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อาเซียนกับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 

ภดูนินัท์ อดทิิพยางกรู 

สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

บทน า 

 ในปัจจบุนัการศกึษาเก่ียวกบัเศรษฐกิจระหวา่งประเทศในประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัสมาคม

ประชาชาติแหง่เอเซียตะวนัออกเฉียงใต้หรืออาเซียน1 (Association of Southeast Asian Nations: 

ASEAN) จ านวนมากให้ความสนใจกบัประเดน็เร่ืองการท าข้อตกลงวา่ด้วยสิทธิพิเศษทางการค้า2 การ

รวมกลุม่ทางเศรษฐกิจ3 และผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ โดยเน้นความสนใจไปในหวัข้อท่ีส าคญั อาทิ ลกัษณะ

ข้อตกลงแบบพหภุาคีมีข้อดีเหนือกวา่ข้อตกลงแบบทวิภาคีหรือไม ่การขยายขนาดความร่วมมือให้ใหญ่ขึน้

จากเฉพาะกลุม่ประเทศในภูมิภาคตะวนัออกเฉียงใต้ไปยงัประเทศอ่ืนๆท่ีส าคญั (เชน่ ASEAN+3 และ 

ASEAN+6) มีผลกระทบตอ่ประเทศสมาชิกอยา่งไร พลวตัทางเศรษฐกิจและความเตบิโตในประเทศนอก

กลุม่อาเซียน (โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีน) มีผลกระทบอยา่งไรตอ่การเหทิศทางการค้าการลงทนุท่ี

จะมีตอ่กลุม่อาเซียน การรวมกลุม่ของอาเซียนมีคณุลกัษณะและเอกลกัษณ์ท่ีแตกตา่งจากการรวมกลุม่ทาง
                                                           
1

 อาเซียน ก่อตัง้ขึน้ตามปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) เมื่อวนัท่ี 8 สิงหาคม ปี 1967 ประกอบด้วยสมาชิกเร่ิมต้น 5 

ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์ ตอ่มาได้รับสมาชิกเพิ่มอีก 5 ประเทศ ได้แก่ บรูไน ดารุสซาลาม (ปี 
1984) เวียดนาม (ปี 1995) สปป.ลาว (ปี 1997) เมียนมา่ (ปี 1997) และกมัพชูา (ปี 1999) ตามล าดบั 
2

 กรณีของกลุม่อาเซียน ภายหลงัจากการประชมุผู้น าประเทศครัง้แรกท่ีเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซียในปี 1976 เพื่อแสดงจดุยืนท่ี
ชดัเจนและกระชบัความร่วมมือให้มากขึน้ ชาติสมาชิกได้ลงนามในปฏิญญาสมานฉนัท์อาเซียน (Declaration of ASEAN Concord) 

และสนธิสญัญาไมตรีและความร่วมมือในเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia: TAC) 

ซึง่มีผลขยายขอบขา่ยความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านการค้าระหวา่งประเทศอย่างกว้างขวางในหลายด้าน และตอ่มาในปี 1977 จึงได้มี
การลงนามในความตกลงวา่ด้วยสิทธิพิเศษทางการค้า (Preferential Trading Agreements: PTA) เพื่อการให้สิทธิพิเศษทางการค้า
ระหวา่งกนัโดยสมคัรใจด้วยวิธีการต่างๆ โดยเฉพาะการลดการจดัเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจากชาติสมาชิกอื่น นอกนัน้ชาติสมาชิกยงัมี
โครงการความร่วมมือด้านอื่นๆอีกโดยเฉพาะด้านอตุสาหกรรมอีกหลายโครงการ แตผ่ลลพัธ์ท่ีออกมาในช่วงแรกกลบัไมป่ระสบ
ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเท่าท่ีควร 
3

 ในการประชมุชาติสมาชิกอาเซียนปี 1992 ท่ีประเทศสิงคโปร์ ได้มีข้อตกลงในการจดัตัง้เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade 

Area: AFTA) หรืออาฟต้า ซึง่ถือเป็นจดุเร่ิมต้นความร่วมมือทางเศรษฐกิจท่ีเป็นรูปธรรมและมีผลสืบเน่ืองให้เกิดการยกระดบัความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจให้มากย่ิงขึน้ในเวลาตอ่มา AFTA ตัง้ขึน้ตามกรอบความตกลงเพื่อยกระดบัความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน 
(Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation) เพื่อสง่เสริมการค้าระหวา่งชาติสมาชิกให้เพิ่มขึน้ 
โดยการทยอยลดอตัราภาษีศลุกากรท่ีจดัเก็บระหวา่งชาติสมาชิกและใช้อตัราภาษีพิเศษท่ีเท่าเทียมกนัระหวา่งประเทศสมาชิก 
(Common Effective Preferential Tariff: CEPT) ภายในเขตการค้าเสรีอาเซียน รวมทัง้พยายามยกเลิกมาตรการทางการค้าท่ีมิใช่
ภาษีอีกด้วย 
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เศรษฐกิจในภมูิภาคอ่ืนอยา่งไรและสามารถน าความรู้เก่ียวกบัข้อแตกตา่งนัน้มาใช้ประโยชน์ได้อยา่งไร 

จดุเน้นท่ีต้องเร่งพฒันาเพื่อท าให้ผลได้จากการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจของอาเซียนมีระดบัสงูสดุควรมุง่ไป

ในเร่ืองใดนอกจากความร่วมมือในการลดการกีดกนัทางการค้าประเภทภาษีศลุกากร และปัจจยัส าคญัใดท่ี

มีผลตอ่การดงึดดูการลงทนุทางตรงจากตา่งประเทศ (Foreign direct investment: FDI) ของประเทศใน

กลุม่อาเซียน เป็นต้น ซึง่จะเห็นได้วา่ประเดน็ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเร่ืองการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจนัน้มีความ

หลากหลาย มีความลกึของระดบัการศกึษาท่ีแตกตา่งกนั และมีขอบเขตการศกึษาวิจยัท่ีกว้างขวางเป็น

อยา่งยิ่ง4 

 ทัง้นีป้ระเทศก าลงัพฒันา (Developing countries) และตลาดเกิดใหม ่(Emerging market) ใน

