรวมมือในภูมิภาคขึ้นมาใหม  ชวงตนเดือนสิงหาคม  
ค.ศ.  1967  รัฐมนตรีตางประเทศอินโดนีเซีย  ฟลิปปนส  มาเลเซีย  และสิงคโปร  ไดตอบรับคํา
เชิญเพ่ือเขารวมประชุมเพ่ือพิจารณาจัดตั้งองคกรความรวมมือในภูมิภาค   
    ในวันที่  8  สิงหาคม  ค.ศ.  1967  รัฐมนตรีตางประเทศของทั้ง  5   ชาติ  ไดรวมลงนาม
ปฏิญญาอาเซียน  (ASEAN Declaration)2 หรือที่เรียกวาปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok  Declaration) 
เพ่ือจัดตั้งสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต  (Association  of  Southeast Asian  
Nation : ASEAN) ตามหลักการกฎหมายระหวางประเทศ  ปฏิญญา  (Declaration)  เปนเพียง
เอกสารที่แสดงเจตนารมณทางการเมืองเทานั้น  ไมไดมีผลผูกพันทางกฎหมายเหมือนในกรณีของ
สนธิสัญญา  (treaty) ดร.  ถนัด  คอมันตร  ไดเคยใหความเห็นไววา  ความสําคัญและความอยูรอด
ของอาเซียนมิไดอยูที่ตัวเอกสารแตอยูที่เจตนารมณทางการเมืองและความยึดม่ันของประเทศ
สมาชิกมากกวา  โดยมีตัวอยางใหเห็นมากมายวา  องคการหรือกลุมความรวมมือที่จัดตั้งขึ้นโดย
สนธิสัญญาไดถูกยุบเลิกไป  เม่ือประเทศสมาชิกหมดความยึดม่ันตอสนธิสัญญาดังกลาว ดังเชน 
สมาคมแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต  (Association  of  Southeast  Asia : ASA)  และ  SEATO   

                                                            
      1 Peter  Lyen.  (1969).  War  and  Peace  in  South  East  Asia.  P.  146. 

       
2กรมอาเซียน.  (2552).  บันทึกการเดินทางของอาเซียน.  หนา  1.  
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ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดย  Southeast  Asia  Collective  Defence  Treaty   เพราะประเทศสมาชิกหมด
ความสนใจและไมไดยึดม่ันตอองคกร   
 
                พัฒนาการของอาเซียนสามารถแบงออกไดเปน  4  ชวงคือ 
                พัฒนาการชวง ค.ศ. 1967- 1975   
    ค.ศ. 1967 ประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  อีก   
4  ประเทศไดแก  อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  ฟลิปปนส  และสิงคโปร  ไดรวมกันกอตั้งสมาคมอาเซียน 
เพ่ือใหเปนองคกรความรวมมือในระดับภูมิภาคที่มีเปาหมายเนนการสงเสริมความรวมมือทาง
เศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรมระหวางกัน  จุดมุงหมายหลักคือ  การเสริมสรางความเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกันในภูมิภาคซึ่งกําลังเผชิญกับภัยคุกคามจากคอมมิวนิสตและการเผชิญหนาระหวาง
มหาอํานาจในชวงสงครามเย็น   นอกจากนี้  การสถาปนาสมาคมอาเซียนขึ้นมาสวนหนึ่งไดชวยลด
และแกไขปญหาความขัดแยงระหวางประเทศสมาชิก  โดยอาเซียนจําเปนตองใชเวลาเพื่อสราง
ความไวเน้ือเชื่อใจระหวางกันภายหลังจากการที่มีการเผชิญหนาระหวางอินโดนีเซียและมาเลเซีย  
ความขัดแยงในการอางอธิปไตยในการครอบครองเกาะเบอรเนียวเหนือหรือซาบาหระหวาง
ฟลิปปนสและมาเลเซีย  ความขัดแยงระหวางอินโดนีเซียและสิงคโปร  และปญหาเขตแดนระหวาง
ไทยและมาเลเซีย  อีกทั้งในระยะแรกนี้  อาเซียนยังไมสามารถมีความรวมมือทางการเมืองและความ
ม่ันคงระหวางกันไดอยางเปดเผย  เน่ืองจากประเทศสมาชิกอาเซียนเกรงวาทามกลางบรรยากาศ
ระหวางประเทศในยุคสงครามเย็น  อาเซียนอาจถูกมองวาเปนพันธมิตรทางทหาร  (military  
alliance) 
     ในเดือนกรกฎาคม  ค.ศ.  1969  สถานการณการเมืองของโลกไดเร่ิมเปลี่ยนแปลง  
ประธานาธิบดีนิกสัน  (Richard  M.  Nixson)  ไดประกาศลัทธินิกสัน  (Nixson   Doctrine)     
ซึ่งหมายถึงนโยบายลดบทบาทสหรัฐอเมริกา  ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตซึ่งนําไปสูการลด
กําลังทหารของสหรัฐอเมิรกาในเวียดนาม  ในขณะที่จีนและรัสเซียพยายามแขงขันกันขยายอิทธิพล
ของตนในเอเชีย  รัสเชียพยายามสงเสริมความสัมพันธกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต  เพ่ือปดลอมการแพรขยายอิทธิพลของจีนดวยการสงเสริมความสัมพันธอันดีกับเวียดนาม  ซึ่งทํา
ใหจีนหันมาแสดงทาทีเปนมิตรกับอาเซียนมากขึ้น และสนับสนุนหลักการของอาเซียนในการให
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนเขตสันติภาพ เสรีภาพและเปนกลาง  อีกทั้งยังประกาศไม
สนับสนุนการดําเนินการของขบวนการกอความไมสงบในภูมิภาค  เหตุนี้จึงมีผลใหประเทศตางๆ ใน
ภูมิภาคที่พ่ึงสหรัฐอเมริกา  จึงตกอยูในสภาวะที่ยากลําบากและจําเปนตองปรับนโยบายของตนให
สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งสงผลกระทบตอสถานการณความมั่นคงในภูมิภาค  
อาเซียนจึงตองปรับตัวและรวมมือกันดานการเมืองเพ่ือสงเสริมความมั่นคงในภูมิภาค   
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      เม่ือวันที่   27  พฤศจิกายน  ค.ศ.  1971  กลุมประเทศอาเซียนไดมีการลงนามใน
ปฏิญญาวาดวยการกําหนดใหภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนสันติภาพ  เสรีภาพและความเปน
กลาง  (Zone  of  Peace,  Freedom  and  Neutrality  :  ZOPFAN)  ในการประชุมรัฐมนตรี
ตางประเทศอาเซียนสมัยพิเศษ  ที่กรุงกัวลาลัมเปอร  (Kuala  Lumpur  Declaration  of  1971)1 
เพ่ือใหมหาอํานาจถอนตัวออกจากภูมิภาคแตใหการค้ําประกันความเปนกลางของภูมิภาค2 อันเปน
การประกาศเจตนารมณย้ําขอผูกพันเดิมจากปฎิญญากรุงเทพฯ  (Decoration  of  Bangkok)  
รวมกันวาอาเซียนจะมีความรับผิดชอบ  ในการเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ภูมิศาสตรและสังคมของภูมิภาค  และมีการพัฒนาประเทศอยางรุดหนาโดยสันติวิธี  และรักษาไวซึ่ง
ความมั่นคงใหปลอดจากการแทรกแซงภายนอก  ไมวาจะเปนดวยลักษณะใดเพื่อที่จะดํารงไวซึ่ง
ลักษณะประจําชาติ3  โดยใหเปนไปตามอุดมการณและความมุงหมายของประชาชนในประเทศ
เหลานั้น 
      แมวา ZOPFAN จะมีความสําคัญเชิงสัญลักษณเทานั้นคือ เปนการแสดงเจตนารมณ
ทางการเมืองของสมาชิกเปนเพียงหลักการมากกวาที่จะเปนผลบังคับใชอยางจริงจังในระยะสั้น  และ
ปฏิญญาน้ีก็ลงนามโดยไมมีระยะเวลาบังคับ4  แตปฏิญญาฉบับนี้ก็ถือเปนกาวสําคัญของอาเซียนใน
การมีนโยบายกับภายนอกรวมกันเปนครั้งแรก 
      วันที่  30 เมษายน  ค.ศ.  1975  เวียดนามเหนือยึดกรุงไซงอนเมืองหลวงของเวียดนาม
ใตไดเปนผลสําเร็จ  และไดประกาศชัยชนะอยางเด็ดขาดในสงครามเวียดนาม  ซึ่งไดนําไปสูการรวม
ชาติไดสําเร็จในที่สุด  17  เมษายน  ค.ศ.  1975   กัมพูชา  เขมรแดงสามารถยึดกรุงพนมเปญและ
โคนลมรัฐบาลของนายพลลอนนอลไดสําเร็จ สวนลาวพรรคคอมมิวนิสตประเทศลาว  ซึ่งไดรับการ
สนับสนุนจากสหภาพโซเวียต  และเวียดนามเหนือ  สามารถยึดอํานาจและบีบบังคับใหเจาสวาง
วัฒนา  เจามหาชีวิตของลาวสละราชสมบัติ ในวันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 1975 อินโดจีนไดตกอยูภายใต
อิทธิพลของคอมมิวนิสตอยางสมบูรณ  ทําใหอาเซียนเริ่มกังวลตอความไมแนนอนทางการเมืองและ
ความมั่นคงในภูมิภาค  อีกทั้งเริ่มไมม่ันใจในการพึ่งพาสหรัฐอเมริกาดานความมั่นคง  โดยเกรงวา
ประเทศของตนจะตกอยูใตอิทธิพลของคอมมิวนิสตตามทฤษฎี  (Domino  Theory)  ภัยคุกคามจาก
ลัทธิคอมมิวนิสตจึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหประเทศสมาชิกอาเซียน  ซึ่งมีความแตกตางและ

                                                            
       

1พัชราวลัย  วงศบุญสิน.  (2548).  พัฒนาการความรวมมือของอาเซียนดานการเมืองความมั่นคง ใน  อาเซียน

ส่ิงทาทายใหมและการปรับตัว.  หนา  20.  

       2Dick  Wilson.  (1975).  The  Neutralization  of  Southeast  Asia.  P.  62.  

       
3เชิดชาย  เหลาหลา.  (2522).  อาเซียน.  หนา  213-214.  

       
4มนู  วัลยะเพ็ชร.  (2534).  อาเซียนกับการรวมมือทางการเมืองเพ่ือความมั่นคงของภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต: วิเคราะหตามแนวทางภูมิศาสตรการเมือง.  หนา  127.  
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หลากหลายทั้งในทางการเมืองและสังคมจําเปนตองจับมือกันอยางเหนียวแนน  ในการเผชิญกับภัย
คุกคามรวมกัน  โดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลังการถอนตัวของสหรัฐอเมริกา 
     ในปเดียวกันหลังสงครามเวียดนามไดยุติลง  ประเทศอาเซียนไดตั้งความหวังที่จะไดเห็น
เอเชียตะวันออกเฉียงใต  เปนดินแดนที่มีสันติภาพและเสถียรภาพ  แตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในอินโดจีนที่คอมมิวนิสตเวียดนามไดรับชัยชนะเหนือสหรัฐอเมริกา และการที่จีนและสหภาพโซ
เวียตไดใหการสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสตตาง ๆ  ในประเทศสมาชิกอาเซียน  ทําใหอาเซียนเห็น
ความจําเปนที่จะตองรวมมือกันใหมากขึ้นเพ่ือแกไขปญหาภัยคุกคามจากคอมมิวนิสตที่มีรวมกัน  
โดยไดเรงสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศสมาชิก  ดวยการสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจ
เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการเสริมสรางพลังทางการเมืองและความเขมแข็งของภูมิภาค (Regional  
resilience)1  รวมทั้งใชการทูตเปนเครื่องมือในการปองกันการแทรกแซงจากภายนอกและแกไข
ปญหาความมั่นคงในภูมิภาคโดยเฉพาะปญหากัมพูชา   
 
                 พัฒนาการชวงค.ศ.  1976-1983   
     ในค.ศ. 1976  ผูนําอาเซียนไดพบหารือกันเปนครั้งแรกที่บาหลี  ประเทศอินโดนีเซีย   
ในการประชุมสุดยอดครั้งปฐมฤกษนี้มีขึ้นหลังจากที่อาเซียนจัดตั้งมาไดเกือบ  10  ป  สาระสําคัญ
ของประชุมสุดยอดครั้งน้ีคือ  การลงนามเอกสารสําคัญ 2 ฉบับ คือ  ปฏิญญาสมานฉันทอาเซียน  
(Declaration  of  ASEAN  Concord) และสนธิสัญญาไมตรีและความรวมมือในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต  (Treaty  of  Amity  and  Cooperation  in  Southeast  Asia  :  TAC)  ซึ่งเนนหลักการ
สําคัญ  6 ประการ2คือ   
     1.  ความเทาเทียมกัน  การเคารพซึ่งกันและกัน  อธิปไตย  ความเปนอิสระ     
     2. สิทธขิองทุกประเทศที่จะดํารงอยูโดยปราศจากการแทรกแซงจากภายนอก  การตก
อยูภายใตอิทธิพลและการถูกบีบบังคับ   
     3.  การไมแทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน   
     4.  การแกไขปญหาขอขดัแยงโดยสันติวธิี   
     5.  การไมใชหรือการขมขูวาการใชกําลังในการแกไขขอขัดแยง   
     6.  ความรวมมืออยางแข็งขันในกลุมสมาชิก 
     จึงเปนเอกสารที่สะทอนการดําเนินความสัมพันธและรวมมือกันของประเทศสมาชิก
อาเซียนในชวงแรกสนธิสัญญาไมตรีและความรวมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใตไมไดรับ

                                                            
       1Sea  Chee  Meow.  (1974,  April).  ASEAN  and  Regionalism  in  Southeast  Asia  :  South-East  

Asian  Spectrum .  2(3):  1-3. 

       
2
 ไพศาล  หรูพาณิชยกิจ.  (2553).  เอเชียตะวันออกสูเสนทางการเปนประชาคม.  หนา  30. 
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ความสําคัญแตตอมาไดถูกกําหนดใหเปนเอกสารสําคัญสําหรับประเทศที่จะเขาเปนสมาชิกอาเซียน
และประเทศทีป่ระสงคจะเขารวมการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก 
     ค.ศ.  1978  เวียดนามไดเขายึดครองกัมพูชา  ทําใหอาเซียนตองเรงแกปญหาโดยไดรับ
การสนับสนุนจากรัฐบาลผสม  3  ฝายของกัมพูชา  ภายใตการนําของเจานโรดม  สีหนุ  ใน 
ค.ศ.  1979  อาเซียนจัดใหมีการประชุม  (Post  Ministerial  Conference:  PMC)  เพ่ือใชเปนเวที
หารือระหวางรัฐมนตรีตางประเทศของอาเซียนและประเทศคูเจรจา  ซึ่งเปนเวทีที่ชวยดึงดูดความ
สนใจของประเทศมหาอํานาจและประเทศสําคัญตออาเซียนและยังเปนเวทีสําคัญที่นําไปสูการจัดตั้ง
กรอบความรวมมืออ่ืนอีกดวย  เชน  กรอบความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคงในเอเชีย-
แปซิฟก  (ASEAN Regional Forum: ARF)  ในค.ศ.  1989  ความพยายามของอาเซียนก็ประสบ
ความสําเร็จ  เม่ือเวียดนามประกาศถอนทหารออกจากกัมพูชาและในค.ศ.  1991  ไดมีการลงนาม
สนธิสัญญาสันติภาพที่กรุงปารีส  ทําใหอาเซียนเปนที่ยอมรับในเวทีระดับประเทศมากขึ้น 
 
                 พัฒนาการ ชวงค.ศ.  1983-1999   
    หลังจากการลมสลายของสหภาพโซเวียต  ทําใหภัยคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสตหมดไป  
โลกหลังสงครามเย็นมิไดแบงเปนสองขั้วอีกตอไป แตแบงเปนหลายขั้วอํานาจที่แมวาสหรัฐฯ   
จะยังคงเปนมหาอํานาจที่โดดเดนและแข็งแกรงที่สุด แตจีน  ญี่ปุน  และสหภาพยุโรปก็เร่ิมมีบทบาท
ทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น  หลังจากที่เวียดนามไดถอนทหารออกจากกัมพูชาก็ไดทํา
ใหปจจัยดานภัยคุกคามของคอมมิวนิสตที่อาเซียนมีรวมกันหมดไป   
    อาเซียนจึงตองมีการปรับปรุงการบูรณาการทางเศรษฐกิจ  ซึ่งเปนการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ระดับที่สูงขึ้น  โดยในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่  4  ที่สิงคโปรเม่ือเดือนธันวาคม  ค.ศ.  1992  
อาเซียนไดตกลงจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน  (ASEAN  Free  Trade   Area  :  AFTA)  ตอมาใน
การประชุมสุดยอดอาเซียน  ครั้งที่  5  ค.ศ.  1995  ผูนําอาเซียนเห็นพองใหเรงรัดการปรับลดภาษี
ตามขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน  (ASEAN  Free  Trade   Area :  AFTA)   ใหแลวเสร็จภายใน
ค.ศ.  2003  ประโยชนของการจัดตั้งเขตการคาเสรี1ไดแก 
       1. การคาระหวางประเทศจะเพิ่มสูงขึ้น  เพราะประชากรที่เพ่ิมมากขึ้นของอาเซียนทํา
ใหผูบริโภคในอาเซียนมีกําลังในการซื้อมากขึ้น  เกิดผลดีตอการลงทุนเพราะสงผลใหสินคามีราคา
ถูกลงเนื่องจากมีตนทุนการผลิตที่ต่ําลง 
       2. การรวมตัวกันเปนหนวยเศรษฐกิจมีความแนนแฟนและเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทํา
ใหอาเซียนมีอํานาจในการตอรองมากขึ้น 

                                                            
      1ประภัสสร  เทพชาตรี.  (2554).  ประชาคมอาเซียน.  หนา 51.  
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        3.  การตกลงที่จะจัดตั้งเขตการคาเสรีขึ้นมา โดยการกําหนดระยะเวลาไวภายใน 
ค.ศ.  2003  ภาษีจะตองลดลงใหเหลือ  0%  และในสินคาที่มีออนไหวตองลดลงใหเหลือไมเกิน  5%  
ทําใหภาพลักษณของอาเซียนมีความสําคัญและมีพลังมากยิ่งขึ้น   
       ในชวงทศวรรษที่  1990 ไดมีการจัดตั้งสามเหลี่ยมเศรษฐกิจเชื่อมโยงสิงคโปร   
เกาะบาตัม  (Batam)  ของอินโดนีเซีย  และรัฐยะโฮวของมาเลเซีย  ความสําเร็จของสามเหลี่ยม
เศรษฐกิจไดนําไปสูการจัดตั้งสามเหลี่ยมเศรษฐกิจเชื่อมโยงภาคเหนือของมาเลเซีย  ภาคใตของไทย  
และทางตอนเหนือของเกาะสุมาตราในอินโดนีเซีย  (Indonesia-Malaysia-Thailand  Growth   
Triangle  :  IMT-GT)  ในค.ศ.  1994  และเขตเศรษฐกิจเชื่อมบรูไน  อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  และ
ฟลิปปนส  (Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines  East  ASEAN  Growth  Area  :  BIMP-
EAGA) ในปเดียวกัน 
       สวนในดานความมั่นคงในภูมิภาค  อาเซียนไดพยายามเพิ่มบทบาทของตนหลังสิ้นสุด
ของยุคสงครามเย็นและปญหาความขัดแยงในกัมพูชา โดยการจัดตั้งกรอบการประชุมวาดวยความ
รวมมือดานการเมืองและความมั่นคงในเอเชีย-แปซิฟก  (ASEAN  Regional  Forum  :  ARF)   
ซึ่งมีการประชุมครั้งแรกที่กรุงเทพฯ  เม่ือวันที่  25  กรกฎาคม  ค.ศ.  1994   มีเปาหมายเพื่อแกไข
ปญหาความมั่นคง  จากการคุกคามของจีน  ในเรื่องขอพิพาททะเลจีนใต  ซึ่งปะทุขึ้นเม่ือค.ศ.  1992  
และเพื่อเปนเวทีในการเสริมสรางความไวเน้ือเชื่อใจในดานความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก1 
       ในเดือนธันวาคมค.ศ. 1995  ไทยเปนเจาภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งแรก
และเปนครั้งที่  5 ของอาเซียน  ในการประชุมสุดยอดครั้งนี้  เวียดนามไดเขารวมเปนครั้งแรก  
ภายหลังที่ไดเขาเปนสมาชิก  อีกทั้งยังไดมีการเชิญผูนําประเทศอีก  3  ประเทศ  ไดแก  ลาว  
กัมพูชา  และพมา  ซึ่งยังไมไดเขาเปนสมาชิกอาเซียนมาพบหารือกับผูนําอาเซียนดวย  ซึ่งถือเปน
ครั้งแรกที่ผูนําของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตทั้ง  10  ประเทศ  ไดมาพบกันโดยพรอม
เพรียง 
       การประชุมครั้งน้ี  ผูนําอาเซียนไดตกลงที่จะพบหารือกันเปนประจําทุกป  โดยจะมีการ
ประชุมอยางเปนทางการทุก  ๆ 3  ป  ในระหวางนั้นใหมีการประชุมสุดยอดอยางไมเปนทางการ  
เพ่ือใหผูนําอาเซียนไดมีโอกาสพบหารือกันเปนประจําทุกป2  นอกจากนี้  ผูนําอาเซียนยังไดลงนาม
ในสนธิสัญญาวาดวยการปลอดอาวุธนิวเคลียรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  (Treaty  on  the  
Southeast  Asia  Nuclear  Weapon Free Zone: SEANWFZ)  เพ่ือใหภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตเปนเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรและวัสดุที่มีสารกัมมันตรังสี  ซึ่งสอดคลองกับเจตนารมณใน
ปฏิญญาวาดวยเขตแหงสันติภาพ  เสรีภาพ  และความเปนกลาง (ZOPFEN)  สนธิสัญญาฉบับน้ี
เปน  1  ใน 2  สนธิสัญญาของอาเซียนนับตั้งแตมีการจัดตั้งในค.ศ.  1967 แตเน่ืองจากไมมีประเทศ
                                                            

       
1
ปราณี  ทิพยรัตน.  (2545).  อาเซียนในสหัสวรรษใหม.  หนา  22-24.  

       
2
 ไพศาล  หรูพาณิชยกิจ.  (2553).  เอเชียตะวันออกสูเสนทางการเปนประชาคม.  หนา  34-35. 
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สมาชิกอาเซียนประเทศใดมีอาวุธนิวเคลียรในครอบครอง  ดังนั้น  การจะทําใหเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตเปนเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรอยางแทจริง  จําเปนตองไดรับความรวมมือจากประเทศมหาอํานาจ
อาวุธนิวเคลียร  จีนเปนประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียรประเทศแรกและประเทศเดียวที่แสดงความจํานง  
ใน ค.ศ.  2004 ที่จะลงนามในพิธีสารตอทายสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต  (Protocol  to  the  Treaty  of Southeast  Asia  Nuclear  Weapon : Free  Zone) 
     ในค.ศ.  1996 ผูนาํอาเซียนไดพบหารือกันอยางไมเปนทางการที่บาหลี  และเห็นชอบให
มีการขยายสมาชิกใหครอบคลุมทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่เหลืออีก 4 ประเทศคือ  
พมา  ลาว  เวียดนามและกัมพูชา  ซึ่งภายหลังจากที่เวียดนามตัดสินใจถอนทหารออกจากกัมพูชา
ใน ค.ศ.  1989  เนื่องจากถูกกดดันอยางหนักจากประชาคมโลกโดยการผลักดันของอาเซียน  
เวียดนามตระหนักถึงบทบาทสําคัญของอาเซียนและเล็งเห็นประโยชนของการรวมตัวทางเศรษฐกิจ  
ซึ่งไดประกาศจัดตั้ง  AFTA   ในค.ศ.  1992  รวมถึงความสําเร็จของการจัดประชุมวาดวยความ
รวมมือดานการเมืองและความมั่นคงในเอเชีย-แปซิฟก  (ASEAN  Regional  Forum  :  ARF)    
ใน ค.ศ.  1994  ทําใหเวียดนามตัดสินใจสมัครเขาเปนสมาชิกอาเซียน  ในค.ศ.  1995  ลาวและพมา
ใน ค.ศ. 1997  แตเน่ืองจากปญหาการเมืองภายในของกัมพูชา  ทําใหอาเซียนตองเลื่อนการรับ
กัมพูชาเขาเปนสมาชิกออกไปกอน1  ซึ่งในที่สุดอาเซียนก็รับกัมพูชาเขาเปนสมาชิกลําดับสุดทายใน
ค.ศ.  1999 
 
                  พัฒนาการชวงค.ศ. 1997-2011  
     วันที่ 2  กรกฎาคม ค.ศ. 1997 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งที่เลวรายที่สุดของภูมิภาค  
เน่ืองมาจากประเทศไทยไดประกาศลอยตัวคาเงินบาท นําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่
สําคัญในอินโดนีเซีย  ประธานาธิบดี  ซู  ฮาร  โต  (President  Sukarno)  ซึ่งครอบอํานาจทาง
การเมืองมายาวนานถึง  32  ป  จําตองยอมกาวลงจากอํานาจ  และอาเซียนยังไมเขมแข็งพอที่จะ
แกไขปญหาเศรษฐกิจในภูมิภาคได  อยางไรก็ดี  วิกฤตครั้งนี้ไดเปดทางไปสูความรวมมือกับ
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ  และการจัดตั้งกรอบความรวมมืออาเซียน + 3  ซึ่งได
กลายเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนความรวมมือในเอเชียตะวันออกในเวลาตอมา 
     ถึงแมวาอาเซียนจะประสบกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจครั้งที่เลวรายที่สุด อาเซียนก็ยัง
ประกาศเดินหนาความรวมมือทางเศรษฐกิจตอไปในการประชุมสุดยอดอาเซียนอยางไมเปนทางการ  
ครั้งที่  2  ณ  กรุงกัวลาลัมเปอรใน ค.ศ.  1997 ผูนําอาเซียนไดใหการรับรองเอกสารวิสัยทัศน
อาเซียน  ค.ศ.  2020 (ASEAN Vision 2020) เพ่ือกําหนดทิศทางและเปาหมายของการดําเนิน
ความรวมมือกับภายนอกเพื่อใหอาเซียนเปนวงสมานฉันทแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ความเปน
หุนสวนในการพัฒนาการสรางชุมชนแหงสังคมที่เอ้ืออาทรและเสริมสรางภูมิภาคอาเซียนที่มุง

                                                            
       1 ไพศาล  หรูพาณิชยกิจ.  (2553).  เอเชียตะวันออกสูเสนทางการเปนประชาคม.  หนา  35-37. 
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ปฏิสัมพันธกับภายนอก และเพ่ือดําเนินการใหบรรลุผลตามวิสัยทัศนอาเซียน  ค.ศ.  2020  ผูนํา
อาเซียนไดใหการรับรองแผนปฏิบัติการฮานอย  (Hanoi  Plan  of Action)1  ในการประชุมสุดยอด
อาเซียน  ครั้งที่ 6  ณ กรุงฮานอย  ในค.ศ.  1998  แผนปฏิบัติดังกลาวเปนแผนระยะแรกของ
วิสัยทัศนอาเซียน  ในปเดียวกัน  ไดมีการลงนามความตกลงวาดวยเขตการลงทุนอาเซียน  
(ASEAN Investment  Area :  AIA) 
     ในการประชุมสุดยอดอาเซียน  ครั้งที่  8 ณ  กรุงพนมเปญ  ค.ศ.  2002  ผูนําอาเซียนได
เห็นพองวาอาเซียนจําเปนตองเรงรัดการรวมตัวทางเศรษฐกิจ  เพ่ือที่จะสามารถแขงขันกับจีนและ
อินเดียซ่ึงกําลังกาวขึ้นมาบนเวทีเศรษฐกิจโลก  และไดรับความสนใจจากนักลงทุนมากขึ้นอยาง
รวดเร็ว  จึงเห็นชอบกับขอเสนอของสิงคโปรใหมีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN  
Economic  Community  :  AEC)  เพ่ือยกระดับการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน 
     เปาหมายการรวมตัวของอาเซียนไดรับการประกาศยืนยันอยางเปนทางการในการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน  ครั้งที่  9 ที่บาหลี  ในค.ศ.  2003 เม่ือผูนําอาเซียนไดลงนาม  (Declaration  
of  ASEAN  Concord  II)  (Bali  concord  II)  ซึ่งมีสาระสําคัญคือ  การจัดตั้งประชาคมอาเซียน  
(ASEAN  Community) ภายในค.ศ.  20202  บนเสาหลัก  3  เสา  คือความรวมมือดานการเมือง-
ความมั่นคง  ความรวมมือทางเศรษฐกิจ  ความรวมมือดานสังคม-วัฒนธรรม  เสาหลักของความ
รวมมือทั้งสามดังกลาว  จะนําไปสูการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ประชาคมสังคม-
วัฒนธรรม  และประชาคมการเมือง-ความมั่นคงอาเซียนตอไป  อินโดนีเซียในฐานะประธานอาเซียน
ในขณะนั้นพยายามอยางมากในการผลักดันการจัดตั้งประชาคมความมั่นคงอาเซียน  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการจัดตั้งกองกําลังอาเซียน  แตไมประสบความสําเร็จ  เนื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียน
สวนใหญยังไมพรอม  โดยยังใหความสําคัญกับการสงเสริมความรวมมือดานเศรษฐกิจเพ่ือนําไปสู
การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากกวาขอเสนอของไทยในการประชุมสุดยอดอาเซียน   
ครั้งที่  9  ที่ใหมีการจัดการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนก็ไมไดรับการตอบรับเชนกัน 
     อยางไรก็ตามในค.ศ.  2005 ขอเสนอดังกลาวของไทยกลับไดรับการยอมรับ ทั้งน้ีสวน
หน่ึงอาจเน่ืองมาจากความรวมมือดานความมั่นคงเปนหน่ึงใน 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน  
ดังน้ัน  จึงไมอาจหลีกเลี่ยงไดที่จะตองมีการประชุมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน  ไทย  มาเลเซีย  
และอินโดนีเซีย ตางเสนอตัวขอเปนเจาภาพจัดการประชุมดังกลาว มาเลเซียในฐานะประธาน
อาเซียนในขณะนั้น  ไดรับฉันทามติใหเปนเจาภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนครั้งแรก 
     ในดานเศรษฐกิจ  อาเซียนเห็นชอบใหเรงรัดการเปดเสรีใน  11  สาขาซึ่งประเทศสมาชิก
มีความพรอมมากที่สุด  ไดแก  ทองเที่ยว  การเงิน  การบิน  บริการดานสุขภาพ  สินคาเกษตร  

                                                            
       1Narongchai  Akrasanee.  (2001).  ASEAN  in  The  Past  Thirty-Three  Years  Lesson  for  Economic  

Co- operation.   pp.  35-41. 

