
 

บทท่ี 2 
ความตกลงทางการค้าและการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ 

 

 
 โดยทีก่ารคา้ระหว่างประเทศตอ้งพึง่พงิทรพัยากรการผลติจากประเทศอื่น ๆ เพื่อสรา้ง
ความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิใหแ้ก่ตนเอง จงึมคีวามจาํเป็นตอ้งจดัระเบยีบทางการคา้ของโลกขึน้
ในรูปขององค์การทางการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะทําหน้าที่กําหนดแนวทางและกฎเกณฑ์
ทางการคา้ของโลก ขณะเดยีวกนั แต่ละประเทศทีม่พีืน้ทีใ่นภูมภิาคใกลเ้คยีงกนักร็ว่มมอืกนัรวม
เป็นกลุ่มประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มการค้าภายในกลุ่ม จึงปรากฏเป็นกลุ่ม
เศรษฐกจิต่าง ๆ 
 

ข้อตกลงทัว่ไปว่าด้วยภาษีศลุกากรและการค้า (General Agreement on 
Tariffs and Trade: GATT) 

2.1  

 

 ความร่วมมอืระหว่างประเทศในการลดภาษนีบัว่าเป็นนโยบายทางการคา้ซึง่เริม่ในช่วง 
1930S โดย ค.ศ.1930 สหรฐัฯ ไดผ้า่นกฎหมายเกีย่วกบัภาษซีึง่ไรค้วามรบัผดิชอบอยา่งยิง่ คอื 
The Smooth – Hawley Act ภายใตก้ฎหมายน้ี อตัราภาษเีพิม่สงูขึน้มาก และการคา้ของ
สหรฐัฯ ลดลงอย่างมาก นักเศรษฐศาสตรบ์างคนไดโ้ต้แยง้ว่ากฎหมายฉบบัน้ีเป็นการซํ้าเตมิ
ภาวะเศรษฐกจิตกตํ่าในช่วง 1930S หลงัจากมกีารใชก้ฎหมายฉบบัน้ีสองสามปี ฝ่ายบรหิาร
สหรฐัฯ ไดส้รุปว่า ภาษีควรลดลงแต่กลบัเป็นการสรา้งปญัหารุนแรงทางการเมอืง เพราะการ
ลดภาษใีดๆ ย่อมถูกต่อตา้นจากสมาชกิสภาสูงซึง่ในทอ้งถิน่ของตนจะมบีรษิทัผลติสนิคา้ขาย
แข่งกัน ในขณะที่ผลตอบแทนจะกระจายไปยงัสมาชิกสภาสูงไม่กี่ราย การลดภาษีต้อง
เชื่อมโยงถึงผลประโยชน์ผูส้่งออกดว้ย การแก้ไขปญัหาเบื้องต้นคอื ใหม้กีารเจรจาภาษีสอง
ฝา่ย สหรฐัฯ อาจเจรจากบับางประเทศทีส่่งออกน้ําตาล และเสนอลดภาษน้ํีาตาล ถา้ประเทศคู่
คา้ลดภาษีสนิค้าส่งออกของสหรฐัฯ ผูส้่งออกสหรฐัฯ สนใจหลกัการน้ีและต้องการช่วยเหลอื
ฝา่ยการเมอืงในรปูผลประโยชน์จากน้ําตาล ในประเทศคู่คา้ ผูส้่งออกน้ําตาลไปต่างประเทศก็
สนใจในหลกัการน้ี ต้องการถ่วงดุลอทิธพิลทางการเมอืงในผลประโยชน์จากการแข่งขนัการ
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นําเขา้น้ําตาล การเจรจาสองฝา่ยจงึลดภาษเีฉลีย่ลง โดยสหรฐัฯ จากเดมินําเขา้เสยีภาษรีอ้ยละ 
59 ในปี 1932 ลดลงเหลอืรอ้ยละ 25 ภายหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 เลก็น้อย 
 การเจรจาสองฝา่ยไมอ่าจสรา้งผลตอบแทนเตม็ทีจ่ากการรว่มมอืทางเศรษฐกจิระหว่าง
ประเทศ สิง่หน่ึงทีเ่กดิขึน้คอื กําไรจากการเจรจาสองฝา่ยจะไหลออกไปยงัประเทศทีไ่ม่ไดท้ํา
ขอ้ตกลงด้วย เช่น สหรฐัฯ ลดภาษีกาแฟอนัเป็นผลจากการติดต่อกบับราซิล โคลมัเบีย จะ
ได้รบัผลตอบแทนจากการที่ราคากาแฟตลาดโลกสูงขึน้ นอกจากนัน้ อาจมปีระเทศที่ได้รบั
ประโยชน์มากกว่าสองประเทศ เช่น สหรฐัฯ ขายใหยุ้โรปมากขึน้ ยุโรปขายใหซ้าอุดอิาระเบยี
มากขึน้ ซาอุดอิาระเบยีขายใหญ้ี่ปุ่นมากขึน้ และญี่ปุ่นขายใหส้หรฐัฯ มากขึน้ ดงันัน้ ขัน้ต่อไป
ของการเปิดเสรทีางการคา้ระหว่างประเทศจงึเขา้สูข่ ัน้ตอนการเจรจาหลายฝา่ย (multinational 
negotiations) อนัเป็นการรว่มกนัเจรจาหลายประเทศ 
 การลดภาษหีลายฝา่ยนบัตัง้แต่สงครามโลกครัง้ที ่2 ดาํเนินภายใตก้รอบของแกตต ์ซึง่
ก่อตัง้ในปี 1947 แกตต์จะวางกฎเกณฑใ์นการกํากบันโยบายการคา้ระหว่างประเทศ ซึ่งจะมี
การตรวจสอบโดยคณะกรรมการจากสาํนกังานใหญ่ ณ นครเจนีวา 
 
