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บทที่ 4
การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบประชาคมอาเซียนกับสหภาพยุโรป
การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบการรวมกลุ่มของสหภาพยุโรปและการรวมกลุ่มของประชาคม
อาเซียน ทัง้ นี้เพื่อเป็ นกรณีศกึ ษาในการเรียนรูแ้ ละเป็ นแนวทางการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่การเป็ น
ประชาคมอาเซียนของไทย โดยในบทนี้ จะเป็ น การทบทวนหลักการและที่มาของการรวมกลุ่ ม ของ
ประเทศในทวีปยุโ รปที่ก ลายเป็ นสหภาพยุโ รปในปจั จุบนั รวมถึง หลัก เกณฑ์แ ละมาตรการต่ างๆ ที่
สหภาพยุโรปได้กาหนดขึน้ หลังจากนัน้ จึงทาการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบการรวมกลุ่มของประชาคม
อาเซียน เพื่อเป็ นกรณีศกึ ษาทีป่ ระเทศไทยและกระทรวงแรงงานจะได้เรียนรูแ้ ละเตรียมความพร้อมทีจ่ ะ
เผชิญต่อไป

4.1

สหภาพยุโรป (European Union)

สหภาพยุโรปเป็ นการรวมตัวกันของประเทศในทวีปยุโรป เพื่อสร้างเสถีย รภาพทัง้ ด้านการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคมในภูมภิ าค แนวคิดการสร้างให้เกิดสันติภาพในยุโรปเกิดขึน้ ภายหลังสงครามโลก
และสงครามระหว่างประเทศในภูมภิ าค ในช่วงแรกเป็ นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาให้เกิด
ตลาดเดียว (Single Market) ซึ่งทาให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) เพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน โดยการยกเลิกพรมแดนระหว่างกัน ประชาชน สินค้า บริการ และเงินทุน
สามารถเคลื่อ นย้ายได้อ ย่างเสรีใ นกลุ่ มประเทศสมาชิก ปจั จุบนั สหภาพยุโ รปประกอบด้ว ยประเทศ
สมาชิก 27 ประเทศ

4.1.1 ความเป็ นมา
แนวคิดในการก่อตัง้ สหภาพยุโรปเกิดขึ้นจากความพยายามที่จะสร้างสันติภาพในทวีปยุโรป
ไม่ให้ประเทศในยุโรปใช้ทรัพยากรในประเทศของตนทาสงครามระหว่างกัน ดังนัน้ ในปี ค.ศ. 1951
(พ.ศ. 2494) ประเทศในทวีปยุโรป 6 ประเทศ ได้แก่ เบลเยียม เยอรมันตะวันตก ลักเซมเบอร์ก ฝรังเศส
่
อิตาลี และเนเธอร์แลนด์ จึงรวมตัวกันก่อตัง้ ประชาคมถ่านหินและเหล็กยุโรป (The European Coal and
Steel Community - ECSC) ขึน้ ให้มอี านาจตัดสินใจในเรื่องทีเ่ กี่ยวกับเหล็กและถ่านหินของประเทศ
สมาชิกการจัดตัง้ ECSC ประสบความสาเร็จอย่างมาก ประเทศสมาชิกจึงมีความคิดที่จะขยายความ
ร่วมมือระหว่างกันมากขึน้ เพื่อสร้างให้เกิดตลาดร่วม (Common Market) โดยการลดอุปสรรคทาง
การค้าระหว่างกัน ดังนัน้ ในปี ค.ศ. 1957 (พ.ศ. 2500) ทัง้ 6 ประเทศจึงลงนามในสนธิสญ
ั ญากรุงโรม
(The Treaties of Rome) ก่อตัง้ ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (The European Economic Community:
EEC) ขึน้ ในเบื้องต้นประชาคมเศรษฐกิจยุโรปมุ่งเน้นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า แต่ต่ อมา
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ความร่วมมือ นี้ได้ขยายออกไป โดยประเทศสมาชิกได้ล งนามร่วมกันในสนธิสญ
ั ญามาสทริชท์ (The
Treaty of Maastricht) ในปี ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) เพิม่ ความร่วมมือในด้านการทหาร ความยุตธิ รรม
และกิจการภายใน (Justice and Home Affairs) ฯลฯ และเปลี่ยนชื่อเป็ นสหภาพยุโรป (European
Union) และยังก่อตัง้ สหภาพเศรษฐกิจและการเงินยุโรป (Economic and Monetary Union: EMU)
เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจการเงินและการคลังของประเทศสมาชิกเป็ นระบบเดียวกันและใช้เงินสกุลเดียวกัน
คือ เงินยูโร (EURO)
นับแต่เริม่ ก่อตัง้ สหภาพยุโรปมีการรับสมาชิกเพิม่ อีกหลายครัง้ และเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ.
2004 (พ.ศ. 2547) โดยรับสมาชิกใหม่อีก 10 ประเทศ นับเป็ นการขยายสมาชิกภาพครัง้ ที่ใหญ่ท่สี ุด
ตัง้ แต่เริม่ ก่อตัง้ มา ประเทศสมาชิกใหม่จะต้องยกเลิกกฎหมาย ระเบียบ มาตรการที่ใช้อยู่เดิมและมาใช้
กฎหมาย ระเบียบ มาตรการของสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม ประเทศสมาชิกใหม่ 10 ประเทศนี้จะยัง
ไม่ไ ด้รบั สิทธิ ์ทุ ก ประการเท่ากับประเทศสมาชิกเดิม เช่น ประชาชนของ 10 ประเทศสมาชิกใหม่ไม่
สามารถอพยพย้ายถิน่ เข้าไปในประเทศสมาชิกเดิมได้จนกว่าประเทศเหล่านี้จะเป็ นสมาชิกสหภาพยุโรป
แล้ว 7 ปี เป็นต้น
การขยายสมาชิกภาพในปี ค.ศ. 2004 (พ.ศ. 2547) เป็ นผลให้สหภาพยุโรปต้องปรับเปลี่ยน
ระบบการบริหารใหม่เนื่องจากมีประเทศสมาชิกเพิม่ ขึ้นจานวนมาก ส่งผลให้จานวนผู้แทนในรัฐสภา
ยุโรป คณะมนตรีแ ห่ งสหภาพยุโรป และคณะกรรมาธิการยุโรปต้อ งปรับเปลี่ยนไปให้ส อดคล้อ งกับ
จานวนประเทศสมาชิก แนวทางการบริหารสหภาพยุโรปใหม่ได้กาหนดไว้ใ นสนธิสญ
ั ญานีซ (The
Treaty of Nice) ซึง่ มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546)
การขยายสมาชิกภาพของสหภาพยุโรปดาเนินการภายใต้มาตรา 0 และ F (1) ของสนธิสญ
ั ญา
สหภาพยุโรป และมาตรา 3 ของสนธิสญ
ั ญาประชาคมยุโรป นอกจากนี้ เมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1993
(พ.ศ. 2536) ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ที่ป ระชุมคณะมนตรียุโรป (The European
Council) ได้กาหนดหลักเกณฑ์สาหรับการรับสมาชิกใหม่ของสหภาพยุโรป ซึ่งมีทงั ้ ด้านการเมืองและ
เศรษฐกิจ โดยกาหนดให้ประเทศทีจ่ ะสมัครเป็ นสมาชิกจะต้องมีคุณสมบัติ 5 ประการ ทีเ่ รียกว่า เกณฑ์
โคเปนเฮเกน (Copenhagen Criteria) ได้แก่
1) มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มเี สถียรภาพ เคารพในหลักสิทธิมนุ ษยชน และการ
คุม้ ครองชนกลุ่มน้อย
2) มีระบบเศรษฐกิจแบบตลาด (Market Economy) ทีส่ ามารถรองรับแรงกดดันจากการแข่งขัน
ภายในตลาดเดียวของสหภาพยุโรปได้
3) สามารถปฏิบตั ติ ามสิทธิและหน้าทีใ่ นฐานะประเทศสมาชิก ทัง้ ในด้านการเมืองและเศรษฐกิจ
ตามทีก่ าหนดไว้ในกฎหมายของสหภาพยุโรป
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4) ยึด ถือ เป้า หมายในการบรรลุ ค วามเป็ น สหภาพทางการเมือ งและสหภาพเศรษฐกิจ และ
การเงินของสหภาพยุโรป
5) การรับประเทศสมาชิกใหม่จะต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบการบูรณาการยุโรป

