
 

บทท่ี 6 
สหภาพยโุรป 

(European Union) 

 

6.1 ความเป็นมา 
 

 ความคดิในการรวมยุโรปมวีตัถุประสงคเ์ริม่แรกเพื่อการรกัษาสนัตภิาพ  แต่หลงัจาก
สงครามโลกครัง้ที่ 2 ยุโรปได้แบ่งแยกออกเป็นยุโรปเสรี (ยุโรปตะวันตก) และยุโรป
คอมมวินิสต์ (ยุโรปตะวนัออก) ความกดดนัจากสภาพสงัคมโลกในช่วงนัน้  ทําใหยุ้โรปต้อง
รวมตวักนัเพื่อเพิม่บทบาททางเศรษฐกจิใหม้ากขึน้ใกล้เคยีงกบัสหรฐัอเมรกิา  และสหภาพ
โซเวยีตรสัเซยี 
 

รปูแบบและขัน้ตอนของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ  6.2 
 

 จาํแนกได ้ 5  รปูแบบคอื 
 (1)  เขตการค้าเสรี (The Free Trade Area) ประเทศทีเ่กีย่วขอ้งหรอืสมาชกิจะตอ้ง
ยกเลิกข้อจํากัดต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายของสินค้าและบริการระหว่างกัน  
ขณะเดียวกนัแต่ละประเทศก็ยงัคงมกีารใช้มาตรการทางด้านภาษีศุลกากร  โควต้า  และ
เครือ่งมอืต่างๆ ทางดา้นการคา้กบัประเทศอื่นๆ ทีม่ไิดเ้ขา้รว่มหรอืไมไ่ดเ้ป็นสมาชกิ 
 (2)  สหภาพศลุกากร (The Custom Union) ประเทศสมาชกิจะตอ้งดาํเนินการตาม
ข้อ 1 และมีการกําหนดภาษีศุลกากรที่ใช้ภายนอกในลักษณะที่เหมือนๆ กัน (common 
external tariffs) แก่การคา้กบัประเทศภายนอกทีม่ไิดเ้ป็นสมาชกิ 
 (3)  ตลาดร่วม (The Common Market) นอกจากประเทศสมาชกิจะตอ้งปฏบิตัติาม
ขอ้ 1 และ 2 แล้ว  ประเทศสมาชิกต้องยกเลิกข้อจํากดัในระดบัชาติที่เป็นอุปสรรคแก่การ
เคลื่อนยา้ยเงนิทุนหรอืแรงงานระหวา่งบรรดาประเทศสมาชกิ 
 (4)  สหภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Union) ในระดบัน้ีประเทศสมาชกิจะมกีาร
ใช้นโยบายการเงินการคลังเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน  โดยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ
หน่วยงานกลางเดยีวกนั 
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 (5)  สหภาพทางเศรษฐกิจเหนือชาติ (The Supra National Economic Union) 
หรืออภิรฐั  กรณีน้ีสมาชิกแต่ละประเทศจะยินยอมสละอํานาจอธิปไตยของตนเองเพื่อให้
สว่นรวมทาํการตดัสนิจาํกาํหนดนโยบายต่างๆ รวมกนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 การรวมกลุ่มในลกัษณะทัง้ 5 ระดบัดงักล่าวน้ี เป็นการรวมกลุ่มภูมภิาคนิยมแบบเลอืก
ปฏบิตั ิ(discriminatory regionalism) ซึง่จะเป็นผลเสยีต่อระบบการคา้แบบพหุภาคขีองแกตต ์
(multilateral system) เน่ืองจากมลีกัษณะทีใ่หส้ทิธพิเิศษทางการคา้เฉพาะประเทศสมาชกิของ
กลุ่ม  แต่สอดคล้องกบักฎขององค์การการค้าโลกโดยนิตินัย  เน่ืองจากข้อตกลงแกตต์ได้
ยอมรบัให้การรวมกกลุ่มเศรษฐกิจเหล่าน้ีไม่ต้องปฏิบตัิตามหลกัการปฏิบตัิเยี่ยงประเทศผู้
ไดร้บัความอนุเคราะหย์ิง่ (Most Favored Nation Treatment – MFN) แต่ปจัจุบนัการรวมกลุม่
เศรษฐกจิเช่นน้ีเป็นไปอย่างแพร่หลาย  ทําใหก้ารยกเวน้จากหลกัการ MFN กลายเป็นเรื่อง
ทัว่ไป  และจะกระทบต่อระบบการคา้แบบพหภุาค ี
 

วตัถปุระสงคเ์ร่ิมต้นของการรวมกลุ่มสหภาพยโุรป 6.3 
 

 (1)  เพื่อสรา้งสหภาพทางเศรษฐกจิในดา้นต่างๆ โดยการจดัตัง้ตลาดรว่มขึน้  หาทาง
ยกระดบัมาตรฐานการครองชพีของประชาชนในประเทศสมาชกิใหส้งูขึน้ 
 (2)  หาทางลดหรอืยกเลกิภาษศุีลกากรระหว่างสมาชกิใหห้มดภายใน 12 – 15 ปี อนั
เป็นการเพิม่พลงัอํานาจทางเศรษฐกจิใหค้วามมัน่คงและแขง็แกร่งยิง่ขึน้  ไดแ้ก่ การยกเลกิ
ภาษีศุลกากรที่จดัเก็บระหว่างกนัเปลี่ยนมาใช้นโยบายการค้าและการจดัเก็บภาษีศุลกากร
ระบบเดยีวกนั (common external tariff) โดยจดัเกบ็จากสนิคา้เขา้จากประเทศนอกภาคหีรอื
ประเทศทีส่าม  ซึง่ดาํเนินการโดยคณะกรรมาธกิารประชาคม (The European Commission) 
ทําหน้าทีแ่ทนสมาชกิประชาคมฯ เงนิภาษีเกบ็ไดจ้ะส่งไปเกบ็รวบรวมไวเ้ป็นเงนิกองทุนรวม
ของประชาคมฯ (own resources)  
 (3)  การมีระบบภาษีศุลกากรร่วมกัน  นับเป็นเครื่องมือหลักที่สําคัญของการใช้
นโยบายการคา้รว่ม  โดยการนําเอามาตรการอื่นๆ มาใชเ้พิม่ตามโอกาสอนัควร  เช่น  ปี 2522  
ใช้นโยบายเสรมิอกี  2  ชนิดคอื  กฎหมายว่าด้วยการป้องกนัการทุ่มตลาด (Antidumping) 
และภาษตีอบโต ้(Counter Vailing Duty: DVD) เป็นตน้  นอกจากน้ี  ยงัมมีาตรการอื่นๆ อกี 
เชน่ การควบคุมการตรวจสอบ (Surveillance) และการคุม้กนั (Safe guard)  

EC 451 82 



 

 (4)  เก็บภาษีลกัษณะเดยีวกนักบัประเทศนอกกลุ่ม  โดยร่วมมอืกนัตัง้กําแพงภาษี
สนิคา้ที่นําเขา้จากประเทศนอกประชาคมฯ  รวมทัง้การสนับสนุนใหม้กีารถ่ายเทเงนิทุนและ
แรงงานภายในประชาคมฯ 
 