ภมูิภาคเอเซียเร่ิมได้รับความสนใจในการศกึษาเชิงลกึมากขึน้เร่ือยๆ เน่ืองจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ี

โดดเดน่ตอ่เน่ืองและการมีความร่วมมือด้านตา่งๆโดยเฉพาะการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจและการสร้าง

ข้อตกลงทางการค้าการลงทนุจ านวนมากท่ีชว่ยผสานความร่วมมือระหว่างประเทศตา่งๆท่ีมีความ

หลากหลายในทวีปเอเซียเข้าด้วยกนั เพ่ือก่อเกิดศกัยภาพทัง้ทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และวฒันธรรม 

ท่ีสงูขึน้อยา่งโดดเดน่ ท าให้หลายประเทศหรือกลุม่เศรษฐกิจในทวีปเอเซีย (รวมถึงกลุ่มอาเซียน) กลายเป็น

จดุยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัในการด าเนินกลยทุธ์ทางธุรกิจและการสร้างความได้เปรียบทางการเมืองระหวา่ง

ประเทศไปในท่ีสดุ  

Anderson and Strutt (2012) เช่ือวา่การเติบโตท่ีรวดเร็วของเศรษฐกิจในประเทศเอเซีย และ

เศรษฐกิจเกิดใหม่ (Emerging economies) บางประเทศมีผลท าให้เกิดการสง่ผา่นอ านาจท่ีเกิดจากการ

เป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมของโลกจากประเทศตะวนัตกท่ีพฒันาแล้วมาสูป่ระเทศแถบ

เอเซียอยา่งชดัเจนมากขึน้ รวมทัง้มีผลท าให้การค้าระหว่างประเทศก าลงัพฒันาด้วยกนัเอง (South–South 

trade) มีการขยายตวัและมีบทบาทท่ีส าคญัมากยิ่งขึน้  

                                                           
4

 ในกรณีของอาเซียน ได้มีการพฒันาความร่วมมือเพ่ิมเติมนอกเหนือจากความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึง่ถือเป็นความพยายามในการ
พฒันาความร่วมมือเชิงบรูณาการ โดยเป็นผลจากการประชมุชาติสมาชิกปี 2003 ท่ีประเทศอินโดนีเซีย ท่ีได้มีการลงนามในแถลงการณ์
ความร่วมมอืบาหลี ฉบบัท่ี 2 (Bali Concord II) เพื่อการจดัตัง้ประชาคมอาเซียนให้ส าเร็จภายในปี 2020 เพื่อเร่งรัดให้เกิดความร่วมมือ
เชิงลกึ โดยก าหนดให้ประชาคมอาเซียนประกอบด้วย 3 ประชาคมย่อยท่ีท าหน้าท่ีเป็นเสาหลกัเกือ้หนนุการด ารงอยู่ของประชาคม
อาเซียน ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community: APSC) ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) และประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural 

Community: ASCC) ทัง้นีใ้นการประชมุชาติสมาชิกปี 2004 ท่ีประเทศสปป.ลาว ได้มีการลงนามในข้อตกลงเพื่อเร่งรัดการรวมกลุม่
เศรษฐกิจรายสาขาท่ีส าคญั (Priority sectors) 11 สาขา น าร่องเพื่อให้เกิดการค้าเสรีโดยเร็วโดยมีผลบงัคบัใช้ในเดือนสิงหาคมปี 
2005 และในการประชมุชาติสมาชิกปี 2007 ท่ีประเทศสิงคโปร์ ชาติสมาชิกได้มีความเห็นชอบให้เร่งรัดการจดัตัง้ประชาคมอาเซียนให้
เร็วขึน้เป็นภายในปี 2015 
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ทัง้นี ้Anderson and Strutt ได้ท าการวิเคราะห์และคาดการณ์รูปแบบการค้า (Trade patterns) 

โลกท่ีนา่จะเกิดขึน้ในอีก 2 ทศวรรษข้างหน้า ภายใต้สถานการณ์ท่ีเศรษฐกิจเอเซียมีการเตบิโตและการปรับ

โครงสร้างอยา่งตอ่เน่ือง โดยเทคนิคท่ีใช้วิเคราะห์ คือ การสร้างสถานการณ์ท่ีเป็นแกนหลกั (Core 

baseline) ตัง้ต้นเพ่ือเป็นฐานในการเปรียบเทียบในชว่งปี 2004-30 ขึน้มาก่อน แล้วจึงก าหนดเง่ือนไขอ่ืนๆ

ท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีแตกตา่งจากสถานการณ์แกนหลกัเพ่ือสร้างสถานการณ์ท่ีเป็นไปได้อ่ืนๆ 

(Alternative scenarios) ขึน้มาเป็นตวัเปรียบเทียบ ตวัอยา่งเง่ือนไข ได้แก่ อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกิจ

ของประเทศพฒันาแล้ว (ใช้ช่ืออ้างอิงวา่ “‘North”) มีการชะลอตวัลง สาขาการผลิตสินค้าขัน้ปฐม 

(Primary sectors) มีการเตบิโตของผลิตภาพการผลิตท่ีชะลอตวัลง การมีการปฏิรูปนโยบายการค้าใน

ประเทศก าลงัพฒันาท่ีส าคญัในเอเซีย และการมีหรือไมมี่การปฏิรูปนโยบายในประเทศพฒันาแล้ว เป็นต้น   

ผลการศกึษาของ Anderson and Strutt (2012) พบวา่ หากอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศแถบเอเซียและประเทศก าลงัพฒันาอ่ืนๆยงัคงด าเนินไปอย่างตอ่เน่ืองจะท าให้สดัสว่นของรายได้ใน

ประเทศก าลงัพฒันา (South’s share) เหลา่นีต้อ่ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศเบือ้งต้น (Gross 

Domestic Product: GDP) ของโลกมีการปรับตวัสงูขึน้อยา่งมากในชว่งอีกประมาณ 20 ปีข้างหน้า 

(ภายในปี 2030) และหากอตัราการเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศเบือ้งต้น และทนุใน

ประเทศพฒันาแล้วมีการชะลอตวัลงประมาณ 1 ใน 3 แล้ว สดัสว่นการค้าระหวา่งประเทศก าลงัพฒันาด้วย

