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12-2 ความคิดทางการเมืองและสังคม

แผนการสอนประจ�าหน่วย

ชุดวิชา ความคิดทางการเมืองและสังคม

หน่วยที่ 12 กลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจ

ตอนที่
12.1	 ความหมาย	ประเภท	และแนวคิดว่าด้วยกลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจ
12.2	 กลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจแบบภูมิภาค
12.3	 ผลกระทบและความท้าทายของกลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจ

แนวคิด
1.			กลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจคือกลุ่มของประเทศที่รวมตัวกันในรูปแบบการจัดท�าข้อตกลงเขต

การค้าเสรีหรือจัดตั้งองค์กรเพื่อเข้าไปด�าเนินกิจกรรมในระบบการค้าระหว่างประเทศร่วมกัน
2.	 	ประเทศต่างๆได้มกีารรวมตวักนัเป็นกลุม่ประเทศทางเศรษฐกจิเพือ่สร้างความร่วมมอืระหว่าง

กันในทั่วทุกภูมิภาคของโลก	ทั้งในยุโรป	อเมริกา	 เอเชีย	และแอฟริกา	 โดยมีขยายขอบข่าย
กิจกรรมทางการค้าระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงจากการค้า
ระหว่างประเทศคู่ค้าเปลี่ยนเป็นการค้าระหว่างกลุ่มประเทศต่างๆ

3.	 	ผลของการรวมกันเป็นกลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจที่มีต่อระบบเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันมี
ทัง้ในด้านบวกและลบ	ในด้านบวก	กลุม่ประเทศทางเศรษฐกจิมีส่วนส�าคญัในการท�าให้การค้า
ระหว่างประเทศในภาพรวมและการค้าระหว่างประเทศสมาชกิทีอ่ยูใ่นกลุม่ขยายตวัมากขึน้	ใน
ด้านลบ	 การรวมกันเป็นกลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจท�าให้เกิดการเบี่ยงเบนทางการค้า	ท�าให้
รายได้ของรัฐจากภาษีน�าเข้าลดต�่าลง	 ซึ่งอาจส่งผลให้รัฐบาลไม่สามารถดูแลสวัสดิการของ
ประชาชนได้อย่างเพียงพอ

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่	12	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ
1.		อธิบายความหมาย	ประเภท	และแนวคิดว่าด้วยกลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจได้
2.		อธิบายเกี่ยวกับกลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจแบบภูมิภาคได้
3.		อธิบายผลกระทบและความท้าทายของกลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจได้
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12-3กลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจ

กิจกรรมระหว่างเรียน
1.		ท�าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่	12
2.		ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่	12.1-12.3
3.		ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน
4.		ฟังรายการวิทยุกระจายเสียง	(ถ้ามี)
5.		ชมรายการวิทยุโทรทัศน์	(ถ้ามี)
6.		เข้ารับการสอนเสริม	(ถ้ามี)
7.	 ท�าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่	12

สื่อการสอน
1.		เอกสารการสอน
2.		แบบฝึกปฏิบัติ
3.		รายการสอนทางวิทยุกระจายเสียง	(ถ้ามี)
4.		รายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์	(ถ้ามี)
5.		การสอนเสริม	(ถ้ามี)

การประเมินผล
1.		ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน
2.		ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
3.		ประเมินผลจากการสอบไล่ประจ�าภาคการศึกษา

เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท�าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน

หน่วยที่ 12 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป
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12-4 ความคิดทางการเมืองและสังคม

ตอนที่ 12.1

ความหมาย ประเภท และแนวคิดว่าด้วยกลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจ

โปรดอ่านหัวเรื่อง	แนวคิด	และวัตถุประสงค์ของตอนที่	12.1	แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง
12.1.1	 ความหมายและประเภทของกลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจ
12.1.2	ความคิดในการรวมกลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจ

แนวคิด
1.			กลุม่ประเทศทางเศรษฐกิจ	คือกลุม่ของประเทศทีร่วมตวักนัในรูปแบบการจดัท�าข้อตกลง

เขตการค้าเสรหีรอืจดัตัง้องค์กรเพือ่เข้าไปด�าเนนิกิจกรรมในระบบการค้าระหว่างประเทศ
ร่วมกัน

2.			รปูแบบในการสร้างความร่วมมอืระหว่างกนัของกลุม่ประเทศทางเศรษฐกจิม	ี4	รปูแบบ	
ประกอบด้วย	 1)	ความร่วมมือระดับพหุภาคี	 2)	ความร่วมมือระดับภูมิภาค	3)	ความ
ร่วมมือระดับทวิภาคี	และ	4)	ความร่วมมือในลักษณะฝ่ายเดียว

3.	 	ความคิดในการรวมตัวเป็นกลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจเกิดข้ึนจากการที่ประเทศต่างๆ	
ต้องการสร้างความร่วมมือระหว่างกันเพื่อการบรรลุเป้าหมายทางด้านเศรษฐกิจ	 โดย
เฉพาะการเสรมิสร้างและรักษาผลประโยชน์ในด้านเศรษฐกจิ	การขยายขอบเขตทางการค้า	
และการลดหรือยกเลิกอุปสรรคทางการค้าต่างๆ	ตลอดจนเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติและ
การมีข้อตกลงในเรื่องการเคลื่อนย้ายสินค้า	 บริการ	 ทุน	 และปัจจัยการผลิตระหว่าง
ประเทศ	โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของกลุ่มเป็นหลัก

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่	12.1	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ
1.		อธิบายความหมายของกลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจได้
2.		อธิบายประเภทของกลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจได้
3.		อธิบายความคิดในการรวมกลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจได้
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12-5กลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจ

เรื่องท่ี 12.1.1

ความหมายและประเภทของกลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจ

กลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจ	(economic	bloc)	คือกลุ่มของประเทศที่รวมตัวกันในรูปแบบการจัด
ท�าข้อตกลงเขตการค้าเสรหีรอืจดัต้ังองค์กรเพือ่เข้าไปด�าเนนิกจิกรรมในระบบการค้าระหว่างประเทศร่วมกัน	
โดยกลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจสามารถจัดแบ่งตามจ�านวนประเทศและรูปแบบในการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างกันได้เป็น	4	ประเภท1	คือ

1.		ความร่วมมือระดับพหุภาคี	(multilateral	cooperation)
2.		ความร่วมมือระดับภูมิภาค	(reginal	cooperation)
3.		ความร่วมมือระดับทวิภาคี	(bilateral	cooperation)
4.		ความร่วมมือในลักษณะฝ่ายเดียว	(unilateral	cooperation)

1.  ความร่วมมือระดับพหุภาคี (multilateral cooperation)2

ความร่วมมอืระดบัพหภุาคเีป็นความร่วมมอืระหว่างประเทศซึง่มจี�านวนสมาชกิจ�านวนมากมาท�า
สนธิสญัญาหรอืข้อตกลงร่วมกนั	เช่น	การท�าข้อตกลงทางการค้าภายใต้กฎระเบยีบขององค์การการค้าโลก
(World	 Trade	Organization:	WTO)	 การท�าข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการเงินภายใต้กฎเกณฑ์
ของธนาคารโลก	(World	Bank)	และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ	(International	Monetary	Fund:	
IMF)	การท�าข้อตกลงด้านความร่วมมือด้านทรัพย์สินภายใต้องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก	และความ
ร่วมมือทางเศรษฐกจิอืน่ๆ	เช่น	องค์การแรงงานระหว่างประเทศ	องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชา-
ชาติและองค์การศุลการกรโลก

2. ความร่วมมือระดับภูมิภาค (reginal cooperation)3

ความร่วมมือระดับภูมิภาคเป็นการรวมกลุ่มเศรษฐกิจท่ีมีภูมิภาคเดียวกัน	 หรือประเทศที่มีพื้นที่
ติดต่อกัน	 เช่น	สหภาพยุโรป	 (European	Union:	EU)	สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	
(Association	of	South	East	Asian	Nations:	ASEAN)	เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนอื	(North	America	
Free	Trade	Area:	NAFTA)	 วัตถุประสงค์ในการจัดท�าสนธิสัญญา	หรือข้อตกลงทางการค้าร่วมกันใน
กลุ่มประเทศสมาชิกในภูมิภาคเดียวกันหรือพื้นที่ใกล้กัน	 (reginal	 cooperation)	คือความมุ่งหวังให้เกิด

1	Lisa	L.	Martin.	(2015).	“Introduction.”	in	The Oxford Handbook of the Political Economy of Interna-
tional Trade.	edited	by	Lisa	L.	Martin.	New	York:	Oxford	University	Press,	pp.	5-11. 

2 Ibid.,	p.3.	
3 Ibid.,	p.4.	
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12-6 ความคิดทางการเมืองและสังคม

การลดอุปสรรคทางการค้าทัง้ในรปูแบบภาษแีละมใิช่ภาษ	ีการแลกเปลีย่นข้อมลูทางการค้าระหว่างประเทศ
สมาชิก	เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้า	การลดต้นทุนทางการผลิตภายในกลุ่มประเทศสมาชิก4

ในบางต�าราความร่วมมอืระดบัภมูภิาค	(reginal	cooperation)	จะใช้ค�าว่า	“การรวมกลุ่มประเทศ
สมาชกิเพ่ือจัดท�าข้อตกลงทางการค้าร่วมกนั	(economic/trade	bloc)”	ตวัอย่างทีป่ระสบความส�าเร็จ	และ
มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลก	 เช่น	 เขตการค้าเสรีระหว่างประเทศแคนนาดา-สหรัฐอเมริกา	 (Canada-U.S	
Free	Trade	Area)	ซึง่มข้ีอตกลงร่วมกนัในอตุสาหกรรมยานยนต์	(ค.ศ.	1965)	สหภาพยโุรป	(ค.ศ.	1993)	
เขตการค้าเสรีระหว่างสหรัฐอเมริกา	 แคนนาดา	 และเม็กซิโก	 (NAFTA)	 (ค.ศ.	 1994)	 เป็นต้น	 อย่างไร
ก็ตาม	 การรวมกลุ่มประเทศสมาชิกในลักษณะมีข้อตกลงทางการค้าร่วมกันประสบปัญหาความล้มเหลว
หลายต่อหลายครัง้	เนือ่งจากการขาดความมุง่มัน่ของประเทศสมาชกิในการด�าเนนิการตามพนัธสญัญาการเปิด
เสรกีารค้า	และการไม่สามารถหาแหล่งทรพัยากรการผลติได้ตามหลกัการประหยดัต่อขนาด	(economies	
of	scale)	หรือการได้เปรียบการผลิตสินค้าจ�านวนมากเทียบกับต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยที่ต�่าลง

นอกจากนี้	ถ้าความร่วมมือระดับภูมิภาค	(regional	cooperation)	มีวัตถุประสงค์ในทางตรงกัน
ข้ามกับการส่งเสริมการค้าเสร	ีคอืมุง่ให้เกดิความเสยีหายทางเศรษฐกจิแก่อกีประเทศหนึง่โดยใช้มาตรการ
บีบบังคับผ่านนโยบายเศรษฐกิจ	 และนโยบายการค้า	 ซ่ึงส่วนมากจะมีเร่ืองการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย	
ลักษณะความร่วมมือระดับภูมิภาคนี้จะถูกเรียกว่า	“การรวมกลุ่มประเทศสมาชิกเพื่อปิดกั้นการค้า	(trade	
blocks)”	และมีผลกระทบทางเศรษฐกจิอย่างรนุแรงถ้าเกดิการปิดกัน้การค้ากบัประเทศทีม่ขีนาดเศรษฐกิจ
เล็ก

ประเภทของการรวมกลุ่มประเทศสมาชิกเพื่อปิดกั้นการค้า	มีดังต่อไปนี้
1) การห้ามส่งสินค้าออกไปยังประเทศที่ไม่เป็นมิตร (embargoes)	เช่น	องักฤษด�าเนนิการห้าม

ส่งสินค้าออกไปยังจีนในประเภทสินค้าอาวุธร้ายแรง	อาวุธยุทธภัณฑ์	เรือบรรทุกเครื่องบิน5

2) การคว�่าบาตรสินค้าโดยไม่ซื้อสินค้าจากประเทศใดประเทศหนึ่งที่ไม่เป็นมิตร (boycott) 
เช่น	 สหภาพยุโรปด�าเนินมาตรการคว�่าบาตรซื้อสินค้าประเภทอุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลจาก
ประเทศไทย	เมื่อพบว่าไทยมีปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์	และการใช้แรงงานเด็ก6

4	 ดูเพิ่มเติมใน	 John	Whalley.	 (1998).	 “Why	Do	Countries	 Seek	Regional	 Trade	Agreements?.”	 in	 The	
Regionalization of the World Economy edited	 by	 Jeffrey	A.	 Frankel.	 Chicago:	 University	 of	 Chicago	 Press,	 
pp.	63-64. 

5	 Government	 of	 the	 United	Kingdom.	 (2012).	Embargoes and sanctions on China.	 Retrieved	 from	
<https://www.gov.uk/guidance/arms-embargo-on-china>	Accessed	on	1	October	2017.	

6	 “Thailand	 arrests	 100	 in	 seafood	 industry	 trafficking	 crackdown.”	 (2016).	Telegraph, 2 February.  
Retrieved	 from	 <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/thailand/12135732/Thailand-arrests-100-in-
seafood-industry-trafficking-crackdown.html>	Accessed	on	1	October	2017.	
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3) มาตรการลงโทษ (sanctions)	 เพื่อกดดันให้บางประเทศยอมปฏิบัติตามข้อเรียกร้อง	 เช่น	
สหรัฐอเมริกามีมาตรการลงโทษซูดาน	เพราะซูดานให้การสนับสนุนการก่อการร้าย	(terrorism)7

ตัวอย่างการใช้มาตรการปิดกั้นการค้า	 เช่น	 ค.ศ.	 1970	 สหรัฐอเมริกาปฏิเสธการซื้อสินค้าจาก
อังกฤษเพื่อแสดงอออกซึ่งการคัดค้านพระราชบัญญัติ	 (STAMP	ACT)	 หรืออีกหลายกรณีที่การปิดกั้น
การค้าในรูปแบบของการปฏิเสธการซื้อขายสินค้าถูกน�ามาใช้ด้วยเหตุผลเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองที่ 
ไม่ตรงกนั	เช่น	สหรฐัอเมรกิาปฏเิสธการซือ้และขายสนิค้าในหลายๆ	ประเทศ	เช่น	ควิบา	นกิารากวั	เซอร์เบยี	
แอฟริกาใต้	และเกาหลีเหนือ	เป็นต้น

ปัจจุบันความร่วมมือระดับภูมิภาคมีการกระจายตัวอยู่ในภูมิภาคต่างๆ	 เช่น	 สหภาพแอฟริกา	
(African	Union:	 AU)	 ตลาดร่วมแอฟริกาตะวันออกและใต้	 (Common	Market	 for	 Eastern	 and	
Southern	Africa:	COMESA)	กลุม่ประชาคมแอนเดยีน	(ANDEAN)	กลุ่มตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่าง	
(Southern	Cone	Common	Market	หรือ	Mercado	Común	del	Sur:	MERCOSUR)	ประชาคม
และตลาดร่วมแครบิเบยีน	(Caribbean	Community	and	Common	Market:	CARICOM)	ประชาคม
เศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตก	(Economic	Community	of	West	African	States:	ECOWAS)	
เป็นต้น

นอกจากนี้ความร่วมมือระดับภูมิภาคได้ขยายความร่วมมือออกเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระดับอนุภูมิภาค	 (sub-regional	 cooperation)	 เช่น	 โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น�า้โขง	(Greater	Mekong	Sub-regional	Economic	Cooperation:	GMS-EC)โครงการพฒันา
เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย	อนิโดนเีซยี-มาเลเซยี-ไทย	(Indonesia-Malaysia-Thailand	Growth	Triangle:	
IMT-GT)	 โครงการความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส�าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและ
เศรษฐกิจ	(Bay	of	Bengal	Initiative	for	Multi-sectoral	Technical	and	Economic	Cooperation:	
BIMSTEC)	 โครงการยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิสระวดี-เจ้าพระยา-แม่น�้าโขง	 (Ayey-
awady-Chao	Phraya-Mekong	Economic	Cooperation	Strategy:	ACMECS)	เป็นต้น

3.  ความร่วมมือระดับทวิภาคี (bilateral cooperation)8

ความร่วมมือระดับทวิภาคีเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจโดยการจัดท�าข้อตกลงสองฝ่ายใน
ลักษณะต่างๆ	 เพื่อก�าหนดเป้าหมายทางการค้า	 การขยายการค้า	 และการลงทุนระหว่างกัน	 โดยอาจมี
ลักษณะเป็นการจัดท�าข้อตกลงสองฝ่ายในลักษณะกลุ่มประเทศต่อประเทศ	 (หรือกลุ่มประเทศ)	 เช่น	 เขต
การค้าเสรีระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนกับจีน	 (ASEAN-China	 Free	 Trade	Agreement)	 หรืออาจ
เป็นการจัดท�าข้อตกลงสองฝ่ายในลักษณะประเทศต่อประเทศ	 เช่น	 การจัดท�าความตกลงเขตการค้าเสรี
ระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลีย	(Thailand-Australia	Free	Trade	Agreement:	TAFTA)	การจัด

7 US eases economic sanctions on Sudan.	 (2017).	 Retrieved	 from	 <https://www.theguardian.com/
world/2017/oct/	 06/us-eases-sanctions-against-sudan-citing-improvements-on-human-rights>	 Accessed	 on	 
1	October	2017.	

8	Martin.	op. cit.,	p.	3.	
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12-8 ความคิดทางการเมืองและสังคม

ท�าข้อตกลงเพ่ือจัดตัง้คณะกรรมการร่วมทางการค้า	(Joint	Trade	Committee:	JTC)	หรือคณะกรรมการ
ร่วมทางเศรษฐกิจ	 (Joint	 Economic	 Committee:	 JEC)	 เช่น	 คณะกรรมการร่วมการค้า	 ระหว่าง
ประเทศไทยและกัมพูชา	คณะกรรมการร่วมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและเยอรมนี	เป็นต้น

4.  ความร่วมมือในลักษณะฝ่ายเดียว (unilateral cooperation)9

ความร่วมมือในลักษณะฝ่ายเดียวเป็นความร่วมมือในลักษณะที่ประเทศหน่ึงมีลักษณะของความ
เป็นผู้ให้กับอีกประเทศหนึ่ง	 เช่น	 ประเทศพัฒนาแล้วให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร	 (Generalized	 
System	 of	 Preferences:	 GSP)	 แก่ประเทศก�าลังพัฒนา	 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ประเทศก�าลังพัฒนา
สามารถเพิม่รายได้จากการส่งออก	ส่งเสรมิการพัฒนาระบบอตุสาหกรรม	และการเพิม่อตัราการเจรญิเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศก�าลังพัฒนา

การให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร	(GSP)	เช่น	สหภาพยุโรปให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแก่
สินค้าอุตสาหกรรมเกือบทุกรายการ	แต่ไม่ให้สิทธิพิเศษดังกล่าวแก่สินค้าผลิตภัณฑ์ทางเกษตร	ในขณะที่
สหรฐัอเมรกิาให้สทิธพิิเศษทางภาษีศุลกากรแก่สินค้าเกษตรและสนิค้าอตุสาหกรรมประมาณ	4,400	รายการ	
ยกเว้นส่ิงทอ	และผลติภณัฑ์ส่ิงทอ	รองเท้า	เครือ่งแก้ว	เหลก็และผลติภณัฑ์เหลก็	และผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม	
รวมถงึสนิค้าเกษตรต่างๆ	ส่วนญีปุ่น่ให้สทิธพิเิศษทางภาษศีลุกากรแก่สนิค้าเกษตรและสนิค้าอตุสาหกรรม	
แต่จะยกเว้นไม่ให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแก่สินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	เป็นต้น

ตารางท่ี 12.1 การให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรของสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น

กลุ่มประเทศ/ประเทศ
ให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 

(GSP)

ไม่ให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 

(NO GSP)

สหภาพยุโรป	(EU) สินค้าอุตสาหกรรมเกือบทุกรายการ สินค้าผลิตภัณฑ์ทางเกษตร

สหรัฐอเมริกา สินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรม
ประมาณ	4,400	รายการ

สิ่งทอ	และผลิตภัณฑ์สิ่งทอ	รองเท้า	
เครื่องแก้ว	
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก	ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม	
สินค้าเกษตร

ญี่ปุ่น สินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรม สินค้าผลิตภัณฑ์ทางเกษตร

ท่ีมา:		สรุปโดยผู้แต่งจาก	Amy	M.	Mason.	(2004).	“The	Degeneralization	of	the	Generalized	System	of	Preferences	
(GSP):	Questioning	the	Legitimacy	of	the	US	GSP.”	Duke Law Journal 54	(2),	pp.	513–547.