       2 www.aseanec.org. (November, 2011).  (Online). 
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สินคาประมง  ยานยนต  ผลิตภัณฑไม  ยางพารา  สิ่งทอ  อิเล็กทรอนิกส  และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  พัฒนากลไกการระงับขอพิพาททางการคาใหเขมแข็งยิ่งขึ้น  และใหมีการจัดตั้งกองทุน
พัฒนาอาเซียน  (ASEAN  Development  Fund  :  ADF)  เพ่ือใชสนับสนุนการดําเนินโครงการ
ภายใตแผนปฏิบัติการเวียงจันทน(Vientiane  Action  Programme  :  VAP)1  และแผนปฏิบัติการ
ที่จะตามมาในอนาคต  ในดานสังคม  วัฒนธรรม  อาเซียนเห็นควรเนนการลดความยากจนและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย 
    ในการประชุมสุดยอดอาเซียน  ครั้งที่  12  ณ  เมืองเซบู  ประเทศฟลิปปนส  เดือน
มกราคม  ค.ศ. 2007 ที่เห็นชอบใหเรงรัดการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN  
Economic  Community :  AEC)  ใหเร็วขึ้นจากเดิมที่กําหนดไวในค.ศ.  2020  เปน ค.ศ.2015   
ในเดือนพฤศจิกายน  ค.ศ.  2007  ผูนําอาเซียนไดพบกันที่สิงคโปรและไดรวมฉลองโอกาสครบรอบ  
40  ปของอาเซียน  โอกาสนี้  ผูนําอาเซียนไดรวมลงนามเอกสารซึ่งมีความสําคัญที่สุดสําหรับ
อาเซียนนับตั้งแตมีการกอตั้งมา  คือ  กฎบัตรอาเซียน  (ASEAN Charter)  และยังไดใหการรับรอง  
(ASEAN  Economic  Community  blueprint)  ซึ่งกําหนดกรอบการรวมตัวเพื่อนําไปสูการจัดตั้ง  
AEC  ในค.ศ.  2015 
 

ความสัมพนัธระหวางอาเซียนและสหภาพยุโรป 
    สหภาพยุโรปไดยอมรับความสําคัญของอาเซียนวาเปนกลุมเศรษฐกิจสวนภูมิภาคที่มี
อัตราความเจริญทางเศรษฐกิจสูงที่สุดกลุมหน่ึง  และเปนกลุมภูมิภาคที่มีความเข็มแข็งที่สุดของ
ประเทศโลกที่สาม  รวมทั้งตระหนักถึงบทบาทอันสําคัญของอาเซียนในการสงเสริม  และธํารงไวซึ่ง
สันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  แมวาความสัมพันธระหวางอาเซียน
และสหภาพยุโรปจะมีลักษณะเปนการเจรจาตอรองระหวางกลุมที่ครอบคลุมถึงประเด็นทางการเมือง
และเศรษฐกิจ  แตก็เปนการเจรจาที่เนนความรวมมือทางดานการเมืองมากกวาทางดานเศรษฐกิจ  
เพราะทั้งสองฝายตางก็มีผลประโยชนทางดานการเมืองรวมกันอยู  นอกจากนี้ก็ยังมีแนวคิดในการ
แกไขปญหาตางๆ  ที่เกิดขึ้นในโลกปจจุบันที่คลายคลึงกัน   
 
                ความรวมมือดานการเมืองและความมัน่คง 
    อาเซียนมุงเนนการเสริมสรางสันติภาพ  เสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคโดยอาศัย
สนธิสัญญาไมตรีและความรวมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  (Treaty  of  Amity  and  
Cooperation :  TAC)  และสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
(SEANWFZ)  เปนเอกสารพื้นฐานที่สําคัญทางการเมืองที่กําหนดแนวทางการปฏิบัติในการดําเนิน
ความสัมพันธระหวางกันที่มุงเนนการสรางสันติภาพและความมั่นคง  ในขณะที่สหภาพยุโรปอาศัย

                                                            
       1 www.aseansec.org.  (November, 2011).  (Online). 
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การพัฒนาระบบนโยบายดานการตางประเทศและความมั่นคง  (Common  Foreign  and  Security  
Policy  :  CFSP)   
    สหภาพยุโรปตระหนักถึงความสําคัญของกลไก  (ASEAN  Regional  Forum  :  ARF)  
เพ่ือเปนเวทีการหารือดานการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก  และสหภาพยุโรป
ยอมรับการพัฒนารูปแบบการหารือวาดวยความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคงในเอเชีย-
แปซิฟก  (ASEAN  Regional  Forum  :  ARF) ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนทัศนะทั้ง
อยางเปนทางการและไมเปนทางการในเรื่องตาง ๆ  ที่มีความสนใจรวมกัน  นอกจากนี้อาเซียนและ
สหภาพยุโรปตางตระหนักถึงความสําคัญในการมีสวนรวมของเกาหลีเหนือในเวทีการหารือดังกลาว  
ซึ่งจะชวยสงเสริมความพยายามในการพัฒนาดานความมั่นคงในภูมิภาค  ในขณะเดียวกันสหภาพ
ยุโรปสงเสริมและใหความสําคัญตอความรวมมือระหวางความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคง
ในเอเชีย-แปซิฟก (ASEAN  Regional  Forum: ARF) กับ (Organization  for  Security  and  
Cooperation  in  Europe : OSCE)  เพ่ือใหมีการแลกเปลี่ยนและรับทราบประสบการณของสหภาพ
ยุโรป  เกี่ยวกับการดําเนินการและการพัฒนาดานการทูตเชิงปองกัน  การจัดการดานวกฤต  และ
เกี่ยวกับการรักษาสันติภาพของสหภาพ โดยในขณะที่ความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคงใน
เอเชีย-แปซิฟก  (ASEAN  Regional  Forum :  ARF)  กําลังอยูในระหวางขั้นตอนพัฒนาไปสูการ
ทูตเชิงปองกัน  ซึ่ง ไดใหการรับรองเอกสาร ( ARF  Concept  and  Principle  of Preventive  
Diplomacy) 
    จะเห็นไดวาความสัมพันธระหวางอาเซียนและสหภาพยุโรปน้ันมีความสําคัญสรางโอกาส
ใหสหภาพยุโรปเขามาเปนคูเจรจากับอาเซียน  ซึ่งมีประชากรกวา 400  ลานคนจะกลายเปนภูมิภาค
ที่มีอํานาจการซื้ออยางมหาศาล  ทําใหสหภาพยุโรปมีความปรารถนาที่จะทําการคากับประเทศใน
ภูมิภาคนี้มากยิ่งขึ้น 
 
                ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ 
    อาเซียนและสหภาพยุโรปไดมีความสัมพันธในระดับกลุมกันมาเปนเวลานานโดยเมื่อ 
ค.ศ.  1972  ไดมีการจัดตั้ง  (Special  Coordinated   Committee  of  ASEAN  National :  
SCCAN)1  เปนกลไกลสรางความสัมพันธระหวางสองภูมิภาค  ตอมาอาเซียนไดจัดตั้ง  ASEAN  
Brussels  Committee  Agreement  :  ABC)  เปนองคการรองรับการทํางานของ  SCCAN  และ
เพ่ือเจรจาการคากับสหภาพยุโรป  ซึ่งเปนการประชุมพบกันระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน  ณ  กรุงบรัสเซลส  ในเดือนพฤศจิกายน  ค.ศ.  1978  ถือ
เปนการประชุมระดับรัฐมนตรีของทั้งสองฝายเปนครั้งแรก  ความรวมมือในระยะแรกเนนหนักไปทาง
ปญหาดานการคา  ในค.ศ.  1980  จึงมีความตกลง  ASEAN-EC  Cooperation  Agreement  เพ่ือ
ใชเปนกรอบดําเนินความสัมพันธทางเศรษฐกิจ  การคา  และการพัฒนา   
                                                            

       
1
 อรณี  นวลสุวรรณ.  (2538).  พัฒนาการของประชาคมยุโรปตั้งแต  ค.ศ. 1980  สูสหภาพยุโรป.  หนา  230. 
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     ในค.ศ.   1992  อาเซียนไดลงนามในขอตกลงวาดวยอัตราภาษีพิเศษที่เทากันสําหรับ
เขตการคาอาเซียน  (Agreement  on  the  Common  Effective   tariff Scheme  for  the  
ASEAN  Free  trade  Area: CEPT)  เพ่ือจัดตั้งเขตการคาเสรี  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือขยายการคา
ภายในภูมิภาค  และดึงดูดการลงทุนและเสริมสรางสถานะการตอรองในเวทีการเจรจาระหวาง
ประเทศ  ในค.ศ.  2002-2011  อาเซียนอยูระหวางการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฮานอยเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงคตาม  ASEAN  Vision  2020  สิ่งแวดลอมทางภูมิภาคไดเกิดการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วอันเปนผลมาจากกระแสโลกาภิวัฒน  ความลาชาในการเจรจาการคาพหุภาคีและ
กระแสภูมิภาคนิยม  ทําใหอาเซียนเขาสูการเจรจาจัดทําเขตการคาเสรีกับประเทศคูเจรจาตางๆ  ซึ่ง
การเจรจาดังกลาวก็ยังดําเนินอยูไดแก  จีน  ญี่ปุน  อินเดีย  ออสเตรเลีย  และสหภาพยุโรป 
     เม่ือวันที่  7  ตุลาคม ค.ศ. 2003  ที่ประเทศอินโดนีเซีย  ไดมีการลงนามในชวงการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน  ครั้งที่  9 ตามแถลงการณบาหลี  ฉบับที่  2  (Bali  Concord  II)  เพ่ือ
จัดทําเขตการคาเสรีเพ่ือบูรณาการเศรษฐกิจของอาเซียนเขากับประเทศคูเจรจาภายนอกภูมิภาค
เปนอีกปจจัยหน่ึงที่ทําใหอาเซียนตองเรงรัดใหการรวมกลุมภายในระหวางประเทศสมาชิกภายในให
เขมแข็งยิ่งขึ้น ผูนําอาเซียนจึงไดประกาศแสดงเจตนารมณที่จะรวมกลุมภายในภูมิภาคใหเสร็จสิ้น  
ภายในค.ศ.  2020    
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บทที่  3 
นโยบายดานสิทธิมนุษยชนภายในสหภาพยุโรป  ค.ศ. 1993-2011 

 
    ผูคนมากมายที่ตองสูญเสียชีวิตและถูกทารุณกรรมนับลานคนในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2     
เปนแรงผลักดันใหเกิดการยอมรับตอมาตรฐานสากลในการคุมครองสิทธิมนุษยชนขึ้นหลังสงคราม  
ทําใหสนธิสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนน้ันกลายเปนกฎหมายระหวางประเทศ  และในยุโรปเองก็
ไดเกิดการเคลื่อนไหวเพ่ือความรวมมือในการปกปองมรดกของยุโรปนั่นคือ ประชาธิปไตย  เสรีภาพ
และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  ทําใหหลักประชาธิปไตย  การเคารพสิทธิมนุษยชน  หลักพื้นฐาน
ทางเสรีภาพและหลักนิติรัฐกลายมาเปนหลักการของสหภาพยุโรปและเปนสิ่งที่ขาดไมไดสําหรับ
ความชอบธรรมแห งสหภาพ 1  นําไปสู ความร วมมือในการจัดตั้ ง  คณะมนตรียุ โ รปใน  
ค.ศ. 1949  จากสนธิสัญญาลอนดอน  โดยมีภาระหนาที่เนนในเรื่องของมาตรฐานทางกฎหมาย  
สิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย   
 

หลักการและนโยบายสิทธิมนุษยชนในสหภาพยุโรป 
     ใน ค.ศ.  1950 คณะมนตรียุโรปสามารถผลักดันใหเกิดอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวยการ
คุมครองสิทธิมนุษยชนขึ้น มีผลบังคับใชใน ค.ศ. 1953 สหภาพยุโรปไดยึดเอาหลักปฏิญญาสากลวา
ดวยสิทธิมนุษยชน  (Universal  Declaration  of  Human  Rights)  และอนุสัญญาแหงยุโรปวาดวย
การคุมครองสิทธิมนุษยชน  (European Convention  for  the Protection  of  Human  Rights)  
เปนพ้ืนฐานสําคัญทางกฎหมายในการปฏิบัติสงเสริมความเทาเทียมและเสมอภาคกันของประชาชน   
     นอกจากนี้ ความรวมมือในการพัฒนาการเมืองระหวางรัฐสมาชิกดวยกันจะนําไปสูความ
เชื่อม่ันตอการสงเสริมและปกปองสิทธิมนุษยชน ซึ่งเปนหลักสําคัญในความรวมมือทางการเมืองของ
ยุโรปและความสัมพันธระหวางประชาคม 
     การบูรณาการสหภาพยุโรปดวยสนธิสัญญาฉบับตางๆ อยางตอเน่ือง ทําใหสหภาพยุโรป
มีกลไกการพัฒนาการในการรวมตัวกัน  สิทธิมนุษยชนเปนประเด็นปญหาที่ถูกบรรจุอยูใน
สนธิสัญญาทุกฉบับ  โดยถือเปนสวนหนึ่งในการบูรณาการสหภาพยุโรป ซึ่งจะมีระดับการพัฒนา
มาตรฐานทางดานสิทธิมนุษยชนอยางตอเน่ือง ในสนธิสัญญาแหงสหภาพยุโรปหรือสนธิสัญญา
มาสทริสตซึ่งมีผลบังคับใชในเดือนพฤศจิกายน  ค.ศ.  1993  ประเด็นสิทธิมนุษยชนบรรจุเขาไวใน
วัตถุประสงคของนโยบายรวมดานการตางประเทศและความมั่นคงของสหภาพยุโรป (Common  
Foreign  and  Security  Policy:  CFSP) ซึ่งถือเปนชวงเวลาแหงการยุติลงของภาวะสงครามเย็น  

                                                            

       
1
European  Commission.  (2007).  The  European  Union  :  Furthering  Human  Rights  and  Democracy  

across  the  Globe.   p.  4. 
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ประเด็นดานสิทธิมนุษยชนจึงกอตัวขึ้นในประชาคมระหวางประเทศโดยกลายเปนมาตรฐานรวมกัน
ตอความสําเร็จของมนุษยชาติ1  โดยที่สิทธิมนุษยชนเคยเปนประเด็นที่ถูกบรรจุอยูเฉพาะในเสาหลัก
ที่สาม (Third pillar)  เร่ืองความรวมมือทางการใหความยุติธรรมและกิจการภายใน  แตปจจุบันไดมี
การนําประเด็นสิทธิมนุษยชนบรรจุไวใน  นโยบายรวมดานการตางประเทศและความมั่นคงของ
สหภาพยุโรป ซึ่งเปนเสาหลักที่สอง  (Second  pillar)  ในสนธิสัญญามาสทริสต 
     ในการประชุมรวมกันของรัฐสมาชิกที่กรุงโคเปนเฮเกน  ประเทศเดนมารก เกี่ยวกับ
สนธิสัญญาอัมสเตอรดัม  และเกิดขอตกลงรวมกันที่เรียกวา  (Copenhagen  Criteria)  เปนการ
กําหนดกฎเกณฑในการเขาเปนสมาชิกใหมที่ตองเคารพในหลักการตามมาตรา 6  และมาตรา 49  
ของสนธิสัญญาอัมสเตอรดัม2  วารัฐสมาชิกตองแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพและการใหความ
คุมครองในประเด็นสิทธิมนุษยชนตอพลเมืองในรัฐของตน  รวมไปถึงการเคารพสิทธิเสรีภาพและ
การใหความคุมครองชนกลุมนอยภายในรัฐของตนดวย  การแสดงออกโดยการมีสวนรวมทางการ
เมืองที่อยูบนหลักการ  ของกฎหมาย    ประชาธิปไตย  สิทธิมนุษยชน เปนคําจํากัดความของ
สหภาพยุโรปเกี่ยวกับอัตลักษณแหงยุโรปจากการมีพ้ืนฐานทางการเมืองรวมกัน  สวนเรื่อง
เอกลักษณทางวัฒนธรรม  ความเชื่อทางศาสนา  เปนเรื่องสวนบุคคล  โดยแนวคิด  “เอกภาพใน
ความหลากหลาย”  (Unity  in diversity)  แสดงใหเห็นถึงความมีเสรีภาพของบุคคลภายใตหลักการ
เดียวกัน 
      ในค.ศ.  2000  ไดมีการจัดตั้งระบบการคุมครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานอันเปนเอกลักษณ ของ
สหภาพยุโรปโดยการจัดตั้งดังกลาวเกิดจากการประชุมผูนํารัฐของสหภาพยุโรป ซึ่งมีผลบังคับใช
ครอบคลุมพลเมืองของรัฐสมาชิกและมีการประกาศใชในปเดียวกันนั้น  เพ่ือรางกฎบัตรสิทธิขั้น
พ้ืนฐานของสหภาพยุโรป (Charter  of  Fundamental  Rights)  อันเปนกฎหมายเพื่อใหการ
คุมครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานกับพลเมืองแบงออกไดเปน  6  หมวดดวยกันคือ  หมวดศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย  หมวดเสรีภาพ  หมวดความเสมอภาค  หมวดภราดรภาพ  หมวดสิทธิของพลเมืองยุโรปและ
หมวดสิทธิในกระบวนการยุติธรรม  ซึ่งทําใหกฎบัตรน้ีจะมีสถานะทางกฎหมาย  มีผลครอบคลุมตอ
รัฐสมาชิกและพลเมืองของรัฐสมาชิกทั้งหมด 
      ในปจจุบันสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของยุโรปถือวามีมาตรฐานดีที่สุด  แตเสรีภาพ
ของนักธุรกิจภายใตกฎระเบียบในระบบราชการและการปฏิบัติตอผูลี้ภัย  ก็ยังคงเปนปญหาใน
ประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นมากมายภายในยุโรป  ซึ่งทางสหภาพยุโรปไดใชความพยายาม
อยางตอเน่ืองในการปรับปรุงแกไขปญหาทางดานสิทธิมนุษยชนภายใน เพราะการเคารพสิทธิ

                                                            
       1Andrew  Wiliams.  (2004).  Eu  Human  Rights  Policies  :  A  Study  in  Irony.  p.  17.  
       2European  Commission.  (2007).  The  European  Union  :  Furthering  Human  Rights  and  
Democracy  across  the  Globe.   p.  6. 
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มนุษยชนอยูบนหลักการพื้นฐานในการกอตั้งสหภาพยุโรป  เปนสวนหนึ่งที่จะสรางสันติภาพและ
ความมั่นคงใหเกิดขึ้นในสังคม  อันเปนกลไกที่ทําใหการควบคุมและตรวจสอบมีประสิทธิภาพและมี
มาตรฐานได1  คือสหภาพยุโรปจะตองมีการจัดตั้งสถาบันตาง ๆ  ขึ้นมาดูแลรับผิดชอบประเด็นที่
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
 

 การบังคับใชกฎหมายสิทธิมนุษยชนในสหภาพยุโรป  
     สหภาพยุโรปเกิดขึ้นไดจากสนธิสัญญาที่มีผลบังคับใชตามกฎหมายหลายฉบับ  โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือสรางความรวมมือดานตางๆ  ระหวางรัฐสมาชิก  พลเมืองจะมีสิทธิและเสรีภาพใน
ดานตางๆ ที่สหภาพยุโรปใหความคุมครอง  โดยตองไมขัดกับสิทธิความเปนพลเมืองในแตละรัฐ
สมาชิก  การรับรองทางกฎหมายสงผลตอพลเมืองของสหภาพยุโรปที่จะเขามาเปนสวนหนึ่งของ
สหภาพยุโรปโดยตรง  เพราะระบบพลเมืองทั้ง  2   ระบบจะเปนสวนชวยเสริมสรางระบบการ
คุมครองสิทธิและเสรีภาพใหมีความสมบูรณมากขึ้น2 
     สนธิสัญญาฉบับแรกที่นําไปสูการจัดตั้งสหภาพยุโรปหรือการจัดตั้งประชาคมถานหินและ
เหล็กกลาแหงยุโรป  (Treaty  establishing  the  European  Coal  and Steel  Community:  
ECSC)  ไมไดนําประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนบรรจุไวในสนธิสัญญา แมวาสหภาพยุโรปจะมี
สนธิสัญญาที่เปนทางการจํานวนมาก  และไดมีการบัญญัติกฎหมายทางดานสิทธิมนุษยชนรับรองใน
สนธิสัญญาตาง ๆ  เพ่ือการคุมครองสิทธิของพลเมืองก็ตาม  เน่ืองจากในเวลานั้นคณะมนตรีแหง
ยุโรป  (Council  of  Europe)  เปนสถาบันที่รับผิดชอบหลัก มีความเชื่อที่วากระบวนการรวมตัว
ดานเศรษฐกิจไมอาจจะทําใหเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนได  ดังน้ันศาลยุติธรรมยุโรป  (European  
Court   of  Justice)  จึงมีหนาที่ในการคุมครองสิทธิในการควบคุมทางกฎหมายดูแลสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน 
     สวนสนธิสัญญาฉบับตอมา  ไดเร่ิมปรากฏใหเห็นถึงการเชื่อมโยงเรื่องของสิทธิเพ่ิมเติม
ไวในบทบัญญัติใหมีความชัดเจนมากขึ้นคือ 
 
     สนธิสัญญาการจัดตัง้ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป  (European  Economic  
Community  :  EEC)  หรือสนธิสัญญาโรม   
     ลงนามโดยประเทศสมาชิกเม่ือวนที่  25 มีนาคม  ค.ศ. 1957 และมีผลบังคับใชใน 
ค.ศ.  1958  ถือวาสนธิสัญญาโรมเปนจุดกําเนิดของการกอตั้งสหภาพยุโรป  ประเทศสมาชิกตกลง
มอบอํานาจสูงสุดในการตัดสินใจและการบริหารงานตางๆ  โดยประเทศสมาชิกตกลงมอบอํานาจ

                                                            
       1 สิญา  อุทัย.  (2552).  นโยบายรวมดานตางประเทศของสหภาพยุโรปประเด็นสิทธิมนุษยชนคอประเทศที่
สาม  กรณีศึกษาประเด็นสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย  ระหวางป  ค.ศ.  2001-2007.  หนา 26. 
      2 วรลักษณ  สงวนแกว.  (2551).  คุณคาและสถานะทางกฎหมายของรัฐธรรมนูญยุโรป.  หนา  13. 



40 

 

       

 

สูงสุดในการตัดสินใจและการบริหารงานตางๆ  ที่มีการตัดสินใจรวมกันใหประชาคมยุโรป  ซึ่งเปน
พ้ืนฐานสําคัญของสหภาพยุโรปในปจจุบันที่มีสันติภาพ  อิสรภาพ  และความเจริญไปทั่วภูมิภาค  
อีกทั้งเนนการยึดม่ันในหลักประชาธิปไตยและการเคารพสิทธิมนุษยชนของยุโรป  เปาหมายของ
สนธิสัญญาโรมคือเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการจัดตั้งประชาคมยุโรป  รวมทั้งไดมีการจัดสถาบัน
ที่เปนกลไกในการดําเนินการดานตางๆ    ศาลยุติธรรมยุโรปจึงกลายเปนสถาบันหลักของสหภาพ
ยุโรป เปนการใชอํานาจผายตุลาการ  คณะกรรมาธิการยุโรปหรืออํานาจผายบริหารและรัฐสภายุโรป
เปนการใชอํานาจฝายนิติบัญญัติของรัฐสมาชิก  สนธิสัญญาโรมจึงถือเปนแมบทของสหภาพยุโรป 
   ในสนธิสัญญาโรมไดใหความสําคัญกับประเด็นที่เกี่ยวของกับสิทธิและเสรีภาพในทาง
เศรษฐกิจเปนหลัก  จากหลักการของการแขงขันทางการคาเสรีไวในมาตรา  85   และ  86  โดยเปน
การเนนความรวมมือทางเศรษฐกิจเปนหลัก  ซึ่งระบุเง่ือนไขในการดําเนินการของรัฐสมาชิกในตลาด
รวมใหเปนไปโดยเสรีและเปนธรรม  ปราศจากขอจํากัดที่จะเปนอุปสรรคทางการคาระหวางกัน  
ถึงแมวาสนธิสัญญาโรมจะไมไดมีการระบุถึงเร่ืองสิทธิมนุษยชนโดยตรง  แตการใหสิทธิและเสรีภาพ
ในการเคลื่อนยายสินคาระหวางกันถือเปนสวนหนึ่งในการใหสิทธิตอบุคคลทางดานสังคมและ
เศรษฐกิจ  รวมถึงการระบุหลักการในการหามเลือกปฏิบัติตอพลเมืองในมาตรา 61  เปนการยึดหลัก
ความเสมอภาคเทาเทียมกันของมนุษย  สนธิสัญญาฉบับตอมา  ไดใชเง่ือนไขที่มีพ้ืนฐานกฎหมาย
จากสนธิสัญญาโรมเปนหลัก 
  
               สนธิสัญญาการจัดตั้งตลาดเดียวยุโรป  (Single  European  Act  :  SEA)   
ค.ศ.  1986 
   เน่ืองจากสนธิสัญญาโรมไดมีการใชมานานถึง 10 ป จึงไดมีการแกไขโดยการพัฒนา
ประชาคมยุโรปดานสถาบันและขยายขอบเขตการดําเนินงานจากที่เนนดานเศรษฐกิจไปสูดาน
การเมือง  รวมถึงการบรรจุหลักการดานสิทธิมนุษยชนเอาไวในสวนของอารัมภบท ใหรัฐสมาชิก
เคารพในหลักการสงเสริมประชาธิปไตย  หลักนิติรัฐและสิทธิมนุษยชน  ตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิ
มนุษยชนของยุโรป 
 
   สนธิสัญญาการจัดตั้งสหภาพยุโรป (Treaty of  European  Union : TEU)  หรือ
สนธิสัญญามาสทริสต  (Masstricht  Treaty)  ลงนามเมื่อวันที่  7  กุมภาพันธ  ค.ศ. 1992    
มีผลบังคับใชในค.ศ.  1993  ซึ่งทําใหเกิด  3    เสาหลัก2คือ   
   เสาหลักที่  1  ประชาคมยุโรป  (The  European  Communities)   

                                                            

       
1
 Treaty  of  Rome.  (June  6,  2011).  (Online). 

       2วิมลวรรณ  ภัทโรดม.  (2543).  สหภาพยุโรป.  หนา  32.  
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   เปนสถาบันที่มีสถานะทางกฎหมายเปนของตัวเอง มีกระบวนการตัดสินใจและดําเนินงาน
เปนแบบเหนือรัฐ (Supranational) การที่กระบวนการตัดสินใจและดําเนินงานเปนแบบเหนือรัฐ คือ  
ประเทศสมาชิกไดตกลงที่จะมอบอํานาจอธิปไตยบางสวนในนโยบายที่เกี่ยวเนื่องกับตลาดรวมยุโรป  
หากแตสถาบันตางๆ  ของสหภาพยุโรปไมไดมีอํานาจที่จะดูแลทุก ๆ  กิจกรรมที่อยูในนโยบายที่
ระบุมานี้  เพียงแตมีหนาที่รวมกันเปนฝายบริหาร  นิติบัญญัติและคุลาการ  ควบคูไปกับประเทศ
สมาชิกและประชาชนชาวยุโรป  ซึ่งในสนธิสัญญาฉบับตางๆ  จะมีการระบุและแจกแจงถึงกิจการที่
อยูภายใตการดูแลของสหภาพยุโรป  และความสัมพันธในเชิงอํานาจและหนาที่ระหวางสถาบันตางๆ  
ของประชาคมกับประเทศสมาชิกอยางชัดเจน 
    เสาหลักที่   2  นโยบายรวมดานการตางประเทศและความมั่นคง  (Common  Foreign  
and  Security  Policy :  CFSP)   
    นโยบายดานการตางประเทศและความมั่นคง  มีจุดมุงหมายเพื่อแสดงบทบาทและทาที
ของสหภาพยุโรปในเวทีโลก อยูบนพ้ืนฐานของความรวมมือระหวางรัฐ (Intergovernmental  
cooperation)  คือไมอยูภายใตการดูแลการของสถาบันของสหภาพยุโรป  ซึ่งดูแลกิจการในเสาหลัก
ที่ 2  ประเทศสมาชิกยังมีอํานาจอธิปไตยอยูในนโยบายตางประเทศและความมั่นคงเหมือนเดิม แต
จะมีการใชขอกําหนดของสหภาพยุโรปในการแสดงทาทีใหสอดคลองกันในบางเรื่อง นโยบายดาน
การตางประเทศและความมั่นคง จึงเปนระบบความรวมมือของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่เปน
ระบบเดี่ยวและมีขอบเขตในระดับโลกสําหรับการดําเนินการทางการเมืองระหวางประเทศ   
    เสาหลักที่  3  ความรวมมือดานกระบวนการยุติธรรมและกิจการภายใน (Cooperation  
in  Justice  and  Home  Affairs)   
    มีจุดมุงหมายในเรื่องกิจการยุติธรรมและกิจการภายในดําเนินงานบนพื้นฐานของความ
รวมมือระหวางรัฐ  เพ่ือใหประชาคมเปนพ้ืนที่ซึ่งปราศจากพรมแดนภายในอันจะทําใหเกิดการค้ํา
ประกันการเคลื่อนไหวโดยเสรีของ  แรงงาน  ทุน  และสินคา เชนเดียวกับนโยบายดานการ
ตางประเทศและความมั่นคงในเสาหลักที่  2 เน่ืองจากพรมแดนระหวางประเทศหายไป ประเทศ
สมาชิกจึงตองเพ่ิมความรวมมือในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการยุติธรรมและกิจการความมั่นคงภายใน  และ
นโยบายที่เกี่ยวของกับคนตางดาว  จึงไดมีการเสนอแนวคิดวาดวยความเปนพลเมืองของสหภาพ
ยุโรป  และการใหสิทธิแกพลเมืองของสหภาพยุโรปทุกคนในการโยกยายไดอยางเสรีในดินแดนของ
ประเทศสมาชิกยุโรป  โดยไมมีการตรวจคนเขาเมือง 
     ในสนธิสัญญามาสทริสต (Masstricht Treaty) มีเร่ืองนาสนใจคือ  มีการระบุถึง
ความสําคัญของหลักการดานสิทธิมนุษยชนไวในเสาหลักที่  2 เกี่ยวกับนโยบายรวมดาน
ตางประเทศและความมั่นคงในมาตรา 11  ของสนธิสัญญาไดกําหนดสาระสําคัญของนโยบายดาน
การตางประเทศและความมั่นคง (Common  Foreign  and  Security  Policy  :  CFSP)    
ประกอบดวยการปกปองคานิยมรวมกัน  บูรณภาพของสหภาพยุโรปใหสอดคลองกับกฎบัตร
สหประชาชาติ  สรางความแข็งแกรงใหกับระบบความมั่นคงของสหภาพยุโรป  รักษาสันติภาพและ
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ความมั่นคงใหเปนไปในทิศทางเดียวกันกับกฎบัตรสหประชาชาติ  สงเสริมความรวมมือระหวาง
ประเทศ  และพัฒนาสงเสริมประชาธิปไตย  หลักนิติรัฐ  การเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้น
พ้ืนฐาน1  สนธิสัญญามาสทริสต  (Masstricht  Treaty) ทําใหเกิดการรับรองสถานะของพลเมืองรวม
ไปถึงการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของพลเมือง  การดําเนินงานของสหภาพยุโรปมีประสิทธิภาพขึ้น  
เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมายของประชาคมยุโรปไปสูการเปนสหภาพที่มีนโยบายรวม
ดานการตางประเทศและความมั่นคง   
 
    สนธิสัญญาอัมสเตอรดัม (Amsterdam  Treaty) 
   ลงนามเมื่อวันที่  2  ตุลาคม  ค.ศ.  1997  มีผลบังคับใชค.ศ.  1999   มีการปรับปรุงแกไข
สาระสําคัญจากสนธิสัญญามาสทริสตใหมีความชัดเจนและโปรงใสในการดําเนินการมากขึ้น  เชน  
ในเร่ืองของการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจและการบริหารงานของสถาบันตางๆ  การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในระบบกฎหมายคุมครองสิทธิและเสรีภาพ  รวมทั้งการใหหลักการดานสิทธิมนุษยชน
มีผลบังคับใชในทางปฏิบัติ  ในมาตรา  6  และ 7  ไดยืนยันถึงหลักการของการกอตั้งสหภาพยุโรปที่
อยูบนพื้นฐานของประชาธิปไตย  การเคารพตอสิทธิมนุษยชน  ถารัฐสมาชิกทําการละเมิดหลักการ
อยางรายแรงอาจสงผลตอสิทธิในฐานะรัฐสมาชิก  นอกจากนี้มาตรา  13 และ 142  ไดเนนถึง
หลักการสิทธิมนุษยชนตลอดจนกลไกในการเคารพสิทธิมนุษยชน  ซึ่งสนธิสัญญาอัมสเตอรดัม 
(Amsterdam  Treaty)  ไดทําใหนโยบายและหลักการสิทธิมนุษยชนเปนสวนหนึ่งของกฎหมาย
สหภาพยุโรป  และมีผลบังคับใชกับรัฐสมาชิกมากขึ้น  หลักการที่ปรากฏในอารัมภบทของ
สนธิสัญญาสหภาพยุโรปจะไดรับการปฏิบัติโดยรัฐสมาชิก3  ในการปรับปรุงการตัดสินใจและการ
บริหารงานจากสนธิสัญญา ทําใหอํานาจของศาลยุติธรรมยุโรป  (European  Court  of Justice: 
ECJ)  ในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนเพิ่มมากขึ้น  ศาลมีอํานาจตรวจสอบและดูแลไมใหประเทศ
สมาชิกละเมิดสิทธิมนุษยชนตามที่ระบุไวในสนธิสัญญา  ตลอดจนมีอํานาจวินิจฉัยในสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
ตางๆ  เชน  การประทับลงตราตรวจคนเขาเมือง  สถานะผูลี้ภัย  ผูอพยพ  ที่เปนกฎหมายของ
ประชาคมยุโรปในปจจุบัน 
    สนธิสัญญาอัมสเตอรดัมทําใหประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนสงผลผูกพันกับกลุมประเทศ
ภายนอกที่สหภาพยุโรปและรัฐสมาชิกมีความสัมพันธระหวางกัน  กิจกรรมทุกอยางที่เกี่ยวของกับ
การเคลื่อนยายถิ่นฐาน  การควบคุมเขตแดนรอบนอก  การปกปองสิทธิมนุษยชนของบุคคลจาก
ประเทศที่สาม และความรวมมือดานการยุติธรรมไดถูกนําเขารวมอยูในสนธิสัญญาอัมสเตอรดัม   

                                                            
       

1 สิญา  อุทัย.  (2552).  นโยบายรวมดานตางประเทศของสหภาพยุโรปประเด็นสิทธิมนุษยชนคอประเทศที่
สาม  กรณีศึกษาประเด็นสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย  ระหวางป  ค.ศ.  2001-2007.  หนา  37-38. 

