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บทคัดยอ  

 

งานวิชาการชิ้นน้ีตองการนําเสนอความสําเร็จของสหภาพยุโรปตอการสถาปนาความรวมมือระหวางประเทศในระดับ

ภูมิภาคจนกลายเปนสถาปตยกรรมที่มีคุณูปการและไดรับการอางอิง หรือปรับใชเปรียบเทียบกับกระบวนการภูมิภาคนิยมใน

อาณาบริเวณอ่ืนอยูเสมอโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมประเทศอาเซียน งานชิ้นน้ีไดมีการคนควาและทบทวนจากเอกสารทางวิชาการ 

กอปรกับอาศัยความรูและทฤษฎีทางวิชาการบูรณาการผสมผสานกัน อาทิ ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร รวมไปถึงทฤษฎี

ทางการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เปนอาทิ ซ่ึงพอจะคล่ีแกนขององคกรที่คอยเปนหลักในการพิพากษาอรรถคดี         

ที่เก่ียวของกับรัฐสมาชิกหรือแมกระทั่งพลเมืองในสหภาพกับตัวสหภาพเองใหมีความชัดเจน นับตั้งแตป ค.ศ. 1951 ของการ

กอรางสรางประชาคมน้ีขึ้นมาก็เปนที่ประจักษชัดวาการออกแบบระบบการทํางานขององคกรหลักในระยะแรกน้ัน “ศาลยุติธรรม” 

ถูกสรางขึ้นก็ถือเปนหน่ึงในส่ีองคกรหลัก ที่จะคอยค้ําจุนทําใหประชาคมกาวไปขางหนาอยางม่ันคงตามปฏิญญา Schumann 

 

คําสําคัญ: ศาลยุติธรรมยุโรป  ภูมิภาคนิยม  สหภาพยุโรป 

 

Abstract 

 

This paper aimed to present the EU successful establishment of regional cooperation to achieve 

the contributing architecture that has been cited or adjusted, compared to the process of regionalism in 

other territories, especially in ASEAN countries. In this work, the researcher explored and reviewed academic 

documents and studied knowledge and the integrated theories of academic integration, such as the theory of 

public administration, the theory of the administration of criminal justice, etc. This could lead to unfold 

and clarify the organizational essence as the principle of judicial process involving member states or even 

citizens of the union or the union itself.  Since 1951, Court of Justice of the European Union (CJEU) was 

established and it’s apparent that for its initial work process, “Court of Justice" was created as one of four 

major organizations that supports the CJEU to move forward steadily, according to the Schumann Declaration. 
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1. บทนํา  

 

งานวิชาการชิ้นน้ีตองการนําเสนอความสําเร็จของสหภาพยุโรปตอการสถาปนาความรวมมือระหวางประเทศในระดับ

ภูมิภาคจนกลายเปนสถาปตยกรรมที่มีคุณูปการและไดรับการอางอิง  หรือปรับใชเปรียบเทียบกับกระบวนการภูมิภาคนิยมใน

บริเวณอ่ืนอยูเสมอ  แมกระทั่งอดีตเลขาธิการอาเซียนอยาง ดร.สุรินทร  พิศสุวรรณเองก็มักจะปาฐกถาถึงการยอมรับโดยดุษฎี

ตอการที่อาเซียนมักจะยึดหลักการการบูรณาการความรวมมือระหวางประเทศของ “สหภาพยุโรป”  เปนแรงดลใจใน

ประชาคมอาเซียนอยูเสมอ โดยที่รูปแบบตลอดจนหลักการที่เกิดขึ้นของสหภาพยุโรปน้ันยอมแสดงใหเห็นเปนที่ประจักษจน

ปราศจากขอสงสัยที่วา ทุกวันน้ีสหภาพยุโรปมีลักษณะตามที่ทฤษฎีทางความสัมพันธระหวางประเทศเรียกวา“เหนือชาติ”  

หรือ “Supranational” อยางแทจริง กลาวคือ เม่ือรัฐสมาชิกพรอมใจกันลงนามในสนธิสัญญาเพื่อสถาปนาความสัมพันธขึ้น

ในนามสนธิสัญญากรุงมาสตริคต (Maastricht Treaty on European Union) 1 ในป ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) ยอมแสดงวา

รัฐสมาชิกจะถูกจํากัดอํานาจอธิปไตยและโอนอํานาจดังกลาวไปใหแกสถาบันซ่ึงไมมีอํานาจควบคุมโดยตรงแตรัฐที่เปนภาคี

ยินยอมมอบอํานาจใหและผูกพันรัฐที่เปนภาคีและประชาชนในรัฐดวย2 

ตอประเด็นที่รัฐสมาชิกยุโรปยอมสละหรือโอนอํานาจอธิปไตยไปใหองคกรน้ี  ผลลัพธที่ตามมาคือทําใหเกิดความเปน

เอกภาพระหวางรัฐสมาชิกดวยกันและที่สําคัญสามารถขับเคล่ือนองคการไปไดอยางสะดวกและคลองตัว  ถึงแมจะถือเปนเรื่อง