9 Ibid.,	p.	12.	
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กิจกรรม 12.1.1

กลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจคืออะไร	มีกี่ประเภท	อะไรบ้าง

แนวตอบกิจกรรม 12.1.1

กลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจคือกลุ่มของประเทศที่รวมตัวกันในรูปแบบการจัดท�าข้อตกลงเขต 
การค้าเสรีหรือจัดตั้งองค์กรเพื่อเข้าไปด�าเนินกิจกรรมในระบบการค้าระหว่างประเทศร่วมกัน

กลุม่ประเทศทางเศรษฐกิจสามารถจดัแบ่งตามจ�านวนประเทศและรูปแบบในการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างกันได้เป็น	4	ประเภท	ดังนี้

1.		กลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจที่เป็นความร่วมมือระดับพหุภาคี
2.		กลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจที่เป็นความร่วมมือระดับภูมิภาค
3.		กลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจที่เป็นความร่วมมือระดับทวิภาคี
4.		กลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจที่เป็นความร่วมมือในลักษณะฝ่ายเดียว

เรื่องท่ี 12.1.2

ความคิดในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

ความคดิในการรวมตวัเป็นกลุม่ทางเศรษฐกจิเกดิจากการทีป่ระเทศต่างๆ	ต้องการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างกันเพื่อการบรรลุเป้าหมายทางด้านเศรษฐกิจ	 โดยเฉพาะการเสริมสร้างและรักษาผลประโยชน์ใน
ด้านเศรษฐกิจ	 การขยายขอบเขตทางการค้า	 และการลดหรือยกเลิกอุปสรรคทางการค้าต่างๆ	 ทั้งในรูป
มาตรการทางภาษีศุลกากรและมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร	 (Tariff	 and	Non-Tariff	Barriers)	 เช่น	
อัตราภาษีศุลกากร	 โควตา	 เป็นต้น	 ตลอดจนเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติ	 (discrimination)	 รวมทั้งการม ี
ข้อตกลงที่ส�าคัญ	เช่น	การเคลื่อนย้ายสินค้า	บริการ	ทุน	และปัจจัยการผลิตระหว่างประเทศ	โดยค�านึงถึง
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของกลุ่มเดียวกันเสมอ10

แนวความคดิเกีย่วกบัการรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิทีม่กีารน�ามาใช้นัน้สามารถจ�าแนกตามระดบัของ
ความร่วมมือได้เป็น	6	แนวทาง	คือ	1)	เขตสิทธิพิเศษทางการค้า	(Preferential	Trade	Areas:	PTAs)	
2)	 เขตการค้าเสรี	 (Free	Trade	Area:	FTA)	3)	สหภาพศุลกากร	(Customs	Unions)	4)	ตลาดร่วม	
(Common	Market)	5)	สหภาพเศรษฐกิจ	(Economic	Unions)	และ	6)	สหภาพเหนือชาติ	(Supra-
national	Union)

10 Yotam	Margalit.	 (2012).	“Lost	 in	Globalization:	 International	Economic	 Integration	and	 the	Sources	
of	Popular	Discontent.”	International Studies Quarterly 56	(3),	pp.	484–500.	
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1.  เขตสิทธิพิเศษทางการค้า (Preferential Trade Areas: PTAs)11

เขตสทิธพิิเศษทางการค้าเกิดจากแนวคิดในการรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิในลกัษณะท่ีประเทศสมาชกิ
ท�าความตกลงในการลดภาษีศุลกากรหรือการยกเลิกอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน	ซึ่งเป็นไปตามหลัก
การความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า	 (General	 Agreement	 on	 Tariffs	 and	 Trade:	
GATT)	 โดยความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้าได้ก�าหนดข้อก�าหนดที่ส�าคัญแก่ประเทศ
สมาชกิ	คือ	การปฏบิติัแก่สนิค้าน�าเข้าจากทุกประเทศเท่าเทยีมกนั	(Most	Favored	Nation	Treatment:	
MFN)12

2.  เขตการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA)13

วัตถุประสงค์ในการจัดท�าเขตการค้าเสรี	 (Free	 Trade	 Area:	 FTA)	 คือการลดอุปสรรคทาง 
การค้าระหว่างกันให้เหลือน้อยที่สุด	 เพ่ือให้เกิดการค้าเสรีระหว่างประเทศคู่สัญญา	 (free	 trade)	 เช่น	 
การยกเลิกอุปสรรคทางการค้าทัง้ทีเ่ป็นภาษศีลุกากร	และไม่ใช่ภาษศีลุกากร	ข้อจ�ากดัการค้าในสนิค้าต่างๆ	
อย่างไรก็ตาม	 ประเทศสมาชิกยังคงจัดเก็บภาษีน�าเข้ากับประเทศนอกกลุ่มในระดับท่ีแตกต่างกัน	 การจัด
ท�าเขตการค้าเสรีนั้น	 สามารถจัดท�าข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิก	 หรือระหว่างภูมิภาค 
ซึ่งสามารถจัดท�าได้	4	ระดับ	คือ	1)	แบบพหุภาคีในประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก	(WTO)	2)	แบบ
รวมกลุ่มทางภูมิภาค	(Regional	Integration)	เช่น	NAFTA	3)	แบบทวิภาคี	(Bilateral	Agreement)	
เช่น	ไทย-ออสเตรเลยี	สหรฐัอเมรกิา-สิงคโปร์	และ	4)	แบบความร่วมมือในลักษณะฝ่ายเดยีว	 (unilateral	
cooperation)	 เช่น	 โครงการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป	 (GSP)	 ที่ประเทศพัฒนา 
บางประเทศลดภาษีศุลกากรน�าเข้าสินค้าบางชนิดที่น�าเข้าจากประเทศก�าลังพัฒนา

เขตการค้าเสรีที่ส�าคัญ	 เช่น	 สมาคมการค้าเสรียุโรป	 (European	 Free	 Trade	Association:	
EFTA)	สมาคมการค้าเสรลีาตนิอเมรกิา	(Latin	American	Free	Trade	Association:	LAFTA)	สมาคม
ประชาชาตแิห่งเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้	(Association	of	South	East	Asian	Nations:	ASEAN)	ความ
ตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ	(North	American	Free	Trade	Agreement:	NAFTA)	เป็นต้น

11	 E.	Mansfield	 and	 R.	 Bronson.	 (1997).	 “Alliances,	 Preferential	 Trading	Arrangements,	 and	 Interna-
tional	Trade.”	American Political Science Review 91	(1),	pp.	94–107. 

12	การปฏิบัติแก่สินค้าน�าเข้าจากทุกประเทศเท่าเทียมกัน	หมายถึง	การเรียกเก็บภาษีศุลกากร	และเก็บค่าธรรมเนียมใน
การน�าเข้าใดๆ	จากประเทศสมาชกิทกุประเทศในอตัราเดยีวกนั	หรอืการปฏบิตัแิก่สนิค้าน�าเข้าจากทกุประเทศเท่าเทยีมกนั	ซึง่เป็นการ
ส่งเสริมการใช้มาตรการการค้าระหว่างประเทศโดยไม่เลือกปฏิบัต	ิ (Nondiscrimination)	 เช่น	 การที่ประเทศท่ีเป็นคู่สัญญาเมื่อได้
ให้สิทธิประโยชน์อย่างดีที่สุดแก่ประเทศหนึ่งประเทศใด	ก็ต้องให้สิทธิประโยชน์เช่นนั้นแกประเทศที่เป็นคู่สัญญาอื่นด้วย	(ดูเพิ่มเติม
ใน	 Joanne	 Gowa	 and	 Raymond	 Hicks.	 (2012).	 “The	 most-favored	 nation	 rule	 in	 principle	 and	 practice:	 
Discrimination	in	the	GATT.”	Review of International Organization 7,	pp.	247-266.	

13	Daniel	Yuichi	Kono.	 (2002).	 “Are	Free	Trade	Areas	Good	 for	Multilateralism?	Evidence	 from	 the	
European	Free	Trade	Association.”	International Studies Quarterly 46,	pp.	507–527. 
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12-11กลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจ

ตารางท่ี 12.2 ตัวอย่างเขตการค้าเสรี (FTA) ที่น่าสนใจ

ปีที่ก่อตั้ง เขตการค้าเสรี (FTA) สมาชิก วัตถุประสงค์

1960 สมาคมการค้าเสรียุโรป	
(European	Free	
Trade	Association:	
EFTA)

ไอซ์แลนด์
สวิตเซอร์แลนด์	
นอร์เวย์
ลิกเตนสไตน์

เป็นการรวมกลุม่เพือ่ขยายพนัธมติรทางการค้า	
และแหล่งทรพัยากรการผลติ	โดยทัว่ไป	EFTA	
คือกลุ่มประเทศท่ีมีศักยภาพทางการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจสูง	 โดยเฉพาะภาคบริการ	 เช่น	
ภาคการเงิน	ภาคประกันภัย	และภาค
โทรคมนาคม	รวมท้ังเป็นกลุม่ประเทศทีม่คีวาม
ช�านาญในการผลิตอุตสาหกรรมหนัก	 และ
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง	เช่น	
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

1960 สมาคมการค้าเสรี
ลาตินอเมริกา	
(Latin	American	
Free	Trade	
Association:
LAFTA)

อาร์เจนตินา	บราซิล	
ชิลี	เม็กซิโก	ปารากวัย	
เปรู	อุรุกวัย	โคลัมเบีย	
เอกวาดอร์	โบลิเวีย	
เวเนซูเอลา	ปานามา	
และคิวบา

เป็นการรวมกลุ่มเพื่อการค้าเสรี
ขจัดปัญหาทางการค้า	สนบัสนนุการค้าระหว่าง
ประเทศสมาชิก	 และการดึงดูดการลงทุน	
อย่างไรก็ตาม	ปัญหาที่	LAFTA	เผชิญ
คือขนาดของเศรษฐกิจในประเทศสมาชิก
ที่แตกต่างกัน

	1976 สมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
(Association	of	
South	East	Asian	
Nations:	ASEAN)

กัมพูชา	ไทย	บรูไน	
พม่า	ฟิลิปปินส์	
มาเลเซีย	ลาว	
เวียดนาม	สิงคโปร์	และ
อินโดนีเซีย

เป็นการรวมกลุ่มเพื่อร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ	
สังคม	 และวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก	
อย่างไรก็ตาม	 ปัญหาของ	ASEAN	คือ	 การ
ก�าหนดยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ	
และภาวะผู้น�า

1994 ความตกลงการค้าเสรี
อเมริกาเหนือ
(North	American	
Free	Trade	
Agreement:	
NAFTA)

สหรัฐอเมริกา	แคนาดา	
และเม็กซิโก

เป็นการรวมกลุ่มเพื่อร่วมมือกันแสวงหาตลาด
ส่งออก	และลดต้นทุนการผลิตสินค้า

ท่ีมา:		สรุปโดยผู้แต่งจาก	Gordon	M.	Gough	and	Sivakumar	Venkataramany.	(2006).	“Regional	Economic	Coopera-
tion.”	International Business & Economics Research Journal 5(2)	pp.	49-60.
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12-12 ความคิดทางการเมืองและสังคม

3.  สหภาพศุลกากร (Customs Unions)14

สหภาพศลุกากรเป็นการรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิทีม่รีปูแบบการค้าเสร	ีโดยประเทศสมาชกิจะท�าการ
ยกเลิกการจัดเก็บภาษีศุลกากรระหว่างกัน	 และก�าหนดอัตราภาษีน�าเข้าจากประเทศนอกกลุ่มสมาชิกใน
อตัราเดียวกัน	(common	external	tariff)	เช่น	ประชาคมเศรษฐกจิยุโรป	(European	Economic	Com-
munity:	EEC)	จนกระทั่งยุบไปใน	ค.ศ.	1992

4.  ตลาดร่วม (Common Market)15

เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจท่ีสามารถเคล่ือนย้ายปัจจัยการผลิตทั้งหมดได้อย่างเสรี	 รวมทั้งมี
การยกเลิกอุปสรรคทัง้ด้านภาษศุีลกากร	และทีไ่ม่ใช่ภาษศีลุกากร	เช่น	หลงั	ค.ศ.	1992	ประชาคมเศรษฐกจิ
ยุโรป	(EEC)	ได้รวมเป็นยุโรปตลาดเดียว	(Single	Market)	ให้ความส�าคัญกับนโยบายการค้า	และให้มี
การเคลื่อนย้ายการผลิต	(factor	of	production)	4	ประการอย่างเสรี	ได้แก่	1)	บุคคล	2)	สินค้า	3)	การ
บริการ	และ	4)	ทุน

5.  สหภาพเศรษฐกิจ (Economic Unions)16

สหภาพเศรษฐกิจเป็นแนวคิดในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่ประเทศสมาชิกจะมีนโยบายทาง
เศรษฐกิจ	 นโยบายการเงิน	 และนโยบายการคลัง	 รวมถึงนโยบายการแข่งขัน	 และนโยบายอุตสาหกรรม
เดยีวกัน	เช่น	การร่วมมอืทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศเบลเยยีมและลกัเซมเบร์ิกใน	ค.ศ.	1921	(Belgium-
Luxembourg	Economic	Union:	BLEU)	ซึ่งมีหลักการใช้ระบบการเงินและการค้าร่วมกัน

6.  สหภาพเหนือชาติ (Supranational Union)17

สหภาพเหนือชาติเป็นเป้าหมายสูงสุดของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ	 เนื่องจากเป็นแนวคิดใน 
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่มุ่งหวังให้เกิดการรวมกลุ่มในทุกๆ	ด้าน	เช่น	การเงิน	การค้า	การทหาร	และ
การอยู่ภายใต้รฐับาลร่วมเดยีวกนั	ซึง่ขณะนีย้งัไม่มกีารรวมกลุม่ของประเทศใดๆ	กล่าวไปถึงเป้าหมายของ
การรวมกลุ่มเช่นนี้อย่างสมบูรณ์

14	Arvind	Panagariya	and	Ronald	Findlay.	(1996).	“A	Political	Economy	Analysis	of	Free	Trade	Areas	
and	Customs	Unions.”	in	The Political Economy of Trade Policy: Papers in Honor of Jagdish Bhagwati.	edited	
by	Robert	Feenstra,	Gene	Grossman,	and	Douglas	Irwin,	Cambridge,	MA:	MIT	Press.	pp.	265–288.	

15	Manfred	 Elsig	 and	 Cedric	 Dupont.	 (2012).	 “European	 Union	Meets	 South	 Korea:	 Bureaucratic	 
Interests,	 Exporter	 Discrimination	 and	 the	 Negotiations	 of	 Trade	 Agreements.”	 Journal of Common Market  
Studies 50 (3),	pp.	492-507.	

16	Mansfield,	 Edward	D.,	 and	Helen	V.	Milner.	 (2012).	Votes, Vetoes, and the Political Economy of 
International Trade Agreements. Princeton,	NJ:	Princeton	University	Press. 

17	 Sandholz,	Wayne,	 and	 Alec	 Stone	 Sweet,	 eds.	 (1998).	European Integration and Supranational  
Governance.	Oxford:	Oxford	University	Press.	
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กิจกรรม 12.1.2

ความคิดเกี่ยวกับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจมีกี่แนวทาง	อะไรบ้าง

แนวตอบกิจกรรม 12.1.2

ความคิดเกี่ยวกับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจแบ่งตามระดับของความร่วมมือได้เป็น	 6	 แนวทาง	
ดังนี้

1)		เขตสิทธิพิเศษทางการค้า	2)	เขตการค้าเสรี	3)	สหภาพศุลกากร	4)	ตลาดร่วม	5)	สหภาพ-
เศรษฐกิจ	และ	6)	สหภาพเหนือชาติ
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ตอนที่ 12.2

กลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจแบบภูมิภาค

โปรดอ่านหัวเรื่อง	แนวคิด	และวัตถุประสงค์ของตอนที่	12.2	แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง
12.2.1	 กลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจในยุโรป
12.2.2	กลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจในทวีปอเมริกา
12.2.3	กลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจในแอฟริกา
12.2.4	กลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจในเอเชีย

แนวคิด
1.			กลุม่ประเทศทางเศรษฐกจิทีส่�าคญัในยโุรป	ได้แก่	สหภาพยุโรป	สมาคมการค้าเสรียโุรป	

เขตเศรษฐกิจยุโรป	เขตการค้าเสรียุโรปกลาง	และกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช
2.			กลุม่ประเทศทางเศรษฐกจิในทวีปอเมรกิามตีวัอย่างทีน่่าสนใจ	ได้แก่	เขตการค้าเสรแีห่ง

ทวีปอเมรกิา	เขตการค้าเสรอีเมรกิาเหนอื	สมาคมการค้าเสรีแห่งลาตนิอเมริกา	ตลาดร่วม
อเมริกาใต้ตอนล่าง	 ประชาคมแอนดีน	 ประชาคมแคริบเบียน	 กลุ่มตลาดร่วมอเมริกา
กลาง	และกลุ่มสามประเทศ

3.	 	กลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจในทวีปแอฟริกาที่มีบทบาทส�าคัญ	 ได้แก่	 สหภาพแอฟริกา	
ภูมิภาคแอฟริกาใต้ซาฮารา	 สหภาพศุลกากรแห่งแอฟริกาตอนใต้	 ประชาคมเพื่อการ
พฒันาแอฟรกิาตอนใต้	ประชาคมเศรษฐกจิแอฟริกา	ประชาคมเศรษฐกจิแห่งรัฐตะวนัตก	
ประชาคมเศรษฐกิจประเทศทะเลสาบใหญ่	และตลาดร่วมแอฟริกาตะวันออกและใต้

4.	 	กลุม่ประเทศทางเศรษฐกจิทีส่�าคญัในเอเชยีประกอบด้วย	ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิใน
เอเชีย-แปซิฟิก	 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 สหรัฐอาหรับมาเกร็บ	
คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ	และสมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่	12.2	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ
1.		อธิบายเกี่ยวกับกลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจในยุโรปได้
2.		อธิบายเกี่ยวกับกลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจในทวีปอเมริกาได้
3.		อธิบายเกี่ยวกับกลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจในแอฟริกาได้
4.		อธิบายเกี่ยวกับกลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจในเอเชียได้
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เรื่องท่ี 12.2.1

กลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจในยุโรป

ยุโรปเป็นภมูภิาคทีม่ขีนาดพืน้ท่ีไม่ใหญ่แต่มปีระชากรหนาแน่นเป็นอนัดบัที	่3	(รองจากเอเชยีและ
แอฟริกา)18	และเป็นภมิูภาคทีเ่คยมรีายได้ประชาชาตต่ิอหวัประชากรสงูทีส่ดุในโลกในช่วง	ค.ศ.	1990-ค.ศ.	
2010	ก่อนทีจ่ะตกลงมาอยูใ่นอนัดบัที	่3	ในช่วงหลงัจากนัน้19	นอกจากนี	้ยโุรปนบัเป็นต้นแบบของการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจแบบภูมิภาคส�าหรับประเทศในภูมิภาคอื่นๆ	 ในเร่ืองที่	 12.2.1	 น้ีจะได้น�าเสนอตัวอย่างกลุ่ม
ประเทศทางเศรษฐกจิทีส่�าคญัในยโุรป	5	กลุ่ม20	ได้แก่	สหภาพยุโรป	สมาคมการค้าเสรียโุรป	เขตเศรษฐกจิ
ยโุรป	เขตการค้าเสรยีโุรปกลาง	และกลุม่ประเทศเครอืรฐัเอกราช	กลุม่ประเทศทางเศรษฐกจิเหล่านีม้ปีระวตัิ
ความเป็นมา	 พัฒนาการ	 ความสัมพันธ์ระหว่างกัน	 และมีบทบาทส�าคัญทั้งต่อภายในภูมิภาคของตนเอง
และต่อเศรษฐกิจและการเมืองโลก

1. สหภาพยุโรป (European Union: EU)
สหภาพยโุรปเป็นกลุม่ประเทศทางเศรษฐกจิทีส่�าคญัมากทีส่ดุในยโุรป	มบีทบาทส�าคญัต่อทศิทาง

การเมือง	 เศรษฐกิจ	 และสังคมระดับโลก	 และเป็นกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ประสบความส�าเร็จใน
การพัฒนาการรวมกลุม่ประเทศทัง้แนวกว้าง	คือการขยายประเทศสมาชกิจาก	6	ประเทศในยโุรปตะวนัตก
มาเป็น	28	ประเทศทัง้ยโุรปตะวันตกและตะวนัออกในปัจจุบนั21	และการพฒันาในแนวลกึโดยยกระดบัการ
รวมกลุ่มจากขั้นตอนสหภาพศุลกากรจนถึงระดับสหภาพเศรษฐกิจ

ในด้านเศรษฐกิจ	สหภาพยุโรปมีรายได้ประชาชาติ	(GDP)	สูงที่สุดในโลก	เป็นตลาดสินค้า	และ
บริการ	 เป็นตลาดการเงิน	 และเป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศที่ส�าคัญ	 รวมทั้งมีบรรษัทข้ามชาติระดับโลก	
(MNCs)	 อยู่ในสหภาพยุโรปเป็นจ�านวนมากที่สุด	 นอกจากน้ี	 สหภาพยุโรปมีสถานะทางกฎหมายอย่าง 
 

18	United	Nations.	 (2017).	World Population Prospects 2017.	 Retrieved	 from	 <https://esa.un.org/unpd/
wpp/	DataQuery/>	accessed	on	1	October	2017. 