       
2
Treaty  of  Amsterdam.  (October 2,  1997).  

       
3
วรลักษณ  สงวนแกว.  (2551).  คุณคาและสถานะทางกฎหมาย  ของรัฐธรรมนูญยุโรป.  หนา  18.  
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ซึ่งอยูภายใตกรอบกฎหมายของเสาหลักที่  1 และทําใหเกิดขอตกลงเชงเกน  (Schengen)  ตามมา
เพ่ือควบคุมการผานแดนของบุคคลจากประเทศที่สามรวมกัน 
 
     สนธิสัญญานีซ  (Treaty of  Nice)  
      ลงนามเมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ  ค.ศ.  2001  และมีการบังคับใชในค.ศ.  2003  ในสวน
ประเด็นสิทธิมนุษยชน  สนธิสัญญานีซยังคงมีแนวทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางกฎหมายของ
สนธิสัญญาอัมสเตอรดัมในมาตรา  6 และ  7 มีวัตถุประสงคเพ่ือการปฏิรูปโครงสรางทางสถาบันของ
สหภาพยุโรปและเตรียมความพรอมไปสูการขยายสมาชิกภาพ  โดยไดมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอน
การดําเนินงานและกระบวนการตัดสินใจ  ขยายขอบเขตของการเคารพสิทธิมนุษยชนและคุมครอง
สิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนในประเทศที่สาม  ในดานตางๆ  เพิ่มขึ้น  เชน  เด็ก  สตรี  เหยื่อจาก
การถูกทารุณกรรม และชนกลุมนอย  และการรวมปฏิญญาวาดวยอนาคตของสหภาพยุโรป   
(The  Declaration  on  the future  of  the  European  Union)  ไวใหเปนสวนหนึ่งของ
สนธิสัญญาที่จะนําไปสูการรางรัฐธรรมนูญของยุโรป   
 

      อนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐานของทวีปยุโรป  
(European  Convention  for  the  protection  of  Human  Rights  and  Fundamental  
Freedom  :  ECHR)    
    ลงนามในค.ศ.  1950  บังคับใชเม่ือวันที่  3  กันยายน  ค.ศ.  1953  จากการผลักดันของ
สภายุโรป  (Congress  of  Europe)  ในการประชุมผูนําที่กรุงเฮก  ประเทศเนเธอรแลนด  ซึ่ง
มาตรฐานของอนุสัญญาจะมุงคุมครองสิทธิทางการดานการเมืองและสิทธิพลเมืองเปนหลัก  โดย 
รัฐภาคีจะตองจัดตั้งกลไกในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองในรัฐตนใหสอดคลองกับ
อนุสัญญา  และอนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของทวีปยุโรป  
(European  Convention  for  the  protection  of  Human  Rights  and  Fundamental  
Freedom  :  ECHR)  นี้ไดกลายเปนสวนหนึ่งของระบบกฎหมายยุโรปในดานสิทธิและเสรีภาพของ
พลเมืองยุโรปถือเปนการจัดตั้งกลไกการคุมครองสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค     
     โดยประกันสิทธิในการรองทุกขดานสิทธิมนุษยชนใหกับปจเจกชน  ผานกระบวนการนํา
คดีมาเสนอตอศาลสิทธิมนุษยชนและไดมีการเพิ่มเติมพิธีสารเพื่อเขามาใชกับอนุสัญญาปจจุบันมีพิธี
สารทั้งสิ้น  14 ฉบับ ในสาระสําคัญของอนุสัญญามีเนื้อหาใกลเคียงกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชน  โดยมาตรา 1 ของอนุสัญญา  ไดกําหนดใหรัฐภาคีแหงอนุสัญญายอมรับวา  ทุกรัฐจะตอง
รับรองและคุมครองสิทธิที่บัญญัติไวในอนุสัญญา  และจะไมละเมิดสิทธิที่กําหนดไวอนุสัญญา 
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กระบวนการของอนุสัญญาจะตั้งอยูบนพ้ืนฐานของหลักความรวมมือกันและหลักการชวยเหลือกัน1 
ซึ่งรัฐสมาชิกจะตองไดรับประกันใหสิทธิที่คุมครองภายใตอนุสัญญาเขาไวในกฎเกณฑตามกฎหมาย
ภายในของพวกเขาและศาลสิทธิมนุษยชนจะทําหนาที่ชวยตัดสินการรองทุกขในกรณีที่มีการละเมิด
สิทธิตามที่ระบุไวในอนุสัญญา 
      ในค.ศ. 1959 คณะมนตรีแหงยุโรปจึงใหมีการจัดตั้งศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปเปนกลไก
ระดับสถาบันขึ้น เพ่ือการบังคับใชอนุสัญญาใหมีประสิทธิภาพ  ซึ่งศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปเปน
องคกรตุลาการสําหรับพิจารณาทุกคดีที่เกี่ยวของและอนุสัญญา และยังกําหนดอํานาจพิเศษแกศาล
ในการที่จะทําการชดเชยแกคูกรณีที่ไดรับความเสียหาย  หากวากฎหมายภายในประเทศไม
มาตรการแกไขเยียวยาที่เพียงพอ  รวมทั้งมีหนาที่ใหความเห็นดานกฎหมายเมื่อมีการรองขอให
ตีความอนุสัญญาและพิธีสารที่เกี่ยวของ 
      อนุสัญญาวาดวยความคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของยุโรป  กับกฎ
บัตรสิทธิขั้นพ้ืนฐานนั้นมีความแตกตางอยูที่ขอบเขตเนื้อหา  เพราะอนุสัญญาจะเกี่ยวของกับสิทธิ
ทางการเมืองและพลเมือง  สวนกฎบัตรสิทธิขั้นพ้ืนฐานไดรวมเอาสิทธิในเรื่องอ่ืนๆ  เอาไวดวย
สําหรับรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรป  สหภาพยุโรปไดมีการรางสนธิสัญญาสําหรับรัฐธรรมนูญยุโรป
เพ่ือหาความเปนไปไดในแงของกฎหมายในการใหคณะกรรมาธิการยุโรปสามารถเขาเปนภาคีของ
อนุสัญญาได  เนื่องจากขณะนี้อนุสัญญาระบุใหรัฐเทานั้นที่สามารถลงนามอนุสัญญาได 
 
      กฎบัตรวาดวยสิทธิข้ันพื้นฐาน  (Charter  of  Fundamental  Rights) 
      ในค.ศ. 1950  ศาลยุติธรรมของประชาคมยุโรป (European  Court  of Justice :  ECJ)     
ยังคงมีการดําเนินการตรวจสอบและสังเกตการณสถานการณทางดานสิทธิมนุษยชนอยูอยาง
ตอเน่ืองแตการดําเนินการในชวงเวลานี้เปนไปดวยเชื่องชา  ทําใหเม่ือสนธิสัญญาอัมสเตอรดัมมีผล
บังคับใชใน ค.ศ.  1999 จึงไดมีการพัฒนาแกนหลักของยุโรปดานตางๆ ผูนํารัฐสมาชิก   
คณะกรรมาธิการยุโรป  และรัฐสภายุโรปไดมีมติเห็นชอบในการประกาศการใชกฎบัตรวาดวยสิทธิ
ขั้นพ้ืนฐานของประชาคมยุโรปเม่ือเดือนธันวาคม  ค.ศ.  2000 ซึ่งเปนชวงเวลาเดียวกันกับการลง
นามสนธิสัญญานีซ  (Treaty of  Nice)  ซึ่งทําใหสถานะทางกฎหมายของกฎบัตรวาดวยสิทธิขั้น
พ้ืนฐานกลายเปนสวนสําคัญของสนธิสัญญาแหงสหภาพยุโรป 
      กฎบัตรวาดวยสิทธิขั้นพื้นฐานเปนการประมวลสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองยุโรปจากที่
ตางๆ  มารวบรวมใหเปนระบบ เชน จากอนุสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชน การตัดสินของศาล
ยุติธรรมยุโรป  รัฐธรรมนูญของรัฐสมาชิก  ซึ่งกฎบัตรไดรวมเอาสิทธิทางการเมือง สิทธิพลเมือง  

                                                            

       
1
 สิญา  อุทัย.  (2552).  นโยบายรวมดานตางประเทศของสหภาพยุโรปประเด็นสิทธิมนุษยชนคอประเทศที่

สาม  กรณีศึกษาประเด็นสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย  ระหวางป  ค.ศ.  2001-2007.  หนา  39-40. 
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สิทธิทางเศรษฐกิจและสังคมเขาไวเปนหน่ึงเดียว1  โดยในการยกรางกฎบัตรเร่ิมจากความตองการ
ใหกฎบัตรเปนการจัดระบบการคุมครองสิทธิมนุษยชนที่เปนเอกลักษณเฉพาะของสหภาพยุโรป   
ซึ่งกฎบัตรจะมีผลครอบคลุมพลเมืองรัฐสมาชิกและสหภาพยุโรป 
    เน้ือหาของกฎบัตรจึงอยูในกรอบแนวคิดดานสิทธิมนุษยชนของยุโรปจากสนธิสัญญา
ตางๆ  จารีตประเพณีของรัฐสมาชิกและกลไกการคุมครองที่มีในภูมิภาคยุโรป  กฎบัตรจะทําใหการ
คุมครองสิทธิมนุษยชนเปนระบบจากการแบงหมวดหมูในประเด็นตางๆ  ไวอยางชัดเจน  โดยมีการ
ขยายขอบเขตของสิทธิมนุษยชนในดานตางๆ  ที่นอกเหนือไปจากอนุสัญญา  เชน  สิทธิทางสังคม
ของแรงงาน  การคุมครองการเปดเผยขอมูลสวนตัว  รวมทั้งไดขยายขอบเขตที่เปนเง่ือนไขตอสิทธิ
ในการเขาสูกระบวนการทางกฎหมาย  ทําใหเรื่องสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองมีความสําคัญมาก
ขึ้น  นอกจากนี้  กฎบัตรยังถูกรวมอยูในสวนที่สองของการรางรัฐธรรมนูญยุโรป2  ถือไดวาเปน
พัฒนาการที่กาวหนาของสหภาพยุโรป  ที่จะทําใหเรื่องของการคุมครองสิทธิมนุษยชนไดมีการ
นําไปใชปฏิบัติตอพลเมืองอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
                กฎบัตรวาดวยสิทธิทางสงัคม  (Charter  of  Social  Rights) 
    ในสนธิสัญญาอัมสเตอรดัมไดรวมเอากฎบัตรสิทธิทางสังคมเขาเปนสวนหนึ่งใน
บทบัญญัติของสนธิสัญญา  เปนตราสารระหวางประเทศที่เกิดจากคณะมนตรีแหงยุโรป  (Council  
of  Europe)  กฎบัตรยังไมประสบความสําเร็จในการเปนหลักกฎหมายดานสิทธิของยุโรปในการ
สงเสริมชีวิตความเปนอยูของพลเมือง  ที่บทบาทสวนใหญจะอยูในความรับผิดชอบชององคการ
แรงงานระหวางประเทศ  (ILO)  เน่ืองจากปญหาที่เกิดขึ้นของกฎบัตรคือการกําหนดหลักการ
พ้ืนฐานและขอบกพรองอยูที่ระบบการควบคุมตรวจสอบ  หลังจากการใชอนุสัญญาวาดวยการ
คุมครองสิทธิมนุษยชนยุโรป  ซึ่งไดมีการลงนามในค.ศ.  1961  จากรัฐสมาชิก  11  ประเทศของ
คณะมนตรียุโรป3  โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อขยายการคุมครองสิทธิมนุษยชนของพลเมืองยุโรป
เพ่ิมขึ้นในดานสิทธิทางเศรษฐกิจและสังคม  เพื่อใหระบบการคุมครองสิทธิมนุษยชนมีความสมบูรณ
มากขึ้น    และไดกลายเปนแบบอยางของกฎหมายในของรัฐสมาชิกในการคุมครองสิทธิมนุษยชน   
   

การดําเนินนโยบายสทิธิมนุษยชนภายในสหภาพยุโรป 
      การดําเนินนโยบายสิทธิมนุษยชนในยุโรปกลายเปนจารีตประเพณีทางกฎหมายระหวาง
กันที่รัฐสมาชิกตางยอมรับในแนวปฏิบัติกันอยูแลว แตในประเทศกลุมสมาชิกใหม  ยังมีมาตรฐาน
การคุมครองสิทธิมนุษยชนที่ต่ํากวา  มาตรฐานขั้นต่ํา  (Minimum  standard)  ที่กําหนดไว  จึงตอง
                                                            

       
1
วรลักษณ  สงวนแกว.   (2551).  คุณคาและสถานะทางกฎหมายของรัฐธรรมนูญยุโรป.  หนา  29. 

       
2
http://www.europa.eu  

       
3
Lammy  Betten.  (1998).  EU  Laws  and  human  rights.  p. 42.    
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มีการรณรงคใหประเทศเหลานี้ พัฒนากฎหมายและนโยบายใหสอดคลอง  เชน  การแกไข
รัฐธรรมนูญของชาติและการสรางนโยบายเพื่อสรางความเปนเอกภาพของคนในชาติ 
     สหภาพยุโรปมีการจัดตั้งองคกรขึ้นมาเปนหนวยงานที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน
รวมทั้งกลไกในการทําหนาที่ตอประเด็นตาง  ๆ  ที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะคือ 
 
        1.  คณะมนตรีแหงยุโรป  (The  Council  of  Europe)  
        ผลจากลงนามสนธิสัญญาลอนดอนเมื่อวันที่  5  พฤษภาคม  ค.ศ.  1949  ทําให
เดียวกันมีการกอตั้งคณะมนตรีแหงยุโรป  (The  Council  of  Europe) ในเดือนสิงหาคม  ซึ่งจาก
สมาชิกเดิม  10  ประเทศ  คือ  เดนมารก  ฝรั่งเศส  ไอรแลนด  อิตาลี  ลักเซมเบิรก  สหราช
อาณาจักร  เบลเยี่ยม  เนเธอรแลนด  นอรเวยและสวีเดน  ในการดําเนินงานประกอบดวย
คณะกรรมาธิการซึ่งเปนรัฐมนตรีตางประเทศของรัฐสมาชิก  ซึ่งสมาชิกทั้ง  27  ประเทศของสหภาพ
ยุโรปเปนสมาชิกอยูในคณะมนตรีแหงยุโรปดวย ถือเปนองคการความรวมมือระหวางประเทศของ
ทวีปยุโรปที่เกาแกมากที่สุดสําหรับการทําหนาที่ดานการรักษาประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน  
เปาหมายที่สําคัญในการจัดตั้งคือการใหความคุมครองหลักการสิทธิมนุษยชน  สงเสริมและ
พัฒนาการเอกภาพ  ความหลากหลายของยุโรป  ระบอบประชาธิปไตยและหลักนิติรัฐ  พรอมทั้ง
หาทางออกรวมกันในการแกปญหาของยุโรป  และสรางเสถียรภาพความเปนประชาธิปไตยในยุโรป 
        คณะมนตรีแหงยุโรปเปนกลไกทางดานการเมืองและมีจุดมุงหมายเพื่อประชาชนชาว
ยุโรป  การคุมครองสิทธิมนุษยชนในยุโรปถือวาเปนงานที่โดดเดนที่สุดของคณะมนตรีแหงยุโรป ใน
การประชุมรวมกันครั้งแรกของรัฐสมาชิก และเปนระบบการคุมครองสิทธิมนุษยชนที่มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด1  โดยในบทบัญญัติของคณะมนตรีแหงยุโรปไดระบุถึงเปาหมายไวในบทที่  1  วาคณะ
มนตรีแหงยุโรปคือความสําเร็จในการนําไปสูความเปนเอกภาพระหวางรัฐสมาชิกเพื่อรักษา
อุดมการณและหลักการ  อันเปนมรดกรวมกันและเพื่อความกาวหนาทางสังคมและเศรษฐกิจของ
ยุโรป  ซึ่งเกิดจากการผลักดันใหเกิดอนุสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนของยุโรป  (European  
Convention  on  Human Rights)  ใน ค.ศ.  1950  และอนุสัญญามีผลบังคับใชในเดือนกันยายน  
ค.ศ.  1953 อันเปนมรดกรวมกันและเพ่ือความกาวหนาทางสังคมและเศรษฐกิจของยุโรป   
ซึ่งตอมาสมาชิกแรกเริ่มของคณะมนตรีแหงทวีปยุโรป  6  ประเทศเขารวมและนําไปสูแนวคิดการ
จัดตั้งประชาคมถานหินและเหล็กกลาขึ้น    
        สํานักงานอํานวยการกิจการดานสิทธิมนุษยชนและกฎหมาย (The Direction General  
of  Human  Rights  and  Legal  Affairs) เปนหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาและดําเนิน
นโยบายดานสิทธิมนุษยชนของคณะมนตรีแหงยุโรปคือ ซึ่งจะรับผิดชอบการดําเนินการที่เกี่ยวกับ

                                                            
      

1เนตรนภา  พุทธสุวรรณ.  (2550).  การคุมครองสิทธิมนุษยชนยุโรปตามอนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน.  หนา  43.  
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สนธิสัญญาและมาตรการติดตามตรวจสอบ ซึ่งจะมีการใหคําแนะนําตอคณะกรรมการทางดาน
กฎหมายและในสวนของนโยบายที่เกี่ยวของ  ประเมินมาตรฐานทางกฎหมายและใหรายละเอียด
เพ่ิมเติมในรูปแบบของเอกสารแนะนํา  รวมทั้งกิจกรรมดานการพัฒนาประเด็นสิทธิมนุษยชน  เชน  
สิทธิทางการเมือง  สิทธิทางสังคมและเศรษฐกิจ  การคุมครองสิทธิทางสังคมและเศรษฐกิจ  ปองกัน
การทารุณกรรมและการปฏิบัติที่โหดราย  การคุมครองชนกลุมนอยและการกีดกันทางเชื้อชาติและ
ความคิด  อีกทั้งยังตองดําเนินการสงเสริมความเทาเทียมกันอีกดวย   
 
        2.  คณะมนตรีสหภาพยุโรป  (The  Council  of  European  Union) 
        ในค.ศ. 1974 คณะมนตรีแหงสหภาพยุโรปไดรับการเสนอขึ้น โดยประธานาธิบดี  
Valerie Giscard   D’Estaing  ของฝร่ังเศส1เปนองคกรสูงสุดในกระบวนการตัดสินใจของสหภาพ
ยุโรป ตอมาไดมีการกําหนดใหมีการประชุมระดับผูนําของประเทศสมาชิกทุก  ๆ  ป  ที่กรุงบรัส
เซลล  ประเทศเบลเยี่ยม  ซึ่งเปนที่ตั้งของสํานักงานคณะมนตรีสหภาพยุโรป  คณะมนตรีสหภาพ
ยุโรป  (The  Council  of  European  Union)  ประกอบดวยรัฐมนตรีดานตางๆ  ของประเทศ
สมาชิกตําแหนงประธานคณะมนตรีแหงสหภาพยุโรปมีวาระหมุนเวียนทุก  6  เดือน  มีหนาที่หลัก  
2  ประการคือ ประการที่หน่ึง  จะทําหนาที่ใหคําวินิจฉัยตาง ๆ  ในสหภาพยุโรป  และการอนุมัติ
กฎระเบียบตางๆ  ที่คณะกรรมาธิการยุโรปเสนอขึ้นมา  รวมทั้งระหวางสหภาพยุโรปกับอาเซียน
ดวย  ประการที่สอง  ทําหนาที่แกไขความขัดแยงระหวางประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป  พิจารณา
กําหนดกรอบความรวมมือทางการเมืองและกําหนดนโยบายดานเศรษฐกิจ   
        คณะมนตรีแหงสหภาพยุโรปจึงมีบทบาทอยางมากทางการเมือง  ในการกําหนดทาที
ในนามของสหภาพยุโรปตอกรณีตางๆ ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก  การออกมติหรือ
แถลงการณจากที่ประชุมในนามของสหภาพยุโรป  บทบาทของคณะมนตรีสหภาพยุโรปมีความ
เกี่ยวของในดานสิทธิมนุษยชนที่ออกมาในรูปของทาที  เชน  กรณีที่ประณาม  เม่ือมีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนเกิดขึ้นไปประเทศที่ไมใชสมาชิกของสหภาพยุโรป  รวมทั้งดานการตัดสินใจในการจัด
งบประมาณในโครงการความชวยเหลือและความรวมมือที่เกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตยและสิทธิ
มนุษยชนรวมกับรัฐสภาสหภาพยุโรป    
 
                      3.  คณะกรรมาธิการยุโรป  (European  Commission)   
         ในค.ศ.  2001  หลังจากที่รัฐสมาชิก  ไดลงนามในสนธิสัญญานีช  (Treaty  of  Nice)   
ซึ่งไดกําหนดวาตั้งแตวันที่  1  มกราคม  ค.ศ.  2005  เปนตนไป  ประเทศสมาชิกจะมีตัวแทนใน
กรรมาธิการไดประเทศละ 1 คน ทําใหหลังการขยายสมาชิกภาพใน ค.ศ.  2004  มีคณะกรรมาธิการ

                                                            
       1นิติศักดิ์  ศรีศิริพงศ.  (2551).  แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนในยุโรปและผลกระทบตอประเทศไทย.  ใน  
เอกสารถอดคําบรรยายการสัมมนาความสัมพันธไทย-ยุโรป.  หนา  7. 
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ทั้งสิ้นจํานวน  25 คน  จะใชระบบการหมุนเวียนกันเขามาดํารงตําแหนงในคณะกรรมาธิการยุโรป  
เ พ่ือใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพและขนาดของคณะกรรมการไม ใหญจนเกินไป  
คณะกรรมาธิการมีสถานะเปนอิสระตอรัฐบาลของรัฐสมาชิกแมวาสมาชิกปจจุบันมีจํานวนสมาชิก  
27  ประเทศแลวก็ไมมีการเพิ่มจํานวนกรรมาธิการในคณะกรรมการยุโรปอีก   
      คณะกรรมาธิการยุโรป  (European  Commission)  จะทําหนาที่เปนฝายบริหารของ
สหภาพยุโรป  ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติของรัฐสมาชิกใหเปนไปตามกฎระเบียบของประชาคม 
เสนองบประมาณสําหรับโครงการตางๆ  ที่ดําเนินการอยูและคาใชจายในกองทุนของสหภาพยุโรป  
เปนตัวแทนและผูสนับสนุนผลประโยชนของสหภาพยุโรปทั้งหมดในเวทีระหวางประเทศ  เชน   
การเจรจาขอตกลงระหวางสหภาพยุโรปกับอาเซียน  รวมถึงการยกรางกฎหมายใหมของสหภาพ
ยุโรปเสนอตอรัฐสภาและคณะมนตรีแหงยุโรป  คณะกรรมาธิการยุโรป   โดยจะเปนผูเสนอนโยบาย
ตอรัฐสภาและคณะมนตรีในการตัดสินใจและดําเนินนโยบายมาปฏิบัติใช  
      เน่ืองจากคณะกรรมาธิการยุโรปถือเปนตัวแทนของสหภาพยุโรปในเวทีระหวางประเทศ  
บทบาทของคณะกรรมาธิการยุโรปดานสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธกับภายนอกจึงมีความสําคัญ  
โดยเฉพาะดานที่เปนความรวมมือระหวางประเทศ  ในเรื่องความตกลงทางการคา  และความรวมมือ
ตาง  ๆ  (Trade  and  Cooperation  Agreement)  กับอาเซียนไดบรรจุบทบัญญัติวาดวยสิทธิ
มนุษยชน  (Human  Rights  Clause) ไวในความตกลง1  ตลอดจนการใหสิทธิพิเศษทางการคาเพื่อ
เปนการตอบแทนแกอาเซียนที่เคารพตอมาตรฐานของสังคมและสิ่งแวดลอม  โดยสหภาพยุโรปจะใช
มาตรการเพื่อการสงเสริมสิทธิมนุษยชนควบคูไปกับการดําเนินโครงการความรวมมือระหวางและ
กองทุนชวยเหลือดานการพัฒนาของสหภาพยุโรปกับอาเซียน  เชน  การใหความชวยเหลือทาง
การคาระหวางประเทศ  การสงเสริมองคกรระหวางประเทศ  การสงเสริมองคกรระดับชาติ  ทองถิ่น
และองคกรพัฒนาเอกชนของอาเซียนในการพัฒนา  คณะกรรมาธิการยุโรปจะมีหนาที่สําคัญทั้งการ
เสนอโครงการและงบประมาณเพื่อการพิจารณาตัดสินใจของรัฐสภาและคณะมนตรีสหภาพยุโรป
ตอไป  ซึ่งหลังจากนั้นคณะกรรมาธิการยุโรปมีหนาที่ดําเนินนโยบายใหเปนไปตามเปาหมายของ
สหภาพยุโรป  ดังนั้นบทบาทของคณะกรรมาธิการยุโรป  ดานสิทธิมนุษยชนจึงอยูในกรอบของความ
รวมมือของสหภาพยุโรปกับอาเซียนเปนหลัก 
 
       4.  รัฐสภายุโรป  (European  Parliament)  
       สมาชิกรัฐสภายุโรปสังกัดอยูกับพรรคการเมืองในระดับยุโรปที่มีแนวคิดทางการเมือง
สอดคลองกับพรรคการเมืองในระดับประเทศที่ตนสังกัดมากที่สุด  มาจากการเลือกตั้งโดยตรงทุก  ๆ  
5  ป  โดยที่สมาชิกรัฐสภาเหลานี้มิไดแบงตามประเทศ  โดยมีหนาที่หลักๆ  คือ 

                                                            

       
1
 สิญา  อุทัย.  (2552).  นโยบายรวมดานตางประเทศของสหภาพยุโรปประเด็นสิทธิมนุษยชนคอประเทศที่

สาม  กรณีศึกษาประเด็นสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย  ระหวางป  ค.ศ.  2001-2007.  หนา  29. 
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           1. ใหคําปรึกษากํากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการยุโรป  รวมทั้งสิทธิใน
การอนุมัติแตงตั้งและปลดออกจากตําแหนงกรรมาธิการยุโรป 
           2. รับรองระเบียบ  กฎหมายที่คณะกรรมาธิการยุโรปเสนอ  โดยทํางานรวมกับคณะ
มนตรีแหงสหภาพยุโรป 
            3. ใหความเห็นชอบการทําสนธิสัญญาระหวางสหภาพยุโรปกับรัฐอ่ืนๆ   
            4. พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจําปของสหภาพยุโรปรวมกับคณะมนตรีแหง
สหภาพยุโรปและคณะกรรมาธิการยุโรป  
      ประเด็นสิทธิมนุษยชนนั้นรัฐสภาถือวาเปนเวทีสําคัญในการอภิปรายประเด็นทางดาน
สิทธิมนุษยชน  และยังไดมีการจัดพิมพเผยแพรรายงานสถานการณสิทธิมนุษยชนของประเทศอื่นๆ  
ที่ไมใชรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรป1  นอกจากนี้  ยังไดจัดตั้งคณะกรรมาธิการเฉพาะดานสิทธิ
มนุษยชน  เชน  คณะกรรมาธิการภารกิจระหวางประเทศ  คณะกรรมาธิการความรวมมือในการ
พัฒนา  ที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนา  ที่มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนใน
ความสัมพันธกับอาเซียน 
 
      5.  ศาลยตุิธรรมยุโรป  (European  Court  of  Justice  :  ECJ)     
      กอตั้งขึ้นใน ค.ศ.  1952 จากสนธิสัญญาประชาคมถานหินและเหล็กกลา   
(The European Coal and Steel Community : ECSC)   มีวัตถุประสงคเพ่ือใหกฎระเบียบของ
สหภาพยุโรปไดมีการตีความและนําไปใชในแนวทางเดียวกัน  ระหวางรัฐสมาชิกใหกฎหมาย
ครอบคลุมตอประชาคมอยางเทาเทียม  ซึ่งศาลจะมีอํานาจในการวินิจฉัยในทางกฎหมายที่มีความ
ขัดแยงกันระหวางรัฐสมาชิก  ระหวางสถาบันของสหภาพยุโรปรวมถึงภาคธุรกิจและปจเจกบุคคล 
อีกดวย 
      ศาลจะมีตัวแทนผูพิพากษา  1  รายจากรัฐสมาชิกแตละรัฐเปนองคประกอบ  นอกจากนี้
การบังคับใชประเด็นดานสิทธิมนุษยชนกับสมาชิกรัฐในชวงแรกนั้นเปนไปโดยการวินิจฉัยคดีของ
ศาลยุติธรรมยุโรป  ซึ่งใชอนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของ
ทวีปยุโรป  (European  Convention  for  the  protection  of  Human  Rights  and  
Fundamental  Freedom  :  ECHR)  เปนหลักในการพิจารณาคดี  หนาที่ความรับผิดชอบหลักของ
ศาลจะตองควบคุมศาลภายในของรัฐสมาชิกใหมีการนํากฎหมายของสหภาพยุโรปไปใชอยาง
เหมาะสมและเปนไปในแนวทางเดียวกัน  ถารัฐสมาชิกหรือสถาบันใดของสหภาพยุโรปมีการกระทํา
ที่ขัดแยงตอกฎหมายของสหภาพยุโรปอาจถูกระงับการกระทําโดยศาลยุติธรรมยุโรป2  นอกจากนี้  
คดีที่เกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในแตละรัฐสมาชิกหรือการตัดสินคดีความภายในรัฐ

                                                            

       
1
EU  Annual  Report  on  Human  Rights.  (1999).  p.  6.  

       
2
http://www.europa.eu. (October,  2011).  (Online). 
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สมาชิกที่บุคคลเห็นวาขัดตอกฎหมายของสหภาพยุโรป  ก็ไดรับสิทธิใหสามารถนําขึ้นรองตอศาล
ยุติธรรมยุโรปได  ซึ่งสหภาพยุโรปก็ยังคงมีปญหาดานการบังคับใชกฎหมายภายในประเทศสมาชิก
กับกฎหมายของสหภาพยุโรปในหลายคดี 
 
    6.  ศาลยุโรปวาดวยเรือ่งสิทธิมนุษยชน  (European  Court  of  Human  Rights)   
    กอตั้งขึ้นใน ค.ศ.   1959 ตามอนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้น
พ้ืนฐานของทวีปยุโรป  (European  Convention  for  the  protection  of  Human  Rights  and  
Fundamental  Freedom  :  ECHR)  ประกอบดวยจํานวนผูพิพากษาตามจํานวนของรัฐสมาชิกใน
คณะมนตรีแหงทวีปยุโรปและไดใหสัตยาบันตออนุสัญญาเพื่อคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้น
พ้ืนฐาน อันเปนกลไกสําหรับการดําเนินการใหรัฐภาคีปฏิบัติตามขอกําหนดในสนธิสัญญา ซึ่งในขณะ
นี้มี  45 ประเทศ1  แตการดําเนินการของศาลจะเปนไปโดยอิสระไมไดถือเปนตัวแทนของรัฐใด 
รัฐหน่ึง 
    หนาที่หลักของศาลคือการสรางความมั่นใจวารัฐสมาชิกจะใหความเคารพและเปน
หลักประกันตามที่ระบุไวในอนุสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชน  เม่ือมีผูรองวามีการกระทําของบุคคล
หรือรัฐสมาชิกอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามที่ระบุไวในสนธิสัญญา ศาลจะเปนผูตัดสินซ่ึง
ประเทศที่เกี่ยวของกับคดีจะอยูภายใตขอบังคับที่จะตองยอมปฏิบัติตาม  ขอสังเกตประการหนึ่งจะ
เห็นไดวา  ในสหภาพยุโรปน้ันการใชอํานาจทางตุลาการในประเด็นที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน  จะ
มีศาลอยู  2  แหงที่ทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบ  คือศาลยุติธรรมยุโรป  (European  Court  of Justice:  
ECJ) ที่ถูกจัดตั้งขึ้นจากสนธิสัญญาประชาคมถานหินและเหล็กยุโรป (The European Coal and 
Steel Community : ECSC)  และศาลแหงยุโรปวาดวยเรื่องสิทธิมนุษยชนซึ่งเกิดขึ้นจากอนุสัญญา
วาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของทวีปยุโรป  (European  Convention  
for  the  protection  of  Human  Rights  and  Fundamental  Freedom :  ECHR)     
    ความแตกตางในการดําเนินการของศาลทั้ง  2  แหง  อยูที่หนาที่หลักของศาลยุติธรรม
ยุโรป (European  Court  of Justice :  ECJ)   ซึ่งจะมีหนาที่ดูแลตรวจสอบกฎหมายภายในของรัฐ
สมาชิกใหเปนไปแนวทางเดียวกับกฎหมายของประชาคม  ในขณะที่หนาที่ของศาลยุโรปวาดวย
เร่ืองสิทธิมนุษยชนคือการดูแลตรวจสอบใหรัฐภาคีปฏิบัติตามขอกําหนดในอนุสัญญา  ซึ่งในทาง
ปฏิบัติอาจมีปญหาในการพิจารณาคดีที่อาจเกิดคําถามวาในการตัดสินคดีที่เกี่ยวของกับประเด็น
สิทธิมนุษยชนนั้น  ศาลยุติธรรมยุโรป (European  Court  of Justice  :  ECJ)  จําเปนตองสงเร่ือง
ใหศาลยุโรปวาดวยสิทธิมนุษยชนพิจารณาอีกครั้งหรือไม  ซึ่งในการจัดทํารางสนธิสัญญามาสทริสต
นั้น  คณะกรรมการไดมีการขอความเห็นตอศาลยุติธรรมยุโรป (European  Court  of Justice  :  

                                                            

       
1
 สิญา  อุทัย.  (2552).  นโยบายรวมดานตางประเทศของสหภาพยุโรปประเด็นสิทธิมนุษยชนคอประเทศที่

สาม  กรณีศึกษาประเด็นสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย  ระหวางป  ค.ศ.  2001-2007.  หนา  32. 
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ECJ) วาการจัดตั้งประชาคมยุโรปกับอนุสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชน  จะสามารถนํามารวมเขากัน
เปนสวนหนึ่งของสนธิสัญญาหรือไม  ในที่สุดก็ไดขอสรุปวาจะไมนําอนุสัญญา  มาบรรจุรวมอยูใน
สนธิสัญญาเพราะจะทําใหเกิดความซับซอนในการใชอํานาจศาลของประชาคม1  นอกจากนี้  ทั้งสอง
ศาลไดมีวิธีพิจารณาคดีดานสิทธิมนุษยชนยึดหลักการตามอนุสัญญาอยูแลว ดังนั้น การตัดสินคดี
ของศาลยุติธรรมยุโรป (European  Court  of Justice :  ECJ) ถือเปนสิ้นสุด  จึงไมจําเปนตองสง
เร่ืองใหศาลยุโรปวาดวยสิทธิมนุษยชนพิจารณาอีกครั้ง  อยางไรก็ดีจากอดีตที่ผานมาการดําเนินคดี
ของศาลแทบจะไมมีความขัดแยงเกิดขึ้น2  รวมทั้งยังไดมีการระบุขอกําหนดในการรับสมาชิกเพิ่ม
ของสหภาพยุโรปไววา   ผูสมัครจะตองเปนรัฐภาคในอนุสัญญาอยูดวย 
 
    7.  องคกรพัฒนาเอกชน  (Non-Government  Organization  :  NGO)    
    องคกรพัฒนาเอกชนมีสํานักงานสาขาอยูทั่วโลกรวมถึงประเทศในสหภาพยุโรป จะมี
รูปแบบการทํางานที่สามารถเขาถึงประชาชนไดในวงกวาง รวมถึงในดานสิทธิมนุษยชน   
การดําเนินงานของสหภาพยุโรปในหลายๆ  ดาน  จะเปนการทํางานรวมกัน  การเสนอความคิดเห็น
และแนวทางในการดําเนินนโยบายแตละดานโดยมีการประชุมรวมกันในลักษณะเฉพาะดานและการ
เสนอขอพิจารณาในรูปแบบการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอทางคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป  
องคกรนิรโทษกรรมสากล  (Amnesty  International)  องคกรจับกระแสสิทธิมนุษยชน  (Human  
Rights  Watch)  ซึ่งองคกรพัฒนาเอกชนที่มีบทบาทสําคัญในเรื่องนี้  
 
     8.  องคกรนิรโทษกรรมสากล  (Amnesty  International)   
    กอตั้งขึ้นใน ค.ศ.  1961 เปาหมายขององคกรนิรโทษกรรมสากล  (Amnesty  
International)  คือการรณรงคเพ่ือยุติการกระทําที่เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน  ใหทั่วโลกตระหนัก
และเคารพสิทธิมนุษยชน  และให มีการพัฒนามาตรฐานทางดานสิทธิมนุษยชนในเกือบ   
100  ประเทศ3 โดยยึดหลักการของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน   
    หนาที่หลักขององคกรนิรโทษกรรมสากลจะทํางานอยูในหนาที่ของการวิจัยและการ
ปฏิบัติการเพื่อเรียกรองใหรัฐบาลของประเทศตางๆ  เคารพหลักสิทธิมนุษยชนและหลักนิติรัฐ  
รวมทั้งการเผยแพรประเด็นปญหาทางดานสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นตอสาธารณชนและปฏิบัติการ
ตอตานการละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐานของบุคคล  ซึ่งการดําเนินการดังกลาวมีสวนชวยเผยแพรความรู
ใหกับประชาชน  เชน  การฝกอบรมทางดานสิทธิมนุษยชนศึกษาในทุกภาคสวนของสังคม   

                                                            

     
1
แหลงเดิม.  หนา  32.  