4.1.2 วัตถุประสงค์เริ่มต้นของการรวมกลุ่มสหภาพยุโรป
1) เพื่อสร้างสหภาพทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆ โดยการจัดตัง้ ตลาดร่วมขึ้น เพื่อหาทาง
ยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนในประเทศสมาชิกให้สงู ขึน้
2) หาทางลดหรือยกเลิกภาษีศุลกากรระหว่างสมาชิกให้หมดภายใน 12-15 ปี อันเป็ นการเพิม่
พลังอานาจทางเศรษฐกิจให้ความมันคงและแข็
่
งแกร่งยิง่ ขึน้ ได้แก่ การยกเลิกภาษีศุลกากรทีจ่ ดั เก็บ
ระหว่างกันเปลีย่ นมาใช้นโยบายการค้าและการจัดเก็บภาษีศุลกากรระบบเดียวกัน (Common External
Tariff) โดยจัดเก็บจากสิน ค้าเข้าจากประเทศนอกภาคีห รือ ประเทศที่ส าม ซึ่งด าเนิ นการโดย
คณะกรรมาธิการประชาคม (The European Commission) ทาหน้าทีแ่ ทนสมาชิกประชาคมฯ เงินภาษี
เก็บได้จะส่งไปเก็บรวบรวมไว้เป็นเงินกองทุนรวมของประชาคมฯ (Own Resources)
3) การมีระบบภาษีศุลกากรร่วมกัน นับเป็ นเครื่องมือหลักทีส่ าคัญของการใช้นโยบายการค้า
ร่วม โดยการนาเอามาตรการอื่นๆ มาใช้ตามโอกาสอันควร เช่น ปี ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2522) ใช้นโยบาย
เสริมอีก 2 ชนิดคือ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทุ่มตลาด (Antidumping) และภาษีตอบโต้ (Counter
Vailing Duty: CVD) เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังมีมาตรการอื่นๆ อีกเช่น การควบคุมการตรวจสอบ
(Surveillance) และการคุม้ กัน (Safe Guard)
4) เก็บภาษีลกั ษณะเดียวกันกับประเทศนอกกลุ่ม โดยร่วมมือกันตัง้ กาแพงภาษีสนิ ค้าทีน่ าเข้า
จากประเทศนอกกลุ่ม รวมทัง้ การสนับสนุนให้มกี ารถ่ายเทเงินทุนและแรงงานภายในกลุ่ม

4.1.3 ขัน้ ตอนการสมัครเข้าเป็ นสมาชิ กสหภาพยุโรป
ขัน้ ตอนการสมัครเข้าเป็ นสมาชิกของสหภาพยุโรปจะเริม่ ต้นโดยประเทศในทวีปยุโรปทีต่ ้องการ
เป็ นสมาชิกจะต้องยื่นใบสมัครต่อคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (The Council of the European Union)
เพื่อแสดงเจตนารมณ์ ต่อมาคณะกรรมาธิการยุโรป (The European Commission) จะพิจารณา
คุณสมบัติของประเทศผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ เพื่อตัดสินว่าจะเปิ ดการเจรจากับประเทศ
ผู้สมัครหรือ ไม่ ภายหลังจากการเจรจาระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศผู้สมัครแล้ว คณะมนตรีแห่ง
สหภาพยุโรปจะลงมติเพื่อ รับหรือไม่รบั ประเทศผู้สมัค ร โดยคะแนนเสียงต้องเป็ นเอกฉันท์ ขัน้ ตอน
สุดท้ายคือ การลงนามในสนธิสญ
ั ญาการเข้าเป็ นสมาชิกของสหภาพยุโรปโดยประเทศสมาชิกใหม่และ
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเดิมทัง้ หมด
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4.1.4 รูปแบบและขัน้ ตอนของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิ จของสหภาพยุโรป
จาแนกได้ 5 รูปแบบคือ
1) เขตการค้าเสรี (The Free Trade Area) ประเทศทีเ่ กี่ยวข้องหรือสมาชิกจะต้องยกเลิก
ข้อจากัดต่างๆ ที่เป็ นอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายของสินค้าและบริการระหว่างกัน ขณะเดียวกันแต่ละ
ประเทศก็ยงั คงมีการใช้มาตรการทางด้านภาษีศุลกากร โควต้า และเครื่องมือต่างๆ ทางด้านการค้ากับ
ประเทศอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้เข้าร่วมหรือไม่ได้เป็นสมาชิก
2) สหภาพศุลกากร (The Custom Union) ประเทศสมาชิกจะต้องดาเนินการตามข้อ 1)
และมีการกาหนดภาษีศุลกากรทีใ่ ช้ภายนอกในลักษณะทีเ่ หมือนๆ กัน (Common External Tariffs) แก่
การค้ากับประเทศภายนอกทีม่ ไิ ด้เป็นสมาชิก
3) ตลาดร่วม (The Common Market) นอกจากประเทศสมาชิกจะต้องปฏิบตั ติ ามข้อ 1) และ
2) แล้ว ประเทศสมาชิกต้องยกเลิกข้อจากัดในระดับชาติทเ่ี ป็ นอุปสรรคแก่การเคลื่อนย้ายเงินทุนหรือ
แรงงานระหว่างบรรดาประเทศสมาชิก
4) สหภาพทางเศรษฐกิ จ (Economic Union) ในระดับนี้ประเทศสมาชิกจะมีการใช้นโยบาย
การเงินการคลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานกลางเดียวกัน
5) สหภาพทางเศรษฐกิ จเหนื อชาติ (The Supra National Economic Union) หรืออภิรฐั
กรณีน้ีสมาชิกแต่ละประเทศจะยินยอมสละอานาจอธิปไตยของตนเองเพื่อให้ส่วนรวมทาการตัดสินใจ
กาหนดนโยบายต่างๆ รวมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การรวมกลุ่มในลักษณะทัง้ 5 ระดับดังกล่าวนี้ เป็ นการรวมกลุ่มภูมภิ าคนิยมแบบเลือกปฏิบตั ิ
(Discriminatory Regionalism) ซึ่งจะเป็ นผลเสียต่อระบบการค้าแบบพหุภาคีของแกตต์ (Multilateral
System) เนื่องจากมีลกั ษณะทีใ่ ห้สทิ ธิพเิ ศษทางการค้า เฉพาะประเทศสมาชิกของกลุ่ม แต่สอดคล้องกับ
กฎขององค์การการค้าโลกโดยนิตนิ ัย เนื่องจากข้อตกลงแกตต์ได้ยอมรับให้การรวมกกลุ่มเศรษฐกิจ
เหล่านี้ไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามหลักการปฏิบตั เิ ยีย่ งประเทศผูไ้ ด้รบั ความอนุ เคราะห์ยงิ่ (Most Favored Nation
Treatment: MFN) แต่ปจั จุบนั การรวมกลุ่มเศรษฐกิจเช่นนี้เป็ นไปอย่างแพร่หลาย ทาให้การยกเว้นจาก
หลักการ MFN กลายเป็นเรือ่ งทัวไป
่ และจะกระทบต่อระบบการค้าแบบพหุภาคี