19	 International	Monetary	Fund.	 (2017).	World Economic Outlook Database.	Retrieved	 from	<	https://
www.imf.org/	external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/index.aspx>	accessed	on	1	October	2017.	

20	สรุปและเรียบเรียงจาก	Caroline	Freund,	Emanuel	Ornelas.	(2010).	“Regional	trade	agreements.”	Policy 
Research working paper; no. WPS 5314.	Washington,	 DC:	World	 Bank;	 Jeffrey	A.	 Frankel.	 (1997).	Regional  
Trading Blocs in the World Economic System.	New	York.	Columbia	University	Press,	pp.	250-252;	World	Bank.	
(2000).	Trade Blocs.	Oxford:	Oxford	University	Press.	

21	European	Union.	 (2017)a.	The 28 Member Countries of the EU.	Retrieved	 from	<https://europa.eu/
european-union/about-eu/countries_en#28members>	Accessed	on	1	October	2017.	
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สมบูรณ์	สามารถจัดท�าความตกลงกับต่างประเทศเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศ	และเป็นสมาชิก
องค์การระหว่างประเทศได2้2

สหภาพยุโรปมีวิวัฒนาการอย่างยาวนาน	 เริ่มต้นจากประเด็นข้อขัดแย้งทางการเมืองและการ
แก่งแย่งทรพัยากรธรรมชาตใินกลุม่ประเทศยโุรป	เช่น	เหลก็และถ่านหนิ	การหลกีเลีย่งความขดัแย้งน�าไป
สู่ความร่วมมือระหว่างฝรั่งเศสและอังกฤษที่ได้จัดท�าข้อเสนอสิทธิพิเศษทางการค้า	 และความพยายามใน
การจ�ากัดอุปสรรคทางภาษก่ีอนสงครามโลกครัง้ที	่123	ต่อมาประเทศต่างๆ	ได้แก่	เบลเยยีม	เนเธอร์แลนด์	
ลักเซมเบร์ิก	ฝรัง่เศส	เยอรมนี	และอิตาล	ีจงึมแีนวคดิในการร่วมกนัก่อตัง้	“ประชาคมถ่านหนิ	และเหลก็กล้า
ยุโรป	 (European	 Coal	 and	 Steel	 Community:	 ECSC	 )”	 ข้ึนในช่วง	 ค.ศ.	 1950-195224	 โดยมี
วัตถุประสงค์ในการจัดสรรทรัพยากรถ่านหินและเหล็กกล้าเท่านั้น	 ต่อมาใน	 ค.ศ.	 1957	 มีการพัฒนา 
ข้อตกลงใน	 “สนธิสัญญากรุงโรม”	 (Treaty	 of	Rome)	มาเป็น	 “ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป	 (European	
Economic	Community:	EEC)”25	วัตถปุระสงค์คอืเพือ่พฒันาความร่วมมอืทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศ
ในยุโรป	ลดอุปสรรคทางการค้า	การเคลื่อนย้ายปัจจัยทางการผลิต	 เช่น	 แรงงาน	ทุน	สินค้า	การบริการ
อย่างเสรี26	 จนกระทั่งใน	 ค.ศ.	 1960	 ได้มีการจัดตั้งสมาคมการค้าเสรียุโรป	 (European	 Free	 Trade	 
Association:	 EFTA)	 ขึ้น	 โดยเป็นการรวมกลุ่มประเทศสมาชิกในยุโรป	 เช่น	 ไอซ์แลนด์	 ลิกเตนสไตน์	
นอร์เวย์	และสวติเซอร์แลนด์	เพือ่จดัท�าสนธสิญัญาหรอืข้อตกลงทางการค้าร่วมกนั	(Trade	Bloc)	รวมทัง้
การก�าหนดเป้าหมายเพือ่เป็นสหภาพศลุกากร	(Customs	Unions)	และใน	ค.ศ.	1969	ได้มจี�านวนสมาชกิ
เพิ่มขึ้นจากการเข้าร่วมของสหราชอาณาจักร	ไอร์แลนด์	เดนมาร์ก	กรีซ	สเปน	และโปตุเกส27

ตั้งแต่	 ค.ศ.	 1970	 เป็นต้นมาประชาคมเศรษฐกิจยุโรปได้ปรับปรุงข้อตกลงทางการค้าและลด
อุปสรรคที่กีดกันทางการค้า28	ค.ศ.	1973	เดนมาร์ก	ไอร์แลนด์	และอังกฤษได้เข้าร่วมกลุ่ม29	จนเมื่อ	ค.ศ.	
1978	ประชาคมเศรษฐกจิยโุรปได้พฒันามาเป็น	“ประชาคมยโุรป	(European	Community:	EC)”30	จากนัน้ 
กรีซเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมยุโรปใน	ค.ศ.	 1981	ตามมาด้วยโปรตุเกสและสเปนใน	ค.ศ.	 198631	 ใน	
ค.ศ.	1987	มีการจดัท�าพระราชบญัญตัยิโุรปเดยีว	(Single	European	Act)	ซึง่เป็นสนธสิญัญาในการขจดั
อุปสรรคที่กีดขวางกิจกรรมค้าทั้งที่เป็นภาษีศุลกากรและที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากรทั้งหมด	เช่น	การเคลื่อนย้าย

22	European	Union.	(2017)b.	The Economy.	Retrieved	from	<https://europa.eu/european-union/about-eu/
figures/economy_en>	Accessed	on	1	October	2017.	

23	 European	Union.	 (2017)d.	The History of the European Union. Retrieved	 from	 <https://europa.eu/
european-union/about-eu/history_en>	Accessed	on	1	October	2017.	

24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
31 Ibid. 
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สินค้า	แรงงาน	และทุนโดยมีการจัดท�า	 (Single	passport)	ส�าหรับแรงงานและทุนให้เสร็จสิ้นก่อน	ค.ศ.	
199232

ค.ศ.	 1992	 ประเทศสมาชิกได้ร่วมกันลงนามในสนธิสัญญาว่าด้วยการรวมตัวเป็นสหภาพยุโรป	
(Treaty	 of	 the	 European	Union)	 หรือสนธิสัญญามาสทริชท์	 (Maastricht	 Treaty)	ณ	 ประเทศ
เนเธอร์แลนด์33	 ซึ่งเป็นสนธิสัญญาที่ก�าหนดแนวทางการรวมตัวให้ยุโรปเป็นตลาดหนึ่งเดียว	 (Single	
European	Market:	SEM)	หรอืเรยีกว่าเป็นพระราชบญัญตัยิโุรปเดยีว	(Single	European	Act)34	ค.ศ.	
1993	ได้มีการพัฒนาการรวมกลุ่มเศรษฐกิจเป็นสหภาพยุโรป	(European	Union:	EU)	ครอบคลุมความ
ร่วมมือทั้งทางด้านการเงิน	การเมือง	และการทหาร	ต่อมา	ค.ศ.	1995	ออสเตรีย	สวีเดน	และฟินแลนด์	35

ได้เข้าเป็นสมาชกิสหภาพยโุรป	ค.ศ.	2004	ได้รบัประเทศได้รับสมาชกิเพิม่อกี	 10	ประเทศ	คอื	สาธารณรัฐ
เช็ก	เอสโตเนีย	ฮังการี	ลัตเวีย	ลิธัวเนีย	โปแลนด์	สโลวาเนีย	สโลวาเกีย	ไซปรัส	และมอลตา36	ใน	ค.ศ.	
2007	มีสมาชกิเพิม่อกี	2	ประเทศคอื	โรมาเนยีและบลัแกเรยี37	ค.ศ.	2013	มสีมาชกิเพิม่เติมคอื	โครเอเชยี	
ท�าให้สมาชิกสหภาพยุโรปมีทั้งหมด	28	ประเทศ38

วตัถปุระสงค์ในการรวมตวัของสหภาพยโุรปคอื	การเป็นหนึง่เดียว	มนีโยบายเดียวกัน	ทัง้นโยบาย
การเมือง	 การต่างประเทศ	 เศรษฐกิจ	 การเงิน	 และสังคม	 นอกจากนี้การเป็นหนึ่งเดียวของยุโรปตาม
กฎหมายยุโรปเดียวท�าให้สามารถเคลื่อนย้ายประชากร	แรงงาน	สินค้าบริการ	และเงินทุนได้อย่างเสรีโดย
ไม่มีอุปสรรคในเรื่องต่างๆ39

32 Ibid. 
33 Ibid.
34	ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน	CIVITAS.	 (2015).	Single European Act. Retrieved	 from	<http://civitas.org.uk/

content/files/	TR.2.SEA_.pdf>	Accessed	on	1	October	2017.	
35	Edward	Whitfield.	 (2015).	The 1995 enlargement of the European Union: The accession of Finland 

and Sweden.	Retrieved	from	<http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563509/EPRS_STU(2015)	
563509_EN.pdf>	Accessed	on	1	October	2017.	

36	European	Union.	(2017)d.	op. cit. 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
39	European	Union.	(2017)c.	The EU in brief.	Retrieved	from	<https://europa.eu/european-union/about-

eu/eu-in-brief_en>	Accessed	on	1	October	2017.  
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ตารางท่ี 12.3 สาระส�าคัญสนธิสัญญาว่าด้วยการรวมตัวเป็นสหภาพยุโรป (EU)

รูปแบบการรวมตัว สาระส�าคัญ

1.	 สหภาพทางเศรษฐกิจ	
	 (Economic	Union)

การเป็นสหภาพทางเศรษฐกจิ	โดยประเทศสมาชกิมกีารปรบัประสานนโยบายทาง
เศรษฐกจิ	ลดความแตกต่างในด้านค่าเงนิของแต่ละประเทศ	สร้างเสถยีรภาพด้าน
ราคา	 ด�าเนินนโยบายการเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ	 และรักษาระดับ
ดุลการช�าระเงินให้เหมาะสม

2.	สหภาพทางการเงิน	
	 (Monetary	Union)

การเป็นสหภาพทางการเงนิ	โดยมกีารจดัต้ังเงนิสกลุเดยีว	(single	currency)โดย
ใช้เงนิสกลุยโูร	(Euro	zone)	ขึน้มาใช้ในประเทศสมาชกิภายใน	ค.ศ.	1999	ยกเว้น
ประเทศที่ไม่พร้อมเข้าสู่การใช้เงินสกุลเดียว
ปัจจุบันมี	 17	 ประเทศท่ีใช้เงินสกุลยูโร	 ได้แก่	 ออสเตรีย	 เบลเยียม	 ฟินแลนด	์
ฝรั่งเศส	 เยอรมนี	 กรีซ	 ไอร์แลนด์	 อิตาลี	ลักเซมเบิร์ก	 เนเธอร์แลนด์	 โปรตุเกส	
สเปน	สโลวีเนีย	ไซปรัส	มอลตา	สโลวาเกีย	และเอสโตเนีย

3.	สหภาพทางการเมือง	
	 (Political	Union)

การเป็นสหภาพทางการเมือง	มีส่วนประกอบส�าคัญ	3	ประการ	คือ
1.		การประสานนโยบายต่างประเทศของประเทศสมาชิก
2.		การประสานนโยบายด้านความมั่นคง	และการทหาร	และ
3.		การขยายขอบเขตอ�านาจของสหภาพฯ	ออกไปในด้านกิจการภายใน

ท่ีมา:	สรุปโดยผู้แต่งจาก	Whitfield.	(2015).	op. cit.,	pp.	22-23.

2.  สมาคมการค้าเสรียุโรป (European Free Trade Association: EFTA)
สมาคมการค้าเสรียุโรปก่อตั้งเมื่อ	ค.ศ.	1960	ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด	4	ประเทศคือ	ไอซ์แลนด์	

ลกิเตนสไตน์	นอร์เวย์	และสวติเซอร์แลนด์	เป็นกลุม่ประเทศท่ีมศีกัยภาพทางการแข่งขนัทางเศรษฐกจิสงู40 
จดุประสงค์หลกัของสมาคมการค้าเสรยีโุรปคอืการเปิดเสรทีางการค้า	การเคลือ่นย้ายสนิค้าโดยเสร	ีมภีาค
บริการเป็นส่วนส�าคัญของเศรษฐกิจ	เช่น	การเงิน	สาขาประกันภัย	และโทรคมนาคม41

สมาคมการค้าเสรียุโรปมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดกับสหภาพยุโรป42	 มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างและขยายเครือข่ายพันธมิตรทางเศรษฐกิจในทุกภูมิภาค	อาทิ	ค.ศ.	2003	ขยายพันธมิตรไปยัง
ภูมิภาคอื่นๆ	โดยการจัดตั้งเขตการค้าเสรีกับประเทศแคนาดา	ชิลี	โคลัมเบีย	โครเอเชีย	อียิปต์	อิสราเอล	
จอร์แดน	เลบานอน	มาเซโดเนยี	เมก็ซโิก	โมรอ็กโก	ปาเลสไตน์	บอตสวานา	เลโซโท	นามเิบยี	แอฟริกาใต้	
สวาซิแลนด์	เกาหลีใต้	ตูนิเซีย	ตุรกี	และสิงคโปร์43

40	 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.	 ม.ป.ป.	 “ความตกลงการค้าเสรีไทย-สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป.”	 น.	 3.	 สืบค้น
จาก	<http://www.thaifta.com/ThaiFTA/Portals/0/FACTBOOK_EFTA.pdf>	เข้าถึงเมื่อ	1	ตุลาคม	2560.

41 เพิ่งอ้าง,	น.	3-4.	
42 เพิ่งอ้าง,	น.	4-5.	
43 เพิ่งอ้าง,	น.	5-6.	
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3. เขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area: EEA)44

เขตเศรษฐกจิยโุรปเริม่มกีารด�าเนนิการเมือ่	ค.ศ.	1994	โดยสมาชกิของเขตเศรษฐกจิยโุรปสามารถ
เข้าร่วมเป็นตลาดร่วม	(Common	Market)	กบัสมาชกิสหภาพยโุรปได้	เขตเศรษฐกจิยโุรปให้ความส�าคญั
กับเสรีภาพของตลาดภายในโดยมุ่งเน้นไปที่	 4	 ประเด็น	 (เสาหลัก)	 ได้แก่	 เสรีภาพในเคล่ือนย้ายสินค้า	
เสรีภาพในการเคลื่อนย้ายผู้คน	เสรีภาพในการเคลื่อนย้ายบริการ	และเสรีภาพในการเคลื่อนย้ายทุน

4. เขตการค้าเสรียุโรปกลาง (Central European Free Trade Area: CEFTA)
เขตการค้าเสรยุีโรปกลางเป็นข้อตกลงเพือ่ส่งเสริมการค้าเสรีระหว่างประเทศสมาชกิในยุโรปกลาง	

ก่อตั้งโดยกลุ่มประเทศ	Visegrad	 4	คือสาธารณรัฐเช็ก	 สาธารณรัฐสโลวัก	 ฮังการี	 โปเเลนด์45	 และเมื่อ
กลุม่ประเทศ	Visegrad	4	เป็นสมาชกิสหภาพยโุรปในปลาย	ค.ศ.	1992	กไ็ด้บรูณาการเศรษฐกจิของกลุม่
ประเทศตนเพือ่ให้สอดคล้องกับประเทศสมาชกิสหภาพยโุรปอืน่ๆ46	และมีการเพิม่เตมิข้อก�าหนดว่าประเทศ
สมาชิกใหม่ของเขตการค้าเสรียุโรปกลางจะต้องเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป47

เขตการค้าเสรียุโรปกลาง	 มีการขยายความร่วมมือโดยรับประเทศสมาชิกใหม่เพิ่มเติม	 ได้แก่	 
ประเทศสโลวีเนีย	(ค.ศ.	1995)	ประเทศบัลแกเรีย	และโรมาเนีย	(ค.ศ.	1996)	รวมทั้งมีการขยายเป้าหมาย
ทางเศรษฐกิจให้กว้างขวางขึ้น	 อย่างไรก็ตาม	 เขตการค้าเสรียุโรปกลางจะครอบคลุมการท�าสนธิสัญญา
ความร่วมมือเฉพาะในเรื่องวัตถุดิบส�าหรับการผลิต	และการผลิตสินค้า	ยกเว้นสินค้าประเภทเกษตรกรรม	
ซึ่งเป็นสินค้าที่มีปริมาณการซื้อขายกว่าหนึ่งในสามของภูมิภาคนี4้8

5. กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช (Commonwealth of Independent States: CIS)
การล่มสลายของสหภาพโซเวียตใน	 ค.ศ.	 1991	 ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ	 เกิดภาวะ

เศรษฐกิจชะงักในประเทศที่เป็นสหพันธรัฐ	ดังนั้น	ค.ศ.	1993	จึงมีความพยายามในการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ	
การจัดเขตการค้าเสรี	 และการใช้เงินสกุลเดียวกัน	 อย่างไรก็ตาม	 ความพยายามนี้ไม่ประสบความส�าเร็จ	
บางประเทศ	เช่น	คาซัคสถาน	และเตอร์กีสถานยังคงใช้เงินสกุลของตนเอง49	ค.ศ.	1995	มีความพยายาม
ในความร่วมมือทางเศรษฐกิจอีกครั้ง	 เมื่อรัสเซีย	 เบลารุส	 และคาซัคสถาน	 ตกลงร่วมกันจัดตั้งสหภาพ-

44	 Europe	Union.	 (2016).	European Economic Area (EEA).	 Retrieved	 from	 <	 https://eeas.europa.eu/
headquarters/	headquarters-homepage_th/348/European%20Economic%20Area%20(EEA)>	Accessed	on	1	October	
2017. 