         
2Lammy  Betten.  (1998).  EU  laws  and  human  rights.  p.  111.  

       3 สิญา  อุทัย.  (2552).  นโยบายรวมดานตางประเทศของสหภาพยุโรปประเด็นสิทธิมนุษยชนคอประเทศที่
สาม  กรณีศึกษาประเด็นสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย  ระหวางป  ค.ศ.  2001-2007.  หนา  33. 
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การทํางานรวมกับภาคการศึกษาของรัฐในการผลักดันเรื่องสิทธิมนุษยชนใหเขาไปเปนสวนหน่ึงใน
หลักสูตรการศึกษา  อีกทั้งเปนผูเสนอแนวทางในการแกปญหาดานสิทธิมนุษยชนใหรัฐที่มีกรณี
ปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น  และยังไดมีการนําเสนอสถานการณดานสิทธิมนุษยชนออก
เผยแพรสูสาธารณชนในรูปแบบของรายงานประจําป 
 
     9.  องคกรจับกระแสสทิธิมนุษยชน  (Human  Rights  Watch  :  HRW)    
    กอตั้งขึ้นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อค.ศ. 1988  ในเวลาตอมา  ไดมีการแพร
ขยายไปทั่วทุกภูมิภาค กิจกรรมหลักขององคกรจับกระแสสิทธิมนุษยชนคือ  การตีพิมพและเผยแพร
บทความและหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน  องคกรจับกระแสสิทธิมนุษยชน (Human  
Rights  Watch :  HRW) ไดมีการประชุมรวมกับรัฐบาลตางๆ  และในเวทีพหุภาคี  รวมถึงสหภาพ
ยุโรป  ในการเรงรัดใหมีการออกนโยบายและการปฏิบัติดานสิทธิมนุษยชน  และทําการตรวจสอบ
การกระทําที่ถือวาเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการทารุณกรรม  และกระตุนรัฐบาลที่มีอํานาจให
ยุติการกระทําที่เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยความเชื่อพ้ืนฐานในหลักสิทธิมนุษยชนที่เปนของ
ทุกคน  นอกจากนี้แลวยังไดมีการประณามการกระทําที่รุนแรงของรัฐบาลอันเปนการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนใหสาธารณชนรับทราบ   
    จะเห็นไดวาศาลและองคกรอิสระเปนสถาบันหลักที่จะเปนผูดูแลในสวนของสิทธิมนุษยชน
ของสหภาพยุโรปในการตรวจสอบและบังคับใชกฎหมาย1  แมวาจะมีการดําเนินงานดานสิทธิ
มนุษยชนโดยสถาบันตาง ๆ  อยางไรก็ตามสหภาพยุโรปยังคงตองพัฒนาปรับปรุงแกไขกฎระเบียบ
และขอตกลงที่มีสถานะเปนกฎหมายตางๆ  ซึ่งเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนมาอยางตอเน่ือง 
 

  
 
 
  
 
 

                                                            

       
1
Andrew  Williams.  (2004).  Human  Rights  Policies :  A  Study  in  Irony.  p.  114.  
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บทที่  4 
นโยบายสิทธิมนุษยชนของสหภาพยุโรปตออาเซียน  ค.ศ.  1993-2011 

 
     สหภาพยุโรปไดมีการนําหลักการดานสิทธิมนุษยชนรวมอยูในนโยบายดานการ
ตางประเทศและความมั่นคงรวม  (Common  Foreign  and  Security  Policy: CFSP)  ก็เพ่ือทําให
สหภาพยุโรปมีบทบาททั้งในเวทีการเมืองระดับภูมิภาคและระดับโลก  สหภาพยุโรปจึงมีแผนในการ
ดําเนินการตางๆ  รวมทั้งสงเสริมความเปนเอกภาพของกิจกรรม  ทางดานประชาธิปไตยและสิทธิ
มนุษยชนใหมากขึ้น โดยไดนํายุทธศาสตรใหม ๆ  เขามาใชในการดําเนินงาน1  หลักการดานสิทธิ
มนุษยชนจึงกลายเปนอัตลักษณของสหภาพยุโรปในเวทีโลก  เม่ือสหภาพยุโรปไดนําเรื่องของธรร
มาภิบาลและการเคารพสิทธิมนุษยชนเปนสวนหนึ่งในความสัมพันธกับรัฐภายนอกสหภาพยุโรป
โดยเฉพาะนโยบายดานการคาและการพัฒนา  ซึ่งไดมีการยืนยันหลักการดังกลาวไวในความรวมมือ
และการเจรจาทางการคากับอาเซียน โดยมีการบรรจุบทบัญญัติดานสิทธิมนุษยชน  (Human  
Rights  Clause)2  ไวในการทําสัญญาขอตกลงตางๆ  ระหวางกันดวย 
     คานิยมรวมกัน (Common Values) ของสหภาพยุโรปท่ีประกอบดวย สันติภาพ  
ประชาธิปไตย  เสรีภาพ  หลักนิติรัฐและหลักสิทธิมนุษยชน  แนวคิดทางดานสิทธิมนุษยชนน้ันเปน
หน่ึงในหาของคานิยมรวมกันและไดรับการสรางขึ้นใหเปนอัตลักษณของความเปนสหภาพยุโรป  
การมีคานิยมรวมกันของประชาชนในหลักการเสรีภาพและการเคารพสิทธิจะทําใหเกิดความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนชาวยุโรป เพ่ือที่จะทําใหนโยบายตางประเทศสามารถดําเนินไปใน
แนวทางเดียวกัน  (speak with  one  voice)  ประเทศสมาชิกจําเปนตองใหความรวมมือในการบูร
ณาการเพื่อที่ยุโรปสามารถแสดงบทบาทดานการเมืองที่ชัดเจนตอโลกได  ซึ่งหลักการสิทธิมนุษยชน
และประชาธิปไตยนั้นถือเปนอัตลักษณทางจริยธรรมของสหภาพยุโรปในสังคมระหวางประเทศ3 
  

บทบาทดานสิทธิมนษุยชนของสหภาพยุโรปในเวทีโลก 
      สหภาพยุโรปไดพยายามแสดงตัวตนในเวทีสําคัญตางๆ  เพ่ือผลักดันหลักสิทธิ
มนุษยชนขึ้นเปนหลักการระหวางประเทศ  ทั้งแบบทวิภาคีและเวทีพหุภาคในปฏิญญาสากลวาดวย
สิทธิมนุษยชน (Universal  Declaration  on  Human  Rights)   อีกทั้งสหภาพยุโรปไดพยายาม
ผลักดันหลักสิทธิมนุษยชนไวในการดําเนินความสัมพันธตางๆ  กับประเทศภายนอกสหภาพยุโรป
ดวย  เม่ือสหภาพยุโรปมีมติที่จะบรรจุพันธกรณีในเร่ืองของสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยเขาไว

                                                            

       
1
 สิญา  อุทัย.  (2552).  นโยบายรวมดานตางประเทศของสหภาพยุโรปประเด็นสิทธิมนุษยชนคอประเทศที่

สาม  กรณีศึกษาประเด็นสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย  ระหวางป  ค.ศ.  2001-2007.  หนา  3. 

        
2
Vaughne  Miller.  (2004).  Human  Rights  Clause  in  the  EU’s  external  agreement.  p.  9.  

       
3
Andrew  William.  (2004).  EU  Human  Rights  Policies  :  A  Study  in  Irony.  p.  175.  
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ในการทําสัญญาขอตกลงตั้งแต ค.ศ.  1995  เปนตนมา1  ทําใหหลักสิทธิมนุษยชนกลายเปนเรื่องที่
ตองคํานึงถึง  โดยกอนหนานี้ประชาคมจะระงับสัญญาความตกลงไดเฉพาะในกรณีที่เกิดสงคราม
กลางเมืองหรือวิกฤตการณสําคัญในรัฐคูสัญญาที่ทําใหโครงการความรวมมือไมสามารถดําเนินตอไป
หรือรัฐบาลของรัฐน้ันไมสามารถควบคุมได2 
     ความตกลงดานการพัฒนาฉบับแรกที่สหภาพยุโรปไดนําเอาบทบัญญัติทางดานสิทธิ
มนุษยชนบรรจุไวเปนหลักพื้นฐานของความรวมมือระหวางสหภาพยุโรปกับกลุมประเทศแอฟริกัน 
แคริบเบียนและแปซิซิก (African, Caribean  and Pacific: ACP)  ในอนุสัญญาโลเมครั้งที่ 4 (Lome  
Convention  IV)   เปนขอตกลงทางดานการคาและความชวยเหลือระหวางประชาคมยุโรปกับกลุม
ประเทศ ACP  71  ประเทศ  ซึ่งมีการลงนามระยะเวลา 5 ป  ในสนธิฉบับแรก ๆ  นั้นยังไมมีการ
บรรจุประเด็นสิทธิมนุษยชนเอาไวในหลักการพื้นฐานของอนุสัญญา   
     จนกระทั่งในค.ศ. 1994-1995  อนุสัญญาโลเมครั้งที่ 4 กลายเปนตนแบบของความตกลง
ดานการพัฒนาที่สหภาพยุโรปทํากับคูเจรจาอ่ืน  ภายหลังจากที่ไดมีการแกไขอนุสัญญาโลเมครั้งที่ 4  
โดยบรรจุหลักการประชาธิปไตย  สิทธิมนุษยชนและหลักนิติรัฐเปนสาระสําคัญ  (Essential  
elements)  ของอนุสัญญา  สงผลใหการละเมิดสิทธิมนุษยชนของรัฐภาคีมีผลใหสหภาพยุโรป
สามารถระงับความชวยเหลือภาคีนั้นได แมจะมีการผลักดันประเด็นสิทธิมนุษยชนเขาไวในการ
เจรจาความรวมมือดานการพัฒนาตออาเซียนจากสหภาพยุโรป แตยังคงมีขั้นตอนและวิธีการ
ดําเนินการที่ไมชัดเจน  เชน  การนําบทบัญญัติดานสิทธิมนุษยชนเพื่อผลทางการทูตซ่ึงมีขอตอรอง
เร่ืองการระงับความตกลง  มากกวาที่จะสรางมาตรฐานในหลักการเคารพสิทธิมนุษยชนนั้นเปน
กระแสการวิพากษวิจารณ  กอนการตัดสินใจที่จะระงับความตกลงจะสงผลกระทบตอผลประโยชน
ของสหภาพยุโรปหรือไม 
 
               การใชกลไกความรวมมือดานการพัฒนา 
      สหภาพยุโรปเปนผูบริจาครายใหญที่สุดของโลกโดยใหกับสหประชาชาติและองคการ
พัฒนาเอกชนตางๆ  โดยมีสัดสวนประมาณรอยละ  55  ของงบประมาณความชวยเหลือดานการ
พัฒนา  สหภาพยุโรปมีเปาหมายเพื่อลดความยากจนในประเทศกําลังพัฒนาใหบรรลุเปาหมายแหง
สหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDSs ) ขององคการสหประชาชาติ  ซึ่งนอกจากจะ
เนนความสําคัญไป  กับการสงเสริมการสงเสริมการคาและการเปดตลาดธรรมาภิบาล  อันถือวาเปน
ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระดับระหวางประเทศแลวยังใหความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนและ
ประชาธิปไตยอีกดวย  นโยบายความชวยเหลือดานการพัฒนาของสหภาพยุโรปกับอาเซียนมีอยู
ดวยกันหลากหลายรูปแบบแตกตางกันไปในแตละประเทศ  ตั้งแตความชวยเหลือทางดานเทคนิคไป

                                                            
       1 EU  Annual  Report  on  Human  Rights .  (2007).  P.  25. 
       2Eibe  Riedel,:  and  Martin  will.  (1999).  Human  Rights  Clause  in  External  Agreement  of  the  
EC :  The  Eu  and  Human  Rights.  p.  724. 
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จนถึงความชวยเหลือดานการเงิน  จุดประสงคหลักของนโยบายเพื่อการพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนสงขั้นพ้ืนฐานควบคูไปกับการสรางความแข็งแกรงใหกับสถาบันประชาธิปไตย  ไดกําหนดใหมี
นโยบายระดับโลกขึ้นในค.ศ. 1998  ซึ่งมุงเนนการปกปองรักษาหลักสิทธิมนุษยชน1   
    สหภาพยุโรปใชเครื่องมือที่นํามาซึ่งการใหความชวยเหลือดานการพัฒนา ซึ่งมีทั้งการใช
มาตรการเชิงบวก  เชน ตั้งโครงการความชวยเหลือเพ่ือการปรับโครงสราง ความชวยเหลือกรณี
ฉุกเฉิน  ความชวยเหลือเพ่ือมนุษยธรรม  การสนับสนุนองคการพัฒนาเอกชน ทั้งน้ีครอบคลุมถึง
การสงเสริมใหเกิดภาคประชาสังคม  และการสนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตย  นอกจากนี้ยังได
มีใชมาตรการการคว่ําบาตร  เพ่ือเปนการโตตอบที่เหมาะสมในสถานการณที่กระบวนการ
ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนถูกละเมิดอยางรุนแรง  ซึ่งถือวาเปนมาตรการเชิงลบดวย   
จากการศึกษาพบวาบทลงโทษที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดคือ  การคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจ  สวน
มาตรการเชิงบวกแสดงใหเห็นประโยชนที่สําคัญในหลักการเคารพสิทธิมนุษยชน  มาตรการเชิงลบ
จะถือเปนการกดดันพฤติกรรมของรัฐบาลตอประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในระดับที่รุนแรง  
กรณีนี้เชน  การที่สหภาพยุโรปใหการสนับสนุนกิจกรรมขององคกรพัฒนาเอกชนในรัฐน้ัน ๆ  อาจ
ถือเปนการแทรกแซงทางออม  โดยอาจถือไดวาเปนการละเมิดอธิปไตย2  อันเปนเรื่องทั่วไปที่
สามารถยอมรับไดในหลักการสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ  ซึ่งผูนําทางการเมืองจะไมไดรับ
ผลกระทบอันเกิดจากการใชมาตรการเชิงลบน้ีเทากับประชาชนที่อยูในรัฐน้ัน ๆ 
     ในขณะที่การระงับความชวยเหลือดานการพัฒนากับรัฐที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
ซึ่งเปนมาตรการเชิงลบยังคงดําเนินตอไป  คณะกรรมาธิการยุโรปยังคงใหความชวยเหลือดาน
มนุษยธรรมอยางตอเน่ือง โดยจะใชในสวนที่เกี่ยวของกับสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
เทานั้น  จะเห็นไดวามาตรการเชิงลบนั้นจะใชไดผลก็ตอเม่ือรัฐบาลที่เปนเปาหมายมีปฏิกิริยาที่จะ
ตอบรับการกดดันจากภายนอก เม่ือรัฐน้ันคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผลประโยชนตน  
ในขณะที่แทบจะไมมีผลเลยกับรัฐซ่ึงมีความเปนเผด็จการและไมไดมีความพยายามในการแกไข
สถานการณความรุนแรงจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น 
     ดังน้ัน มาตรการเชิงลบจึงมีความสัมพันธที่ใกลชิดกับการพิจารณาทางดานนโยบาย
ตางประเทศ  ซึ่งมาตรการเชิงบวกนั้นจะมีความแตกตางออกไปจากการพิจารณาดานนโยบาย
ตางประเทศสําหรับมาตรการเชิงบวกเปนเครื่องมือที่คณะกรรมาธิการยุโรปนํามาใชในความรวมมือ
ดานการพัฒนากับประเทศกําลังพัฒนาโดยทั่วไป  เพ่ือการสงเสริมประชาธิปไตยและการเคารพสิทธิ
มนุษยชนดานตางๆ  ไดแก  การสนับสนุนกระบวนการเปลี่ยนผานไปสูความเปนประชาธิปไตย  

                                                            
       1Bruno  Simma,:  Jo  Aschenbrenner,:  &  Constanze  Schulte.  (1999). The  Human  Rights  
Considerations  in  the  Development  Co-operation  Activities  of  the  EC : The  EU  and  Human  Rights.  
p.  572. 

       2 สิญา  อุทัย.  (2552).  นโยบายรวมดานตางประเทศของสหภาพยุโรปประเด็นสิทธิมนุษยชนคอประเทศที่
สาม  กรณีศึกษาประเด็นสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย  ระหวางป  ค.ศ.  2001-2007.  หนา  57-58. 
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การเลือกตั้งและความชวยเหลือในการสรางคานิยม  ประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชน  หลักนิติรัฐและ
ประชาธิปไตยไดรวมเขาไวในนโยบายดานการพัฒนาของสหภาพยุโรป  แมวาการสนับสนุนพ้ืนฐาน
ตอหลักสิทธิมนุษยชนโดยการใชมาตรการเชิงบวก  จะไมสามารถรับประกันหลักการเคารพสิทธิ
มนุษยชนหรือเปนระบบที่ปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ดีเพียงพอแตก็นับวาเปนพ้ืนฐานของ
การดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชนที่ดี    
 
                 การใชกลไกทางการคา 
      ในปจจุบันการทําขอตกลงของสหภาพยุโรปกับหุนสวน  ไมไดมีเฉพาะเรื่องของการคา
และความชวยเหลือทางดานการพัฒนาเทานั้น  แตยังรวมถึงการสนับสนุนในดานอ่ืน ๆ  เชน   
การปฏิรูปเศรษฐกิจ  การอนามัย  การศึกษา  ความรวมมือและนโยบายสิ่งแวดลอม  รวมทั้งกรอบ
เจรจาทางการเมืองในประเด็นของประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน  โดยเนนประโยชนตอทุกฝาย  
ในการสงเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนของสหภาพยุโรปจากภายในสูภายนอก1  จะเนนที่สิทธิของ
พลเมือง  การเมือง เศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  รวมทั้งยังผลักดันการสงเสริมสิทธิเด็กและ
สตรี   
     ดังน้ันประเด็นดานสิทธิมนุษยชนจึงถือเปนเง่ือนไขที่สําคัญของประเทศที่ตองการ
แสวงหาความรวมมือกับสหภาพยุโรป  ในการทําความตกลงทางการคาและความรวมมือของ
สหภาพยุโรปกับประเทศหุนสวนในรวมทั้งใชมาตรการคว่ําบาตรกับประเทศที่มีการละเมิดหลักสิทธิ
มนุษยชนเชนในประเทศพมา   สําหรับมาตรการเชิงบวกตอประเทศคูเจรจานั้น  สหภาพยุโรปยังมี
ขอเสนอในการลดภาษีนําเขาใหต่ําลงสําหรับประเทศที่มีรายงานโดยองคการแรงงานระหวาง
ประเทศวามีการเคารพมาตรฐานแรงงานและสภาพการทํางานอยูในเกณฑที่ดี  และยังไดจัดสรร
งบประมาณใหกับประเทศหุนสวนในการจัดกิจกรรมรณรงคดานสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยใน
รูปแบบตาง ๆ  ประมาณปละ  100  ลานยูโร2   
     เม่ือสหภาพยุโรปมีการนําบทบัญญัติดานสิทธิมนุษยชนบรรจุไวในสัญญาความตกลง 
ตาง ๆ  กับอาเซียนแลว  ความตกลงทางดานการคาจึงไดถูกเชื่อมโยงเขากับประเด็นสิทธิมนุษยชน
ดวยเชนกัน  แมวาในระดับโลกการคาจะอยูในบริบทของการควบคุมโดยกฎขององคการการคาโลก 
( World  Trade  Organization  : WTO)  ในเง่ือนไขที่เปนขอเสนอทางการคาและมาตรการทาง
การคาตาง ๆ  วาดวยการเคารพตอสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงสิทธิที่
นอกเหนือจากทรัพยสิน  เชน  หลักการประชาธิปไตย  สิทธิเสรีภาพทางการเมือง ความเชื่อมโยง
ระหวางการคาและสิทธิมนุษยชนดูเหมือนจะเปนเรื่องที่ไมนาจะเปนไปได  แตทั้งสองประเด็นนี้ก็ไม

                                                            
       1European  Commission.  (July , 2004).  European  on  the  Move .  p.  4. 
     2European  Commission.  (July , 2011).  European  on  the  Move . p.  5.  
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สามารถที่จะแยกออกจากกันไดอยางเด็ดขาดเพราะสิทธิในการทําการคา (Right to Pursue  a  
trade)1  นั้นมีนัยยะทางดานสิทธิมนุษยชนอยูดวย   
    ในองคกรระดับโลกอยางองคการการคาโลกนั้น มีกฎเกณฑที่เกี่ยวของกับเร่ืองของสิทธิ
มนุษยชนในบริบทที่แคบมาก โดยจะอยูในประเด็นที่เกี่ยวกับมาตรฐานของแรงงาน ซึ่งองคการ
การคาโลกจะยึดเกณฑตามหลักที่องคกรแรงงานระหวางประเทศ ก็ไมไดนําเอาเง่ือนไขในการเคารพ
มาตรฐานของแรงงานไวกับกฎระเบียบทางการคา  อยางไรก็ตาม  สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา
ไดนําประเด็นสิทธิมนุษยชนเขามาเชื่อมโยงกับการคาในรูปแบบทวิภาคี และการคาฝายเดียว โดยที่
กฎระเบียบขององคการการคาโลก  ไมสามารถสกัดกั้นผูคารายใหญทั้งสองนี้ได  จนไดกลายเปน
ธรรมเนียมปฏิบัติของสหภาพยุโรป  ซึ่งจะอยูในรูปแบบทางดานกฎหมายคือ การทําความตกลง
ระหวางกันในรูปแบบทวิภาคี  และมาตรการทางการคาในแงบวกและแงลบ (Carrot  and  Stick)   
ในแงบวกเชน  การใหโควตาการนําเขาเพ่ิมขึ้น  ในแงลบเชน  การคว่ําบาตรทางการคา 
     ในสวนของกฎหมายไดมีการนําบทบัญญัติดานสิทธิมนุษยชนบรรจุไวในสัญญาความตก
ลงระหวางกัน  โดยใหยึดถือวาหลักการเคารพสิทธิมนุษยชนเปนสาระสําคัญของสัญญา  เนื่องจาก
สหภาพยุโรปตองการใหมาตรการการระงับขอตกลงเปนมาตรการสุดทายหลัง  โดยจะมีการเจรจา
หารือกับรัฐคูสัญญากอน หากไมสามารถจัดการกับสถานการณดานสิทธิมนุษยชนใหคลี่คลายได  
และมีการฝาฝน  สหภาพยุโรปสามารถระงับสัญญาความตกลงที่ทําไวระหวางกันได 
     การระงับขอเสนอทางการคาอยูบนพื้นฐานของบัญญัติดานสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับ
การละเมิดสิทธิพลเมือง  และการเมือง  แตโดยหลักการแลวบทบัญญัติไมไดจํากัดอยูเพียงเทานี้  
เนื่องจากการอางตามหลักของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและนโยบายสิทธิมนุษยชนของ
ประชาคมยุโรปน้ันตั้งอยูบนพื้นฐานของสิทธิที่ไมสามารถแบงแยก (indivisibility) ไดจึงเปนการยาก
ที่จะแยกพิจารณาสิทธิทางการเมืองกับสิทธิสังคมและเศรษฐกิจออกจากกัน  เนื่องจากมีการทับซอน
กันอยูระหวางสิทธิในชีวิตตามกฎธรรมชาติของมนุษยหรือสิทธิพลเมืองกับสิทธิในการยังชีพและ
ความปลอดภัยหรือสิทธิดานเศรษฐกิจและสังคม2  รวมถึงการทับซอนระหวางสิทธิโดยธรรมชาติของ
คนงานกับสิทธิของสมาคมการคา 
    ระบบขอเสนอที่ครอบคลุมดานภาษี GPS ที่สหภาพยุโรปนํามาใชถือเปนขอเสนอทาง
การคาฝายเดียวใหกับประเทศกําลังพัฒนาเสมือนเปนการใชมาตรการเชิงบวกใหการใหผลตอบแทน  
แตตอมารัฐภาคีในสัญญาความตกลงวาดวยภาษีและการคา มีการหารือเพ่ือยกเลิกระบบ GSP  ของ
ตนเองและหันมาใชกลไกที่เรียกวา  การแบงขั้นซึ่งยังคงมีการโตเถียงกันอยูในเวทีองคการการคา

                                                            

       
1
 สิญา  อุทัย.  (2552).  นโยบายรวมดานตางประเทศของสหภาพยุโรปประเด็นสิทธิมนุษยชนคอประเทศที่

สาม  กรณีศึกษาประเด็นสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย  ระหวางป  ค.ศ.  2001-2007.  หนา  59. 
       

2Barbara  Brandtner  and  Allan  Rosas.  (1999).  Trade  Preferences  and  Human  Rights : The  EU  
and  Human  Rights.  p.  700.  
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โลกและประชาคมยุโรปก็ยังไมไดนําเอากลไกบทบัญญัติเพ่ือสรางแรงจูงใจทางสังคมกับผลประโยชน
ที่ชัดเจน 
     การนํามาตรการเชิงบวกและเชิงลบมาใช  อาจจะทําใหหลักสิทธิมนุษยชนนั้นมีขอบเขต
ที่กวางขึ้น  การใชมาตรการเชิงลบคว่ําบาตรทางการคาในบางครั้งอาจเปนสวนสําคัญที่ มี
ประสิทธิภาพในการจัดการกับปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในระดับที่รุนแรง  ซึ่งประเทศคูเจรจา
ยอมไมตองการไดรับผลกระทบดานการคาตามไปดวย  แตตองคํานึงวาการใชมาตรการเชิงบวกจะ
เปนแนวทางที่ดึงดูดใจเพื่อใหประชาชนมีเสรีภาพมากกวา  การระงับขอเสนอที่เปนผลประโยชนทาง
การคากับอาเซียนของประชาคมยุโรปจากประเด็นสิทธิมนุษยชนนั้น  สามารถเกิดขึ้นในกรณีที่เปน
การใชมาตรการทางการคาฝายเดียวมากกวาการคาแบบทวิภาคีที่อาจจะสรางปญหากระทบตอ
ผลประโยชนของประชาคมตามมา   
 
               การใชกลไกพหุภาคี 
     นอกจากสหภาพยุโรปจะแสดงบทบาทที่สําคัญในของเวทีโลกในประเด็นสิทธิมนุษยชน
ตอเวทีโลกแลว สหภาพยุโรปยังมีวิธีการดําเนินการในรูปแบบตางๆ  ตออาเซียนในฐานะประเทศคู
เจรจาดวยแลว  ไดแกการแสดงเจตนารมณตอตานการประหารชีวิต  ซึ่งประสบผลสําเร็จนําไปสูการ
ลงมติพักชําระโทษการประหารชีวิตในที่ประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ เ ม่ือวันที่   
18  ธันวาคม ค.ศ. 20071  ซึ่งมาจากแรงผลักดันของสหภาพยุโรปตอการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน
ในเวทีพหุภาคี ความสําเร็จในการดําเนินบทบาทดานสิทธิมนุษยชนในเวทีสหประชาชาตินั้นขึ้นอยู
กับวาสมาชิกขององคการสหประชาชาติที่จะมองสหภาพยุโรปและรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรป
อยางไร  ซึ่งจะดูไดจากความเปนหน่ึงเดียวและความคงที่ในนโยบายสิทธิมนุษยชนของสหภาพ
ยุโรปและรัฐสมาชิก  ที่สงผลทําใหสหภาพยุโรปประสบความสําเร็จโดยเปนผูนําที่มีบทบาทในเวที
สหประชาชาติและเวทีที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชนอ่ืน ๆ 
      ในระหวางการประชุมโดยเฉพาะการประชุมของคณะกรรมาธิการวาดวยเรื่องสิทธิ
มนุษยชนแหงสหประชาชาติ (UN Human  Rights  Commission) และการประชุมสมัชชาใหญ 
(General  Assembly)  ไดมีการกลาวถอยแถลงของรัฐสมาชิกสหภาพยุโรป  ซึ่งเปนวิธีการ
ดําเนินการดานสิทธิมนุษยชนที่สําคัญของสหภาพยุโรปในเวทีพหุภาคี  ซึ่งประเด็นดานการคานั้นมี
ผลตอการปฏิบัติตอนโยบายตางประเทศดานสิทธิมนุษยชน  แตในการใชนโยบายรวมดาน
ตางประเทศและความมั่นคงของประชาคมยุโรปในดานสิทธิมนุษยชนนั้นไมไดลึกซึ้ง  ทําใหนโยบาย
ที่แสดงออกมาเปนเรื่องของกลยุทธที่สหภาพยุโรปเลือกใช  ทําใหการกลาวถอยแถลงในบางครั้งไดมี

                                                            
       1http://www.detha.ec.europa.eu. (October, 2011). 
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การละเวนไมพูดถึงประเด็นสถานการณการละเมิดสิทธิมนุษยชนในบางประเทศ1  เรื่องผลประโยชน
แหงชาติเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งที่ทําใหเกิดอุปสรรคตอการดําเนินการของสมาชิกในทางปฏิบัติ   
     แมวาสหภาพยุโรปจะชูแนวคิดหลักสิทธิมนุษยชนเปนหน่ึงในหาของคานิยมรวมกันของ
สมาชิกสหภาพยุโรปก็ตาม  ประธานสหภาพยุโรปเปนตัวแทนในการเจรจากับภายนอกและประสาน
การประชุมระดับตางๆ  ที่อยูในสวนของเสาหลักที่สองและยังเปนตัวแทนในนามของสหภาพยุโรปใน
การกลาวถอยแถลงอยางเปนทางการ  สวนบทบาทของประเทศที่มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในการ
ดํารงตําแหนงประธานสหภาพยุโรปน้ันยังมีขอจํากัด  การตัดสินใจใด ๆ  ยังคงขึ้นอยูกับหลักฉันทา
มติ  นอกจากนี้แลวสหภาพยุโรปยังมีบทบาทใหการชวยเหลือทางเทคนิคดานการปฏิบัติการของ
สหประชาชาติในประเด็นสิทธิมนุษยชน  โดยการจัดตั้งภารกิจสังเกตการณของประชาคมยุโรป  
(The  European  Community  Monitoring  Mission: ECMM)  ซึ่งมีหนาที่ในการเฝาสังเกตและ
รายงานสถานการณดานสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรม2  ในภารกิจนี้ถือเปนการปฏิบัติการโดย
ลําพังของประชาคมยุโรปที่จะมีการประสานงานรวมกับองคการดานสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ  สหภาพ
ยุโรปไดมีบทบาทเพิ่มขึ้นเม่ือคณะกรรมาธิการยุโรปไดมีการสงเจาหนาที่เขารวมในกิจกรรมของ
สหประชาชาติ3 ในการทํางานรวมกับคณะกรรมาธิการขาหลวงใหญสหประชาชาติวาดวยเรื่องสิทธิ
มนุษยชนโดยเฉพาะดานการประสานงานนโยบายที่เกี่ยวของ 
               สหภาพยุโรปไดพยายามผลักดันนโยบายดานสิทธิมนุษยชนในคณะมนตรีดานสิทธิ
มนุษยชนของสหประชาชน (Human  Rights  Council) โดยเสนอใหมีการออกขอมติตอเหตุการณ
ในเชชเนีย ค.ศ.  2002 และซิมบับเวในค.ศ.  2004  แตก็ยังไมประสบความสําเร็จ  เนื่องจากคณะ
มนตรีดานสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติไดขอใหระงับการออกขอมติไวกอน  ดังน้ันสหภาพยุโรป
จําเปนที่จะตองหาชองทางที่ตางไปจากเดิมในการแสดงบทบาทและการผลักดันหลักสิทธิมนุษยชน
ในเวทีพหุภาคี  ซึ่งองคการการคาโลกถือเปนเวทีระดับโลกที่สหภาพยุโรปสามารถแสดงบทบาท
ดานสิทธิมนุษยชนไดอีกชองทางหนึ่ง  โดยเนนในประเด็นของมาตรฐานแรงงาน ที่เนนในสิทธิทาง
สังคม  และเศรษฐกิจ  แมวาจะมีการตอบโตโดยเฉพาะสังคมและเศรษฐกิจ จากประเทศกําลังพัฒนา
วาเปนการตั้งอุปสรรคทางการคาที่ไมใชภาษี  (non-tariff  barrier) และการปกปองการคาภายใน
ของสหภาพยุโรป  แตสหภาพยุโรปยืนยันตอการเคารพสิทธิขั้นพ้ืนฐานของแรงงาน  ซึ่งจะทําใหเกิด
การคาเสรีและเปนธรรม  (fair trade  and  free  trade) 

                                                            

       
1
Linde  Lindkvist.  (2007).  A  Fair  Weather  Champian? :  The  European  Union  at the  United  Nation  

Human  Rights  Council.  P.  38. 