ที่นาแปลกใจที่สมาชิกกลุมสหภาพยุโรปยินยอมสละอํานาจดังกลาวแตโดยความเปนจริงแลวอาจเปนเพราะรัฐสมาชิกตองการ

สรางความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันมากขึ้นจนมีลักษณะที่คลายสหพันธรัฐและคาดหวังถึงประโยชนของการรวมกลุมมากกวาอยู

อยางโดดเดี่ยว น่ันเอง  ซ่ึงหากเปรียบเทียบกับประชาคมอาเซียนแลวยอมมีความแตกตางกันอยางมากพอสมควร  โดยผลงาน

ชิ้นหน่ึงของผูเขียนไดมีการนําเอาตัวอยางกรณีของรูปแบบการจัดองคกรของสหภาพยุโรปที่มีศักยภาพสูงมากซ่ึงถือเปนหน่ึงใน

องคกรหลักอยางระบบศาลยุติธรรมของสหภาพยุโรป  (European Court of Justice)  มาวิเคราะหถึงรูปแบบที่เหมาะสม

และหาเหตุผลถึงความเปนไปไดเพื่อนํามาเปรียบเทียบกับประชาคมที่เกิดขึ้นใหมอยางอาเซียน  ซ่ึงปจจุบันยังมีขอพิพาท

มากมายในภูมิภาค วาทําไมถึงยังไมมีกลไกดังกลาวและในอนาคตจะสามารถสรางวิสัยทัศนเพื่อนําไปสูการสถาปนาองคกร

ทางการศาลในประชาคมอาเซียนไดหรือไม ? ซ่ึงผูเขียนมีความคาดหวังถึงขั้นทะเยอทะยานอยูไมนอย  แตงานชิ้นดังกลาวเนน

ไปที่การวิเคราะหและหาเหตุผลถึงการไมสามารถสถาปนาองคกรทางการศาลในประชาคมอาเซียนเทาน้ันแตยังขาดการศึกษา

ในรูปแบบของศาลยุติธรรมของสหภาพยุโรปที่มีความชัดเจนมาตั้งแตกอตั้งองคกรใหม ๆ งานชิ้นน้ีจึงไดมีการคนควาและ

ทบทวนจากเอกสารทางวิชาการเพิ่มเติม  กอปรกับอาศัยความรูและทฤษฎีทางวิชาการบูรณาการผสมผสานกัน อาทิ ทฤษฎี

ทางรัฐประศาสนศาสตร  รวมไปถึงทฤษฎีทางการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  เปนอาทิ  ซ่ึงพอจะคล่ีแกนของ

องคกรที่คอยเปนหลักในการพิพากษาอรรถคดีที่เก่ียวของกับรัฐสมาชิกหรือแมกระทั่งพลเมืองในสหภาพกับตัวสหภาพเองใหมี

ความชัดเจน  นับตั้งแตป ค.ศ. 1951 ของการกอรางสรางประชาคมน้ีขึ้นมาก็เปนที่ประจักษชัดวาการออกแบบระบบการ

ทํางานขององคกรหลักในระยะแรกน้ัน  “ศาลยุติธรรม” ถูกสรางขึ้นก็ถือเปนหน่ึงในส่ีองคกรหลัก  ที่จะคอยค้ําจุนทําให

ประชาคมกาวไปขางหนาอยางม่ันคงตามปฏิญญาชูแมนน  (Schumann Declaration) ซ่ึงปฏิญญาน้ีเองถือเปนจุดเริ่มตน

แนวคิดเรื่องการรวมตัวของยุโรปที่เกิดขึ้นในยุคสงครามโลกครั้งที่สอง  โดยการรวมกันของการผลิตถานหินและเหล็กกลาเสนอ

                                                        
 1  สนธิสัญญามาสตริคต  เปนสนธิสัญญาซ่ึงเปนจุดเร่ิมตนในการสรางสหภาพยุโรป  ไดลงนามเมื่อวันที ่7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 และมี

ผลใชบังคับเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536  หลังจากไดรับการยอมรับจากรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรปในสิบสองรัฐแลว  ทั้งนี้ในการจัดตั้ง

สหภาพยุโรปเร่ิมจากการสรางสหภาพเศรษฐกิจและการเงินจากนั้นไดขยายการรวมยุโรปเขาสูมิติทางการเมืองดวย  (Finn Laursen.(2012). The 

Treaty of Maastricht. Oxford : The Oxford Handbook of the European Union.) 