วตัถปุระสงคใ์นการก่อตัง้แกตต ์
 เพื่อเป็นการส่งเสรมิการคา้และเศรษฐกจิระหว่างประเทศสมาชกิ ยกระดบัมาตรฐาน
การครองชพี การจา้งงาน การนําทรพัยากรทีม่อียู่อย่างจํากดัมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์สูงสุดต่อ
การผลติ แกตตไ์ดก้าํหนดหลกัเกณฑใ์นการดาํเนินงานดงัน้ี 

(1) การค้าระหว่างประเทศพงึยดึหลกั “การปฏิบตัิเยี่ยงชาติที่ได้รบัอนุเคราะห์ยิง่”  
(Most – Favored Nation Treatments: MFNs) 

(2) การคุม้ครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ หา้มจาํกดัการนําเขา้ 
(3) สนิคา้ทีล่ดภาษแีลว้จะไมม่กีารเพิม่ภาษอีกี 
(4) กรณมีขีอ้พพิาทใหใ้ชก้ารปรกึษาหารอื (consultation)  
(5) กรณีทีป่ระเทศใดเกดิวกิฤตดิา้นดุลการชําระเงนิ อาจอนุญาตใหค้วบคุมการนําเขา้

ได ้
(6) สง่เสรมิใหม้กีารรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ 
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การประชมุของแกตต ์
 นบัตัง้แต่มกีารก่อตัง้มาในปี 1947 แกตตม์กีารประชุมทัง้หมด 8 ครัง้ ครัง้ทีส่าํคญัทีสุ่ด
คอื รอบอุรุกวยั (Uruguay Round) ประชุมทีเ่มอืงปุนตา้ เอล เดสเต ้ประเทศอุรุกวยั ตัง้แต่ 15 
กนัยายน 1986 ถึง 15 ธนัวาคม 1993 และเป็นการประชุมครัง้สุดท้ายของแกตต์ก่อนจะ
ปรบัเปลีย่นมาเป็นองคก์ารการคา้โลก (World Trade Organization: WTO) 
 