       
2
 สิญา  อุทัย.  (2552).  นโยบายรวมดานตางประเทศของสหภาพยุโรปประเด็นสิทธิมนุษยชนคอประเทศที่

สาม  กรณีศึกษาประเด็นสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย  ระหวางป  ค.ศ.  2001-2007.  หนา  63. 

      
3
 สิญา  อุทัย.  (2552).  นโยบายรวมดานตางประเทศของสหภาพยุโรปประเด็นสิทธิมนุษยชนคอประเทศที่

สาม  กรณีศึกษาประเด็นสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย  ระหวางป  ค.ศ.  2001-2007.  หนา  63. 
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             คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ (UN Security  Council) ซึ่งถือวาเปนเวทีที่มี
ความสําคัญมีอังกฤษและฝรั่งเศสเปนสมาชิกถาวรและสมาชิกไมถาวรอ่ืนๆ จากภูมิภาคยุโรปที่
ผลัดเปลี่ยนตามวาระ  ยังไดมีการนําประเด็นดานสิทธิมนุษยชนเปนสวนหนึ่งในงานของคณะมนตรี
ความมั่นคง แตการนําประเด็นที่เกี่ยวของกับเร่ืองของสิทธิมนุษยชนขึ้นมาพูดถึงในเวทีคณะมนตรี
ความมั่นคงของสหภาพยุโรปก็มีไมมากนัก 
 

นโยบายสทิธิมนุษยชนของสหภาพยุโรปตออาเซียน  ค.ศ.  1993-2011 
             ค.ศ. 1980 สหภาพยุโรปไดเร่ิมใชประเด็นสิทธิมนุษยชนมาเปนเง่ือนไขในนโยบาย
ตางประเทศ  โดยเฉพาะกับอาเซียน  ทั้งในดานการคา  การเมือง  และเศรษฐกิจ  เชน  การใชอัตรา
ภาษีศุลกากรหรือระบบโควตา โดยสหภาพยุโรปไดมีการนําหลักการดานสิทธิมนุษยชนบรรจุรวมอยู
กับนโยบายดานการตางประเทศและความมั่นคงรวม  (Common Foreign and Security Policies: 
CFSP) เน่ืองจากสหภาพยุโรปตองการมีบทบาททั้งในเวทีการเมืองทั้งระดับภูมิภาคและในระดับโลก    
จึงไดมีแผนในการดําเนินการตางๆ  รวมทั้งการเสริมสรางความเปนเอกภาพของกิจกรรมตางๆ ใน
ดานประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนมากขึ้น นโยบายดานความสัมพันธระหวางประเทศของ
สหภาพยุโรปจึงไดใหความสําคัญตอหลักการเคารพสิทธิมนุษยชนในประเทศตางๆ  เพ่ิมมากขึ้น  
สหภาพยุโรปไดใชความพยายามสงเสริมหลักการความเปนสากลและการไมแบงแยกสิทธิมนุษยชน  
โดยการรับรองจากการประชุมระดับโลกวาดวยสิทธิมนุษยชนที่กรุงเวียนนา ค.ศ.  1993  และ
สนธิสัญญาอัมสเตอรดัมที่มีผลบังคับใชใน ค.ศ. 1999 ซึ่งมีการปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินงานใน
ดานนโยบายการตางประเทศและความมั่นคง1  รวมถึงการใหอํานาจในการทําขอตกลงที่เกี่ยวของ
กับนโยบายรวมในดานตางๆ  สงผลใหสถานะทางกฎหมายมีความชัดเจนและโปรงใสมากขึ้น 
              ในมาตรา 13–14 ของสนธิสัญญาอัมสเตอรดัมยังไดบัญญัติย้ําถึงหลักการดานสิทธิ
มนุษยชนและสิทธิขั้นพ้ืนฐานและกลไกในการเคารพสิทธิมนุษยชนของสหภาพยุโรป  ทําใหสหภาพ
ยุโรปมีผลผูกพันกับกลุมประเทศภายนอกที่สหภาพยุโรปมีความสัมพันธดวย สวนการนําประเด็น
ดานสิทธิมนุษยชนบรรจุไวในนโยบายดานความสัมพันธภายนอกของสหภาพยุโรป  จะตองมีการ
พิจารณาจากมิติภายในดวย  เพราะการดําเนินงานหรือการพัฒนานโยบายจะทําไดในปริบทที่
เหมาะสม  สวนหนึ่งมาจากการบริหารภายในของสหภาพยุโรป  แตหลักการสิทธิมนุษยชนที่มีความ
เปนสากลและไมสามารถแบงแยกได  เม่ือนํามารวมเขาไวในนโยบายของสหภาพยุโรปดาน
ความสัมพันธตอภายนอกแลวยังไมไดรับการสงเสริมใหมีการบังคับใชในแนวทางเดียวกันกับที่มีผล
บังคับใชภายในของสหภาพยุโรป   
 
 
 

                                                            
       1วรลักษณ  สงวนแกว .  (2550).  คุณคาและสถานะทางกฎหมายของรัฐธรรมนูญยุโรป.  หนา  18. 
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              หลักการดานสิทธิมนุษยชนของสหภาพยุโรปตออาเซียน 
            หลักการดานสิทธิมนุษยชนของสหภาพยุโรปตออาเซียน  มุงเนนในหลักของการเคารพ  
สงเสริม  และคุมครองสิทธิมนุษยชนและการเคารพในแนวทางประชาธิปไตยซึ่งถือเปนหลักสําคัญ
ของนโยบายตางประเทศสหภาพยุโรปมาโดยตลอด  สหภาพยุโรปไดใชประเด็นการเคารพสิทธิ
มนุษยชนเปนกรอบเจรจาความรวมมือดานพัฒนาแบบทวิภาคีและแสดงบทบาทในเวทีพหุภาคีโดย
การผลักดันประเด็นสิทธิมนุษยชนตางๆ  เขาสูวาระการประชุม  ซึ่งอยูบนพ้ืนฐานที่วาการพัฒนา
และการสงเสริมประชาธิปไตยและหลักสิทธิมนุษยชนเปนสิ่งที่ตองดําเนินการควบคูกันไปไมสามารถ
แบงแยกได  นอกจากนี้ยังไดนําบทบัญญัติวาดวยการเคารพสิทธิมนุษยชน  (Human  Rights  
Clause)  บรรจุไวในความตกลงวาดวยความรวมมือที่ทํากับประเทศตาง ๆ  ดวย  ซึ่งสหภาพยุโรป
ถือวาหลักการดานสิทธิมนุษยชนนั้นเปนหลักการสากลที่ตั้งอยูบนพื้นฐานคานิยมรวมกันของ
ประชาชนทุกคน1  โดยที่หลักสิทธิมนุษยชนประชาธิปไตยรวมทั้งการพัฒนานั้นเปนประโยชนที่
ตอบสนองซึ่งกันและกัน 
             ค.ศ. 1990 สหภาพยุโรปเนนในหลักการที่เปนเรื่องความเปนสากล  ไมสามารถแบงแยก
ไดและเปนการตอบสนองซึ่งกันและกัน  โดยจะกลายเปนมาตรฐานระหวางประเทศที่สามารถมีแนว
ทางการดําเนินการรวมกัน  ซึ่งเปนการไดนําประเด็นดานสิทธิมนุษยชนรวบเขากับกิจกรรมดาน
ตางๆ  ในการดําเนินความสัมพันธตออาเซียน ซึ่งมีผลตอการใหความชวยเหลือ  การคาและรูปแบบ
ของความรวมมือตางๆ  โดยเมื่ออาเซียนเกิดมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน  อาเซียนตองมีการ
ดําเนินการที่รวดเร็วในระดับเดียวกับสหภาพยุโรป  และเมื่อสถานการณในอาเซียนนั้นอยูในระดับที่
เปนอันตราย  สหภาพยุโรปจะไดสามารถเขาไปมีบทบาทแทรกแซงทางดานสิทธิมนุษยชนได  
            สหภาพยุโรปไดจัดตั้งสํานักงานคณะผูแทนกรรมาธิการยุโรปประจําประเทศไทยขึ้นเพื่อ
ดูแลและสงเสริมความสัมพันธกับประเทศไทย   รวมทั้งความสัมพันธที่อยูในกรอบอาเซียนและอา
เซม  โดยไดมีการประชุมเจาหนาที่ระดับอาวุโสระหวางกันอยูเสมอ  ซึ่งบทบาทของสหภาพยุโรปใน
ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่มีตออาเซียนน้ัน  มักเกิดขึ้นคูไปกับประเด็นการเจรจาทางเศรษฐกิจและ
การเมือง  รวมทั้งโครงการความรวมมือตาง ๆ  ในความสัมพันธระหวางกัน  เพ่ือที่อาเซียนจะได
ปฏิบัติตามหลักการเคารพสิทธิมนุษยชน  อันเปนสิ่งที่สหภาพยุโรปยึดม่ันรวมกันมาโดยตลอด 
            ชวงค.ศ.  1992-1993  สหภาพยุโรปไดออกแถลงการณสาธารณะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ถึง  60  ฉบับ  โดยอยูในกรอบความรวมมือทางการเมือง  ประเทศเปาหมายในอาเซียนคือ  พมา
และอินโดนีเซีย  โดยพมานั้นถูกตัดเสนทางการซื้ออาวุธจากภายนอก  เพราะมีสถิติการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนสูง  อีกทั้งยังขูจะตัดความชวยเหลือในสวนตางๆ  สวนประเทศไทยสหภาพยุโรปไดใช

                                                            
       1 สิญา  อุทัย.  (2552).  นโยบายรวมดานตางประเทศของสหภาพยุโรปประเด็นสิทธิมนุษยชนคอประเทศที่
สาม  กรณีศึกษาประเด็นสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย  ระหวางป  ค.ศ.  2001-2007.  หนา  4. 
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ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่รวมอยูในนโยบายดานตางประเทศ วาจะโอนโควตาการสงออกขาวไทย
จํานวน  12,000  ตันไปใหกับประเทศอื่น  ซึ่งมาจากเหตุผลวาประเทศไทยใชแรงงานเด็ก1   
             นาสังเกตวาสหภาพยุโรปมีการเลือกปฏิบัติในการกําหนดมาตรฐานทางสิทธิมนุษยชนตอ
ประเทศในกลุมอาเซียนที่แตกตางกัน  เชน  กรณีของพมาและอินโดนีเซีย  เพราะในขณะที่ใช
มาตรการอยางเต็มที่กับพมาแตสหภาพยุโรปกลับไมไดใชมาตรการเดียวกันนี้กับอินโดนีเซีย  ทั้งๆ  
ที่ทั้งสองประเด็นอยูในภูมิภาคเดียวกัน  มีประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่คลายกัน  เชน  สิทธิ
เด็กและสตรี  ชนกลุมนอย  ปญหาทางการเมือง  การประหารชีวิตนักโทษทางการเมืองโดย
ปราศจากการไตสวน  การกักขังหนวงเหน่ียวและการทรมาน  ซึ่งสหภาพยุโรปไดใชเครื่องมือทาง
เศรษฐกิจตอประเทศพมาอยางตอเน่ือง   การคว่ําบาตรสินคาจากพมา  และการตัดเสนทางการซื้อ
อาวุธ  สวนอินโดนีเซียจะเปนไปในลักษณะการบังคับใชเพราะเปนกลุมเปาหมายตามที่ไดระบุไวใน
สนธิสัญญา  มากกวาจะเปนการใชเครื่องมือทางเศรษฐกิจอยางจริงจัง  เพราะอินโดนีเซียจัดวาเปน
ประเทศที่มีความสําคัญดานการเมืองและเศรษฐกิจในระดับสูง 
             นโยบายตางประเทศและความมั่นคงรวมกันน้ัน  ถือวาเปนการสรางบทบัญญัติใหม
เกี่ยวกับนโยบายตางประเทศ  ซึ่งแทจริงแลวความรวมมืออยางไมเปนทางการในสวนนี้เกิดขึ้นเปน
ทางเวลามานานแลว  คือความรวมมือเกี่ยวกับนโยบายตางประเทศของประชาคมยุโรปที่มีขึ้น
ภายใตความรวมมือทางการเมืองแหงยุโรป  (European  Political  Cooperation : EPC)  ความ
รวมมือไดทวีความแนนแฟนยิ่งขึ้นทั้งระหวางประเทศสมาชิกรวมถึงความรับผิดชอบตออาเซียน  แม
จะมีการรวมมือกันมากขึ้นแตกลับตองพบกับอุปสรรคมากมายในการดําเนินงาน  ซึ่งมาจาก
ผลประโยชนแหงชาติของแตละประเทศที่ไมเหมือนกัน  แตอยางไรก็ดีไดมีการเสนอแนวทางแกไข
ขอบกพรองความรวมมือน้ีในหลายๆ  ระดับดวยกัน  จนในที่สุดไดพัฒนามาเปนนโยบาย
ตางประเทศและความมั่นคงรวมกัน2 
             วัตถุประสงคของนโยบายตางประเทศและความมั่นคงรวมกัน  ในมาตรา  J.1  แหง
สนธิสัญญามาสทริสตคือ   
 1. เพ่ือพัฒนาและเสริมสรางประชาธิปไตยและกฎเกณฑแหงกฎหมาย  และเคารพตอ
สิทธิมนุษยชน  และเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน 
 2. เพ่ือปกปองคานิยมรวมกัน  ผลประโยชนขั้นพ้ืนฐานเปนเอกราชแหงสหภาพ 
 3. เพ่ือกระชับความมั่นคงแหงสหภาพและประเทศสมาชิกในทุกวิถีทาง 
 4. เพ่ือสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ 
 5. เพ่ือรักษาสันติภาพและสนับสนุนความมั่นคงระหวางประเทศ 

                                                            
       1Negotiator  fend  of  EU  trade  move.  (1996, 18  October).  p. 2.  
       2Elfriede  Regelsburge;   Philippe  de  Schouthute  de  Tervarent; & Wolfgang  Wessels.  (1997).  
Foreign  Policy  of  the  Eur opean  Union :  From  EPC  to  CFSP  and  Beyond. p.  383. 
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             แมในสนธิสัญญาจะกําหนดวัตถุประสงคไวอยางกวางๆ  แตในประเด็นหลักที่ตองทําเปน
อันดับตนๆ  คือ  การเคารพสิทธิมนุษยชนและการสนับสนุนประชาธิปไตย  ซึ่งถือวาเปนกิจกรรม
หลักอยางไมเปนทางการ  ที่ไดรับความรวมมือและสนับสนุนจากประเทศสมาชิกที่พรอมจะละเวน
การกระใด ๆ  ที่อาจมีผลกระทบตอผลประโยชนของสหภาพอันจะทําใหประสิทธิภาพของสหภาพ
ยโุรปในเวทีความสัมพันธระหวางประเทศเสียไป1 
 
               สถาบันหลักทีร่ับผิดชอบการปฎิบัติภารกิจของสหภาพยุโรป 
             สถาบันที่รับผิดชอบการปฏิบัติภารกิจกิจของสหภาพยุโรปประกอบไปดวย  รัฐสภายุโรป  
(The  European  Pariament) คณะมนตรียุโรป (The Council  of  the  European  Union)  
คณะกรรมาธิการยุโรป (The  European  Commission)  และศาลยุติธรรมยุโรป (The European  
Court  of  Justice)  ซึ่งมีบทบาทในประเด็นสิทธิมนุษยชน2คือ 
 
 1.  รัฐสภายุโรป  (The  European  Pariament) 
 อํานาจของรัฐสภายุโรปในการควบคุมการทํางานคณะกรรมาธิการมีมากขึ้นภายหลัง
จากที่สนธิสัญญามาสทริสตมีผลบังคับใช  แตมติของรัฐสภายุโรปจะไมมีผลผูกพันตามกฎหมาย   
แตก็มีกิจกรรมสําคัญทางการเมืองบาง  โดยเฉพาะการใหความสําคัญตอประเด็นปญหาสิทธิ
มนุษยชนมากขึ้น  ซึ่งสามารถดูไดจากการตั้งคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน  เปนคณะกรรมการ
ยอยในดานม่ันคงและตางประเทศ  ซึ่งคณะอนุกรรมการจะจัดพิมพรายงานประจําปที่เกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนทั้งในระดับโลกและระดับนโยบายของสหภาพ  โดยระดับโลกจะเปนการรายงานปญหา
สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในที่ตางๆ  เชน  สิทธิของชนกลุมนอย สิทธิเด็ก  สตรีและ  สิทธิแรงงาน  
การฆาลางเผาพันธุ  สําหรับประเด็นสิทธิมนุษยชนภายนอกสหภาพยุโรปโดยเฉพาะอาเซียนนั้น  
รัฐสภาจะนํามาปรึกษาตอเม่ือจําเปนตองนํามาพิจารณาดานความรวมมือระหวางกัน  ซึ่งรัฐสภา
ยุโรปมีกิจกรรมสําคัญตอประเด็นสิทธิมนุษยชนไดแก 
     1.  เรียกรองใหนานาประเทศใหความสนใจตอปญหาการละเมิดสทิธิมนุษยชน  
เม่ือมีการเยือนตางประเทศ 
     2.  ประธานของรัฐสภายุโรปอาจจะเขียนจดหมายถึงประเทศคูคาโดยผานทาง
รัฐบาลหรือทตู  เพ่ือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนในประเทศนั้นๆ 
     3.  จัดอภิปรายสาธารณะ  เพ่ือประโยชนตอการลงมติของคณะกรรมการในเรื่อง
นั้น ๆ  วาจะดําเนินนโยบายไปในแนวทางใด 

                                                            
       

1 สุภาคพรรณ  ขันชัย.  (2540).  นโยบายตางประเทศของสหภาพยุโรป : ศึกษากรณีเปรียบเทียบการใช
นโยบายสิทธิมนุษยชนตอพมาและอินโดนีเซีย.  หนา 23-31. 
       2กมลินทร  พินิจภูวดล.  (2544,  กรกฏาคม-ธันวาคม)  บทบาทของสหภาพยุโรปในการสงเสริมสิทธิ
มนุษยชนในประเทศที่สาม  :  กรณีศึกษากลุมประเทศอาเซียน.  วารสารยุโรปศึกษา.  9(2): 131. 
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        4.  เอาใจใสตอปญหาสิทธิมนุษยชนทั่วไป  เชน  การตอสูในอาเจะหและการฆา
ลางเผาพันธุชาวติมอรในอินโดนีเซีย 
        5.  เสนอคําถามตอคณะกรรมาธิการ และคณะรฐัมนตรี  เชนการใชอนุสัญญาวา
ดวยการปกปองสิทธิมนุษยชนแหงยุโรป  (European  Convention  on  Human  Rights) หรือการ
บังคับใช (Lome  Convention) 
 
                คณะมนตรียโุรป  (The  Council  of  the European  Union) 
              ตั้งแตค.ศ.  1970  กิจกรรมสวนใหญของคณะมนตรียุโรปจะอยูในกรอบของความรวมมือ
ทางการเมือง  ซึ่งความรวมมือดังกลาวจะเปนไปในลักษณะของการใชความพยายามในอันที่จะใช
นโยบายตางประเทศแหงยุโรปรวมกัน  และประเด็นดานสิทธิมนุษยชนไดถูกกลาวในบทบัญญัติของ
สนธิสัญญายุโรปเดียวถึงสองครั้ง  เม่ือสนธิสัญญามาสทริสตไดรับการลงมติเม่ือค.ศ.  19921  ก็ได
กลาวถึงประเด็นสิทธิมนุษยชนมาอยางตอเนื่อง  โดยจัดเปนภารกิจไวในนโยบายตางประเทศและ
ความมั่นคงรวมกัน  นอกจากนี้ปญหาสิทธิมนุษยชนอาจจะนําเขาสูการพิจารณาของคณะมนตรี
ภายใตนโยบายพัฒนาและเศรษฐกิจระหวางประเทศ  เนื่องจากการใหความชวยเหลือทางเศรษฐกิจ
หรือการพัฒนาตออาเซียนน้ันมีความเกี่ยวของกับสถานการณหรือปญหาสิทธิมนุษยชน 
               ภารกิจดานสิทธิมนุษยชนของคณะมนตรีคอื 
 1. การดําเนินการสงเสริมสิทธิมนุษยชนไปพรอม ๆ  กับการรวบรวมวิธีในการใช
มาตรการเพื่อสงเสริมใหมีรัฐบาลที่ดี  และพยายามลดคาใชจายทางทหารที่มากเกินความจําเปน 
 2.  สรางสถาบันที่เปนประชาธิปไตย ตลอดจนสงเสริมและใหความสาํคัญตอประเด็น
สิทธิมนุษยชนซึ่งเปนมาตรการในเชิงบวก  
 3.  มีมติในการรับนโยบายพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน  เขาไวในความตกลงทุก
ฉบับของสหภาพยุโรปกับอาเซียน 
 4.  ตระหนักถงึความเปนเหตุเปนผลและความจําเปนถกูตองแมนยํา 
 
                คณะกรรมาธกิารยุโรป  (The  European  Commission) 
                  ประเด็นสิทธิมนุษยชนภายในประเทศนอกกลุม  กรรมาธิการจะรับผิดชอบเปนรายๆ ไป  
ซึ่งหนาที่นี้ถือวาเปนนโยบายทั่วไปของคณะกรรมาธิการ  เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและความสัมพันธ
กับตางประเทศ  ซึ่งเปนหน่ึงในนโยบายตางประเทศและความมั่นคงรวมกัน  กอนที่สนธิสัญญา
มาสทริสตจะมีขึ้นน้ัน  ประเด็นทางสิทธิมนุษยชนอยูนอกเหนืออํานาจของคณะกรรมาธิการ  แตเม่ือ
เกิดสนธิสัญญามาสทริสต  สมาชิกหลายประเทศก็ไดสนับสนุนใหสหภาพยุโรปนําอนุสัญญาวาดวย
การปกปองสิทธิมนุษยชนแหงยุโรป  มาใชเปนแนวทางของนโยบายวาดวยสิทธิมนุษยชนของ
สหภาพยุโรป 

                                                            
      1http://www.europa.eu. (November,  2011). 
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              หากเกิดปญหาสิทธิมนุษยชนอยางรุนแรงในประเทศสมาชิก  คณะกรรมาธิการ ก็มักจะ
ใชการทูตแบบเงียบๆ  มากกวาที่จะวิจารณออกสูสาธารณะ  สําหรับปญหาสิทธิมนุษยชนในอาเซียน
นั้น  คณะกรรมาธิการไดใหความสนใจเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะในพมา เม่ือคณะกรรมการทํารายงาน
ปญหาดังกลาว  บทลงโทษที่ตามมาก็อาจจะเปนการลดหรือตัดความชวยเหลือทางการคาหรือเพื่อ
การพัฒนาชั่วคราว1  แตหากสถานการณปญหาสิทธิมนุษยชนไดรับการปรับปรุง  คณะกรรมาธิการ
ก็จะพิจารณาใหความชวยเหลือตอไป 
 
                  ศาลยุติธรรมยโุรป  (The  European  Court  of  Justice) 
              แมวาการปกปองสิทธิมนุษยชนไมไดระบุอยูในสนธิสัญญาโรมภายใตกฎหมายของ
ประชาคม  แตศาลยุติธรรมยุโรปไดถือเอาสิทธิมนุษยชนไวเปนสวนหนึ่งของระเบียบกฎหมายของ
ประชาคม  เชนตัวอยางที่เกิดขึ้นเม่ือค.ศ.  1969  ภายในประชาคม ซึ่งศาลยุติธรรมตัดสินวินิจฉัยวา  
สิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานยอมรวมอยูในหลักทั่วไปของกฏหมายของประชาคม2  และถูกปกครองโดย
ศาล  กฎหมายภายในของประเทศสมาชิกยอมไมขัดกับกฎหมายของประชาคม  ศาลยุติธรรมจึงมี
อํานาจอยางสมบูรณในการตัดสินชี้ขาด  และดําเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายตางๆ  ไดเอง   
ถือไดวาศาลยุติธรรมเปนเสมือนศาลภายในของประเทศสมาชิก  นอกจากนี้แลวศาลยุติธรรมยังได
ประกาศวาประเทศสมาชิกแตละประเทศไมสามารถนําบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญในประเทศของตน  
มาอางเพ่ือรับประกันสิทธิมนุษยชน  เปนสวนหนึ่งของกฎหมายแหงประชาคมไปแลว 
               สําหรับกฎขอบังคับและการใชมาตรการตางๆ  เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิมนุษยชนที่
ระบุไวในกฎหมายของประชาคมนั้น  ศาลยุติธรรมไดแนวทางจากบรรดารัฐธรรมนูญของประเทศ
สมาชิก  และจากสนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยการปกปองสิทธิมนุษยชนฉบับหน่ึง  ซึ่งประเทศ
สมาชิกของสหภาพยุโรปไดลงนามรับรองทุกประเทศแลว  นั่นก็คือ  อนุสัญญาวาดวยการปกปอง
สิทธิมนุษยชนแหงยุโรป  
               ดังน้ัน  กฎหมายสิทธิมนุษยชนกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานตางๆ ที่ปรากฏอยูในอนุสัญญาฯ  
ฉบับนี้  ที่อยูภายใตกรอบของประชาคมตองมีความ รวมไปถึงมาตรการตางๆ ที่ศาลยุติธรรม
นํามาใชก็มาจากอนุสัญญาฯ   ดังกล าวดวยเชนกัน ซ่ึงพิจารณาไดจากมาตรการ   F(2)   
ของสนธิสัญญามาสทริสตที่บัญญัติไว  “สหภาพจะเคารพสิทธิขั้นพ้ืนฐาน  ตามที่ไดรับการรับประกัน
โดยอนุสัญญาวาดวยการปกปองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานแหงยุโรป  ซึ่งไดลงนาม
รวมกันเม่ือวันที่  4  พฤศจิกายน  ค.ศ. 1950 ณ  กรุงโรม  และตามแนวทางที่เปนผลมาจากบรรดา

                                                            
       1 สุภาคพรรณ  ขันชัย.  (2540).  นโยบายตางประเทศของสหภาพยุโรป : ศึกษากรณีเปรียบเทียบการใช
นโยบายสิทธิมนุษยชนตอพมาและอินโดนีเซีย.  หนา  28-29. 
       2Evelyn  Ellis; &  Takis  Tridimas.  (1995).  Public  Law  of the  European  Community. p.86. 
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บทบัญญัติตางๆ  ตามรัฐธรรมนูญของประเทศสมาชิก  ในฐานะที่เปนหลักทั่วไปของกฎหมายของ
ประชาคม”1 
 

การดําเนินการดานสิทธิมนุษยชนของสหภาพยุโรปตออาเซียน 
             การดานสิทธิมนุษยชนของสหภาพยุโรปกับอาเซียนผานวิถีทางการทูต นโยบาย
ตางประเทศและหลักกฎหมายคือ  การใชเครื่องมือที่หลากหลายในการดําเนินความสัมพันธระหวาง
ประเทศระหวางสหภาพยุโรปกับอาเซียน  เปนการสงเสริมหลักการดานสิทธิมนุษยชนและ
ประชาธิปไตย  โดยจะอยูในนโยบายรวมดานการตางประเทศและความมั่นคง  โดยจะมีการ
ปฏิบัติการรวมกันใน  3  ลักษณะ  คือ  การกําหนดยุทธศาสตรรวมกัน  (Common  Strategies)  
การกําหนดทาทีรวมกัน  (Common  Position)  และการกําหนดมาตรการรวมกัน  (Joint  Actions)  
ซึ่งเปนความรวมมือของเสาหลักที่สอง และยังไดสรางเครื่องมืออ่ืน ๆ  ที่สําคัญตอประเด็นดานสิทธิ
มนุษยชนขึ้นดวยคือ2  
 
              การยื่นหนังสือทางการทูตและการออกแถลงการณ (Démarches and  
declarations)  
             ประธานสหภาพยุโรป (EU  Presidency) มักจะใชในธรรมเนียมปฏิบัติอยางเปนความลับ
หรือเฉพาะกิจ ในรูปแบบของแถลงการณกับสาธารณชนตอรัฐบาลของรัฐน้ัน ๆ  เพ่ือใหมีการเคารพ
สิทธิมนุษยชน  โดยมีการใชมาตรการดังกลาวมาแลวกวา  60  ประเทศ3ตั้งแตเดือนกรกฎาคม   
ค.ศ.  2004 เปนตนมา  การออกแถลงการณยังเปนการสงผานขอความเพื่อแสดงจุดยืนและทาทีของ
สหภาพยุโรปในประเด็นที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน เครื่องมือดังกลาวมีจุดมุงหมายหลักเพื่อ
จัดการใหความคุมครองตอผูปกปองสิทธิมนุษยชน  (Human  Rights  Defender) เชน การกักขัง
หนวงเหน่ียวที่ผิดกฎหมาย  การทารุณกรรม  การลงโทษประหารชีวิต  รวมทั้งการคุมครองเด็ก  
และผูลี้ภัย  
  
              หลักเกณฑการปฏิบัติของสหภาพยุโรปวาดวยเรื่องสิทธิมนุษยชน  (EU  Guideline  
on  Human  Rights)   
              คณะมนตรีสหภาพยุโรปเปนผูออกเอกสารดานนโยบาย  โดยที่เอกสารจะเผยแพรเปน
ภาษาของสมาชิกสหภาพยุโรปทั้งหมด ซึ่งจะครอบคลุมในประเด็นดานสิทธิมนุษยชนที่สําคัญของรัฐ

                                                            
      1 สุภาคพรรณ  ขันชัย.  (2540).  นโยบายตางประเทศของสหภาพยุโรป : ศึกษากรณีเปรียบเทียบการใช
นโยบายสิทธิมนุษยชนตอพมาและอินโดนีเซีย.  หนา  30. 