โครงสรา้งทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก 6.4 
 

     ประเทศสมาชกิสว่นใหญ่มโีครงสรา้งทางเศรษฐกจิทีเ่กือ้กลูต่อกนั  เชน่  
 (1)  เบลเยยีม  เป็นประเทศทีม่คีวามสมดุลทางเศรษฐกจิ  ทัง้ในดา้นการเกษตรและ
อุตสาหกรรม  ในดา้นการเกษตรมกีารผลติขา้วสาล ี ขา้วบารเ์ลย ์ ขา้วไรย ์ และฟอกปา่น  ใน
ดา้นอุตสาหกรรมมกีารทาํอุตสาหกรรมทอป้าและผลติแกว้ 
 (2)  เนเธอรแ์ลนด ์ ทาํการพฒันาอุตสาหกรรมโดยการนําเขา้วตัถุดบิบางอยา่ง  มกีาร
ทาํอุตสาหกรรมอาหาร  อุตสาหกรรมนมเนย  อุตสาหกรรมเครื่องไฟฟ้า  ในดา้นการเกษตรมี
การเลีย้งสตัว ์
 (3)  ลกัเซมเบอรก์  มกีารผลติอุตสาหกรรมเหลก็กลา้ 
 (4)  เยอรมนัตะวนัตก  ในด้านการเกษตร  มกีารเพาะปลูกมนัฝรัง่  บีท  ข้าวไรย ์ 
และเลี้ยงสตัว์  ด้านอุตสาหกรรม  มกีารผลิตแร่โปแตซ  น้ํามนั  ถ่านหิน  ถ่านโค้ก  และ
อุตสาหกรรมรถยนต ์
 (5)  ฝรัง่เศส  การเกษตรมีการเพาะปลูกข้าวสาลี  บีท  และเลี้ยงสัตว์  ด้าน
อุตสาหกรรมมกีารทาํอุตสาหกรรมเหลก็รถยนต ์ และอุตสาหกรรมทางการเกษตร 
 (6)  อติาลี  การเกษตรมกีารเพาะปลูกขา้วสาลี  ขา้วไรย์  อุตสาหกรรมมกีารผลิต
อุตสาหกรรมรถยนต ์ จกัรยานยนต ์ และทอผา้ 
 (7)  เดนมารก์  เป็นประเทศเกษตรกรรมในดา้นเลีย้งสตัว ์
 (8)  ไอแลนด ์ ทาํการเกษตร 
 (9)  องักฤษ  ทาํเหมอืงถ่านหนิ 
 จากโครงสรา้งทางเศรษฐกจิของประเทศดงักล่าว  จะเหน็ไดว้่า  แต่ละประเทศมกีาร
ผลติแตกต่างกนัและมลีกัษณะเป็นการสนับสนุนกนั  เช่น  เนเธอรแ์ลนด์  เยอรมนัตะวนัตก  
ฝรัง่เศส  และเดนมารก์  มกีารเลีย้งสตัว ์ และประเทศเยอรมนัตะวนัตก  อติาล ี และไอรแ์ลนด ์ 
เพาะปลูกพชืที่เป็นอาหารสตัว์  หรอืกรณีที่ลกัเซมเบอรก์  ฝรัง่เศส  เยอรมนัตะวนัตก  และ
องักฤษ  ทําการผลติเหล็กกล้า   และถ่านหนิ  ซึ่งจะเป็นวตัถุดบิสําหรบัใช้ประเทศเยอรมนั
ตะวนัตก  ฝรัง่เศส  และอติาล ี ทาํการผลติอุตสาหกรรมรถยนตต่์อไป 
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6.5 นโยบายท่ีสาํคญั 
 

 (1)  นโยบายดา้นการเกษตร  ประเทศสมาชกิไดก้าํหนดนโยบายการเกษตรรว่มกนัใน
เรื่องการพยุงราคาสนิคา้เกษตรกรรมขัน้พืน้ฐานทีผ่ลติขึน้ภายในประชาคมฯ  สาระสาํคญัของ
นโยบาย 
  (1.1)  ราคาตามเป้าหมายจะตอ้งเป็นราคาทีเ่ป็นหลกัประกนัต่อเกษตรกรรมทีจ่ะ

ไดร้บัผลตอบแทนอยา่งยตุธิรรม 
  (1.2)  นโยบายกาํหนดราคาขัน้ตํ่า  สาํหรบัรบัซือ้สนิคา้เพือ่เป็นการพยงุราคา 
  (1.3)  กําหนดราคาสนิคา้เกษตรทีนํ่าเขา้จากประเทศนอกกลุ่ม  เพื่อคุม้ครองกร

ผลิตของประเทศภาคี  มาตรการสําคัญ  คือ  การกําหนดอัตราภาษี
ศุลกากร 

  นอกจากนัน้ยงัมกีารใหเ้งนิอุดหนุนผูส้ง่ออกอกีทางหน่ึงดว้ย 
 (2)  นโยบายดา้นภาษี  เน่ืองจากประเทศสมาชกิมรีะบบภาษีทีแ่ตกต่างกนั  ทัง้ภาษี
ทางตรงและทางออ้ม  ซึง่เป็นความยากลําบากของการบรหิารงาน  ดงันัน้  ประเทศสมาชกิจงึ
ไดต้กลงใหม้รีะบบภาษรีวมขึน้  เรยีกว่า  “ภาษมีลูค่าเพิม่” (Tax on Value Added - TVA) 
โดยใหเ้ลกิลม้ระบบภาษอีื่นๆ 
 (3)  นโยบายดา้นการเงนิ  ประเทศสมาชกิไดด้าํเนินการเกีย่วกบัการกําหนดนโยบาย
การเงนิร่วมกนั  เริม่ใชใ้น  2523  โดยประกาศใชน้โยบายการเงนิ  และเงนิตราใหม่ร่วมกนั  
ภายใตช้ื่อวา่ EMU (European Monetary Unit)  
 (4)  นโยบายดา้นอุตสาหกรรมประเทศสมาชกิ  มเีป้าหมายระยะยาวที่จะมนีโยบาย
อุตสาหกรรมร่วมกนั  โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เทคโนโลยสีูง  นอกจากน้ีก็ได้มกีาร
ดาํเนินงานรว่มกนัในเรือ่งมาตรการควบคุมอากาศเป็นพษิและความปลอดภยัในการทาํงาน 
 