4.1.5 กลไกการบริ หารของสหภาพยุโรป
1) คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (The Council of the European Union)
เป็ นสถาบันที่มอี านาจในการตัดสินใจหลักและทางานด้านนิติบญ
ั ญัติร่ว มกับสภายุโรป
ประกอบด้ว ยผู้แ ทนจากประเทศสมาชิก ที่ม าประชุ ม เพื่อ แสดงจุ ด ยืน และประนี ป ระนอมทางด้า น
ผลประโยชน์ระหว่างกัน ผูแ้ ทนเหล่านี้จะพบกันเป็ นประจาทัง้ ในระดับคณะทางาน เอกอัครราชทูต และ
รัฐมนตรี ในกรณีทม่ี กี ารตัดสินใจเกี่ยวกับแนวนโยบายสาคัญ ๆ การประชุมจะทาในระดับผูน้ าประเทศ
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เรียกว่า การประชุมคณะมนตรียุโรปหรือทีป่ ระชุมสุดยอดยุโรป (European Council) หน้าทีห่ ลักของ
คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป มีดงั นี้
- ทางานร่วมกับสภายุโรปในการบัญญัตกิ ฎหมาย
- ประสานแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก
- บรรลุ ค วามตกลงระหว่างประเทศที่สาคัญ ๆ ระหว่า งสหภาพยุโ รปกับประเทศ หรือ
องค์กรระหว่างประเทศ
- ใช้อานาจร่วมกับสภายุโรปในการอนุมตั งิ บประมาณของสหภาพยุโรป
- พัฒนานโยบายร่วมด้านการต่างประเทศและความมันคง
่
- ประสานความร่วมมือระหว่างตารวจและศาลยุตธิ รรมในการปราบปรามอาชญากรรม
2) คณะกรรมาธิ การยุโรป (European Commission)
เป็ นผู้รบั ผิดชอบงานประจาส่วนใหญ่ของสหภาพยุโรป ทัง้ ยังร่างข้อเสนอกฎหมายใหม่ ๆ
เพื่อให้สภายุโรปและคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปให้ความเห็นชอบ นอกจากนี้ ยังคอยควบคุมให้มกี าร
ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงต่างๆ อย่างเหมาะสม รวมทัง้ การใช้งบประมาณของสหภาพยุโรป และคอยสอดส่อง
ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามสนธิสญ
ั ญาและกฎหมายของสหภาพยุโรป ทัง้ นี้ คณะกรรมาธิการยุโรปจะทางาน
อย่างเป็นอิสระจากรัฐบาลของประเทศสมาชิก โดยมีสานักงานอยูท่ ก่ี รุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม
คณะกรรมาธิการยุโรปประกอบด้วยประธานและกรรมาธิการยุโรป รวม 25 คน โดย
ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปได้รบั การคัดเลือกจากรัฐบาลของประเทศสมาชิก และได้รบั การอนุ มตั ิ
เห็นชอบโดยสภายุโรป ส่วนกรรมาธิการยุโรปคนอื่น ๆ ได้รบั การเสนอชื่อจากรัฐบาลประเทศสมาชิก
หลัง จากที่ไ ด้ ม ีก ารหารื อ กับ ผู้ท่ีจ ะมาเป็ น ประธาน ซึ่ง จะต้ อ งได้ร ับ ความเห็น ชอบจากสภายุ โ รป
เช่นกัน คณะกรรมาธิการยุโรปมีวาระการทางาน 5 ปี แต่สามารถถูกถอดถอนได้โดยสภายุโรปตัง้ แต่
วันที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2004 (พ.ศ. 2547) ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป คือ นาย Jose Barroso
หน้าทีห่ ลักของคณะกรรมาธิการยุโรป มีดงั นี้
- มีสทิ ธิในการริเริม่ ร่างกฎหมายและส่งผ่านร่างกฎหมายไปยังสภายุโรปและคณะมนตรี
แห่งสหภาพยุโรป
- ในฐานะทีเ่ ป็ นฝ่ายบริหารของสหภาพยุโรป โดยมีหน้าทีใ่ นการนากฎหมาย การจัดสรร
งบประมาณ และนโยบายที่ออกโดยสภายุโรปและคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปไป
ปฏิบตั ิ
- ทาหน้าทีใ่ นการพิทกั ษ์รกั ษาสนธิสญ
ั ญาต่างๆ และทางานร่วมกับศาลยุตธิ รรมยุโรป ใน
การดูแลให้กฎหมายถูกนาไปใช้อย่างเหมาะสม
- เป็ นตัวแทนของสหภาพยุโรปในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ และทาหน้ าที่ในการ
เจรจาต่อรองข้อตกลงระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่จะเป็ นการเจรจาในเรื่องการค้าและ
การร่วมมือระหว่างกัน
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3) สภายุโรป (European Parliament)
เป็ นเสียงแห่งประชาธิปไตยของประชาชนยุโรป สมาชิกสภายุโรปจานวน 731 คน มาจาก
การเลือกตัง้ โดยตรงทุกๆ 5 ปี โดยสมาชิกสภายุโรปเหล่านี้มไิ ด้แบ่งตามประเทศ แต่สงั กัดอยู่กบั พรรค
การเมืองในระดับยุโรปทีม่ แี นวคิดทางการเมืองสอดคล้อง กับพรรคการเมืองในระดับประเทศทีต่ นสังกัด
มากทีส่ ุด นอกจากนี้ ยังมีสมาชิกสภายุโรปบางส่วนทีไ่ ม่ได้สงั กัดพรรคการเมืองใด ทัง้ นี้ ประธานสภา
ยุโรปคนปจั จุบนั คือ นาย Josep Borrell สภายุโรปมีคณะกรรมาธิการสภาดูแลเฉพาะเรื่องต่างๆ เช่น
กิจการระหว่างประเทศ งบประมาณ สิง่ แวดล้อม และอื่นๆ หน้าทีห่ ลักของสภายุโรป มีดงั นี้
- ตรวจสอบและบัญญัตกิ ฎหมายของสหภาพยุโรป โดยส่วนใหญ่จะใช้อานาจร่วมกับคณะ
มนตรีแห่งสหภาพยุโรป
- อนุมตั งิ บประมาณของสหภาพยุโรป
- ตรวจสอบการทางานของสถาบันต่างๆ ในสหภาพยุโรปตามหลักประชาธิปไตย รวมทัง้
จัดตัง้ คณะกรรมการเพื่อทาการไต่สวน
- ให้ความเห็นชอบข้อตกลงระหว่างประเทศทีส่ าคัญ เช่น การรับสมาชิกใหม่ และความ
ตกลงด้านการค้าหรือการมีความสัมพันธ์ในเชิงการรวมกลุ่มระหว่างสหภาพยุโรปกับ
ประเทศทีส่ าม
4) ธรรมนูญยุโรป
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ค.ศ. 2004 (พ.ศ. 2547) ผู้นาประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 25
ประเทศ ได้ลงนามในสนธิสญ
ั ญาว่าด้วยธรรมนู ญยุโรป (Treaty Establishing a Constitution for
Europe) ณ กรุงโรม โดยธรรมนู ญดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เมื่อประเทศสมาชิกทัง้ 25 ประเทศ ให้
สัตยาบันรับรอง โดยผ่านขัน้ ตอนของรัฐสภาหรือจัดให้มกี ารลงประชามติภายใน 2 ปี นับจากวันลงนามฯ
(ปี ค.ศ. 2006 หรือ พ.ศ. 2549) จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) มีประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรปให้สตั ยาบันรับรองธรรมนูญยุโรปแล้ว 13 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย ไซปรัส เยอรมนี กรีซ
ฮังการี อิตาลี ลัตเวีย ลิทวั เนีย ลักเซมเบิรก์ มอลตา สโลวาเกีย สโลวีเนีย และสเปน ส่วนประเทศ
สมาชิกทีค่ ดั ค้านธรรมนูญยุโรป (ด้วยการลงประชามติ) มี 2 ประเทศ ได้แก่ ฝรังเศส
่ และเนเธอร์แลนด์
ทัง้ นี้ ยังมีประเทศสมาชิกทีม่ กี าหนดจะจัดการลงประชามติ หรือให้รฐั สภารับรองธรรมนู ญฯ ในปี น้ี อีก
3 ประเทศ ได้แก่ เบลเยียม เอสโตเนีย และฟินแลนด์ และมี 7 ประเทศทีเ่ ลื่อนการลงประชามติออกไป
ได้แก่ เช็ก เดนมาร์ก ไอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สวีเดน และอังกฤษ
ธรรมนู ญฯ ดังกล่าวมีความสาคัญเนื่องจากจะช่วยพัฒนาสหภาพยุโรปให้มคี วามโปร่งใส
และเป็ นประชาธิปไตยยิง่ ขึน้ เช่น เปลีย่ นกระบวนการตัดสินใจจากระบบ Qualified Majority เป็ นระบบ
Bubble Majority ซึง่ มติทผ่ี ่านจะต้องมาจากคะแนนเสียงร้อยละ 55 ของประเทศสมาชิก และร้อยละ 65
ของจานวนประชากร เปลีย่ นระยะเวลาหมุนเวียนตาแหน่ งประธานสหภาพยุโรปทุก 2 ปีครึง่ แทนการ
หมุนเวียนทุก 6 เดือนอย่างเช่นในปจั จุบนั อีกทัง้ ส่งเสริมให้สถาบันต่างๆ ทัง้ คณะกรรมาธิการยุโรป
สภายุโรป และคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป มีบทบาทและความสาคัญเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ จะมีการ
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แต่งตัง้ ตาแหน่ งรัฐมนตรีต่างประเทศของสหภาพยุโรปเพิม่ ขึน้ อีก 1 ตาแหน่ ง ทาให้สหภาพยุโรปมี
นโยบายต่างประเทศทีเ่ ป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึน้