กนัเองตอ่การค้าโดยรวมของโลกจะมีระดบัสงูขึน้มากจากประมาณร้อยละ 13 ไปเป็นประมาณร้อยละ 30-

32 กลา่วคือ การชะลอตวัทางเศรษฐกิจในประเทศพฒันาแล้วอาจไมมี่ผลตอ่เศรษฐกิจในประเทศแถบ

เอเซีย โดยเฉพาะเม่ือมีการเปิดและขยายการค้าระหว่างประเทศก าลงัพฒันาด้วยกนัเองให้มากยิ่งขึน้  

งานวิจยันีป้ระมาณการวา่ หากเพียงมีการลดอปุสรรคทางการค้า (Trade barriers) ระหวา่ง

ประเทศก าลงัพฒันาด้วยกนัเองลงให้อยูใ่นระดบัท่ีเทา่กบัระดบัอปุสรรคทางการค้าระหวา่งประเทศก าลงั

พฒันากบัประเทศพฒันา (South–North trade) ท่ีเป็นอยู ่ก็จะท าให้สวสัดกิารของประเทศก าลงัพฒันา

เหลา่นัน้เพิ่มขึน้กวา่ร้อยละ 80 ของผลประโยชน์ท่ีพงึจะเกิดขึน้จากการเปิดเสรีการค้ากบัทกุๆประเทศพร้อม

กนั เชน่เดียวกนัหากกลุม่ อาเซียน+6 (ASEAN + 6) มีการเปิดเสรีทางการค้ามากขึน้โดยยดึหลกัชาตท่ีิได้รับ

การอนเุคราะห์ยิ่ง (Most Favored Nation treatment: MFN) ขององค์การการค้าโลกแล้ว ก็จะก่อให้เกิด

ผลประโยชน์กบัประเทศในภมูิภาคเอเซียคดิเป็นกว่าร้อยละ 40 ของผลประโยชน์ท่ีพงึจะเกิดขึน้จากการเปิด

เสรีการค้าโลกกบัทกุๆประเทศพร้อมกนั 

ดงันัน้จงึไมน่า่แปลกใจท่ีนกัวิจยัจ านวนมากจะหนัมาให้ความสนใจกบัเร่ืองราวทางเศรษฐกิจและ

การค้าการลงทนุระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัประเทศหรือกลุม่ประเทศท่ีมีความส าคญัในภมูิภาคเอเซีย
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มากขึน้ โดยเฉพาะกลุม่อาเซียนท่ีก าลงัมีการผสานความร่วมมือเชิงลกึให้แนบแนน่ยิ่งขึน้ระหวา่งประเทศ

ตา่งๆภายในภมูิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ และก าลงัขยายขอบเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจไปยงั

ประเทศอ่ืนๆท่ีส าคญัโดยการสร้างความตกลงในนามของกลุม่อาเซียนท่ีมีศกัยภาพในการตอ่รองสงูเม่ือ

เทียบกบัการสร้างข้อตกลงทางเศรษฐกิจแบบทวิภาคีทัว่ไปท่ีประเทศตา่งๆเคยท าอยูก่่อนหน้า 

 

งานศึกษาเชงิประจกัษ์ที่เก่ียวข้อง 

 การศกึษาในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศของประเทศตา่งๆในกลุ่มอาเซียนมี

ความหลากหลายและครอบคลมุประเด็นตา่งๆจ านวนมาก โดยในชว่งประมาณสิบปีท่ีผา่นมาพบวา่ความ

สนใจของนกัวิจยัจ านวนมากมุง่มาศกึษาในประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจภายใน

ภมูิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ และผลกระทบของการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจตอ่สวสัดกิารหรือ

ผลประโยชน์ของประชาชนและกลุม่อตุสาหกรรมตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัการค้าการลงทนุระหวา่งประเทศ 

รวมทัง้ประเดน็ท่ีนา่สนใจอ่ืนๆ เชน่ การท าข้อตกลงเพ่ือแลกเปล่ียนสิทธิพิเศษทางการค้าแบบใดท่ีจะ

ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุระหวา่งการท าข้อตกลงการค้าระหวา่งคูป่ระเทศ (แบบทวิภาคี) การท าข้อตกลง

การค้าร่วมกนัแบบกลุม่ประเทศภมูิภาค หรือการท าข้อตกลงการค้าแบบพหภุาคีภายใต้กรอบขององค์การ

การค้าโลก (World Trade Organization: WTO) (หรือข้อตกลงทัว่ไปวา่ด้วยภาษีศลุกากรและการค้า 

(General Agreement on Tariffs and Trade: GATT) เดมิ) เป็นต้น     

 ตวัอยา่งงานศกึษาของ Sen, Srivastava, and Pacheco (2013) ได้ศกึษาผลกระทบเบือ้งต้นของ

การท าข้อตกลงสิทธิพิเศษทางการค้า (Preferential Trade Agreements: PTAs) ทัง้แบบทวิภาคี 

(Bilateral) และภมูิภาค (Regional) ในชว่งปี 1994-2006 ของกลุม่ประเทศอาเซียน 10 ประเทศร่วมกบั

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน อินเดีย ญ่ีปุ่ น และเกาหลีใต้ หรือท่ีเรียกวา่ อาเซียน+6 (ASEAN+6) แบบจ าลอง

ท่ีใช้ในการศกึษา คือ แบบจ าลองแรงดงึดดูแบบตอ่ขยาย (Augmented gravity model) ผลการศกึษาเชิง

รายละเอียดรายประเทศสมาชิกพบวา่การท าข้อตกลงสิทธิพิเศษทางการค้าแบบกลุม่ (Plurilateral PTAs) 

ระหวา่งประเทศตา่งๆในกลุม่อาเซียน+6 ก่อให้เกิดผลกระทบในการกระตุ้นให้เกิดการขยายตวัทางการค้า

ภายในกลุม่อาเซียน+6 อยา่งเดน่ชดักวา่การท าข้อตกลงสิทธิพิเศษทางการค้าแบบทวิภาคี5 (Bilateral 

PTAs) อยา่งมีนยัส าคญัในช่วงปี 1994-2006 ซึง่ถือเป็นชว่งต้นของการเร่งเพิ่มระดบัความเข้มข้นในการ