6.6  พฒันาการของสหภาพยโุรป 
 

 (1)  ประชาคมยโุรป (European Community) 
  -  เมษายน พ.ศ. 2494  ประเทศในยุโรป  6  ประเทศ (เนเธอรแ์ลนด ์ เบลเยยีม  
ฝรัง่เศส  เยอรมนีตะวนัตก  ลกัเซมเบอรก์  และอติาล)ี ลงนามในสนธสิญัญากรงุปารสี (Treaty 
of Paris) ก่อตัง้ประชาคมถ่านหนิและเหลก็กลา้แหง่ยุโรป (Europena Coal and Steel 
Community - ECSC) เพื่อดําเนินการสรา้งตลาดร่วมยุโรปสาํหรบัถ่านหนิและเหลก็กลา้
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ระหว่างประเทศสมาชิก  เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือแนวใหม่ในรูปขององค์กรระดบั
ภมูภิาค  โดย  นายโรเบริต์  ชมูานน์  รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการต่างประเทศของฝรัง่เศสได้
แถลงการณ์  เมื่อ  9  พฤษภาคม 2493 (1950) และนับว่าเป็นบดิาและเป็นวนัแห่งการก่อตัง้
สหภาพยโุรป 
  -  พ.ศ. 2500  ประเทศทัง้ 6 ไดม้กีารลงนามในสนธสิญัญากรุงโรม (Treaties of 
Rome) 2 ฉบบั  ก่อตัง้ประชาคมสองสาขา  คอื  ประชาคมเศรษฐกจิยุโรป (The European 
Economic Community - EEC) และประชาคมพลงังานปรมาณูยุโรปหรอืยเูรตอม (The 
European Atomic Energy Community - Euration) เพื่อขยายความรว่มมอืทางเศรษฐกจิ
อุตสาหกรรมระหว่างกนั  และขยายตลาดร่วมสาํหรบัสนิคา้อื่นๆ ใหก้วา้งขวางยัง่ยนื  รวมทัง้
ใหม้กีารเคลื่อนยา้ยเงนิทุน  แรงงาน สนิคา้  และบรกิารระหวา่งกนัไดเ้สรใีนอนาคต 
  -  พ.ศ. 2810  รวมทัง้สามประชาคมเป็นประชาคมยุโรป (European Community 
- EC) 
 (2)  สหภาพศลุกากร (Customs Union)  
  - กรกฎาคม 2511  จดัตัง้สหภาพศุลกากร  โดยประเทศสมาชกิไดพ้กิดัอตัราภาษี
ศุลกากรอตัราเดยีว  ยกเลกิการเกบ็ภาษศุีลกากรระหวา่งกนัอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป  ใชน้โยบาย
การคา้รว่มกนั (Common Commercial Policy - CCP) ดว้ยการยกเลกิการจาํกดัปรมิาณ
สนิคา้เขา้ออกระหว่างกนั  พรอ้มทัง้กําหนดอตัราภาษศุีลกากรสาํหรบัการคา้กบัประเทศนอก
กลุ่มรว่มกนัและใหม้อีตัราเดยีวกนัดว้ย (Common External Tariff) และนโยบายการเกษตร
รว่มกนั (Common Agriculture Policy - CAP) โดยมกีารใชร้ะบบการประกนัราคาผลติผลผลติ
เกษตร  การอุตสาหกรรมสง่ออกทีเ่หมอืนกนั 
  - 1 มกราคม 2516  มสีมาชกิเพิม่ขึน้ 3 ประเทศ คอื องักฤษ  ไอร์แลนด์  และ
เดนมารก์ (นอรเวสมคัรดว้ยแต่ประชาชนคดัคา้นจงึถอนตวั) รวมเป็น  9  ประเทศ 
  -  1 มกราคม 2529  สเปนและโปรตุเกสเป็นสมาชกิ  รวมมสีมาชกิ  12  ประเทศ 
 (3)  ตลาดยโุรปเดียว (European Single Market) 
       - ถงึแมอุ้ปสรรคทางดา้นภาษศุีลกากรระหว่างกนัจะหมดไป  แต่ยงัมอุีปสรรคทีม่ิ
ใช้ภาษีศุลกากรอยู่  การเคลื่อนย้ายเงินทุน  บริการ  และแรงงาน ยงัไม่เป็นไปโดยเสร ี 
ประเทศสมาชกิประชาคมยุโรปทัง้  12  ประเทศ  ซึง่ประกอบดว้ย  ฝรัง่เศส  เยอรมนี  อติาล ี 
เบลเยยีม  เนเธอร์แลนด์  ลกัเซมเบอร์ก  สหราชอาณาจกัร  ไอร์แลนด์  เดนมาร์ก  กรีซ  
สเปน  และโปรตุเกส  จงึไดร้่วมลงนามในกฎหมายยุโรปเดยีว (Single European Act) ใน
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เดอืนกุมภาพนัธ์ 2529  เพื่อใหร้วมตวัเป็นยุโรปเดยีวตัง้แต่  1  มกราคม  2530  กําหนดให้
ประเทศสมาชกิต้องปรบัปรุงกฎระเบียบในแต่ละประเทศที่แตกต่างกนัให้เป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนั  ใหม้กีารเคลื่อนยา้ยประชาชน  สนิคา้บรกิาร  และเงนิทุนโดยเสร ี ทัง้น้ีใหบ้รรลุการ
เป็นตลาดยโุรปเดยีวอยา่งสมบรูณ์ใน  1  มกราคม  2536  จุดหมายคอื เพือ่ประโยชน์สงูสุดต่อ
การคา้  การลงทุนและสถานการณ์แขง่ขนัของประชาคมยโุรปใหม้คีวามแขง็แกรง่ยิง่ขึน้ 
  - ผลทางเศรษฐกจิจากการตัง้ตลาดรว่มระหว่างประเทศเป็นผลสาํเรจ็  คอื  ทาํให้
สมาชกิสามารถพึง่พาตนเองไดโ้ดยไมต่อ้งพึง่พาประเทศภายนอก  การคา้สว่นใหญ่จะซือ้ขาย
กนัในระหวา่งประเทศสมาชกิโดยเสร ี การคา้กบันอกกลุ่มกไ็ดเ้ปรยีบเพราะสนิคา้สง่ออกไดร้บั
เงินอุดหนุนหรือการพยุงราคาเพื่อให้สินค้าของประเทศสมาชิกมีราคาทัดเทียมกับราคา
ตลาดโลก  ซึ่งส่วนใหญ่มรีาคาตํ่า  สนิคา้ที่ซื้อจากประเทศนอกกลุ่มส่วนใหญ่จะเป็นวตัถุดบิ  
แต่การสัง่ซือ้ครัง้ละมากๆ จะซือ้ไดใ้นราคาตํ่า 
  - การปรบัปรงุกฎระเบยีบภายในแต่ละประเทศ  จะเน้นดา้น 
   (ก) ยกเลกิการตรวจสอบทีด่า่นพรมแดนของประเทศสมาชกิ 
   (ข) ขจดัความแตกต่างดา้นมาตรฐานวชิาชพี  สนิคา้ 
   (ค) ขจดัความแตกต่างดา้นภาษมีลูคา่เพิม่และภาษสีรรพสามติ 
 (4)  สหภาพเศรษฐกิจและการเงินแห่งยุโรป (European and Money Union: 
EMU)  
  ประเทศสมาชกิไดร้่วมลงนามในสนธสิญัญาว่าดว้ยการรวมตวัเป็นสหภาพยุโรป 
(Treaty on the European Union) หรอืสนธสิญัญามาสทรชิท ์(Maastricht Treaty) ในวนัที ่7 
กุมภาพนัธ ์2535 ณ นครมาสทรชิท ์(Maasrticht Treaty) ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ เพื่อนําไปสู่
การใชเ้งนิตราสกุลเดยีวกนั 
  สนธิสญัญามาสทริชท์ได้กําหนดแนวทางของการเป็นสหภาพเศรษฐกิจและ
การเงนิไวอ้ย่างชดัเจนเป็นขัน้ตอน  ซึ่งในที่สุดแล้วจะทําใหป้ระเทศสมาชกิสหภาพยุโรปทุก
ประเทศมกีารใช้เงนิตราสกุลเดียวกนั  มนีโยบายการเงนิและการคลงั  และธนาคารกลาง
รว่มกนั  มกีารคา้ขายและลงทุนระหว่างกนัไดอ้ย่างเสรยีิง่ขึน้  โดยปราศจากอุปสรรคจากการ
แลกเปลีย่นเงนิตรา 
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  (4.1)  ขัน้ตอนการดาํเนินการไปสูส่หภาพเศรษฐกจิและการเงนิ 
   ขัน้ที ่1   ประเทศสมาชิกจะนําเงนิตราสกุลตนเข้าสู่ระบบเงนิตรายุโรป 
(EMS) ซึ่งจะกําหนดใหม้กีารเคลื่อนไหวในกรอบแคบ  ซึ่งเป็นการมุ่งใหแ้ต่ละประเทศปรบั
สภาพเศรษฐกจิของตนเขา้สูม่าตรฐานทีใ่กลเ้คยีงกนั 
   ขัน้ที ่2   เป็นช่วงปรบัตวัเขา้สู่ EMU โดยเริม่ตัง้แต่  1  มกราคม  2537  
เพื่อมุ่งดําเนินการใหบ้รรลุเงื่อนไขของการเป็นสกุลเงนิตราทีม่เีสถยีรภาพตามทีก่ําหนดไวใ้น
สนธสิญัญามาสทรชิท ์ และจะมกีารจดัตัง้  European Monetary Institute (EMI)  ขึน้ ณ 
นครแฟรงค์เฟิรต์  ประเทศเยอรมนันี  ในวนัที่  1  มกราคม  2537  เพื่อใหจ้ดัเตรยีมการตัง้
ธนาคารกลางแหง่ยโุรป (ESCB) ในขัน้ตอนที ่3 
   ขัน้ที ่3   ขัน้ตอนสุดท้าย  โดยจะเริม่ในวนัที่  1  มกราคม  2542  เป็น
อย่างช้าเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนของประเทศสมาชิกมีเสถียรภาพเป็นไปตามข้อกําหนด 
(convergence criteria) กจ็ะถูกกําหนดใหม้อีตัราทีต่ายตวั  และเริม่ใชเ้งนิตราสกุลเดยีว  มี
นโยบายทางการเงินและนโยบายงบประมาณเดียวกัน  และมีธนาคารกลาง (European 
Central Bank) มาทําหน้าทีแ่ทน EMI  จดัการดา้นการสํารองเงนิตรา  และเขา้แทรกแซง
ควบคุมเสถยีรภาพของเงนิในตลาดอื่น 
  (4.2)  - เงือ่นไขในการสรา้งเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ (Maastricht Convergence 
Criteria) เพือ่เขา้สูต่อนที ่3  ของ EMU 
   -  มอีตัราเงนิเฟ้อแตกต่างจากอตัราเงนิเฟ้อเฉลี่ยของ  3 ประเทศที่มเีงนิ
เฟ้อตํ่าสดุไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 15 
   - มีอัตราดอกเบี้ยระยะยาวแตกต่างจากอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของ  3  
ประเทศทีม่อีตัราดอกเบีย้ระยะยาวตํ่าสดุไมเ่กนิรอ้ยละ 2 
   -  มอีตัราหน้ีสนิไม่เกนิรอ้ยละ 60 ของผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) 
   - ประเทศสมาชกิจะต้องคงการเคลื่อนไหวของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา
สกุลของตนใหอ้ยู่ในกรอบรอ้ยละ 2.25 ตามที ่EMS กําหนด โดยไม่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง
ต่อประเทศอย่างตํ่า  2  ปี  และในช่วงเวลาดงักล่าวจะตอ้งไม่มกีารประกาศลดค่าเงนิของตน
ต่อเงนิของประเทศสมาชกิอื่น 
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  (4.3)  แผนการเขา้สูเ่งนิตราสกุลเดยีว 
   ในการประชุมคณะมนตรรีะดบัผูนํ้าสหภาพยุโรป  เมื่อเดอืนธนัวาคม 2538     
กรุงแมดรดิประเทศสเปน  ไดต้กลงทีจ่ะเรยีกเงนิตราสกุลเดยีวของยุโรปว่ายโูร (euro) และได้
กาํหนดขัน้ตอนไวด้งัน้ี 
 