45	Visegrad	Group.	(2017)a.	About the Visegrad Group. Retrieved	from	<http://www.visegradgroup.eu/
about>	Accessed	on	1	October	2017.	

46	Visegrad	Group.	(2017)b.	History of the Visegrad Group.	Retrieved	from	<http://www.visegradgroup.
eu/about/	history>	Accessed	on	1	October	2017.	

47 Ibid. 
48	Visegrad	Group.	(2017)b.	Cooperation.	Retrieved	from	<	visegradgroup.eu/about/cooperation>	Accessed	

on	1	October	2017.	
49	Frankel,	op. cit.,	p.	255.	
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ศลุกากร	(Customs	Unions)	รวมทัง้ประเทศอ่ืนๆ	เช่น	อาร์เมเนยี	อาเซอร์ไบจาน	คร์ีกซีสถาน	มอลโดวา	
ทาจกิสิถาน	ยเูครน	และอุซเบกิสถาน50	ซ่ึงเรียกว่ากลุม่ประเทศเครอืรฐัเอกราช51	ซึง่ถอืว่าเป็นตลาดเกดิใหม่
ในเวทกีารค้าโลกท่ีมีความอดุมสมบรูณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาต	ิเช่น	น�า้มนัดบิ	ก๊าซธรรมชาติ	ถ่านหนิ	
ป่าไม้	เหล็ก	และแร่โลหะ	เป็นต้น

กิจกรรม 12.2.1

วัตถุประสงค์ในการรวมตัวของสหภาพยุโรปคืออะไร

แนวตอบกิจกรรม 12.2.1

วตัถปุระสงค์ในการรวมตวัของสหภาพยุโรปคอืการเป็นหนึง่เดยีว	มนีโยบายเดยีวกนั	ทัง้นโยบาย
การเมือง	 การต่างประเทศ	 เศรษฐกิจ	 การเงิน	 และสังคม	 นอกจากนี้	 การเป็นหนึ่งเดียวของยุโรปตาม
กฎหมายยุโรปเดียวยงัมุง่ท�าให้สามารถเคลือ่นย้ายประชากร	แรงงาน	สนิค้าบริการ	และเงนิทุนได้อย่างเสรี
ในกลุ่มประเทศโดยไม่มีอุปสรรคใดๆ

50	กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.	(2554).	ประสิทธิภาพและเส้นทางการขนส่งของกลุม่ประเทศเครอืรัฐเอกราช. สืบค้น
จาก	<http://www.thaifta.com/ThaiFTA/Portals/0/cis_feb54.pdf>	เข้าถึงเมื่อ	1	ตุลาคม	2560.	

51	Frankel,	op. cit.,	p.	256.	
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เรื่องท่ี 12.2.2

กลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจในทวีปอเมริกา

ทวีปอเมริกาหากนับรวมทั้งดินแดนที่เป็นอเมริกาเหนือ	 อเมริกากลาง	 และอเมริกาใต้นับเป็น
ภูมิภาคที่กว้างใหญ่ไพศาล	มีประชากรหนาแน่น	และมีความส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจโลก	อย่างไรก็ตาม
การรวมตวักนัเป็นกลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆในทวปีอเมรกิาปรากฏผลลพัธ์ทัง้ทีอ่าจกล่าว
ได้ว่าประสบความส�าเร็จและที่ยังเผชิญกับปัญหาในการพิทักษ์ผลประโยชน์ของสมาชิกและท�าให้การรวม
กลุ่มบรรลุตามเป้าหมาย	 กลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจในทวีปอเมริกาที่ส�าคัญประกอบด้วย	 เขตการค้าเสรี
แห่งทวีปอเมริกา	 เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ	 สมาคมการค้าเสรีแห่งลาตินอเมริกา	 ตลาดร่วมอเมริกาใต้
ตอนล่าง	ประชาคมแอนดนี	ประชาคมแครบิเบยีน	กลุม่ตลาดร่วมอเมรกิากลาง	กลุม่สามประเทศ	และกลุม่
พันธมิตรแปซิฟิก

1.  เขตการค้าเสรีแห่งทวีปอเมริกา (Free Trade Area of the Americas: FTAA)
เขตการค้าเสรแีห่งทวีปอเมรกิาประกอบไปด้วยประเทศในอเมริกาเหนอื	อเมรกิากลาง	อเมรกิาใต้	

และประเทศในหมู่เกาะแคริบเบียน	(ยกเว้นประเทศคิวบาด้วยเหตุผลทางการเมืองการปกครอง)	ถือได้ว่า	
เป็นการรวมกลุ่มประเทศสมาชิก	เพื่อจัดท�าสนธิสัญญาหรือข้อตกลงทางการค้าร่วมกัน	(trade	bloc)	ที่มี
พื้นที่กว่า	 1	ใน	3	ของโลก	และจ�านวนประชากรกว่าร้อยละ	13	ของประชากรโลกทั้งหมด	อย่างไรก็ตาม
เมือ่เทยีบกบัการรวมกลุม่เศรษฐกิจของประเทศอ่ืนๆ	พบว่าเขตการค้าเสรีแห่งทวปีอเมริกายงัมีขนาดเล็กกว่า
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก	(Asia-Pacific	Economic	Cooperation:	APEC)52

วัตถุประสงค์ของเขตการค้าเสรีแห่งทวีปอเมริกาคือเพื่อร่วมมือในด้านการพัฒนาการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ	ส่งเสริมการค้าเสร	ีเปิดตลาดทางการค้า	การลงทนุ	และบริการ	การระงบัข้อพพิาททางทรัพย์สนิ
ทางปัญญา	และข้อพิพาทในการค้าสินค้าเกษตร53

2. เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (North America Free Trade Area: NAFTA)54

เขตการค้าเสรอีเมรกิาเหนอืประกอบด้วย	สหรฐัอเมรกิา	แคนนาดา	และเมก็ซโิก	วตัถปุระสงค์คอื	
การเปิดเสรทีางการลงทนุ	และภาคบรกิารการเงนิ	การคุม้ครองทรัพย์สนิทางปัญญา	การเปิดตลาดเสรีทาง
สินค้าเกษตร	 ขจัดอุปสรรคทางการค้า	 และบริการระหว่างประเทศสมาชิก	 โดยการยกเลิกภาษีศุลกากร	

52	Kimberly	Amadeo.	(2016).	“FTAA: Agreement, Members, Pros and Cons.”	Retrieved	from	<https://
www.	thebalance.com/ftaa-agreement-member-countries-pros-and-cons-3305577>	Accessed	on	31	October	2017.

53 Ibid. 
54	สรุปและเรียบเรียงจาก	David	A.	Lynch.	 (2010).	Trade and Globalization: An Introduction to Regional 

Trade Agreements.	Lanham,	Maryland:	Rowman	&	Littlefield	Publishers,	Chapter	3.	
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และมาตรการทีมิ่ใช่ภาษศีลุกากร	ส่งเสรมิการแข่งขนัทีเ่ป็นธรรม	และขยายโอกาสการลงทนุในดนิแดนของ
ประเทศสมาชิก	รวมทั้งเพิ่มพูนผลประโยชน์ของเขตการค้าเสรีทั้งสามประเทศ

พัฒนาการของเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือเริ่มจากเขตการค้าเสรีสหรัฐอเมริกา-แคนาดา	(U.S.-
Canada	 Free	 Trade	Area)	 ซึ่งก่อตั้งเม่ือ	 ค.ศ.	 1965	 ในข้อตกลงการค้ากลุ่มยานยนต์	 และขยายการ
เจรจาทางการค้ากับประเทศเม็กซิโก	จนใน	ค.ศ.	1992	ทั้ง	3	ประเทศได้ร่วมลงนามสนธิสัญญาเขตการค้า
เสรีอเมรกิาเหนอื	และเป็นหนึง่ในข้อตกลงทางการค้าร่วมกนัทีส่�าคญัอย่างมากต่อเศรษฐกจิโลก	เนือ่งด้วย
มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่	 และมีอิทธิพลต่อการด�าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ	 เช่น	 มติที่
ประชุมของเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือครั้งที่	3	ค.ศ.	2001	ณ	ประเทศแคนาดา	ได้ส่งอิทธิพลให้ประเทศ
ก�าลงัพฒันาในแถบลาตนิอเมรกิา	เช่น	บราซิล	อาร์เจนตินา	ปารากวยั	และอรุุกวยั	ต้องปรับเปลีย่นนโยบาย
การค้าระหว่างประเทศ

มีข้อวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือในนโยบายการค้าเสรี	 (liberalization)	
ว่าการค้าเสรีไม่ได้เกิดในทุกหมวดอุตสาหกรรม	 เช่น	 การค้าน�้ามันจะไม่อยู่ในข้อตกลงของเขตการค้าเสรี
อเมริกาเหนือ	 เนื่องจากผู้ผลิตภาคน�้ามันเม็กซิโกไม่เห็นด้วยให้เกิดการค้าเสรี	 ขณะที่สหรัฐอเมริกาและ
แคนาดามีการด�าเนินการค้าเสรีระหว่างกันและครอบคลุมในเรื่องการค้าน�้ามัน	อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณา
นโยบายอ่ืนๆ	 เช่น	 มาตรการการใช้วัตถุดิบ	 และส่วนประกอบในการผลิตตามแหล่งก�าเนิดสินค้าใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ	และยานยนต์	พบว่าเป็นมาตรการที่เอื้อต่อประเทศสมาชิก	คือ	 เม็กซิโกและแคนาดา	
ที่จะได้รับประโยชน์มาก	 สามารถส่งออกสินค้าราคาถูกได้จ�านวนมาก	 เพราะไม่มีอุปสรรคทางภาษี	 การ
จ�าแนกแจกจ่ายสนิค้า	และต้นทนุแรงงานต�า่55	นอกจากนีเ้ม่ือเทียบกบัประเทศทีไ่ม่ได้เป็นสมาชิกเขตการค้า
เสรีอเมริกาเหนือ	 พบว่าประเทศนอกกลุ่มสมาชิกจะเสียผลประโยชน์อย่างมากจากมาตรการยกเว้นภาษี	
และการไม่ควบคุมโควตา	(quota-free	duty-free)	เช่น	การผลิตเสื้อผ้าส�าเร็จรูปส่งออกระหว่างไทยและ
เมก็ซิโก	พบว่า	ประเทศสมาชิกจะได้รบัการยกเว้นภาษ	ีและการไม่ควบคมุโควตาหากใช้วตัถดุบิตามแหล่ง
ก�าเนิดสินค้า	 ดังนั้นการผลิตเสื้อผ้าส�าเร็จรูปในเม็กซิโกซึ่งใช้เส้นด้ายของสหรัฐอเมริกา	 สามารถส่งออก
สินค้าไปขายในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาได้โดยไม่มีการควบคุมการน�าเข้า	(imported	control)	และยัง
คงได้รบัสทิธพิเิศษลดหย่อนภาษนี�าเข้า	ราคาเสือ้ผ้าจากเมก็ซโิกจงึมรีาคาถูกมาก	ในทางตรงข้ามผู้ประกอบ
การไทยท่ีท�าการผลิตเสื้อผ้าส�าเร็จรูปส่งออก	 จะมีต้นทุนทางการผลิตที่สูง	 เนื่องจากต้องจ่ายภาษีและถูก
จ�ากัดโควตา	 ดังนั้นเม็กซิโกจึงได้เปรียบไทยและประเทศอ่ืนๆ	 นอกเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ	 ในเรื่อง
ต้นทุนการผลิตที่ต�่ากว่า56

55	ดูเพิ่มเติมใน	Gary	Clyde	Hufbauer,	Jeffrey	Schott,	and	Paul	L.	E.	Grieco.	(2005).	NAFTA Revisited: 
Achievements and Challenges.	Washinton,	D.C.:	Institute	for	International	Economics. 

56	 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.	 (2560).	การเจรจาทบทวนความตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ NAFTA.	 สืบค้น
จาก	 <	 http://www.dtn.go.th/index.php/services/ข้อมูล-บทความที่เกี่ยวข้อง/item/การเจรจาทบทวนความตกลงการค้าเสรี
อเมริกาเหนือ-nafta.html>	เข้าถึงเมื่อ	31	ตุลาคม	2560.	
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3.  สมาคมการค้าเสรแีห่งลาตนิอเมรกิา (Latin America Free Trade Association: LAFTA)
สมาคมการค้าเสรีแห่งลาตินอเมริกาก่อตั้งเมื่อ	 ค.ศ.	 1960	 เป็นการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในประเทศ

ขนาดใหญ่และกลางในแถบลาตินอเมริกา	วัตถุประสงค์คือ	การเป็นตลาดร่วม	(Common	Market)	โดย
ประกอบด้วย	เมก็ซิโก	อาร์เจนตนิา	บราซิล	ชิล	ีปารากวยั	เปรู	อรุุกวัย	โคลอมเบยี	เอกวาดอร์	เวเนซเูอลา	
และโบลิเวีย	ต่อมา	ค.ศ.	1976	ชิลีขอถอนตัวจากกลุ่มทางเศรษฐกิจนี้	อย่างไรก็ตามสมาคมการค้าเสรีแห่ง
ลาตินอเมริกาถือว่าเป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่ไม่ประสบความส�าเร็จ	 เนื่องจากมีปัญหาที่ส�าคัญคือ
การไม่มีความมุ่งมัน่ในการรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิอย่างแท้จริง	ในขณะท่ีระดบัการพฒันาทางเศรษฐกจิของ
ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศไม่เท่ากัน	 ใน	 ค.ศ.	 1980	 สมาคมการค้าเสรีแห่งลาตินอเมริกาได้มีการจัด
องค์กรใหม่และใช้ชือ่เป็นสมาคมบรูณภาพแห่งลาตนิอเมริกา	(Latin	American	Integration	Association	
หรือที่ใช้ชื่อย่อตามภาษาสเปนว่า	ALADI)57

4. ตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่าง (Mercado Común del Sur: Mercosur)
ตลาดร่วมอเมรกิาใต้ตอนล่างก่อตัง้เมือ่	ค.ศ.	1991	ในสนธสิญัญาอาซนุซอีอน	(Treaty	of	Asunción)	

มีประเทศสมาชิกรวม	4	ประเทศ	คือ	บราซิล	อาร์เจนติน่า	อุรุกวัย	และปารากวัย	 เป้าหมายของกลุ่มคือ	
การจัดตั้งตลาดร่วม	 (Common	Market)	 การเคลื่อนย้ายสินค้า	 แรงงาน	 การบริการ	 และทุนอย่างเสรี	
ก�าหนดนโยบายการค้าและอัตราภาษีศุลกากรต่อประเทศนอกกลุ่มในลักษณะเดียวกัน	 (Common	 
External	Tariff)58	ตลาดร่วมอเมรกิาใต้ตอนล่างมกีารด�าเนนิอย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้สอดคล้องกบัเศรษฐกจิ
โลก	เช่น	ค.ศ.	1994	มีการก�าหนดให้มีการจัดตั้งอัตราภาษีร่วมกันกว่าร้อยละ	85	ของสินค้าทั้งหมด	ค.ศ.	
1995	 มีการยกเว้นภาษีศุลกากรภายในประเทศสมาชิก59	 รวมถึงขยายความร่วมมือและข้อตกลงการค้า 
บางส่วนกับบางประเทศ	เช่น	ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่าง	สหภาพยโุรป	สหภาพ-
ศุลกากรของแอฟริกาใต้และอินเดีย	 (Mercosur-SACU-India)	 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจตลาดร่วม
อเมริกาใต้ตอนล่างกับสหภาพแอฟริกา	 (Mercosur-South	Africa	 Framework	 agreement)	 รวมถึง
ขยายความร่วมมือกับสหภาพยุโรป60

57	Ashish	K.	Vaidya.	(2006).	Globalization: Encyclopedia of Trade, Labor, and Politics.	Santa	Barbara,	
CA:	ABC-CLIO;	 Rivera,	 Salvador.	 (2014).	Latin American Unification: A History of Political and Economic 
Integration Efforts.	North	Carolina:	McFarland	Publishers. 

58	 ส�านักอาเซียน.	 (2555).	ASEAN-MERCOSUR Economic Relations.	 สืบค้นจาก	 <http://cks.ditp.go.th/	
KM_Document/8da70978-8702-43de-87d1-85fbe45098a5_asean-mer.pdf>	เข้าถึงเมื่อ	31	ตุลาคม	2560.	

59	Claire	Felter	and	Danielle	Renwick.	(2017).	Mercosur: South America’s Fractious Trade Bloc. Retrieved	
from	<https://www.cfr.org/backgrounder/mercosur-south-americas-fractious-trade-bloc>	Accessed	on	31	October	
2017.	

60	 Inter-American	Development	 Bank.	 (2009).	MERCOSUR Report No. 13. Retrieved	 from	 <http:// 
idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1983949>	Accessed	on	31	October	2017.	
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5. ประชาคมแอนดีน (Andean Community)
ประชาคมแอนดีน	หรือเดิมคือกติกาสัญญาแอนดีน	(Andean	Pact)	ก่อตั้งเมื่อ	ค.ศ.	1969	เป็น

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญในภูมิภาคอเมริกาใต้	 ถือได้ว่าเป็นกลุ่มย่อยของกลุ่มเศรษฐกิจสมาคม
การค้าเสรแีห่งลาตินอเมรกิา	(Latin	America	Free	Trade	Association:	LAFTA)	ประกอบด้วยสมาชิก
หลักทีส่�าคัญ	เช่น	โบลเิวยี	โคลอมเบยี	เอกวาดอร์	และเปร	ูการด�าเนนิการของกลุม่ทางเศรษฐกจินีม้อีย่าง
ต่อเนื่อง	 เช่น	ค.ศ.	 1989	 ได้มีการทบทวนกฎเกณฑ์	 เพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรี	 ต่อมาใน	ค.ศ.	 1992	 ได้มี
การก�าหนดอัตราภาษีร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก61

6. ประชาคมแคริบเบียน (Caribbean Community: CARICOM)
ประชาคมแคริบเบียนประกอบด้วย	 14	 ประเทศแถบทะเลแคริบเบียน	 เริ่มก่อตั้งใน	 ค.ศ.	 1968	

วัตถุประสงค์เบื้องต้นในการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ	คือ	การจัดตั้งสหภาพศุลกากร	(Customs	Unions)	ค.ศ.	
1973	ต่อมา	ค.ศ.	1995	มปีระเทศสมาชิกเพ่ิมเตมิ	เช่น	เบลีซ	กายอานา	และซริูนาม62	ประชาคมแคริบเบยีน
มีความพยายามในการด�าเนินการจัดตั้งเขตเสรีการค้ากับประเทศต่างๆ	 เช่น	 ค.ศ.	 1995	 เขตการค้าเสรี
ประชาคมแคริบเบียนและโคลัมเบีย	 (CARICOM-Colombia	 Free	 Trade	Agreement)	 ค.ศ.	 1997	 
มีการเจรจาการค้าเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีประชาคมแคริบเบียนและกลุ่มตลาดร่วมอเมริกากลาง	(CAR-
ICOM-CACM	Free	Trade	Agreement)	เป็นต้น63

7.  กลุ่มตลาดร่วมอเมริกากลาง (Central American Common Market: CACM)
กลุ่มตลาดร่วมอเมริกากลางก่อตั้งเมื่อ	 ค.ศ.	 1959	 โดยการลงนามในสนธิสัญญามานากัว	 (Ma-

nagua	Treaty)	ประกอบด้วย	คอสตารกิา	กวัเตมาลา	ฮอนดรูสั	นกิารากวั	และเอลซลัวาดอร์	วตัถปุระสงค์
คือความพยายามในการรวมกลุ่มเศรษฐกิจเพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน	 รวมทั้งสร้างความ 
แขง็แกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก	 โดย	ค.ศ.	 1966	 มีการตกลงร่วมกนัในการขจดัอปุสรรคทางการ
ค้าทางภาษ6ี4	 กลุ่มตลาดร่วมอเมริกากลางประสบปัญหาความยุ่งยากในการสร้างความร่วมมือในการรวม
กลุม่เศรษฐกิจ	เช่น	การจดัท�าขัน้ตอนการลดภาษี	และระดบัเศรษฐกจิของประเทศสมาชกิทีไ่ม่เท่ากนั	เช่น	
ค.ศ.	1969	เกิดความขดัแย้งในฮอนดรูสัและเอลซาวาดอร์	ปลาย	ค.ศ.	1980	ความไม่สงบทางการเมอืงของ

61	 Internationaldemocracywatch.	 (2012).	Andean Community of Nations.	Retrieved	 from	<http://www.	
internationaldemocracywatch.org/index.php/andean-community-of-nations>	Accessed	on	31	October	2017.

