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แผนการสอนประจ าหน่วย 
ชุดวิชา  อาเซียนเบื้องต้น 
หน่วยที่ 2  แนวคิดเรื่องการรวมกลุ่ม 
ตอนที่ 
 2.1 การรวมกลุ่มและการบูรณาการ 
 2.2 การรวมกลุ่มภูมิภาค 
แนวคิด 
1. แม้การรวมกลุ่มระหว่างประเทศอาจเกิดข้ึนมานาน แต่แนวคิดทางวิชาการด้านการรวมกลุ่มระหว่าง
รัฐสมัยใหม่เพื่อร่วมมือกันหรือท างานร่วมกันโดยมีเป้าหมายร่วมกันเพิ่งเกิดข้ึนและได้รับการพัฒนาอย่างจริงจัง
ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง อันเป็นผลจากการรวมกลุ่มท างานบูรณาการยุโรป 
2. การรวมกลุ่มมีลักษณะเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศของประเทศท่ีมีที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกันหรือเป็น
ประเทศเพ่ือนบ้านกันหรือเรียกว่าอยู่ร่วมภูมิภาคกันในทางภูมิศาสตร์และมีประวัติศาสตร์ร่วมกันเข้ามาสร้าง
ข้อตกลงร่วมมือกันและอาจมีการจัดตั้งเป็นองค์การระหว่างประเทศ และมักมีการท างานร่วมมือกันเชิงการบูร
ณาการเศรษฐกิจ 
3. แนวความคิดการบูรณาการระหว่างประเทศอาจแบ่งได้คร่าวๆ เป็นสองกลุ่มตามพัฒนาการ คือ
แนวความคิดการบูรณาการระหว่างประเทศยุคดั้งเดิม ได้แก่ 1) สหพันธ์นิยม 2) สัมพันธ์นิยม และ 3) ภารกิจ
นิยมและภารกิจนิยมใหม่ และแนวความคิดการบูรณาการระหว่างประเทศยุคหลังแนวคิดดั้งเดิม ได้แก่ 1) 
สถาบันนิยมระหว่างรัฐ/แนวทางระหว่างรัฐนิยมแบบเสรี และ 2) การบริหารจัดการหลายระดับ นอกจากนี้ยัง
มีแนวคิดการบูรณาการทางเศรษฐกิจ 
4. ความแตกต่างของแต่ละภูมิภาค ทั้งจากบริบทภายในและภายนอกภูมิภาคนั้นๆ ส่งผลต่อความเป็น
ภูมิภาค การเริ่มต้นและพัฒนาการของภูมิภาคนิยม ภูมิภาคาภิวัตน์ และการท างานบูรณาการ ภายใต้เงื่อนไข
ดังกล่าวนี้ การรวมกลุ่มสหภาพยุโรปและอาเซียนมีความแตกต่างกัน 
วัตถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาหน่วยที่ 2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
1. ระบุและอธิบายแนวคิดการบูรณาการระหว่างประเทศได้ 
2. อธิบายความหมายของแนวคิดองค์ประกอบต่างๆ ของการรวมกลุ่มภูมิภาคได้ 
3. เปรียบเทียบความแตกต่างกันของการท างานบูรณาการระหว่างสหภาพยุโรปและอาเซียนได้ 
กิจกรรมระหว่างเรียน 
1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 2 
2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 2.1-2.2 
3. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน 
4. ศึกษาจากสื่อประกอบอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
5. ท าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 2 
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สื่อการสอน 
1. เอกสารการสอน 
2. แบบฝึกปฏิบัติ 
3. สื่อประกอบอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
การประเมินผล 
1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน 
2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง 
3. ประเมินผลจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 
 
เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
หน่วยที่ 2 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 
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ตอนที่ 2.1  
การรวมกลุ่มและการบูรณาการ 
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 2.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
หัวเรื่อง 
2.1.1 แนวความคิดการบูรณาการระหว่างประเทศยุคดั้งเดิม 
2.1.2 แนวความคิดการบูรณาการระหว่างประเทศยุคหลังแนวคิดดั้งเดิม 
2.1.3 แนวคิดการบูรณาการทางเศรษฐกิจ 
แนวคดิ 
1. แนวคิดการบูรณาการระหว่างประเทศสามารถแบ่งออกได้เป็น 1) แนวคิดการบูรณาการระหว่าง
ประเทศยุคดั้งเดิม 2) แนวคิดการบูรณาการระหว่างประเทศยุคหลังแนวคิดดั้งเดิม และ 3) แนวคิดบูรณาการ
ทางเศรษฐกิจ พัฒนาการของแนวความคิดเรื่องนี้ด าเนินไปตามพัฒนาการของสหภาพยุโรปเป็นส าคัญ (หรือใช้
สหภาพยุโรปเป็นหน่วยการศึกษาวิเคราะห์) โดยเฉพาะในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง และการเริ่มต้นของ
สงครามเย็นในยุโรป 
2. แนวความคิดการบูรณาการระหว่างประเทศยุคดั้งเดิมโดยเฉพาะสหพันธ์นิยมและสัมพันธ์นิยมนั้นมี
เป้าหมายเพื่อความเป็นอันเดียวกันด้านการเมืองความมั่นคงและเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างชาติ 
ในขณะที่แนวคิดภารกิจนิยมและภารกิจนิยมใหม่นั้นอธิบายแนวทางการท างานบูรณการของสหภาพยุโรป
โดยตรง 
3. แนวความคิดการบูรณาการระหว่างประเทศยุคหลังแนวคิดดั้งเดิมมุ่งเน้นการอธิบายโครงสร้างและ
การท างานบูรณาการของสหภาพยุโรปตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1980  
4. แนวคิดการบูรณาการทางเศรษฐกิจพัฒนาขึ้นมาจากการท างานร่วมกันด้านเศรษฐกิจของสหภาพ
ยุโรปตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง และยังได้อธิบายรวมถึงพัฒนาการหรือรูปแบบการท างานบูรณาการด้านเศรษฐกิจใน
อนาคต 
วัตถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาตอนที่ 2.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
1. อธิบายแนวความคิดรวมถึงประเด็นส าคัญของแนวคิดการบูรณาการระหว่างประเทศต่างๆ ได้ 
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของแนวคิดการบูรณาการระหว่างประเทศต่างๆ ได้ 
3. อธิบายและระบุความแตกต่างของแต่ละข้ันตอนการบูรณาการทางเศรษฐกิจได้ 
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ความน า 
ความพยายามร่วมมือกันสร้างเป็นกลุ่มระหว่างประเทศหรือกลุ่มภูมิภาคมีมายาวนานพอสมควรใน

ระบบรัฐชาติยุคใหม ่เช่น กรณีออสเตรียลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีกับบรรดาชาติเพ่ือนบ้านในช่วงศตวรรษท่ี 
18 และ 19 หรือสหภาพศุลกากร (Zollverein) ของแคว้นเยอรมันต่างๆ (ก่อนจะรวมชาติเป็นเยอรมนีใน ค.ศ. 
1887) กรณีของรัฐต่างๆ ของสหรัฐอเมริกาในยุคก่อตั้งประเทศ และแคว้นต่างๆ ของอิตาลี หรือแม้กระทั่งสิทธิ
พิเศษทางการค้าในระบบอาณานิคม 

การรวมกลุ่ม (Grouping) ในการศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีลักษณะเป็นความร่วมมือ
ระหว่างประเทศของประเทศที่มีท่ีตั้งอยู่ใกล้เคียงกัน หรือเป็นประเทศเพ่ือนบ้านกัน หรือเรียกว่าอยู่ร่วมภูมิภาค 
(region) กันในทางภูมิศาสตร์ภูมิภาค ในที่นี้การรวมกลุ่มจึงหมายถึง อาณาบริเวณระดับย่อยลงมาจากอาณา
เขตพ้ืนที่ระดับทวีป ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1950 มีประเทศต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเดียวกันได้เข้ามาสร้างข้อตกลง
ร่วมมือกันมากมายกระจายทั่วโลก ปรากฏการณ์การรวมกลุ่มระดับภูมิภาค (regional grouping) ลักษณะนี้
เป็นที่มาของค าว่า “ภูมิภาคนิยม” (regionalism) แต่ความร่วมมือลักษณะกลุ่มภูมิภาคนี้ก็มีรายละเอียดการ
ท างานต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างการท างาน รูปแบบของกลุ่มรวม และผลการท างานตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้จนถึงเมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21 ชิฟและวินเทอร์ สรุปพัฒนาการของการรวมกลุ่มภูมิภาค
ไว้ว่า นอกเหนือจากการรวมกลุ่มจะมีจ านวนมากข้ึนแล้ว การรวมกลุ่มภูมิภาคยังได้เปลี่ยนแปลงจากภูมิภาค
นิยมแบบปิดไปเป็นลักษณะภูมิภาคนิยมแบบเปิด (มากข้ึน) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงท่าทีที่มองสู่ภายนอก 
(outward-looking) การยอมรับการปฏิบัติตามข้อผูกมัดเรื่องการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และการ
ยอมรับการขจัดอุปสรรคทางเศรษฐกิจทีน่อกเหนือไปจากด้านภาษีและโควตา รวมถึงมีการสร้างกลุ่มการค้าท่ี
ประกอบไปประเทศทั้งที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วรายได้สูงและประเทศก าลังพัฒนา1 เช่น เขตการค้าเสรี
อเมริกาเหนือ (North American Free Trade Area: NAFTA) และความร่วมมือทางเศรษฐกิจแห่งภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) 
 
 

                                                           
1 Maurice Schiff and L. Alan Winters, Regional Integration and Development, (Washington, D.C.: The World 
Bank, 2003), xi. 
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เรื่องท่ี 2.1.1 
แนวความคิดการบูรณาการระหว่างประเทศยุคดั้งเดิม 

การจัดแบ่งแนวความคิดการบูรณาการระหว่างประเทศยุคดั้งเดิม วางอยู่บนฐานคิดตามพัฒนาการ
ของสหภาพยุโรปเป็นส าคัญ (หรือใช้สหภาพยุโรปเป็นหน่วยการศึกษาวิเคราะห์) โดยเฉพาะในช่วงสงครามเย็น 

1. สหพันธ์นิยม (Federalism) 
การก่อก าเนิดการรวมกลุ่มของชาติยุโรปภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองนั้น บรรดาผู้ที่มีบทบาทส าคัญ

ในการก่อเกิดการบูรณาการยุโรปนั้นเป็นผู้ทีเ่ชื่อมั่นในแนวทางสหพันธ์นิยม แนวความคิดสหพันธ์นิยมมีพ้ืนฐาน
จากการมองล้อการรวมตัวของหน่วยการเมืองย่อยที่เข้ามารวมตัวกันเป็นรัฐรวมในลักษณะสหพันธ์ 
(federation) หลักการรวมตัวกันในลักษณะเช่นนี้สามารถประยุกต์ใช้กับกรณีท่ีรัฐชาติหลายรัฐเข้ามารวมกลุ่ม
บูรณาการกัน โดยเฉพาะในมิติด้านการแบ่งอ านาจภายในกลุ่มความร่วมมือระหว่างรัฐชาติสมาชิกและ
หน่วยงานท างานหรือสถาบันที่สร้างขึ้นมาใหม่ส าหรับการท างานร่วมมือ 
 การบูรณาการระหว่างประเทศตามแนวคิดสหพันธ์นิยม ได้รับอิทธิพลจากผลของความสูญเสียของ ประเทศใน
ยุโรปในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองอย่างชัดเจน แม้ว่านักคิดและผู้สนับสนุนแนวทางนี้จะเริ่มก่อตัวตั้งแต่
ช่วงก่อนสงครามโลกครั้งทีส่อง โดยได้มีการก่อตั้งกลุ่ม Federal Union ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1938 กลุ่ม
แนวคิดนี้เฟ่ืองฟูมากในอังกฤษ จนกระท่ังเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองก าลังก่อตัวเต็มที่ ผู้สนับสนุนแนวคิดนี้ได้
เสนอให้ก่อตั้งระบบสหพันธ์ของชาติยุโรปภายหลังสงคราม2 การแพร่หลายของแนวคิดนี้สะท้อนความพยายาม
หาหนทางต่อต้านลัทธิชาตินิยมซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ที่สนับสนุนแนวคิดสหพันธ์นิยมเห็นว่าเป็นสาเหตุส าคัญของความ
ขัดแย้งรุนแรงจนก่อเกิดเป็นสงครามระหว่างรัฐดังที่เกิดขึ้นในยุโรปมาอย่างยาวนาน 
  หลักการที่แนวคิดสหพันธ์นิยมล้อมาจากกระบวนการรวมตัวการสร้างรัฐชาติแบบสหพันธ์รัฐ คือ การ
ทีก่ระบวนการนี้เป็นการน าหน่วยที่มีอาณาเขตดินแดน มีอ านาจการปกครองตนเองที่เดิมอยู่แยกกัน เข้า
มาร่วมกันสร้างรูปแบบสหภาพร่วมแบบใหม่บนพื้นฐานลักษณะเอกภาพในความแตกต่าง (unity in diversity) 
การอยู่ร่วมกันภายใตรู้ปแบบสหภาพรูปแบบใหม่นี้มีลักษณะส าคัญ คือ การทีห่น่วยต่างๆ ที่เข้ามาอยู่ร่วมกัน
ด้วยการยอมรับและคงผลประโยชน์ อัตลักษณ ์และวัฒนธรรมของตนไว้บนพื้นฐานของข้อตกลงอย่างเป็น
ทางการ โดยข้อตกลงนี้มีหลักการในการยึดถือทุกหน่วยที่เข้ามาร่วมอย่างเท่าเทียมกัน และการประนีประนอม
ในลักษณะต่างตอบแทนกัน ขณะที่การตัดสินใจใดๆ จะไม่ใช่เป็นเพียงเพ่ือผลประโยชน์หรือสวัสดิการโดยรวม
เท่านั้น การตัดสินใจหรือการด าเนินนโยบายต้องไม่กระท าหรือด าเนินการหากรู้ว่าจะส่งผลเสียต่อสมาชิกผู้อ่ืน
หรือต่อกลุ่มการรวมตัวโดยรวม การรวมตัวเป็นรัฐชาติลักษณะนี้ประกอบด้วยหน่วยย่อยที่มีความแตกต่างทาง
ดินแดน ผลประโยชน์ วัฒนธรรมส่วนน้อย ชาตินิยมระดับต่ ากว่ารัฐ ศาสนา และปัจจัยด้านสังคมเศรษฐกิจ
ต่างๆ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสหพันธรัฐจึงอยู่บนพ้ืนฐานของการรักษาและการส่งเสริมค่านิยมเฉพาะ
ของสหพันธ์ที่ยินยอมให้ความแตกต่างหลากหลายคงอยู่และงอกงามต่อได้ ซึ่งค่านิยมของสหพันธ์ลักษณะนี้

                                                           
2 Desmond Dinan. (2004). Europe Recast: A History of European Union Boulder: Lynne Rienner p. 4. 
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ต้องเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนในข้อตกลงหรือรัฐธรรมนูญก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ไปตามพลวัตของ
การเปลี่ยนแปลง3 

การบูรณาการของหน่วยการเมืองย่อยที่เป็นรัฐชาติในลักษณะสหพันธ์จะยึดหลักการการรวมตัวและ
รวมอยู่ร่วมกัน โดยอ านาจจะถูกแบ่งระหว่างสถาบันที่ท าหน้าที่ตัดสินใจส่วนกลางที่สร้างขึ้นมาใหม่กับสถาบัน
ทีท่ าหน้าที่ตัดสินใจระดับรัฐชาติเดิม การแบ่งอ านาจนี้จะระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรตามกฎหมายชัดเจน และ
ได้รับการคุ้มครองด้วยกรอบกฎหมายสูงสุด ความขัดแย้งเรื่องอ านาจระหว่างสถาบันสองระดับที่อาจเกิดขึ้นจะ
ถูกตัดสินโดยหน่วยงานที่ใช้อ านาจตุลาการสูงสุด ส าหรับการแบ่งอ านาจกันระหว่างอ านาจศูนย์กลางและส่วน
อ านาจของรัฐชาติจะถ่วงดุลกันในแง่ของทั้งสองระดับของความรับผิดชอบด้านนโยบายสาธารณะ แม้ว่าหน้าที่
ความรับผิดชอบดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องอยู่กับสถาบันนั้นทั้งหมด นโยบายบางด้านอาจถือว่าเป็นอ านาจความ
รับผิดชอบของศูนย์กลางเป็นหลัก เช่น เรื่องท่ีเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ความสอดคล้องใกล้ชิด การเปลี่ยนแปลง
ระบบโดยภาพรวม กิจการต่างประเทศ ความมั่นคงและกลาโหม การบริหารจัดการเงินสกุลเดียว และการ
ก าหนดและการคุ้มครองสิทธิพลเมือง4 ในกรณขีองสหภาพยุโรป สถาบันศูนย์กลาง ได้แก่ คณะกรรมาธิการ
ยุโรป สภายุโรป ศาลยุโรป 
  อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการผลักดันการบูรณาการยุโรปแต่ละคนมีการน าเสนอ
รายละเอียดของกระบวนการการรวมตัวระหว่างรัฐชาติลักษณะสหพันธ์ที่แตกต่างกันไป อัลตีโร สปีเนลลี 
(Altiero Spinelli) นักสหพันธ์นิยมคนส าคัญชาวอิตาลี มีทัศนะว่า การรวมกลุ่มระหว่างรัฐชาติควรเริ่มจากการ
มีสภานิติบัญญัติที่เลือกมาจากประชาชนโดยมีอ านาจตัดสินใจเรื่องการเก็บภาษี มีอ านาจในการตัดสินใจ และ
เป็นสถาบันที่ร่างกรอบกฎหมายสูงสุดของกลุ่มความร่วมมือนี้ หรือสภานิติบัญญัตินี้จะเป็นเสียงเริ่มต้นที่ได้รับ
มอบหมายจากสาธารณชน ในขณะที่ฌอง มอนเนต์ (Jean Monnet) ผู้น าเสนอแนวทางการท างานบูรณาการ
ยุโรปคนส าคัญมีทัศนะว่า การใช้ยุทธศาสตร์ทางการเมืองแบบค่อยเป็นค่อยไปด้วยการเริ่มต้นขั้นตอนเล็กๆ 
และจริงจังด้านเศรษฐกิจไปเรื่อยๆ ท้ายสุดจะสามารถน าไปสู่สภาพสหพันธ์ได้5 

2. สัมพันธ์นิยม (Transactionalism) 
 คาร์ล ดอยช์ (Karl W. Deutsch) มุ่งศึกษาเงื่อนไขจ าเป็นเบื้องต้นทางสังคมและพลวัตของชาตินิยมกับการบูร
ณาการระดับภูมิภาค ดอยช์จัดว่าเป็นนักวิชาการคนแรกๆ ที่ชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงทีซ่ับซ้อนระหว่าง
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจตามล าดับชั้น (hierarchical authority relations) ภายในรัฐกับการแก่งแย่งแข่งขัน
กันเพ่ืออ านาจและความมั่นคงเชิงอนาธิปไตยในระดับระหว่างประเทศ เขาเห็นว่าการสร้างสันติภาพใน

                                                           
3 Michael Burgess. (2004). “Federalism,” in European Integration Theory, eds. Antje Wiener and Thomas 
Diez Oxford: Oxford University Press. p. 26. 