4.1.6 สาระสาคัญของสนธิ สญ
ั ญามาสทริ ชท์ (Maastricht Treaty)
การรวมตัวของสหภาพยุโรปมีเป้าหมายสุดท้ายอยู่ท่กี ารเป็ นหนึ่งเดียว คือ มีนโยบายด้าน
การเมือง การต่างประเทศ เศรษฐกิจการเงิน และสังคม เพียงนโยบายเดียวมีการเคลื่อนย้ายประชากร
แรงงาน สินค้าบริการ และเงินทุน ได้อย่างเสรี ปราศจากอุปสรรคระหว่างกัน ขัน้ ตอนการเข้าสู่สหภาพ
ยุโรปได้เริม่ ต้นขึน้ ตัง้ แต่ประเทศสมาชิกได้ร่วมกันลงนามในสนธิสญ
ั ญาว่าด้วยการรวมตัวเป็ นสหภาพ
ยุโรป (Treaty of the European Union) หรือสนธิสญ
ั ญามาสทริชท์ (Maastricht Treaty) ซึง่ เป็ น
สนธิสญ
ั ญาทีก่ าหนดแนวทางการรวมตัวให้ยุโรปเป็ นหนึ่งเดียวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2010 (พ.ศ.
2535) โดยมีสาระสาคัญดังนี้
1) การเป็ นสหภาพทางเศรษฐกิ จ (Economic Union) โดยประเทศสมาชิกจะต้องมีการปรับ
ประสานนโยบายทางเศรษฐกิจด้านต่างๆ ซึง่ ถือเป็ นองค์ประกอบสาคัญในการลดความแตกต่างในด้าน
ค่าเงินของแต่ละประเทศ เร่งสร้างเสถียรภาพด้านราคา ดาเนินนโยบายการเงินการคลังอย่างมี
ประสิทธิภาพ และรักษาระดับดุลการชาระเงินให้เหมาะสม ซึง่ สหภาพเศรษฐกิจเป็ นเงื่อนไขหนึ่งไปสู่
ความสาเร็จของการบรรลุการเป็นสหภาพทางการเงิน
2) การเป็ นสหภาพทางการเงิ น (Monetary Union) โดยจะจัดตัง้ เงินสกุลเดียว (Single
Currency) ขึน้ มาใช้ในประเทศสมาชิก ในปี ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542) เป็ นอย่างช้า และในกรณีทป่ี ระเทศ
สมาชิกอย่างน้อย 7 ประเทศ ได้พฒ
ั นาเศรษฐกิจถึงระดับทีก่ าหนดแล้ว ก็อาจเริม่ ใช้เงินสกุลเดียวตัง้ แต่ปี
ค.ศ. 1997 (พ.ศ. 2540) โดยยกเว้นให้ 2 ประเทศ คือ อังกฤษ และเดนมาร์ก ไม่จาเป็ นต้องเข้าร่วมใน
เงินสกุลเดียว นอกจากนี้ ยังได้กาหนดจัดตัง้ สถาบันการเงินแห่งยุโรป (European Monetary Institute:
EMI) ขึน้ ในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1994 (พ.ศ. 2537) เพื่อเป็ นการรองรับการจัดตัง้ ธนาคารกลางยุโรป
(European Central Bank) ซึง่ มีหน้าทีใ่ นการออกเงินสกุลเดียวในระยะต่อไป
3) การเป็ นสหภาพทางการเมือง (Political Union) มีส่วนสาคัญ 3 ส่วนคือ
3.1) ประสานนโยบายต่างประเทศของประเทศสมาชิก
3.2) ประสานนโยบายด้านความมันคงและการทหาร
่
โดยให้มกี ารปรับปรุงสหภาพยุโรป
ตะวันตก (Western European Union: WEU) ซึง่ เป็ นองค์กรความร่วมมือทางการทหารของประเทศใน
ยุโรปตะวันตก 9 ประเทศทีม่ อี ยู่เดิม เพื่อให้ทาหน้าทีเ่ ป็ นองค์กรรับผิดชอบด้านการป้องกันสหภาพฯ
โดยเชื่อมโยงกับการดาเนินงานของนาโต้
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3.3) ขยายขอบเขตอานาจของสหภาพฯ ออกไปในด้านกิจการภายใน ได้แก่ การ
อุตสาหกรรม สาธารณสุข การศึกษา การค้า สิง่ แวดล้อม การพลังงาน วัฒนธรรม การท่องเทีย่ ว การ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค ตลอดจนการป้องกันฝ่ายพลเรือน รวมถึงด้านตารวจ การป้องกันยาเสพติด และการ
ก่อการร้าย
การปรับปรุงองค์กรและการบริหารงานของสหภาพยุโรป โดยกาหนดให้คณะมนตรีสหภาพยุโรป
ประสานงานใกล้ชิดกับ ผู้นาประเทศสมาชิกและประธานคณะกรรมาธิการยุโรป โดยให้รฐั มนตรี
ต่างประเทศของประเทศสมาชิก รวมทัง้ คณะกรรมาธิการยุโรป ให้ความช่วยเหลือการดาเนินการด้าน
ต่างๆ และกาหนดให้คณะมนตรีสหภาพยุโรป มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ โดยให้ผนู้ าของ
ประเทศสมาชิกเดียวกันกับประธานคณะมนตรีฯ เป็ นประธาน และรายงานผลการประชุมต่อสภายุโรป
ทุกครัง้ นอกจากนี้ ให้จดั ทารายงานความคืบหน้าในการดาเนินการไปสู่ยโุ รปเป็นประจาทุกปี