                                                           
5

 รวมถึงการเจรจาการค้าแบบพหภุาคี (Multilateral trade negotiations) ภายใต้กรอบขององค์การการค้าโลกท่ีประสบกบัปัญหา
การเจรจาท่ีไมคื่บหน้าเท่าท่ีควรในช่วงท่ีผา่นมา 
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สร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหวา่งกนัระดบัภมูิภาคของเอเซียยคุใหม ่(New regionalism in Asia) 

นอกจากนัน้ งานศกึษานีย้งัได้ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ ท่ีต้องการศกึษาเพิ่มเตมิเชิงลกึวา่อาจท าการวิเคราะห์

ผลกระทบของข้อตกลงสิทธิพิเศษทางการค้าเป็นรายข้อตกลงและรายประเทศโดยใช้ข้อมลูจากการท า

ส ารวจรายหนว่ยธุรกิจ เพ่ือให้ได้ผลการวิเคราะห์ในเชิงจลุภาคท่ีเป็นประโยชน์แก่การน าไปใช้ประโยชน์

ในทางปฏิบตัมิากยิ่งขึน้ 

 สว่นงานศกึษาของ Kleimann (2014) เน้นการท าความเข้าใจกบัการขยายขอบเขตข้อตกลงสิทธิ

พิเศษทางการค้าของกลุม่อาเซียนไปยงัประเทศอ่ืนๆนอกภมูิภาค โดยการเปรียบเทียบ 2 กรณี คือ กรณีท่ี

หนึง่ การท าข้อตกลงสิทธิพิเศษทางการค้าแบบกลุม่ของกลุม่ประเทศอาเซียน (ASEAN Plurilateral PTAs) 

กบัประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน อินเดีย ญ่ีปุ่ น และเกาหลีใต้ เปรียบเทียบกบัสภาพท่ีเป็นอยูเ่ดมิ 

(Status quo) ในปัจจบุนัท่ีมีการรวมกลุม่เฉพาะประเทศท่ีอยูภ่ายในภมูิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ 

(ASEAN’s internal economic integration) กรณีท่ีสอง การท าข้อตกลงสิทธิพิเศษทางการค้าแบบกลุ่ม

ของกลุม่ประเทศอาเซียนกบัประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน อินเดีย ญ่ีปุ่ น และเกาหลีใต้ เปรียบเทียบ

กบักรณีท่ีกลุม่ประเทศอาเซียนรวมตวักนัเองควบคูก่บัการแยกท าข้อตกลงสิทธิพิเศษทางการค้าแบบทวิ

ภาคี (Bilateral PTAs) ระหวา่งแตล่ะประเทศสมาชิกอาเซียนกบัประเทศญ่ีปุ่ นรวม 6 ฉบบั 

 Kleimann (2014) พบวา่ในกรณีแรก การท าข้อตกลงสิทธิพิเศษทางการค้าแบบกลุม่ของกลุม่

ประเทศอาเซียนมีขีดจ ากดัของการพฒันาข้อตกลงท่ีสว่นหนึง่เกิดจากความแตกตา่งเชิงโครงสร้าง 

(Structural heterogeneity) ของประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีก่อให้เกิดความต้องการเชิงนโยบายท่ีแตกตา่ง

กนั ท าให้ไมส่ามารถพฒันาข้อตกลงให้กว้างและลกึได้เกินกวา่ข้อตกลงการรวมกลุม่เฉพาะประเทศท่ีอยู่

ภายในภมูิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยความครอบคลมุและความลกึของข้อตกลงสิทธิพิเศษทาง

การค้ากบัประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน อินเดีย ญ่ีปุ่ น และเกาหลีใต้ มีความแตกตา่งกนัอยา่งมาก

ตามระดบัความเข้มข้นทางการค้าระหวา่งอาเซียนกบัประเทศคูค้่าภายนอกภมูิภาคเหลา่นัน้ สว่นกรณีท่ี

สองพบวา่การแยกท าข้อตกลงสิทธิพิเศษทางการค้าแบบทวิภาคีระหว่างแตล่ะประเทศสมาชิกอาเซียนกบั

ประเทศญ่ีปุ่ นมีระดบัของข้อตกลงท่ีก้าวหน้าไปกวา่สภาพท่ีเป็นอยูเ่ดมิเม่ือมีการรวมกลุม่เฉพาะประเทศท่ี

อยูภ่ายในภมูิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ รวมทัง้มีความครอบคลมุและความลึกเกินกวา่การท าข้อตกลง

สิทธิพิเศษทางการค้าแบบกลุม่ของกลุม่ประเทศอาเซียนท่ีประสบปัญหาความต้องการท่ีแตกตา่งกนัของ

ประเทศตา่งๆในกลุม่อาเซียนและการท่ีบางประเทศมีพฤตกิรรมท่ีจะหาประโยชน์โดยไมย่อมลงทนุใดๆ 

(Free rider) จากการเจรจาแบบกลุม่  
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 ทัง้นี ้Kleimann (2014) ยงัได้ทดสอบสมมตฐิานท่ีวา่ความครอบคลมุและความลกึของข้อตกลง

สิทธิพิเศษทางการค้าถกูก าหนดจากปัจจยัระดบัความเข้มข้นของการค้าระหวา่งคูส่ญัญา โดยย่ิงคูป่ระเทศ

ท่ีพิจารณามีการค้าระหวา่งกนัเข้มข้นมากทัง้ในแง่ความครอบคลมุประเภทสินค้าและความลกึของ

รายละเอียดธุรกรรมทางการค้า ก็จะยิ่งท าให้การจดัท าข้อตกลงเก่ียวกบัการแลกเปล่ียนสิทธิพิเศษทาง

การค้ามีความครอบคลมุรอบด้านและมีความซบัซ้อนของความตกลงมากย่ิงขึน้ โดยมกัครอบคลมุไปถึง

ประเดน็ทางการค้าใหม่ๆ ของศตวรรษท่ี 21 แตห่ากคูป่ระเทศท่ีพิจารณามีระดบัความเข้มข้นของการค้า

ระหวา่งกนัต ่า ข้อตกลงเก่ียวกบัการแลกเปล่ียนสิทธิพิเศษทางการค้าก็มกัมีลกัษณะผิวเผินโดยเน้นเพียง