4 Niell Nugent. (1999). The Government and Politics of the European Union. Basingstoke: Macmillan, p. 
496. 

5 Burgess. “Federalism” p. 32. 
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การเมืองระหว่างประเทศในลักษณะการสร้างประชาคมความม่ันคงสามารถป้องกันสงครามได้ด้วยการบูรณา
การ ดอยช์ให้ค าจ ากัดความในสิ่งต่างๆ ที่เขาอธิบายดังนี้ 

• ประชาคมความมั่นคง คือ กลุ่มคนที่เข้ามาบูรณาการกัน (integrated) 
• การบูรณาการ คือ สภาวะที่ภายในของเขตดินแดนหนึ่งนั้น มีการบรรลุซึ่งความรู้สึกเป็นประชาคม 

(sense of community) การสร้างสถาบัน และวิถีปฏิบัติต่างๆ ที่เข้มแข็งและกว้างขวางพอที่จะประกันความ
คาดหวังที่แน่นอนในระยะยาวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสันติในหมู่ประชาชน 

• ความรู้สึกเป็นประชาคม คือ ความเชื่อของคนในกลุ่มว่าพวกเขานั้นสามารถตกลงเห็นพ้องอย่างน้อย
หนึ่งเรื่อง กล่าวคือ ปัญหาสังคมที่มีร่วมกันต้องและสามารถแก้ไขได้ด้วยกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างสันติ 

• การเปลี่ยนแปลงอย่างสันติ คือ การแก้ไขปัญหาสังคมด้วยกระบวนการที่มีรูปแบบสถาบันชัดเจน
โดยไม่ใช้ก าลังขนาดใหญ่ 
 ดังนั้น หากโลกเราบูรณาการกันเป็นประชาคมความมั่นคง ก็จะไม่มีสงครามเกิดข้ึน แต่เขาย้ าว่าการบูรณาการ 
(เป็นประชาคมความมั่นคง) นั้นไม่ได้หมายถึง การรวมผู้คนหรือรัฐบาลต่างๆ เข้าด้วยกันเป็นหน่วยการเมือง
หนึ่งเดียวในลักษณะการควบรวม (amalgamation) เนื่องจากตัวประชาคมความมั่นคงนั้นยังสามารถแบ่งได้
เป็นสองประเภท ประเภทแรก คือ ประชาคมควบรวม (amalgamated community) ซึ่งมีการควบรวมอย่าง
เป็นทางการของหน่วยการเมืองอิสระเดิมตั้งแต่สองแห่งข้ึนไป รวมหลอมกันเป็นหน่วยเดียวที่ใหญ่ข้ึนพร้อมกับ
มีการปกครองรวมกันหลังจากการควบรวม การปกครองหรือรัฐบาลอาจจะมีลักษณะเป็นรัฐบาลหนึ่งเดียวที่
เป็นศูนย์กลางเดียวหรือสหพันธ์ก็ได้ ประเภทที่สอง คือ ประชาคมความมั่นคงแบบพหุนิยม (pluralistic 
security community) อันมีลักษณะตรงกันข้ามกับประชาคมประเภทแรก กล่าวคือ รัฐแต่ละรัฐยังคงมีเอก
ราชของตน และยังคงมีศูนย์กลางการตัดสินใจแยกกัน ดอยช์ชี้ว่าประชาคมความม่ันคงจะไม่อาจเกิดข้ึนได้หาก
มีการควบรวมโดยไม่มีการบูรณาการไม่ว่าจะเป็นประชาคมประเภทใด และหากมีการแยกตัว (secession) 
หรือสงครามกลางเมืองก็ถือว่าการบูรณาการไม่ประสบความส าเร็จ6 
 การบูรณาการจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างประชาคมความมั่นคงให้ประสบความส าเร็จ และวิธีที่
จะท าให้การบูรณาการประสบความส าเร็จนั้น ดอยช์เสนอให้มีการสร้างสมดุลระหว่างการติดต่อและการบูรณา
การ (transaction – integration balance) เพราะการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประชาชนที่มากขึ้นไม่ได้น าไปสู่
การบูรณาการทีเ่พ่ิมข้ึนโดยอัตโนมัติ แต่เขาอธิบายว่าปริมาณการติดต่อทั้งทางการเมือง วัฒนธรรม หรือ
เศรษฐกิจที่มากขึ้น เท่ากับเพิ่มภาระให้กับสถาบันในการท าให้ประชาชนต้องปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงอย่าง
สันติ เพราะเมื่อมีการติดต่อเพ่ิมมากข้ึน โอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งรุนแรงก็มากขึ้นด้วย ดังนั้นสถาบันต่างๆ 
ต้องท างานร่วมมือบูรณาการระหว่างกันให้ได้ดุลกับการติดต่อของประชาชน ส่วนบรรดารัฐบาลเองแม้ว่าจะมี
ความสามารถในการท างานบูรณาการแต่ก็เป็นแหล่งที่มีการติดต่อทางการเมืองและด้านอ่ืนๆ ที่อาจท าให้

                                                           
6 Karl W. Deutsch. (2003). “Political Community and the North Atlantic Area” in The European Union: 
Readings in the Theory and Practice of European Integration, eds. Brent F Nelsen and Alexander Stubb 
Boulder: Lynn Rienner. pp. 123-124. 
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การบูรณาการล้มเหลวและเกิดความแตกแยกได ้สิ่งนี้พิสูจน์ว่า การควบรวมแท้จริงแล้วอาจขัดขวางการบูรณา
การ และการก ากับควบคุมรวมศูนย์อาจเป็นภัยต่อสันติภาพและเป็นสาเหตุของความขัดแย้งได้ ในกรณีบริบท
ของการบูรณาการระดับภูมิภาคนั้น ประชาคมความม่ันคงประกอบด้วยลักษณะส าคัญสองประการคือ 1) 
ประชาคมของรัฐชาติต่างๆ ที่สามารถใช้เทคนิคหรือกลไกทางการทูตเพ่ือป้องกันการใช้ก าลังในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งในบรรดาชาติสมาชิก และ 2) ความสามารถของประชาคมในการสร้างและใช้ก าลังทหารร่วมกัน
ในการต่อต้านตัวแสดงภายนอก ดังนั้นการเป็นองค์การระดับภูมิภาคนั้นก็ต้องมีสถาบันท างานที่เติบโตมั่นคง
เพียงพอที่จะสร้างเทคนิคทางการทูตเพ่ือแก้ปัญหาและวิกฤตได้รวมทั้งที่ต้องมีเจตจ านงร่วมกันในหมู่ชาติ
สมาชิกท่ีจะแก้ไขปัญหาความแตกต่างที่ระดับองค์การ7 

ดอยช์ ชี้ให้เห็นว่าการสร้างความเป็นประชาคมนั้นต้องมีการติดต่อแลกเปลี่ยน (transactions) ข้าม
พรมแดนมาก (ขึ้นเรื่อยๆ) ตั้งแต่การติดต่อสื่อสารระดับบุคคลไปถึงการค้าอันจะท าให้รัฐต่างๆ เหล่านั้นมีความ
เป็นประชาคมที่ใกล้ชิดกันมากข้ึน ผูกพันกันด้วยความภักดีและความรู้สึกร่วมกัน ยิ่งมีการติดต่อแลกเปลี่ยน
ระหว่างกันมากเข้มข้นขึ้น รัฐต่างๆ เหล่านั้นก็จะยิ่งต้องพ่ึงพาอาศัยระหว่างกัน (interdependence) มากขึ้น 
ยิ่งไปกว่านั้นหากการติดต่อแลกเปลี่ยนและการสื่อสารสร้างประโยชน์ทีเ่ห็นชัด ก็ยิ่งจะส่งเสริมความเชื่อมั่น
และความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างรัฐ และสามารถน าไปสู่การพัฒนาเป็นประชาคมควบรวมได้8 
 3. ภารกิจนิยมและภารกิจนิยมใหม่ 

แนวคิดภารกิจนิยมเป็นแนวคิดการบูรณาการที่เกิดข้ึนตั้งแต่ช่วงเวลาที่การบูรณาการของสหภาพ
ยุโรปไดเ้ริ่มต้นขึ้น อาจกล่าวได้ว่าแนวคิดภารกิจนิยมเป็นแนวคิดท่ีพัฒนาขึ้นตามสภาพการณ์การท างาน
รวมกลุ่มของชาติยุโรป ในระยะเริ่มแรก แนวคิดนี้ไม่ได้มุ่งอธิบายการท างานบูรณาการระหว่างรัฐ แต่มุ่ง
น าเสนอแนวทางสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนระหว่างรัฐ หรือการที่รัฐต่างๆ จะสามารถร่วมมือกันสร้างประโยชน์
ร่วมกันได้ 
 กิจกรรมระหว่างรัฐสามารถเป็นกิจกรรมทางการ (โดยรัฐบาล) ได ้ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือ
ภารกิจหนึ่งนี้ยังต่างจากความร่วมมือระหว่างประเทศตามแนวคิดเดิมที่เน้นด้านความมั่นคง ซ่ึงในทัศนะของ
เดวิด มิทราน ี(David Mitrany) ผู้ริเริ่มแนวคิดภารกิจนิยม เป็นการละเลยกระบวนการปกติท่ัวไปของชีวิต
สังคมท่ีสร้างการผลิตเชิงสังคมหรือสวัสดิการให้ผู้คน มิทรานีชี้ว่าประเด็นความมั่นคงนั้นให้ความส าคัญแต่
เฉพาะด้านการดูแลป้องกันโลกจากการใช้ความรุนแรง ซึ่งประเทศต่างๆ จะไม่สามารถร่วมมือกันอย่างยั่งยืนใน
ด้านนี้ได้หากว่าในขณะเดียวกัน ต่างก็ยังคงแก่งแย่งแขง่ขันอย่างหนักในเรื่องการเดินเรือ การบิน วัตถุดิบ และ
การค้า9 ความร่วมมือกันลักษณะภารกิจนิยมหรือเน้นผลภารกิจงานเฉพาะด้านต่างๆ จะเป็นเสมือนแหตาขา่ยที่
                                                           
7 Martin Griffith. Fifty Key Thinkers in International Relations. Abingdon, Oxon: Routledge. pp.178-179. 

8 Dirk Leuffen, Berthold Rittberger and Frank Schimmelfennig, (2012). Differentiated Integration: Explaining 
Variation in the European Union. Basingstoke: Palgrave Macmillan. p. 67. 

9 James Heartfield, The European Union and the End of Politics, (Winchester: Zero Book, 2013), pp. 152-
155.  
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แผ่ขยายกว้างขึ้นไปเรื่อยๆ ของหน่วยงานภารกิจด้านสวัสดิการที่เข้ามาท างานด้านเดิมที่รัฐบาล (รัฐชาติ) ท า
อยู่ อันจะน าไปสู่การสร้างแนวทิศทางสู่สวัสดิการทั่วหน้าสากล ในแง่ของกระบวนการท างานตามภารกิจให้
ประสบความส าเร็จนั้นต้องมีการลดอ านาจทางการเมืองของรัฐบาล แต่ให้อ านาจต่อการบริหารภารกิจเชิง
เทคนิคต่างๆ เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน และความร่วมมือด้านเทคนิคจะสามารถช่วยลดความขัดแย้งระหว่างชาติ 
แต่ที่ส าคัญคือการที่จะเลือกสร้างความร่วมมือที่เน้นภารกิจที่ไม่ใช่ด้านความมั่นคงข้ึนมาได้ตั้งแต่เริ่มแรกนั้น 
จ าเป็นต้องมีฉันทามติทางการเมืองขึ้นมาก่อน10 
  ความส าเร็จของการบริหารภารกิจงานจะขึ้นอยู่กับแนวปฏิบัติ ผู้เชี่ยวชาญ (ที่มาร่วมกันท างาน) และ
หลักการตัดสินใจด้วยตนเองทางเทคนิค (technical self-determination) โดยไม่ขึ้นกับโครงสร้างด้านอาณา
เขตดินแดนหรือนักการเมืองระดับชาติ11 และความร่วมมือกันท างานตามภารกิจด้านหนึ่งจะช่วยส่งเสริมความ
ร่วมมือลักษณะเดียวกันในภารกิจงานด้านอ่ืนๆ อีกต่อไปในลักษณะที่เรียกว่า การแตกก่ิงก้านสาขา 
(ramification)12 อย่างไรก็ตาม แม้ว่ามิทรานจีะไม่นิยมการยึดหลักอธิปไตยของชาติ แต่ก็ไม่ได้สนับสนุน
แนวทางสหพันธ์นิยม เขาเห็นว่าสหพันธ์นิยมนั้นยึดติดกับการสร้างกรอบธรรมนูญและการคิดเรื่องการแบ่งและ
จัดสรรอ านาจ (ระหว่างรัฐชาติกับหน่วยงานกลาง) มากกว่าตอบสนองต่อความจ าเป็น/ความต้องการร่วมกัน13 
  มิทรานีไม่ได้มุ่งหวังให้แนวคิดของเขาเป็นแนวคิดด้านการบูรณาการระดับภูมิภาค ตรงกันข้ามเขาไม่
ไว้ใจและมีทัศนคติท่ีเป็นปฏิปักษ์ต่อพัฒนาการการบูรณาการระหว่างประเทศสู่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
ซ่ึงในทศันะของเขาแล้ว จะหันเหความสนใจของผู้คนจากเป้าหมายที่แท้จริงของการท างานบูรณาการ และการ
พัฒนาไปสู่การเป็นสหพันธ์ระดับภูมิภาค (regional federation) นั้นอาจกลายเป็นเพียงอภิรัฐ (superstate) 
หรืออภิมหาอ านาจ (superpower) ประเด็นปัญหาความขัดแย้งเดิมๆ ของรัฐชาติจะยังคงอยู่ลักษณะเป็นเหล้า
เก่าในขวดใหม่14 

เมื่อสหภาพยุโรปท างานบูรณาการก้าวหน้าตลอดช่วงทศวรรษที่ 1950 กระทั่งทศวรรษท่ี 1970 ท าให้
แนวทางการศึกษาการบูรณาการระหว่างประเทศตามแนวภารกิจนิยมได้รับการพัฒนาปรับขยายการอธิบาย
และการวิเคราะห์กระบวนการการท างานบูรณาการจนเกิดเป็นแนวคิดท่ีเรียกว่า ภารกิจนิยมใหม่ (Neo-
functionalism) และนับเป็นแนวคิดแรกที่นักวิชาการผู้น าเสนอ มุ่งน าเสนอในลักษณะที่เป็นทฤษฎีการบูรณา

                                                           
10 Ibid, p. 158. 

11 Laura Cram, Policy Making in the European Union: Conceptual Lenses and Integration Process, 
Abingdon, Oxon: Routledge. 1997. p. 11. 

12 Bruce Russett, Harvey Starr and David Kinsella, World Politics: the Menu for Choice, 10th ed. (Boston: 
Wadsworth, 2013), p. 259. 

13 Graham Evans and Jeffrey Newnham, The Penguin Dictionary of International Relations, (London: 
Penguin Books, 1998), p. 187. 

14 Ibid., pp. 187-8. 
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การระหว่างประเทศอย่างชัดเจน นักวิชาการผู้ริเริ่มน าเสนอแนวคิดนี้คือ เอิร์นส์ ฮาส (Ernst Haas) ซึ่งมีทัศนะ
ว่า ความขัดแย้งระหว่างประเทศจะบรรเทาได้ดีที่สุดก็ด้วยการมอบความไว้วางใจด้านการท างานเพ่ือเพ่ิมพูน
สวัสดิการของประชาชนให้กับเหล่าผู้ช านาญ (experts) ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค (technical specialists) และ
กลุ่มสมาคมวิชาชีพนั้นๆ และเนื่องจากการที่ผู้คนเหล่านี้มีความสนใจในงานมากกว่าอ านาจ ดังนั้นจึงมีแนวโน้ม
ว่าจะประสบความส าเร็จในการท างานที่นักการเมืองท าล้มเหลว และความขัดแย้ง (ระหว่างรัฐชาติ) จะถูกละ
ทิ้งไปหากท้ิงหลักการเรื่องการเป็นตัวแทนตามอาณาเขตดินแดน15 

แนวคิดภารกิจนิยมใหม่อธิบายกระบวนการการท างานบูรณาการระหว่างประเทศในสามประเด็นหลัก
ประเด็นแรกคือ การล้นไหล (spillover) อันเป็นผลของการท างานความร่วมมือในภารกิจงานด้านหนึ่งซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดแรงกดดันต่อภารกิจงานอีกด้านหนึ่งที่เก่ียวข้องจนกลายเป็นวาระทางการเมือง (ส าหรับผู้ตัดสิน
นโยบายระดับสูงทางการเมือง) และท้ายทีสุ่ด จะน าไปสู่การบูรณาการกันในดา้นอ่ืนเพิ่มมากข้ึน หรืออาจกล่าว
ได้ว่าการล้นไหลเป็นสภาพการณ์ที่ความร่วมมือในด้านหนึ่งก่อให้เกิดความจ าเป็นให้ต้องร่วมมืออีกด้านหนึ่ง
ตามไปด้วย16 

ฟิลลิป สมิตเตอร์ (Philippe C. Schmitter) เน้นว่า ภารกิจนิยมเน้นบทบาทของตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ 
(non-state actors) แต่ตวัแสดงที่เป็นรัฐยังคงมีความส าคัญในกระบวนการบูรณาการจากการมีบทบาทริเริ่ม
การวางกรอบกติกาความตกลง เพียงแต่ไม่ใช่ผู้มีอ านาจการตัดสินใจทิศทางการท างานหรือการเปลี่ยนแปลง
ของภารกิจงานอย่างที่เคยเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของความร่วมมือระหว่างรัฐ ผู้เชี่ยวชาญการบริหารที่ท างาน
ระดับภูมิภาคจะท างานเพ่ือองค์กรและผลประโยชน์ของภารกิจงานด้วยการได้รับอ านาจเหนือชาติ ผลของการ
ท างานไประยะหนึ่งก็จะพบว่าภารกิจงานนั้นเกี่ยวข้องกับงานกิจกรรมด้านอ่ืนๆ หลายด้าน จึงท าให้เกิด สภาวะ
การล้นไหล เมื่อเกิดการเพ่ิมภารกิจงานกระจายไปหลายด้านมากขึ้น รัฐบาลระดับชาติก็จะถูกกดดันให้ต้อง
ยอมถ่ายโอนอ านาจให้กับองค์การระดับภูมิภาคเพ่ิมมากขึ้น จนท้ายทีสุ่ด ประชาชนจะเริ่มหันเหทิศทางความ
คาดหวังจากระดับรัฐไปสู่ระดับภูมิภาคมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งท าให้มีความเป็นไปได้ที่การบูรณาการด้านเศรษฐกิจ
สังคม (low politics) จะล้นไหลไปสู่การบูรณาการด้านการเมือง17  
 ตัวอย่างการล้นไหล เช่น การเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเสรี สหภาพยุโรปอาจเริ่มต้นมีนโยบายการเคลื่อนย้าย
แรงงานโดยเสรีระหว่างกัน แต่เมื่อท างานไประยะหนึ่งก็พบว่า กฎระเบียบด้านใบอนุญาตประกอบอาชีพที่
แตกต่างกันไปท าให้แรงงานไม่สามารถได้รับการจ้างงานในชาติสมาชิกอ่ืนๆ ในสหภาพยุโรปได้ ตัวอย่างเช่น 
พยาบาลที่ได้รับการศึกษาในชาติสมาชิกหนึ่งอาจไม่ได้รับอนุญาตให้ท างานในอีกชาติสมาชิกหนึ่งได้เนื่องจากมี
                                                           
15 Ernst Haas, Beyond the Nation State. (Stanford: Stanford University Press, 1964), 8 cited in Heartfield, 
The European Union and the End of Politics, p. 157. 