ระยะเวลา การดาํเนินการ 
ตน้ พ.ค.2541 - ผูนํ้าประเทศยนืยนัความพรอ้มของประเทศตนก่อนเขา้สูข่ ัน้ตอนที ่3 ของ  
   EMU 
ระหวา่งปี 2541 - จดัตัง้ธนาคารกลางแหง่ยโุรป (European Central Bank - ECB) 
 - เริม่ผลติเหรยีญและธนบตัรยโูร 
 - รบัรองการออกกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
1 ม.ค.2542 - เริม่คงอตัราแลกเปลีย่นระหวา่งเงนิตราของแต่ละประเทศสมาชกิทีเ่ขา้สู ่
   ขัน้สดุทา้ยต่อเงนิยโูร 
 - กาํหนดนโยบายการเงนิ  การคลงั  และอตัราแลกเปลีย่นโดยยโูร 
 - หน้ีสาธารณะทีเ่กดิขึน้ใหมจ่ะอยูใ่นสกุลเงนิยโูร 
 - สลายตะกรา้เงนิ ECU ทาํให ้1 ECU = 1 euro 
1 ม.ค. 2545 - เหรยีญและธนบตัรยโูรจะถูกนํามาใชใ้นประเทศสมาชกิทีเ่ขา้สูข่ ัน้ตอนที ่3  
   โดยจะถูกนํามาหมนุเวยีนควบคูไ่ปกบัเหรยีญและธนบตัรของสกุลเงนิตรา  
   ต่างๆ เป็นเวลา 6 เดอืน ก่อนจะเขา้ไปแทนทีเ่งนิสกุลต่างๆ อยา่งสมบรูณ์ 
 
  (4.4)  ความคบืหน้าจนถงึปจัจุบนั 
 (5)  สหภาพยโุรป (The European Union) 
  การรวมตวัของสหภาพยุโรปมเีป้าหมายสุดท้ายอยู่ที่การเป็นหน่ึงเดยีว   คอืมี
นโยบายดา้นการเมอืง  การต่างประเทศ  เศรษฐกจิการเงนิ  และสงัคม  เพยีงนโยบายเดยีว  
มกีารเคลื่อนย้ายประชากร  แรงงาน  สนิค้าบรกิาร  และเงนิทุน  ได้อย่างเสร ี ปราศจาก
อุปสรรคระหว่างกนั  ขัน้ตอนการเขา้สู่สหภาพยุโรปไดเ้ริม่ตน้ขึน้ตัง้แต่ประเทศสมาชกิไดร้่วม
กนัลงนามในสนธสิญัญาว่าดว้ยการรวมตวัเป็นสหภาพยุโรป (Treaty of the European 
Union) หรอืสนธสิญัญามาสทรกิซ์ (Maasrticht Teaty) ซึง่เป็นสนธสิญัญาทีก่ําหนดแนว
ทางการรวมตวัใหย้โุรปเป็นหน่ึงเดยีวเมือ่เดอืนกุมภาพนัธ ์2535 
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  แม้ว่าจะเกิดปญัหาในการให้สัตยาบันต่อสนธิสัญญามาสทริซท์  เน่ืองจาก
สาระสาํคญัของสนธสิญัญาเกี่ยวพนักบัการขยายอํานาจขององคก์รของประชาคมยุโรป  และ
ลดอธิปไตยของประเทศสมาชิก  ทําให้การมีผลบงัคบัใช้ล่าช้าออกไปบ้าง  แต่ในวนัที่  1  
พฤศจกิายน 2536  ประเทศสมาชกิกไ็ดใ้หส้ตัยาบนัรบัรองสนธสิญัญาครบทุกประเทศ  เป็นผล
ใหส้นธสิญัญามาสทรซิทเ์ริม่มผีลใชบ้งัคบัและเกดิการขบัเคลื่อนเพื่อรวมยุโรปใหเ้ป็นสหภาพ
ยุโรป (The European Union) อย่างจรงิจงัในเวลาต่อมา   และทําใหป้ระชาคมยุโรป 
(European Community) ถูกเปลีย่นมาเรยีกว่าสหภาพยุโรป (The European Union) นบัแต่
นัน้ 
  ขณะน้ี  การรวมตวัไปสู่สหภาพยุโรปอย่างสมบูรณ์นัน้  อยู่ในขัน้ตอนการเขา้สู่
สหภาพเศรษฐกจิและการเงนิแหง่ยุโรป (Economic and Monetary Union - EMU) ดงัได้
กล่าวไปแลว้ขา้งตน้ 
 
6.7  สาระสาํคญัของสนธิสญัญามาสทริซท ์
 

การเป็นสหภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Union)       (1)  
  โดยประเทศสมาชกิจะตอ้งมกีารปรบัประสานนโยบายทางเศรษฐกจิดา้นต่างๆ ซึง่
ถอืเป็นองคป์ระกอบสําคญัในการลดความแตกต่างในดา้นค่าเงนิของแต่ละประเทศ  เร่งสรา้ง
เสถยีรภาพดา้นราคา  ดําเนินนโยบายการเงนิการคลงัอย่างมปีระสทิธภิาพ  และรกัษาระดบั
ดุลการชําระเงนิใหเ้หมาะสม  ซึ่งสหภาพเศรษฐกจิเป็นเงื่อนไขหน่ึงไปสู่ความสําเรจ็ของการ
บรรลุการเป็นสหภาพทางการเงนิ 