การลดอปุสรรคทางการค้า (Barrier to trade) แบบดัง้เดมิ เชน่ การตัง้ก าแพงภาษีศลุกากรตอ่สินค้า

น าเข้า และการก าหนดโควตาน าเข้า เป็นต้น ซึง่ Kleimann ได้ทดสอบสมมตฐิานนีแ้ล้วพบวา่เป็นจริงอย่าง

มีนยัส าคญัส าหรับกรณีของอาเซียน 

 Ba (2014) ระบวุา่การศกึษาเก่ียวกบัเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) 

สว่นมากในปัจจบุนัมกัเน้นท่ีผลกระทบของการจดัตัง้เขตการค้าเสรีตอ่ประเทศสมาชิกเป็นหลกั และ

การศกึษาบางสว่นจะมุง่วิเคราะห์ไปท่ีผลกระทบจากการรับสมาชิกใหมเ่พิ่มและการขยายความร่วมมือ

ด้านการค้าเสรีสูป่ระเทศอ่ืนๆนอกภมูิภาคในช่วงปี 2009-10 (ได้แก่ กลุม่อาเซียน+6) โดยนกัวิจยัมีการใช้

เคร่ืองมือวิเคราะห์ท่ีแตกตา่งกนัไปท าให้ได้ผลการวิเคราะห์ท่ีแตกตา่งกนัตามไปด้วย งานวิจยับางสว่น

พบวา่การตัง้เขตการค้าเสรีอาเซียนท าให้เกิดการสร้างการค้า (Trade creation) ในทางตรงข้าม งานวิจยั

บางสว่นกลบัพบวา่การตัง้เขตการค้าเสรีอาเซียนไมก่่อให้เกิดประโยชน์อยา่งมีนยัส าคญั หรือในบางกรณี

อาจก่อให้เกิดผลลบตอ่ประเทศสมาชิก6  

ยิ่งไปกวา่นัน้ งานศกึษาหลายงานท่ีเก่ียวกบัการรวมกลุม่เศรษฐกิจภายในกลุม่สมาชิกอาเซียน 

พบวา่แตล่ะประเทศสมาชิกจะได้รับผลประโยชน์จากการรวมกลุม่เพ่ือเปิดเสรีการค้าท่ีแตกตา่งกนั เชน่ งาน

ศกึษาของ Fukase and Martin (1999) ใช้แบบจ าลองวิเคราะห์การค้าโลก (Global Trade Analyses: 

GTAP) เพ่ือค านวณผลกระทบเชิงสถิตย์เปรียบเทียบของผลกระทบทางบวกและลบตอ่ประเทศเวียดนาม7

ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเขตการค้าเสรีอาเซียน พบวา่มีผลกระทบสทุธิตอ่เวียดนามคอ่นข้างน้อยเพราะ

การสร้างการค้า (Trade creation) สว่นใหญ่ถกูหกัล้างด้วยต้นทนุของการเหการค้า (Trade diversion) 

สว่นหนึง่อาจเป็นผลจากการท่ีประเทศสิงคโปร์เป็นผู้น าเข้าสินค้ารายใหญ่ของประเทศเวียดนาม ซึง่โดย

                                                           
6

 ผลการศกึษาในสว่นหลงันีด้จูะขดัแย้งกบัข้อสรุปของ Sen, Srivastava, and Pacheco (2013) ในระดบัหนึ่ง 
7

 ประเทศเวียดนามมีระดบัการผสานเป็นสว่นหนึ่งของเศรษฐกิจโลกต ่ากวา่ประเทศสมาชิกดัง้เดิมของเขตการค้าเสรีอาเซียน 
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ปกติแล้วสิงคโปร์แทบไมมี่การตัง้ก าแพงทางการค้ากบัเวียดนามอยูแ่ล้ว (ดตูารางท่ี 1) ท าให้ผลได้ในการ

เปิดตลาดภมูิภาคเพิ่มเตมิท่ีเวียดนามจะได้รับกบัการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเขตการค้าเสรีอาเซียนมีจ ากดั เป็น

ต้น 

ตารางท่ี 1: อตัราภาษีศลุกากรพิเศษเฉล่ีย (Average CEPT8 rates) จ าแนกรายประเทศในกลุม่อาฟตา 

(AFTA) (ร้อยละ) 

 

ท่ีมา: ส านกัเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ใน Ba (2014) 

Ba (2014) ได้ยกตวัอยา่งงานศกึษาท่ีนา่สนใจ อาทิ การศกึษาของ Frankel (1997) ท่ีใช้

แบบจ าลองแรงดงึดดู (Gravity model) ในการวิเคราะห์ ซึง่พบวา่เขตการค้าเสรีอาเซียนก่อให้เกิด

ประโยชน์กบัประเทสสมาชิกและท าให้การค้ากนัเองระหว่างประเทศสมาชิก (Intra-bloc trade) มีระดบั

เพิ่มสงูขึน้เกินความคาดหมาย สอดคล้อองกบังานศกึษาของ Kien and Hashimoto (2005) ท่ีใช้การ

ประมาณคา่แบบฮอร์สแมน-ไทเลอร์ (Hausman-Taylor estimation) ตอ่แบบจ าลองแรงดงึดดูแล้วได้

ข้อสรุปวา่เขตการค้าเสรีอาเซียนก่อให้เกิดการสร้างการค้า (Trade creation) ระหวา่งประเทศสมาชิก

เทา่นัน้โดยไมเ่กิดการเหการค้า (Trade diversion) ใดๆตอ่ทัง้สินค้าสง่ออกและน าเข้า สว่นงานศกึษาของ 

Fukase and Winters (2003) พบวา่การเปิดเสรีการค้าของกลุม่อาเซียน (AFTA) มีทัง้ผลดีและผลเสีย 

ผลดีคือชว่ยสนบัสนนุการเข้าถึงการลงทนุและเทคโนโลยีจากตา่งประเทศ ขณะท่ีผลเสียคืออาจเกิดการเห

การค้าท่ีเป็นอนัตรายตอ่ความเตบิโตของผลิตภาพการผลิต (Productivity growth) และลดแรงจงูใจใน