62	 Caribbean	Community.	 (2017).	Who We Are.	 Retrieved	 from	 <	 http://caricom.org/about-caricom/
who-we-are>	Accessed	on	31	October	2017.	

63	Norman	Girvan.	(2008).	“Learning	to	Integrate:	The	Experience	of	Monitoring	the	CARICOM	Single	
Market	and	Economy.	in	Governing Regional Integration for Development: Monitoring Experiences, Methods and 
Prospects, edited by De Lombaerde, Estevadeordal and Suominen.	Burlington,	VT:	Ashgate,	p.	31.	

64	 Kati	 Suominen.	 (2008).	 “Monitoring	 Regional	 Integration:	 The	 Case	 of	 Central	 America.”	 in	 
Governing Regional Integration for Development: Monitoring Experiences, Methods and Prospects.	 edited	 by	 
De	Lombaerde,	Estevadeordal	and	Suominen.	op.cit.,	p.	58.	
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แต่ละประเทศมีผลกระทบต่อการด�าเนินความร่วมมือ	และ	ค.ศ.	1990	มีความพยายามทีจ่ะสร้างความเข้มแข็ง
และฟื้นฟูแนวคิดในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจขึ้นใหม่	 เช่น	 ขยายเขตการค้าเสรี	 ยกเว้นสินค้าประเภท
เกษตรกรรม	 อย่างไรก็ตามข้อขัดแย้งระหว่างประเทศสมาชิกยังคงเกิดขึ้น65	 กลุ่มตลาดร่วมอเมริกากลาง
มีความพยายามเจรจาทางการค้าและการลงทุนโดยร่วมมือกับประเทศต่างๆเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรี	 เช่น	
กลุ่มตลาดร่วมอเมรกิากลางและโคลอมเบยี	(CACM-Columbia	free	trade	agreement)	และกลุ่มตลาด
ร่วมอเมริกากลางและเวเนซุเอลา	(CACM-Venezuela	free	trade	agreement)66

8.  กลุ่มสามประเทศ (Group of Three)
กลุ่มสามประเทศประกอบด้วย	โคลอมเบีย	 เม็กซิโก	และเวเนซูเอล่า	ก่อตั้งเมื่อ	ค.ศ.	 1994	และ

มผีลบงัคบัใช้	ค.ศ.	1995	ซึง่ข้อตกลงคือ	การจดัตัง้เขตการค้าเสรรีะหว่างประเทศในทุกประเภทสนิค้า	สนิค้า
ทีม่กีารจดลิขสิทธ์ิทางปัญญา	การบรกิาร	การลงทนุ	และการจดัซือ้จดัจ้างภาครฐั	ยกเว้นสนิค้าเกษตรกรรม	
กลุ่มตลาดร่วมอเมริกากลาง	และ	เอกวาดอร์	ชิลี	โคลอมเบีย	เวเนซุเอลา	ให้ความสนใจในการเจรจาการ
ค้ากับกลุ่มสามประเทศ67

9.  กลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก (The Pacific Alliance)
กลุ่มพันธมิตรแปซิฟิกก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน	2554	ประกอบด้วยสมาชิก	4	ประเทศ	ได้แก่	

โคลอมเบยี	เมก็ซโิก	เปร	ูและชิลี	โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่การส่งเสรมิผลประโยชน์ด้านเศรษฐกจิทีค่รอบคลมุ
ถึงการจัดตั้งเขตการค้าเสรี	 การส่งเสริมเศรษฐกิจตลาดเพื่อสังคม	 (social	market	 economy)	 และการ
พัฒนาทางเศรษฐกจิโดยการร่วมลงทนุระหว่างภาครฐักบัเอกชน68	กลุม่พนัธมติรแปซฟิิกเป็นการรวมกลุม่
ทางเศรษฐกิจทีท่ัว่โลกให้ความสนใจเนือ่งจากประเทศสมาชกิทัง้สีป่ระเทศมผีลติภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ
รวมกันมากกว่าหนึ่งในสามของอเมริกาใต้ทั้งทวีป	 และหากน�าไปเปรียบเทียบกับกลุ่มทางเศรษฐกิจอื่นๆ	
ขนาดทางเศรษฐกิจดังกล่าวจัดอยู่ในอันดับที่	6	ของโลก69

65 Ibid.,	p.	59.	
66	Beteta,	Hugo.	(2012).	Central American Development: Two Decades of Progress and Challenges for 

the Future.	Washington,	DC:	Migration	Policy	Institute,	p.	5.
67	Fernando	Prada	and	Alvaro	Espinoza.	(2008).	“Monitoring	Regional	Integration	and	Cooperation	in	

the	Andean	Region.”	in	Governing Regional Integration for Development: Monitoring Experiences, Methods and 
Prospects.	edited	by	De	Lombaerde,	Estevadeordal	and	Suominen.	op.cit.,	p.	15.	

68	 กรมอเมริกาและแปซิฟิก.	 (2557).	พัฒนาการของกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก (Pacific Alliance).	 สืบค้นจาก	 <http://
aspa.mfa.go.th/aspa/th/news/latin-america/detail.php?ID=1890>	เข้าถึงเมื่อ	1	พฤศจิกายน	2560.	

69	World	Bank.	(2017).	Gross Domestic Product 2016, PPP.	Retrieved	from	<http://databank.worldbank.
org/data/	download/GDP_PPP.pdf>	Accessed	on	1	November	2017.	 	
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กิจกรรม 12.2.2

เขตการค้าเสรอีเมรกิาเหนือประกอบด้วยสมาชกิกีป่ระเทศ	อะไรบ้าง	และก่อตัง้ข้ึนด้วยวตัถุประสงค์
อะไร

แนวตอบกิจกรรม 12.2.2

เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ	ประกอบด้วยสมาชิก	3	ประเทศ	ได้แก่	สหรัฐอเมริกา	แคนาดา	และ
เม็กซิโก	 วัตถุประสงค์คือ	 การเปิดเสรีทางการลงทุน	 และภาคบริการการเงิน	 การคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา	 การเปิดตลาดเสรีทางสินค้าเกษตร	 ขจัดอุปสรรคทางการค้า	 และบริการระหว่างประเทศสมาชิก	
โดยการยกเลิกภาษีศุลกากร	 และมาตรการที่มิใช่ภาษีศุลกากร	 ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม	 และขยาย
โอกาสการลงทุนในดินแดนของประเทศสมาชิก	 รวมทั้งเพิ่มพูนผลประโยชน์ของเขตการค้าเสรีทั้งสาม
ประเทศ

เรื่องท่ี 12.2.3

กลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจในแอฟริกา

แอฟริกาเป็นทวีปท่ีมีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ	 2	 ของโลกรองจากทวีปเอเชียท้ังในแง่ของพื้นที่
และจ�านวนประชากร	 แต่แอฟริกาถือเป็นทวีปที่ยากจนและด้อยพัฒนาที่สุดถึงแม้ว่าจะมีทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจจ�านวนมหาศาลก็ตาม70	 กลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจในทวีปแอฟริกาที่มีบทบาทส�าคัญ	 ได้แก่	
สหภาพแอฟรกิา	สหภาพศุลกากรแห่งแอฟรกิาตอนใต้	ประชาคมเพือ่การพฒันาแอฟรกิาตอนใต้	ประชาคม
เศรษฐกจิแอฟรกิา	ประชาคมเศรษฐกิจแห่งรฐัตะวันตก	ประชาคมเศรษฐกจิประเทศทะเลสาบใหญ่	ตลาดร่วม
แอฟริกาตะวันออกและใต้	และสหรัฐอาหรับมาเกร็บ

1.  สหภาพแอฟริกา (African Union: AU)71

ประเทศในทวีปแอฟริกาได้มีการรวมกลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจใน	 ค.ศ.	 2002	 เป็น	 สหภาพ-
แอฟรกิา	(African	Union	หรอื	AU)	ซ่ึงเป็นความร่วมมือระดบัภมิูภาคทีก่่อก�าเนดิมาจากองค์การเอกภาพ 
 

70	Heshmati	 A.	 (2017).	 “Introduction	 to	 Studies	 on	 Economic	Development	 and	Growth	 in	 Selected	
African	Countries.”	 in:	Heshmati	A.	 (eds).	Studies on Economic Development and Growth in Selected African 
Countries.	Frontiers	in	African	Business	Research.	Singapore:	Springer.	

71	สรุปและเรียบเรียงจาก	Lynch. op. cit.,	Chapter	2.	
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แอฟริกา	 (Organization	 of	African	Unity:	OAU)	ประกอบด้วยประเทศสมาชิก	 54	ประเทศ	ซึ่งมี
ประเทศซูดานใต้เป็นสมาชิกล่าสุดเมื่อ	 ค.ศ.	 201172	 โดยมีการปรับปรุงกฎบัตรเดิมขององค์การเอกภาพ
แอฟริกาให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพทั้งในด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และการเมืองระหว่างประเทศ	
วัตถุประสงค์ของสหภาพแอฟริกาคือ	 การสร้างความเป็นเอกภาพ	 และภราดรภาพระหว่างประเทศ	 และ
ประชาชนในแอฟริกา	ปกป้องและส่งเสรมิผลประโยชน์ร่วมกนัของทวปี	และชาวแอฟรกิา	ส่งเสรมิบทบาท
ของแอฟริกาที่เหมาะสมในระบอบเศรษฐกิจโลก73

ถึงแม้ว่าแอฟริกาเป็นภูมิภาคที่เต็มไปด้วยทรัพยากรแร่ธาตุ	 และพลังงาน	 เช่น	 น�้ามัน	 ก๊าซ-
ธรรมชาต	ิดบีกุ	เงนิ	ทองแดง	โคบอลต์	ตะก่ัว	สงักะส	ีและยเูรเนยีม	เป็นรายได้จากการส่งออก	แต่สหภาพ-
แอฟริกายังคงขาดความรู้	ความช�านาญ	และเทคโนโลยีในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดังกล่าว	จ�าเป็น
ต้องใช้ระยะเวลาในการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ	 โครงสร้างขั้นพื้นฐานโดยได้รับความช่วยเหลือทาง
เศรษฐกิจ	และเงินกู้จากประเทศพัฒนาแล้ว	โดยสหภาพแอฟริกามีแผนแม่บทในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ภูมิภาคแอฟริกา	 คือ	New	 Partnership	 for	Africa’s	Development	 (NEPAD)	 ซึ่งเป็นแผนแม่บท 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการเกษตรกรรม	 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 เศรษฐกิจ	 และบรรษัทภิบาล	 
การบูรณาการระดับภูมิภาค	และงานโครงสร้างขั้นพื้นฐาน	รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ74

การค้าระหว่างไทยกับทวีปแอฟริกามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง	 จากข้อมูลของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย	 ในระหว่าง	 ค.ศ.	 2005-2009	 พบว่าประเทศสมาชิกในสหภาพแอฟริกา	 เช่น	 มอริเชียส	
แอฟริกาใต้	 ไลบีเรีย	 เคนยา	 ไนเจอร์	 และอียิปต์	 มาลงทุนในไทยมูลค่ารวม	 1,219.34	 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	
ในกจิการผลติผลติภัณฑ์ส่ิงทอ	หรอืช้ินส่วน	กิจการผลิตเคมีภณัฑ์	ขณะเดยีวกันไทยได้เข้าลงทนุในแอฟริกา	
ทั้งธุรกิจขนาดใหญ่	กลาง	และเล็ก	เช่น	บริษัทซีพีอินเตอร์เทรดจ�ากัด	(อาหารแปรรูป)	และบริษทในเครือ
อิตัล-ไทย	(ธุรกิจโรงแรมและสนามกอลฟ์	)	และธุรกิจอาหาร	และสปาบริษัทขนาดใหญ่	เป็นต้น75

2. สหภาพศลุกากรแห่งแอฟรกิาตอนใต้ (Union Southern African Customs Union: SACU)
สหภาพศุลกากรแห่งแอฟรกิาตอนใต้เป็นสหภาพศลุกากรทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในโลกประกอบด้วยสมาชกิ	

5	 ประเทศคือ	 เลโซโธ	 สวาซิแลนด์	 นามิเบีย	 บอตสวานา	 และแอฟริกาใต้	 ก่อตั้งเม่ือ	 ค.ศ.	 1910	 ตั้งแต่
องักฤษครอบครองดนิแดนในแอฟริกา	จนกระทัง่	ค.ศ.	1990	ประเทศต่างๆ	ในแอฟรกิาได้รบัเอกราช	เช่น	
นามิเบยี76	สหภาพศลุกากรแห่งแอฟรกิาตอนใต้มกีารแบ่งปันรายได้ดงักล่าวตามสดัส่วนการน�าเข้าส�าหรับ
ประเทศสมาชิก	 สินค้าเข้า	 ณ	 ด่านศุลกากรประเทศหนึ่ง	 สามารถส่งไปยังประเทศผู้สั่งซ้ือโดยตรง	 โดย 

72	กรมเอเชียใต้	ตะวันออกกลางและแอฟริกา.	(2556)ข.	สหภาพแอฟริกา (African Union-AU).	สืบค้นจาก	<http://
sameaf.mfa.go.th/th/organization/detail.php?ID=259>	เข้าถึงเมื่อ	1	พฤศจิกายน	2560.	

73 เพิ่งอ้าง. 
74 เรื่องเดียวกัน. 
75	สรุปและเรียบเรียงจาก	Lynch.	op. cit.,	Chapter	2.	
76	Dirk	Hansohm	and	Jonathan	Adongo.	(2008).	“Monitoring	Regional	Integration	in	Eastern	and	Southern	

Africa.”	 in	Governing Regional Integration for Development: Monitoring Experiences, Methods and Prospects. 
edited	by	De	Lombaerde,	Estevadeordal	and	Suominen.	op.cit.,	p.	204.	



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

12-28 ความคิดทางการเมืองและสังคม

ไม่ต้องตรวจโดยด่านศุลกากรอื่นๆ	 อีก	 นอกจากนี้ไม่มีกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสินค้า	 และ
แรงงานจากประเทศสมาชิก77

3.  ประชาคมเพือ่การพฒันาแอฟรกิาตอนใต้ (Southern Africa Development Community: 

SADC)
ประชาคมเพื่อการพัฒนาแอฟริกาตอนใต้ก่อตั้งเมื่อ	ค.ศ.	1980	ประกอบด้วยสมาชิก	13	ประเทศ	

คอื	องัโกลา	บอตสวานา	เลโซโธ	มาลาวี	มอรเีซยีส	โมซมับกิ	นามเิบยี	แอฟริกาใต้	สวาซแิลนด์	แทนซาเนยี	
แซมเบยี	ซมิบบัเว78	เป้าหมายของประชาคมเพือ่การพฒันาแอฟรกิาตอนใต้คอืการสร้างความร่วมมอืทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก	ภายใต้เป้าหมายนีจ้งึมีความร่วมมอืในการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน	และ
สาธารณูปโภคต่างๆ	 รวมถึงการขจัดอุปสรรคทางภาษีในกลุ่มประเทศสมาชิกใน	 ค.ศ.	 2000	 โดยมีแผน
พัฒนาเขตการค้าเสรี	 (Free	Trade	Area)	ใน	ค.ศ.	2008	และเป็นตลาดร่วม	(Common	Market)	ใน	
ค.ศ.	201279

4. ประชาคมเศรษฐกิจแอฟริกา (African Economic Community: AEC)
ประชาคมเศรษฐกิจแอฟริกาก่อตั้งเมื่อ	 ค.ศ.	 1991	 ตามสนธิสัญญาก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจ

แอฟรกิา	(Treaty	Establishing	the	African	Economic	Community)80	เป็นเขตการค้าเสรทีีม่สีมาชกิ	
51	ประเทศ	วัตถุประสงค์	คือ	การให้ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ	การสร้างกรอบการท�างานในระดับทวีป	
รวมทั้งความร่วมมือทางการเมืองที่เชื่อมไปยังความร่วมมือองค์การเอกภาพแอฟริกา	 (Organization	 of	
African	Unity:	OAU)81	โดยก�าหนดแผนการพัฒนาเป็น	6	ขั้นในระยะเวลา	34	ปี	เช่น	การสร้างความ
เข้มแข็งให้กับการรวมกลุ่มระดับภูมิภาค	การขจัดอุปสรรคทางการค้าของภูมิภาค	การพัฒนาสู่เขตการค้า
เสร	ีและสหภาพศุลกากร	การพัฒนาสูต่ลาดร่วมแอฟริกา	(African	Common	Market)	รวมถึงมีสกลุเงิน
แอฟรกิาสกลุเดยีว	(Single	African	Currency)82	ประชาคมเศรษฐกจิแอฟรกิามเีป้าหมายในการพฒันา
ความร่วมมือให้คล้ายคลึงกับสหภาพยุโรปแต่ไม่ประสบความส�าเร็จเท่าใดนัก83

77	กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.	2550.	ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเจรจา (ส�านัก ยุโรป เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และ
แอฟริกา).	 สืบค้นจาก	 <	 http://thaifta.com/ThaiFTA/Home/บทความตาม/tabid/62/ctl/Details/mid/433/ItemID/3004/	
Default.aspx>	เข้าถึงเมื่อ	1	พฤศจิกายน	2560.	