การเป็นสหภาพทางการเงิน (Monetary Union)       (2)  
  โดยจะจดัตัง้เงนิสกุลเดยีว (Single Currency) ขึน้มาใชใ้นประเทศสมาชกิ ในปี 
2542 เป็นอยา่งชา้  และในกรณทีีป่ระเทศสมาชกิอยา่งน้อย 7 ประเทศ  ไดพ้ฒันาเศรษฐกจิถงึ
ระดบัที่กําหนดแล้ว  ก็อาจเริม่ใช้เงนิสกุลเดยีวตัง้แต่ปี 2540 โดยยกเว้นให้ 2 ประเทศ คอื 
องักฤษ  และเดนมารก์  ไมจ่าํเป็นตอ้งเขา้รว่มในเงนิสกุลเดยีว 
  นอกจากน้ี  ยงักําหนดทีจ่ะจดัตัง้สถาบนัการเงนิแหง่ยุโรป (European Monetary 
Institute - EMI) ขึน้ภายในวนัที ่1 มกราคม 2537 เพื่อเป็นการรองรบัการจดัตัง้ธนาคารกลาง
ยโุรป (European Central Bank) ซึง่จะมหีน้าทีใ่นการออกเงนิสกุลเดยีวในระยะต่อไป 
     (3)  การเป็นสหภาพทางการเมือง (Political Union)  
  มสีว่นสาํคญั 3 สว่นคอื 
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  (3.1)  ประสานนโยบายต่างประเทศของประเทศสมาชกิ 
  (3.2)  ประสานนโยบายด้านความมัน่คง และการทหารโดยให้มีการปรบัปรุง
สหภาพยุโรปตะวนัตก (Western European Union: WEU) ซึง่เป็นองคก์ร  ความรว่มมอืทาง
การทหารของประเทศในยุโรปตะวนัตก 9 ประเทศที่มอียู่เดมิ  เพื่อให้ทําหน้าที่เป็นองค์กร
รบัผดิชอบดา้นการป้องกนัสหภาพฯ โดยเชื่อมโยงกบัการดาํเนินงานของนาโต ้
  (3.3)  ขยายขอบเขตอํานาจของสหภาพฯ ออกไปในด้านกจิการภายใน  ได้แก่  
การอุสาหกรรม  สาธารณสขุ  การศกึษา  การคา้  สิง่แวดลอ้ม  การพลงังาน  วฒันธรรม  การ
ท่องเทีย่ว  การคุม้ครองผูบ้รโิภค  ตลอดจนการป้องกนัฝา่ยพลเรอืน  รวมถงึดา้นตํารวจ  การ
ป้องกนัยาเสพยต์ดิ  และการก่อการรา้ย 
  การปรบัปรุงองค์กรและการบรหิารงานของสหภาพยุโรป  โดยกําหนดใหค้ณะ
มนตรสีหภาพยุโรปประสานงานใกลช้ดิกบัผูนํ้าประเทศสมาชกิและประธานคณะกรรมาธกิาร
ยุโรป  และให้รฐัมนตรต่ีางประทศของประเทศสมาชกิ  รวมทัง้คณะกรรมาธิการยุโรป  ให้
ความช่วยเหลือการดําเนินการด้านต่างๆ และกําหนดให้คณะมนตรีสหภาพยุโรป  มีการ
ประชุมอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้  โดยใหผู้นํ้าของประเทศสมาชกิเดยีวกนักบัประธานคณะมนตรฯี 
เป็นประธาน  และรายงานผลการประชุมต่อสภายุโรปทุกครัง้  นอกจากน้ี  ใหจ้ดัทํารายงาน
ความคบืหน้าในการดาํเนินการไปสูย่โุรปเป็นประจาํทุกปี 
 
