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โครงการ เผยแผ่ความรู้กฎหมายสหภาพยุโรปและประชาคมอาเซียน 

(Unit for EU-ASEAN Law Studies: EALS) 
 

หลักการและเหตุผล 

 

 การรวมกลุ่มของประเทศเอกราชในระดับภูมิภาคเพื่อความก้าวหน้าและยกระดับการ

พัฒนาของประเทศสมาชิกของกลุ่มเป็นวิธีการที่ส าคัญยิ่งภายหลังการขัดแย้งรุนแรงและความ

เสียหายอย่างยิ่งยวดซึ่งผลลัพท์นี้เป็นที่ประจักษ์จากมหาสงครามโลกทั้งสองครั้ง ในปี ค.ศ. 

1950ประเทศในยุโรปที่เป็นคู่ขัดแย้งเดิมได้ด าริที่ฟื้นฟูและพัฒนายุโรปโดยการรวมตัวจัดตั้ง

ประชาคมถ่านหินและเหล็กกล้า (the Coal and Steel Commu nity 1957) และประชาคม

เศรษฐกิจ (the European Economic Community 1957) ด้วยตระหนักว่าความขัดแย้งและการ

แก้ปัญหาแบบเดิมโดยใช้ก าลังนั้น ท าให้ทุกฝาุยสูญเสีย    

 

จากนั้นการรวมกลุ่มประชาคมยุโรปได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องมีความแข็งแกร่งทั้งทาง

เศรษฐกิจและการเมืองจนกระทั่งในที่สุดได้พัฒนาสู่การเป็น “สหภาพยุโรป” (the European 

Union: EU) อย่างสมบูรณ์บนโครงสร้าง 3 เสาหลัก ได้แก่ Economic; the Common Foreign 

and Security Policy; and Justice and Home Affairs ทั้งนี้เป็นการแสดงทิศทางของการรวมกัน

ในหมู่ประเทศสมาชิกแห่งประชาคมยุโรปให้มีความเหนียวแน่นทั้งทางเศรษฐกิจ ด้านสังคม  

วัฒนธรรม  การเมืองและนโยบายระหว่างประเทศรวมถึงด้านความมั่นคง  ความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศและกิจการดา้นความยุติธรรม 

 

สหภาพยุโรป (European Union)   มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในเวทีระหว่างประเทศ ไม่

ว่าจะเป็นด้านการเมอืง การค้า และกิจการระหว่างประเทศ รวมถึงการเป็นคู่ค้ารายส าคัญของ

ประเทศไทย   ในด้านกฎหมาย ประเทศไทยได้รับเอาหลักการทางกฎหมายที่ส่วนหนึ่งเติบโต

และพัฒนามาจากระบบกฎหมายสหภาพยุโรป อาทิ การสิ้นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การ

แข่งขันการค้าที่เป็นธรรม   

  

นโยบายต่างๆในสหภาพยุโรปที่ก่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิต  รวมถึงการพัฒนา

คุณภาพชวีิตของพลเมอืงสหภาพยุโรปนั้น  ประกอบไปด้วยการให้ความส าคัญในนโยบายต่างๆ  

เชน่  นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม  นโยบายด้านการเกษตร  นโยบายด้านการศึกษา  นโยบายด้าน

การเคลื่อนย้ายผู้คน    การจัดการผู้ลี้ภัย  การดูแลสุขอนามัย    นโยบายการแข่งขันด้าน
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การค้า  นโยบานด้านจัดเก็บภาษี  นโยบายด้านวัฒนธรรม  นโยบายด้านอุตสาหกรรม  

นโยบายด้านการพัฒนา  นโยบายด้านสทิธิมนุษยชน  เป็นต้น  นโยบายต่างๆเหล่านี้เป็นทั้งปฐม

บทของกฎหมายสหภาพยุโรป และเป็นฐานของการตรากฎหมายสหภาพยุโรปล าดับรองต่างๆ 

ซึ่งประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปจะต้องปฏิบัติตามเพื่อให้บรรลุเปูาหมายของการเป็น

สหภาพยุโรป  ซึ่งจะหมายถึงการสรา้งอ านาจตอ่รองในเวทีระหว่างประเทศอกีด้วย  

 

ในกลุ่มประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้นั้น ประเทศไทยในฐานะส่วนส าคัญที่พยายาม

ผลักดันให้เกิดสมาคมประชาชาติแหง่เอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 

Nations) หรอืสมาคมอาเซียน (ASEAN) เป็นองค์การทางภูมิศาสตร์การเมืองและองค์การความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ 1967 

ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย 

สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า  

 

เมื่อย่างเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 สมาคมอาเซียนตระหนักว่าการที่จะสามารถรับมือต่อการ

เปลี่ยนแปลงและความท้าทายของชุมชนระหว่างประเทศที่เต็มไปด้วยโอกาสนั้น จ าเป็นที่

จะต้องมีการรวมตัวของประเทศสมาชิกที่แท้จริงและเข็มแข็งเพื่อการพัฒนาและยกระดับการ

พัฒนาในหมู่ประเทศสมาชิก จึงก าหนดการพัฒนาไปสู่การเป็น “ประชาคมอาเซียน” (the 

ASEAN Community) ดังที่ได้ก าหนดไว้ในกฎบัตรอาเซียน (the ASEAN Charter) ที่มีผลบังคับ

ทางกฎหมายตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 2008 อย่างไรก็ดี ประเทศสมาชิกอาเซียนตกลง