การเร่งผสานเข้าเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนักบัเศรษฐกิจโลกซึง่ยอ่มจะเป็นผลเสียในระยะยาว เชน่เดียวกนั 

Hapsari and Mangunsong (2006) เตือนวา่แม้การลดภาษีศลุกากรระหว่างกนัในกลุม่อาเซียนจะชว่ย

เพิ่มมลูคา่การค้าระหว่างประเทศสมาชิกเป็นอย่างมากซึ่งถือเป็นการสร้างการค้า (Trade creation) แตใ่น

                                                           
8

 CEPT ย่อมาจาก Common Effective Preferential Tariff Scheme เป็นการก าหนดอตัราภาษีศลุกากรพิเศษท่ีมีระดบัเท่ากนั
ส าหรับการน าเข้าสินค้าท่ีมีแหลง่ก าเนิดสินค้าในอาเซียน 
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ขณะเดียวกนัก็มีต้นทนุของการเหการค้า (Trade diversion) ตดิตามมาซึง่ท าให้สวสัดกิารทางเศรษฐกิจ

ลดลง 

ในสว่นผลงานศกึษาของ Ba (2014) เองได้มีการใช้แบบจ าลองแรงดงึดดู (Gravity model) ท่ี

ดดัแปลงให้มีการพิจารณาผลกระทบคงท่ีของคูป่ระเทศ (Country pair fixed effects) และผลกระทบคงท่ี

ของปี (Year fixed effects) เพ่ือวิเคราะห์ข้อมลูการเปล่ียนแปลงของกระแสการค้า (Trade flows) พบวา่

การเข้าเป็นสมาชิกเขตการค้าเสรีอาเชียนก่อให้เกิดผลได้ของการสร้างการค้าสทุธิเป็นบวก กลา่วคือ เม่ือ

ก าหนดแบบจ าลองให้การเข้าเป็นสมาชิกมีผลกระทบลา่ช้า 5 ปี (5-year lag) แล้วพบวา่มีผลให้การค้า

ระหวา่งกนัเองภายในกลุม่ AFTA เพิ่มสงูขึน้กวา่ร้อยละ 34 (Intra-bloc trade) การสง่ออกไปนอกกลุม่

เพิ่มขึน้ร้อยละ 34 (Extra-bloc exports) และการน าเข้าจากนอกกลุม่ลดลงร้อยละ 16 (Extra-bloc 

imports)  

อีกมมุมองหนึง่ การรวมกลุม่ของอาเซียนมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดผลประโยชน์สทุธิเป็นบวกตอ่

ประเทศสมาชิก เพราะการรวมกลุม่เพ่ือเปิดเสรีทางการค้า การลงทนุ และการเคล่ือนย้ายปัจจยัการผลิตนัน้

ได้ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ขึน้ Severino ซึง่ด ารงต าแหนง่เป็นเลขาธิการอาเซียนในชว่งปี 2001 ได้

ให้เหตผุลสนบัสนนุว่าเกิดจากการท่ีกลุม่อาเซียนยึดหลกัการสนบัสนนุบทบาทของภาคเอกชนและการค้า

การลงทนุกบัตา่งประเทศ กอปรกบัในชว่งท่ีผ่านมาประเทศตา่งๆในกลุม่อาเซียนมีการเตบิโตทางเศรษฐกิจ

ในอตัราท่ีนา่พอใจโดยยงัสามารถรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (เชน่ อตัราเงินเฟ้อ) ไว้ได้เป็นอยา่งดี มี

การสะสมทนุส ารองเงินตราตา่งประเทศเพิ่มสงูขึน้ตอ่เน่ืองและมีอตัราดอกเบีย้อยูใ่นระดบัคอ่นข้างต ่าซึง่

เป็นประโยชน์ตอ่การท าธุรกรรมทางเศรษฐกิจของภาคเอกชน ท าให้เม่ือมีการรวมตวักนัทางด้านการค้า

สินค้า การค้าบริการ และการลงทนุให้แนบแนน่ยิ่งขึน้แล้ว ยอ่มจะเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน

สามารถแสวงหาผลประโยชน์ได้อย่างเตม็ท่ี โดยเฉพาะเม่ือการรวมตวัมีความคืบหน้าไปในด้านตา่งๆ อาทิ 

การพฒันาความร่วมมือด้านการลงทนุของอาเซียนให้มีการปฏิบตัเิย่ียงคนชาต ิ(National treatment) ตอ่

นกัลงทนุท่ีมาจากประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน การลงทนุด้านโครงสร้างพืน้ฐานทางกายภาพท่ีมีความ

เช่ือมโยงกนัในจดุยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัทัว่ทัง้ภมูิภาค ไมว่า่จะเป็นการสร้างถนนและทางหลวง รถไฟ

ความเร็วสงู ทา่เรือและสนามบนิ แหลง่พลงังานและทอ่แก๊ส และระบบการส่ือสารทางไกล ซึง่เป็นโอกาสดี

ท่ีภาคเอกชนในอาเซียนจะได้เข้ามามีสว่นร่วมในการลงทนุตา่งๆเหล่านี ้และเม่ือการสร้างความเช่ือมโยงทัง้

ทางกายภาพและท่ีมิใชท่างกายภาพเหลา่นีป้ระสบความส าเร็จก็ยอ่มเอือ้ตอ่การด าเนินกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจของภาคเอกชนให้มีขยายตวัตามมาอีกอย่างตอ่เน่ืองในท่ีสดุ เป็นต้น นอกจากนัน้ การรวมกลุม่
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ของอาเซียนยงันา่จะเป็นผลดีตอ่การพฒันาอตุสาหกรรมเพ่ืออนาคต เชน่ อตุสาหกรรมท่ีเน้นใช้ความรู้ 

(Knowledge industries) และอตุสาหกรรมด้านเทคโนโลยีข้อมลูขา่วสารและการส่ือสาร เป็นต้น   

 นอกจากการศกึษาในประเด็นผลกระทบตอ่ประเทศสมาชิกจากการรวมกลุม่ของประเทศตา่งๆ

ภายในภมูิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้แล้ว ยงัมีงานวิจยัอีกกลุม่หนึง่ท่ีเน้นศกึษาทิศทางและผลกระทบ

ของการท าข้อตกลงผสานความร่วมมือกบัประเทศอ่ืนๆท่ีส าคญันอกภมูิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ด้วย 