4.1.7 หลักการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้กรอบความร่วมมือของสหภาพยุโรปตาม
ยุทธศาสตร์ลิสบอน (Lisbon Strategy)1
1) ความเป็ นมาของยุทธศาสตร์ลิสบอน
ด้วยปญั หาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจส่งผลให้สหภาพยุโรปประสบปญั หาด้านตลาดแรงงาน
อัตราการว่างงานทีส่ ูง ปริมาณแรงงานทีม่ อี ยู่ไม่สอดคล้องกับความต้องการ การก้าวสู่ความเป็ นสังคม
ผูส้ ูงอายุ ด้วยเหตุผลทีเ่ ศรษฐกิจภายในสหภาพยุโรปเป็ นการพึง่ พาอาศัยกัน ความมังคั
่ งของประเทศ
่
สมาชิกหนึ่งทาให้เกิดความมังคั
่ งในประเทศอื
่
่นๆ ด้วย เช่นเดียวกับที่การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศหนึ่งก็จะทาให้เศรษฐกิจประเทศอื่นไม่เติบโต ดังนัน้ ประเทศสมาชิกต้องทางานร่วมกันเพื่อ
ปฏิรปู เศรษฐกิจให้สาเร็จโดยมีนโยบายทีใ่ ช้ได้ผลร่วมกัน
นโยบายระดับ ประเทศเพีย งอย่ า งเดีย วไม่ เ พีย งพอที่จ ะท าให้ยุ ท ธศาสตร์ด้ า นความ
เจริญเติบโต และการว่าจ้างงานประสบความสาเร็จได้ นโยบายในลักษณะทีเ่ ป็ นแกนกลางมีความสาคัญ
ทาให้เกิดสังคมทีม่ งคั
ั ่ งและทั
่
นสมัย
เดือนมีนาคม ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543) ผูน้ ายุโรปทีเ่ ข้าร่วมประชุม ณ กรุงลิสบอน และได้
กาหนดยุทธศาสตร์ใหม่ซ่งึ ได้รบั ฉันทามติจากประเทศสมาชิกเพื่อ ให้ยุโรปมีค วามคล่ องตัว และมี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศที่สาม เรียกว่า “ยุทธศาสตร์ลสิ บอน” ครอบคลุมนโยบายใน
หลายด้าน ยุทธศาสตร์ดงั กล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อการปฏิรปู เศรษฐกิจของยุโรปให้เกิดความมังคั
่ ง่ ความ
ยุตธิ รรม และความยังยื
่ นทางสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ทาให้ยุโรปสามารถได้ประโยชน์จากกระแสโลกาภิวตั น์
เพื่อให้มคี วามแข็งแกร่งเพียงพอในการรับมือกับความเปลีย่ นแปลงด้านประชากรซึง่ จะมี คนสูงอายุมาก
1