     
2
 สิญา  อุทัย.  (2552).  นโยบายรวมดานตางประเทศของสหภาพยุโรปประเด็นสิทธิมนุษยชนคอประเทศที่สาม  

กรณีศึกษาประเด็นสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย  ระหวางป  ค.ศ.  2001-2007.  หนา  48‐55. 
       3http://www.  detha.ec.europa.eu/home.htm.  (October,  2011). 
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สมาชิก  อันไดแก  การลงโทษประหารชีวิต การทารุณกรรม การปฏิบัติหรือการลงโทษที่ไร
มนุษยธรรม ความขัดแยงในเรื่องการถือครองอาวุธและเด็ก  ผูปกปองสิทธิมนุษยชนและการเจรจา
ดานสิทธิมนุษยชน หลักเกณฑดังกลาวถือเปนเครื่องมือของสหภาพยุโรปในการดําเนินนโยบายสิทธิ
มนุษยชนในประเด็นตางๆ    
               ในค.ศ.  1994  ไดมีความริเร่ิมยุโรปในเรื่องประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน  
(European   Initiative  for  Democracy  and  Human  Rights:  EIDHR)  การยกเลิกโทษ
ประหารชีวิตเปนหน่ึงในวัตถุประสงคหลักของโครงการนี้  แตสหภาพยุโรปกลับพบวาตัวเลขของการ
ประหารชีวิตทั่วโลกยังคงมีอยูสูง แมวากวาครึ่งหนึ่งของประเทศทั่วโลกไดมีการยกเลิกการประหาร
ชีวิตแลวทั้งในสวนของกฎหมายในทางปฏิบัติโดยสหภาพยุโรปไดจัดสรรเงินจํานวนกวา  15  ลาน 
ยูโรเพ่ือสนับสนุนโครงการภาคประชาชนของประเทศนั้น ๆ1  คณะกรรมาธิการยุโรปมีความตั้งใจที่
จะทําใหการลงโทษประหารชีวิตที่มีอยูทั่วโลกนี้หมดไปผานการดําเนินงานทางการทูตและการเปนผู
บริจาคเงินชวยเหลือรายใหญ สหภาพยุโรปมีบทบาทนําในความพยายามระหวางประเทศใหมีการ
ยกเลิกโทษประหารชีวิต  นอกจากนี้ยังไดมีการยื่นหนังสือทางการทูตตอประเทศตางๆ  เพ่ือใหมี
การยกเลิกโทษประหารชีวิต   
               เร่ืองของผูปกปองสิทธิมนุษยชนนับวาเปนอีกประเด็นหน่ึงที่นาสนใจ  เพราะผูปกปอง
สิทธิมนุษยชนคือผูที่ทํางานในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  การชวยเหลือผูที่ตกเปน
เหยื่อ  ตอตานการฝาฝนสิทธิมนุษยชนหนาที่ตางๆ  เหลานี้ทําใหผูปกปองสิทธิมนุษยชนตกเปนเปา
โจมตีในหลายๆ  ประเทศ2   ซึ่งสหภาพยุโรปมีแนวนโยบายในการรับประกันความคุมครองตอผู
ปกปองสิทธิมนุษยชนเพ่ือสนับสนุนการทํางานขององคการดานสิทธิมนุษยชนที่ตกอยูในความเสี่ยง 
หนาที่ตางๆ  เหลานี้ทําใหผูปกปองสิทธิมนุษยชนตกเปนเปาโจมตีในหลายๆ  ประเทศ  โดยสหภาพ
ยุโรปจะมีบทบาทในการผลักดันรัฐบาลใหความเคารพและคุมครองกับผูปกปองสิทธิมนุษยชน  อัน
เกิดจากภัยการถูกขมขูหรือคุกคามนอกจากนี้แลวยังมีการใหความชวยเหลือโดยการติดตอ
ประสานงานกับผูปกปองสิทธิมนุษยชนตามสมควรอีกดวย 
    
                การเจรจาหารือในประเดน็สิทธิมนุษยชน   
               สหภาพยุโรปไดนําประเด็นดานสิทธิมนุษยชนเขาสูการเจรจาทางการเมืองกับอาเซียน    
โดยมีระดับการเจรจาที่หลากหลาย  นอกจากนี้ในการประชุมสุดยอดระหวางสหภาพยุโรปและ
รัสเซียเดือนพฤศจิกายน  ค.ศ.  2004  ก็ไดมีความเห็นพองที่จะเร่ิมจัดตั้งรูปแบบการหารือดานสิทธิ
มนุษยชน  ซึ่งจะเปนสวนสําคัญตอความสัมพันธระหวางสหภาพยุโรปและรัสเซีย การหารือทั่วไปใน
ดานสิทธิมนุษยชนของสหภาพยุโรปยังไดมีขึ้นกับคูเจรจาประเทศอื่นๆ เชน สหรัฐอเมริกา  แคนาดา  

                                                            
       1http://www.detha.ec.europa.  (October,  2011).  
       2ผูแทนคณะกรรมาธิการยุโรปประจําประเทศไทย.  (พฤศจิกายน,  2008).  แนวปฏิบัติของสหภาพยุโรปตอ
นักปกปองสิทธิมนุษยชน.  หนา  6-8. 
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ญี่ปุน  ซึ่งเปนรูปแบบของการประชุมผูเชี่ยวชาญที่จะผลักดันประเด็นทางดานสิทธิมนุษยชนที่สําคัญ
ในสูการประชุมในการกรอบของสหประชาชาติรูปแบบของการเจรจาหารือน้ีมีจุดประสงคเพ่ือเก็บ
ขอมูลสถานการณดานสิทธิมนุษยชนในอาเซียนมาตรการที่จะสามารถหาสาเหตุของปญหาที่อาจ
นําไปสูความขัดแยงในอนาคตรวมทั้งยังเปนการสรางมาตรฐานดานสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลตางๆ  
ใหอยูในระดับระหวางประเทศและระดับที่สหภาพยุโรปปฏิบัติ 
 
                  กองทุนสนับสนุนกิจกรรมภายใตการริเริ่มของยุโรปเพื่อประชาธิปไตยและสทิธิ
มนุษยชน  (European  Initiative  for  Democracy  and  Human  Rights:  EIDHR)   
               จัดตั้งขึ้นมาในรูปแบบขององคกรภาคประชาสังคมทั้งจากระดับทองถิ่นและระดับ
ระหวางประเทศ  ซึ่งจะใหความชวยเหลือสนับสนุนที่เปนอิสระจากหนวยงานทางการเงินระดับโลก  
และไมจําเปนตองไดรับความยินยอมจากรัฐบาลหรือผูมีอํานาจของในกลุมอาเซียน1 ซึ่งกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจะมีทั้งระดับประเทศ  ระดับภูมิภาคและระดับระหวางประเทศ  โดยคณะกรรมาธิการยุโรปจะ
พิจารณาโครงการตางๆ เพ่ือที่จะกําหนดรูปแบบและคัดเลือกขอเสนอโครงการจากองทุนสนับสนุน
กิจกรรมภายใตการริเริ่มของยุโรปเพ่ือประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน   รวมทั้งยังมีการประเมินผล
ของโครงการในดานตางๆ  ดวยซ่ึงจะเปนหนาที่ของสํานักงานผูแทนคณะกรรมาธิการยุโรปใน
อาเซียนจะเปนผูใหการดําเนินการโครงการเหลานั้น 
  
                     บทบัญญัติดานสิทธิมนุษยชนในการทําความตกลงกับอาเซยีน   
                ค.ศ. 1995  ประชาคมยุโรปไดตัดสินใจใหมีการบรรจุบทบัญญัติทางดานสิทธิมนุษยชน
ไวในการทําสัญญาขอตกลงระหวางสหภาพยุโรปกับอาเซียนในทุกดาน  โดยเนื้อหาของบทบัญญัติ
ดานสิทธิมนุษยชนที่ถูกบรรจุไวในความตกลงตางๆ นั้นจะมีความแตกตางกันไปในแตละประเทศซึ่ง
บทบัญญัติดานสิทธิมนุษยชนนี้อนุญาตใหภาคีของความตกลงใชมาตรการที่เขมงวดตอตานอีกฝาย
หนึ่งที่พบวามีการฝาฝนขอตกลงในสัญญา  ในกรณีที่มีเหตุการณซึ่งถือเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
ทําใหประเด็นทางดานสิทธิมนุษยชนเปนเรื่องของผลประโยชนรวมกันในการเจรจาเหมือนเปน
มาตรการเชิงบวกตอเง่ือนไขที่สําคัญในการทําขอตกลง   
                ประชาคมยุโรปตองเผชิญกับปญหาสําคัญกอนหนานี้การทําสัญญาหรือขอตกลงทาง
การคา  เพราะอนุสัญญาเวียนนาวาดวยกฎหมายและสนธิสัญญาก็ไมไดระบุใหมีบทบังคับในทันที 
สําหรับการยกเลิกหรือระงับการใชสนธิสัญญาอันเปนผลมาจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน  ดังน้ันเม่ือ
รัฐบาลของประเทศในกลุมประเทศอาเซียนไดกลายเปนตัวการหลักในการละเมิดสิทธิมนุษยชน   
ประชาคมยุโรปจึงไมสามารถทําการคว่ําบาตรเพื่อตอตานรัฐเหลานั้นได  จากนั้นไดมีการดําเนินการ
ระงับการทําสัญญากับประเทศที่เกิดสงครามกลางเมืองหรือมีความขัดแยงภายใน  โดยอาศัย
อนุสัญญาเวียนนาวาดวยกฎหมายเกี่ยวกับสนธิสัญญา  (Vienna  Convention  on  the  Law  of  

                                                            
       

1EU  Annual  Report  on  Human  Rights.  (2007).  p.  25.  



69 
 

Treaties) ค.ศ.  1969  มาตรการที่เกี่ยวกับการยกเลิกซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานในเรื่องของการแทรกแซง
ตอการกระทําที่ไมสามารถรับได  (Impossibility  of  performance)  ของขอบังคับในสนธิสัญญากับ
อาเซียนตามมาตรการ  61   และจากแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงหลักการพื้นฐานของสภาวะ
แวดลอม  (Fundamental  change  of  circumstance)  ในมาตรา  621 
             ดังน้ันภายใตอนุสัญญาเวียนนาทําใหสามารถยกเลิกหรือระงับไดสนธิสัญญาตามาตรา
ดังกลาวได และในมาตราที่ 60   ระบุวาในกรณีที่สนธิสัญญาถูกละเมิดใหถือเปนอันสิ้นสุดลง  
เนื่องจากมีการละเมิดองคประกอบของเงื่อนไขที่สําคัญในวัตถุประสงคของสนธิสัญญา การยกเลิก
หรือระงับสนธิสัญญาอันเน่ืองมาจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนสามารถทําไดถาระดับของการ
คุมครองสิทธิมนุษยชนในประเทศนั้นเกี่ยวโยงอยูกับสาระสําคัญของสนธิสัญญาฉบับนั้น การ
ตัดสินใจที่จะใหบทบัญญัติดานสิทธิมนุษยชนเปนสาระสําคัญอยูในทุกสวนของขอตกลงทางการคา
และความรวมมือตางๆ  นั้น  ประชาคมยุโรปจึงตองสรางกลไกใหสามารถใชมาตรการยกเลิกหรือ
ระงับขอตกลงที่เกิดขึ้นระหวางกันเปนมาตรการสุดทายได 
              ใน ค.ศ.  1948 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน  (Universal  Declaration)   
ใน ค.ศ.  1975 รางกฎหมายเฮลซิงกิ  (Helsinki  Final  Act)  และรวมทั้งในค.ศ.  1990  กฎบัตร
ปารีส  (Charter  of  Paris)  เปนลําดับเวลาที่ใชระบุถึงมาตรฐานสิทธิมนุษยชนในแตละชวง  ตอมา
ในวันที่   28  พฤศจิกายน  ค.ศ.  1991  คณะมนตรีสหภาพยุโรปไดมีการรับมติใหมีการเชื่อมโยง
ประเด็นสิทธิมนุษยชนเขากับเร่ืองประชาธิปไตยและการพัฒนา  และกําหนดใหเปนวัตถุประสงคที่
ชัดแจงอยูในนโยบายดานการพัฒนาของคณะกรรมาธิการยุโรป  โดยเนนเฉพาะที่สิทธิทางดาน
การเมืองและพลเมือง  คณะมนตรีสหภาพยุโรปไดย้ําเฉพาะถึงแนวทางของสิทธิมนุษยชนในเชิง
บวกตอความสัมพันธกับอาเซียน  ซึ่งเปนเรื่องของการตั้งกรอบการเจรจาทางการเมืองรวมกัน
มากกวาที่จะใชมาตรการคว่ําบาตร  มาตรการเชิงลบ  คือมาตรการสุดทายที่สหภาพยุโรปจะ
นํามาใชในกรณีของการตอตานความรุนแรงกับประเทศคูเจรจา   
              วันที่  11 พฤษภาคม  ค.ศ. 1992 คณะมนตรีสหภาพยุโรปไดประกาศใหการเคารพใน
หลักการประชาธิปไตยถือเปนสาระสําคัญอยูในการทําสัญญาระหวางคณะกรรมาธิการยุโรปรวมทั้ง
ไดมีการออกปฏิญญา  ในการประชุมวาดวยความมั่นคงและความรวมมือในยุโรป  (Conference  on  
Security  and  Cooperation  in  Europe :  CSCE)  หลังจากปฏิญญานี้เกิดขึ้นแลว  ทําใหขอ
สัญญาของคณะกรรมาธิการยุโรปกับประเทศในแถบทะเลบอลติก  อัลบาเนียและอาเซียน  มีการอาง
ถึงประเด็นทางดานสิทธิมนุษยชนไวเสมือนเปนสาระสําคัญ  เพ่ือที่จะใหสถานการณที่เกิดขึ้นตามที่
ระบุไวในมาตรา  60 ของอนุสัญญาเวียนนาเรื่องการคว่ําบาตรหรือระงับความตกลงมีความเขมแข็ง
มากขึ้น  คณะกรรมาธิการยุโรปไดนําเอาเนื้อหาโดยรวมที่เกี่ยวกับบทบัญญัติดานสิทธิมนุษยชนไว

                                                            
       1 Eibe  Riedel,:  and  Martin  will.  (1999).  Human  Rights  Clause  in  External  Agreement  of  the  
EC :  The  Eu  and  Human  Rights.  p.  723. 
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ในความตกลงของสหภาพยุโรปกับอาเซียน  รวมทั้งยังไดบรรจุคําศัพทมาตรฐานของบทบัญญัติดาน
สิทธิมนุษยชนไวในสวนของภาคผนวกและการตีความปฏิญญา  ดังน้ัน  ในสวนของอารัมภาบทใน
หนังสือสัญญาแตละฉบับจะรวมเอาเรื่องที่เปนการอางถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและคานิยม
ประชาธิปไตยเอาไวดวย  นอกจากนั้น  ยังตองกลาวถึงเครื่องมือทางดานสิทธิมนุษยชนที่มีความ
เกี่ยวของกันของภาคีทั้งสอง  เชน  ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน  ซึ่งเปนการสรางความ
แข็งแกรงใหนโยบายภายในและภายนอกของภาคีและสรางองคประกอบที่สําคัญใหเกิดขึ้นในหนังสือ
สัญญา 
             คณะกรรมาธิการยุโรปได เสนอวาในหนังสือสัญญาควรจะมีบทบัญญัติที่ระบุถึง
องคประกอบสําคัญ  (Essential  Elements)  ไววา  “เง่ือนไขขอบังคับทั้งหมดที่เกี่ยวของกับความ
ตกลงจะตองอยูบนพ้ืนฐานของหลักการประชาธิปไตยและการเคารพสิทธิมนุษยชนในนโยบาย
ภายในและนโยบายระหวางประเทศของรัฐภาคีทั้งหมด”  โดยจะตองปรับเปลี่ยนตามสภาวะแวดลอม
ที่เกี่ยวของในการทําสัญญา  เชน  การเปนสมาชิกองคการเพื่อความมั่นคงและความรวมมือแหง
ยุโรป  (Organization  for  Security  and  Co-operation  in  Europe: OSCE)  หรือหลักการ
เศรษฐกิจแบบตลาด1  ซึ่งควรจะกลาวถึงการดําเนินการและมาตรการไวเปนหมวดมาตราในกรณีที่
เกิดความลมเหลวที่เกิดขึ้นในภาคี  เพ่ือที่จะเปนพันธกรณีในการทําสัญญา   
             เม่ือขอสัญญาเกิดปญหา  จะมีการนํามาตรการตางๆ  ออกมาใชเปนเงื่อนไขตามลําดับที่
ยึดการเคารพหลักการที่เหมาะสมกับปญหาที่เกิดขึ้นในการแสดงทาทีของสหภาพยุโรป  และควรมี
การแนบคําประกาศปฏิญญาที่มีการแปลความไวในขอสัญญาเพื่อใหความหมายของคําวา  กรณี
ฉุกเฉินพิเศษ  (Cases  of  special  urgency) มีความชัดเจนขึ้น  สําหรับการตรวจสอบเรื่องของ
การใชบทบัญญัติดานสิทธิมนุษยชนนั้น  สถานการณดานสิทธิมนุษยชนในอาเซียนจะไดรับการ
ตรวจสอบ  โดยเอกอัครราชทูตของสมาชิกสหภาพยุโรปและมีการสงรายงานตอประธานคณะมนตรี
ของสหภาพยุโรปอยางตอเนื่อง  ในบางครั้ง  บทบัญญัติดานสิทธิมนุษยชนไดถูกกําหนดใหมีการ
ตรวจสอบจากรัฐสภายุโรปและองคการพัฒนาเอกชน   
              ใน ค.ศ.  2000  รัฐสภายุโรปไดรางขอเสนอไวในบทบัญญัติดานสิทธิมนุษยชนซึ่งมีการ
อธิบายรายละเอียดไวในรายงานประจําป  2002  โดยมุงเนนไปในเรื่องวิธีการดําเนินการและการให
บทบัญญัติไดทําหนาที่ตามจุดประสงคที่วางไว  คณะกรรมาธิการยุโรปจึงไดวางหลักของบทบัญญัติ
ดานสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะไวในขอตกลงของประชาคมกับประเทศที่สามเหมือนเปนเครื่องมือเชิง
บวกในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย ซึ่งจะทําใหขอเสนอในบทบัญญัติอยูในแนวทาง
ที่เกิดขึ้นจริงได  ในการที่จะสรางความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนใหเกิดขึ้นไดมากกวาที่
บทบัญญัติจะกลายเปนเครื่องมือสําหรับกําหนดหลักเกณฑเพ่ือที่จะระงับขอตกลงระหวางกัน  
 

                                                            
       

1Vaughne  Miller.  (2004).  The  Human  Rights  Clause  in  the  EU’s  external  agreements.  p.  16.   
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              อยางไรก็ตาม  ทางคณะกรรมาธิการยุโรปไดเห็นพองวาในบางสถานการณมาตรการใน
การลงโทษยังคงมีความจําเปนอยู  ซึ่งเม่ือไดมีการประเมินสถานการณในประเทศที่มีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนอยางรอบคอบแลว  ในค.ศ.  1996  การใชบทบัญญัติดานสิทธิมนุษยชนกอใหเกิดเหตุที่
ตามมาหลายอยาง  รวมทั้งกรณีที่มีการอางจากสมาชิกอันทรงเกียรติ  (Honourable  Member)  
บางประเทศ  ในการใหความเปนธรรมตออาเซียนโดยใชการหารืออยางเปนทางการ  หรือการระงับ
ความรวมมือและมาตรการลงโทษอื่นๆ  โดยสถานการณทางการเมืองประชาธิปไตยและสิทธิ
มนุษยชนของอาเซียนจะถูกนํามาประเมินอยางละเอียดรอบคอบ  คณะกรรมาธิการยุโรปได
หลีกเลี่ยงที่จะใชกลไกหรือวิธีที่เปนแบบเดียวกันในแตละประเทศในกลุมอาเซียน  ซึ่งจะทําใหเกิด
ความลมเหลวในการสรางความเขาใจตอสถานการณที่มีสุมเสี่ยงในการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ
อาเซียน  คณะกรรมาธิการยุโรปพยายามที่จะโนมนาวอาเซียนในการทําขอตกลง  โดยใชวิธีการรูป
แบบเดิมเพ่ือระงับหรือชะลอการตัดสินใจการเจรจาความตกลงแบบทวิภาคีหรือการลงนามขอตกลง
ตามวิธีการที่ไดรับการแนะนําจากสมาชิกอันทรงเกียรติ 
 
              การจัดการกับวิกฤตการณและการปองกันความขัดแยง  จะอยูในขอบเขตการ
ทํางานของนโยบายความมั่นคงและการปองกันของยุโรป  (European  Security  and  
Defense  Policy  :  ESDP)  
              คณะมนตรีสหภาพยุโรปไดรับรายงานจากประธานสหภาพยุโรป  เกี่ยวกับขอบเขตการ
ทํางานการจัดการกับวิกฤตการณเปนการขยายกิจกรรมทั้งสวนของทหารและพลเรือน  ตั้งแต
ภารกิจการรักษาสันติภาพ  การเฝาสังเกตกระบวนการสันติภาพ  เชน  การปฏิบัติสังเกตการณใน
อาเจะห  (Aceh Monitoring  Mission: AMM)  ซึ่งมีการบันทึกความเขาใจ  (MOU) ระหวางรัฐบาล
อินโดนีเซียกับสหภาพยุโรปและขบวนการปลดปลอยอาเจะห  ซึ่งการปฏิบัติสังเกตการณในอาเจะห
นี้ถือเปนการปฏิบัติการแรกของการทํางานของนโยบายความมั่นคงและการปองกันของยุโรป     
ที่เปนการดําเนินการอยางชัดเจนตอการสังเกตการณดานสิทธิมนุษยชน1  โดยสถานการณดานสิทธิ
มนุษยชนในอาเจะหในชวงที่มีการปฏิบัติการถือวามีความคงที่  ไมมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนทาง
รางกายและมีเหตุการณที่สงผลตอความปลอดภัยในระดับที่ควรระมัดระวังเพียงเล็กนอย   
ซึ่งรายงานดังกลาวทําขึ้นเพ่ือเปนการจัดการการปองกันความขัดแยง  รวมถึงการดําเนินการและ
รายงานความกาวหนาของโครงการในพื้นที่ที่เกี่ยวของ   
 
 
 
 

                                                            
       1 สิญา  อุทัย.  (2552).  นโยบายรวมดานตางประเทศของสหภาพยุโรปประเด็นสิทธิมนุษยชนคอประเทศที่
สาม  กรณีศึกษาประเด็นสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย  ระหวางป  ค.ศ.  2001-2007.  หนา  50. 
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                   สภาพปญหาการละเมิดสทิธิมนุษยชนในกลุมประเทศอาเซียน 
                   พมา 
       ในค.ศ. 1962 นายพลเน วิน  ไดทําการปฏิวัติโคนลมรัฐบาลพลเรือนนํากองทัพพมาเขา
สูอํานาจทางการเมือง    ภายหลังจากการประกาศเอกราชจากอังกฤษและเปลี่ยนการปกครองจาก
ระบอบประชาธิปไตยไปสูระบอบสังคมนิยมวิถีพมา (The Burmese  way of  Socialism) มีทหาร
เปนผูบริหารประเทศ  ยกเลิกรัฐสภา  สภาผูแทนราษฎร ยุบพรรคการเมืองตางๆ ตลอดจนมีการ
โอนกิจการที่ดําเนินการโดยเอกชนใหเปนของรัฐบาล  เพ่ือปองกันชาวตางชาติไมใหเปนเจาของ
กิจการ  นอกจากนี้แลวรัฐบาลยังไดทําการควบคุมการซื้อขาย การผลิต อันเปนการปองกันผลกําไร
ไมใหตกไปอยูในมือของนายทุน นับตั้งแตค.ศ. 1962 เปนตนมา พลเรือนของพมาไมเคยไดกาว
ขึ้นมามีบทบาทสําคัญทางการเมือง  ไมวาจะเปนสล็อค  (State  Law  and  Order  Restoration  
Council: SLORC)  และ เอส พี ดี ซี  (State  Peace  and  Development  Council: SPDC)  
ตลอดระยะเวลาแหงการใชระบอบสังคมนิยมในการปกครองพมาของนายพลเน  วิน  ไดพิสูจนให
ประชาชนพมาและประชมโลกไดเห็นวาวิถีทางดังกลาวไมสามารถนําพาพมาไปสูความเจริญรุงเรือง
และกาวหนาได  แตกลับทําใหพมาที่เปนอูขาวแหงเอเชีย  กลับกลายเปนประเทศดอยพัฒนา1 ตาม
มาตรฐานขององคการสหประชาชาติคือทั้งเศรษฐกิจและมาตรฐานการดํารงชีวิตของประชาชนชาว
พมาตกต่ําลงอยางมาก   
       ในค.ศ.  1987  โดยที่ไมมีการแจงลวงหนารัฐบาลทหารพมาไดยกเลิกธนบัตรราคา   
25 , 35  75  จาดซึ่งเปนธนบัตรฉบับเล็กที่ประชาชนถือครองมากที่สุดลง  และไมมีการชดใชให
สงผลใหประชาชนเกิดความเดือดรอน  นอกจากนี้แลวนักศึกษาที่พอแมสงเงินใหมาศึกษาเลาเรียนก็
เปนผูไดรับผลกระทบอยางมาก  เพราะเงินที่มีอยูไมมือกลับกลายเปนสิ่งไมมีคาอีกตอไป2  
นักศึกษาจึงกลายเปนกลุมที่บทบาทสําคัญมากในการกอการประทวงเรียกรองใหรัฐบาลพมาคืน
อํานาจใหกับพลเรือนผานการเลือกตั้ง  ค.ศ.  1988  การประทวงที่ยืดเยื้อนํามาซึ่งรัฐบาลทหารพมา
ใชวิธีการสังหารในการปราบปรามนักศึกษาและประชาชนผูเรียกรองประชาธิปไตย  และจัดตั้งสภา
ฟนฟูกฎระเบียบแหงรัฐหรือสล็อคเขามาเปนรัฐบาลชุดใหมบริหารประเทศแทน   
        ในค.ศ.  1990  รัฐบาลทหารพมาไดพยายามผอนคลายสถานการณอันตึงเครียดนี้ดวย
การจัดให มีการเลือกตั้ งทั่วไป   ผลปรากฏวาพรรคสันนิบาตแหงชาติ เ พ่ือประชาธิปไตย   
(The  National  League  for  Democracy: NLD)  ซึ่งมีนางอองซาน  ซูจี เปนเลขาธิการพรรค
ไดรับการเลือกตั้งเขามา 396  ที่นั่ง  จากทั้งหมด  485  ที่นั่ง  คิดเปนรอยละ  85 ของที่นั่งทั้งหมด 
คะแนนที่พรรค  NLD ไดรับในการเลือกตั้งครั้งน้ีถือวาเปนการชนะที่ใสสะอาดอีกทั้งยังไดสรางความ
ตกใจใหกับรัฐบาลทหารพมาเปนอยางมาก  เพราะเปนสัญลักษณอันแสดงใหเห็นวาประชาชนพมา

                                                            
       1พรพิมล  ตรีโชติ.  (2547).  เสนทางสูประชาธิปไตยในพมา: ยังไมพนพงหนาม.  เอเชียตะวันออกเฉียงใต
กระบวนการเปนประชาธิปไตยและการเมืองสมัยใหม. หนา 267.  

       
2
แหลงเดิม.  หนา  242. 
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ปฏิเสธรัฐบาลทหารอันเปนการแสดงออกที่ประชาชนสามารถจะกระทําได  สวนรัฐบาลทหาร 
สงพรรค  (The  Naitonal  Unity  Party: NUP)  เขาลงเลือกตั้งแตไดรับเลือกเขาเพียง 10  ที่นั่ง
เทานั้น  แตแลวรัฐบาลก็ปฏิเสธผลการเลือกตั้งที่พายแพของตนเอง  โดยใหเหตุผลวาพมายังไม
พรอมจะมีรัฐบาลพลเรือนปกครองประเทศ  ประเทศตางๆ ไดใหความสนใจตอปญหาการเมืองใน
พมาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน การปราบปรามผูชุมนุมที่ตอตานรัฐบาล  
ทําใหมีผูสูญเสียชีวิตเปนจํานวนมาก  รวมถึงการDemocracy : NLD)  ไวภายในบานพักเปน
เวลานานเนื่องจากนางอองซาน ซูจีเปนผูมีบทบาทอยางมากในการตอตานรัฐบาลทหารในพมา  อีก
ทั้งเรียกรองใหนําประชาธิปไตยกลับคืนมา  และจากการชนะการเลือกตั้งอยางเด็ดขาดเมื่อวันที่   
27  พฤษภาคม  ค.ศ.  1990  ยิ่งทําใหสถานการณการละเมิดสิทธิมนุษยชนเริ่มรุนแรงขึ้น    
     นอกจากนี้แลวพมายังมีปญหาเรื่องความขัดแยงในชาติพันธุ  ซึ่งสวนมากเปนชนกลุม
นอย  การตกลงหยุดยิงไมอาจนําไปสูการจัดการทางการเมืองได  กลุมเหลานั้นยังคงมีกองกําลังติด
อาวุธโดยแบงไดเปน  3  กลุมคือ  กลุมกะเหรี่ยงคริสตในรัฐคะฉิ่น พรรคเพื่อความกาวหนาแหงชาติ
กะเหรี่ยงในรัฐคยา  และกองทัพรัฐฉานทางใต  ของรัฐฉาน  กลุมติดอาวุธตางๆ  ยังไดแตกออกเปน
กลุมเล็กกลุมนอยอีก  ประชาชนที่อยูในบริเวณนี้ไดรับผลกระทบเชน  การถูกบังคับใหยายถิ่นทีอยู  
การถูกทรมาน  และจากการถูกสังหารจากกองกําลังทหารพมา ผลจากการตอสูดังกลาวทําให
ชาวบานในทองถิ่นถูกปดลอม  กองกําลังทหารพมาและกองกําลังจากพรรคมอญใหม  (New  Mon  
State  Party: NMSP)  ไดเรียกรองเงินจากหมูบานตาง ๆ  ในที่สุดจึงไดเกิดกองทัพประชาชน  
(People  Militia)  ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของชาวบานในทองถิ่น และไดรับการฝกและติดอาวุธจาก
กองกําลังทหารพมาเพ่ือรักษาความมั่นคงในหมูบาน   
      ปญหาชนกลุมนอยชาวโรฮิงญา  ซึ่งอาศัยอยูทางตอนเหนือของยะไขประเทศพมา   
มีอาณาเขตติดกับชายแดนของบังคลาเทศ มีประชากรประมาณ 1.5  ลานคน  นับถือศาสนาอิสลาม
และมีภาษาเปนของตนเอง  ตนเหตุแหงการขับไลชาวโรฮิงญาครั้งแรกของรัฐบาลพมาเกิดขึ้นใน 
ค.ศ.  1962  เน่ืองจากสมัยอังกฤษบุกยึดพมาเปนอาณานิคม  ทหารสวนใหญที่เปนชาวบังคลาเทศ
เลือกที่จะอยูที่พมา  ซึ่งตอมาไดรับการสนับสนุนจากพรรคคอมมิวนิสต  เพ่ือจัดตั้งเปนกองกําลังติด
อาวุธในการตอตานรัฐบาลพมา  การขับไลของรัฐบาลพมาในครั้งน้ันทําใหชาวโรฮิงญาถูกผลักดันไป
อยูในประเทศบังคลาเทศ1  แตก็ไดทําการปลนสะดมทํารายชาวบังคลาเทศจนถูกผลักดันใหกลับมา
อยูในพมาเหมือนเดิม  ทหารพมาไดกระทําการละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวโรฮิงญา  ดวยวิธีการตางๆ 
เชน  การฆา  ขนขืน  ใชแรงงานโดยไมมีการไดรับผลตอบแทนใดๆ  เพราะรัฐบาลพมาถือวาชาว
โรฮิงญาไมใชชนพื้นเมืองในรัฐธรรมนูญของพมา  เปนผลทําใหถูกลิดรอนสิทธิในทุกดานไมวาจะเปน
การใชชีวิตความเปนอยู2  ตลอดจนการไมไดรับสัญชาติ  ชาวโรฮิงญาจึงตองหนีตายเขาไปอยูใน
ประเทศตางๆ  เชน  บังคลาเทศ  ปากีสถาน  ซาอุดีอาระเบีย  ในกลุมประเทศอาเซียนที่ชาว
                                                            

       
1
 การละเมิดสิทธิมนุษยชนในพมา.  (2552, 16 กันยายน).  บานเมือง.  (Online). 