การประชมุรอบอรุกุวยั 
 การประชุมรอบอุรุกวยัให้ผลสรุปในวนัที่ 15 ธนัวาคม 1993 โดยประเทศสมาชกิมี
ความเหน็รว่มกนัว่า ควรจดัตัง้องคก์ารการคา้โลกขึน้เพื่อทาํหน้าทีแ่ทนแกตต ์เน่ืองจากแกตต์
เป็นเพยีงขอ้ตกลงทางการคา้เทา่นัน้ ไมม่อีาํนาจบงัคบัสมาชกิ ประเทศสมาชกิของแกตตจ์งึได้
ลงนามรบัรองผลการเจรจาทัง้หมดของแกตต ์หรอืกรรมสารสุดทา้ย (Final Act) ในวนัที ่15 
เมษายน 1994 ณ เมอืงมารร์าเกซ ประเทศมอรอคโค 
 
2.2  องคก์ารการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) 
 

 องคก์ารการคา้โลก เป็นองคก์ารระหว่างประเทศทีพ่ฒันามาจากแกตต์ ก่อตัง้ขึน้เมื่อ
วนัที ่1 มกราคม 1995 มสีมาชกิแรกเริม่ 81 ประเทศ (กุมภาพนัธ ์2550 เวยีดนามเป็นสมาชกิ
ลําดบัที่ 150) สํานักงานใหญ่อยู่ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ที่เดิมของแกตต์) 
ประเทศไทยเป็นสมาชกิก่อตัง้ลาํดบัที ่59 
 
วตัถปุระสงคข์อง WTO 

(1) เพือ่สนบัสนุนใหม้กีารคา้เสรรีะหวา่งสมาชกิ 
(2) เพือ่ดแูลใหส้มาชกิดาํเนินการตามขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่ต่ีอกนั 
(3) เป็นคนกลางในการตดัสนิขอ้ขดัแยง้ทางการคา้ระหวา่งสมาชกิ 

 
หลกัการสาํคญัขององคก์ารการค้าโลก 
 องค์การการค้าโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อกํากับดูแลให้การค้าโลกเป็นไปโดยเสร ี
กฎระเบยีบขององคก์ารการคา้โลกจงึเป็นการคา้เสรแีละเป็นธรรม (Free and Fair Trade) 
องคก์ารการคา้โลกไดก้ําหนดหลกัการในการดําเนินงานคลา้ยคลงึกบัแกตต์ใหป้ระเทศสมาชกิ
ปฏบิตัดิงัน้ี 
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(1) กําหนดให้มกีารใช้นโยบายทางการค้าโดยไม่มกีารเลือกปฏิบตัิ (non – 
discrimination) เชน่ ตอ้งมกีารให ้MFN และ national treatment  

(2) มาตรการทางการคา้ตอ้งมคีวามโปรง่ใส (transparency) 
(3) การคุม้ครองผูผ้ลติภายในใหใ้ชภ้าษศุีลกากรเทา่นัน้ 
(4) รว่มกนัทาํใหก้ารคา้ระหวา่งประเทศมเีสถยีรภาพและความมัน่คง 
(5) สง่เสรมิการแขง่ขนัทางการคา้ทีเ่ป็นธรรม 
(6) กรณฉุีกเฉินและจาํเป็น ใหม้สีทิธใิชข้อ้ยกเวน้ได ้
(7) ใหม้กีารรวมกลุ่มทางการคา้เพือ่ลดภาษรีะหวา่งกนั 
(8) มกีระบวนการยตุขิอ้พพิาททางการคา้ใหคู้ก่รณ ี
(9) ใหส้ทิธพิเิศษแก่ประเทศกาํลงัพฒันาในการปฏบิตัติามพนัธกรณ ี