อาทิ Saari (2007) Chirathivat (2002) และ Aslam (2012) เป็นต้น โดย Saari (2007) ได้ศกึษาความ

เช่ือมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างอตุสาหกรรมท่ีคล้ายคลงึกนั (Intra-industry economic linkages) และ

ผลกระทบท่ีเป็นไปได้ของการพฒันาให้เป็นอตุสาหกรรม (Industrialization) ของประเทศจีนตอ่เศรษฐกิจ

ในอาเซียนโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ปัจจยัการผลิต-ผลผลิตระดบัภมูิภาค (Inter-regional input-output 

approach) ผลการศกึษาของ Saari ชีช้ดัวา่การพฒันาประเทศในทิศทางท่ีสนบัสนนุการเปิดตลาดสินค้า

หตัถอตุสาหกรรม (Manufacturing sector) ของจีนสง่ผลบวกเป็นอยา่งยิ่งตอ่การเร่งให้เกิดความเตบิโต

ในอาเซียนตามไปด้วย และภาคหตัถอตุสาหกรรมของจีนก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านผลผลิตและรายได้

ตอ่อาเซียนมากท่ีสดุเม่ือเทียบกบัสาขาการผลิตอ่ืนๆ โดยเฉพาะการท่ีจีนได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การ

การค้าโลกได้สง่ผลให้อิทธิพลของเศรษฐกิจจีนตอ่อาเซียนมีระดบัเพิ่มสงูขึน้กว่าอดีต  

ทัง้นี ้Saari เห็นวา่ประเทศท่ีนา่จะได้รับประโยชน์จากการปฏิรูปทางเศรษฐกิจของประเทศจีนมาก

ท่ีสดุนา่จะเป็นประเทศอตุสาหกรรมหลกัของเอเซียท่ีมีความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจกบัประเทศจีนใน

ระดบัสงูกว่าท่ีประเทศจีนมีตอ่กลุม่อาเซียน ได้แก่ ประเทศญ่ีปุ่ นและประเทศเกาหลีใต้ ซึง่เม่ือพิจารณาแล้ว

จะพบวา่ความเห็นของ Saari มีความสอดคล้องกบัข้อเท็จจริงคอ่นข้างมาก เน่ืองจากประเทศจีนมีความ

ได้เปรียบทางการแขง่ขนัสงูในสินค้าท่ีเน้นใช้แรงงาน ซึง่ย่อมจะมีผลกระทบให้การแขง่ขนัในอตุสาหกรรมท่ี

เน้นใช้แรงงานมีความเข้มข้นสงูขึน้และอตุสาหกรรมประเภทนีใ้นอาเซียนจ านวนหนึง่อาจมียอดขายและ

ก าไรลดลง กระทัง่ต้องเลิกกิจการ หรือจ าเป็นต้องปรับตวัไปเน้นผลิตสินค้าท่ีใช้ความรู้และเทคโนโลยีสูงขึน้

ซึง่มีต้นทนุทางเศรษฐกิจของการปรับตวัเกิดขึน้ในระยะสัน้ ในทางตรงข้ามประเทศญ่ีปุ่ นและประเทศ

เกาหลีใต้มีความได้เปรียบในการผลิตสินค้าท่ีเน้นใช้ทนุและเทคโนโลยีสงูกวา่ของประเทศจีนโดยเฉล่ีย จงึ

ไมไ่ด้เป็นคูแ่ขง่ขนัโดยตรงกบัประเทศจีน แตก่ลบัจะมีโอกาสในการขายสินค้าท่ีเน้นใช้ทนุและเทคโนโลยี

เหลา่นัน้ รวมทัง้เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร และสามารถขยายการลงทนุทางตรงในประเทศจีนโดยอาศยัความเป็น

ประเทศท่ีมีความได้เปรียบด้านเงินทนุและการเข้าถึงตลาดทนุระดบัโลก ดงันัน้ประเทศญ่ีปุ่ นและประเทศ

เกาหลีใต้จงึมีแนวโน้มท่ีจะได้ประโยชน์จากการพฒันาเศรษฐกิจและการเปิดตลาดการค้าของประเทศจีน

มากกวา่ประเทศในกลุม่อาเซียน  
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Chirathivat (2002) ชีป้ระเทศตา่งๆในกลุม่อาเซียนน่าจะได้รับประโยชน์จากการขยายตวัของการ

น าเข้าปัจจยัการผลิตทัง้ทรัพยากรธรรมชาตแิละสินค้าขัน้กลางโดยประเทศจีนท่ีก าลงัมีการเติบโตสงูเป็น

ส าคญั รวมทัง้จากรายงานประจ าปี 2007 ของธนาคารเพ่ือการพฒันาแหง่เอเซีย (Asian Development 

Bank: ADB) ได้บง่ชีว้า่การค้าระหวา่งอาเซียนกบัประเทศจีนในบางสาขามีรูปแบบเป็นการค้าภายใน

เครือข่ายการผลิต (Production network) โดยประเทศในกลุม่อาเซียนท าหน้าท่ีผลิตสินค้าขัน้กลาง และ

ประเทศจีนท าหน้าท่ีเป็นฐานในการประกอบสินค้าขัน้สดุท้าย ซึง่โดยทัว่ไปการค้าแบบเครือข่ายการผลิต 

(Network of production-trade) มกัจะเกิดขึน้ในกลุม่ประเทศหรือภมูิภาคท่ีมีโครงสร้างการผลิตและ

สง่ออกคล้ายๆกนัเป็นส าคญั โดยมีผู้ควบคมุการท าธุรกรรมทางเศรษฐกิจตา่งๆเป็นบริษัทตา่งชาต ิซึง่

ความสมัพนัธ์ระหวา่งการผลิตและการค้าท่ีเก่ียวเน่ืองกบัทนุจากตา่งประเทศนีม้กัเป็นไปตามแบบจ าลอง

หา่นบนิ (flying geese model) ท่ีบรรษัทข้ามชาติ (Multinational corporation: MNC) มีบทบาทเป็นผู้

ควบคมุทิศทางการท าธุรกรรมทางเศรษฐกิจ 

สว่น Aslam (2012) ได้กลา่วถึงสถานการณ์ก่อนปี 2002 ท่ีการค้าการลงทนุจ านวนมากหนัเหไปท่ี