16 Carsten Stroby Jensen. (2016). “Neo-functionalism,” in European Union Politics, eds. Michelle Cini and 
Nieves Pérez-Solórzano Borragán. Oxford: Oxford University Press. p. 54. 

17 Philippe C. Schmitter. (2004). “Neo-functionalism,” in European Integration Theory, eds. Antje Wiener 
and Thomas Diez. Oxford: Oxford University Press. p. 46. 
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ความแตกต่างในระบบการศึกษาของแต่ละชาติ ดังนั้น อาจจ าเป็นต้องมีการวางเป้าหมายทางการเมืองใหม่
ขึ้นมาในด้านนโยบายการศึกษาเพ่ือขจัดอุปสรรคด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเสรี กระบวนการการเกิด
เป้าหมายทางการเมืองใหม่ๆ ลักษณะนี้คือสาระส าคัญของการล้นไหลของแนวคิดภารกิจนิยมใหม่18 
 ประเด็นที่สองของแนวคิดภารกิจนิยมใหม่คือ การกล่อมเกลาทางสังคมของชนชั้นน า (elite 
socialisation) หรือ บทบาทของกลุ่มต่างๆ ในสังคมในกระบวนการการบูรณาการ กลุ่มผลประโยชน์และ
พรรคการเมืองต่างๆ เป็นตัวแสดงส าคัญในการผลักดันการบูรณาการ เพราะภาครัฐบาลอาจจะลังเลที่จะ
ด าเนินงานบูรณาการเพ่ิมมากขึ้น แต่กลุ่มพลังต่างๆ ดังกล่าวมองผลประโยชน์ที่ตนจะได้ และจะผลักดันการบูร
ณาการให้เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือจะได้ช่วยแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ ไม่ว่ากลุ่มพลังต่างๆ จะมีปัญหาและแนวความคิด
หรืออุดมการณ์ต่างกันไป แต่ต่างก็เห็นร่วมกันว่าการบูรณาการระดับภูมิภาคคือหนทางที่จะน าไปสู่จุดมุ่งหมาย
ที่ตนเองต้องการ นอกจากนี้ จากผลประโยชน์ที่ได้รับจากการท างานบูรณาการจึงท าให้กลุ่มชนชั้นน าเหล่านี้มี
ความภักดีต่อสถาบันเหนือชาติ ซึ่งต่อเนื่องกับประเด็นส าคัญประการสุดท้ายคือ การบูรณาการดังเช่นกรณี
การบูรณาการยุโรปมีลักษณะเป็นแนวทางของชนชั้นน า โดยเฉพาะกระบวนการการบูรณาการมักจะถูก
ผลักดันโดยความจ าเป็นของงานและผู้เชี่ยวชาญระดับสูง ตามลักษณะที่เจนเซน (Jensen) เรียกว่า “ชนชั้นน า
ใจด”ี (benign elitism)19 และชนชั้นน าเทคโนแครตนี้ได้รับการสนับสนุนลักษณะความเข้าใจจากสาธารณชน
หรือได้รับฉันทามติยินยอม (permissive consensus) ให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารผลักดันการบูรณาการให้
เดินหน้า20 
กิจกรรม 2.1.1 

ให้นักศึกษาสรุปแนวคิดการบูรณาการระหว่งประเทศยุคนี้มาโดยสังเขป 
แนวตอบกิจกรรม 2.1.1 

แนวคิดสหพันธ์นิยมล้อมาจากกระบวนการรวมตัวการสร้างรัฐชาติแบบสหพันธ์รัฐที่มีหลักการการ
รวมตัวและรวมอยู่ร่วมกันระหว่างรัฐโดยยังคงลักษณะส าคัญคือ อ านาจนั้นจะถูกแบ่งระหว่างสถาบันที่ท า
หน้าที่ตัดสินใจส่วนกลางที่สร้างข้ึนมาใหม่กับสถาบันที่ท าหน้าที่ตัดสินใจระดับรัฐชาติเดิม ส่วนสัมพันธ์นิยมเน้น
ความส าคัญของการติดต่อแลกเปลี่ยน (transactions) ข้ามพรมแดน ตั้งแต่การติดต่อสื่อสารระดับบุคคลไปถึง
การค้าอันจะท าให้รัฐต่างๆ เหล่านั้นมีความเป็นประชาคมที่ใกล้ชิดกันมาก ขณะทีภ่ารกิจนิยมและภารกิจนิยม
ใหม่เห็นว่าการเริ่มต้นสร้างความร่วมมือในภารกิจงานด้านหนึ่งโดยสร้างถาบันท างานใหม่ส าหรับงานที่เป็น
อิสระจากรัฐชาติ แต่บริหารโดยผู้เชี่ยวชาญบนหลักการตัดสินใจด้วยตนเองทางเทคนิค (technical) และความ
ร่วมมือกันท างานตามภารกิจด้านหนึ่งจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือลักษณะเดียวกันในภารกิจงานด้านอ่ืนๆอีก
อย่างกว้างขวางในลักษณะที่เรียกว่าการล้นไหล 

                                                           
18 Jensen, “Neo-functionalism,” p. 57 

19 Ibid., p. 58 

20 Ibid., p. 54. 
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เรื่องท่ี 2.1.2 
แนวความคิดการบูรณาการระหว่างประเทศยุคหลังแนวคิดดั้งเดิม 
 การสิ้นสุดสงครามเย็นท าให้ภูมิภาคนิยมในยุโรปฟื้นกลับขึ้นมาแข็งขัน (active) อีกครั้งหลังจากท่ีช่วง
ทศวรรษที ่1970 ถึงช่วงครึ่งแรกของทศวรรษที่ 1980 ถือเป็นช่วงการแข็งตัวของยุโรป (Euro sclerosis) หรือ
ความชะงักงันการพัฒนาการบูรณาการยุโรป การออกบัญญัติยุโรปเดียว (Single European Act) ใน ค.ศ. 
1986 เกิดขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของบริบทโลกมีอิทธิพลต่อพัฒนาการของแนวคิดมากข้ึนในยุค
หลังสงครามเย็น แนวความคิดการบูรณาการระหว่างประเทศในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ ประกอบไปด้วย
แนวความคิดหลักๆ คือ 

1. Intergovernmental Institutionalism/Liberal Intergovernmentalism 
สแตนลีย์ ฮอฟฟ์แมน (Stanley Hoffman) เป็นผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์และโต้แย้งแนวคิดภารกิจนิยมใหม่

และเสนอค าอธิบายโต้แย้งแนวระหว่างรัฐนิยมนี้ตั้งแต่ปลายทศวรรษที่ 1960 ขณะที่แอนดริว โมราฟชิก 
(Andrew Moravcsik) น าเสนอแนวคิด Intergovernmental Institutionalism ในการอธิบายการท างาน
ของการบูรณาการยุโรปว่าเป็นผลของความตั้งใจและการตัดสินใจของชนชั้นน าทางการเมืองในรัฐชาติต่างๆ 
และการบูรณาการยุโรปนั้นเป็นระบอบระหว่างรัฐ (intergovernmental regime) ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานสัญญา
ระหว่างรัฐ ดังนั้น ประมุขของรัฐหรือรัฐบาลยังคงเป็น “นายของสนธิสัญญา” (the masters of the treaty) 
และนายของกระบวนการท างาน21 เขายกกรณีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสหภาพยุโรปไว้ว่า ตั้งแต่เมื่อก่อตั้งนั้น
สหภาพยุโรปท างานอยู่บนพ้ืนฐานของการต่อรองระหว่างรัฐ โดยเฉพาะระหว่างรัฐสมาชิกที่มีบทบาทน า 
ประมุขของรัฐบาลที่มีกลุ่มรัฐมนตรีและท่ีปรึกษาเป็นฝ่ายสนับสนุนริเริ่มและเจรจาข้อริเริ่มเสนอแนะในคณะ
มนตรีและสมัชชายุโรป และรัฐบาลแต่ละชาติสมาชิกต่างก็มองสหภาพยุโรปผ่านเลนส์ของความต้องการเอา
นโยบายของตน หรืออีกนัยหนึ่งนโยบายของสหภาพยุโรปก็คือการด าเนินต่อเนื่องของนโยบายภายในของชาติ
อีกทางหนึ่ง การที่รัฐหนึ่งตัดสินใจเข้าร่วมระบอบนี้ก็เพราะยอมรับการยอมสละอธิปไตยของชาติบางส่วนเพื่อ
แลกกับผลประโยชน์บางอย่าง แต่ก็มีมาตรการป้องกันการเสื่อมถอยของอธิปไตยด้วยการเรียกร้องให้ต้องมีการ
ตัดสินใจแบบการลงมติยอมรับอย่างเป็นเอกฉันท์ในกลุ่มชาติสมาชิกท่ีสถาบันท างานของระบอบในเรื่องที่อาจ
ละเมิดอ านาจอธิปไตยของชาติ22 

ต่อมาโมราฟชิกได้ขยายสาระของแนวทางระหว่างรัฐนิยมต่อสหภาพยุโรปในช่วงต้นทศวรรษที่ 1990 
ที่ยังเชื่อในหลักการระหว่างรัฐนิยมดั้งเดิม ซึ่งเห็นว่าความพยายามและการอธิบายของแนวคิดภารกิจนิยมใหม่
เกี่ยวกับการบูรณาการระดับภูมิภาคโดยทั่วไป (ไม่เฉพาะกรณีการบูรณาการยุโรป) นั้นไม่ถูกต้อง พัฒนาการ
และอัตราความก้าวหน้าของความร่วมมือการบูรณาการนั้นยังคงข้ึนอยู่กับการตัดสินใจและการกระท าของรัฐ

                                                           
21 Paul W. Thumer and Franz Urban Pappi. (2009). European Union Intergovernmental Conference. 
Abingdon, Oxon: Routledge. p. 20. 

22 Andrew Moravcsik. (1991). “Negotiating the Single European Act: national interests and conventional 
statecraft in the European Union,” International Organization 45 Winter: pp. 24-27. 



14 
 

ชาติ (รัฐบาล) โดยเรียกว่า แนวทางระหว่างรัฐนิยมแบบเสรี (Liberal Intergovernmentalism) โมราฟชิกยัง
ยึดตามฐานคิดของแนวทางระหว่างรัฐนิยมที่มองว่ารัฐเป็นตัวแสดงที่มีเหตุผล (rational actor) กล่าวคือ รัฐจะ
เลือกกระท าด้วยการใช้วิธีการที่พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมที่สุดในการที่จะบรรลุซึ่งเป้าหมาย สิ่งที่เขามองต่าง
จากแนวคิดสัจนิยมคือการยอมรับว่ากระบวนการการเมืองภายในมีส่วนส าคัญต่อการตัดสินก าหนดว่าอะไรคือ
ผลประโยชน์แห่งชาติ โมราฟชิกใช้มุมมองแบบเสรีในการวิเคราะห์การเมืองภายในของรัฐหรือใช้แนวคิดเสรี
นิยมในการอธิบายการก่อตัวของความต้องการของชาติที่อธิบายว่าแรงกดดันและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่างๆ 
ในการเมืองภายในของรัฐเป็นสิ่งก าหนดวางเป้าหมายของรัฐ ในขณะเดียวกัน การเมืองภายในดังกล่าวก็
ประสบกับข้อจ ากัดและโอกาสที่มาจากสภาพการพ่ึงพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ดังนั้น
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ (รวมทั้งความร่วมมือการบูรณาการ) จึงมีลักษณะที่รัฐบาลยังคงมีบทบาทหลักในการ
ก าหนดสภาพความสัมพันธ์ระหว่างกัน และแนวทางและรูปแบบการด าเนินความสัมพันธ์นั้นเป็นผลของการ
เจรจาระหว่างรัฐต่างๆ ที่ใช้อ านาจการต่อรองและความได้เปรียบที่มีเพ่ือบรรลุข้อตกลง23 

โมราฟชิกผสมมุมมองแบบเสรีนิยมเข้ากับสัจนิยมออกมาเป็นแนวคิดดังกล่าวนี้โดยเสนอสมมติฐาน 3 
ประการ คือ  

1) ตัวแสดงพืน้ฐานในทางการเมืองนั้นมีเหตุผล ปัจเจกและกลุ่มต่างๆ ที่มีอิสระในตัวเองที่มี
ปฏิสัมพันธ์บนพ้ืนฐานของเพ่ือผลประโยชน์ของตน (self-interest) และหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (risk-aversion) 

2) รัฐบาลเป็นตัวแทนของส่วนย่อยต่างๆ ของสังคมภายในรัฐที่มีผลประโยชน์ในลักษณะที่จ ากัด
ผลประโยชน์และอัตลักษณ์ของรัฐในระดับระหว่างประเทศ 

3) พฤติกรรมของรัฐและรูปแบบต่างๆ ของความขัดแย้งและความร่วมมือนั้นสะท้อนธรรมชาติและ
รูปแบบของผลประโยชน์ของรัฐ24 

2. การบริหารจัดการหลายระดับ (Multi-Level Governance)25  
แนวทางการศึกษาและท าความเข้าใจพัฒนาการบูรณาการของสหภาพยุโรปล่าสุดแนวทางหนึ่ง คือ 

การบริหารจัดการหลายระดับ (multi-level governance: MLG) แนวทางนี้ถูกน าเสนอขึ้นช่วงต้นศตวรรษท่ี 
1990 และนับเป็นแนวทางที่เน้นศึกษาสภาพที่แท้จริงของสหภาพยุโรปในเชิงการเมืองและการบริหารจัดการ 
แนวทาง MLG ไม่ได้ศึกษาสหภาพยุโรปโดยการพิจารณาตามกระบวนการทางการเมืองภายในรัฐชาติ 
เนื่องจากตามสภาพแท้จริงนั้นสหภาพยุโรปมีลักษณะผสม (hybrid) กล่าวคือ ไม่ใช่ทั้งระบบการเมือง (รัฐชาติ) 
                                                           
23 ดู Stephen George and Ian Bache. (1999). Politics in the European Union, (Oxford: Oxford University 
Press, 2001), 13-14; Neill Nugent, The Government and Politics of the European Union, 4th ed. (London: 
Macmillan Press. p. 509. 

24Andrew Moravcsik. (2000). “Liberalism and International Relations Theory,” Paper No. 2-6, (Center for 
International Affairs, Harvard University. cited in Ben Rosamond. Theories of European Integration, 
(London: Macmillan Press. p. 142. 