78	Hansohm	and	Adongo,	op. cit.,	p.	194. 
79 Ibid.,	p.	194.	
80	African	Union.	(2013).	Treaty Establishing the African Economic Community. Retrieved	from	<https://

au.int/en/	treaties/treaty-establishing-african-economic-community>	Accessed	on	2	November	2017.	
81 Ibid. 
82 กรมเอเชียใต้	ตะวันออกกลางและแอฟริกา.	(2556)ข,	อ้างแล้ว. 
83 เพิ่งอ้าง. 
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5.  ประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐตะวันตก (Economic Community of West African States: 

ECOWAS)
ประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐตะวันตกก่อตั้งขึ้นใน	ค.ศ.	197584	มีสมาชิกทั้งหมด	15	ประเทศ	เช่น	

เบนิน	บูร์กินาฟาโซ	 ไนจีเรีย	 กินี	 บิสเซา	มาลี	 ไนเจอร์	 เซเนกัล	 เคปเวิร์ด	 โกตดิวัวร์	 แกมเบีย	 ไลบีเรีย	
มาลี	 เซียร์ราลีโอน	 และโตโก85	 วัตถุประสงค์หลักของประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐตะวันตกคือการจัดตั้ง
สหภาพศุลกากร	 การวางเครือข่ายการขนส่งทางถนน	 และการสื่อสาร	 การเคลื่อนย้ายเสรีด้านคน	 สินค้า
และบริการ	 และมีเป้าหมายการใช้เงินตราสกุลเดียวกันใน	 ค.ศ.	 200486	 โดยกลุ่มประเทศในประชาคม
เศรษฐกิจแห่งรัฐตะวันตกที่พูดภาษาฝรั่งเศสได้ใช้เงินสกุลฟรังก์เซฟาเป็นเงินสกุลเดียวกัน87	และเป็นเหตุ
ให้ประเทศมอริตาเนียนประกาศถอนตัวจากสมาชิกภาพ	 ปัจจุบันประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐตะวันตกเป็น 
กลุม่ทีม่กีารรวมตวัทีเ่ข้มแขง็และมคีวามก้าวหน้าอย่างมาก	โดยมมีาตรการต่างๆ	เพือ่สนบัสนนุการค้าเสร	ี
เช่น	 การลดมาตรการกีดกันทางการค้าโดยมีอัตราภาษีสินค้าร้อยละ	 0	 ระหว่างประเทศสมาชิกภายใต้
เงื่อนไขการใช้วัตถุดิบ88	 ค.ศ.	 2014	 ประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐตะวันตกประสบความส�าเร็จในการเจรจา
กบัสหภาพยุโรปเพือ่เป็นพนัธมิตรทางเศรษฐกจิ	(ECOWAS-EU	Economic	Partnership	Agreement:	
EPA)	 อย่างไรก็ตามสมาชิกในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐตะวันตกเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับสหภาพ-
ยุโรปเพียง	 13	 ประเทศเท่านั้น	 ค.ศ.	 2015	 มีการประกาศใช้อัตราภาษีน�าเข้าสินค้าจากภายนอกประเทศ
สมาชิกเท่ากันกับประเทศสมาชิก	(Common	External	Tariff:	CET)89

84	สรุปและเรียบเรียงจาก	Lynch.	op. cit.,	Chapter	2. 
85	The	Economic	Community	of	West	African	States.	(2016)b.	Member States.	Retrieved	from	<http://

www.	ecowas.int/member-states/>	Accessed	on	2	November	2017.	
86	Saka,	 J.	O.,	Onafowokan,	 I.	A.,	&	Adebayo,	A.	A.	 (2015).	 “Analysis	of	Convergence	Criteria	 in	 a	

Proposed	Monetary	Union:	A	Study	of	the	Economic	Community	of	West	African	States.”	International Journal 
of Economic and Financial Issues, 5(1),	pp.	230-239.	

87	 African	Development	 Bank,	 Organisation	 for	 Economic	 Co-operation	 and	Development,	 United	 
Nations	Development	Programme.	(2017).	African Economic Outlook.	Paris:	OECD,	p.	88. 

88	The	Economic	Community	of	West	African	States.	(2016)a.	Fundamental Principles.	Retrieved	from	
<http://www.ecowas.int/about-ecowas/fundamental-principles/>	Accessed	on	2	November	2017.	

89	 The	 Economic	Community	 of	West	African	 States.	 (2016)c.	The Common External Tariff (CET): 
Structure, Benefits, Challenges and the Way Forward of the CET.	 Retrieved	 from	 <http://www.ecowas.int/ 
wp-content/uploads/	2016/06/CET_Factsheet_EN.pdf>	Accessed	on	2	November	2017.	
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6.  ประชาคมเศรษฐกิจประเทศทะเลสาบใหญ่ (Economic Community of the Great Lakes 

Countries: CEPGL)
ประชาคมเศรษฐกิจประเทศทะเลสาบใหญ่ก่อตั้งใน	ค.ศ.	1976	ประกอบด้วย	บุรุนดี	รวันดา	และ

ซาอีร์	 จุดประสงค์คือ	 การเปิดเสรีการค้า	 การเคลื่อนย้ายการผลิตเสรี	 อย่างไรก็ตามการกลุ่มเศรษฐกิจนี้
ถอืว่าเป็นการรวมกลุม่ท่ีไม่ประสบความส�าเรจ็	เนือ่งจากใช้เวลามากกว่า	20	ปี	ในการเจรจาเร่ืองอตัราภาษี
ศุลกากร	(Preferential	Tariff)	ได้	และยังคงล้มเหลว90

7.  ตลาดร่วมแอฟริกาตะวันออกและใต้ (Common Market for Eastern and Southern 

Africa: COMESA)
ตลาดร่วมแอฟริกาตะวันออกและใต้ก่อตั้งขึ้นใน	ค.ศ.	 199491	 โดยเป็นการพัฒนาต่อเนื่องมาจาก

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในรูปแบบสิทธิพิเศษทางการค้า	 (Preferential	 trade	 area:	 PTA)	 ใน	 ค.ศ.	
198192	 วัตถุประสงค์ของตลาดร่วมแอฟริกาตะวันออกและใต้คือการส่งเสริมการค้าและความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก	 ปัจจุบันตลาดร่วมแอฟริกาตะวันออกและใต้มีประเทศสมาชิกรวม	 18	
ประเทศ	 ได้แก่	 รัฐเอริเทรีย	 ลิเบีย	 บุรุนดี	 คองโก	 จิบูตี	 อียิปต์	 เอธิโอเปีย	 เคนยา	มาดากัสการ์	 มาลาวี	
มอริเชียส	รวันดา	เซเชลส์	ซูดาน	สวาซิแลนด์	แซมเบีย	ซิมบับเว	และยูกันดา93

ตลาดร่วมแอฟริกาตะวันออกและใต้มีความพยายามในการจัดตั้งสหภาพศุลกากร	 การยกเลิก
มาตรการทางภาษีและที่ไม่ใช่ภาษี	 รวมทั้งการจัดท�าเขตการค้าเสรีโดยตั้งแต่	 ค.ศ.	 2000	 มีสมาชิก	 9	
ประเทศ	เช่น	จิบูตี	เคนยา	มาดากัสการ์	มาลาวี	มอริเชียส	ซูดาน	แซมเบีย	และซิมบับเว	ได้เริ่มจัดท�าเขต
การค้าเสรรีะหว่างกนั	และต่อมา	ค.ศ.	2004	รวนัดาและบรุุนด	ีได้เข้าร่วมเขตการค้าเสรี94	ปัจจบุนัปริมาณ
การลงทนุระหว่างไทยกบัตลาดร่วมแอฟริกาตะวนัออกและใต้ยงัมีปริมาณไม่มาก	ส่วนมากเป็นกจิการขนาดกลาง 
 
 

90	 IFDC.	 (2010).	The Economic Community of the Great Lakes Countries (CEPGL) and IFDC’s  
CATALIST Project Sign MOU to.	 Retrieved	 from	 <https://ifdc.org/2010/02/03/the-economic-community-of- 
the-great-lakes-countries-cepgl-and-ifdcs-catalist-project-sign-mou-to/>	Accessed	on	2	November	2017.

91	Common	Market	for	Eastern	and	Southern	Africa.	(2017)d.	Overview of COMESA.	Retrieved	from	
<http://www.comesa.int/overview-of-comesa/>	Accessed	on	2	November	2017. 

92	 Common	Market	 for	 Eastern	 and	 Southern	 Africa.	 (2017)b.	Common Market for Eastern &  
Southern Africa (COMESA).	Retrieved	 from	<http://www.crwflags.com/fotw/flags/int-coms.html>	Accessed	 on	 
2	November	2017. 

93	Common	Market	for	Eastern	and	Southern	Africa.	(2017)a.	COMESA Members States.	Retrieved	from	
<http://www.comesa.int/comesa-members-states/>	Accessed	on	2	November	2017.	

94	Common	Market	 for	Eastern	 and	Southern	Africa.	 (2017)c.	Our Activities.	Retrieved	 from	<http://
www.comesa.	int/what-we-do/#trade-customs-monetary-affairs>	Accessed	on	2	November	2017.	
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และเล็กที่เข้าไปลงทุน	 เช่น	 ภาคธุรกิจการท่องเท่ียว	 อย่างไรก็ตามธุรกิจของไทยขนาดใหญ่	 เช่น	 ธุรกิจ
เหมืองถ่านหิน	ธุรกิจก่อสร้าง	ธุรกิจค้าเม็ดพลาสติก95

8. สหรัฐอาหรับมาเกร็บ (Arab Magherb Union: AMU)
สหรัฐอาหรับมาเกร็บประกอบด้วยสมาชิก	5	ประเทศ	ในตอนเหนือของแอฟริกา	ได้แก่	อัลจีเรีย	

ลิเบีย	 มอริเตเนีย	 โมร็อกโก	 และตูนิเซีย	 วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการร่วมลงทุน	 และการรวมตัวเป็น 
ตลาดเดียวระหว่างประเทศสมาชิกก่อตัง้ในยคุ	ค.ศ.	1960	แต่ยงัไม่ด�าเนินการ96	จน	ค.ศ.	1989	จงึมทีศิทาง
การเคลื่อนไหวในการผลักดันการเคลื่อนย้ายเสรีทั้งแรงงาน	 สินค้า	 บริการ	 และทุน97	 ค.ศ.	 1991	 สหรัฐ-
อาหรับมาเกร็บมีนโยบายในการจัดตั้งเขตการค้าเสรี	 (free	 trade	 agreement)	 ใน	 ค.ศ.	 1992	 และเป็น
ตลาดร่วมใน	ค.ศ.	2000	อย่างไรกต็าม	ค.ศ.	1993	ผูน้�าสมาชกิของสหรฐัอาหรบัมาเกรบ็	(Arab	Magherb	
Union:	AMU)	ทั้งห้าประเทศตัดสินใจให้เลื่อนการพัฒนาการรวมกลุ่มเศรษฐกิจนี้98

กิจกรรม 12.2.3

ตลาดร่วมแอฟริกาตะวันออกและใต้ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด	ด้วยวัตถุประสงค์อะไร	ประกอบด้วยสมาชิก
กี่ประเทศ	อะไรบ้าง

แนวตอบกิจกรรม 12.2.3

ตลาดร่วมแอฟริกาตะวันออกและใต้ก่อตั้งเมื่อ	 ค.ศ.	 1994	 โดยพัฒนามาจากความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในรูปแบบสิทธิพิเศษทางการค้าเมื่อ	 ค.ศ.	 1981	 วัตถุประสงค์ของตลาดร่วมแอฟริกาตะวันออก
และใต้คือการส่งเสริมการค้าและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก	 ปัจจุบันมีสมาชิกรวม	
18	ประเทศ	ได้แก่	รัฐเอริเทรีย	ลิเบีย	บุรุนดี	คองโก	จิบูตี	อียิปต์	เอธิโอเปีย	เคนยา	มาดากัสการ์	มาลาวี	
มอริเชียส	รวันดา	เซเชลส์	ซูดาน	สวาซิแลนด์	แซมเบีย	ซิมบับเว	และยูกันดา

95	ส�านักพัฒนาตลาดใหม่.	(2556). ข้อมูลพื้นฐานความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย-แอฟริกา.	สืบค้นจาก	<http://www.
ditp.	go.th/contents_attach/77900/77900.pdf>	เข้าถึงเมื่อ	2	พฤศจิกายน	2560.	

96	Augusto	de	la	Torre	and	Margaret	R.	Kelly.	(1992).	Regional Trade Arrangements. Washington,	D.C.:	
International	Monetary	Fund,	p.	28.	

97	Economic	Commission	of	Africa.	(2016).	AMU-Arab Maghreb Union. Retrieved	from	<https://www.
uneca.org/	oria/pages/amu-arab-maghreb-union>	Accessed	on	2	November	2017. 

98 Ibid. 
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เรื่องท่ี 12.2.4

กลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจในเอเชีย

เอเชยีเป็นภูมภิาคทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุทัง้ในแง่ขนาดพืน้ทีแ่ละจ�านวนประชากร	เอเชยีจงึเป็นภมูภิาค
ที่มีก�าลังซ้ือสูงที่สุดและในช่วงหลัง	 ค.ศ.	 2010	 เป็นต้นมาเอเชียได้ก้าวข้ึนมาเป็นภูมิภาคที่มีผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมประชาชาตสิงูทีส่ดุในโลกแทนทีย่โุรป99	กลุม่ประเทศทางเศรษฐกจิทีส่�าคญัในเอเชยี	ประกอบด้วย	
ความร่วมมอืทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก	สมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้	สหรัฐอาหรับ-
มาเกร็บ	คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ	สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้

1.   ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: 

APEC)100

ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิในเอเชีย-แปซฟิิกก่อตัง้ขึน้เม่ือ	ค.ศ.	1989	เป็นการรวมตวัระหว่างเขต
เศรษฐกจิในภูมิภาคเอเชยีแปซฟิิก	เพือ่ส่งเสรมิความร่วมมอืทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศในภมูภิาค	และ
พฒันาจนกลายมาเป็นเวทใีนระดบัภูมภิาคท่ีมคีวามส�าคัญ	ซึง่มสีมาชกิ	21	เขตเศรษฐกจิ	เช่น	สหรัฐอเมริกา	
รัสเซีย	จีน	ญี่ปุ่น	ออสเตรเลีย	แคนาดา	เปรู	และอาเซียน101	วัตถุประสงค์ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในเอเชีย-แปซิฟิกคือมีการส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	ส่งเสริมระบบการค้าหลายฝ่าย	ลดอุปสรรค	
และอ�านวยความสะดวกทางด้านการค้า	 การค้าบริการ	 และการลงทุน	 และส่งเสริมความร่วมมือทางด้าน
การเงินการคลังในการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจ102

เป้าหมายที่โดดเด่นที่สุดอันหนึ่งของความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิกคือ	 เป้าหมาย
โบกอร์	(Bogor	Declaration	of	Common	Resolve)	ซึง่มุง่ส่งเสรมิการเปิดเสรด้ีานการค้าและการลงทุน
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	 โดยเริ่มจากสมาชิกที่พัฒนาแล้วภายใน	 ค.ศ.	 2010	 และส�าหรับสมาชิกก�าลัง 
 
 
 

99	International	Monetary	Fund.	(2017). op. cit. 
100	 หากพิจารณาหลักการจัดแบ่งทวีปในทางภูมิศาสตร์	 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิกไม่สามารถจัดว่า

เป็นกลุ่มทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชียได้โดยตรงเนือ่งจากประเทศสมาชกิมิได้อยู่ในทวปีเอเชียทัง้หมด	อย่างไรก็ตามการรวมกลุม่เป็น
ความร่วมมือทางเศรษฐกจิในเอเชยี-แปซิฟิก	อาศัยฐานคดิแบบภมูภิาคคอืการใช้มหาสมทุรแปซฟิิกเป็นจดุเกาะเกีย่วเชือ่มโยงประเทศ
ต่างๆ	เข้าสู่กลุ่ม	ในหน่วยนี้จึงจัดความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิกไว้ในกลุ่มทางเศรษฐกิจแบบภูมิภาค	และน�ามารวมไว้
ในกลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจในเอเชียเนื่องจากประเทศสมาชิกส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาคนี้ 

101	ธนาคารแห่งประเทศไทย.	(2558).	Asia-Pacific Economic Cooperation. สืบค้นจาก	<https://www.bot.or.th/
Thai/	AboutBOT/RolesAndHistory/Pages/Apec.aspx>	เข้าถึงเมื่อ	5	พฤศจิกายน	2560.

102 Ibid. 
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พัฒนาท่ีเหลือภายใน	ค.ศ.	2020103	เพือ่การเปิดเสรีทางการค้าและการลงทนุ	การอ�านวยความสะดวกด้าน
การค้าและการลงทุน	 และความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและวิชาการ	 และพัฒนาเป็น	 “แผนปฏิบัติการ 
โอซากา”	 (Osaka	Action	Agenda)	มุ่งเน้นการด�าเนินกิจกรรมในเรื่อง	การเปิดเสรีทางการค้าและการ
ลงทนุ	การอ�านวยความสะดวกทางธรุกิจ	การให้ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกจิและวชิาการใน	ค.ศ.	1995104

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิกได้มีความร่วมมือในด้านอื่นๆ	 นอกเหนือจากด้าน
เศรษฐกิจการค้า	 และการลงทุน	 เช่น	 ความร่วมมือเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย	 (Counter-Terrorism	 
Action	Plan)	การป้องกันการก่อการร้ายทางอิเล็กทรอนิกส์	(Cybersecurity)	การแก้ไขปัญหาการแพร่
ระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง	(SARS)105

2.  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian  

Nations: ASEAN)
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(อาเซียน)	ก่อตั้งครั้งแรกใน	ค.ศ.	1967	มีการท�า

ปฏิญญากรุงเทพฯ	 (Bangkok	Declaration)	 โดยผู้น�าประเทศ	 5	 ประเทศคือ	 อินโดนีเซีย	 มาเลเซีย	
ฟิลปิปินส์	สงิคโปร์	และไทย106	จดุประสงค์เพือ่ส่งเสรมิและร่วมมอืในเรือ่งสนัตภิาพ	ความมัน่คงเศรษฐกจิ	
และผลประโยชน์ร่วมกัน	 หลังจากนั้นประเทศต่างๆเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพิ่มเติมรวม	 10	 ประเทศใน	 ค.ศ.	
1999107	ถือว่าเป็นกลุ่มเศรษฐกิจภูมิภาคขนาดใหญ่	มีประชากร	รวมกันเกือบ	500	ล้านคน	นโยบายและ
การด�าเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นผลจากการหารือประชุมสุดยอด
ผู้น�าอาเซียน	 (ASEAN	 Summit)	 ซึ่งในด้านเศรษฐกิจได้มีการหารือเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน	
(ASEAN	Free	Trade	Area:	AFTA)”	ใน	ค.ศ.	1992108

เขตการค้าเสรีอาเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมการค้าเสรี	 การลดต้นทุนการผลิต	 และการ
ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ	 รวมทั้งมีการลดภาษีศุลกากรระหว่างกันในประเทศสมาชิก	 ต่อมา	 ค.ศ.	
2012	นักลงทุนในอาเซียนสามารถมีหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นต่างชาติได้ไม่เกินร้อยละ	70	ในสาขาบริการ	อาทิ	
บริการด้านวิชาชีพ	บริการด้านคอมพิวเตอร์	บริการด้านโทรคมนาคม	บริการด้านการวิจัยและการพัฒนา
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์	บริการด้านการก่อสร้าง	บริการด้านการจัดจ�าหน่าย109

103	สถาบันอาณาบริเวณศึกษา	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.	(2559).	APEC: ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิก. 
สืบค้นจาก	<	http://www.apecthai.org/index.php/คลังความรู้/องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ส�าคัญ/401-
องค์การความร่วมมอืทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศทีส่�าคญั/813-apec-ความร่วมมอืทางเศรษฐกิจเอเซยี-แปซฟิิก.html>	เข้าถงึเมือ่	
5	พฤศจิกายน	2560.	