2
 การละเมิดสิทธิมนุษยชนในพมา.  (2552, 16 กันยายน).  บานเมือง.  (Online). 
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โรฮิงญาหนีเขามาไดแก  ไทย  มาเลเซียและอินโดนีเซีย  แตกระน้ันในค.ศ.  1992-1994  ก็มีชาว
โรฮิงญากวา 50,000  คน  ถูกสงตัวจากบังคลาเทศกลับสูพมาสวนชนกลุมนอยอ่ืน ๆ  ในประเทศ
พมายังคงมีชะตากรรมจากการปราบปรามอยางเหี้ยมโหดของรัฐพมาไมตางอะไรไปจากชาว
โรฮิงญา 
 
                 กัมพูชา 
     ในระหวาง ค.ศ.  1975  -  1978  พรรคคอมมิวนิสตกัมพูชาหรือเขมรแดง  ซึ่งนําโดยพอ
ลพต  ไดยึดอํานาจในเขมรไดสําเร็จและเขาปกครองกัมพูชา  โดยเขายึดกรุงพนมเปญและอพยพ
ผูคนออกสูชนบท  มีประชาชนประมาณ  1.7 คนถูกสังหารไปฐานะศัตรูของการปฏิวัติ  ประชาชน
ถูกตั้งหาและไตสวนวามีความผิด  จากนั้นไดถูกประหารชีวิต  การสังหารผูคนเปนจํานวนมากที่คุกตู
สแลงทําใหรัฐบาลเขมรแดงถูกตอตานจากทั่วโลกโดยเฉพาะจากสหภาพยุโรป  ขณะเดียวกันกลุม
ผูนําเขมรแดงก็มีความขัดแยงกับเวียดนาม จึงหันไปกระชับความสัมพันธกับจีนและเกิดการ
เผชิญหนากับเวียดนาม  ในค.ศ.  1979  กองทัพเวียดนามบุกเขากัมพูชาและยึดพนมเปญ  แลว
จัดตั้งสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาซึ่งปกครองโดยนายเฮง สัมริน สมาชิกพรรคคอมมิวนิสตกัมพูชา
ที่แปรพักตรไปเขากับเวียดนาม  สถานการณในกัมพูชาทําใหประชาชนนับลานคนเดินทางหนีภัย
การสูรบและลี้ภัยไปนอกประเทศ 
     ตั้งแต  ค.ศ.  1979  รัฐบาลกัมพูชาซึ่งไดรับการสนับสนุนจากเวียดนามก็ถูกตอตานจาก
ประเทศเพื่อนบานโดยเฉพาะกลุมอาเซียน  ประเทศไทยไดเสนอใหองคการสหประชาชาติสนับสนุน
การแกปญหากัมพูชาประชาธิปไตย  (เขมรแดง)  เขมรเสรี  (เขมรฝายขวาซึ่งนําโดยนายพลซอน
ซาน)  และกลุมสนับสนุนเจาสีหนุ  หลังจากที่เวียดนามถอนตัวออกจากกัมพูชาใน ค.ศ. 1993  
(UNTAC)  ซึ่งเปนองคกรบริหารชั่วคราวของสหประชาชาติในกัมพูชาไดจัดใหมีการเลือกตั้งทั่วไปใน
กัมพูชา  หลังจากนั้นก็มีการจัดตั้งรัฐบาลผสมขึ้นในกัมพูชา ค.ศ. 1998  สถานการณภายในประเทศ
กัมพูชาดีขึ้นเปนลําดับเม่ือกลุมเขมรแดงไดยอมวางอาวุธ  หลังจากการเสียชีวิตของนายพอลพต 
    แตกัมพูชาก็ยังคงมีปญหาเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศในทุกดาน  ทั้งทางดานเศรษฐกิจ  
สังคมสิทธิมนุษยชนและการขาดเสถียรภาพทางดานการเมือง  อีกทั้งกลุมฝายคานในกัมพูชาที่
ตอตานรัฐบาลฮุนเซน  หรือกลุมตอสูเพ่ือเสรีภาพของชาวกัมพูชา (Combodian  Freedom  fighters 
:  CFF)  ก็พยายามปฏิบัติการโคนลมรัฐบาลอยูตลอดเวลา  นอกจากนี้กัมพูชายังคงมีปญหาเรื่อง
การฉอราษฎรบังหลวงสูง  ประชาชนสวนใหญขาดการศึกษาและประสบความยากจน  การเมืองที่ไร
ซึ่งความมั่นคงและเสถียรภาพทําใหความเชื่อม่ันกับนักลงทุน  สงผลตอการฟนฟูการพัฒนา
เศรษฐกิจและปญหาดานสิทธิมนุษยชน 
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    อินโดนีเซยี 
    ในค.ศ.  1965  ซูการโนไดปราบปรามกลุมคอมมิวนิสตอยางรุนแรง  และสังหารสมาชิก
พรรคคอมมิวนิสตหลายแสนคน  ภายหลังจากที่กลุมทหารมีแนวคิดวาพวกคอมมิวนิสตและชาวจีน
จะมีอํานาจเหนือรัฐบาล  หลังจากการกอรัฐประหารซูการโนไดยอมมอบอํานาจใหกับซูฮารโตใน  
ค.ศ.  1966  และพนจากอํานาจใน ค.ศ.  1967  หลังจากนั้นซูฮารโตสามารถรวบอํานาจไดอยาง
เด็ดขาดและอยูในอํานาจไดยาวนานถึง  30  ป  โดยเปนประธานาธิบดีถึง  6  สมัย ภายใตการ
ผูกขาดอํานาจที่ยาวนานและการกระจายผลประโยชนที่อยูแตในเฉพาะกลุมผูนําที่มีอํานาจ โดยไมใส
ใจการพัฒนาประเทศเพื่อกระจายความเจริญใหทั่วถึงทําใหประชาชนเกิดความเบื่อหนายและตอตาน
อํานาจของซูอารโต  เม่ือรวมกับปญหาวิกฤตเศรษฐกิจใน ค.ศ. 1997 เปนผลทําใหประชาชนลุกฮือ
ขึ้นประทวง  ตอตานและกอการจลาจล  โดยการเผารานคาและปลนสินคาอุปโภคบริโภคของชาวจีน  
ทําใหชาวจีนสวนมากตองหนีออกนอกประเทศ  การประทวง 
    ค.ศ. 2003 นางเมกาวาดี  ซูการโนบุตรีดํารงตําแหนงประธานาธิบดีของอินโดนีเชีย แต
เน่ืองจากนางไมสามารถบริหารประเทศใหราบร่ืนไดโดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาทางการเมือง ตอง
เผชิญกับการกดดันของศาลสิทธิมนุษยชนที่กลาวหาวารัฐบาลอินโดนีเซียรูเห็นเปนใจกับการที่ทหาร
อินโดนีเซียทําการฆาลางเผาพันธุชาวติมอรตะวันออกที่พยายามเรียกรองเอกราชและตองยอมให
ติมอรตะวันออกไดรับเอกราชใน ค.ศ.  2002  นอกจากนี้ยังไมสามารถแกปญหาการแบงแยก
ดินแดนของอาเจะหที่เร้ือรังมากวา  30  ปไดสําเร็จ  แมวาในเดือนธันวาคม  ค.ศ.  2002  รัฐบาล
และกลุมขบวนการอาเจะหเสรี  (Free  Aceh  Movement) ไดลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพที่ 
เจนีวา  ซึ่งรัฐบาลยินยอมใหดินแดนอาเจะหมีการปกครองตนเองและมีการเลือกตั้งเลือกตั้งเสรี  
สวนกลุมแบงแยกดินแดนก็จะยอมวางอาวุธ  แตในค.ศ.  2003 ทั้งสองฝายก็เกิดการแตกหักโดย
รัฐบาลไดใชกําลังทหารเขาไปปราบปรามกบฏและประกาศกฎอัยการศึกในอาเจะห   
     ค.ศ.  2005  สหภาพยุโรปไดเขาเปนภาคี  TAC ฝายอาเซียนตอบรับความตั้งใจของ
สหภาพยุโรปที่ภาคยานุวัตสนธิสัญญาไมตรีและความมั่นคงแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
(Treaty  of  Amity  and  Cooperation)  และรับทราบความสนใจของสหภาพยุโรปที่เขารวมใน
กรอบการประชุม  East  Asian  Summit)  ทั้งน้ีความตั้งใจของสหภาพยุโรปที่จะเขารวมใน  TAC  
สะทอนความตั้งใจของสหภาพยุโรปที่จะมีบทบาทในดานการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตมากขึ้น   
     นอกจากนี้แลวยังมีประเด็นปญหาสิทธิมนุษยชนในอาเจะห  อันมีสาเหตุมาจากความไม
เปนธรรมในการกระจายรายไดใหกับประชาชนอาเจะห เพราะน้ํามันและกาซธรรมชาติที่ขุดพบใน
ปริมาณรอยละ  50  ของอินโดนีเซียมาจากจังหวัดอาเจะห อุตสาหกรรมในสวนของการแยกกาซ
ธรรมชาติเปนกาซเหลวในทํารายไดใหกับรัฐบาลอินโดนีเซียจํานวน  2,000-3,000  ลานเหรียญ
สหรัฐตอป  ซึ่งทําใหรายไดตอหัวของประชากรอาเจะหสูงกวาชาวอินโดนีเซียถึงรอยละ  282   
แตชาวอาเจะหกลับไมไดรับผลประโยชนจากความมั่งคั่งน้ีเลย  เพราะรายไดทั้งหมดจะถูกสงไปยัง
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รัฐบาลกลาง  นอกจากนี้ในค.ศ.  1956ยังมีสินคาสงออกจากทางตอนเหนือของสุมาตราซึ่งหมายถึง
อาเจะห  ทํารายไดรอยละ 50  ของรายไดตางประเทศทั้งหมดของอินโดนีเซีย รายไดจากทรัพยากร
ของอาเจะหมีมากมายแตงบประมาณจัดสรรใหกับชาวอาเจะหนอยมาก  ปญหาดานแรงงงานที่
พบวาจะมีการจัดจางใหชาวอาเจะหทํางานในสวนของพนักงานขับรถ  กรรมกร  ผูใชแรงงาน1  
เพราะจะมีการจางคนงานที่อยูนอกอาเจะหหรือคนตางชาติใหทํางานสําหรับเขตอุตสาหกรรม   
อีกสาเหตุที่สําคัญคือความรุงเรืองในอดีตของอาเจะหจากที่มีสุลตานปกครองตนเอง  ตอมากลับ
กลายเปนเพียงจังหวัดหนึ่งในอินโดนีเซีย 
     ปญหาที่ตามมาหลังจากความขัดแยงคือ  การปะทะกันของกองกําลังทั้งอาเจะหและ
รัฐบาลอินโดนีเซีย  ทําใหความรุนแรงขยายตัวเปนวงกวาง  การตรวจคนและการจับกุมตลอดจน
การใชอํานาจนอกกฏหมายนํามาซึ่งปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน  และยังเกิดความไมวางใจ
ระหวางชาวอาเจะหและรัฐบาลกลางสงผลกระทบตอความสัมพันธตอชาวอาเจะหและประชาชน
อินโดนีเซียในเวลาตอมา2  ที่ผานมาสหภาพยุโรปมีบทบาทนําในกระบวนการรักษาสันติภาพในอา
เจะห  และประสบความสําเร็จในบทบาทดังกลาวเปนอยางดี  สหภาพยุโรปจึงเห็นวาความรวมมือ
ระหวางอาเซียนและสหภาพยุโรปในอาเจะหจะเปนตัวอยาง  ของความรวมมือในลักษณะดังกลาว
ตอไปในอนาคต3 
  
     ไทย 
     ปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยไดแก  การคามนุษยและการลักลอบขน
คนขามชาติ  เนื่องจากประเทศไทยเปนทั้งประเทศตนทาง ทางผาน  และปลายทางของขบวนการคา
มนุษย4การสัมมนาทั้งในและตางประเทศไดกลาวถึง การปองกันปญหาการคามนุษยในไทย  วาแม
จะมีกฎหมายคอนขางดี  แตไมมีความเขมแข็งโดยเมื่อวันที่  4  มิถุนายน  ค.ศ. 2011 ไดมีเปด
โครงการวันรณรงคตอตานการคามนุษย  โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษยเปนประธาน  อีกทั้งยังไดมีการประกาศเจตนารมณเพ่ือตอตานการคามนุษย   
5  ขอดวยกันคือ 
      1.  ผูเสียหาจากการคามนุษยจะไดรับความชวยเหลือจากรัฐ 
      2.  ผูกระทําผิดจะตองถูกจับกุมและถูกดําเนินคดี 
      3.  บุคคลกรทุกฝายที่เกี่ยวของ  ตองไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถในการ
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
                                                            
       1 ความขัดแยงและความรุนแรงในอาเจะห.  (2554,  ธันวาคม).  (Online). 
       2 สํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล  สถาบันพระปกเกลา.  (2554,  ธันวาคม).  สรุปยอการวิเคราะหความ
ขัดแยง(Conflict  Analysis) ในอาเจะห. (Online). 
       3อาเซียน-อียู  พรอมจัดงานฉลอง  30  ป. (2550,  เมษายน-มิถุนายน).  จดหมายขาว. 15(2): 5. 
       4กระทรวงการตางประเทศ .  (2552).  บทบาทไทยในเวทีพหุภาคีและประเด็นสําคัญของโลก. รายงาน
ประจําป    กระทรวงการตางประเทศ  พ.ศ.  2552.  หนา 83. 
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      4.  หนวยงานที่เกี่ยวของตองดําเนินการปองกันปญหา 
      5.  รัฐบาลไทยยินดีใหความรวมมือกับนานาประเทศในการขจัดปญหาการคามนุษย 
   โดยในระยะ 10  ปที่ผานมากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ไดใหความ
ชวยเหลือผูตกเปนเหยื่อการคามนุษยไปแลวกวา  4,000  คน1  จากสถานการณที่นาเปนหวงน้ีทํา
ใหสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปกําลังที่จะคว่ําบาตรสินคาที่เกี่ยวของกับคามนุษย  และจะสงผล
กระทบโดยตรงกับสินคาจําพวกอาหารทะเล  อันเน่ืองมาจากไทยยังมีปญหาแรงงานเถื่อนที่อยูใน
ระดับรุนแรง 
   นอกจากนี้ไทยยังมีประเด็นเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในดานความรุนแรง  
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  โดยกลุมกอความไมสงบจะมุงโจมตีอยาง
เปนระบบตอครู  โรงเรียนรัฐบาล  เหตุการณดังกลาวถูกมองวาเปนสัญลักษณของความพยายามบั่น
ทอนเอกลักษณของชาวมุสลิมเชื้อสายมาเลย  การใชนโยบายปราบปรามยาเสพติดที่เด็ดขาดและ
รุนแรง  ในค.ศ.  2004  ผูกอความไมสงบไดสังหารครูและบุคคลากรทางการศึกษาไปแลวกวา   
148  คน2  สวนเหตุการณรัฐประหารในวันที่  19  กันยายน  ค.ศ.  2006  โดยคณะปฏิรูปการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซึ่งมีพลเอกสุรยุทธ   
จุลานนท  เปนผูนํารัฐบาล  อันมาจากปญหาความแตกแยกกันทางการเมือง การแบงฝายและ
ผลประโยชนทับซอนแมวาการทํารัฐประหารจะไมไดเกิดความรุนแรงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนแตถือวาการทํารัฐประหารเปนการละเมิดอธิปไตย  อันเปนหลักพื้นฐานที่ไมสามารถ
แบงแยกได  ทําใหเกิดกระแสกดดันทั้งจากภายในและภายนอกในการปฏิรูปการเมืองและนําระบอบ
ประชาธิปไตยคืนสูประชาชนโดยเร็วที่สุด  โดยไดเสนอใหมีการจัดทํารางรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหมและ
ใหมีการลงประชามติ  ผลปรากฏวาประชาชนสวนมากใหการยอมรับรางประชามตินําไปสูการ
เลือกตั้งทั่วไป3ในเดือนธันวาคม  ค.ศ.  2007 สหภาพยุโรปเกิดความกังวลตอสถานการณที่เกิดขึ้น
และขอเขามาสังเกตการณเลือกตั้งในประเทศไทย 
 
                บทบาทของสหภาพยุโรปตอการละเมิดสิทธิมนุษยชนในอาเซียน 
                พมา 
    องคการนิรโทษกรรมสากล  (Amnesty  International)  ไดแสดงใหเห็นวาการบังคับใช
แรงงานของพมาจะอยูในรูปแบบของการถูกบังคับใหขนยายสัมภาระใหกับกองทัพ  โดยจะถูก
ลาดตระเวนไปตามชนบทและหมูบานตางๆ  หรือเขาไปตอสูในการปะทะกับกลุมติดอาวุธฝายตรง

                                                            
       1 สหรัฐ-อียูจอคว่ําบาตรสินคาไทยเอี่ยวคามนุษย.  (2553,  5, มิถุนายน).  ไทยรัฐ.  (Online). 
        2องคกรจับกระแสสิทธิมนุษยชน. (2555, มกราคม).    รายงานสถานการณสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย  
2555.  (Online). 

       
3
 สิญา  อุทัย.  (2552).  นโยบายรวมดานตางประเทศของสหภาพยุโรปประเด็นสิทธิมนุษยชนคอประเทศที่

สาม  กรณีศึกษาประเด็นสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย  ระหวางป  ค.ศ.  2001-2007.  หนา  90-91. 
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ขาม  เม่ือกองกําลังทหารพมาเริ่มขยายตัวใหญขึ้นขนาดของกองทัพและอาณาบริเวณจึงขยายมาก
ขึ้น  การขยายกองทัพคือการกอสรางสาธารณูปโภค  เชน การสรางถนน  เขื่อน  ทางรถไฟและคาย
ทหาร  ซึ่งแรงงานเหลานี้จะไมไดรับคาตอบแทน  ใน ค.ศ.  1997  โครงการเพื่อความพอเพียงของ
กองทัพมีคําสั่งใหผูบัญชาการกองทัพในทองถิ่นที่ดูแลกองกําลังใหเลี้ยงดูตนเอง  กองทัพจึงเร่ิมยึด
พ้ืนที่การทําเกษตรกรรมของชนกลุมนอยและบังคับใหเกษตรกรทําการเกษตรในพื้นที่ที่ยึดมาเปน
ของกองทัพ  แมวารัฐบาลจะมีคําสั่งใหหามการใชแรงงานในพื้นที่บางสวนของประเทศ  แตในพ้ืนที่
บางสวนที่ยังคงมีการปราบปรามกบฏก็ยังพบวามีการบังคับใชแรงงานอยู  ซึ่งแรงงานที่ถูกบังคับใช
งานโดยไมมีรับคาตอบแทน  จัดวาเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนตาม อนุสัญญาองคการแรงงาน
ระหวางประเทศ  (International  Labor  Organization:  ILO)  ซึ่งพมาเองไดเขาเปนสมาชิกเม่ือ  
ค.ศ.  1955  ดังน้ัน  ILO  จึงไดยกประเด็นปญหาบังคับใชแรงงานของรัฐบาลทหารพมามาเปน
เวลานานหลายปแลว  ในเดือนมิถุนายน  ค.ศ.  2000  ที่ประชุมไดมีมติมาตราที่  33  ของ
บทบัญญัติเห็นพองใหสมาชิกองคการ ILO  ทบทวนความสัมพันธกับรัฐบาลทหารพมา  และใหยุติ
กิจกรรมที่อาจเปนการสงเสริมใหมีการบังคับใชแรงงานไมวาในทางตรงหรือทางออม 
     สหภาพยุโรปไมเห็นดวยกับพฤติกรรมของรัฐบาลพมา  และการบริหารในรูปแบบเผด็จ
การ  ในการใชความรุนแรงโดยไมคํานึงถึงสิทธิมนุษยธรรม  ไดมีการแสดงออกอยางชัดเจนในการ
ใชมาตรการกดดันรัฐบาลทหารที่เขามาบริหารประเทศ  โดยการยึดอํานาจและทําการปราบปราม
ประชาชนที่คัดคานอยางรุนแรง  ภายหลังจากการเขาเปนสมาชิกอาเซียนของพมา  ไทยยังไดรับ
แรงกดดันจากสหภาพยุโรปที่ดําเนินการบีบบังคับอยางมากใหดําเนินการคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจตอ
พมา  สหภาพยุโรปไดเคลื่อนไหวยกเลิกสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร  หรือ  (Generalised  System  
of  Perferances:  GSP) ที่ใหกับสินคาสงออกพมาคิดเปนมูลคาทางภาษีศุลกากรเกือบ  70  ลาน
บาท  นอกจากนี้สหภาพยุโรปไดจัดเตรียมประชุม  Asia – Europe  Summit ที่กรุงลอนดอนเมื่อ 
ค.ศ.  1998 รัฐบาลอังกฤษในฐานะเจาภาพไดตัดสินใจไมออกวีซาใหกับผูนําทหารพมาเพื่อไมใหเขา
รวมประชุมในครั้งนั้น 
      ตั้งแต  ค.ศ.  1980  ไดเร่ิมมีการใชมาตรการคว่ําบาตร  (Santion)  และการตัด  GSP   
มีผลในระยะยาวตอเศรษฐกิจของพมา  ใน  ค.ศ. 1997  โดยเฉพาะเมื่อเอเชียประสบกับปญหาวิกฤต
เศรษฐกิจ ยิ่งทําใหพมามีทางออกนอยลงและตองหันมาพิจารณาแนวทางการปฏิรูปการเมืองของตน  
อยางไรก็ตามในชวง  ค.ศ.  2001 สหภาพยุโรปไดใหเงินผานสหประชาชาติ  เพ่ือกิจกรรมดาน
มนุษยธรรมในพมา ซึ่งหากพมาไดใชความพยายามในการแกไขสถานการณทางการเมือง   
จนมีพัฒนาการในสูความเปนประชาธิปไตยมากขึ้น  สหภาพยุโรปก็พรอมที่จะใหความชวยเหลือ
พมา  นอกจากนี้สหภาพยุโรปยังไดบริจาคเงินจํานวน  2  ลานดอลลารสหรัฐ  เพ่ือการชวยเหลือ
ดานสาธารณสุขและโครงการอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของกับมนุษยธรรมแกรัฐบาลพมาผานองคกรพัฒนา
เอกชน ซึ่งสหภาพยุโรปซ่ึงไดบริจาคเงินชวยเหลือรายประเทศในสหภาพยุโรปถึง  20  ลานดอลลาร
สหรัฐ ดังน้ันแมจะยังคงมาตรการคว่ําบาตรดานเศรษฐกิจและตัด  GSP  ดานสินคาเกษตรกับพมา  
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แตในทางความชวยเหลือดานมนุษยธรรมแลว  สหภาพยุโรปยังคงใหความชวยเหลือพมาอยาง
ตอเน่ืองตั้งแต  ค.ศ.  1998  เปนตนมา 
     แมวาสหภาพยุโรปและประเทศตะวันตกจะใชมาตรการคว่ําบาตรกับพมา  แตในความ
เปนจริงกลับพบวา  ประเทศตาง ๆ  เหลานั้นไดมีการยินยอมใหบริษัทเอกชนของตัวเองเขาไป
ลงทุนในพม า  เ พ่ือแสวงหาผลประโยชนทาง เศรษฐกิ จ   จากความอุดมสมบู รณของ
ทรัพยากรธรรมชาติในพมา  เชนกิจการหินออน  สิ่งทอ  และเครื่องด่ืมจากสหรัฐอเมริกา  กิจการ
เน้ือกระปองจากเยอรมัน  หรือโครงการสํารวจและผลิตนํ้ามันและกาซธรรมชาติในพมา  ซึ่งปรากฏ
วาบริษัทจากตางประเทศจํานวน  10  บริษัทที่เขามารวมโครงการสวนใหญเปนบริษัทที่มาจาก
ประเทศที่รัฐบาลใหความสําคัญกับปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน  การกดดันของสหภาพยุโรปตอ
อาเซียน  ใหเขาแทรกแซงเพื่อหาขอยุติในเรื่องการเมืองในพมานั้น  ถือวาผิดหลักการของอาเซียน
ไมการที่จะไมเขาแทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน แตก็มีผลทําใหอาเซียนตองจัดการประชุม
รวมกัน  โดยเชิญพมาเขารวมหารือโดยตรง  เพราะไทยและประเทศตางๆ  ไมตองการใหพมาถูก
โดดเดี่ยวจากการคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจมากขึ้น  รวมทั้งอาเซียนเองไมอยากถูกบีบใหขับพมาออก
จากการเปนสมาชิก  นํามาสูแผน (Road  Map  for  Democracy)  เพ่ือใหมีการปลดปลอยนางออง
ซาน  ซูจี  โดยเร็ว  แตก็ไมอาจนํามาสูการสรางประชาธิปไตยในพมาไดในทันที 
     สหภาพยุโรป ได มีการมองรางวัลใหแกนางอองซาน  ซูจี  แกนนําระบอบเสรี
ประชาธิปไตยในพมา  อันเปนการแสดงจุดยืนที่ม่ันคงในการสงเสริมระบอบประชาธิปไตยและสิทธิ
มนุษยชน  ซึ่งเปนการตอกย้ําทาทีที่แข็งขันของสหภาพยุโรปในประเด็นปญหาสิทธิมนุษยชน   
นาย  Hartmut  Nassauer   ประธานคณะกรรมาธิการตางประเทศ  ดานความสัมพันธกับภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตและอาเซียนของรัฐสภายุโรป  เห็นวาการแกปญหาสิทธิมนุษยชนในพมานั้น
ตองการความรวมมือของทุกฝาย1  นอกจากการกดดันจากยุโรปแลวความรวมมือในการกดดันพมา
จากฝายอาเซียนก็เปนเรื่องที่มีบทบาทสําคัญมาก  
     นอกจากนี้ยังเล็งเห็นวาประเด็นสิทธิมนุษยชนในพมาเปนปญหาขัดขวางความสัมพันธ
อันดีระหวางอาเซียนกับสหภาพยุโรป  สิ่งที่สหภาพยุโรปคาดหวังคือ  การแสดงทาทีของอาเซียน
อยางชัดเจนเพื่อเปนการแสดงความรับผิดชอบตอระบอบประชาธิปไตยในพมาใหมากกวานี้  ในการ
สนับสนุนความเคลื่อนไหวเพื่อสรางระบอบประชาธิปไตยในพมา  โดยเฉพาะการใหการศึกษากับ
เยาวชนและคนรุนใหมใหมีโอกาสไดเรียนรูถึงระบอบประชาธิปไตยและการมีสวนรวมในเวทีระหวาง
ประเทศ  และหวังเปนอยางยิ่งวาไทยซึ่งเปนประเทศเพื่อนบานที่สําคัญของพมาจะใหโอกาสเยาวชน
พมาไดเรียนรูความหมายของประชาธิปไตยอยางแทจริง 
 
 

                                                            
       1 คณะผูแทนไทยประจําประชาคมยุโรป.  (2012,  January).  สภายุโรปมองอนาคตอียู-อาเซียน พันธมิตร
เพ่ือการถวงดุลอํานาจ?.  (Online). 
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                  กัมพูชา 
     องคกรนิรโทษกรรมสากล  (Amnesty  International)  และองคกรจับกระแสสิทธิ
มนุษยชน  (Human  Rights  Watch)  ซึ่งเปนองคกรดานสิทธิมนุษยชนที่จัดตั้งขึ้นมาโดยสหภาพ
ยุโรปเพ่ือเปนหนวยงานดูแลเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน  ไดยื่นจดหมายถึงรัฐบาลกัมพูชา เรียกรอง
ใหยุติการใชความรุนแรง ไลที่ประชาชน ที่บุกรุกที่ดินของเอกชน และใหปลอยตัวชาวกัมพูชา 7 คน 
ที่ถูกจับกุมตัวไป ตั้งแตตนเดือนมกราคม ค.ศ.  2012  ที่ผานมา หลังจากที่พวกเขาประทวงรัฐบาล1 
เรื่องสิทธิการถือครองที่ดิน แตทางการกลับใชกําลังเขาปราบปรามและเกิดเหตุปะทะในที่สุด 
     จดหมายฉบับดังกลาว ระบุใหรัฐบาลกัมพูชาเคารพ กฎหมาย และในฐานะที่กัมพูชาเปน
ประธานอาเซียนในปนี้ กัมพูชาควรใหการปกปองและสนับสนุนสิทธิมนุษยชน รวมถึงหลักสิทธิ
เสรีภาพของมนุษย อีกทั้งยุติการใชกําลังความรุนแรงตอประชาชน เพราะจะกระทบตอชื่อเสียงของ
ประเทศที่รับหนาที่เปนประธานอาเซียน ขณะที่ ทางการกัมพูชายังไมไดออกมาชี้แจงเกี่ยวกับสิ่งที่
เกิดขึ้นแตอยางใด 
     นอกจากนี้ ตัวแทนจากองคกรดานสิทธิมนุษยชนดังกลาว ยังแสดงความกังวลเรื่องการ
สงตัวผูหญิง 22 คน และเด็ก 6 คน ไปยังศูนยบําบัด2 ที่ตามปกติแลว สถานที่ดังกลาวเอาไวใช
สําหรับผูที่ติดยาเสพติด และผูคาประเวณี  ทั้งๆที่ ผูหญิงเหลานี้ ประทวงอยางสงบเมื่อวันที่  
11 มกราคม  ค.ศ.  2012 ที่ผานมา เพราะไมเห็นดวยกับการกระทําของเจาหนาที่ ที่ใชกําลัง
ปราบปรามประชาชนที่ออกมาประทวงเรื่องดังกลาว  เหตุการณนี้ เกิดขึ้นเม่ือตนเดือนมกราคม  
ค.ศ. 2012 หลังจากกัมพูชา สงเจาหนาที่เขาไปไลที่ชาวบานกวา 300 ครัวเรือนในเขตโบเรย เกยลา 
ในกรุงพนมเปญ และชาวบาน ตอบโตดวยการขวางปาสิ่งของใสเจาหนาที่ ขณะที่เจาหนาที่ตอบโต
ดวยการใชกระสุนยาง และแกสน้ําตา เพ่ือสลายการชุมนุม 
     กอนหนานี้ กัมพูชาเคยกระทําการในลักษณะเดียวกัน เพ่ือยึดพื้นที่คืนจากประชาชน 
เพราะบางพื้นที่ มีทําเลดี ตั้งอยูกลางเมือง ทําใหนักธุรกิจรายใหญสนใจเขามาลงทุน  ซึ่งองคกรดาน
สิทธิมนุษยชนคาดการณวา หลายปที่ผานมา ทางการกัมพูชาเดินหนาไลที่ จนมีประชาชนนับหม่ืน
คนตองอพยพไปอาศัยอยูที่อ่ืน โดยสวนมากเปนคนตางจังหวัดที่มีฐานะยากจน 
 
 
 

                                                            
       1 องคกรนิรโทษกรรมสากล  (Amnesty  International) และองคกรจับกระแสสิทธิมนุษยชน  (Human  
Rights  Watch) ยื่นจดหมายถึงรัฐบาลกัมพูชา.  (2555,  24  มกราคม).  Voice  TV.  สถานีวิทยุเอฟเอ็ม  
104.25.  10.45-11.15 น. 
       2 องคกรนิรโทษกรรมสากล  (Amnesty  International) และองคกรจับกระแสสิทธิมนุษยชน  (Human  
Rights  Watch)ยื่นจดหมายถึงรัฐบาลกัมพูชา.  (2555,  24  มกราคม).  Voice  TV.  สถานีวิทยุเอฟเอ็ม  104.25.  
10.45-11.15 น. 
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                  อินโดนีเซีย  
              26  กรกฏาคม -2 สิงหาคม ค.ศ.  2005  สหภาพยุโรปและอาเซียนไดเขารวม
สังเกตการณ  เม่ือขบวนการอาเจะหเสรีจะสงมอบอาวุธและยุติการตอสู  15  สิงหาคม  ค.ศ.  2005 
สโมลนา  กรุงเฮลซิงกิ  ประเทศฟนแลนด  กลุมผูแทนจากทั้งสองกลุมคือทั้งจากฝายขบวนการอา
เจะหเสรีและฝายรัฐบาลอินโดนีเซียไดมาลงนามในบันทึกชวยจํา (Memorandum of  
Understanding  :  MOU)  ไดย้ําถึงกระบวนการสันติภาพที่เกิดขึ้นไดเพราะคูเจรจาทั้งสองฝายตาง
มีจิตใจใฝหาแสวงหาสันติภาพ  มีความตระหนักและความตองการแสวงหาการแกไขปญหาความ
ขัดแยงในอาเจะหอยางยั่งยืน  ดวยเกียรติยศ  และศักดิ์ศรีของทุกๆ  ฝาย  จุดประสงคของ
กระบวนการแสวงหาสันติภาพ  เพ่ือที่จะใหประชาชนชาวอาเจะหไดใชชีวิตอยางสันติสุข  ความ
ยุติธรรมและสังคมประชาธิปไตย  ซึ่งคูเจรจาทั้งสองฝายตองยึดม่ันในหลักการที่จะไมเบี่ยงแบนจาก
ขอตกลง  ตลอดจนเจตจํานงของการตกลงที่เกิดขึ้นและนับตั้งแตการลงนาม  สหภาพยุโรปและ
อาเซียนจะเร่ิมปฏิบัติหนาที่ในการสังเกตการณ  ซึ่งไดมีการเตรียมบุคลากรที่จะปฏิบัติการในพื้นที่
ในฐานะคณะผูสังเกตการณการตรวจสอบการสันติภาพในอาเจะห  (Aceh  monitoring  mission  :  
AMM)  
    ขอตกลงสนัติภาพหลังจากมีการลงนามบันทึกชวยจํา1ไดแก    
              1.  อาเจะหเปนสวนหนึ่งของประเทศอินโดนีเซียภายใตรฐัธรรมนูญ   
              2.  อาเจะหจะไดรับการาจัดสรรรายไดที่มาจากทรัพยากรธรรมชาตใินพ้ืนที่ในสัดสวน
รอยละ  70  สวนรัฐบาลกลางจะไดรับสวนแบงรอยละ  30  ตามระยะเวลาที่กําหนด   
              3.  คณะผูบริหารของอาเจะหมีอํานาจในการบริหารจัดการกิจการสาธารณะภายใน 
อาเจะห  ยกเวน  กิจการที่เปนอํานาจของรัฐบาลกลาง ไดแก การตางประเทศ  การปองกันประเทศ  
ความมั่นคงแหงชาติ  การเงินการคลัง  และการศาสนา   
              4.  ภายใน 15 วันนับจากการลงนามขอตกลงโดยปราศจากเงื่อนไข  รัฐบาลจะนิรโทษ
กรรมแกผูรวมขบวนการทกุคนและปลอยนักโทษทีถู่กคุมขังไว 
              5.  รัฐบาลกลางคณะผูบริหารอาเจะหจะรวมกันจัดทําโครงการฟนฟูเพ่ือสนับสนุนใหกลุม
ขบวนการสามารถกลับคืนสูสังคมไดอยางปกติสุข   
              6.  อาเจะหมีสิทธิที่จะใชสัญลักษณรวมถึงการใชธงของตนเองที่แสดงถึงอัตลักษณของ
ชาวอาเจะห   
              7.  ชาวอาเจะหสามารถเลือกตั้งพรรคการเมืองทองถิ่นของตนเองเพื่อรับสมัครเลือกตั้ง
ในระดับชาติได   