ปิยากร หวังมหาพร, โครงการวิจยั เรื่องนวัตกรรมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ของสหภาพยุโรป (The Innovation for Lifelong Learning of
European Union), ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
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ขึน้ ขณะที่คนหนุ่ มสาววัยทางานในสังคมมีจานวนน้อยลง รวมทัง้ ยุทธศาสตร์ลสิ บอนยังมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อพัฒนาให้สหภาพยุโรปมีความเติบโตทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานความรูเ้ พื่อให้มคี วามสามารถในการ
แข่งขันและมีพลวัตสูงทีส่ ุดในโลกภายใน ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) ภายใต้ยุทธศาสตร์ลสิ บอน สหภาพ
ยุโรปกาหนดเป้าหมายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจประมาณร้อยละ 3 ต่อปี และมีการสร้างงานกว่า 20
ล้านตาแหน่ ง ทัง้ นี้ หัวใจสาคัญของยุทธศาสตร์ลสิ บอนอีกประการคือ เพิม่ ความสามารถของยุโรปใน
ด้านการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) โดยได้ตงั ้ เป้าหมายให้ประเทศสมาชิกใช้
งบประมาณร้อยละ 3 ของจีดพี ี สาหรับการวิจยั และพัฒนาและการลงทุนด้านนวัตกรรม
2) วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ลิสบอน
ยุทธศาสตร์ลสิ บอน อันเป็ นยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศสมาชิกโดยรวม มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
2.1) เพื่อปฏิรปู กระบวนการทีม่ อี ยู่ให้เกิดความเข้มแข็งเพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
การสร้างคน การสร้างงาน ความผูกพันทางสังคม
2.2) เพื่อเพิม่ โอกาสในการแข่งขันและการสร้างงาน การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่
ว่าเพศ เชือ้ ชาติ ศาสนาใด ประกอบกับการเปลีย่ นแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงรวดเร็ว
ดังนัน้ จึงต้องพัฒนาคุณภาพและการเข้าถึงบริการของประชาชนในสหภาพยุโรป
2.3) เพื่อสร้างสังคมฐานความรู้ การเข้ามามีส่วนร่วมในสังคมฐานความรู้ คนในสังคมต้อง
มีการศึกษาที่สูงเพียงพอ เนื่องจากการศึกษาต่ออาจส่งผลให้เกิดการว่างงาน สหภาพยุโรปต้องเพิม่
ระดับ การศึกษาของผูท้ อ่ี อกจากโรงเรียน การเรียนการสอนและการวิจยั จะประสบความสาเร็จโดยการ
สร้างเครือข่าย มีโครงการวิจยั ร่วมในระดับชาติ สหภาพยุโรปจะสร้างงานทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั เทคโนโลยี
ค.ศ. 2000-2010 (พ.ศ. 2543-2553) เป็นต้นไป
2.4) เพื่อทาให้สหภาพยุโรปมีความสามารถในการแข่งขันมากขึน้ สหภาพยุโรปจะแข่งขัน
ได้ ต้องพัฒนาการวิจยั สร้างบรรยากาศของการเป็นเจ้าของกิจการหรือลดต้นทุนการบริหาร
2.5) เพื่อรวมตลาดการเงินและประสานนโยบายเศรษฐกิจระดับมหภาค โดยเน้นไปทีก่ าร
พัฒนาอุตสาหกรรม SMEs
2.6) เพื่อ สร้า งสัง คมสหภาพยุโ รปให้ท ันสมัย และเข้ม แข็ง โดยเน้ น ไปที่เ ศรษฐกิจ
ฐานความรู้ ส่งเสริมให้เกิดงาน เงินบานาญเพื่อความมันคงทางสั
่
งคม สนับสนุ นให้เกิดการเท่าเทียมกัน
ระหว่างชาย หญิง และผูพ้ กิ าร
3) กลไกในการจัดการตามยุทธศาสตร์ลิสบอน
สหภาพยุโรปมีการจัดการระบบหรือกลไกเพื่อบรรลุผลสาเร็จตามยุทธศาสตร์ลสิ บอนโดยใช้
แนวคิด “ความร่วมมืออย่างใกล้ชดิ ระหว่างคณะกรรมาธิการยุโรปและประเทศสมาชิก ” มีการแบ่งความ
รับผิดชอบกันอย่างชัดเจน กล่าวคือ ประเทศสมาชิกดาเนินการปฏิรูปในระดับประเทศโดยอยู่บน
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พืน้ ฐานของ National Reform Programmers ส่วนคณะกรรมาธิการยุโรปจะเป็ นผูช้ ่วยเหลือ เฝ้าระวัง
และประเมินกระบวนการปฏิรปู ระดับประเทศ
วิธกี ารทางานร่วมกันระหว่างคณะกรรมาธิการยุโรปและประเทศสมาชิกดังกล่าว เรียกว่าวิธ ี
"Open Method of Coordination" แนวทางดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพ
ระบบการศึกษาและการอบรม การเพิม่ โอกาสการเข้าถึงการศึกษา และการเปิดการศึกษาและการอบรม
ไปทัวโลก
่
วัตถุประสงค์ของวิธกี าร "Open Method of Coordination" ได้กาหนดแนวทางการ
ดาเนินการไว้ ดังนี้
3.1) การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษาและการอบรม ได้แก่ การเข้าถึง Internet และ
แหล่งความรูป้ ระเภท Multimedia ภายใน ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) ครูทุกคนใช้เทคโนโลยีในการเรียน
การสอน ภายใน ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545) และการเพิม่ การลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ตอ้ งเพิม่ ขึน้ ทุกปี
3.2) การเพิม่ โอกาสการเข้าถึงการศึกษา เพื่อสร้างความผูกพันทางสังคมไม่ว่าจะเป็ น
การศึกษาอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
3.3) การเปิดการศึกษาและการอบรมไปทัวโลก
่
โดยผ่านการสอนภาษาต่างประเทศและ
การเคลื่อนย้ายประชากรเชื่อมกันทัวโลกทั
่
ง้ ด้านการทางาน การวิจยั ทัง้ นี้ เพื่อส่งเสริมการอบรมการเป็ น
เจ้าของกิจการ ส่งเสริมการศึกษาภาษาต่างประเทศในสหภาพยุโรปด้วยกันอย่างน้อย 2 ภาษา
3.4) นับตัง้ แต่ปี ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) เป็นต้นมา คณะกรรมาธิการยุโรปได้กาหนดให้ม ี
การรวมนวัตกรรมการศึกษาและการอบรมภายใต้ช่อื ว่า “Lifelong Learning Programme” โดย
คณะกรรมาธิก ารยุโรปรับผิดชอบในการดาเนินโครงการการเรียนรู้ตลอดชีว ิตคู่ขนานไปกับ The
Education, Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA) ซึง่ EACEA เป็ นหน่ วยงานที่
รับผิดชอบด้านการจัดการด้านการศึกษาและการอบรม หน่ วยงานนี้เป็ นหน่ วยงานภายใต้การดูแลของ
Education and Culture (DG EAC), Information Society and Media (DG INFSO) และ The Europe
Aid Cooperation Office (DG AIDCO) โดยหน่ วยงานระดับชาติของประเทศสมาชิก (National
Agencies) จะรับผิดชอบในการนาโครงการการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ไปปฏิบตั ิ
3.5) นอกจากนัน้ สหภาพยุโรปยังมีกลไกอื่นๆ อีก เช่น
- ผู้ตรวจการสหภาพยุโรป (European Ombudsman) หน้าที่ของผู้ตรวจการ
สหภาพยุโรป คือ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่ วยงานหรือองค์กรของสหภาพยุโรปทีม่ กี ารบริหารทีไ่ ม่
มีประสิทธิภาพ
- Cedefop (The European Centre for the Development of Vocational
Training) เป็ นหน่ วยงานของสหภาพยุโรปที่ทาหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาและการฝึ กอบรม
ระดับอาชีวศึกษาของสหภาพยุโรป
- ETF (The European Training Foundation) เป็ นหน่ วยงานทีจ่ ดั ตัง้ เพื่อพัฒนา
ระบบการศึกษาและฝึกอบรมของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
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- Eurydice เครือข่ายข้อมูลการศึกษาของสหภาพยุโรป เพื่อส่งเสริมและสร้างความ
เข้าใจ รวมทัง้ ร่วมมือกันด้านการศึกษาของประเทศสมาชิก
- The European Investment Bank เป็ นธนาคารสหภาพยุโรปทีใ่ ห้กู้ยมื เงินแก่
สมาชิกในระยะยาว หน้าทีส่ าคัญก็คอื การส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทีส่ มดุลระหว่างการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาทางสังคมของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
- EIF (European Investment Fund) เป็ นสถาบันทางด้านการเงินพิเศษของ
สหภาพยุโรป เพื่อให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางกู้ยมื เงิน (small and medium-sized enterprises SMEs)
- EACEA (The Education, Audiovisual and Culture Agency Executive
Agency) เป็ นหน่ วยงานทาหน้าทีใ่ นการบริหารโครงการด้านการศึกษาและการฝึกอบรม ครอบคลุมการ
กาหนดเงื่อนไขการให้เงินทุน การคัดเลือกโครงการ การบริหารการเงิน การติดตามโครงการ และการ
ตรวจเยีย่ มโครงการ
- EUROSTAT เป็ นหน่ วยงานให้บริการข้อมูลสถิตขิ องสหภาพยุโรป ครอบคลุม
ข้อมูลสถิตริ ะดับประเทศ ระหว่างประเทศ และระดับภูมภิ าค
- EQF (European Qualification Framework for Lifelong Learning) เป็ นระบบที่
เชื่อมโยงคุณภาพการศึกษาตลอดชีวติ ของประเทศในสหภาพยุโรป เพื่ออานวยความสะดวกในการ
ทางานและเรียนข้ามประเทศ ประชาชนและนายจ้างสามารถใช้กรอบ EQF เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติ
ของแรงงานได้
4) บทบาทของคณะกรรมาธิ การยุโรปในการจัดการยุทธศาสตร์ลิสบอน
บทบาทของคณะกรรมาธิการยุโรปในการจัดการยุทธศาสตร์ลสิ บอน มีดงั นี้
4.1) คณะกรรมาธิการยุโรปทาหน้าที่เสนอแนวทาง Integrated Guidelines เพื่อการ
ปฏิรปู แนวทางนี้จะได้รบั การอนุ มตั จิ ากคณะมนตรียุโรปและจะเป็ นพืน้ ฐานสาหรับโปรแกรมการปฏิรูป
ระดับประเทศของประเทศสมาชิก (National Reform Programmers)
4.2) คณะกรรมาธิก ารยุโ รปท าหน้ า ที่ป ระเมินเนื้ อ หาและการน าโปรแกรมการปฏิรูป
ระดับประเทศ (National Reform Programmers) โดยให้ผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้รบั รู้
ความก้าวหน้าของประเทศสมาชิก การประเมินนี้จะปรากฏอยูใ่ นรายงานความก้าวหน้าประจาปี (Annual
Progress Report)
4.3) คณะกรรมาธิการยุโรปมีหน้าทีท่ างานร่วมกันกับประเทศสมาชิกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
มีการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ การเรียนรูซ้ ง่ึ กันและกันระหว่างประเทศสมาชิก ปรับปรุงให้ National
Reform Programmers ให้มคี วามทันสมัย พิจารณาจุดแข็งและจุดอ่อนทีร่ ะบุไว้ในรายงานความก้าวหน้า
ประจาปี รวมทัง้ การมีบทบาทของการกระตุน้ ให้เกิดการเรียนรูร้ ว่ มกัน
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4.4) คณะกรรมาธิการยุโรปทาหน้าทีส่ ร้างความมันใจว่
่ า การวางนโยบายและการอุดหนุ น
เงิน ตามโปรแกรม Lifelong learning Programmer นัน้ จะนาไปสู่เป้าหมายการเติบโตและการจ้างงาน
ในทีส่ ุด