25 Ben Rosamond. (2000). Theories of European Integration. (London: Macmillan Press. pp. 109-111. 
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หรือองค์การระหว่างประเทศ แต่เป็นหน่วยการเมืองที่มีลักษณะอยู่ตรงกลางระหว่างทั้งสองประเภท 
นักวิชาการส าคัญท่ีน าเสนอแนวคิดนี้ เช่น Gary Marks, Liesbet Hooghe และ Wolfgang Wessel 
 MLG เห็นว่าสหภาพยุโรปนั้นท างานโดยที่มีระดับของรัฐบาลที่มีอ านาจของตน (competencies) 
ประกอบกันอยู่หลายระดับ และมีปฏิสัมพันธ์ข้ามระดับดังกล่าวระหว่างตัวแสดงทางการเมืองต่างๆ เช่น
ผู้บริหารของรัฐชาติแม้จะมีอ านาจมาก แต่ก็เป็นเพียงตัวแสดงกลุ่มหนึ่งในบรรดาตัวแสดงหลากหลายในหน่วย
การเมืองยุโรป รัฐเองก็ไม่ได้เป็นตัวเชื่อมเพียงตัวเดียวระหว่างการเมืองภายใน (domestic politics) กับเวที
ต่อรองระหว่างรัฐ (intergovernmental bargaining) ในสหภาพยุโรป แต่สหภาพยุโรปมีโครงสร้างการ
บริหารที่อ านาจกระจายไปที่ระดับการบริหารจัดการ (levels of governance) หลายระดับและทีต่ัวแสดง
ต่างๆ  
 แนวคิดนี้เกิดขึ้นจากทัศนะว่าการศึกษาการบูรณาการของสหภาพยุโรปนั้นตกอยู่ในกับดักเรื่องการ
เสื่อมสูญ (withering away) ของรัฐชาติหรือสภาวะที่เกินกว่ารัฐชาติจะสามารถยืดหยุ่นต้านทานได้ MLG มอง
ว่าแม้อ านาจจัดการตนเอง (autonomy) และการก ากับควบคุมของรัฐอาจเปลี่ยนและลดลงไป แต่รัฐยังคงมี
ความส าคัญอย่างมาก เพียงแต่รัฐ (และอ านาจของรัฐ) ถูกหลอมรวมเข้าสู่ระบบการเมืองแบบหลายระดับโดย
ผู้น าของรัฐ ตัวแสดงระดับภายในชาติ (subnational) และเหนือชาติต่างๆ  
 MLG นั้นไม่มีการคาดหมายว่าพลวัตของหน่วยการเมืองยุโรปตะวันออกจะมารูปใดรูปหนึ่งชัดเจนมาก
ไปกว่าต้องการชี้ให้เห็นว่าเส้นแบ่งระดับการบริหารจัดการหลายระดับ (ระดับยุโรป ระดับชาติ หรือระดับ
ท้องถิ่น) จะจางลงไป หรืออีกนัยหนึ่งถึง MLG เพียงต้องการชี้ให้เห็นถึงความซับซ้อนของคุณลักษณะหลักของ
สหภาพยุโรปที่แปรเปลี่ยนได้ คาดเดาไม่ได้ และมีตัวแสดงหลากหลาย สหภาพยุโรปในช่วงเวลาเกือบ 60 ปี 
ไม่ได้สร้างแค่การบริหารจัดการระดับเหนือชาติ แต่ได้ท าให้การบริหารจัดการระหว่างภายในชาติ (ต่ ากว่า
รัฐบาลระดับชาติ - subnational) มีบทบาทในกระบวนการบูรณาการด้วย เช่น สภาระดับภูมิภาคในรัฐ หรือ
หน่วยงานท้องถิ่น 
กิจกรรม 2.1.2 

ให้นักศึกษาสรุปแนวคิดการบูรณาการระหว่งประเทศยุคนี้มาโดยสังเขป 
แนวตอบกิจกรรม 

สถาบันนิยมระหว่างรัฐ /แนวทางระหว่างรัฐนิยมแบบเสรีเห็นว่ารัฐและรัฐบาลยังคงมีความส าคัญเต็มที่ 
และมีบทบาทอย่างในการตัดสินใจการก าหนดสภาพความสัมพันธ์ระหว่างกัน แนวทางและรูปแบบการด าเนิน
ความสัมพันธ์นั้นเป็นผลของการเจรจาระหว่างรัฐต่างๆ ที่ใช้อ านาจการต่อรองและความได้เปรียบที่มีเพ่ือบรรลุ
ข้อตกลง ขณะที่แนวคิดการบริหารจัดการหลายระดับเน้นศึกษาสภาพที่แท้จริงของสหภาพยุโรปในเชิง
การเมืองและการบริหารจัดการ สหภาพยุโรปนั้นท างานโดยที่มีระดับของรัฐบาลที่มีอ านาจของตน ประกอบ
กันอยู่หลายระดับ และมีปฏิสัมพันธ์ข้ามระดับดังกล่าวระหว่างตัวแสดงทางการเมืองต่างๆ 
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เรื่องท่ี 2.1.3 
แนวคิดการบูรณาการทางเศรษฐกิจ 

สหภาพยุโรปซ่ึงเป็นองค์การแรกที่เริ่มการท างานบูรณาการ เริ่มต้นด้วยด้านเศรษฐกิจและเน้นการ
ท างานบูรณาการด้านนี้เป็นหลักเรื่อยมาหลายทศวรรษ ขณะเดียวกัน การท างานบูรณาการด้านเศรษฐกิจยัง
เป็นงานด้านที่ประสบความส าเร็จมากและชัดเจนที่สุด จนแนวทางการท างานด้านบูรณาการเศรษฐกิจนี้
กลายเป็นจุดอ้างอิง (points of reference) ของกลุ่มความร่วมมือภูมิภาคอ่ืนๆ ทั้งหลายในการท างานด้านนี้ 

เบลา บาลัสซา (Bela Balassa) ได้เสนอว่า การท างานบูรณาการทางเศรษฐกิจนั้น รัฐต่างๆ สามารถ
ท าได้ 5 ขั้นตอน คือ 

1. เขตการค้าเสรี (free trade area) คือ สภาพที่รัฐสมาชิกในเขตการค้าเสรียกเลิกภาษี (และ
ข้อจ ากดัเชิงปริมาณ) ระหว่างกัน โดยที่รัฐชาติในเขตการค้าเสรียังคงมีการเก็บภาษีต่อชาติที่ไม่ใช่สมาชิกได้
ต่อไป 

2. สหภาพศุลกากร (customs union) คือ การปรับอัตราภาษีด้านการค้ากับชาติที่ไม่ใช่สมาชิกให้
เป็นอัตราทีเ่ทา่กัน (ส าหรับทุกชาติสมาชิก) พร้อมทั้งต้องเลิกการเลือกปฏิบัติด้านการค้าสินค้าระหว่างชาติ
สมาชิก 

3. ตลาดร่วม (common market) คือ การต้องยกเลิกข้อจ ากัดด้านการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต 
(factor movements) ระหว่างชาติสมาชิก 

4. สหภาพทางเศรษฐกิจ (economic union) คือ นอกจากต้องยกเลิกข้อจ ากัดการเคลื่อนย้ายสินค้า
และปัจจัยการผลิต (ระหว่างรัฐสมาชิกซ่ึงต้องท าให้บรรลุผลส าเร็จตั้งแต่ขั้นเป็นเขตการค้าเสรีและตลาดร่วม
แล้ว) ยังต้องมีการประสานนโยบายด้านเศรษฐกิจระดับชาติบางด้านให้เป็นหนึ่งเดียวกนัด้วย ทั้งนี้เพื่อขจัดการ
เลือกปฏิบัติอันอาจเกิดข้ึนจากความไม่ทัดเทียม (disparities) ของนโยบายเหล่านั้น 

5. การบูรณาการทางเศรษฐกิจระดับสมบูรณ์ (total economic integration) คือ การต้องมีการร่วม
ใช้นโยบายด้านการเงิน การคลัง สังคม และนโยบายที่ทวนวัฏจักรทางเศรษฐกิจ (countercyclical policies) 
อันจ าเป็นต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานเหนือชาติขึ้นมาท าการตัดสินนโยบายที่จะมีผลผูกมัดให้รัฐสมาชิกไปปฏิบัติ
ตาม26 
  อย่างไรก็ตาม ต่อมา โมลและฟาน มูริก (Willem Molle and Aad van Mourik) ได้น าเสนอว่า 
การบูรณาการทางเศรษฐกิจขั้นตอนสุดท้าย คือ สหภาพทางการเงิน (monetary union) และในขั้นตอนนี้จะ
เห็นได้ว่าการบูรณาการได้ก้าวข้ามจากด้านเศรษฐกิจไปเป็นสหภาพทางการเมืองอย่างเต็มรูปแบบ เนื่องจาก
ต้องอาศัยกลไกการตัดสินใจ/นโยบายทางการเมืองหรือการบูรณาการกฎระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกลไก

                                                           
26 Bela Balassa, (2011). The Theory of Economic Integration, Abingdon: Routledge. p. 2. 
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ทางการเมืองเป็นสิ่งส าคัญ27 ดังนั้น แนวคิดการบูรณาการทางเศรษฐกิจที่อยู่บนพ้ืนฐานของบาลัสซาประกอบ
กับการท างานบูรณาการจริงของสหภาพยุโรปด้านการผสานนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนจนเกิดการใช้เงินสกุล
เดียวจึงได้มีการปรับแนวคิดเป็นการอธิบายฉายภาพขั้นตอนสุดท้ายของการบูรณาการทางเศรษฐกิจ ซึ่งกค็ือ 
สหภาพทางการเมือง (political union) 
กิจกรรม 2.1.3 

หากพิจารณาตวามแนวคิดของบาลัสซาการเป็นสหภาพทางเศรษฐกิจต้องมีท างานบูรณาการส าเร็จ
ผ่านขั้นในมาก่อนบ้าง 
แนวตอบกิจกรรม 2.1.3 

การบูรณาการเป็นสหภาพทางเศรษฐกิจต้องผ่านการขจัดอุปสรรคทางการค้า (เขตการค้าเสรี) การมี
อัตราภาษีศุลกากรร่วมกัน (สหภาพศุลกากร) และการขจัดอุปสรรคด้านการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต (ตลาด
ร่วม) ส าเร็จก่อน 
 

                                                           
27 Willem Molle, and Aad van Mourik. (1987). “Economic Instruments of a Common European Foreign 
Policy,” in Towards a European Foreign Policy: Legal, Economic, and Political Dimensions, eds. Johan de 
Vree, P. Coffrey and R. H. Lauwaars Dordrecht: Martins Nijhoff Publishers. pp. 165-166. 
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ตอนที่ 2.2 
การรวมกลุ่มภูมิภาค 
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 2.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
หัวเรื่อง 

2.2.1 ภูมิภาค 
2.2.2 ภูมิภาคนิยม 
2.2.3 ภูมิภาคาภิวัตน์ 
2.2.4 การบูรณาการระดับภูมิภาค 

แนวคิด 
1. ชาติต่างๆ นิยมสร้างความร่วมมือกับชาติเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงทางภูมิศาสตร์ มีประวัติศาสตร์
ร่วมกัน และมีลักษณะบางประการร่วมกัน ในลักษณะที่เรียกว่าการรวมกลุ่มภูมิภาค แต่กลุ่มภูมิภาคก็มีความ
แตกต่างกันไปในรายละเอียดเนื่องจากความแตกต่างในด้านความเป็นภูมิภาค และกระบวนการการท างาน
ความร่วมมือ 
2. ภูมิภาคนิยมที่มักอยู่ในรูปองค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาคมีพัฒนาการทั้งตามแนวทางการ
ท างานของสหภาพยุโรป และตามพลวัตของระบบเศรษฐกิจการเมืองโลก เนื่องจากองค์การกลุ่มภูมิภาคส่วน
ใหญ่เน้นท างานร่วมมือด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก 
3. กลุ่มภูมิภาคต่างๆ เป็นการท างานบูรณาการที่เกิดขึ้นเพราะภูมิภาคนิยม แต่มีพ้ืนฐานความเป็น
ภูมิภาครวมทั้งภูมิภาคาภิวัตน์ต่างกันไป  
4. เมื่อพิจารณาตามแนวคิดการบูรณาการ สหภาพยุโรปมีการท างานบูรณาการที่ซับซ้อนและก้าวหน้า
กว่าอาเซียน 
วัตถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาตอนที่ 2.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
1. อธิบายและระบุสาระเด่นของแนวคิดภูมิภาคได้ 
2. อธิบายเกี่ยวกับแนวคิดภูมิภาคนิยมได้ 
3. อธิบายเกี่ยวกับภูมิภาคาภิวัตน์ได้ 
4. อธิบายเกี่ยวกับการบูรณาการระดับภูมิภาคได้ 
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เรื่องท่ี 2.2.1  
ภูมิภาค 

เซอเดอร์บอม (Söderbaum) อธิบายว่า แท้จริงแล้วภูมิภาคและภูมิภาคนิยมนั้นมีวิวัฒนาการควบคู่
มากับประวัติศาสตร์การเมือง มิใช่สิ่งที่เพ่ิงเริ่มต้นขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง28 แต่การให้ความส าคัญกับ
ช่วงเวลาดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการปรากฏตัวขึ้นมากมายทั่วโลกของขององค์การระหว่างประเทศระดับ
ภูมิภาคหรือการรวมกลุ่มภูมิภาคท่ีประกอบด้วยภูมิภาคทางการเมือง (Political Region) ซึ่งเป็นกลุ่มของ
หน่วยทางการเมืองที่มีความปรารถนาที่จะเข้าร่วมมือกันด้วยวัตถุประสงค์บางประการ อย่างน้อยก็ในรูปแบบ
ง่าย เป็นระบบพันธมิตรหรือความตกลงทางการค้า และก็สามารถขยายรูปแบบรวมตัวกันลึกมากขึ้นได้29 

เบห์รและโยเคลา (Behr and Jokela) แบ่งประเภทภูมิภาคตามภูมิศาสตร์ออกเป็น 4 ประเภท คือ  
1. จุลภูมิภาค (Micro-Regions) คือ พ้ืนที่ภูมิภาคในรัฐหนึ่งอาจจะอยู่ในลักษณะของแคว้นหรือมณฑล 

หรือจังหวัด และมักเกิดการเข้าร่วมมือกันเป็นภูมิภาคข้ามพรมแดนทีม่ีการบริหารจัดการที่กว้างข้ึน 
2. ภูมิภาคข้ามพรมแดน (Cross-Border Regions) ประกอบไปด้วยจุลภูมิภาคหลายจุลภูมภิาคทีเ่ข้า

มารวมตัวกันข้ามพรมแดนระหว่างรัฐ โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือท างานร่วมกันด้านเศรษฐกิจหรือเพ่ือท าภารกิจ
เฉพาะบางประการ โดยเฉพาะด้านการพัฒนา 

3. อนุภูมิภาค (Sub-Regions) คือ พ้ืนที่ส่วนหนึ่งของรัฐต่างๆ ทีม่ารวมตัวกันเป็นหน่วยภูมิภาคที่ใหญ่
ขึ้น โดยมักเป็นพ้ืนที่ที่มีความเฉพาะบางประการ มีประวัติศาสตร์ร่วมกัน หรือมีความคล้ายคลึงกันทางภาษา
หรือวัฒนธรรม 

4. มหภูมิภาค (Macro-Regions) คอื พ้ืนที่อาณาเขตที่ครอบคลุมหลายรัฐชาติที่มีทีต่ั้งทางภูมิศาสตร์
และประวัติศาสตร์ร่วมกัน องค์การระดับมหภูมิภาคมักเป็นองค์การที่มีการท างานระดับกว้าง หลาย
วัตถุประสงค์ ครอบคลุมประเด็นทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม30  

เฮตเนและเซอเดอร์บอม (Hettne and Söderbaum)31 ไดจ้ าแนกระดับความเป็นภูมิภาค 
(regionness) หรือระดับความแน่นแฟ้นผูกพันออกเป็น 5 ระดับ ระดับแรก คือ “พื้นที่ภูมิภาค” (regional 
space) อันเป็นพ้ืนฐานที่ยังยึดโยงเบื้องต้นกับอาณาเขตพ้ืนที่ พ้ืนที่ภูมิภาคในความหมายนี้ประกอบไปด้วย

                                                           
28Fredrik Söderbaum, “Early, Old, New and Comparative Regionalism: The Scholarly Development of the 
Field,” KFG Working Paper No. 64, Freie Universität Berlin, October 2015, 5, 
http://cris.unu.edu/sites/cris.unu.edu/files/Soderbaum-WP-2015.pdf 
29 Ibid., p. 6. 
30 Timo Behr and Juha Jokela, “Regionalism and Global Governance: The Emerging Agenda,” (2011), 7-8, 
http://www.institutdelors.eu/media/pdf.php?file=Regionalism_GlobalGovernance_T.Behr-
J.Jokela_NE_July2011_01.pdf  
31 Björn Hettne and Fredrik Söderbaum, “Theorizing the rise of regionness,” in New Regionalisms in the 
Global Political Economy, eds. Shaun Breslin, Christopher W Hughes, Nicola Phillips and Ben Rosamond 
(London: Roultedge, 2002). pp. 39-44. 

http://www.institutdelors.eu/media/pdf.php?file=Regionalism_GlobalGovernance_T.Behr-J.Jokela_NE_July2011_01.pdf
http://www.institutdelors.eu/media/pdf.php?file=Regionalism_GlobalGovernance_T.Behr-J.Jokela_NE_July2011_01.pdf
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กลุม่คนที่อาศัยร่วมกันเป็นชุมชนภายใต้ขอบเขตจ ากัดทางภูมิศาสตร์ มีทรัพยากรธรรมชาติในขอบเขตดังกล่าว 
และอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นพวกหรือประชาคมด้วยการมีค่านิยมทางวัฒนธรรมและความผูกพันกันทางระเบียบ
สังคมอันเป็นผลมาจากพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ประชาคมต่างๆ ที่เดิมอยู่อย่างแยกโดดเดี่ยวกัน แตต่่อมา
เมื่อได้มีการติดต่อกันอย่างสม่ าเสมอเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ ก็จะพัฒนาความแน่นแฟ้นผูกพันหรือเพ่ิมความเป็น
ภูมิภาค และเกิดความเป็นภูมิภาคระดับที่สอง คือ ระบบสังคมภูมิภาคหรือกลุ่มสังคมภูมิภาค (regional 
complex) กลุ่มสังคมภูมิภาคเกิดขึ้นเมื่อชุมชนย่อยที่อยู่กันแยกโดดเดี่ยวมีการติดต่อทางสังคม และ
แลกเปลี่ยนต่างๆ มากข้ึนจนเกิดสภาพการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ซ่ึงเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการภูมิภา
คาภิวัตน์ด้วยในเชิงความมั่นคง ในระดับความเป็นภูมิภาคระดับนี้ หน่วยต่างๆ (ประชาคมย่อย) ที่ประกอบอยู่
ในกลุ่มสังคมภูมิภาคต้องพ่ึงพาระหว่างกันทั้งเรื่องความมั่นคงของประชาคมของตนและเสถียรภาพโดยรวมของ
ระบบภูมิภาค 
  ระดับที่สาม คือ สังคมภูมิภาค (regional society) ที่กระบวนการภูมิภาคภิวัตน์พัฒนาเพ่ิมมากข้ึน
เต็มที่อย่างชัดเจนโดยมีตัวแสดงที่หลากหลาย (นอกเหนือจากรัฐ) ในระดับต่างๆ ของสังคม มีการติดต่อ
แลกเปลี่ยนข้ามอาณาเขตของชาติที่มีระบบความสัมพันธ์อยู่บนกฎกติกามากขึ้น พลวัตเช่นนี้ยังมีกระบวนการ
การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายเกิดข้ึนระหว่างทั้งตัวแสดงประเภทรัฐและตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ
มากมาย และในหลายมิติของความสัมพันธ์ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ซึ่งสะท้อนการเป็นภูมิ
ภาคาภิวัตน์แบบหลายมิติ (multidimensional)  
  เมื่อเกิดสังคมภูมิภาคข้ึนมาแล้ว ความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนพึ่งพากันที่เพ่ิมมากขึ้นจะน าไปสู่
การมีอัตลักษณ์ชัดเจนของภูมิภาค เกิดความสามารถท้ังแบบทางการหรือไม่เป็นทางการของการเป็นตัวแสดง
ความชอบธรรมและโครงสร้างของการตัดสินใจทั้งหมดของประชาสังคมระดับภูมิภาคข้ามพรมแดน การรวม
ผสานและความสอดคล้องกันของความคิด องค์การ และกระบวนการต่างๆในภูมิภาคนั้น น าไปสู่การรวมตัว
ระดับที่สี่ คือ ประชาคมภูมิภาค (regional community) ซึ่งเป็นระดับการรวมตัวที่ภูมิภาคอย่างเป็น
ทางการ (ประชาคมอันประกอบไปด้วยของรัฐต่างๆ) กับภูมิภาคตามสภาพความเป็นจริง (“real” region) มี
ความสัมพันธ์กันใกล้ชิดกันมากข้ึน ซ่ึงลักษณะเช่นนี้เองที่ประชาคมข้ามชาติระดับภูมิภาคมีบทบาทชัดเจน 
อย่างไรก็ตาม ภูมิภาคย่อย (microregions) ที่อยู่ภายในรัฐก็ไม่ได้หายไป แต่กลับจะเติบโตขึ้นและกลายเป็น
คุณลักษณะที่ส าคัญของภูมิภาคใหญ่ที่ส่งเสริมความหลากหลาย (diversity) และช่วยกระตุ้นระดับ
ความสัมพันธ์ข้ามพรมแดนภายในตัวภูมิภาคใหญ่เอง 
  ในด้านความมั่นคงนั้น ประชาคมภูมิภาคจะมีความใกล้ชิดผูกพันกัน ซ่ึงจะท าให้ทุกฝ่ายในประชาคม
ภูมิภาคนี้ไม่คิดใช้การแก้ไขความขัดแย้งด้วยวิธีการรุนแรงระหว่างรัฐ ขณะที่ในด้านเศรษฐกิจ พัฒนาการที่
เกิดข้ึนภายในประชาคมภูมิภาคมิได้มีเพียงเฉพาะการรวมกันเป็นหนึ่งตลาดเท่านั้น แต่ยังมีกลไกระดับภูมิภาค
ที่จะชดเชยผลของการรวมเป็นหนึ่งตลาด และมีกลไกการสร้างความมั่นคงทางสังคม ดุลยภาพ และสวัสดิการ
ระดับภูมิภาคในลักษณะเช่นเดียวกับสิ่งที่รัฐชาติได้เคยด าเนินการ 
 ลักษณะขั้นสูงสุด (ระดับท่ีห้า) ของความเป็นภูมิภาคคือ รัฐภูมิภาค (region-state) การสร้างรัฐลักษณะนี้
ปรากฎขึ้นทั้งในแง่การเป็นภูมิภาคแบบทางการหรือตามสภาพความเป็นจริงเหมือนกับการสร้างชาติ และทั้ง
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ด้านขอบเขตและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซ่ึงอาจเปรียบได้กับจักรวรรดิยุคโบราณ รัฐภูมิภาคไม่มุ่งเน้น
ความเป็นหนึ่งเดียวและอธิปไตยแบบรัฐแบบเวสต์ฟาเลีย ดังนั้นระเบียบแบบแผนของการเป็นรัฐภูมิภาคจึงมิได้
มุ่งเน้นการสร้างความเหมือนกัน (homogenisation) ภายในภูมิภาคแบบรัฐชาติ ไม่มีการสร้างมาตรฐานทาง
วัฒนธรรมตามรูปแบบชาติพันธุ์ใดชาติพันธุ์หนึ่งเฉพาะ แต่มีลักษณะที่เน้นความเข้ากันได้ระหว่างความแตกต่าง
ภายในวัฒนธรรมที่มีลักษณะพหุนิยมของภูมิภาค รัฐภูมิภาคเกิดจากวิวัฒนาการโดยสมัครใจของกลุ่ม
ประชาคมระดับชาติสู่การเป็นรูปแบบใหม่ของหน่วยการเมืองที่มีการใช้อธิปไตยร่วมกันเพ่ือประโยชน์สูงสุด
ส าหรับทุกคน ผลประโยชน์แห่งชาติยังคงเป็นสิ่งที่ส าคัญสูงสุด อ านาจการท างาน อ านาจ และการตัดสินใจ
ไม่ได้มีลักษณะรวมศูนย์ แต่กระจายลงเป็นระดับต่างๆ ทั้งระดับท้องถิ่น ภูมิภาคย่อย ระดับชาติ และมห
ภูมิภาค/เหนือชาติ (macro-regional/super-national) 
กิจกรรม 2.2.1 