104 เพิ่งอ้าง. 
105 เรื่องเดียวกัน. 
106	Association	of	South	East	Asian	Nations.	(2017)d.	The Founding of ASEAN.	Retrieved	from	<http://

asean.org/	asean/about-asean/history/>	Accessed	on	5	November	2017.	
107	Association	of	South	East	Asian	Nations.	(2017)c.	Overview.	Retrieved	from	<http://asean.org/asean/

about-asean/overview/>	Accessed	on	5	November	2017.	
108 Ibid. 
109	Lynch.	op. cit.,	Chapter	4.	
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ใน	ค.ศ.	1995	มกีารตัง้เขตลงทนุอาเซยีน	(ASEAN	Investment	Area:	AIA)110	เพือ่เป็นแหล่ง
ดงึดดูการลงทนุท้ังภายในและภายนอกอาเซยีน	โดยเฉพาะอตุสาหกรรม	5	สาขา	คอื	สาขาอตุสาหกรรม-
การผลติ	เกษตร	ประมง	ป่าไม้	และเหมอืงแร่	และภาคบรกิาร	รวมถงึการลงทุนภายในเขตการลงทนุอาเซยีน
จะต้องได้รับการปฏิบัติเยี่ยงคนในชาติ111	 ต่อมาใน	 ค.ศ.	 1996	 มีการตั้งความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม
อาเซียน	 (ASEAN	 Industrial	 Cooperation:	 AICO)	 เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกันระหว่างภาค
เอกชนในภูมิภาคอาเซียน	 มุ่งส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานการผลิต	 โดยยึด
หลักของการใช้ทรัพยากรร่วมกัน112

ค.ศ.	2008	ได้มีการประกาศใช้	 “กฎบัตรอาเซียน”	 (ASEAN	Charter)	 เพื่อให้การด�าเนินงาน
ของประเทศสมาชิกอยูใ่นทศิทางเดยีวกนั	มกีฎหมายเดยีวกนั	และมกีารสร้างตลาดเดยีวในภมิูภาค113	และ
มผีลให้สมาคมประชาชาตแิห่งเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้มีสถานะเป็นนติบิคุคล114	โดยสาระส�าคญัของกฎบตัร
อาเซียนมีดังต่อไปนี้

1.		ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน	(ASEAN	Political-Security	Community)
2.		ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	(ASEAN	Socio-Cultural	Community)	
3.		ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(ASEAN	Economic	Community	หรือAEC)
ค.ศ.	2015	มกีารจัดตัง้เป็น	“ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน”	(ASEAN	Economics	Community:	

AEC)115	ซึง่ถอืว่าเป็นการรวมกลุม่เศรษฐกจิภมูภิาคขนาดใหญ่	มคีวามแขง็แกร่ง	มอี�านาจต่อรองทางเศรษฐกจิ 
และมพีนัธกรณใีนการเปิดเสรกีารค้าบริการ	ตามกรอบ	ASEAN	Framework	Agreement	on	Services:	
AFAS	ครอบคลุมสาขาบริการหลัก	เช่น	บริการธุรกิจ	(อาทิ	วิชาชีพวิศวกรรม	สถาปัตยกรรม	และบัญชี	
เป็นต้น)	คอมพิวเตอร์	และการสื่อสาร	การก่อสร้าง	การจัดจ�าหน่าย	 (อาทิ	บริการค้าส่งเครื่องกีฬา	และ
บริการแฟรนไชส์	เป็นต้น)	การศกึษาในทกุระดบั	บรกิารด้านสขุภาพ	บริการสิง่แวดล้อม	และบรกิารท่องเทีย่ว	
เป็นต้น116

110	 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.	 (2558)ก.	AIA ย่อมาจาก ASEAN Investment Area.	 สืบค้นจาก	 <http://
www.	aseanthai.net/ewt_news.php?nid=3688&filename=index>	เข้าถึงเมื่อ	5	พฤศจิกายน	2560.	

111	กองอาเซีย	3.	(2555).	ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.	สืบค้นจาก	<<http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/
asean-media-center-20121204-123208-703246.pdf>	เข้าถึงเมื่อ	5	พฤศจิกายน	2560.	

112	กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.	(2558)ข.	AICO ย่อมาจาก ASEAN Industrial Cooperation Scheme.	สบืค้น
จาก	<http://www.aseanthai.net/mobile_detail.php?cid=10&nid=3689>	เข้าถึงเมื่อ	5	พฤศจิกายน	2560.

113	กองอาเซีย	3.	อ้างแล้ว. 
114	กรมอาเซียน.	(2555). กฎบัตรอาเซียน.	สืบค้นจาก	<http://www.aseancorner.com/กฎบัตรอาเซียน>	เข้าถึงเมื่อ	

5	พฤศจิกายน	2560.	
115	Association	of	South	East	Asian	Nations.	 (2017)b.	ASEAN Economic Community.	Retrieved	 from	

<http://asean.org/asean-economic-community/>	Accessed	on	5	November	2017.	
116	 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.	 (2556).	การเปิดเสรีการภาคบริการตามกรอบ “AFAS.”	 สืบค้นจาก	 <http://

www.aecconsultandconnect.co.th/th/aec-knowledge-2/opportunities/233-afas.html>	เข้าถึงเมื่อ	5	พฤศจิกายน	2560.
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3. คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council: GCC)
คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับก่อต้ังข้ึน	 ค.ศ.	 1981	 และจัดตั้งเขตสิทธิพิเศษทางการค้า	

(Preferential	 Trade	Areas:	 PTAs)	 ใน	 ค.ศ.	 1993	 ซ่ึงน�าไปสู่การจัดตั้งเขตการค้าเสรี	 ส�าหรับสินค้า
เกษตรกรรม	และอุตสาหกรรม	ยกเว้นสินค้าประเภทปิโตรเลียม	การเคลือ่นย้ายปัจจยัการผลติ	อย่างไรกต็าม

คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับให้ความสนใจในความร่วมมือทางทหารมากกว่าทางเศรษฐกิจ117

4.   สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้ (South Asian Association for Regional  

Cooperation: SAARC)
สมาคมความร่วมมอืแห่งภมูภิาคเอเชยีใต้เป็นองค์การความร่วมมอืหลากสาขาระหว่างประเทศใน

ภูมิภาคเอเชียใต้	 เช่น	 ความร่วมมือด้านการเกษตรและชุมชนชนบท	 เทคโนโลยีชีวภาพ	 วัฒนธรรม	
เศรษฐกิจและการค้า	การศึกษา	พลังงาน118	 เป็นต้น	สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้ก่อตั้งเมื่อ	
ค.ศ.	1985	ซึง่มกีารพัฒนาความร่วมมอืในการด�าเนนิการเพือ่เสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลุ่มอย่างต่อเนือ่ง	
ปัจจุบันมีสมาชิก	 8	 ประเทศ	 ได้แก่	 บังกลาเทศ	 ภูฏาน	 อินเดีย	 มัลดีฟส์	 เนปาล	 ปากีสถาน	 ศรีลังกา	
อัฟกานิสถาน	และผู้สังเกตการณ์	8	ประเทศ	และ	1	องค์การระหว่างประเทศ	คือ	จีน	สหรัฐอเมริกา	ญี่ปุ่น	
ออสเตรเลีย	มอรเิชียส	เมียนมาร์	เกาหลใีต้	อหิร่าน	และสหภาพยโุรป119	การด�าเนนิการทีส่�าคญัของสมาคม
ความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้ที่ส�าคัญ	 อาทิ	 ค.ศ.	 1995	 มีการตั้งเป้าหมายจัดตั้งเขตปลอดอากรหรือ
เขตประกอบการเสรภีายใน	ค.ศ.	2005	ต่อมาใน	ค.ศ.	1997	ประเทศสมาชกิ	7	ประเทศตกลงเล่ือนการจดัต้ัง
เขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรีภายในเป็น	ค.ศ.	2001120	และ	ค.ศ.	2010	ได้มีการประชุมสุดยอด	
SAARC	ครั้งที่	 16	ผลักดันความตกลงการค้าเสรีเอเชียใต้	 (SAFTA)	และการค้าการบริการ	(SAARC	
Agreement	on	Trade	in	Service)121

กิจกรรม 12.2.4

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อใด	มีจุดประสงค์อะไร

แนวตอบกิจกรรม 12.2.4

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อ	 ค.ศ.	 1967	 โดยมีจุดประสงค์
เพื่อส่งเสริมและร่วมมือในเรื่องสันติภาพ	ความมั่นคงเศรษฐกิจ	และผลประโยชน์ร่วมกัน

117	Gulf	Cooperation	Council.	(2017).	Objectives.	Retrieved	from	<	http://www.gcc-sg.org/en-us/About-
GCC/Pages/	StartingPointsAndGoals.aspx>	Accessed	on	5	November	2017.	

118	 กรมเอเชียใต้	 ตะวันออกกลางและแอฟริกา.	 (2556)ก.	 สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้ (South Asian  
Association for Regional Cooperation-SAARC).	 สืบค้นจาก	 <http://sameaf.mfa.go.th/th/organization/detail.php?	
ID=483>	เข้าถึงเมื่อ	5	พฤศจิกายน	2560.	

119 เพิ่งอ้าง. 
120 เพิ่งอ้าง. 
121 เรื่องเดียวกัน. 
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ตอนที่ 12.3

ผลกระทบและความท้าทายของกลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจ

โปรดอ่านหัวเรื่อง	แนวคิด	และวัตถุประสงค์ของตอนที่	12.3	แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง
12.3.1	 ผลกระทบของกลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจต่อระบบเศรษฐกิจโลกปัจจุบัน
12.3.2	ความท้าท้ายต่อกลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจ

แนวคิด
1.			การรวมกนัเป็นกลุม่ประเทศทางเศรษฐกจิส่งผลในแง่บวกต่อระบบเศรษฐกจิของโลกใน

ปัจจุบัน	 โดยเฉพาะการเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ค้าระหว่างประเทศในภาพรวมและการ
ค้าระหว่างประเทศสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มขยายตัวมากขึ้น

2.	 	ผลกระทบด้านลบของการรวมกนัเป็นกลุม่ประเทศทางเศรษฐกจิต่อระบบเศรษฐกจิของ
โลกในปัจจุบันมีหลายประการ	 เช่น	 ท�าให้เกิดการเบี่ยงเบนทางการค้า	 รายได้ของรัฐ
จากภาษีน�าเข้าลดต�่าลง	 รัฐบาลดูแลสวัสดิการของประชาชนได้น้อยลง	 และการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศไม่ไหลเข้าสู่ประเทศตามที่คาดหวัง	เป็นต้น

3.	 	กลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจบางกลุ่มประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายของการรวมกลุ่ม	
เช่น	 สหภาพยุโรป	 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ในขณะที่บางกลุ่ม
ประสบความล้มเหลวในการรวมกนัเป็นกลุ่มทางเศรษฐกจิแบบภมิูภาค	เช่น	สมาคมการค้า
เสรีลาตินอเมริกา

4.	 	ปัจจบุนั	เกดิการขยายตัวของการรวมกลุ่มระหว่างภมูภิาค	เช่น	ความร่วมมอืของสหภาพ-
ยุโรปกับ	Mercosur	 ในลาตินอเมริกา	 ความร่วมมือของสหภาพยุโรปกับคณะมนตรี
ความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ	 รวมถึงการรวมกลุ่มของประเทศที่มีระดับการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ	 การเมืองและการทหารเติบโตและเข้มแข็งขึ้นมาอย่างรวดเร็วในระยะหลัง	
ประกอบด้วย	บราซิล	รสัเซีย	อินเดีย	จนี	และแอฟริกาใต้	หรือทีเ่รียกกนัว่ากลุ่มเศรษฐกจิ
บริกส์	(BRICS)

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่	12.3	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ
1.		อธิบายผลกระทบของกลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจต่อระบบเศรษฐกิจโลกปัจจุบันได้
2.		อธิบายเกี่ยวกับความท้าท้ายต่อกลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจได้
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เรื่องท่ี 12.3.1

ผลกระทบของกลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจต่อระบบเศรษฐกิจโลก

ปัจจุบัน

วิวัฒนาการของรูปแบบการค้าระหว่างประเทศ	 มีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่อง	 มีการขยาย
ขอบข่ายกิจกรรมทางการค้าระหว่างประเทศ	 จากการค้าระหว่างประเทศคู่ค้าเปลี่ยนเป็นการค้าระหว่าง
กลุ่มประเทศต่างๆ	 โดยเฉพาะภายใต้ทุนนิยมโลกาภิวัตน์	 ประเทศต่างๆได้มีการรวมกลุ่มกัน	 เพื่อสร้าง
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันในทั่วทุกภูมิภาคของโลก	ทั้งในยุโรป	อเมริกา	เอเชีย	และแอฟริกา	
กลุม่ทางเศรษฐกิจตามภมูภิาคต่างๆ	มแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่สมาชกิ	หรอืขยายสมาชกิของกลุม่เศรษฐกจิ	เพือ่แสวงหา
ตลาดใหม่	 และแหล่งทรัพยากรทางการผลิต122	 อย่างไรก็ตาม	 ผลกระทบของกลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจ 
ดังกล่าวต่อระบบเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันนับว่ามีทั้งผลกระทบในด้านบวกและผลกระทบในด้านลบ

ในด้านบวก 
การรวมกันเป็นกลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจท�าให้การค้าระหว่างประเทศในภาพรวมและการค้า

ระหว่างประเทศสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มขยายตัวมากขึ้น123	ดังต่อไปนี้
1. การขยายตัวด้านการค้า	การรวมกลุม่เป็นผลดต่ีอการขยายการค้าระหว่างประเทศน�าไปสูก่าร

สร้างการค้า	 (trade	creation)	 เกิดขึ้น124	นั่นคือเมื่อมีการผลิตสินค้าประเภทหนึ่งในประเทศสมาชิกซึ่งมี
ต้นทุนการผลิตสูงจะมีการโยกย้ายฐานการผลิตไปยังแหล่งที่มีต้นทุนการผลิตที่ต�่า	 ดังนั้นผลของการสร้าง
การค้าคือผู้ผลิตสามารถน�าสินค้าไปขายได้ปริมาณมาก	 เพราะราคาสินค้าที่ลดต�่าลง	 เนื่องจากอัตราภาษี
ลดลง	หรอืการไม่มีอุปสรรคทางด้านภาษี125	หรอืการทีส่นิค้าจากประเทศสมาชิกเข้ามาทดแทนสนิค้าภายใน
ประเทศที่มีราคาสูง	ขณะที่ประชาชนสามารถอุปโภคบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพสูง	และราคาไม่สูงมาก	อัน
เนื่องจากการแข่งขันการผลิตของผู้ผลิตในประเทศ	และต่างประเทศทั้งที่เป็นผู้ผลิตในประเทศสมาชิกกลุ่ม
เศรษฐกิจและนอกกลุ่มเศรษฐกิจซึ่งถือได้ว่าเป็นการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ126

122	Martin,	op. cit.,	pp.	4-5.	
123	Soo	Yeon	Kim.	(2015).	“Deep	Integration	and	Regional	Trade	Agreements.”	in	The Oxford Handbook 

of the Political Economy of International Trade,	edited	by	Lisa	L.	Martin.	New	York:	Oxford	University	Press,	
pp.	362-363.	

124	Ramond	Hicks.	(2015).	“Methodological	Issues.”	in	The Oxford Handbook of the Political Economy 
of International Trade, op.cit.,	p.	81.	

125	Magee,	 Christopher.	 (2008).	 “New	Measures	 of	 Trade	Creation	 and	 Trade	Diversion.” Journal of 
International Economics, 75(2),	pp.	349–362. 

126	Miroslav	N.	Jovanovic.	(2014).	The Economics of European Integration.	2nd	Revised	ed.,	Northamp-
ton,	MA:	Edward	Elgar,	Chapter	8. 
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2. การประหยัดขนาด (economics of scale)	การประหยัดขนาด	คือ	ผู้ผลิตสามารถผลิตสินค้า
ได้ปริมาณมาก	 และมีโอกาสขายสินค้าได้มาก	 เนื่องจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจซึ่งมีประเทศสมาชิกหลาย
ประเทศ	 ซ่ึงท�าให้ตลาดมีขนาดใหญ่ขึ้น	 ดังนั้นเม่ือผู้ผลิตสินค้าสามารถผลิตสินค้าจ�านวนมากจะมีผลให้
ต้นทุนในการผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยต�่าลง	น�าไปสู่ราคาสินค้าต่อหน่วยลดต�่าลง

โดยทั่วไป	การประหยัดขนาดสามารถเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ127	ดังนี้
2.1 การประหยัดจากแรงงาน (labor)	คือ	แรงงานแบ่งงานกันท�าตามความเชี่ยวชาญ	ซึ่ง

น�าไปสู่การผลิตที่มีประสิทธิภาพ	และมีคุณภาพ
2.2 การประหยัดจากการลงทุน (investment)	 เช่น	 เสียดอกเบี้ยให้กับค่าใช้จ่ายเพื่อการ

ลงทุนได้ลดลงต่อหน่วยการผลิต
2.3 การประหยัดในการจัดซื้อจัดจ้าง (procurement)	 คือธุรกิจสามารถประหยัดต้นทุน

จากการลงทุน	 เนื่องจากมีการสั่งซื้อวัตถุดิบจ�านวนมาก	 และการว่าจ้างผู้ผลิตชิ้นส่วนปริมาณมาก	 ซึ่งได้
ส่วนลดเพิ่มมากขึ้น

2.4 การประหยัดด้านการใช้ทุน (capital)	คอืธรุกจิใช้เครือ่งมอืเครือ่งจกัรทีม่ปีระสทิธภิาพ
สูง	ผลิตสินค้าปริมาณมาก	และลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต

2.5 การประหยัดด้านส่งเสริมการขาย (product promotion)	 คือการผลิตคร้ังละมากๆ	 
ส่งผลให้ต้นทุนในการโฆษณา	ประชาสัมพันธ์	และส่งเสริมการขายต่อหน่วยการผลิตลดลง

2.6 การประหยัดด้านการขนส่งและการกระจายสินค้า (transport and distribution)	คอื
ธุรกิจด�าเนินการขนส่งและกระจายสินค้าเอง	ส่งผลให้ต้นทุนด้านขนส่งลดลง

3. สวสัดิการของประเทศ (national welfare)	 การรวมกนัเป็นกลุม่ประเทศทางเศรษฐกจิส่งผลดี
ต่อสวัสดิการของประเทศเนื่องจากประชาชนสามารถบริโภคอุปโภคสินค้าในราคาถูกลงสามารถบริโภค 
ได้มากขึน้	 ขณะเดียวกันการแบ่งงานกันท�าตามความเชีย่วชาญ	 ส่งผลให้แรงงานของประเทศน้ันๆ	 มีรายได้ 
ที่สูงขึ้นน�าไปสู่การบริโภคอุปโภคที่สูงขึ้น	ย่อมถือได้ว่าสวัสดิการของประเทศดีขึ้น128

4. การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (foreign direct investment: FDI)	 นักลงทุนจาก 
ต่างประเทศ	 ให้ความสนใจขนาดตลาดท่ีใหญ่ขึ้นจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ	 รวมถึงการขจัดอุปสรรคทาง 
การค้าทั้งที่เป็นภาษีและไม่ใช่ภาษี	 การกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ	 ตามนโยบายของการรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจนั้นๆ	 จะดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนทางการผลิตมากข้ึน	 และเกิดการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ประกอบการท้องถิ่น129

127	Hicks,	op. cit.,	p.	93.	
128	 Snorrason,	 Snorri	 Thomas.	 (2012).	Asymmetric Economic Integration Size Characteristics of  

Economies, Trade Costs and Welfare.	Berlin:	Springer-Verlag,	p.	14.	
129	 Chad	 P.	 Bown.	 (2015).	 “Trade	 Policy	 Instruments	 over	 Time.”	 in	The Oxford Handbook of the  

Political Economy of International Trade, op.cit.,	p.	71.	
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5. การสร้างอ�านาจการต่อรองการค้า	 การรวมกันเป็นกลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจเป็นประโยชน์
อย่างมากส�าหรับประเทศก�าลังพัฒนา	เช่น	สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สร้างโอกาสใน
การเจรจาทางการค้าหรือการสร้างอ�านาจการต่อรองการค้าของกลุ่มกับประเทศพัฒนาแล้ว130

6. การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในกลุ่มประเทศสมาชิกได้สร้างโอกาส
การจ้างงานและช่วยการพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชน	เช่น	ในสหภาพยโุรป	ชาวยโุรปตะวนัออกเดนิทาง
ไปท�างานในฝรั่งเศสและเยอรมัน131	 หรือแรงงานจากลาวและกัมพูชาไหลเข้ามาท�างานที่ประเทศไทย 
ตามพันธสัญญาความร่วมมือของโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง	
(Greater	Mekong	Sub-region:	GMS)	ส่งผลให้แรงงานจากประเทศดงักล่าวมีรายได้สงูข้ึนและมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี132

ในด้านลบ 
การรวมกันเป็นกลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจส่งผลให้เกิดปัญหาหลายประการ
1.  การเบี่ยงเบนทางการค้า (trade diversion)	เป็นผลด้านลบของการรวมเป็นกลุม่ทางเศรษฐกจิ

เน่ืองจากผูบ้รโิภคอุปโภคสามารถซือ้สนิค้าได้ในราคาถูก	แต่สนิค้าเหล่านัน้อาจไม่ได้มาจากแหล่งการผลติ
สนิค้าท่ีต�า่ท่ีสุดในโลก	แต่เกดิจากข้อตกลงทางภาษ	ีสิทธปิระโยชน์ภาษท่ีีต�า่ท�าให้ผูผ้ลิตสามารถขายสนิค้า
ในราคาท่ีถกูลง	ซึง่ถอืได้ว่าเป็นการจดัสรรทรัพยากรทีไ่ม่มปีระสทิธภิาพหรือสนิค้าน�าเข้าทีม่ต้ีนทนุต�า่จาก
ประเทศนอกกลุ่มสมาชิกถูกทดแทนโดยสินค้าน�าเข้าจากประเทศสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มที่มีต้นทุนสูงกว่า133

2. รายได้ของรัฐลดลง	 การรวมเป็นกลุ่มทางเศรษฐกิจท�าให้รายได้ของรัฐจากภาษีน�าเข้าลดต�่า
ลง	 เนื่องจากภาษีที่ลดต�่าตามหลักการขจัดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศ	 ดังนั้น	 การรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจจึงไม่เกิดประโยชน์ที่แท้จริงต่อประเทศสมาชิก134 

3. สวัสดิการของประเทศ (national welfare)	การรวมเป็นกลุ่มทางเศรษฐกิจท�าให้รัฐบาลของ
แต่ละประเทศจดัสรรสวัสดกิารแก่ประชาชนได้น้อยลง	เนือ่งจากการแข่งขนัการผลติ	และมาตรการส่งเสรมิ
การค้าเสรีท�าให้ผู้ผลิตได้รับผลก�าไรลดลง	 ส่งผลให้รายได้ของภาครัฐลดลง	 การรวมกลุ่มเศรษฐกิจจึงอาจ
ไม่ส่งผลดีต่อสวัสดิการโดยภาพรวมของประเทศ	และประโยชน์ของประชาชน135

130	 Jason	 Kuo	 and	Megumi	 Naoi.	 (2015).	 “Individual	 Attitudes.”	 in	The Oxford Handbook of the  
Political Economy of International Trade, op.cit.,	pp.	103-104.	