4.2

วิ เคราะห์เชิ งเปรียบเทียบประชาคมอาเซียนและสหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (European Union) และสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association
of Southeast Asian Nations) มีพฒ
ั นาการการกาเนิดขององค์การในระยะเวลาทีใ่ กล้เคียงกัน กล่าวคือ
สหภาพยุโรปก่ อตัง้ ขึ้นในปี พ.ศ. 2500 หลังทาสนธิสญ
ั ญาโรม 2 ฉบับ ส่ ว นอาเซียนนัน้ เกิดขึ้นโดย
ปฏิญญากรุงเทพ เมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 สิง่ ที่ค วรพิจารณาคือ สหภาพยุโรปมีการพัฒนา
องค์การขึน้ มาอย่างรวดเร็วคือมีอตั ราเร่งในการเจริญเติบโตขององค์การ อีกทัง้ ยังเป็ นองค์การระหว่าง
ประเทศทีม่ คี วามแข็งแกร่งและเหนียวแน่ นมากที่สุดในโลกองค์การหนึ่งในปจั จุบนั (High Accelerate,
Solidarity and Stability Growth) ในขณะทีก่ ลไกการขับเคลื่อนการดาเนินงานของอาเซียนเป็ นไปอย่าง
ล่าช้าและยังไม่เป็นเอกภาพเท่าทีค่ วร ดังนัน้ การเรียนรูถ้ งึ ปจั จัยความสาความสาเร็จและพัฒนาการของ
สหภาพยุโรปในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยทาการเปรียบเทียบกับพัฒนาการของ
อาเซีย น ตัง้ แต่ ใ นเรื่อ งของแนวคิด ในการจัด ตัง้ วัต ถุ ป ระสงค์ วิธ ีดาเนิ นการ และกลไกการบริหาร
ตลอดจนการเรีย นรู้แ นวทางการด าเนิ นการเคลื่อ นย้า ยแรงงานอย่า งเสรี จึงเป็ นสิ่ง สาคัญ เพื่อ เป็ น
กรณีศึกษาในการเรียนรู้และเป็ นแนวทางการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทย
ต่อไป
วัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ อาเซียนกับสหภาพยุโรป เป็ นการรวมกลุ่มกันภายในภูมภิ าคเดียวกัน
โดยมีวตั ถุประสงค์คล้ายๆ กัน คือ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคม เมื่อเปรียบเทียบอาเซียนกับ
สหภาพยุโรป พบความแตกต่างดังนี้
1) การรวมตัวกันของอาเซียนแต่ละชาติไม่ได้เป็ นชาติทพ่ี ฒ
ั นาแล้ว แต่เป็ นเพียงความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาประเทศให้เป็ นประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว โดยทีป่ ระเทศทัง้ หมดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็ น
ประเทศกลุ่มกาลังพัฒนาทัง้ สิน้ แต่ละชาติกจ็ งึ เห็นความสาคัญของการรวมตัวกันเพื่อเพิม่ น้ า หนักของข้อ
เรียกร้องกับประเทศใหญ่ เช่น อเมริกา สหภาพยุโรป จีน และอินเดีย
2) โครงสร้างวิธกี ารดาเนินงานกลไกการบริหาร ซึ่งเป็ นส่วนที่สาคัญในการขับเคลื่อนให้การ
รวมกลุ่มประชาคมไปสู่ความสาเร็จในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศ เมื่อเปรียบเทียบ
อาเซียนกับสหภาพยุโรป พบความแตกต่างดังนี้2
2.1) สหภาพยุโรปได้ก่ อตัง้ องค์การในรูปแบบขององค์การระหว่างประเทศเหนือรัฐมา
ตัง้ แต่เริม่ แรก กล่าวคือ มี Supra-National International Organization ทีม่ อี านาจในการตัดสินใจแทน
2

ธนพัฒน์ เล็กเกียรติ ์ขจร, บทความ, “ปจั จัยในความสาเร็จและพัฒนาการของสหภาพยุโรป อาเซียนต้องดูละครแล้วย้อนดูตวั ...”
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รัฐสมาชิกภายในขอบอานาจขององค์การและมีผลผูกพันรัฐสมาชิก นับว่าเป็ นเรื่องทีร่ ฐั ต้องยอมสละหรือ
ถ่ายโอนอานาจอธิปไตยในหลายๆ เรือ่ งไปให้องค์การ ซึง่ ผลก็คอื ทาให้เกิดความเป็ นเอกภาพระหว่างรัฐ
สมาชิกด้วยกันและสามารถขับเคลื่อนองค์การไปได้อย่างสะดวก คล่องตัว และนอกจากนัน้ รูปแบบของ
องค์การระหว่างประเทศเหนือรัฐทาให้มกี ารออกแบบวิธกี ารทางานให้มรี ูปแบบของข้อความคิดแบบ
Community Method ต่างจากองค์การระหว่างประเทศอื่นทีม่ รี ปู แบบเป็น Intergovernmental Method
ในขณะทีโ่ ครงสร้างการทางานของอาเซียนนัน้ เป็ นแบบ Intergovernmental Method
ซึง่ รัฐแต่ละรัฐมีฐานะเท่าเทียมกันและทรงไว้ซง่ึ อานาจอธิปไตย การตัดสินใจและการขับเคลื่อนองค์กรจึง
เป็ นไปได้ชา้ หรือบางครัง้ อาจจะเป็ นไปไม่ได้เลย เพราะอาจจะต้องได้รบั ความยินยอมจากรัฐสมาชิกทุก
ฝ่ายไปในทิศทางเดียวกัน แม้ว่าจะมีแนวคิดและพยายามพัฒนาองค์กรให้เป็ นองค์ก รเหนือรัฐ แต่ก็ม ี
ความไม่แน่ นอนและชัดเจน เป็ นเพียงการแสดงเจตนาว่าจะปรับเปลีย่ นรูปแบบเท่านัน้ ขาดแนวทาง
ปฏิบตั ทิ เ่ี ป็นรูปธรรมทีช่ ดั เจน ซึง่ ต่างจากสหภาพยุโรปทีม่ กี ารออกแบบโครงสร้างขององค์การทีม่ อี านาจ
เหนือ รัฐในฐานะเป็ นกฎหมาย มีผลผูก พันรัฐสมาชิกและกาหนดไว้ในสนธิ สญ
ั ญาก่ อตัง้ อย่างชัดเจน
(รูปที่ 4.2-1)
Community Method (EU)

Intergovernmental Method
(ASEAN)

ORGANIZATION
ORGANIZATION

State1

State2

State3

Structure of Supra-National International
Organization Idea

State1

State3

State2

Equivalency status of Member State, Concept of
International Law

รูปที่ 4.2-1 โครงสร้างวิ ธีการดาเนิ นงานของสหภาพยุโรปเปรียบเทียบกับอาเซียน
ทีม่ า : ธนพัฒน์ เล็กเกียรติขจร
์