                                                            

       
1
 สํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล  สถาบันพระปกเกลา.  (2554,  ธันวาคม).  สรุปยอการวิเคราะหความขัดแยง

(Conflict  Analysis) ในอาเจะห. (Online). 
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                 8.  รวมถึงคณะกรรมการเพื่อสัจจะและความสมานฉนัท  (Commission  for  Truth  
and Reconcilliation)  โดยรัฐบาลจะจัดตั้งศาลสิทธิมนุษยชนขึ้นในอาเจะห   
                9.  ภายหลังจากการลงนาม ฝายคณะทํางานเพื่อติดตามการสังเกตการณกระบวนการ
สันติภาพจากสหภาพยุโรปจะยอมปลดอาวุธทั้งหมดทีมี่ การใชอาวุธใดๆ ถือวาเปนการละเมิด
ขอตกลงและจะถูกดําเนินการตามกฏหมาย   
               10.  เพ่ือติดตามและผลักดันกระบวนการฟนฟูสันติภาพใหเปนไปตามขอตกลง  
สหภาพยุโรปและภาคีอาเซียนจะรวมกันกอตั้งหนวยงานติดตามการปฏิบัตติามขอตกลงในอาเจะห   
(Aceh  Monitoring  Mission: AMM)   
 
                 ไทย 
              เหตุการณรัฐประหารที่เกิดขึ้นในไทยเม่ือวันที่  19  กันยายน  ค.ศ.  2006  จนกระทั่ง
การนําไปสูการจัดใหมีการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นในเดือนตุลาคม  ค.ศ.  2007  นั้นทําใหสหภาพยุโรปเกิด
ความกังวลและขอเขามาสังเกตการณการเลือกตั้งในไทย  แตไทยกลับไมเห็นดวยกับการขอเขามา
ในครั้งน้ีโดยในสวนหนึ่งเห็นวาจะเปนการแทรกแซงการเลือกตั้ง  สหภาพยุโรปจึงไดมีคํา
แถลงการณดังนี้ 
             การสังเกตการณการเลือกตั้งถือเปนสวนสําคัญของนโยบายสหภาพยุโรปดานการสงเสริม
สิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในสวนตางๆ  ของโลก  และสหภาพยุโรปมักจะดําเนินกิจกรรม
ดังกลาวในลักษณะของความเปนหุนสวนกับประเทศที่เขาไปสังเกตการณ  คณะผูสังเกตการณจะไม
ทําการแทรกแซงกระบวนการการเลือกตั้งหรืออํานาจอธิปไตยของประเทศที่เขาไปสังเกตการณโดย
เด็ดขาด  อีกทั้งยังไมมีอํานาจในการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือแกไขสถานการณ  รวมทั้งการขอใหมี
การเปลี่ยนแปลงตางๆ  ในระหวางที่กระบวนการเลือกตั้งดําเนินการอยูแตอยางใด คณะผู
สังเกตการณมีหนาที่เพียงเก็บรวบรวม  คณะผูสังเกตการณมีหนาที่เพียงเก็บรวบรวมขอมูลและ
ตรวจสอบขอมูลที่เกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งดังกลาว เพ่ือใชเปนการวิเคราะหผลของการ
สังเกตการณ  และเผยแพรผลดังกลาวเมื่อการเลือกตั้งสิ้นสุดลง1  โดยการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวไดก็
ตอเม่ือไดรับคําเชิญและความรวมมืออยางเต็มที่จากรัฐบาลชองประเทศนั้น ๆ 
             คณะกรรมาธิการยุโรป  ซึ่งเปนหนวยงานบริหารของสหภาพยุโรป  ซึ่งเปนหนวยงาน
บริหารของสหภาพยุโรปไดแจงใหรัฐบาลไทยไดทราบเกี่ยวกับความตั้งใจที่จะสงคระผูแทนมา
สังเกตการณการเลือกตั้งที่กําลังจะมีขึ้นหากรัฐบาลไทยมีความประสงคเชนกัน  ซึ่งหากมีการตกลง
ใหสงคณะผูสังเกตการณการเลือกตั้งแลวทั้งรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรปจะเปนตองมีการ
บันทึกชวยจํา (Memorandum  of  Understanding: MOU)  เพ่ือเปนการกําหนดเงื่อนไขขั้นพ้ืนฐาน

                                                            
       1 อียูแถลงการณปฏิเสธแทรกแซงอํานาจอธิปไตย.  (2550, 30, สิงหาคม).  กรุงเทพธุรกิจ.  (Online). 
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ในการปฏิบัติงานของคณะผูสังเกตการณ1  สหภาพยุโรปใหการเคารพการตัดสินใจของรัฐบาลไทย
อยางเต็มที่  แมจะเห็นวาไมควรใหมีการสังเกตการณการเลือกตั้งของสหภาพยุโรปก็ตาม  
นอกจากนี้การตัดสินใจของรัฐบาลไทยจะไมกระทบกับความสัมพันธและความรวมมืออันดีระหวาง
สหภาพยุโรปและประเทศไทยแตอยางใด 
 
                 บทบาทของคณะผูสังเกตการณการเลอืกตั้งสหภาพยุโรปคือ 
             การสังเกตการณการเลือกตั้งระหวางประเทศตั้งอยูบนหลักการของการดําเนินงานอยาง
ครอบคลุมไมแบงฝกแบงฝาย โปรงใสและมีความเปนมืออาชีพ โดยมีเปาหมายสูงสุดคือการใหความ
เปนประชาธิปไตยหยั่งรากลึกในประเทศนั้น ๆ  ผานการพัฒนาและการเสริมสรางศักยภาพในดาน
ตางๆ  เปาหมายหลักยังไดแก  การรับรองความชอบธรรมของกระบวนการการเลือกตั้งตามความ
เหมาะสม  เสริมสรางความมั่นใจของสาธารณชนตอกระบวนการเลือกตั้ง ปองกันการทุจริต 
เสริมสรางสิทธิมนุษยชนใหมีความเขมแข็งและการสนับสนุนการแกไขปญหาความขัดแยง 
             คณะผูสังเกตการณเลือกตั้งเปนสวนสําคัญของนโยบายสหภาพยุโรปดวยการสงเสริมสิทธิ
มนุษยชนและประชาธิปไตยในที่ตางๆ  ทั่วโลก  การดําเนินกิจกรรมดังกลาวเปนไปในลักษณะของ
ความเปนหุนสวนกับประเทศที่เขาไปสังเกตการณ  และมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ประเทศนั้น  สหภาพยุโรปไดมีการพัฒนาวิธีการดําเนินการระยะยาวสําหรับการปฏิบัติภารกิจของ
คณะผูสังเกตการณที่สอดคลองกับแบบปฏิบัติที่ดีระหวางประเทศ  โดยในการปฏิบัติภารกิจแตละ
ครั้ง  คณะผูสังเกตการณจะประกอบไปดวยคณะหลัก  (Core  Team)  คณะผูสังเกตการณระยะยาว  
(Long  Team  Observation: LTOs)และคณะผูสังเกตการณระยะสั้น  (Short  Term  Observation: 
STOs) คณะผูสังเกตการณจะทํางานภายใตหัวหนาคณะ (Chief  Observer)2  และทีมหลักจะ
ประกอบไปดวยเจาหนาที่ที่ดูแลเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเตรียมการทํางานดานตาง ๆ 
 

วิธีการในการสังเกตการณการเลือกตั้งของสหภาพยุโรป 
             โดยทั่วไปทีมหลักจะเดินทางมาถึงประเทศที่จะเขามาสังเกตการณประมาณ  8  สัปดาห
กอนวันเลือกตั้ง  สวนคณะผูสังเกตการณระยะยาว  นั้นจะเขามาสังเกตการณกาเตรียมการเลือกตั้ง
ในระดับภูมิภาคเปนเวลาประมาณ  6  สัปดาหกอนการเลือกตั้ง  จากนั้นคณะผูสังเกตการณระยะสั้น  
จะเดินทางมาถึงกอนการเลือกตั้งเพียงไมกี่วันเพื่อชวยเสริมศักยภาพของคณะผูสังเกตการณไมวาจะ
เปนที่คูหาเลือกตั้ง  การนับคะแนน  หรือการรวบรวมผลคะแนนการเลือกตั้ง 

                                                            
       1 http:// www.  ec.europa.eu/external_relations/humanright/eu_election_ass_observ/index.htm> 
(October,  2011). 
 

       
2
 อียูแถลงการณปฏิเสธแทรกแซงอํานาจอธิปไตย.  (2550, 30, สิงหาคม).  กรุงเทพธุรกิจ.  (Online). 
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             คณะผูสังเกตการณการเลือกตั้งจะไมสามารถแทรกแซงกระบวนการเลือกตั้ง  อีกทั้งยังไม
มีอํานาจในการเปลี่ยนแปลง  ปรับปรุง  หรือแกไขสถานการณ  รวมทั้งการขอใหมีการเปลี่ยนแปลง
ตางๆ  ในระหวางที่กระบวนการการเลือกตั้งดําเนินอยูแตอยางใด  โดยคณะผูสังเกตการณมีหนาที่
เพียงเก็บรวบรวมขอมูลและตรวจสอบขอมูลที่เกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งดังกลาว1  เพ่ือใชในการ
วิเคราะหผลของการสังเกตการณและเผยแพรผลดังกลาวเม่ือการเลือกตั้งสิ้นสุดลง  นอกจากนี้คณะ
ผูสังเกตการณจะไมดําเนินการดังกลาวหากไมไดรับความเห็นชอบจากรัฐบาลเจาของประเทศ 
             ที่ผานมาสหภาพยุโรปไดจัดการสังเกตการณเลือกตั้งในหลายประเทศ  ไดแกเอธิโอเปย  
เอลกัวดอร  เซียราลิโอน  ศรีลังกา  โทโก  แทนซาเนีย  มาลาวี  ไอวอรี่โคสต  เวสตแบงค  กาซา  
ปากีสถาน  อินโดนีเซียและกัมพูชา  ซึ่งภายในสองถึงสามวันหลังจากที่มีการเลือกตั้ง หัวหนาคณะผู
สังเกตการณจะออกแถลงการณเบื้องตนอันมีพ้ืนฐานมาจากการสังเกตการณระยะยาวและระยะสั้น  
หลังจากนั้นประมาณ  1 เดือนจะมีการนําเสนอผลการประเมินสุดทายซึ่งเปนรายงานที่มีความ
ครอบคลุม2  รวมทั้งคําแนะนําในการปรับปรุงกระบวนการเลือกตั้งโดยรวมและสภาพแวดลอม
ทางดานประชาธิปไตย 
 
 
 
 
 
 

                                                            
       1แหลงเดิม. 
      2 http:// www.  ec.europa.eu/external_relations/humanright/eu_election_ass_observ/index.htm> 
(October,  2011). 
 



บทที่  5 
บทสรุป 

 
    การดําเนินนโยบายสิทธิมนุษยชนของสหภาพยุโรปตออาเซียนนั้น  มีจุดกําเนิดมาจาก
การดําเนินการนโยบายสิทธิมนุษยชนภายในของสหภาพยุโรป  โดยเนนในนโยบายตางประเทศและ
ความมั่นคงรวมกัน  (Common  Foreign  and  Security  Policy :  CFSP)  มีวัตถุประสงคเพ่ือจะ
พัฒนาและสรางเสริมประชาธิปไตย  กฎเกณฑแหงกฎหมายและเคารพในสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน   
    หลังจากประชุมสิทธิมนุษยชนโลก  ณ  กรุงเวียนนา  ค.ศ.  1993  สหภาพยุโรปไดยอม
รับคําประกาศสุดทาย  แผนการตางๆ  ที่อนุมัติโดยที่ประชุมมาเปนแนวทางในการปฏิบัติ
นอกเหนือจากกรอบของกฎบัตรสหประชาชาติ  นอกจากหลักการที่ปรับปรุงใน ค.ศ.  1991  แลวยัง
ประกอบดวยหลักการที่สําคัญอีก 3  ประการคือ  สิทธิมนุษยชนเปนเรื่องสากล  (Universality)  คือ
ไมมีการเลือกปฏิบัติและไมมีอคติทั้งทางอุดมการณและการเมือง  สิทธิมนุษยชนไมสามารถแบงแยก
ได  (Indivisibility)  คือสิทธิทางการเมือง  สิทธิทางวัฒนธรรมสังคมและเศรษฐกิจ  และสิทธิพลเมือง  
ไมสามารถแยกออกจากกันได  ประการสุดทายคือการเชื่อมโยงอยางใกลชิด (Interdependence)  
ระหวางสิทธิมนุษยชน  ประชาธิปไตยและการพัฒนา 
    สหภาพยุโรปใชการดําเนินนโยบายสิทธิมนุษยชนควบคูกับนโยบายพัฒนาและการคา
ระหวางประเทศ  เน่ืองจากการใหความชวยเหลือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาตออาเซียนน้ัน   
มีความเกี่ยวกับประเด็นดานสิทธิมนุษยชน   ในความตกลงหรือความรวมมือในดานตางๆ  สหภาพ
ยุโรปจะกําหนดนโยบายดานสิทธิมนุษยชนไวในสนธิสัญญาทุกฉบับ  ซึ่งหากเกิดการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนสหภาพยุโรปก็จะมีมาตรการในการลงโทษเพื่อใหมีการแกไขปรับปรุงสิทธิมนุษยชน แต
ระดับการดําเนินการนั้นขึ้นอยูกับการพิจารณาของสหภาพยุโรปและสมาชิก  ไมไดมีขอกําหนดเปน
มาตรฐานที่แนนอน  สามารถที่จะยืดหยุนได   
    จากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหการปฏิบัติของสหภาพยุโรปตออาเซียนทําใหตองทบทวนวา
เหตุผลที่แทจริงแลว  สหภาพยุโรปใชประเด็นดานสิทธิมนุษยชนเพื่อเปนขอตอรองทางการเมือง
มากกวาการเปนผูปกปองสิทธิมนุษยชน  อันทําใหสิทธิมนุษยชนเปนเพียงสวนหนึ่งที่สหภาพยุโรป
ใชในการดําเนินการนโยบายตางประเทศ 



86 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



87 
 

บรรณานุกรม 
 

หนังสือ 
กรมอาเซียน  กระทรวงการตางประเทศ.  (2551).  มารูจักอาเซียนกันเถอะ.  กรุงเทพฯ:  
              เอราวัณการพิมพ. 
กองอาเซียน 1 กรมอาเซียน  กระทรวงการตางประเทศ. (2552).  บันทึกการเดนิทางของอาเซียน.     
              กรุงเทพฯ:  วิธิตา แอนิเมชั่น. 
กระทรวงการตางประเทศ.  (2553).  แผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน   
                 (พ.ศ.  2552-2558).  กรุงเทพฯ: เพจเมคเกอร. 
เกียรติชยั  พงษพาณิชย.  (2553).  พมาผาเมือง: วิเคราะหการเมืองพมาใตอาญาเผด็จการทหาร.    
              พิมพครั้งที่  3. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพประพันธสาสน. 
เชิดชาย  เหลาหลา.  (2522).  อาเซียน.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร. 
ดุลยภาค  ปรีชารัชช.  (2554).  จับกระแส: ยุทธศาสตรการเมืองพมา.  กรุงเทพฯ:  
              โรงพิมพมหาวิทยา ธรรมศาสตร. 
ธีระ  นุชเปยม.  (2545). ไทย-ยุโรปในมิติดานการเมืองและความมัน่คง. กรุงเทพฯ:  
              ศักดิโสภาการพิมพ. 
พรสวรรค  วฒันางกูร.  (2546).  สหภาพยุโรปวันน้ี.  กรุงเทพฯ: ศูนยยุโรปศึกษา. 
ประภัสสร  เทพชาตรี.  (2552).  ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน.  กรุงเทพฯ: เสมาธรรม. 
------------.  (2554).  ประชาคมอาเซียน.  พิมพครั้งที่  2.  กรุงเทพฯ: เสมาธรรม. 
ปราณี  ทิพยรัตน.  (2545).  อาเซียนในสหัสวรรษใหม.  กรุงเทพฯ:  สถาบันศึกษาความมั่นคงและ  
              นานาชาติ. 
มนู  วัลยะเพช็ร.  (2536).  อาเซียนกับความรวมมือทางการเมืองเพ่ือความมั่นคงของภูมิภาคเอเชีย  
                 ตะวันออกเฉียงใต: วิเคราะหตามแนวทางภูมิศาสตรการเมือง:  กรุงเทพฯ:   
              โอเดียนสโตร. 
วรทศัน  วัชรวลี.  (2533).  ประชาชาติอาเซียน.  กรุงเทพฯ:  โอ.เอส.พร้ินติ้ง  เฮาส. 
วิมลวรรณ  ภัทโรดม.  (2543).  สหภาพยุโรป.  กรุงเทพฯ:  ศักด ิ โสภาการพิมพ. 
------------. (2544).  ยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่สอง.  พิมพครั้งที่  2.  กรุงเทพฯ:  
              ศักดิโสภาการพิมพ. 
------------.  (2546).  สหภาพยุโรป.  พิมพครั้งที่  2.  กรุงเทพฯ: ศักดิโสภาการพิมพ. 
------------. (2555). บูรณาการสหภาพยุโรป. กรุงเทพฯ: ศูนยยุโรปศึกษา. 
ภูวดล  ทรงประเสริฐ.  (2539).  อินโดนีเซีย:  อดีตและปจจุบัน. กรุงเทพฯ:  สํานักพิมพจุฬาลงกรณ  
    มหาวิทยาลัย. 



88 
 

ไพศาล  หรูพาณิชยกิจ.  (2553). เอเชียตะวันออกเสนทางสูการเปนประชาคม.  กรุงเทพฯ:    
             กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
วรลักษณ  สงวนแกว.  (2551).   รายงานการวิจัยคุณคาและสถานะทางกฎหมายของรัฐธรรมนูญ  
                ยุโรป.  กรุงเทพฯ:  ศูนยยุโรปศึกษา. 
วินิตา ศุกรเสพยและสมชาย  ภคภาสนวิวัฒน.  (2529).  อาเซียนในความสัมพันธระหวางประเทศ.  
    กรุงเทพฯ:  เจาพระยาการพิมพ. 
วิชัย  ศรีรตัน.  (2543.  สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของชนชาวไทย.  นนทบุร:ี  โรงพิมพ  
             มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช.  
สมชาย  ภคภาสนวิวัฒน. (2536).  รวมยุโรป. กรุงเทพฯ:  สํานักพิมพผูจัดการ.   
------------. (2538).  ยุโรป: ทศวรรษแหงการเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพฯ:  สํานักพิพมผูจัดการ. 
สุริชัย หวันแกว: และ อุกฤษฏ ปทมานันท. (2548). อาเซียนสิ่งทาทายใหมและการปรับตัว.     
             กรุงเทพฯ:  สถาบันเอเชียศึกษา. 
เสนห  จามริก.  (2544).  สิทธิมนุษยชนเกณฑคุณคาและฐานความคิด.  พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:    
             โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
อภิญญา  เลื่อนฉวี.  (2548).  กฎหมายสหภาพยุโรป.  กรุงเทพฯ:  สํานักพิมพวิญูชน. 
อรณี  นวลสุวรรณ.  (2538).  พัฒนาการของประชาคมยุโรปตั้งแต  ค.ศ.  1980 สูสหภาพยุโรป.    
    กรุงเทพฯ:  พิมพครั้งที่  3.  กรุงเทพฯ:  สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. 
------------. (2521).  การกอตั้งประชาคมยุโรป. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพไทยวัฒนาพาณิช.  
อุกฤษฏ  ปทมานันท: และ พรพิมล  ตรีโชติ.  (2547).  เอเชียตะวันออกเฉียงใตกระบวนการเปน  
            ประชาธิปไตยและการเมืองสมัยใหม.  พิมพครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา. 
 
วารสาร 
กมลินทร  พินิจภูวดล.  (2544,  กรกฏาคม-ธันวาคม).  บทบาทของสหภาพยุโรปในการสงเสรมิสิทธิ
  มนุษยชนในประเทศที่สาม.  วารสารยุโรปศึกษา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  9(2): 131. 
ชาคริต  ชุมวฒันะ.  (2542).  พัฒนาการของอียูสูยุโรป  2000.  วารสารสังคมศาสตร   
           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (ฉบับพิเศษ): 81. 
สังศิต  พิริยะรังสรรค.  (2536, มกราคม-มิถุนายน).  มิติทางดานสังคมของประชาคมยุโรป.  วารสาร
  ยุโรปศึกษา. 1(1):21-35. 
สาธิน  สุนทรพันธ. (2550, มกราคม-มิถุนายน).  ยอนพินิจ: พัฒนาการการรวมยโุรปกอน  
             สนธิสัญญาโรม.  วารสารยุโรปศึกษา.  15(1):2-33.   
อรณี  นวลสุวรรณ.  (2536, มิถุนายน-ธันวาคม).  พัฒนาการความสมัพันธระหวางอาเซียนและ
 ประชาคมยุโรป.  วารสารยุโรปศึกษา. 1(2):3-17. 



89 
 

อาเซียน-อียูพรอมจัดงานฉลอง 30 ปความสัมพันธ. (2550,  เมษายน-มิถุนายน). จดหมายขาว    
            ศูนยยุโรปศึกษา.  15(2): 5. 
 
บทความ 
กรมอาเซียน.  (2550).  บันทึกการเดินทางของอาเซียน.  หนา 1.  กรุงเทพฯ:  วธิิตา  แอนิเมชั่น. 
จิรเดช  มหาวรรณกิจ.  (2550).  สหภาพยุโรปกับบทบาทตอโลกปจจุบัน.  ใน  สหภาพยุโรปโฉม  
            ใหมและ  27  ประเทศสมาชิก.  วิมลวรรณ  ภัทรโรดม,  และสุธาชัย  ยิ้มประเสริฐ.   
            หนา  9-10.  กรุงเทพฯ: ศูนยยโุรปศึกษา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. 
นิติศักดิ์  ศรศีริิพงษ.  (2551).  แนวคิดเรือ่งสิทธิมนุษยชนในยุโรปและผลกระทบตอประเทศไทย.    
            ใน เอกสารถอดคําบรรยายการสัมมนาความสัมพันธไทย-ยุโรป.  หนา 7.  กรุงเทพฯ:    
            ศูนยยุโรปศึกษา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
สมชาย  ภคภาสนวิวัฒน. (2549).  นโยบายตางประเทศและความมั่นคงยุโรป:เอกภาพหรือความ      
               แตกตาง?.  หนา  58-88.  กรุงเทพฯ: ศูนยยโุรปศึกษา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. 
สาธิน  สุนทรพันธ. (2551).  ยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่  2  และเสนทางสูสหภาพยุโรป ใน  
            สหภาพยุโรปในปจจุบันและความสัมพันธกบัประเทศไทย.  ศูนยยุโรปศกึษา.  
สุรพงษ  ชัยนาม.  (2545).  ความสัมพันธดานการเมืองและความมัน่คง. ใน  อาเซียนในสหัสวรรษ 
            ใหม.   ปราณี  ทิพยรัตน.  หนา  22-24.  สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ. 
 
หนังสือพิมพ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในพมา.  (2552, 16 กันยายน).  บานเมือง.  (Online). 

 สหรัฐ-อียูจอคว่ําบาตรสินคาไทยเอี่ยวคามนุษย.  (2553,  5, มิถุนายน).  ไทยรฐั.  (Online). 
องคกรจับกระแสสิทธิมนุษยชน.(2555,มกราคม).รายงานสถานการณสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย  
              2555.  (Online). 
อียูแถลงการณปฏิเสธแทรกแซงอํานาจอธิปไตย.  (2550, 30, สิงหาคม).  กรุงเทพธุรกิจ.  (Online). 
 
เอกสารอิเลคทรอนิคส 
กระทรวงการตางประเทศ  http://www.mfa.go.th 
คณะกรรมาธกิารยุโรป http://www.ec/europa.eu/external_relations/index.htm. 
ศูนยยุโรปศึกษาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั http://www.ces.in.th 
สํานักงานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ http://www.nhrc.or.th 
องคการนิรโทษกรรมสากล http://www.amnasty.org 
องคการจับกระแสสิทธิมนุษยชน http://www.hrw.org 
 



90 
 

เอกสารอ่ืน 
เนตรนภา  พุทธสวุรรณ. (2550).  การคุมครองสิทธิมนุษยชนยุโรปตามอนุสัญญาวาดวยการ 
                คุมครอง สิทธิมนุษยชนและเสรภีาพขั้นพ้ืนฐาน ค.ศ.  1950.  วิทยานิพนธมหาบัณฑิต   
             (การระหวางประเทศและการทูต).  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  ถายเอกสาร. 
วิมลวรรณ  ภัทรโรดม. (2548).  เอกสารประกอบรายวชิาบูรณาการสหภาพยุโรปเบื้องตน.    
             กรุงเทพฯ:  ศูนยยุโรปศึกษา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
สุภาคพรรณ  ขันชัย. (2540).  นโยบายตางประเทศของสหภาพยุโรป: ศึกษากรณเีปรียบเทียบการ 
                ใชนโยบายสิทธมินุษยชนตอพมาและอินโดนีเซีย. วิทยานิพนธมหาบัณฑิต   
             (ความสัมพันธระหวาง ประเทศ). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  ถายเอกสาร. 
สิญา  อุทัย.  (2552). นโยบายรวมดานตางประเทศของสหภาพยุโรปประเด็นสทิธิมนุษยชนตอ  
                ประเทศที่สาม กรณีศึกษาประเด็นสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ระหวางป  
                ค.ศ.2001-2007.  วิทยานิพนธ มหาบัณฑิต (การระหวางประเทศและการทูต).  
             กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  ถายเอกสาร.  
องคการนิรโทษกรรมสากลและองคกรจับกระแสสิทธิมนุษยชน.  (2555, 24  มกราคม).   
              Vioce  T.V.  สถานีวิทยเุอฟเอ็ม  104.25.  10.45-11.15. 
สํานักสันติวธิแีละธรรมาภิบาล  สถาบันพระปกเกลา.  (2554,  ธันวาคม).   
              สรุปยอการวิเคราะหความขัดแยง(Conflict  Analysis) ในอาเจะห. (Online). 
กระทรวงการตางประเทศ .  (2552).  บทบาทไทยในเวทีพหุภาคีและประเด็นสําคญัของโลก.   
              รายงานประจําป    กระทรวงการตางประเทศ  พ.ศ.  2552.  หนา 83. 
คณะผูแทนไทยประจําประชาคมยุโรป.  (2012,  January).  สภายุโรปมองอนาคตอียู-อาเซียน  
              พันธมิตรเพ่ือการถวงดุลอํานาจ?.  (Online). 
 
Books 
Aldrich, Richard L.  (2001).  The  Hidden  Hand – Britain.  American  and  Cold  war   
              Secret  Intelligence  London: John Murray. 
Anthony,  Laffen  B.  (1992).  Intergration  and  Co-operation in  Europe.  New  York:  
              Norton and  Co. 
Baehr, Peter R.  (1996).  The  Role  of  Human  Right in  Foreign  Policy.  2 ed. London:   
     Macmillan  Press. 
Bandyopadhyaya, Kalyani.  (1983).  Burma  and  Indonesia : Comperative  Political   
                 Economy   and  Foreign  Policy.  New  Delhi:  South  Asian  Publishers. 
Betten,  Lammy.  (1998).  Eu Laws and  human  rights.  Longman. 
Bliair,  John A.  The  European  Union since 1945.  London:  Lynne  Rienner. 



91 
 

Brandtner, Barbara,; & Rosas, Allan. (1999).  Trade  Preference  and  Human  Rights.    
               New York:  Oxford  University  Press. 
Christstie,  Kenneth,: Roy, Denny. (2003). The  Polities  of  Human  Rights  in East  Asia.    
      London:  Phuto  Press. 
Cini,  Michelle.  (2003).  European Union  Politics.  New  York:  Oxford  University  Press. 
Corrado  G.M. Letta,  (2003).  EA-EU  Partnerships : The  Future  Dynamics  of  the  East                               
                  Asia-European  Union  Relationships.  Seoul: The Sejong  Institute. 
Compbell  Alan,;  & Thomson  Dennis.  (1999).  Commom  Market   Law  &  Tests  and    
                 Commentaries.  London:  Macmillan  Press. 
Dennian,  J.F. (1967).  The  Common  Market.  London: Routledge. 
Dick, Wilson.  (1975).  The  Neatralization  of  Southeast  Asia.  New  York:  Touchstone. 
Ellis,  Evelyn,;  & Tridimas,  Takis.  (1995).  Public  Law  of  the  European  Community.    
              London: Sweet & Maxwell 
European  Commission.  (2007).  The  European  Union :  Furthering  Human  Rights  and    
              democracy  across  the  Globe.  European  Commission  External  Relation. 
Herrffernan,  Liz.  (1994).  Human  right :  A  European  Perspective.  Dublin: The  round    
              Hall  Press. 
Frankle,  Joseph.  (1998).  The  making  of  foreign  Policy.  International  Relation  in   
              a Changing  World.  New  York: Oxford  University  Press. 
Holland,  Martin.  (1997).  Common  foreign  and  Security  Policy.  London:  Printer. 
Lindkvist,  Linde.  (2007).  A  Fair  Weather  Campion?  The  European  Union  at  the    
             United  Nation  Human  Rights  Council: Lund   Universitet. 
Lyen,  Peter.  (1969).  War  and  Peace in  South  East  Asia.  New  York:  Longman. 
Orbie, Jan. (2008).  External  Policies  of  the  European  Union:  Burlingtion:   
             Ashagate  Pubishing. 
Maclean, Robert.  M.  (1996).  European  Community  Law  and  Human  Right.  8 ed.   
             London: HLt  Publications. 
Miller,  Vaughne.  (2004).  Human  Rights   Clause  in  the  EU’s  external  agreement.   
             UK  Parliament. 
Narongchai,  Akrasanee.  (2001).  ASEAN  in  The  Past  Thirty-Three  Years  Lesson  for   
             Economic  Co-operation.  In  Reinrenting  ASEAN. 
Riedel, Eibe.;  Will  Martin.  (1999).  Human  Rights  Clause in  External  Agreements  of  the    
                EC.  The  Eu  and  Human  Rights.  New  York:  Oxford  University  Press. 



92 
 

Sea  Chee   Meaw.  (1974,  April).  ASEAN  and Regionalism in  Southeast  Asia: South- 
              East  Asian  Spectrum. 
Simma, Bruno,  Beatrix,;  Jo  Aschenbrenner.; & Schutte,  Constanze.  (1999).  Human   
                Rights  Considerations  in  the  Development  Co-operaton  Activities  of  the   
                EU.  The  EU  and  Human  Rights.  New  York:  Oxford  University  Press. 
Wiessala,  Greorg.  (2007).  “CATALYSIS  AND  INHIBITORS – The  Role  and  Meaning   
             of  Human  Rights  in  EU-Asia  Relations”  Melbourne: Contemporaty  Europe    
             Research  Centre. 
Williams,  Andrew.  (2004).  EU  Human  Rights  Policies:  A  study  in  Irony:  New  York:  
             Oxford  University. 
Winer,; Antje.; & Diez. (2004).  European  Integration  Theory.  New  York: Oxford   
             University. 
 
 
 
 
 



93 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



94 

 

ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ ชื่อสกุล            นางสาวลลันา  วงษประเสริฐ 
วัน  เดือน  ป  เกิด                     15  กรกฎาคม  2519 
สถานที่อยูปจจุบัน                   627/51  ซ. สาธุประดิษฐ  49 ถนนสาธปุระดิษฐ   
                                                อ.  ยานนาวา  จ.กรุงเทพฯ  10120 
ประวตัิการศึกษา 
   พ.ศ.  2536                   ปวช.  จาก โรงเรียนตั้งตรงจิตรพาณิชยการ 
   พ.ศ.  2540                   นศ.บ.  (วิทยกุระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน)   
                                                จาก มหาวิทยาลยัเซนจอหน 
   พ.ศ.  2545                   ป.  บัณฑิต  (ประกาศนียบตัรบัณฑติวชิาชีพครู)   
                                                จาก มหาวิทยาลยัราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา 
   พ.ศ.  2555                   กศ.ม.  (ประวัตศิาสตร)   
                                                จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 


	Cover
	Abstract
	Chapter  1
	Chapter 2
	Chapter  3
	Chapter 4
	Chapter  5
	Bibliography
	Vitae