ภูมิภาคในแง่ของการรวมกลุ่มระหว่างประเทศคืออะไร เกี่ยวข้องอะไรกับความเป็นภูมิภาค 
แนวตอบกิจกรรม 2.2.1 

ภูมิภาคหรือความร่วมมือระหว่างหลายรัฐชาติที่มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และมีประวัติศาสตร์ร่วมกัน หรือ
หลายรัฐชาติที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกันตามภูมิศาสตร์ และมีความเหมือนกันในระดับหนึ่ง รัฐชาติเกือบทุกชาติต่างอยู่
ในพ้ืนที่ภูมิภาค หรือคาบเกี่ยวไปถึงระดับกลุ่มสังคมภูมิภาค เพราะความใกล้ชิดระดับกลุ่มสังคมภูมิภาคขึ้นไป
จึงจะสามารถก่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างรัฐในกลุ่ม 
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เรื่องท่ี 2.2.2 
ภูมิภาคนิยม  
 ประชาคมเศรษฐกิจยุโรปเป็นต้นแบบส าคัญท้ังด้านการท างานเชิงประจักษ์และการศึกษาเชิงวิชาการ
เกี่ยวกับภูมิภาคนิยม (regionalism) การที่รัฐชาติที่พัฒนามาจากระบบเวสต์ฟาเลียเข้าร่วมมือกันโดยมี
เป้าหมายบางอย่างร่วมกัน มีแนวทางการท างานลักษณะเดียวกัน และอาจพัฒนาผสานหลอมตัวกันให้เป็นหนึ่ง
เดียวกันของรัฐต่างๆ ที่ตั้งอยู่ใกล้กันโดยสมัครใจทีไ่ม่ใช่จักรวรรดิ เป็นสิ่งที่ตอกย้ าอิทธิพลของยุโรปในแง่
ความคิดด้านความเป็นเอกภาพของยุโรป (European Unity) ทีมี่อยู่ในประวัติศาสตร์ยุโรปมายาวนานตั้งแต่
ยุคกรีก ต่อเนื่องมาจนถึงการบูรณาการยุโรปในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง32  

เมื่อพิจารณาถึงการรวมกลุ่มภูมิภาคในยุคใหม่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ชิฟและวินเทอร์ มีทัศนะ
ว่าเป็นผลมาจากการตระหนักถึงผลเสียของการใช้นโยบายชาตินิยมทางเศรษฐกิจช่วงทศวรรษท่ี 1930 จน
ส่งผลท าให้ระบบการค้าระหว่างประเทศวุ่นวาย รวมถึงแนวคิดอุดมคตินิยม (idealism) และสากลนิยม 
(internationalism) ทีส่่งเสริมโดยสหรัฐอเมริกา การรวมกลุ่มภูมิภาคเริ่มเกิดขึ้นในยุโรปด้วยการสร้างสหภาพ
ศุลกากรเบเนลักซ์ใน ค.ศ. 1947 ระหว่างประเทศเบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ และลักเซมเบิร์ก และประชาคมถ่าน
หินและเหล็กกล้ายุโรป (European Coal and Steel Community: ECSC) ใน ค.ศ. 195133 ระหว่างฝรั่งเศส 
เยอรมนตีะวันตก อิตาลี เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ และลักเซมเบิร์ก ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของประชาคมเศรษฐกิจ
ยุโรปในเวลาต่อมา เป็นที่น่าสังเกตว่า สาเหตุส าคัญของการรวมกลุ่มภูมิภาคคือความพยายามในการจัด
ระเบียบสร้าง (ชาติ) ยุโรปขึ้นใหม่หลังจากความเสียหายอย่าหนักจากสงครามโลก34 นอกจากนี้ การตระหนัก
ถึงผลเสียของแนวคิดชาตินิยมที่แพร่หลายตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่สองท าให้ชาติยุโรปพยายามหาทางสร้าง
ความร่วมมือระหว่างกันโดยไม่ยึดติดกับความส าคัญสูงสุดของอธิปไตย อ านาจการตัดสินใจตัดสินนโยบายแต่
เพียงเฉพาะชาติตน และการค านึงถึงแตเ่พียงผลประโยชน์แห่งชาติสูงสุดของตน การหันมารวมกลุ่มของทั้ง
ประเทศกลุ่มเบเนลักซ์และประชาคมเศรษฐกิจยุโรปจัดไดว้่าเป็นการรวมกลุ่มระหว่างรัฐชาติสมัยใหม่ภายใตยุ้ค
เศรษฐกิจสมัยใหม่อย่างจริงจังเป็นครั้งแรก 

กระแสภูมิภาคนิยมนั้นสามารถแบ่งออกได้ตามพัฒนาการท างานของสหภาพยุโรปและพลวัตของ
ระบบเศรษฐกิจการเมืองโลก  

ภูมิภาคนิยมระลอกแรก (The first wave of regionalism) เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่การบูรณาการยุโรปหลัง
สงครามโลกครั้งที่สองต่อเนื่องมาจนถึงปลายทศวรรษที่ 1980 และต่อด้วยภูมิภาคนิยมระลอกที่สองที่รู้จักกัน
ว่าเป็น “ภูมิภาคนิยมใหม่” (New Regionalism) ซึ่งมลีักษณะเป็นภูมิภาคนิยมแบบเปิด เนื่องจากมีลักษณะ
ของการตอบสนองต่อกระแสการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจและโลกาภิวัตน์ (หลังสงครามเย็น) แต่ภูมิภาคนิยมใหม่
ไม่ได้ลบล้างคุณลักษณะเดิมของภูมิภาคนิยมเก่าไปทั้งหมด เพียงแต่ภูมิภาคนิยมใหม่จะเน้นการใช้ทรัพยากร 
                                                           
32 Söderbaum, op.cit., p. 8. 
33 Ibid., pp. 4-5. 

34 Ibid., p. 5. 
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อ านาจต่อรอง และอาจรวมถึงอธิปไตยของชาติร่วมกัน ทั้งนี้เป็นเพราะกระแสโลกาภิวัตน์ได้จ ากัด
ความสามารถของรัฐชาติทีจ่ะด าเนินนโยบายตามแนวทางภูมิภาคนิยมเก่าได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดิม โลกา
ภิวัตน์ท าให้การบริหารจัดการภายในของรัฐท าได้ยากข้ึนเมื่อต้องเปิดกว้างต่อสิ่งต่างๆ ทีเ่กิดข้ึนนอกอาณาเขต
ดินแดน โลกาภิวัตน์ยังท าให้เวทีพหุภาคีเพ่ือจัดการระเบียบและผลประโยชน์ส่วนรวมนั้นท างานได้ยากขึ้น 
ภูมิภาคนิยมใหม่ไดข้ยายการท างานร่วมมือทีน่อกเหนือไปจากด้านการค้าหรือเศรษฐกิจ แตข่ณะเดียวกัน ก็ได้
ขยายความร่วมมือภายในภูมิภาคให้ครอบคลุมถึงด้านการเมือง สังคม และวัฒนธรรม ลักษณะเช่นนี้เอื้อ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาและประเทศก าลังพัฒนา ดังนั้นภูมิภาคนิยมใหม่จึงกลายเป็นเครื่องมือส าหรับการ
พัฒนาด้วย35 

แนวคิดภูมิภาคนิยมแบบดั้งเดิมวางอยู่บนกรอบคิดท่ีนโยบายและการปฏิบัติต่างๆ ขององค์การถาวร
ระหว่างรัฐ โดยการเป็นสมาชิกขององค์กรจ ากัดวงอยู่เฉพาะรัฐที่อยู่ในพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ที่จ ากัด (ซึ่งยังคงเป็น
แนวคิดมีความส าคัญอย่างเด่นชัด) ขณะทีแ่นวคิดภูมิภาคนิยมใหม่เป็นทั้งการขยายความและการปรับปรุง
ทบทวนแนวคิดภูมิภาคนิยมที่พัฒนาขึ้นมาก่อนหน้า โดยรวมองค์การ ตัวแสดงและประเด็นศึกษาใหม่ๆ เพ่ิม
เข้าไปด้วย ฟอว์เซ็ตท์ สรุปว่า ภูมิภาคนิยมเก่าจะเน้นองค์การระดับภูมิภาคระหว่างรัฐยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 
2 ขณะที่ภูมิภาคนิยมใหม่มองรวมถึงแง่มุมด้านปฏิสัมพันธ์ทั้งทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการระหว่างตัวแสดง
รัฐและตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ ส่วนการบูรณาการระดับภูมิภาคคือการเข้ามารวมตัวกันของหน่วยดั้งเดิมที่แตกต่าง
กันไป และมีการสร้างหน่วยงานเหนือชาติขึ้น ดังนั้น การบูรณาการระดับภูมิภาคจึงเป็นส่วนย่อย (subset) 
ของกิจกรรมที่จัดว่าเป็นภูมิภาคนิยมเช่นกัน เป็นที่น่าสังเกตว่า ความก้าวหน้าของการบูรณาการที่มีลักษณะ
เหนือชาตินอกสหภาพยุโรปมีอย่างจ ากัดมาก36 
 ขณะเดียวกัน พัฒนาการของภูมิภาคนิยมยังอาจพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของความร่วมมือ โดยการ
พิจารณากรอบด้านการครอบคลุม (ในแง่ของอ านาจขององค์การภูมิภาค) ความสามารถ (เครื่องมือ) และความ
แน่นแฟ้นเชิงอัตลักษณ์ร่วมและความเป็นอิสระ (ของรัฐชาติ) ฟาน ลังเกนโฮฟ (van Langenhove) และมาร์
เคซี (Marchesi) ได้แบ่งภูมิภาคนิยมตามแนวทางนี้ออกเป็นสามยุคคือ ภูมิภาคนิยมยุคแรก เน้นการท างาน
บูรณาการทางเศรษฐกิจ โดยเริ่มต้นการเปิดเสรีทางการค้า (ตามแนวทางของ เบลา บาลัสซา) ขจัดอุปสรรค
เพ่ือให้เกิดการค้าและการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตเสรีข้ามพรมแดน แล้วจึงสร้างระบบอัตราภาษีศุลกากร
ร่วมกัน (common external tariff) ตลาดร่วม และสหภาพทางเศรษฐกิจตามล าดับ ขั้นตอนภูมิภาคนิยมยุคนี้
มีสหภาพยุโรป (ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป) เป็นตัวกระตุ้นส าคัญ อาเซียนเองก็ถือก าเนิดโดยมีสหภาพยุโรปเป็น
แนวทางต้นแบบเช่นกัน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะเกิดองค์การระดับภูมิภาคข้ึนมาท่ัวโลก แต่ก็มีเพียงไมก่ี่องค์การ
ที่สามารถสร้างความก้าวหน้าตามแนวหลักการบูรณาการทางเศรษฐกิจได้ เพราะส่วนใหญ่แล้วองค์การระดับ

                                                           
35ด ูTipparat Bubpasiri. (2009). “The European Union as an Interregional Actor: The European Union’s 
Relations with Global Regions,” Research Paper. Centre for European Studies, Bangkok. p. 13. 

36 Louise Fawcett, “The History and Concept of Regionalism,” Conference Paper No. 4/2012, 5th Biennial 
Conference, Valencia (Spain), 5, http://ssrn.com/abstract=2193746. 
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ภูมิภาคที่เกิดขึ้นมักจะท างานร่วมมือเน้นด้านการเมืองและความม่ันคงเป็นหลัก ซึ่งเป็นผลจากสภาพแวดล้อม
สงครามเย็น โดยสรุปแล้ว ภูมิภาคนิยมแบบเก่า (Old Regionalism) นั้นเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปลายทศวรรษท่ี 
1940 และเริ่มเสื่อมลงตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1970 
 ภูมิภาคนิยมยุคที่สอง ได้ขยายการท างานร่วมมือกันเลยไปจากเรื่องเศรษฐกิจ โดยสหภาพยุโรปยังคงมี
บทบาทเป็นผู้น าในแนวทางการบูรณาการเช่นนี้ การท างานในยุคนี้เน้นการสร้างประชาคมที่แท้จริงหรือการ
สร้างความเชื่อมโยงและอัตลักษณ์ของภูมิภาค เนื่องจากเห็นว่าการบูรณาการระดับภูมิภาคไม่อาจประสบ
ความส าเร็จได้จากการใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่องค์ประกอบด้านสังคมก็มีความส าคัญต่อ
การสร้างประชาคมการบูรณาการเช่นกัน การเป็นภูมิภาคการค้าเสรีหรือเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงนั้นไม่
เพียงพอ แตต่้องเพ่ิมเสริมกระบวนการภูมิภาคนิยมให้หลากหลายมิติทั้งด้านการเมือง การพัฒนา วัฒนธรรม 
และด้านสังคมอ่ืนๆ ด้วย ภูมิภาคนิยมยุคท่ีสองนี้จึงอาจเรียกว่า “ภูมิภาคนิยมใหม่” ด้วย 
 ภูมิภาคนิยมยุคที่สาม นั้นได้รวมเอาปัจจัยภายนอกเข้ามาเป็นองค์ประกอบในการท างานด้วย สหภาพยุโรป
ยังคงเป็นผู้น าในการด าเนินงานในยุคนี้ โดยการแสดงบทบาทระดับระหว่างประเทศมากข้ึนในด้านต่างๆ ที่
นอกเหนือไปจากแสดงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของภูมิภาค37 เช่นกรณีสหภาพยุโรปที่มีนโยบายร่วมด้าน
ต่างประเทศและความม่ันคง (Common Foreign and Security Policy: CFSP) นโยบายด้านการให้ความ
ช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนานโยบายเขตเพ่ือนบ้าน กล่าวโดยสรุปคือ ภูมิภาคนิยมยุคแรกนั้นค่อนข้างจะเน้น
กิจการภายในภูมิภาคและเชิงกีดกัน ภูมิภาคนิยมยุคท่ีสองมุ่งสร้างนโยบายเป็นหนึ่งเดียว พร้อมกับมีลักษณะ
เปิดต่อภายนอก ขณะที่ภูมิภาคนิยมยุคที่สามเพ่ิมการมีบทบาทของภูมิภาคในระดับโลก โดยเฉพาะ
ความสัมพันธ์กับภูมิภาคอ่ืนหรือระหว่างภูมิภาค (inter- regional) 

ในยุคหลังสงครามเย็นที่กลุ่มค่ายเศรษฐกิจแบบวางแผนจากส่วนกลางสลายตัวไป เป็นช่วงเวลาที่
พลวัตการรวมกลุ่มเพ่ิมสูงขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ในเชิงปริมาณ เกิดการรวมกลุ่มระหว่างประเทศ
ใหม่ๆ เพ่ิมข้ึนในแทบทุกภูมิภาค ในเชิงคุณภาพ กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีมีอยู่เดิมต่างก็พยายาม
ปรับและเสริมสร้างการท างานของกลุ่มโดยเฉพาะในด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 