2.2) สหภาพยุ โ รปมีก ลไกในการดึง อ านาจอธิป ไตยจากรัฐ สมาชิก ไปสู่ อ งค์ก ารที่ม ี
ประสิท ธิภ าพ โดยประเทศสมาชิก ของกลุ่ ม สหภาพยุโ รปยิน ยอมที่จ ะถ่ า ยโอนอ านาจอธิป ไตย
(Sovereignty Transferred) ไปให้องค์การในหลายๆ เรื่อ ง ซึ่งนับเป็ นเทคนิคที่สาคัญที่จะทาให้
วัต ถุ ประสงค์ขององค์การลุล่ วงไปได้ ในปจั จุบนั รัฐสมาชิกมีอานาจเพียงกิจการภายในบางเรื่อ ง แต่
นโยบายร่วมหรือนโยบายการต่างประเทศในบางเรื่องเป็ นเรื่องของประชาคมทัง้ หมดโดยเฉพาะนโยบาย
ทางด้านเศรษฐกิจ ทัง้ นี้เนื่องจากยุโรปต้องการสร้างความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวมากขึน้ จนมีลกั ษณะคล้าย
สหพันธรัฐ
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ในขณะที่ ASEAN ไม่มกี ลไกในเรื่องดังกล่าว จึงไม่มมี าตรการในการแก้ปญั หากรณี
ทีม่ คี วามเห็นของรัฐสมาชิกไม่มคี วามลงรอยกัน ซึ่งอาจจะต้องใช้วธิ กี ารเจรจาทางการทูตแก้ไขปญั หา
ดังนัน้ โดยสรุปเมื่อการโอนอ านาจอธิปไตยของรัฐสมาชิกไปให้ประชาคมมีประสิทธิภาพก็จะทาให้
องค์การมีอานาจมากขึน้ และสามารถทีจ่ ะดาเนินการไปได้คล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
2.3) สหภาพยุโรปมีก ารออกแบบระบบการท างานและการกาหนดอ านาจหน้ าที่ข อง
องค์กรหลักทีช่ ดั เจน เมื่อเทียบกับอาเซียน ถึงแม้อาเซียนจะมีวตั ถุประสงค์และความพยายามในการจัด
องค์กรหลักคล้ายกับประชาคมยุโรป แต่ในส่วนของอาเซียนไม่มกี ารกาหนดที่มาและอานาจหน้าที่ของ
องค์กรหลัก ความสัมพันธ์กบั รัฐสมาชิก หรือแม้จะมีความคิดว่าจะจัดตัง้ องค์กรหลักแต่กย็ งั ขาดแนวทาง
ปฏิบตั ทิ ่เี ป็ นรูปธรรมที่ชดั เจนเพียงพอเพื่อ จะทาให้เกิดการสร้างองค์กรหลักเหล่านัน้ ขึน้ มาได้จริง รวม
ทัง้ ไม่ได้มกี ารบรรจุเรื่องเหล่านี้ไว้ในสนธิสญ
ั ญาก่อตัง้ เหมือนกับสหภาพยุโรป จึงเป็ นปจั จัยหนึ่งทีท่ าให้
อาเซียนเติบโตและพัฒนาช้ากว่าสหภาพยุโรป
2.4) สหภาพยุโรปมีระบบกฎหมายและมาตรการทางกฎหมายที่มลี กั ษณะเฉพาะของ
ตนเอง ซึ่งพัฒนามายาวนานและมีความแข็งแกร่งมาก นอกจากนัน้ ยังไม่อยู่ภายใต้การพึง่ พาอาศัย
ระบบกฎหมายระหว่างประเทศทัวๆ
่ ไป ทาให้เกิดระบบกฎหมายของตน คือ ระบบกฎหมายยุโรปหรือ
ระบบกฎหมายประชาคม ซึง่ มีผลผูกพันรัฐสมาชิกให้ต้องเคารพและปฏิบตั ิตามโดยไม่สามารถทีจ่ ะตัง้ ข้อ
สงวนได้ รัฐสมาชิกก็จะต้องเคารพและปฏิบตั ติ าม
ส่วนของอาเซียน พบว่า ยังมีความเป็นองค์กรทีใ่ ช้ระบบกฎหมายระหว่างประเทศอยู่
มาก ข้อตกลงทีม่ คี ่าบังคับเป็ นกฎหมายของอาเซียน อาจจะต้องขึน้ อยู่กบั รัฐสมาชิกว่าจะอนุ วตั กิ ารและ
ปฏิบตั ิตามหรือไม่ โดยไม่มสี ภาพบังคับที่ชดั เจน อีกทัง้ อาเซียนไม่มเี ครื่องมือทางกฎหมายใดๆ ที่จะ
ควบคุมให้รฐั สมาชิกปฏิบตั ติ ามข้อตกลง ทาให้ขาดสภาพบังคับทีแ่ น่ นอน แต่ในยุโรปมีหลัก Direct and
Indirect Effect หลัก Supremacy of EU Law และมีกลไกในการควบคุมรัฐสมาชิกให้ปฏิบตั ติ าม
กฎหมายประชาคมทัง้ การควบคุมก่อนและควบคุมหลัง กอปรกับหลักการทัง้ หมดได้บญ
ั ญัตไิ ว้อย่างชัด
แจ้งในสนธิสญ
ั ญาต่างๆ และยังมีการสร้างหลักใหม่อยู่เสมอๆ ทัง้ ในรูปของกฎหมายที่เป็ นลายลักษณ์
อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อกั ษร
3) ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี พบว่า หลักการของสหภาพยุโรปนัน้ ประชากรของ
สหภาพยุโรปทัง้ 27 ประเทศสามารถเข้าไปอยู่อาศัยและทางานในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปประเทศ
ใดก็ได้โดยไม่จาเป็ นต้องมีใบอนุ ญาตทางาน และจะต้องได้รบั การปฏิบตั ใิ นการจ้างงานสวัสดิการสังคม
และประโยชน์ด้านภาษีท่เี ท่าเทียมกันกับประชาชนชาตินัน้ ๆ นอกจากนี้ ก็ยงั สามารถนาสมาชิกใน
ครอบครัวเข้าไปพานักอาศัยด้วยได้ โดยไม่คานึงถึงสัญชาติของสมาชิกในครอบครัว และจะต้องได้รบั
การยอมรับคุณสมบัตทิ างวิชาชีพซึ่งกันและกัน รวมทัง้ สามารถเดินทางเข้าออกอย่างเสรีในประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรป3

3

นิโลบล ปางลิลาศ, เคลือ่ นย้ายแรงงานวิชาชีพเข้าสู่ตลาดอาเซียนอย่างเสรี : โอกาสและผลกระทบต่อไทย, สถาบันระหว่างประเทศเพือ่
การค้าและการพัฒนา, 2553.
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ซึง่ สหภาพยุโรปได้วางแนวปฏิบตั ไิ ว้อย่างชัดเจนในการให้ประชาชนทีห่ างานทา ไม่ว่า
จะในประเทศตนเองหรือประเทศอื่นในสหภาพยุโรป จะต้องแสดงคุณสมบัตแิ ละทักษะต่อนายจ้าง โดยมี
หน่วยงานทีช่ ่อื ว่า Cedefop ซึง่ บริการข้อมูลการใช้ภาษาถึง 26 ภาษา ให้ขอ้ มูลทีเ่ รียกว่า Europass CV
และ Europass Language Passport ซึง่ ระบุความรูค้ วามสามารถ ทักษะของประชาชน นอกจากนัน้ ยังมี
Europass Mobility บันทึกประสบการณ์การศึกษาในต่างประเทศ Europass Diploma Supplement เป็ น
ให้การยกย่องทางวิชาการ ออกโดยองค์การในระดับชาติ และ Europass Certificate Supplement เป็ น
ใบรับรองในระดับอาชีวศึกษา เพื่อใช้ในการสมัครงาน รวมทัง้ สหภาพยุโรปยังมีระบบการถ่ายโอนหน่ วย
กิต (ETCS : European Credit Transfer and Accumulation System) และหน่ วยกิตสะสม ใช้เพื่อให้
เกิดการเคลื่อนย้ายนักเรียนนักศึกษาในสหภาพยุโรป และระบบ ECVET (The European Credit
system for Vocational Education and Training) เพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายในระดับอาชีวศึกษา ซึง่
แนวปฏิบ ัติแ ละกลไกในการส่ ง เสริม และสนับ สนุ น การเคลื่อ นย้า ยประชาชนในสหภาพยุโ รปนี้ จึง
ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรหรือแรงงานอย่างเสรี4
ส่วนการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะเป็ นไปใน
ลักษณะทีผ่ มู้ ใี บประกาศนียบัตรรับรองฝีมอื แรงงานอาเซียนสามารถจะเข้าไปทางานในประเทศใดก็ได้ใน
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนโดยปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของประเทศนัน้ แต่การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี
ภายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ก็จากัดเฉพาะแรงงานฝี มอื หรือแรงงานวิชาชีพเท่านัน้ ปจั จุบนั มี
ข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัตนิ ักวิชาชีพของอาเซียน (MRAs) ทัง้ หมด 7 สาขา คือ แพทย์ (Medical
Practitioners) ทันตแพทย์ (Dental Practitioners) พยาบาล (Nursing Services) สถาปตั ยกรรม
(Architectural Services) การสารวจ (Surveying Qualifications) นักบัญชี (Accountancy Services)
และวิศวกรรม (Engineering Services) ส่วนสาขาอื่นๆ ยังอยูร่ ะหว่างการพิจารณา

4

ปิยากร หวังมหาพร, โครงการวิจยั เรื่องนวัตกรรมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ของสหภาพยุโรป (The Innovation for Lifelong Learning of
European Union), ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
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