ให้มกีารพัฒนาสู่การเป็นประชาคมให้ส าเร็จในปี ค.ศ. 2015  

 

ประชาคมอาเซียน ดังกล่าวข้างตน้ประกอบไปด้วยโครงสร้างสามประชาคมหลัก ได้แก่ 

ประชาคมความมั่นคงแห่งอาเซียน (the ASEAN Security Community), ประชาคมเศรษฐกิจ

แห่งอาเซียน  (the ASEAN Economic Community), และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมแห่ง

อาเซียน  (the ASEAN Socio-Cultural Community) โดยในแตล่ะประชาคมมีแผนการด าเนินงาน

ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างละเอียด (the blue prints)    

  

แมว้่าในขณะนี้การเป็นประชาคมอาเซียนนั้นยังไม่ได้มี (หรอืยังไม่ได้พัฒนาไปสู่) ระบบกฎหมาย

ที่มีผลเป็นการผนวกรวมประเทศสมาชิกอย่างจริงจังเฉกเช่นระบบกฎหมายของสหภาพยุโรป 

แต่อย่างไรก็ตาม มาตรา 5(2) แห่งกฎบัตรอาเซียนก าหนดให้ประเทศสมาชิกใช้มาตรการ

จ าเป็นทั้งปวงรวมถึงการตรากฎหมายภายในให้มีผลเป็นการปฏิบัติตามข้อผูกพันในการเป็น

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
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ประชาคมอาเซียน ซึ่งการละเมิดนี้จะพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการสูงสุดแห่งประชาคม

อาเซียน 

 

การรวมกลุ่มภูมิภาคทั้งสองภูมิภาคจะเห็นได้ถึงความคล้ายคลึงอยู่ไม่น้อย และการที่

สหภาพยุโรปได้พัฒนาจนประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์การก่อตั้ง จึงเป็นสิ่งส าคัญและ

จ าเป็นที่จะต้องศึกษากฎหมายสหภาพยุโรปเพื่อน ามาพิจารณาต่อการพัฒนาประชาคม

อาเซียนที่เข็มแข็งและก้าวหน้า และแม้ความผิดพลาดใดๆที่เกิด (หรืออาจเกิด) กับทิศทางของ

สหภาพยุโรป ก็ยังเป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็นที่ต้องศึกษาเช่นกันทั้งนี้ก็เพื่อให้การพัฒนา

ประชาคมอาเซียนเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและรอบคอบ 

 

ด้วยเหตุนี้ คณะนิติศาสตร์ ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาทางด้านกฎหมาย จึงควรมี

ส่วนสนับสนุนการเตรียมพร้อมทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ จงึด าริใหม้ีโครงการดังกล่าว  

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันต่อบทบาท  อ านาจและหน้าที่ของสหภาพยุโรป  

เพื่อสะท้อนความก้าวหน้าของประชาคมอาเซียน 

2. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ และตระหนักถึงประโยชน์และความส าคัญของการเป็น

ประชาคมอาเซียน 

3. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักศกึษาของคณะนิติศาสตร์นอกชั้นเรียน และเพื่อ

เป็นการด าเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรในกระบวนวิชาต่างๆ ของคณะฯ 

4. เพื่อสรา้งความรว่มมอืกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศกึษาสหภาพยุโรป และ

ประชาคมอาเซียน  

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 คณะนติิศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 อาจารย์กัญญา  หิรัณย์วัฒนพงศ ์ อาจารย์ประจ าคณะนิตศิาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ที่ปรึกษาโครงการ  

ผูช่้วยศาสตราจารย์ชาตรี  เรอืงเดชณรงค์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ 



 4 

กรรมการและคณะท างาน 

 นางสาววราลักษณ์ นาคเสน พนักงานปฏิบัติงาน  

     งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 

นักศึกษานิตศิาสตร์ 

 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

 1. นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 2. หนว่ยงานของรัฐ และเอกชน รวมถึงสถาบันศกึษา 

 3. ประชาชนทั่วไป 

 

กิจกรรม 

1. กิจกรรมให้ความรูก้ฎหมายสหภาพยุโรป และประชาคมอาเซียน 

 

 การจัดบอร์ด 

 การจัดนทิรรศการ 

 การท าจุลสาร 

 การจัดอบรมแก่หนว่ยงานของรัฐ และเอกชน รวมถึงสถาบันศึกษา 

 

2. กิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจกฎหมายสหภาพยุโรป และประชาคมอาเซียน 

  

 การเชญิวิทยากรบรรยายพิเศษ (จากหนว่ยงานทั้งของไทยและสหภาพ

ยุโรป) 

 การท าวิจัย 

 การประกวดบทความ 

 การแนะแนวการศกึษา 

 

3. จัดหลักสูตรการฝึกทักษะภาษาอังกฤษและให้ความรู้ประชาคม ( โครงการนี้ส าหรับ

นักศึกษานิตศิาสตร์เท่านั้น) 
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แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2554  

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ขออนุมตัิโครงการ             

2. ประชุมคณะท างาน             

3. ประชาสมัพันธโ์ครงการ             

4. การจัดท าวารสารและจุลสาร             

5. การจัดบอร์ด/ การจดั

นิทรรศการ 

            

6.การฝึกทักษะภาษาอังกฤษและให้

ความรู้ประชาคมอาเซยีน 

            

7.การจัดอบรมแกห่น่วยงานของ

รัฐ และเอกชน รวมถงึสถาบัน

ศึกษา 

            

8. รายงานการด าเนนิโครงการ             

 