การที่ประเทศต่างๆ เลือกแนวทางการรวมกลุ่มระดับภูมิภาคหรือรักษานโยบายภูมิภาคนิยมอย่าง
แพร่หลายและกระตือรือร้น โดยเฉพาะหลังสงครามเย็นสิ้นสุด มาจากสาเหตุหลายประการด้วยกัน การ
สลายตัวของค่ายตะวันออกที่น าโดยสหภาพโซเวียตท าให้ชาติต่างๆ ในค่ายที่แตเ่ดิมใช้ระบบเศรษฐกิจแบบ
สังคมนยิมวางแผนจากส่วนกลาง เปลี่ยนแปลงหันมาใช้ระบบเศรษฐกิจแบบตลาด (ทุนนิยม) และระบบ
การเมืองแบบประชาธิปไตย ซ่ึงนั่นหมายถึง สภาวะที่เศรษฐกิจโลกที่อยู่บนพ้ืนฐานระบบตลาดขยายตัวขึ้น
อย่างมากจากการเข้าร่วมของประเทศต่างๆ ที่เพ่ิมขึ้น ในขณะเดียวกัน ชาติตะวันตกเองก็ได้สนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศอดีตค่ายตะวันออกอย่างเต็มท่ี ขณะที่ประเทศอ่ืนๆ เองก็ตระหนักถึงสถานการณ์การ

                                                           
37Luk Van Langenhove and Ana-Cristiana Costea, “The EU as a Global Actor and the Emergence of ‘Third 
Generation’ Regionalism,” UNU-CRIS Occasional Papers (0-2005/14), 3, 
http://cris.unu.edu/sites/cris.unu.edu/files/O-2005-14.pdf  

http://cris.unu.edu/sites/cris.unu.edu/files/O-2005-14.pdf
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ขยายตัวของตลาดโลกอย่างรวดเร็ว ซึ่งหมายถึงการแข่งขนัที่เพ่ิมสูงขึ้น ทั้งยังตระหนักดีว่าการเปิดทาง
เศรษฐกิจเป็นหนทางที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา (ไม่ใช่แนวทางที่ปิดก้ัน) ดังนั้น วิธีที่หนึ่งลดความวิตกกังวล
ต่อการเปิดเสรีของเศรษฐกิจของประเทศก็คือการร่วมมือกับประเทศอ่ืนๆ ในลักษณะรวมกลุ่มภูมิภาค 
สภาพการณ์ดังกล่าวยังส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา และพร้อมกับย้อนมา
เป็นตัวกระตุ้นการรวมกลุ่มอีกด้วย กล่าวคือสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการรวมกลุ่มภูมิภาคจากการ
คัดค้านมาสู่การส่งเสริม อันเนื่องมาจากความคืบหน้าที่ล่าช้าอย่างมากในการเจรจาระดับพหุภาคีของความตก
ลงทั่วไปว่าด้วยภาษีและศุลกากร (General Agreement on Tariffs and Trade: GATT) ขณะเดียวกัน เชื่อ
กันว่ามีกลุ่มธุรกิจอเมริกันเองก็มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายเช่นนี้ของสหรัฐอเมริกา เพราะ
ความสามารถในการแข่งขันของสหรัฐอเมริกาลดลง ทั้งเมื่อสงครามเย็นจบลง สหรัฐอเมริกาก็ไม่ต้องการจะ
แบกรับภาระในการจัดการเศรษฐกิจระบบโลกโดยไม่ได้รับผลประโยชน์ที่ชัดเจนจากตลาดโลก เวทีเล็กระดับ
ภูมิภาคหรือทวิภาคีย่อมจะเป็นช่องทางที่สหรัฐอเมริกาจะมีโอกาสได้รับผลประโยชน์ชัดเจนกว่า38 การเข้ามา
รวมกลุ่มกันของกลุ่มประเทศจ านวนหนึ่งยังกลายเป็นที่นิยม เนื่องจากการเจรจากันบนเวทีขนาดเล็กนั้นมี
โอกาสที่จะได้ผลประโยชน์มากกว่าเวทีพหุภาคีระดับโลก 
 การรวมกลุ่มในช่วงหลังสงครามเย็นนี้ มีวัตถุประสงค์ทั้งทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการ (โดยนัย) คือ 

1. รัฐบาลบางประเทศต้องการแสดงความชัดเจนต่อการยึดถือบางนโยบาย โดยเฉพาะนโยบายด้าน
เศรษฐกิจและรวมถึงการด้านการเมือง เช่น ระบอบประชาธิปไตย เพ่ือส่งสัญญาณเพ่ือต่อนักลงทุนทั้งภายใน
และต่างประเทศ 

2. ความต้องการเข้าสู่ตลาดส าคัญหลักของเศรษฐกิจให้มั่นคงมากข้ึน 
3. แรงกดดันของกระแสโลกาภิวัตน์ (ท่ีเป็นผลมาจากการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจตลาดเสรี/ทุน

นิยมโลก) ท าให้ทั้งภาคธุรกิจและรัฐบาลต้องพยายามแข่งขันในตลาดที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิม การแข่งขันท่ี
เข้มข้นกว่าเดิม และเข้าถึงเทคโนโลยีและการลงทุนของต่างประเทศ 

4. ความพยายามของรัฐบาลต่างที่จะคงอธิปไตยของตนด้วยการน าอ านาจอธิปไตยด้านนโยบาย
เศรษฐกิจบางเรื่องไปใช้ร่วมกัน เนื่องจากนโยบายเศรษฐกิจบางเรื่องนั้นรัฐชาติส่วนใหญ่นั้นมีขนาดเล็กเกินกว่า
ทีจ่ะด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผล 

5. ความต้องการที่จะกระตุ้นระบบความตกลงทางเศรษฐกิจแบบพหุภาคี (องค์การการค้าโลก) ให้เร็ว
ขึ้นและเหนียวแน่นลึกลงมากขึ้นโดยเฉพาะในบางด้าน ด้วยการแสดงให้เวทีพหุภาคีเห็นว่า ระเบียบแนวทาง
ของเศรษฐกิจโลกมิได้ขึ้นอยู่กับองค์การการค้าโลกแต่เพียงผู้เดียว โดยการสร้างกลุ่มที่พลังอ านาจในระบบเวที
พหุภาคีขององค์การการค้าโลก 

                                                           
38 Patrice Franko and Stephen C. Stamos Jr., (2017). The Puzzle of Twenty-First Century: An International 
Economics Primer. Lanham: Rowman Littlefield p. 9-10. 
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6. ความต้องการที่จะช่วยเหลือชาติเพ่ือนบ้านให้มีเสถียรภาพ และความเจริญก้าวหน้าไม่ว่าจะด้วย
เหตุผลของความปรารถนาดีอย่างจริงใจ (altruistic) หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการขยายตัวของความวุ่นวายและ
ประชากรอพยพ 

7. ความกริ่งเกรงว่าจะถูกท้ิงจากกระแสภูมิภาคนิยมไม่ว่าจะเพราะเป็นผลเสียอย่างแท้จริงที่ “ตก
ขบวน” หรือเพียงเพราะว่าเห็นชาติอ่ืนๆ ท ากัน39  
กิจกรรม 2.2.2 

การรวมกลุ่มเป็นองค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเกี่ยวข้องอย่างไรกับภูมิภาคนิยม 
แนวตอบกิจกรรม 2.2.2 

องค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเกิดข้ึนจากรัฐที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันร่วมสร้างสถาบันการ
ท างานประสานนโยบายและการปฏิบัติต่างๆของ ทั้งนี้การเป็นสมาชิกนั้นจ ากัดเฉพาะรัฐที่อยู่ในพ้ืนที่ทาง
ภูมิศาสตร์ มีการท างานที่มีการจัดการเชิงสถาบันสูง เป็นการท างานทางการเมืองที่เด่นชัดระหว่างรัฐแบบบนสู่
ล่าง กระแสภูมิภาคนิยมนั้นจึงถูกแบ่งตามทั้งพัฒนาการท างานของสหภาพยุโรป (การเพ่ิมบทบาทในกิจกรรมที่
หลากหลายขึ้น) และพลวัตของระบบเศรษฐกิจการเมืองโลก หลังสงครามเย็นสิ้นสุด ตลาดโลกมีการขยายตัว
อย่างมากจึงท าให้การเข้ามารวมกลุ่มกันของกลุ่มชาติจ านวนหนึ่ง ยังกลายเป็นที่นิยมเนื่องจากการเจรจากันบน
เวทีขนาดเล็กนั้นมีโอกาสที่จะได้ผลประโยชน์มากกว่าเวทีพหุภาคีระดับโลก  
 
 
 

                                                           
39 Schiff and Winters, Regional Integration and Development. pp. 6-9. 
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เรื่องท่ี 2.2.3 ภูมิภาคาภิวัตน์  
การท างานความร่วมมือของกลุ่มภูมิภาคที่เกิดขึ้นจากแนวคิดภูมิภาคนิยม มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ 

“ความเป็นภูมิภาค” (regionness) ของภูมิภาคนั้น และภูมิภาคาภิวัตน์ (regionalisation) ดังนั้น หากจะท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับการรวมกลุ่มภูมิภาค นอกเหนือไปจากแนวคิดภูมิภาคนิยมแล้ว ก็จ าเป็นต้องท าความเข้าใจ
ประเด็นส าคัญทั้งสองประเด็นนี้ด้วย 

การเมืองโลกท าให้บรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่างรัฐเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ระบบเศรษฐกิจแบบ
ตลาดของโลกขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วภายหลังการเสื่อมสลายของค่ายสังคมนิยม ภูมิภาคนิยมแบบเก่าจึงแปร
สภาพและเกิดเป็นภูมิภาคนิยมแบบใหม่ในระดับโลก ซ่ึงรวมไปถึงความตกลงต่างๆ ด้านการค้าระดับภูมิภาคที่
มีลักษณะเปิดต่อภายนอก (กลุ่ม) มีลักษณะที่เป็นภูมิภาคที่มีการกีดกัน (protectionism) ลดลง และมี
ลักษณะต่อต้านการครอบง า (hegemony) กล่าวคือ เกิดการรวมกลุ่มภูมิภาคจากความต้องการภายในของ
ภูมิภาคเอง โดยมิใช่มาจากความต้องการหรือการก ากับของมหาอ านาจภายนอก ภูมิภาคนิยมใหม่ยังมีลักษณะ
หลายมิต ิเป็นพหุนิยมมากขึ้นด้วย การท างานร่วมกันไม่จ ากัดเพียงด้านความมั่นคงและด้านการค้าเหมือนแต่
เดิม นอกจากนั้น การออกแบบการจัดการเชิงสถาบันการท างานก็มีความแตกต่างหลากหลายกันไป ขณะที่
ภาคธุรกิจและประชาสังคมมีความส าคัญมากข้ึนในกระบวนการภูมิภาคาภิวัตน์ ตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐก็มีบทบาท
ส าคัญในภูมิภาคนิยมใหม่ กลุ่มผลประโยชน์ภาคธุรกิจและบริษัทข้ามชาติไม่เพียงแต่ท าธุรกิจในระดับโลก
เท่านั้น แตพ่วกนี้ยังสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคด้วย บทบาทของตัวแสดงภาคธุรกิจมี
ความโดดเด่นมากในการผลักดันให้เกิดตลาดร่วมยุโรป (เรียกชื่อเฉพาะว่า “ตลาดเดียว” -The Single 
Market) เช่นเดียวกับกลุ่มผลประโยชน์ธุรกิจที่เป็นผู้ผลักดันให้เกิดข้อตกลงการเสรีอเมริกาเหนือ (North 
American Free Trade Agreement: NAFTA)40  

ในขณะที่ภูมิภาคนิยมนั้นมีลักษณะเป็นการท างานที่มีการจัดการเชิงสถาบันสูง และเป็นการท างาน
ทางการเมืองที่เด่นชัดระหว่างรัฐ (intergovernmental) แบบบนสู่ล่าง ภูมิภาคาภิวัตน์มีลักษณะเป็น
กระบวนการทางสังคมจากล่างสู่บน และขับเคลื่อนจากเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเป็นประจ าสม่ าเสมอ (ไม่ใช่ตาม
จังหวะการผลักดันนโยบายของรัฐ) เบรสลินและฮิกกอตต์ (Breslin and Higgott) ชี้ว่า ภูมิภาคนิยมคือแผน
โครงการความร่วมมือที่น าโดยรัฐอันเป็นผลมาจากการเจรจาและความตกลงระหว่างรัฐ ขณะที่ภูมิภาคาภิวัตน์
เป็นกระบวนการการบูรณาการที่แทบจะไม่รับผลจากนโยบายของรัฐ แตเ่ป็นการผลักดันโดยพลังของตลาด 
จากกระบวนการค้าและการลงทุนของเอกชน และจากนโยบายและการตัดสินใจของบรรดาบริษัทห้างร้าน 
อย่างไรก็ตาม ภูมิภาคนิยมและภูมิภาคาภิวัตน์มีความเกี่ยวพันกันอย่างยิ่ง กระบวนการทางสังคมอย่างไม่เป็น
ทางการของภูมิภาคาภิวัตน์ที่ด าเนินไปช่วงหนึ่งอาจสามารถกระตุ้นให้เกิดภูมิภาคนิยมที่รัฐเป็นผู้น าได้หรือ
กระบวนการอาจเกิดข้ึนในทิศทางตรงกันข้ามได้เช่นกัน41  
                                                           
40 Söderbaum, Early, Old, New and Comparative Regionalism, 16, pp. 18-19. 
41 Shaun Breslin and Richard Higgott, “Studying Regions: Learning from the Old, Constructing the New,” 
New Political Economy 5: 3 (2000): 344. อ้างใน Timo Behr and Juha Jokela, “Regionalism Governance: The 
Emerging Agenda,” pp. 4-5. 
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“ภูมิภาค” นั้นในแง่หนึ่งคือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น หรือเป็นการประกอบสร้างทางสังคม (social 
construction) ไม่ต่างจากรัฐและชาติ เพราะที่จริงแล้ว ก็เป็นสิ่งที่ถูกคิดก าหนดขึ้นมาจากความคิดเรื่องอาณา
เขตดินแดน (territory) ของความเป็นรัฐชาติ ดังนั้นภูมิภาคจึงมีลักษณะเป็นพลวัตที่ทั้งถูกสร้าง สร้างใหม ่และ
ขจัดไปได้ (made, remade, and unmade) ในขณะทีภ่าคประชาสังคมนั้นมีบทบาทส าคัญในกระบวนการ
ภูมิภาคาภิวัตน์ โดยเฉพาะในแง่ของการแก้ปัญหาของภารกิจงานและการเสนอบริการแก่ประชาชน ทั้งนี้
เพราะภูมิภาคนิยมใหม่มีความจ าเป็นที่ต้องก้าวข้ามโครงสร้างและพรมแดนของแต่ละชาติเพ่ือการแบ่งปัน
ข้อมูลและการเรียนรู้ร่วมกัน ภาคประชาสังคมในแต่ละชาติจึงเข้ามาเกี่ยวพันกันมากขึ้นในระดับภูมิภาค และ
ในบางกรณีเลยไปถึงภาคประชาสังคมระดับโลกด้วย42  
กิจกรรม 2.2.3 

กิจกรรมของภูมิภาคาภิวัตน์เป็นเช่นไร ครอบคลุมด้านใดบ้าง 
แนวตอบกิจกรรม 2.2.3 

ภูมิภาคาภิวัตน์เป็นกระบวนการการบูรณาการที่แทบจะไม่รับผลจากนโยบายของรัฐแต่ผลักดันโดย
พลังของตลาด จากกระบวนการค้าและการลงทุนของเอกชน กระบวนการทางสังคมอย่างไม่เป็นทางการของ
ภูมิภาคาภิวัตน์ที่ด าเนินไปช่วงหนึ่งอาจสามารถกระตุ้นให้เกิดภูมิภาคนิยมที่รัฐเป็นผู้น าได้หรือกระบวนการ
กลับตรงกันข้ามกันก็สามารถเกิดข้ึนได้เช่นกัน ภาคประชาสังคมนั้นมีบทบาทส าคัญด้านภูมิภาคาภิวัตน์
โดยเฉพาะในแง่ของการแก้ปัญหาของภารกิจงาน และการเสนอบริการ เนื่องจากการติดต่อพ่ึงพาอาศัยกันมาก
ขึ้นท าให้ต้องก้าวข้ามโครงสร้างและพรมแดนของแต่ละชาติเพ่ือการแบ่งปันข้อมูลและการเรียนรู้ร่วมกันภาค
ประชาสังคมในแต่ละชาติจึงเข้ามาเกี่ยวพันกันมากขึ้นในระดับภูมิภาค และในบางกรณีเลยไปถึงภาคประชา
สังคมระดับโลกด้วย 
 