6.8  การรบัสมาชิกใหม่ของ EU 
 

     การขยายสมาชกิของสหภาพยโุรปไปสูก่ลุ่มประเทศยโุรปตะวนัออกและยโุรปกลาง 
     ในยุคสงครามเยน็ กล่าวคอื  ก่อนปี ค.ศ. 1989 ประชาคมยุโรปถอืเป็นองค์การแห่ง
การบูรณาการทางเศรษฐกจิ (Economic Integration) ของประเทศยุโรปตะวนัตก  นบัตัง้แต่
การลม้สลายของคอมมวินิสต์ในปี ค.ศ. 1989 กลุ่มประเทศยุโรปตะวนัออกและยุโรปกลางต่าง
กต็ัง้เป้าหมายในการที่จะสมคัรเขา้เป็นประเทศสมาชกิของสหภาพยุโรป  ในการประชุมสุด
ยอดของสหภาพยุโรปในเดอืนธนัวาคม ค.ศ. 1997 ณ กรุงลกัเซม็เบอรก์  คณะมนตรยีุโรป 
(European Council) กไ็ดม้มีตทิีจ่ะใหม้กีารเริม่กระบวนการในการเจรจารบัประเทศสมาชกิ
ใหมจ่ากกลุ่มประเทศ  CEECs และไซปรสั 
 ตัง้แต่วนัที่ 1 พฤษภาคม 2547 (ธรีตัม ์ ธรรมวนิช หนังสอืพมิพฐ์านเศรษฐกจิ วนัที ่
29 เม.ย. – 1 พ.ค.2547) สหภาพยุโรปจะมสีมาชกิเพิม่ขึน้จาก 15 เป็น 25 ประเทศ สมาชกิ
ใหมส่ว่นใหญ่เป็นประเทศในยุโรปตะวนัออกซึง่แตกตวัออกจากสหภาพโซเวยีต ไดแ้ก่ ไซปรสั 
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เช็ก เอสโตเนีย ฮงัการ ีแลตเวีย ลิธวัเนีย มอลตา โปแลนด์ สโลวกั และสโลเวเนีย จะเข้า
มาร่วมเป็นภาคกีบัสมาชกิเดมิซึ่งอยู่ในยุโรปตะวนัตกที่เศรษฐกจิตกผลกึและอยู่ในฐานะทีจ่ะ
เป็นผูโ้อบอุม้ใหส้มาชกิใหม่พฒันาตวัใหแ้ขง็แกรง่เรว็ขึน้  การขยายสมาชกิภาพทําใหส้หภาพ
ยุโรปมปีระชากรเพิม่ขึน้อกี 105 ลา้นคน  รวมเป็น 455 ล้านคน  พืน้ที่เพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 34 
แต่รายไดต่้อหวัเฉลี่ยของทัง้สหภาพลดลงจาก 24,100 ECU เป็น 21,000 ECU และขอ้มูลที่
น่าสนใจคอื ระดบัการเปิดเสรใีนการคา้ระหว่างประเทศลดลงจากรอ้ยละ 28.6 เป็น 26.9 ซึ่ง
หมายถงึระดบัการปกป้องทางการคา้ของประเทศสมาชกิใหมส่รา้งแรงถ่วงทาํใหร้ะดบัการเปิด
เสรโีดยเฉลีย่ของสหภาพลดลง 
 สหภาพยโุรปเริม่กระบวนการเปิดรบัประเทศทีส่มคัรเขา้มาเป็นสมาชกิ (โดยมเีงือ่นไข) 
ตัง้แต่เดอืนมนีาคม 2541 และใชเ้วลานาน 6 ปี  ในจาํนวนประเทศทีส่มคัร 13 ประเทศ กม็ ี10 
ประเทศที่ผ่านเงื่อนไขต่างๆ เขา้มาเป็นสมาชกิของคลบัคนรวยน้ีไดใ้นอกี 2-63 วนัขา้งหน้า 
การขยายสมาชกิภาพครัง้น้ีเป็นครัง้ใหญ่สุดเมื่อเทยีบกบัทีผ่า่นมาแลว้ 4 ครัง้  แต่ขอ้เทจ็จรงิที่
สําคญัก็คอืสมาชกิใหม่ล้วนแต่เป็นประเทศที่ยากจนกว่าสมาชกิเดมิ (ยกเว้นกรซี) ซึ่งทําให้
ประเทศเหล่าน้ีกลายเป็นฐานการผลติทีม่ตีน้ทุนตํ่าทีอ่ยูใ่นเขตรัว้บา้นเดยีวกนัในสหภาพยุโรป 
ทัง้ 25 ประเทศ จะรวมกนัเป็นตลาดเดยีว (single market) และจะใชน้โยบาย  กฎเกณฑ ์และ
มาตรฐานเดยีวกนัในดา้นการคา้และการลงทุน  รวมทัง้ใชร้ะบบภาษศุีลกากรเดยีวกนั  ซึง่เป็น
การสรา้งเอกภาพภายใตน้โยบายการคา้รว่มของสหภาพยุโรป (EU Common Commercial 
Policy) ประเทศที่เขา้มาเป็นสมาชกิใหม่ต้องใชก้ฎหมายปกป้องทางการคา้ (EU trade 
defence law) เช่น กฎหมายป้องกนัการทุ่มตลาด (anti - dumping) การตอบโตก้ารอุดหนุน 
(countervailing duty) และการคุม้กนั (safeguards) เดยีวกนัทัง้สหภาพ จะใชก้ฎหมายของ
ตวัเองไม่ไดอ้กีต่อไป  และตอ้งยกเลกิมาตรการทีใ่ชอ้ยู่แลว้รวมทัง้ยกเลกิการไต่สวนเพื่อเกบ็
ภาษ ีA/D, CVD และ safeguards ดว้ย โดยตอ้งหนัไปรบัเอามาตรการของสหภาพมาใชก้บั
สนิคา้ทีนํ่าเขา้จากนอกสหภาพ และงดใชม้าตรการเหล่าน้ีกบัประเทศสมาชกิดว้ยกนั 
 การขยายตัวสหภาพยุโรปมีผลกระทบทัง้ในทางเศรษฐกิจ  การเมือง  สงัคมและ
วฒันธรรมต่อสมาชกิในกลุ่มทัง้สมาชกิเดมิและสมาชกิใหม่ในทางเศรษฐกจิ  การเขา้ร่วมเป็น
สมาชกิ  หมายถงึ  การเขา้รว่มเป็นภาคสีหภาพศุลกากร (Customs Union) ซึง่เป็นการเปิด
ประตูใหส้นิคา้  บรกิาร  และแรงงานจากประเทศสมาชกิใหม่เขา้มาในประเทศสมาชกิเดมิได้
อย่างเสร ี ผู้ผลิตและผู้ใช้แรงงานของประเทศสมาชิกเดิมก็ต้องปรบัตวัรบัการแข่งขนัจาก
ประเทศสมาชกิใหมซ่ึง่ผลติสนิคา้และบรกิารในตน้ทุนทีต่ํ่ากว่า  และมแีรงงานจาํนวนมากทีจ่ะ
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เขา้มาหางานทําในประเทศสมาชกิเดมิซึ่งมฐีานะเศรษฐกจิดกีว่าการเคลื่อนยา้ยแรงงานจาก
ประเทศสมาชกิใหม่เขา้มาสู่ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมของประเทศสมาชกิเดมิ  หรอื  
“delocalisation” ซึง่เป็นประเดน็สาํคญัทีม่กีารโตเ้ถยีงกนัมามาก  อยา่งไรกด็ใีนการผลติบาง
สาขากม็คีวามขาดแคลนแรงงานและจาํเป็นตอ้งมกีารจา้งแรงงานต่างชาต ิ บางสว่นกเ็ป็นการ
จา้งเป็นฤดกูาล  เช่น  จงัหวดั  Huelva  ของสเปนซึง่เป็นแหล่งผลติสตรอวเ์บอรร์ีท่ ีใ่หญ่ทีสุ่ด
ในโลก  ก็จําเป็นต้องจ้างคนมาเก็บสตรอว์เบอร์รี่ถึง 60,000  คนในแต่ละปี  และมกีารจ้าง
คนงานจากประเทศ ในยโุรปตะวนัออกเขา้มาเป็นสดัสว่นคอ่นขา้งสงูมาหลายปีแลว้ 
 ประเทศสมาชกิใหมข่องสหภาพยุโรปต่างกเ็ขา้เป็นสมาชกิของ  WTO  แลว้  และเมื่อ
วนัที ่ 30 มกราคม  2547  คณะกรรมาธกิารยุโรปซึง่ทาํหน้าทีผู่เ้จรจาแทนประเทศสมาชกิทัง้
กลุ่มใน  WTO  กไ็ดแ้จง้เรื่องการขยายสมาชกิภาพต่อ  WTO  พรอ้มกบัใหข้อ้มลูการ
เปลีย่นแปลงอตัราภาษขีองประเทศสมาชกิใหม่ภายหลงัการเขา้เป็นสมาชกิ  และตามขัน้ตอน
ของ  WTO  ประเทศสมาชกิ  อื่นๆ ที่ประสงค์จะขอหารอืกบัสหภาพยุโรปเพื่อขอใหช้ดเชย
ความเสยีหายจากการทีป่ระเทศสมาชกิใหมเ่ปลีย่นแปลงขอ้ผกูพนัเดมิทีม่อียูใ่น  WTO  กต็อ้ง
แจง้ขอหารอืภายใน  90 วนั  ไทยซึง่ไดร้บัผลกระทบดว้ยกไ็ดแ้จง้ความจํานงทีจ่ะขอหารอืกบั
สหภาพยุโรปแล้วเมื่อวนัที่  8  เมษายน  2547  เรื่องที่จะเจรจาเพื่อขอชดเชยตามสทิธขิอง
ไทย คอื อตัราภาษีสมาชกิใหม่เคยเก็บในอตัราตํ่ากว่าอตัราของสหภาพและต้องใช้อตัราที่
สงูขึน้เมื่อเขา้เป็นสมาชกิ  ความเปลีย่นแปลงในปรมิาณโควตา้นําเขา้  สว่นภาษ ีA/D  และ  
CVD  กข็อใหส้ภาพพจิารณาทบทวนเพื่อใชอ้ตัราเดมิทีส่มาชกิใหม่เคยใชไ้ดเ้ช่นกนั  แต่ผล
การเจรจากต็อ้งขึน้อยูก่บัหลกัฐานขอ้โตแ้ยง้เกีย่วกบัผลกระทบเป็นหลกั 
 สหภาพยุโรปมงีานฉลองยิง่ใหญ่ตอ้นรบัสมาชกิใหม่ (ธรีตัน์ ธรรมวนิช  หนังสอืพมิพ์
ฐานเศรษฐกิจ วนัที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2547) เพิ่มขึ้นอีก 10 ประเทศไปแล้วเมื่อวนัที่ 1 
พฤษภาคม 2547 งานน้ีมคีนจํานวนหน่ึงออกมาประท้วง  แต่ก็ไม่รุนแรงอะไร  การขยาย
สมาชกิภาพของสหภาพ ยุโรปครัง้น้ี  จะสรา้งความเปลีย่นแปลงระยะยาวทัง้ในทางการเมอืง
เศรษฐกจิและสงัคมยุโรป ขนาดทีใ่หญ่ขึน้ดว้ยจํานวนสมาชกิ  25  ประเทศเป็นการยกฐานะ
และบทบาทของสหภาพยโุรปในเวทโีลกดว้ย 
 ในช่วงปี  2542 – 2545 การค้าระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปมีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 
17,104.73 ล้านเหรยีญสหรฐั (ไทยนําเข้าและการส่งออกเป็นมูลค่าเฉลี่ย 10,400.4  และ 
6,704.33  ล้านเหรยีญสหรฐั) เฉพาะปี 2546 การค้าสองฝ่ายมมีูลค่ารวม 19,264.6 ล้าน
เหรยีญสหรฐั  ส่วนการคา้ระหว่างไทยกบัสมาชกิใหม่ของสหภาพยุโรป  10  ประเทศในช่วง

EC 451 92 



 