ประเทศจีนเพ่ือใช้ประโยชน์จากคา่จ้างแรงงานท่ีมีระดบัต ่าของจีน ซึง่อาจเป็นสาเหตท่ีุท าให้การลงนามใน

เดือนพฤศจิกายน 2002 ระหวา่งอาเซียนและประเทศจีนเพ่ือสร้างเขตการค้าเสรีระหว่างกนัให้ส าเร็จ

ภายในประมาณปี 2010 ไมก่่อให้เกิดผลดีกบัอาเซียนเท่าท่ีควรโดยเฉพาะเม่ือความสามารถทางการ

แขง่ขนัของจีนในสินค้าหลายประเภทอยูใ่นระดบัสงูเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศตา่งๆในอาเซียน และ

โครงสร้างการผลิตและสง่ออกสินค้าของจีนและอาเซียนมีลกัษณะคล้ายคลงึกนั ซึง่ในทางทฤษฏีการค้า

ระหวา่งประเทศส านกัคลาสสิคและส านกันีโอคลาสสิคดัง้เดมิได้พยากรณ์ไว้ว่าประเทศท่ีมีต้นทนุการผลิต

ต ่าสดุเทา่นัน้ท่ีจะมีโอกาสเป็นผู้สง่ออกสินค้านัน้ภายใต้ระบบการค้าเสรี รวมทัง้ในทางปฏิบตั ิการแขง่ขนัท่ี

สงูขึน้ยอ่มจะมีผลกระทบทางลบตอ่อตัราการค้า (Terms-of-trade) ระหวา่งประเทศและรายได้จากการ

สง่ออกของอาเซียนอีกด้วย ดงันัน้ Aslam จงึมีความเห็นวา่เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN-China 

FTA: ACFTA) อาจไมก่่อให้เกิดผลประโยชน์สทุธิทางบวกแก่กลุม่อาเซียนแม้วา่บางประเทศอาจได้

ประโยชน์ก็ตาม 

 

บทสรุป 

 ภายใต้บรรยากาศของความต่ืนตวัในการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดบัภมูิภาคของ

ประเทศตา่งๆทัว่โลก กลุม่อาเซียนเองก็ได้มีพฒันาการท่ีน่าสนใจในการผสานความร่วมมือระหวา่งกนั

โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทนุ ไปในทิศทางเดียวกบักลุม่ประเทศพฒันาแล้วและประเทศ



C:\xampp\htdocs\stou\pdf\สงัเคราะห์งาน.docx 

ก าลงัพฒันาอ่ืนๆ ทัง้นีเ้พราะความตระหนกัถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องสร้างจดุแข็งเชิงกลยทุธ์ภายใต้กระแส

โลกาภิวตัน์ท่ีท าให้โลกมีความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัมากขึน้ และมีพฒันาการด้านเทคโนโลยีและข้อมลู

ขา่วสารตา่งๆก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว กอปรกบัการมีคูแ่ขง่ทางเศรษฐกิจใหม่ๆ  ท่ีก าลงัพฒันาศกัยภาพทาง

เศรษฐกิจและการเมืองขึน้มาอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะประเทศจีนท่ีมีโครงสร้างทางอตุสาหกรรมและความ

ได้เปรียบทางการแขง่ขนัท่ีใกล้เคียงกบัประเทศในภมูิภาคอาเซียน 

 ความพยายามในการปรับเปล่ียนและพฒันาตนเองของกลุม่อาเซียนเป็นสิ่งท่ีดงึดดูความสนใจของ

นกัวิจยัจ านวนมากให้เข้ามาศกึษาในประเดน็ตา่งๆ เชน่ การท าข้อตกลงวา่ด้วยสิทธิพิเศษทางการค้า การ

รวมกลุม่ทางเศรษฐกิจ และผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ตอ่สวสัดกิารทางเศรษฐกิจของประเทศตา่งๆ เป็นต้น ซึง่

ผลการศกึษามีทัง้ท่ีพบวา่การรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจของอาเซียนและการท าข้อตกลงสิทธิพิเศษทางการค้า

กบัภายนอกกลุม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์สทุธิเป็นบวกและก่อให้เกิดผลประโยชน์สทุธิเป็นลบ ทัง้นีผ้ล

การศกึษาขึน้อยู่กบัชว่งเวลาท่ีท าการศกึษาและประเทศท่ีถกูยกมาเป็นกรณีศกึษา ซึง่โดยธรรมชาตแิล้ว

ประเทศตา่งๆในกลุม่อาเซียนยอ่มจะได้รับประโยชน์หรือผลเสียจากการท าข้อตกลงความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจท่ีแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัหลายปัจจยั เช่น โครงสร้างทางอตุสาหกรรม เง่ือนไขเชิงสถาบนั

ภายในประเทศ การเมืองการปกครอง ธรรมเนียมปฏิบตัทิางธุรกิจ ลกัษณะอปุสงค์ของผู้บริโภค และ

ความสามารถในการปรับตวัรับกบัความเปล่ียนแปลงของผู้ประกอบการในแตล่ะประเทศ เป็นต้น 

 ดงันัน้ในสว่นของภาครัฐ เม่ือจะมีการก าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ และการ

เจรจาทางเศรษฐกิจทัง้ในนามของกลุม่อาเซียนและในนามของประเทศเอง ย่อมจะต้องพิจารณาถึงผลได้

ผลเสียอยา่งถ่ีถ้วน รอบด้าน และเป็นพลวตั เพ่ือประเมินถึงผลกระทบส าคญัท่ีพงึจะเกิดขึน้จากการก าหนด

นโยบายหรือข้อตกลงทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศนัน้ โดยน าเอาข้อมลูความเป็นไปได้ของการพฒันา

เศรษฐกิจ การเมือง และสงัคม ของโลกในอนาคตมาประกอบการพิจารณา เพ่ือสร้างจดุแข็งเชิงกลยทุธ์

ให้กบัประเทศของตนภายใต้กระแสความเปล่ียนแปลงของโลกท่ีมีความรวดเร็วและรุนแรงเชน่ในปัจจบุนั 
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