131	Carbaugh,	Robert.	(2013).	International Economics.	14th	ed.,	Mason,	OH:	South-Western,	p.	51.
132	Association	of	South	East	Asian	Nations.	(2017)a.	A Journey Towards Regional Economic Integration: 

1967-2017.	 Retrieved	 from	 <http://asean.org/storage/2017/09/ASEAN-50-Final.pdf>	 Accessed	 on	 10	November	
2017. 

133	Kim,	op. cit.,	p.	375.	 	
134	Carbaugh, op. cit.,	p.	71.	
135	Martin,	op. cit.,	p.	9.	
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4. การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (foreign direct investment: FDI)	 ความคาดหวังใน
การจูงในการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศอาจไม่เกดิขึน้จริงกไ็ด้	เนือ่งจากประเทศสมาชกิในกลุม่สามารถ
ส่งสินค้าข้ามพรมแดนมาจากประเทศสมาชิกที่มีฐานการผลิต	และมีต้นทุนทางการผลิตที่ต�่า	เช่น	เขตการ
ค้าเสรีอเมริกาเหนือ	 (NAFTA)	 การลงทุนจากอเมริกาไปยังแคนนาดา	 และจากแคนนาดาไปยังอเมริกา
กลบัลดลง	 เพราะระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน	 ความคาดหวงัจะให้มีการลงทนุระหว่างกนัจงึน้อยลง	 ขณะที่
การลงทนุจากอเมรกิาไปยงัเมก็ซโิกสงูขึน้136	นอกจากนีก้ารลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศมกัมแีนวโน้มที่
จะไหลไปลงทุนในแต่ละประเทศไม่เท่ากัน	 บางประเทศในกลุ่มเศรษฐกิจอาจน่าลงทุนมากกว่าอีกประเทศ	
เช่น	 มีการปิดโรงงานในประเทศ	A	 เพื่อไปลงทุนในประเทศเป็น	 B	 ซึ่งเป็นประเทศในกลุ่มเดียวกันที่มี
แหล่งต้นทุนทางการผลิตที่ต�่ากว่า	หรือมีความได้เปรียบในการลงทุนมากกว่า	น�าไปสู่การว่างงานจ�านวน
มากของแรงงานภาคอุตสาหกรรม	 ขณะที่การเคลื่อนย้ายคนอย่างเสรีในประเทศสมาชิก	 อาจน�าไปสู่การ
เคลื่อนย้ายแรงงาน	และการย้ายถิ่นฐาน	ซึ่งอาจน�าไปสู่ประเด็นปัญหาการก่อการร้าย137

5. ปัจจัยทางการเมือง	 ปัจจัยทางการเมืองกลายมาเป็นปัจจัยหนึ่งในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
และการกีดกั้นทางการค้าต่อประเทศที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่าง	เช่น	ค.ศ.	1992	สหรัฐอเมริกา
ออกกฎหมายห้ามไม่ให้บรษิทัลกูของบรษิทัสญัชาตสิหรัฐอเมรกิาท�าการค้าในคิวบา	โดยเฉพาะสนิค้าออก
ประเภทยา	(Cuban	Democracy	Act)	เป็นต้น138

กิจกรรม 12.3.1

ท�าไมการเบี่ยงเบนทางการค้าคือผลด้านลบของการรวมเป็นกลุ่มทางเศรษฐกิจ

แนวตอบกิจกรรม 12.3.1

การเบ่ียงเบนทางการค้าเป็นผลด้านลบของการรวมเป็นกลุ่มทางเศรษฐกิจเนื่องจากผู้บริโภค
อปุโภคสามารถซือ้สนิค้าได้ในราคาถกู	แต่สนิค้าเหล่านัน้อาจไม่ได้มาจากแหล่งการผลติสินค้าทีต่�า่ทีส่ดุใน
โลก	 แต่เกิดจากข้อตกลงทางภาษี	 สิทธิประโยชน์ภาษีที่ต�่าท�าให้ผู้ผลิตสามารถขายสินค้าในราคาที่ถูกลง	
ซึง่ถอืได้ว่าเป็นการจดัสรรทรพัยากรทีไ่ม่มปีระสทิธภิาพหรือสนิค้าน�าเข้าท่ีมต้ีนทนุต�า่จากประเทศนอกกลุม่
สมาชิกถูกทดแทนโดยสินค้าน�าเข้าจากประเทศสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มที่มีต้นทุนสูงกว่า

136	Kim,	op. cit.,	p.	368.	
137	 Erik	Gartzke	 and	 Jiakun	 Jack	 Zhang.	 (2015).	 “Trade	 and	War.”	 in	The Oxford Handbook of the 

Political Economy of International Trade, op.cit.,	p.	435.	
138	Mark	S.	Copelovitch	 and	 Jon	C.	W.	Pevehouse.	 (2015).	 “Bridging	 the	Silos:	Trade	 and	Exchange	

Rates	 in	 International	Political	Economy.”	 in	The Oxford Handbook of the Political Economy of International 
Trade, op.cit.,	p.	464.	
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เรื่องท่ี 12.3.2

ความท้าท้ายต่อกลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจ

ทีผ่่านมา	การรวมกนัเป็นกลุม่ประเทศทางเศรษฐกจิประสบผลทีแ่ตกต่างกนัไป	กลุ่มประเทศทาง
เศรษฐกิจบางกลุม่ประสบความส�าเรจ็	เช่น	สหภาพยโุรป	(EU)139	สมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต้	(ASEAN)140	อีกหลายกลุ่มยังคงต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	และบางกลุ่มประสบความล้มเหลวใน
การรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจแบบภูมภิาค	 เช่น	สมาคมการค้าเสรีลาตนิอเมริกา	 (LAFTA)141	แสดงให้เหน็ว่า
มีประเด็นท้าทายที่กลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจที่มีการรวมตัวกันอยู่แล้วต้องให้ความสนใจ	 และมีปัจจัย
เงื่อนไขส�าหรับการรวมกันเป็นกลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจในอนาคตจะต้องพิจารณาหลายประการ

ประการแรก ความสัมพันธ์ของประเทศต่างๆ จะมีความซับซ้อนมากขึ้น

โดยทั่วไป	 ทุกประเทศต่างมีอัตราภาษีศุลกากร	 แต่อัตราภาษีศุลกากรจะมีหลายแบบที่ใช้ใน
ประเทศสมาชิกและนอกสมาชกิ	ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศจงึซบัซ้อน	ยุง่เหยิงเหมอืนเส้นสปาเกต็ตีใ้น
จาน	(spaghetti	bowl)	ที่ไม่สามารถหาความสอดคล้องได1้42	เช่น	ไทยมีอัตราภาษีส�าหรับประเทศที่เป็น
สมาชิกในกลุ่มประเทศท่ีได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง	 (most	 favored	 nation:	MFN)	 กับประเทศที่เป็น
สมาชิกองค์การการค้าโลก	 ขณะที่มีระดับอัตราภาษีต�่ากว่าส�าหรับประเทศในกลุ่มเขตการค้าเสรีอาเซียน	
(AFTA)	และก็จะมีอัตราภาษีพิเศษส�าหรับประเทศจีนและญี่ปุ่นเมื่อมีการตกลงการค้า143

ประการที่สอง การเปล่ียนแปลงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ (geopolitics)

การขยายตัวขององค์การทางเศรษฐกิจใหม่	 เช่น	 องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ	(Organization	for	Economic	Co-operation	and	Development:	OECD)	การปรบัเปลีย่น
ขั้วอ�านาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ	เช่น	การผงาดขึ้นมาของประเทศจีน	การออกจากสหภาพยุโรปของ	
สหราชอาณาจักร	(Brexit)144

139	Lynch.	(2010).	op. cit.,	p.	157.	
140 Ibid., pp.	136-137.	
141 Ibid.,	pp.	98-100.	
142	ด	ูBhagwati,	Jagdish.	(1988).	Protectionism.	Cambridge,	MA:	MIT	Press;	Odell,	J.,	and	J.	Eichengreen.	

(1998).	“The	United	States,	the	ITO,	and	the	WTO:	Exit	Options,	Agent	Slack,	and	Presidential	Leadership.”	in	
The WTO as an International Organization,	edited	by	A.	Kruger,	181-209.	Chicago:	University	of	Chicago	Press.

143	 Gordon	 Bannerman.	 (2015).	 “The	 Free	 Trade	 Idea.”	 in	The Oxford Handbook of the Political 
Economy of International Trade, op.cit.,	p.	47.	

144	fDi	Intelligence.	(2017).	The fDi Report 2017: Global Greenfield Investment Trends.	Retrieved	from	
<http://forms.fdiintelligence.com/report2017/files/The_fDi_Report_2017.pdf>	Accessed	on	10	November	2017.
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ประการที่สาม การใช้มาตรการกีดกันทางการค้า

การใช้มาตรการกดีกนัทางการค้ามากขึน้	เช่น	มาตรการการอดุหนนุการส่งออก	โดยเฉพาะสนิค้า
การเกษตร	 ในบางประเทศมีนโยบายโควตา	 เพื่อปกป้องสินค้าเกษตร	และสินค้าอุตสาหกรรมในประเทศ
ของตน	มาตรการตอบโต้การทุม่ตลาด	ขณะทีเ่ศรษฐกจิของประเทศก�าลังพฒันาทีข่ยายตวัขึน้อย่างรวดเรว็	
อาจเกิดการแข่งขันเข้มข้นมากขึ้น	 หรือมีการให้ความช่วยเหลือโดยรัฐต่อภาคเศรษฐกิจในประเทศของ
ตนเอง

ประการที่สี่ ปัญหาการก่อการร้าย (terrorism)

ปัญหาการก่อการร้ายท�าให้ประเทศต่างๆมีความต้องการที่จะเพิ่มระดับความร่วมมือ	 และความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศมากขึ้น	มีการพึ่งพิง	 และร่วมมือมากขึ้น	ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งใน
ระดับทวิภาคี	(bi-lateral)	และระดับภูมิภาค	(regional)	ที่มีอยู่เดิมและที่เกิดขึ้นใหม่

ประการที่ห้า ความหลากหลายของกฎระเบียบ และมาตรฐาน

ความหลากหลายของกฎระเบียบ	และมาตรฐานที่ก�าหนดขึ้นโดยกลุ่มเศรษฐกิจต่างๆ	การพัฒนา
มาตรฐานของภาคการผลิตที่ต้องค�านึงถึงมาตรฐานที่แตกต่างกันของประเทศท่ีเป็นคู่ค้า	 การส่งเสริม 
การส่งออกสนิค้าไปยงัตลาดต่างๆ	ทีม่มีาตรฐาน	และกฎระเบียบทีแ่ตกต่างกนั	จงึเป็นความท้าทายต่อภาครฐั	
และเอกชนที่ต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลง	หรือสนธิสัญญาที่เกิดขึ้น

ประการที่หก แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของโลก

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ145	ดังต่อไปนี้
1. การเปลี่ยนแปลงลักษณะประชากร (the new demographics)	 การเปลี่ยนแปลงลักษณะ

ประชากรทกุประเทศจะเข้าสูส่งัคมผูส้งูอาย	ุโครงสร้างการผลติเปลีย่นจากการใช้แรงงานเข้มข้นเป็นการใช้
องค์ความรู้และเทคโนโลยีมากขึ้น	เพื่อใช้ทดแทนก�าลังแรงงานที่ขาดแคลน

2. กฎกตกิาใหม่ของโลก	 กฎกตกิาใหม่ของโลกหลายด้านส่งผลให้เกดิความเหลือ่มล�า้ของความรู้	
(knowledge	divide)	ระหว่างประเทศและในประเทศ	ประเทศที่มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง	จะเกิด
ความได้เปรยีบทางการแข่งขัน	(competitive	advantage)	สามารถปรับตวัเข้าสูร่ะบบเศรษฐกจิฐานความรู้	
(knowledge	 economy)	การใช้วิทยาศาสตร์	 และเทคโนโลยีในทุกส่วนของภาคการผลิต	 เพื่อลดต้นทุน	
เพื่อเพิ่มผลิตภาพ

3. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม	ซึง่เป็นทัง้โอกาสหรอืภยัคกุคาม	เช่น	การเพิม่ขึน้ของการพฒันาความรู้	ความสามารถ	
และทักษะฝีมือแรงงาน	ท�าให้เกิดการเพิ่มขึ้นของผลิตภาพ	(productivity)	ส่งผลให้ราคาสินค้าส่วนใหญ่
มรีาคาถกูลง	แต่กม็คีวามเสีย่งต่อการเกดิภาวะก�าลงัการผลติส่วนเกนิ	(overcapacity)	ในสนิค้าและบริการ
ได้ในอนาคตได้146

145	ดู	แมนเฟร็ด	สเตเกอร์.	(2553).	โลกาภิวัตน์: ความรู้ฉบับพกพา (Globalization: A Very Short Introduction). 
วรพจน์	วงศ์กิจรุ่งเรือง.	แปล.	กรุงเทพฯ:	โอเพ่นเวิลด์ส.	

146	Matthieu	Bussi?re	and	Arnaud	Mehl.	(2008).	China’s and India’s roles in global trade and finance: 
Twin titans for the New Millenium?	Frankfurt	am	Main,	Germany:	European	Central	Bank,	pp.	12-13.	
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ประการที่เจ็ด ความเข้มแข็งและการขยายตัวของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

กลุ่มประเทศทางเศรษฐกจิมคีวามเข้มแขง็และมีการขยายตัวในการรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิในระดับ
ภูมิภาคมากขึ้น	เช่น	ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)	ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค	
(Regional	Comprehensive	Economic	Partnership:	RCEP)	กลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก	 (The	Pacific	
Alliance)	ฯลฯ	เกดิการขยายตวัของความร่วมมอืระหว่างภมูภิาค	เช่น	ความร่วมมอืระหว่างสหภาพยโุรป
กบักลุม่ตลาดร่วมอเมรกิาใต้ตอนล่าง	(Mercosur)	ความร่วมมอืระหว่างสหภาพยโุรปกบัคณะมนตรคีวาม
ร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ	(Gulf	Cooperation)	ความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปกับอาเซียน	ความร่วมมือ
ระหว่างสหภาพยุโรปกับแคนาดา	 (CETA)	 การขยายตัวของความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก	
(APEC)	 และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค	 ภายใต้แรงกระตุ้นของจีน	 ตลอดจนการ 
รวมกลุ่มของประเทศที่มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ	 การเมืองและการทหารเติบโตและเข้มแข็งข้ึนมา
อย่างรวดเร็ว	 ประกอบด้วย	 บราซิล	 รัสเซีย	 อินเดีย	 จีน	 และแอฟริกาใต้หรือท่ีเรียกกันว่ากลุ่ม	 BRICS	
แนวโน้มความเข้มแข็งและทิศทางการขยายตัวของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจดังกล่าวน�าไปสู่บริบทการ
แข่งขันของระบบเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศรูปแบบใหม่	 ในทิศทางที่ชาติมหาอ�านาจทั้งเก่าและ
ใหม่พยายามปรบัเปลีย่นนโยบายไปสูก่ารขยายบทบาทและอทิธิพลไปยงัภมูภิาคต่างๆ	โดยเฉพาะภมิูภาค
อาเซียนและเอเชียตะวันออกมากขึ้น	 ทั้งในรูปแบบการใช้พลังอ�านาจทางการทหารและพลังอ�านาจทาง
เศรษฐกจิ	รวมทัง้การเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศต่างๆ147

กิจกรรม 12.3.2

กลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะเข้มแข็ง	ขยายตัว	และพัฒนาไปในทิศทางใด

แนวตอบกิจกรรม 12.3.2

กลุ่มประเทศทางเศรษฐกจิมคีวามเข้มแขง็และมีการขยายตัวในการรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิในระดับ
ภูมิภาคมากขึ้น	 เช่น	 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค	 กลุ่ม
พนัธมิตรแปซฟิิก	ฯลฯ	เกดิการขยายตวัของความร่วมมอืระหว่างภมูภิาค	เช่น	ความร่วมมอืระหว่างสหภาพ-
ยุโรปกับกลุ่มตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่าง	 ความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปกับคณะมนตรีความร่วมมือ
รัฐอ่าวอาหรับ	ความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปกับอาเซียน	การขยายตัวของความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
เอเชีย-แปซิฟิก	 และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค	ภายใต้แรงกระตุ้นของจีน	 ตลอดจน
การรวมกลุ่มของประเทศที่มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ	 การเมืองและการทหารเติบโตและเข้มแข็งข้ึน
มาอย่างรวดเร็ว	ประกอบด้วย	บราซิล	รัสเซีย	อินเดีย	จีน	และแอฟริกาใต้หรือที่เรียกกันว่ากลุ่ม	BRICS

147	ดู	M.	A.	Kose,	E.	S.	Prasad	&	M.	E.	Terrones.	(2006).	“How	do	trade	and	financial	integration	affect	
the	relationship	between	growth	and	volatility?.” Journal of International Economics,	69,	pp.	176–202.	
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