เวลาเดยีวกนัมมีูลค่าเฉลี่ยเพยีงปีละ 462 ลา้นเหรยีญสหรฐั  สําหรบัปี 2546  การคา้มมีูลค่า
รวม 660.2  ล้านเหรยีญสหรฐั  และการค้าระหว่างไทยกบัสหภาพยุโรป  25  ประเทศ  มี
มลูคา่  19,924.8  ลา้นเหรยีญสหรฐั 
 ภาษีนําเขา้โดยเฉลี่ยของประเทศสมาชกิใหม่สุงกว่าสมาชกิเดมิ  กาเขา้เป็นสมาชกิ
สหภาพ ยุโรจงึทําใหอ้ตัราภาษีของประเทศเหล่าน้ีลดลงมากกว่าส่วนที่อตัราภาษีสูงขึน้  ซึ่ง
แน่นอนว่าส่วนที่ภาษีสูงขึ้นนัน้ส่วนใหญ่เป็นสนิค้าเกษตรที่สหภาพยุโรปตัง้กําแพงภาษีไว้
ปกป้องผูผ้ลติภายใน  ตามสถติทิีไ่ทยคา้กบัประเทศสมาชกิใหมข่องสหภาพยโุรป  การเขา้เป็น
สมาชกิจะทาํใหไ้ทยเสยีภาษสีนิคา้สว่นใหญ่ทีส่ง่ออกไปยงัประเทศสมาชกิใหมล่ดลง  และสว่น
น้อยจะมอีตัราภาษีสูงขึน้ในแง่ของการส่งออกไทยจงึได้รบัประโยชน์มากกว่าเสยีประโยชน์  
สนิคา้ทีไ่ทยตอ้งเสยีภาษเีพิม่ขึน้เป็นสนิคา้เกษตรและอาหารแปรรปูทีส่าํคญั  เช่น  ขา้ว  (ไทย
เสยีภาษีอตัรา 0  เพราะไดร้บัสทิธ ิGSP จากโปแลนด์  แต่เมื่อเขา้เป็นสมาชกิโปแลนด์เก็บ
ภาษีตามอตัราของสหภาพ  คือ  190 ยูโรต่อตัน) ปลากระป๋อง  สบัปะรดกระป๋อง  และ
ผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงั  สว่นสนิคา้ทีจ่ะเสยีภาษลีดลง  เช่น  รถแวน  มอเตอรไ์ฟฟ้า  กาแฟที่
ไม่ไดค้ัว่  อุปกรณ์เครื่องจกัร  ยาปฏชิวีนะ  และชิน้ส่วนคอมพวิเตอร ์ เป็นต้น  ซึ่งไทยไดข้อ
เปิดเจรจากบัสหภาพยโุรปตามสทิธภิายใต ้ WTO  เพือ่ขอชดเชยในสว่นทีไ่ทยเสยีประโยชน์ 
 แต่ผลกระทบระยะปานกลางและระยะยาวต่อไทยและประเทศอื่นทีอ่ยู่นอกกลุ่มกําลงั
จะตามมา  เพราะการค้าและการลงทุนระหง่างสมาชิกเดิมและสมาชิกใหม่มแีนวโน้มที่จะ
ขยายตวัอกีมาก  ในดา้นการคา้นัน้ก่อนเขา้เป็นสมาชกิ  บรรดาสมาชกิใหม่ส่วนใหญ่กส็่งออก
ไปยงัตลาดของสมาชิกเดิมเป็นสดัส่วนสูงอยู่แล้ว  ตามสถิติส่งออกเมื่อปี  2545  ฮงัการ ี 
โปแลนด ์ เชก็  เอสโตเนีย  สโลเวเนีย  แลตเวยี  พึง่พาตลาดสมาชกิเดมิ  15  ประเทศ  สูง
เกินกว่าร้อยละ  60  ส่วนสโลเวเนีย  พึ่งพาเป็นสดัส่วนร้อยละ  60  ประเทศที่เหลือ คือ 
ไซปรสั  ลธิวัเนีย  และมอลตา  พึง่พาเป็นสดัสว่นลดหลัน่ลงมาประมาณรอ้ยละ  58 – 37 การ
ขยายสมาชกิภาพมผีลทาํใหก้ารแขง่ขนัรนุแรงยิง่ขึน้ 
 การทีต่ลาดของ  25  ประเทศกลายเป็นตลาดเดยีวกนัและประเทศสมาชกิใหม่ไดร้บั
สทิธแิละมภีาระขอ้ผกูพนัตามกฎเกณฑข์องกลุ่ม  ผลทีต่ามมาคอื  
 (1)  สนิคา้และบรกิารจากสมาชกิใหมเ่ขา้มาแขง่ขนัในตลาดของสมาชกิเดมิโดยไดร้บั
แตม้ต่อเหนือประเทศนอกกลุ่ม 
 (2)  ในดา้นการจา้งงาน  แรงงานของสมาชกิเดมิกต็้องไดร้บัผลจากการตดัสนิใจยา้ย
ฐานการผลติของบรษิทัลงทุนขา้มชาตไิปยงัประเทศสมาชกิใหม่ซึ่งมขีอ้จูงใจดกีว่าทัง้ในดา้น
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อตัราค่าจา้งงาน  และคุณภาพของแรงงานซึ่งโดยเฉลี่ยแลว้มกีารศกึษาค่อนขา้งด ี ตลอดจน
สถานะการพฒันาประเทศที่ตํ่ากว่าสมาชกิเดมิในเกอืบจะทุกดา้น ตลาดจงึมแีนวโน้มที่จะ
เติบโตได้มากกว่าสมาชกิเดมิที่ตลาดค่อนขา้งจะอิม่ตวั  เช่น  ในสาขายานยนต์  ตามสถิต ิ 
เมื่อปี  2544  ในจํานวนชาวโปแลนด ์ 100  คน  มรีถยนต์ใชเ้พยีง  21  คน  ซึง่เมื่อเทยีบกบั
สมาชกิเดมิ  สถิตจิะสูงมากกว่าสองเท่าคอื  49  คนใน  10  คน  ธุรกจิขา้มชาตจิงึมองเหน็
ศกัยภาพของสมาชกิใหม่โดยเฉพาะอย่างยิง่  ส่วนที่มชี่องว่าในระดบัการพฒันาของสมาชกิ
เดมิและสมาชกิใหม่  นอกจากน้ีรฐับาลของสมาชกิใหม่กม็คีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะดงึเงนิลงทุน
เข้าประเทศ  และกําหนดนโยบายที่จูงใจเป็นพิเศษ  เช่น  ลดภาษีธุรกิจ (สโลวกัลดภาษี
ประเทศน้ีลงเหลือร้อยละ  19  ทําให้ประเทศเพื่อนบ้านรวมทัง้ออสเตรียลดตามไปด้วย)  
ปจัจุบนัประเทศสมาชกิใหม่  8  ประเทศทีเ่คยอยูใ่นสหภาพโซเวยีต  ดงึดูดเงนิลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศไดม้ากกว่า  1.1  แสนลา้นเหรยีญสหรฐัโดยบรษิทัขา้มชาตเิขา้มาลงทุนสรา้ง
ฐานการผลติโดยผูผ้ลติสาขายาน -ยนตเ์ขา้มาก่อน  World Economic Forum ไดจ้ดัอนัดบัให้
เอสโตเนีย  แลตเวีย  สโลเวเนีย  และเช็ก  สูงกว่าโปรตุเกส  และกรีซ  ไปแล้วในด้าน
ความสามารถในการแขง่ขนั 
 ในวนัที ่ 1  พฤษภาคม  2547  น้ี  ประเทศในยโุรปกลางและยโุรปตะวนัออก (Central 
and Easten European Countries: CEECs) จาํนวน  10  ประเทศ  ไดแ้ก่  ไซปรสั  โปแลนด ์ 
มอลตา  ลตัเวยี  ลทิวัเนีย  สโลเวเกยี  สโลเวเนีย  สาธารณรฐัเชก็  เอสโตเนีย  และฮงัการ ี 
จะเขา้เป็นสมาชกิใหมข่องกลุ่มสหภาพยุโรป (European Union: EU) อย่างสมบูรณ์  ทาํให ้ 
EU  เป็นตลาดการคา้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกดว้ยจํานวนสมาชกิทีเ่พิม่ขึน้จาก  15  ประเทศ  เป็น  
25  ประเทศ  ประชากรรวมทีเ่พิม่ขึน้จาก  370  ล้านคนเป็น  470  ลา้นคน  และผลติภณัฑ์
มวลรวมภายในประเทศทีเ่พิม่ขึน้จาก  8,829  พนัลา้นยโูรเป็น  9,233  พนัลา้นยโูร และต่อมา 
บุลกาเรยีและโรมาเนียไดเ้ขา้เป็นสมาชกิใหมอ่กี 2 ประเทศ รวม EU มสีมาชกิเก่า 15 ประเทศ 
สมาชกิใหม ่12 ประเทศ รวมทัง้หมดเป็น 27 ประเทศ 
 ปจัจุบนักลุ่ม EU (15  ประเทศ) เป็นคู่คา้สาํคญัอนัดบั 4 ของไทยรองจากญี่ปุ่น  กลุ่ม
อาเซยีน  และสหรฐัอเมรกิา  ตามลาํกบั  อยา่งไรกต็ามเมื่อนบัรวมประเทศทีจ่ะเขา้เป็นสมาชกิ
ใหม่ของกลุ่ม  EU  อกี  10  ประเทศแลว้  มลูค่าการคา้รวมของกลุ่ม  EU  จะสงูขึน้ใกลเ้คยีง
กบัสหรฐัฯ ซึ่งเป็นคู่คา้สําคญัอนัดบั 3 ของไทย  ทําให ้ EU  เป็นตลาดการคา้ทีน่่าสนใจ
สาํหรบัผูส้ง่ออกไทยสาํหรบัผลกระทบทีค่าดว่าผูส้ง่ออกไทยจะไดร้บัจากการขยายสมาชกิใหม่
ของกลุ่ม  EU  พอสรปุไดด้งัน้ี 
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ผลกระทบด้านบวก  
 1.  ผูส้่งออกไทยที่มศีกัยภาพในการส่งออกสนิคา้ไปยงัประเทศสมาชกิ  EU  เดมิจะ
สามารถขยายการสง่ออกไปยงัประเทศสมาชกิใหมไ่ดง้า่ยยิง่ขึน้  เน่ืองจากสมาชกิใหมข่องกลุม่  
EU  ตอ้งเปลีย่นมาใชก้ฎระเบยีบ  มาตรการทางดา้นภาษแีละมใิช่ภาษ ี อาท ิ มาตรฐานดา้น
สุขอนามยั  และการคุ้มครองทรพัย์สนิทางปญัญา ฯลฯ เช่นเดียวกบักลุ่ม  EU  เดิม  
นอกจากน้ีเมื่อสมาชกิใหมข่องกลุ่ม  EU  ทยอยเปลีย่นมาใชเ้งนิสกุลยโูรรว่มกนัเพื่อเขา้รว่ม
เป็นสหภาพการเงนิยุโรป (European Monetary Union: EMU) ยอ่มจะทาํใหเ้กดิความโปรง่ใส
ดา้นราคาและตน้ทุนในการแลกเปลีย่นสกุลเงนิลดลงอกีดว้ย 
 2.  ขัน้ตอนและค่าใชจ้่ายในการเจรจาการคา้กบัประเทศสมาชกิของกลุ่ม  EU  ทัง้ 25 
ประเทศลดลง  เน่ืองจากมคีณะกรรมาธกิารยุโรป (The European Commision) ทาํหน้าทีว่าง
ระเบยีบ  มาตรฐานการคา้  และเป็นตวัแทนในการเจรจาการคา้และประเทศคู่คา้แทนสมาชกิ  
EU  ทัง้หมด 
 3.  สนิคา้อุตสาหกรรมหลายรายการของไทยคาดว่าจะมศีกัยภาพในการส่งออกไปยงั
สมาชกิใหมข่องกลุ่ม  EU  เพิม่ขึน้  แบ่งเป็น  (1) สนิคา้ทีจ่ะไดป้ระโยชน์จากการทีส่มาชกิใหม่
ฯ ต้องปรบัลดอตัราภาษีนําเขา้ลง  เช่น  วงจรพมิพ ์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์คอมพวิเตอร ์
ฯลฯ  และ(2) สินค้าที่คาดว่าไทยจะได้ร ับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทัว่ไป 
(Generalized System of Preferences: GSP) เพิม่ขึน้  จากการขยายสมาชกิใหมข่องกลุ่ม  
EU  อาทิ  รถบรรทุกชนิดแวนและปิกอพั  รถแบบสเตชัน่แวกอน  เครื่องปรบัอากาศและ
สว่นประกอบ  เลนสแ์วน่ตา  เครือ่งใชบ้นโต๊ะอาหาร  และมอเตอร ์ เป็นตน้ 