                                                           
42ด ูSöderbaum, Early, Old, New and Comparative Regionalism, 18. 
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เรื่องท่ี 2.2.4 การบูรณาการระดับภูมิภาค 
ภูมิภาคนิยมน าไปสู่การก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาค (regional organisation) ซ่ึงก่อตั้งขึ้นจาก
การมีความตกลงและกฎบัตรที่ท าให้องค์การนั้นมีสถานะตามกฎหมายระหว่างประเทศ และสถานะนี้ยังได้รับ
การรับรองจากสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศระดับสากล เช่น องค์การการค้าโลก แต่ภูมิภาคท่ีมี
องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศนั้นอาจมีความเป็นภูมิภาคที่แตกต่างหลากหลายกันไป  
 ประสบการณ์ของการบูรณาการยุโรปที่สะท้อนออกมาให้เห็นจากแนวคิดเกี่ยวกับการบูรณาการ ทั้ง
แนวคิดสหพันธ์นิยมและสมาพันธ์นิยม จะมีแง่มุมที่เอ่ยถึงอ านาจเหนือชาติที่คัดค้านอ านาจอธิปไตยของชาติ 
แนวสัมพันธ์นิยมของดอยช์ก็กล่าวถึงประชาคมควบรวมที่มีการปกครองร่วมกัน ขณะทีแ่นวคิดกลุ่มภารกิจนิยม
เน้นถึงอ านาจอิสระของตนเองทีไ่ม่ขึ้นกับรัฐชาติส าหรับหน่วยงานใหม่ที่สร้างขึ้นเพ่ือมาท างานเฉพาะด้านโดย
ผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้น แนวคิดการบูรณาการทางเศรษฐกิจยังมีมิติที่เก่ียวข้องกับการที่สถาบัน
หน่วยงานที่ท างานบูรณาการได้รับอ านาจ (competence) ตามท่ีรัฐสมาชิกตกลงยินยอมมอบให้เพ่ือท าหน้าที่
ตัดสินนโยบายในการท างานร่วมมือกัน การบูรณาการที่ก้าวหน้าลึกลง (deeper) หรือการที่มีความร่วมมือใน
ด้านนโยบายต่างๆ หลากหลายด้านมากขึ้นหรือกว้างขึ้นหมายถึงการที่สถาบันบริหารของกลุ่มภูมิภาคนั้นได้รับ
อ านาจมากข้ึน43 ดังนั้นการวัดความก้าวหน้าของการบูรณาการจึงดูได้จากอ านาจเหนือชาติที่สถาบันท างาน
บูรณาการระดับภูมิภาคได้รับเพ่ิมมากข้ึน และสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าการบูรณาการกับแนวทางเหนือชาตินิยม 
(Supranationalism) นั้นเป็นสิ่งอยู่ร่วมกันและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน แม้กระทั่งแนวคิดการบูรณา
การทางเศรษฐกิจก็ยังคาดการณ์ความก้าวหน้าของการท างานร่วมกันที่จ าเป็นต้องมีการสร้างหน่วยการตัดสิน
ในใหม่ข้ึนมาตัดสินในในนโยบายเศรษฐกิจ 
 ในส่วนของสหภาพยุโรป การบูรณาการยุโรปได้ถูกออกแบบมาให้มีลักษณะเหนือชาติตั้งแต่ตอน
เริ่มต้น การมีลักษณะเหนือชาติหรือมีการโอนอธิปไตยของชาติ (บางส่วนบางนโยบาย) มาเพ่ือใช้ร่วมกัน 
(sovereignty pooling) ถือเป็นความคิดสร้างสรรค์ใหม่และคุณลักษณะเด่นของสหภาพยุโรป สหภาพยุโรป
สร้างคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ให้เป็นสถาบันบริหารหลักท่ีท างานเกี่ยวกับการบูร
ณาการ มีอ านาจริเริ่มและตัดสินนโยบายหลากหลายด้านตามกรอบสนธิสัญญาซ่ึงเป็นกรอบกฎหมายสูงสุด 
หรือกรอบการแบ่งสรรอ านาจระหว่างรัฐสมาชิกและสถาบันภูมิภาค และมีกติกาการท างานในรูปแบบที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน คณะกรรมาธิการประกอบไปด้วยตัวแทนที่มลีักษณะเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูง 
(technocrats) จากรัฐสมาชิกที่มีอิสระในการท างานโดยไมต่กอยู่ภายใต้การก ากับควบคุมของรัฐชาติ และ
ท างานเพ่ือผลประโยชน์ของชาติสมาชิกโดยรวมหรือของภูมิภาค ขณะเดียวกันสถาบันหลักของสหภาพยุโรปยัง
มีคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (The Council of the European Union or the Council of Ministers) ซึ่ง
เป็นที่ประชุมระดับรัฐมนตรีหรือตัวแทนของรัฐบาลรัฐชาติทีม่ีอ านาจในการตัดสินนโยบายของกลุ่มอยู่ ขณะที่
นโยบายบางด้านที่บางรัฐชาติสมาชิกสหภาพยุโรปยังถือว่าเป็นผลประโยชน์ส าคัญอย่างยิ่งก็ยังคงเป็นอ านาจ

                                                           
43John Ravenhill. (2017). “Regional Trade Agreements,” in Global Political Economy, 5th ed. ed. John 
Ravenhill Oxford: Oxford University Press. p. 160. 
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การตัดสินใจของที่ประชุมสุดยอด (Summit) ของผู้น ารัฐบาลหรือสมัชชายุโรป (The European Council) 
ดังนั้นกระบวนการการบูรณาการยุโรปก็ยังคงมีแนวทางการด าเนินงานทั้งลักษณะเหนือชาตินิยมและลักษณะ
ระหว่างรัฐ และประเด็นนี้เป็นประเด็นส าคัญต่อการพัฒนาการท างานบูรณาการยุโรปมาโดยตลอดจนเกิด
ปัญหาใหญ่คือกรณี Brexit ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนจ านวนมากยังค านึงผลประโยชน์เฉพาะชาติตนและ
ยึดความส าคัญของรัฐชาติ 

การท างานบูรณาการระดับภูมิภาคของกลุ่มภูมิภาคส่วนใหญ่มักมีลักษณะภูมิภาคนิยม หรือเป็นแผน
โครงการหรือเป็นนโยบาย ความร่วมมือของรัฐเชิงระหว่างรัฐและโดยรัฐ ทั้งยังมักเริ่มการท างานร่วมกันด้วย
สร้างเป็นเขตการค้าเสรีที่ไม่จ าเป็นต้องมีการปรับอัตราภาษีศุลกากร ซึ่งกรณีหลังเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการ
สร้างสถาบันบริหารระดับภูมิภาคเพ่ือประสานนโยบายของรัฐสมาชิก แต่โดยส่วนใหญ่รัฐต่างๆ ที่รวมกลุ่มกัน
เชิงภูมิภาคนิยมก็ไม่มีหน่วยงานของชาติตนที่มีหน้าที่ผลักดันการบูรณาการให้ก้าวหน้าหรือลึกมากข้ึน ไม่มีการ
สร้างหน่วยที่มีอ านาจหน้าที่ระดับภูมิภาค ตัวอย่างเช่น อาเซียนซึ่งแม้ว่าจะมีส านักงานเลขาธิการ แต่ก็ไม่มี
อ านาจความรับผิดชอบในการบริหารจัดการองค์การ รัฐสมาชิกอาเซียนไม่มีความต้องการที่จะสร้างสถาบัน
กลางที่มีอ านาจขึ้นมาแบ่งกับรัฐชาติ44 จึงอาจกล่าวได้ว่าการรวมกลุ่มภูมิภาคในโลกส่วนใหญ่นั้นยังคงวิถีปฏิบัติ
ลักษณะความร่วมมือระหว่างรัฐ เป็นแนวทางดัง้เดิมอยู่เนื่องจากยังคงมีทัศนะที่ยังคงความส าคัญของรัฐเป็น
หลัก 
 อาเซียนที่ก่อตั้งแต่ ค.ศ. 1967 นับเป็นองค์การระดับภูมิภาค/ภูมิภาคนิยมท่ียั่งยืนยาวนานองค์การหนึ่ง การ
เกิดข้ึนของอาเซียนนั้นเห็นได้ชัดว่าเป็นความริเริ่มและความพยายามของชนชั้นน าทางการเมืองกลุ่มเล็กๆ เพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้รัฐชาติและเสริมสร้างความมั่นคงร่วมกัน45 นอกจากนั้น บริบทของสงครามเย็นใน
ภูมิภาคยังเป็นปัจจัยผลักดันส าคัญให้ชาติที่เพ่ิงเกิดไม่นานหรือแม้กระทั่งไทยที่ไม่เคยเป็นอาณานิคมจักรวรรดิ
นิยมตะวันตก แต่ก็ยังอยู่บนเส้นทางของการสร้างชาติ ต้องร่วมมือกันต่อสู้กับการขยายตัวของสังคมนิยม
คอมมิวนิสต์ อย่างไรก็ตาม อาเซียนภายใต้การรวมกลุ่มตามแนวทางภูมิภาคนิยมแบบเก่าได้พยายามท่ีจะ
ร่วมมือด้านการลงทุนด้านอุตสาหกรรมและส่งเสริมการค้าระหว่างกัน แต่ก็เห็นไดช้ัดว่าเป็นการผลักดันความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจจากภาคการเมืองโดยผู้ก าหนดนโยบายเป็นส าคัญ ดังนั้นผลการท างานร่วมกันด้านนี้จึงไม่
เกิดผลส าเร็จชัดเจน อาเซียนภายใต้การรวมกลุ่มตามแนวทางภูมิภาคนิยมแบบเก่าหรือในช่วงสงครามเย็นจึงมี
การท างานร่วมกันที่เน้นด้านการเมืองความมั่นคงร่วมในบริบทของสงครามเย็นเท่านั้น 

แม้ใน ค.ศ. 1977 รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้ลงนามในความตกลงว่าด้วยสิทธิพิเศษทางการค้า
อาเซียน หรือ ASEAN PTA (Preferential Trading Arrangements: PTA) ซึ่งเป็นการให้สิทธิพิเศษโดยสมัคร
ใจ และแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ทั้งนี้สิทธิพิเศษส่วนใหญ่อยู่ในรูปของการลดภาษีศุลกากรขาเข้า และการ
ผูกพันอัตราอากรขาเข้า ณ อัตราที่เรียกเก็บอยู่ หลังจากนั้น ก็เกิดโครงการความร่วมมือต่างๆ ตามมา 
                                                           
44 Ibid. 

45 4 ชาติที่ร่วมก่อตั้งอาเซียนนั้นเพือ่ได้รับเอกราชเป็นรัฐอสิระภายหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง ดู Söderbaum, Early, Old, 
New and Comparative Regionalism, p. 16. 
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โดยเฉพาะความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมมีจ านวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการอุตสาหกรรมอาเซียน (ASEAN 
Industrial Project: AIP) ค.ศ. 1980 โครงการแบ่งผลิตทางอุตสาหกรรมอาเซียน (ASEAN Industrial 
Complementation: AIC) ค.ศ. 1981 โครงการร่วมลงทุนด้านอุตสาหกรรมของอาเซียน (ASEAN Industrial 
Joint Ventures: AIJV) ค.ศ. 1983 และโครงการแบ่งผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (Brand-to-Brand 
Complementation: BBC) ค.ศ. 1984 อย่างไรก็ตาม โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจเกือบทั้งหมดของ
อาเซียนก่อนที่จะมีการตกลงจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนหรืออาฟตา (ASEAN Free Trade Area: AFTA) ใน
ค.ศ. 1992 ไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควรทั้งในแง่การด าเนินงานตามก าหนดเวลาและสาระท่ีตกลง นั่นคือ 
การลดภาษีระหว่างกันเหลือร้อยละ 0-5 ภายใน ค.ศ. 2002 ทั้งนี้เนื่องจากพ้ืนฐาน (ขณะนั้น) ชาติสมาชิก
อาเซียนไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจ แม้จะอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน การรวมตัวกันเป็น
อาเซียนจะเกิดจากการคุกคามความม่ันคง มิใช่เป็นผลจากส านึกแห่งความเป็นภูมิภาคเดียวกัน แต่ละประเทศ
อยู่ระหว่างการพัฒนาประเทศไปในแนวทางการเป็นชาติอุตสาหกรรมที่เน้นการผลิตเพ่ือส่งออกจึงมองกันเป็น
คู่แข่งในตลาดโลก และเห็นว่าภายนอกภูมิภาคคือแหล่งเงินทุนและเทคโนโลยี นอกจากนั้น อาเซียนยังมี
โครงสร้างองค์กร (ที่ถูกออกแบบ) ให้อ่อนแอ ส านักเลขาธิการอาเซียนมีงบประมาณจ ากัด ไม่มีอ านาจและ
ความเป็นอิสระเพียงพอที่จะก าหนดและก ากับแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจ46 

เมื่อสงครามเย็นสิ้นสุดลง กอปรกับสหภาพยุโรปก าลังเข้าสู่การเป็นตลาดเดียวตามก าหนดเป้าหมายใน 
ค.ศ. 1992 จึงเป็นสิ่งกระตุ้นให้ชาติอาเซียนซึ่งมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจมากข้ึน และมีเศรษฐกิจที่พ่ึงพา
การค้าการลงทุนระหว่างประเทศมากข้ึน ตกลงที่จะสร้างเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: 
AFTA) ในเดือนมกราคม ค.ศ. 1992 โดยมีเป้าหมายในการลดภาษีศุลกากรระหว่างกันให้ลงต่ าไม่เกินร้อยละ 
20 ภายใน 5-8 ปี และลดไปให้ไม่เกินร้อยละ 5 ภายใน ค.ศ. 2008 ส าหรับสินค้าอุตสาหกรรมอย่างน้อยร้อย
ละ 40 ในตลาด47 

ในกรณีความเป็นภูมิภาคและการท างานบูรณาการของอาเซียนนั้น พลวัตของการท างานได้สร้าง
ความชอบธรรมให้กลุ่มจากวิธีการท างานที่มีหลักการชัดเจนเรื่องการยึดฉันทามติโดยเคารพอธิปไตยของชาติ
เตม็ที่ท่ีเรียกว่า “วิถีอาเซียน” (ASEAN Way) ซึ่งต่อมาได้กลายเป็น “วิถีเอเชีย” (Asian Way) เนื่องจาก
ภูมิภาคนิยมในเอเชียตะวันออกก็ได้รับเอาแนวทางการท างานความร่วมมือระดับภูมิภาคเช่นนี้ไปด้วย48ดังนั้น
จากพ้ืนฐานการเริ่มต้นการรวมกลุ่มเป็นอาเซียนที่ขาดวิสัยทัศน์ เป้าหมายร่วมที่ชัดเจน ขาดแนวทางหรือ

                                                           
46ศูนย์อาเซียน สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย, “ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระยะแรก,” http://www.fact.fti.or.th/th/
ความเป็นมาของอาเซยีน/ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 

47 Walter Mattli. (1999). The Logic of Regional Integration: Europe and Beyond. (Cambridge: Cambridge 
University Press. p. 168. 

48ดู Louise Fawcett, “The History and Concept of Regionalism,” UNU-CRIS Working Papers W-2013/5, 3, 
http://cris.unu.edu/sites/cris.unu.edu/files/W-2013-5.pdf 

http://www.fact.fti.or.th/th/ความเป็นมาของอาเซียน/ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
http://www.fact.fti.or.th/th/ความเป็นมาของอาเซียน/ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
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กระบวนการท าร่วมกัน และมีความแตกต่างกันสูงทางเศรษฐกิจ จึงท าให้การท างานร่วมกันของอาเซียนมี
ลักษณะตั้งรับ49 การรวมกลุ่มของอาเซียนเป็นเพียงแค่กลุ่มความร่วมมือระหว่างประทศท่ัวไปทีไ่ม่มีการสร้าง
กลไกการท างานร่วมกัน เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 

การใช้การบูรณาการยุโรปหรือสหภาพยุโรปเป็นเกณฑ์มาตรฐานวัดพัฒนาการการรวมกลุ่มและเพ่ือ
การเปรียบเทียบได้รับความนิยม โดยเฉพาะช่วงก่อนการเกิดวิกฤติยูโรโซน อาเซียนเองมักสร้างความสับสนใน
เรื่องแนวทางการท างานตามแบบสหภาพยุโรป เช่น ในการท างานบูรณาการทางเศรษฐกิจ อาเซียนเลือกใช้ค า
ว่า “ตลาดเดียว” (single market) ซึ่งเป็นชื่อเฉพาะของสภาพการเป็นตลาดร่วม (common market) ของ
สหภาพยุโรป ซึ่งท าให้สหภาพยุโรปดูเสมือนเป็นแรงบันดาลใจในฐานะต้นแบบของการท างานทีอ่าเซียนจะ
ด าเนินรอยตามแนวทาง อย่างไรก็ตาม ตั้งแตช่่วงเวลาที่สหภาพยุโรปต้องประสบปัญหาวิกฤติยูโรโซนและตาม
ด้วยปัญหา Brexit บรรดาบุคคลที่มีบทบาทหรือบุคคลระดับส าคัญในอาเซียนต่างออกมาระบุชัดเจนว่าอาเซียน
มองการท างานของสหภาพยุโรปเป็นเพียงจุดอ้างอิงเท่านั้น มิได้มีความประสงค์ท่ีจะด าเนินตามแบบหรือ
เลียนแบบแนวทางการบูรณาการตามสหภาพยุโรป50  

การรวมกลุ่มของสหภาพยุโรปและอาเซียนนั้นมีความแตกต่างกันตั้งแต่บริบทพ้ืนฐาน รวมถึงการ
เริ่มต้นของทั้งสองกลุ่ม ความร่วมมือของชาติยุโรปนั้นมีรากฐานร่วมกันที่เด่นชัดตั้งแต่อารยธรรมตะวันตก (ทั้ง
กรีกและโรมัน) ต่อเนื่องถึงการเป็นอาณาจักรคริสเตียน (Christendom) ซ่ึงสะท้อนถึงระดับของความรู้สึก
รว่มกันของผู้คนที่มีสูงกว่า ทั้งยังได้ร่วมกันสร้างลักษณะความเป็นรัฐสมัยใหม่จากผลของข้อตกลงสันติภาพ
เวสต์ฟาเลีย ค.ศ. 1648 ของบรรดาชาติยุโรปทั้งปวง ท าให้ชาติยุโรปมีความเป็นรัฐชาติที่มั่นคง และยังได้รับผล
ของการยึดหลักอธิปไตยของชาติและผลประโยชน์แห่งชาติจนกลายเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรง 
เป็นสงครามระหว่างกันหลายครั้งตลอดประวัติศาสตร์ยุโรปด้วยซ้ า ดังสามารถเห็นได้จากครึ่งศตวรรษแรกของ
คริสต์ศวรรษท่ี 20 ชาติยุโรปท าสงครามใหญ่ระดับทวีปที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างยิ่งยวดมาแล้วถึงสองครั้ง  

พ้ืนฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งทางสังคมและการเมืองเช่นนี้แสดงให้เห็นว่า ยุโรปมีความเป็นภูมิภาคสูง
กว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงเวลาที่เริ่มมีการก่อตั้งกลุ่มภูมิภาค เนื่องจากใน ค.ศ. 1967 นั้น บรรดา 5 
ชาติสมาชิกท่ีร่วมก่อตั้งอาเซียนล้วนเป็นรัฐชาติทีถู่กก าหนดรูปแบบของความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่โดยระเบียบ
โลกที่สร้างโดยชาติตะวันตก โดยมิได้เกิดจากวิวัฒนาการภายในหรือบริบทใกล้เคียง แม้แต่ไทยเองซึ่งเป็นชาติที่
ไม่เคยตกเป็นอาณานิคมก็ตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว กล่าวได้ว่าอาเซียนเป็นการรวมกลุ่มของรัฐชาติที่เกิด
ใหม่ด้วยเหตุผลด้านการเมืองและความมั่นคงจากสภาพแวดล้อมในภูมิภาคขณะนั้น ในด้านหนึ่งแล้ว บรรดา
ชาติสมาชิกมีวัตถุประสงค์ทีจ่ะสร้างความร่วมมือเพ่ือรักษาความมั่นคงในด้านต่างๆ ขณะที่อีกด้านหนึ่ง ต่างก็

                                                           
49 David Armstrong, Lorna Lloyd and John Redmond. (2004). International Organisation in World Politics, 
Basingstoke: Palgrave Macmillan. p. 222. 