 2  ปยะพันธุ  อุดมศิลป ,“ศาลสหภาพยุโรปและอํานาจเหนือชาติที่รวมยุโรปใหเปนหนึ่งเดียว” ,วารสารอัยการ.24 (ตุลาคม – ธันวาคม 

2554) : 45.   
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โดย นายโรเบิรต ชูแมนน  (Robert Schuman) รัฐมนตรีชวยกระทรวงการตางประเทศฝรั่งเศส (ขณะน้ัน) ไดกลาวสุนทรพจน

เม่ือวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 24933 

งานชิ้นน้ีผูเขียนขอมุงเนนไปที่การสํารวจตรวจสอบองคกรดังกลาว  โดยในระยะแรกน้ันศาลยุติธรรมยุโรปจะมีหนาที่

ในการตีความและบังคับการเพื่อใหเปนไปตามสนธิสัญญาที่รัฐสมาชิกตองปฏิบัติตามใหถูกตอง  จึงทําใหกลายเปนจุดเดนของ

มาตรการทางกฎหมายที่มีลักษณะเฉพาะของตนเองทั้งน้ีงานของ ธนพัฒน  เล็กเกียรติ์ขจร (ม.ป.ป.) 4 บงชี้วาเปนหน่ึงในปจจัย

ความสําเร็จและพัฒนาของสหภาพยุโรปถึงทุกวันน้ี  กลาวคือรัฐสมาชิกตองเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย  โดยไมสามารถที่

จะตั้งขอสงวน (Reservation) ได  ดังน้ันเม่ือกรณีที่มีรัฐสมาชิกกระทําการขัดตอกฎหมายประชาคมก็ไดมีการวางกรอบที่

ชัดเจนเก่ียวกับมาตรการในการดําเนินการทางกฎหมายกับรัฐสมาชิกที่ฝาฝน  ซ่ึงก็คือการนําคดีขึ้นสูศาลน่ันเอง  กระน้ันหนาที่

ของศาลยุติธรรมยุโรปก็หาใชเพียงวางกฎเกณฑเบื้องตนเทาน้ัน  แตยังเปนการชี้นําการกระทําขององคกรหลักอ่ืน ๆ  ของ

สหภาพยุโรป 5 ซ่ึงในสนธิสัญญากรุงมาสตริคต (Maastricht) ยังไดกําหนดใหองคกรทางการศาลเปนกลไกที่สําคัญในการระงับ

ขอพิพาทของสหภาพยุโรปเม่ือเกิดขอพิพาทระหวางสมาชิกขึ้น  ซ่ึงเทากับวาหากรัฐสมาชิกเกิดการทะเลาะเบาะแวงกันขึ้นก็ไม

ตองไประงับขอพิพาทกันที่ศาลยุติธรรมระหวางประเทศ  (International Court of Justice – ICJ)  แสดงใหเห็นชัดวารัฐ

สมาชิกไมสามารถปฏิเสธอํานาจของศาลไดเลย  และศาลเองก็ม่ันใจวาขอพิพาทจะถูกระงับอยางแนนอน  เพราะไมอาจอางได

วาไมสามารถตัดสินคดีไดตามหลักการศาลไมสามารถปฏิเสธความยุติธรรม (deny of justice) 6 งานของภิญญดา  ไรนิเกอร 

(2551) 7  ไดตอกย้ําถึงความมีศักยภาพของศาลยุติธรรมยุโรป  โดยไดศึกษาถึงบทเรียนจากการระงับขอพิพาทในภูมิภาคอ่ืน ๆ 

นํามาเปรียบเทียบกับอาเซียน  โดยผลการศึกษาของ ภิญญดา ฯ สรุปไดวา สหภาพยุโรปยังคงเปนองคกรระหวางประเทศสวน

ภูมิภาคที่ประสบความสําเร็จในการใชศาลยุติธรรมแหงสหภาพยุโรปในการระงับขอพิพาทระหวางรัฐสมาชิกดวยวิธีการทาง

กฎหมายมากกวาภูมิภาคอ่ืนโดยเฉพาะแอฟริกาซ่ึงถึงแมจะมีศาลภูมิภาคก็ตามแตไมเคยมีการนําคดีเขาสูระบบเลย  เปนเครื่อง

ชี้ใหเห็นวาบรรดารัฐสมาชิกในภูมิภาคแอฟริกายังไมเชื่อม่ันในระบบระงับขอพิพาทภายในองคกร  สวนในภูมิภาคอาเซียนน้ันก็

ยังหาไดมีระบบศาลยุติธรรมของภูมิภาคไม   

จากความเขมแข็งของระบบศาลยุติยุโรปที่พัฒนาเรื่อยมาจากแนวคิดของสนธิสัญญา  Schumann  ก็ตองการใหมี

การระงับขอพิพาทระหวางรัฐสมาชิกจนปจจุบันมีการสรางหลักกฎหมายจากคําพิพากษาและความเห็นแนะนํา (case law)  

ออกมาแลวเปนจํานวนมากเพื่อใชเปนหลักการถือปฏิบัติตอไป 

ทั้งน้ีนํามาซ่ึงการสํารวจตรวจสอบภายในกลไกเพื่ออธิบายถึงรูปแบบที่ดํารงอยู กอปรกับอาศัยหลักการทางวิชาการ  

ซ่ึงสามารถคล่ีรายละเอียดออกเปนหัวขอยอย  ๆ ดังน้ี 
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