ผลกระทบด้านลบ  
 1.  สนิค้าของไทยหลายรายการที่เคยส่งออกไปประเทศสมาชิกใหม่ต้องเผชิญกบั
มาตรฐานการคา้ทีส่งูขึน้  เช่น  เน้ือสตัวปี์ก รองเทา้และชิน้ส่วน อาหารทะเลกระป๋อง และผกั
ผลไมก้ระป๋อง ฯลฯ  ทัง้น้ี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานดา้นสุขอนามยัพชืและสตัวข์อง  EU  
ทีค่อ่นขา้งเขม้งวดมากกวา่ประเทศสมาชกิใหม ่
 2.  สนิคา้เกษตรและอุตสาหกรรมของไทยหลายรายการตอ้งเผชญิกบัการแขง่ขนัดา้น
ราคาจากประเทศสมาชกิใหม่ของกลุ่ม  EU  ซึง่มศีกัยภาพในการผลติสนิคา้คลา้ยคลงึกบัไทย  
เช่น  ธญัพชืที่ใช้ผลติอาหารสตัว์  สิง่ทอ  รถยนต์  และส่วนประกอบ  ผลติภณัฑ์ยาง  และ
รองเทา้ เป็นตน้ 
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 3.  สมาชกิใหมข่องกลุ่ม EU  จาํนวน  4  ประเทศ ไดแ้ก่  โปแลนด ์ สาธารณรฐัเชก็  
สโลวกั  และฮงัการ ี ตอ้งยกเลกิระบบการให ้ GSP  ของตนเองและเปลีย่นมาใช่ระบบ  GSP  
ของกลุ่ม  EU  ทําใหส้นิคา้ของไทยหลายรายการทีเ่คยรบัการยกเวน้ภาษตีอ้งเสยีภาษนํีาเขา้
ในอตัราทีสู่งมาก  เช่น  สบัปะรดกระป๋อง (กลุ่ม EU เกบ็ภาษีนําเขา้ในอตัรา  17.6 - 25.6% 
ขณะที่ปจัจุบนัไทยไดร้บั  GSP  จากสาธารณรฐัเชก็และสโลวกัด้วยการยกเว้นภาษีนําเขา้) 
และปลาทนู่ากระป๋อง (กลุ่ม  EU  ตดิภาษนํีาเขา้ในอตัรา 24 – 25% ขณะทีป่จัจุบนัไทยไดร้บั  
GSP  จากสาธารณรฐัเชก็สโลวกัดว้ยการยกเวน้ภาษนํีาเขา้) เป็นตน้ 
 4.  มาตรการทีม่ใิช่ภาษซีึง่กลุ่ม  EU  เดมิใชก้บัไทยนัน้อาจถูกขยายใหค้รอบคลุมถงึ
ประเทศสมาชิกใหม่ฯ ด้วย อาทิ  การกําหนดปรมิาณการนําเข้าสําหรบัสนิค้าข้าวและมนั
สาํปะหลงั  การเกบ็ภาษตีอบโตก้ารทุ่มตลาด (Anti – Dumping: AD) สาํหรบัสนิคา้โทรทศัน์ส ี 
ขอ้ต่อท่อเหลก็  เสน้ลวดเหลก็เกลยีว  เสน้ดา้ยใยสงัเคราะหช์นิดสัน้  เมด็พลาสตกิ  กระสอบ
พลาสตกิ  และภาษตีอบโตก้ารอุดหนุนการสง่ออก (Countervailing Duty: CVD) สาํหรบัสนิคา้
เมด็พลาสตกิ  เป็นตน้ 
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