50 ดู Laura Allison-Reumann and Philomena Murray, “Should the EU be considered a model for ASEAN?,” 
Pursuit, (University of Melbourne, 2017), https://pursuit.unimelb.edu.au/articles/should-the-eu-be-
considered-a-model-for-asean. 

https://pursuit.unimelb.edu.au/articles/should-the-eu-be-considered-a-model-for-asean
https://pursuit.unimelb.edu.au/articles/should-the-eu-be-considered-a-model-for-asean


33 
 

ยึดในหลักอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติอย่างเต็มที่เนื่องจากเป็นสิ่งที่เพ่ิงได้มาหรือตัดสินใจได้อย่างเต็มที่ 
ทุกชาติสมาชิกยังอยู่ในสภาวะก าลังสร้างชาติเพ่ือให้เป็นชาติเอกราชที่เข็มแข็ง มีเสถียรภาพทั้งทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมตามมาตรฐานแบบรัฐชาติตะวันตก ดังนั้น อาเซียนจึงถูกออกแบบให้มีลักษณะเป็น
องค์การระหว่างรัฐ (intergovernmental organisation) และยึดหลักการไม่แทรกกิจการภายในของรัฐ
สมาชิกและการใช้กระบวนการตัดสินใจแบบฉันทามติ (consensus) 

แม้ว่าสหภาพยุโรปจะก่อตั้งขึ้นภายหลังจากท่ีสงครามเย็นได้เกิดข้ึนแล้วในยุโรป แต่ภัยคุกคาม
คอมมิวนิสต์ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของยุโรปมากเท่ากับที่ส่งผลกระทบต่อชาติในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ทั้งในแง่เสถียรภาพด้านความมั่นคงภายใน51 และภายนอกซ่ึงมี NATO เป็นผู้ปกป้องอย่างจริงจัง 52 
ขณะที่ชาติที่ร่วมก่อตั้งอาเซียนต้องเผชิญกับความวิตกกังวลที่มีต่อภัยคุกคามคอมมิวนิสต์หรือภัยคุกคามด้าน
ความมั่นคงและการเมืองซึ่งถือว่าเป็นประเด็นผลประโยชน์แห่งชาติพ้ืนฐานส าคัญ ส าหรับอาเซียนแล้ว ภัย
คุกคามนี้มีมหาอ านาจอย่างจีนให้การสนับสนุนอย่างชัดเจน โดยเฉพาะกรณีมาเลเซียและอินโดนีเซีย 
ปฏิบัติการแบบกองโจรคอมมิวนิสต์สะท้อนมุมมองนี้อย่างชัดเจนเนื่องจากสมาชิกของกลุ่มปฏิบัติการแบบ
กองโจรเป็นผู้ที่มีเชื้อสายจีนเป็นหลัก ดังนั้นภูมิหลังของภูมิภาคท่ีต่างกันอย่างมากของยุโรปกับเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ทั้งด้านความเป็นภูมิภาค การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม ส่งผลให้ความร่วมมือภูมิภาคนิยม
ที่ดูจะเริ่มต้นลักษณะที่เป็นแบบโครงการของชนชั้นน า (elite project) เช่นเดียวกับท่ีเกิดขึ้นในยุโรป กลับมี
การด าเนินต่างไปจากยุโรปโดยสิ้นเชิง 

ความส าเร็จของการรวมกลุ่มของสหภาพยุโรปมักถูกน ามาใช้เปรียบเทียบกับกลุ่มความร่วมมือใน
ภูมิภาคต่างๆ อย่างไรก็ตาม ลักษณะของความเป็นเอกลักษณ์ของสหภาพยุโรปส่งผลให้การวิเคราะห์
เปรียบเทียบโดยอาศัยสหภาพยุโรปเป็นเกณฑ์มาตรฐาน อาทิ การเปรียบเทียบการรวมกลุ่มของสหภาพยุโรป
กับอาเซียน อาจไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนากลุ่มภูมิภาคอ่ืนๆ อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามกรอบแนวคิด
ทางวิชาการท้ังด้านการบูรณาการและภูมิภาคนิยมสามารถน ามาเป็นเครื่องมือเปรียบเทียบความเหมือนและ
ความแตกต่างกันของสหภาพยุโรปกับอาเซียนในระดับหนึ่ง และขณะเดียวกัน แนวคิดเกี่ยวกับการรวมกลุ่ม
ภูมิภาคต่างๆ ก็มักสร้างขึ้นจากประสบการณ์ของสหภาพยุโรปเป็นตัวตั้ง 

ความแตกต่างกันอย่างมากของภูมิหลังระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรปส่งผลให้อาเซียน ซึ่งแม้จะมี
ความตั้งใจที่จะด าเนินงานตามสหภาพยุโรป ไม่สามารถด าเนินการได้จริงและจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนไปตาม
ลักษณะสภาพแวดล้อมของตน ในช่วงสงครามเย็นชาติอาเซียนที่เน้นเรื่องความร่วมมือด้านการเมืองและความ
มั่นคงสะท้อนการมีการรวมกลุ่มแบบภูมิภาคนิยมเป็นหลัก และท าให้มกีารส่งเสริมภูมิภาคาภิวัตน์น้อย 

ในการด าเนินแนวทางตามแนวคิดภูมิภาคนิยม นอกเหนือจากการจัดโครงสร้างและแบ่งอ านาจ
สถาบันท างานแล้ว สหภาพยุโรปยังได้มีการใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือส าคัญเพ่ือการท างานบูรณาการร่วมกัน 

                                                           
51 แม้ว่าจะมีกลุ่มซ้ายจัดในเยอรมนตีะวันตกและอิตาลีก่อการร้ายเป็นครั้งคราว 

52 ประกอบท้ัง ค่ายยุโรปตะวันตกและตะวันออกยอมรับในเขตอิทธิพลของแต่ละฝ่าย 
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นั่นคือ สหภาพยุโรปเป็นสถาบันกลางที่สร้างขึ้นมาจากความร่วมมือแบบบูรณาการ นอกจากจะได้รับโอน
อธิปไตยมาแทนรัฐสมาชิกแล้วยังได้งบประมาณจากรัฐสมาชิกทีใ่ช้ลักษณะเป็นเงินกองกลางตามอ านาจเพ่ือใช้
ส าหรับการบริหารตามกรอบสนธิสัญญาอันเป็นกรอบกฎหมายสูงสุดที่แบ่งสรรอ านาจระหว่างหน่วยงานกลาง
ขององค์การกับรัฐสมาชิกอย่างชัดเจน งบประมาณของสหภาพยุโรปนั้นมาจากรัฐสมาชิกที่จ่ายสมทบกันตาม
ฐานะทางเศรษฐกิจแต่ละรัฐ โดยจะได้รับกลับคืนไปในรูปของความช่วยเหลือตามนโยบายด้านต่างๆ ซ่ึง
อาเซียนไม่มีเครื่องมือด้านงบประมาณนี้เลย นโยบายที่บรรดาชาติสมาชิกตกลงร่วมมือด าเนินการกันก็ข้ึนอยู่
กับแต่ละชาติจะไปด าเนินตามการจัดสรรงบประมาณภายในของตน ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ ไดม้ีข้อเสนอให้ดึง
เอาร้อยละ 10 ของเงินลงทุนส ารองระหว่างประเทศของชาติสมาชิกอาเซียนที่มีมากกว่าหนึ่งล้านล้านดอลลาร์
สหรัฐ มาเป็นเงินสนับสนุนในการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานในการสร้างความเชื่อมโยงภายในอาเซียนตาม
แผนการสร้างความเชื่อมโยง (Connectivity Plan) โดยให้อยู่ในรูปเงินกู้แบบผ่อนปรน (concessionary 
loan) และในรูปของกองทุนที่ให้ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) เป็นผู้ช่วยบริหาร
จัดการ ข้อเสนอเรื่องเงินทุนส ารองนี้นอกจากจะช่วยลดการพ่ึงพาเงินทุนจากภายนอกแล้วยังอาจจะช่วย
เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นหรือความแน้นแฟ้นของการท างานบูรณาการทั้งตามเป้าหมายของแผนการสร้าง
ความเชื่อมโยงและเป้าหมายการเป็นประชาคม ทั้งนี้เพ่ืออาเซียนจะได้ลดการพ่ึงพาแหล่งเงินทุนภายนอกลง53 
เป็นที่น่าสนใจว่าข้อเสนอนี้ของ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ จะได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดขึ้นจริง
เพียงใด 

แม้ว่าจะมีสถานะเป็นองค์การระหว่างประเทศ แต่การท างานร่วมกันของอาเซียนก็แทบจะไม่มีการ
สร้างความเป็นสถาบัน (institutionalisation) ซึ่งส่งผลให้อาเซียนขาดกลไกการประสานงาน การด าเนินงาน 
และการติดตามการด าเนินงานอย่างจริงจัง ส านักงานเลขาธิการอาเซียนนั้นเพ่ิงได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 
1976 และไม่มีอ านาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินงานนโยบายใดๆ การขาดโครงสร้างสถาบันท างานยัง
ส่งผลต่อการรับสมาชิกใหมเ่พ่ิมเติมที่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจระดับการประชุมสุดยอดเป็นหลัก สภาวะเช่นนี้
ส่งผลให้อาเซียน ซึ่งแม้จะมีการขยายสมาชิกสภาพจาก 5 ประเทศ เป็น 10 ประเทศ ขาดกลไกการจัดการ
ความแตกต่างระหว่างประเทศสมาชิกที่เกิดจากการขยายตัวของอาเซียนในช่วงทศวรรษ 1990 ซึ่งได้รับชาติ
สมาชิกเพ่ิมเติม ประกอบด้วย เวียดนาม ลาว เมียนมา และกัมพูชา หรือกลุ่ม CLMV สิ่งที่เกิดข้ึนมีลักษณะที่
ต่างจากสหภาพยุโรปซึ่งมีเกณฑ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และศักยภาพในการท างานบูรณาการร่วมมือ เป็น
เงื่อนไขส าหรับการประเมินความพร้อมและการปรับตัวในการเข้าเป็นสมาชิก ซึ่งสะท้อนให้เห็นการให้ความใส่
ใจต่อความเป็นภูมิภาค 

อาเซียนขาดกลไกหรือเครื่องมือที่เป็นของตนเอง (เพราะยังไร้ซึ่งเจตน์จ านงที่สร้างขึ้น) ทั้งในระดับ
ภูมิภาคและระดับอนุภูมิภาค แต่ขณะเดียวกัน อาเซียนมีการท างานในลักษณะการบริหารจัดการหลายระดับ
ในลักษณะเช่นเดียวกับสหภาพยุโรป เช่น ความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Great Mekong 

                                                           
53 Surin Pitsuwan, “The Challenges ahead for ASEAN,” Frontier Myanmar, 2017, 
https://frontiermyanmar.net/en/the-challenges-ahead-for-asean 
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Subregion: GMS) แต่ GMS เป็นอนุภูมิภาคท่ีมีรัฐที่ไม่ใช่สมาชิกของอาเซียน ซึ่งได้แก่ จีน ซึ่งเป็นรัฐระดับ
มหาอ านาจใหญ่ และ GMS ไม่มีความผูกพันอย่างเป็นทางการใดๆ กับอาเซียนเลย และแหล่งทุนหลักของ
โครงการต่างๆ ภายใต้ GMS คือธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ซ่ึงต่างจากระบบ
ความร่วมมืออนุภูมิภาคของสหภาพยุโรปลักษณะ Euro regions ที่อยู่ภายใต้นโยบายภูมิภาค (Regional 
policy หรือ Cohesion Policy) ทีบ่ริหารโดยคณะกรรมาธิการยุโรปเป็นฝ่ายบริหารหลักหรือเสมือน
คณะรัฐมนตรีของสหภาพยุโรป 

บริบทแวดล้อมของภูมิภาคหรือปัจจัยภายนอกด้านการเมืองระหว่างประเทศยังเป็นปัจจัยท าให้ชาติ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องมุ่งความสนใจไปด้านประเด็นความม่ันคง ภูมิภาคนี้เป็นพ้ืนที่การต่อสู้เพ่ือ
ผลประโยชน์ของมหาอ านาจภายนอกเรื่อยมาตั้งแต่ก่อนการก่อตั้งอาเซียน และแม้สงครามเย็นจะสิ้นสุดลงแต่
การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคโลกาภิวัตน์ร่วมสมัยที่โดดเด่นด้านปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ท าให้เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ยังคงเป็นพ้ืนที่ที่ประเทศมหาอ านาจพยายามเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ ทั้งในลักษณะการ
แทรกแซงหรือการพยายามครอบง า โดยใช้ประโยชน์จากสภาพการเมืองภายในของบางชาติสมาชิกและ
พ้ืนฐานการขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยเฉพาะอิทธิพลของจีน54 ลักษณะเช่นนี้เป็นสาเหตุที่ท าให้
ความพยายามกระตุ้นการบูรณาการทางเศรษฐกิจโดยการสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่เกิดการพัฒนา
อย่างมีนัยส าคัญ ขณะที่สหภาพยุโรปไม่ต้องเผชิญกับปัญหาเช่นนี้ เนื่องจากในช่วงสงครามเย็น สหรัฐอเมริกา
และองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือท าหน้าที่แบ่งภาระด้านนี้ไป ขณะที่สหภาพโซเวียตก็เคารพ
เขตอิทธิพลของค่ายเสรีประชาธิปไตยในตะวันตก และภายหลังที่สงครามเย็นสิ้นสุดลง สหภาพยุโรปกลายเป็น
มหาอ านาจหลักโดยผ่านแนวทางภูมิภาคนิยม  

อย่างไรก็ตาม หลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในอาจมองว่าเป็นจุดแข็งของอาเซียนในด้านการเมือง
ระหว่างประเทศได้ในบางกรณี เช่น เวทีการหารืออย่างการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมือง
และความมั่นคง (ASEAN Regional Forum: ARF) ที่อาเซียนได้สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1994 เพ่ือเป็นเวทีระดับพหุ
ภาคีภูมิภาคส าคัญท่ีมีชาติมหาอ านาจใหญ่ทั้งสหรัฐ รัสเซีย และจีนเป็นสมาชิก และที่ส าคัญเป็นเวทีที่มีชาติ
ส าคัญในเชิงความมั่นคงอย่างเกาหลีเหนือร่วมเวทีด้วย ทั้งนี้เนื่องจากอาเซียนมีภาพและฐานะเป็นเพียงตัวกลาง
ผู้สร้างเวที มีท่าทีทั่วไปทีย่ืดหยุ่น (ไม่แข็งกร้าว) และมีนโยบายไม่แทรกแซงและวิพากษ์วิจารณ์เป็นหลักในการ
ด าเนินงาน จึงท าให้ได้รับการยอมรับในบทบาทลักษณะนี้ 

ในยุคหลังยุคสงครามเย็น แม้อาเซียนจะหันมาเน้นการท างานบูรณาการเศรษฐกิจอย่างจริงจัง โดยเริ่ม
จากการสร้างเขตการค้าเสรีอาเซียน แต่ปัญหาส าคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานบูรณาการเศรษฐกิจตาม
กรอบแนวคิดคือปัญหาของการพึ่งพาภายนอกสูงทั้งตลาดเพ่ือการส่งออก เงินทุน เทคโนโลยี อันเป็นอุปสรรค
ส าคัญของการบูรณาการเศรษฐกิจ โดยไม่ต้องพิจารณาถึงความแตกต่างอย่างยิ่งของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ

                                                           
54 ดู Amitav Acharya. (2014). The End of American World Order. Cambridge: Polity. Michael Vatikiotis, Blood 
and Silk: Power and Conflict in Modern Southeast Asia. London: Weidenfeld & Nicholson. 
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ของชาติสมาชิก เช่น สิงคโปร์แทบไม่มีการเก็บภาษีน าเข้าเลย บรูไนเก็บภาษีน าเข้าจ านวนไม่กี่ประเภทและใน
อัตราทีต่่ า อันเป็นลักษณะที่แตกต่างจากเศรษฐกิจของชาติสมาชิกอ่ืนๆ (และรัฐชาติส่วนใหญ่) ความแตกต่าง
เช่นนี้นับเป็นอุปสรรคทางเทคนิคที่แม้อาเซียนอาจจะสามารถสร้างเขตการค้าเสรีเต็มรูปแบบได้ แต่ก็ยังยากที่
จะสร้างอัตราภาษีศุลกากรร่วมกันอันเป็นหลักการส าคัญของการสร้างสหภาพศุลกากร 

สภาพข้อเท็จจริงพื้นฐานของความเป็นรัฐรวม เลยไปถึงความเป็นภูมิภาคที่แตกต่างกันอย่างยิ่ง
ระหว่างยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท าให้ภูมิภาคนิยมของทั้งสองภูมิภาคมีกระบวนการภูมิภาคาภิวัตน์ที่
แตกต่างกันทั้งก่อนและหลังการเข้ามาท างานรวมกลุ่มกันอย่างเป็นทางการ จึงเป็นผลให้การด าเนินงานของ
อาเซียนมีวิถีที่แตกต่างไปจากสหภาพยุโรป โดยเฉพาะ สภาวะของการขาดการสร้างกลไกที่มอี านาจเหนือชาติ 
อันเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของสหภาพยุโรป โดยอาเซียนยังคงหลักการเป็นกลุ่มความร่วมมือที่อยู่พื้นฐาน
ของกระบวนการระหว่างรัฐอย่างเคร่งครัดที่ต่างไปจากกระบวนการของสหภาพยุโรป 
กิจกรรม 2.2.4 

ความร่วมมือระหว่างรัฐแบบการบูรณาการระดับภูมิภาคมีลักษณะอย่างไร 
แนวตอบกิจกรรม 2.2.4 

แนวคิดเก่ียวกับการบูรณาการที่ทุกแนวคิดจะมีแง่มุมเอ่ยถึงอ านาจเหนือชาติที่คัดค้านอธิปไตยของ
ชาติ เช่น สหพันธ์นิยมแนวสัมพันธ์นิยมก็กล่าวถึงประชาคมควบรวมที่มีการปกครองร่วมกัน แนวคิดกลุ่ม
ภารกิจนิยมเน้นถึงอ านาจอิสระของตนเองไม่ข้ึนกับรัฐชาติส าหรับหน่วยงานใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อมาท างานเฉพาะ
ด้านโดยผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้น แนวคิดการบูรณาการทางเศรษฐกิจยังมีมิติที่เกี่ยวข้องกับการที่
สถาบันหน่วยงานที่ท างานบูรณาการได้รับอ านาจตามที่รัฐสมาชิกตกลงยินยอมมอบให้ท าหน้าที่ตัดสินนโยบาย
ในการท างานร่วมมือกัน การบูรณาการที่ก้าวหน้าลึกลง (deeper) หรือการที่มีความร่วมมือในด้านนโยบาย
ต่างๆ หลากหลายด้านมากข้ึนหรือกว้างข้ึนหมายถึงการที่สถาบันบริหารของกลุ่มภูมิภาคนั้นได้รับอ านาจมาก
ขึ้นหรือเท่ากับการวัดความก้าวหน้าของการบูรณาการนั้นดูได้จากอ านาจเหนือชาติที่สถาบันท างานของ
ภูมิภาคได้รับเพ่ิมมากข้ึนนั่นเอง และเท่ากับว่าการบูรณาการกับแนวทางเหนือชาตินิยมนั้นเป็นสิ่งอยู่ร่วมกัน
เป็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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