 
ความตกลงท่ีสาํคญัภายใต้องคก์ารการค้าโลก 

(1) ความตกลงแมบ่ท 
(1.1) ความตกลงมารร์าเกซ จดัตัง้องคก์ารการคา้โลก 
(1.2) ความตกลงแกตต ์(1994) 

(2) การเปิดตลาด 
(2.1) การเปิดตลาดสนิคา้อุตสาหกรรม 
(2.2) การเปิดตลาดสนิคา้เกษตร 
(2.3) การเปิดตลาดสนิคา้สิง่ทอ 

 (3)  กลุ่มความตกลงเกีย่วกบัวธิกีารนําสนิคา้เขา้ 
(3.1) มาตรการสขุอนามยัสตัวแ์ละสขุอนามยัพชื 
(3.2) อุปสรรคทางเทคนิคต่อการคา้ 
(3.3) การประเมนิราคาเพือ่การศุลกากร 
(3.4) การตรวจสอบก่อนการสง่ออก 
(3.5) กฎเกีย่วกบัแหล่งกาํเนิดของสนิคา้ 
(3.6) การออกใบอนุญาตนําเขา้ 

 (4) มาตรการชัว่คราวเพือ่คุม้ครองอุตสาหกรรมภายใน 
มาตรการปกป้อง (4.1) 

(4.2) การต่อตา้นการทุม่ตลาด 
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(4.3) การอุดหนุนและมาตรการตอบโต ้
 (5) การคา้บรกิารหรอื GATS 
 (6) สทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาทีเ่กีย่วกบัการคา้ (TRIPS) 
 (7) มาตรการลงทุนทีเ่กีย่วกบัการคา้ (TRIMS) 
 

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (อังค์ถัด) 
(United Nations Conferences on Trade and Development: UNCTAD) 

2.3  

 

 องัค์ถดั เป็นองค์กรถาวรของสมชัชาสหประชาชาติ เกิดจากการรวมกลุ่ม 77 มกัถูก
เรยีกวา่ เป็นเวทขีองประเทศยากจน ก่อตัง้ในปี 1964 องัคถ์ดัมกีารประชุมทัง้หมด 10 ครัง้ โดย
ครัง้ที่ 10 ประชุมที่กรุงเทพฯ วนัที่ 12 – 19 กุมภาพนัธ์ 2543 มีสมาชิก ในปี พ.ศ. 2553 
จาํนวน 192 ประเทศ 
 
วตัถปุระสงคข์ององัคถ์ดั 

(1) สง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ 
(2) เป็นศนูยก์ลางทางการเจรจาทางการคา้โลก 

 
การดาํเนินงานขององัคถ์ดั 

(1) สทิธพิเิศษทางภาษศุีลกากรเป็นการทัว่ไป (GSP) 
(2) สทิธพิเิศษทางการคา้ระหวา่งประเทศกาํลงัพฒันา (GSTP) 
(3) โครงการโภคภณัฑร์วม (IPC) 
(4) กองทุนรว่ม (Common Fund) 

 
สรปุ 

1. การเจรจาทางการคา้ระหว่างประเทศ ทําใหข้จดัอุปสรรคทางการคา้ในดา้นการใช้
นโยบายปกป้อง ในระยะแรกเป็นการเจรจาการคา้ทวภิาค ีและต่อมาไดพ้ฒันาเป็น
การเจรจาระดบัพหภุาค ี

2. ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศฉบับแรก คือ แกตต์ แต่แกตต์เป็นเพียง
ขอ้ตกลงไมอ่าจบงัคบัใหส้มาชกิทุกรายปฏบิตัติามได ้
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3. องค์การการคา้โลก พฒันามาจากแกตต์มอีํานาจและบทบาทมากกว่าแกตต์ ถูก
เรยีกวา่ เวทขีองคนรวย 

4. องัคถ์ดั เป็นหน่วยงานของสหประชาชาต ิถูกเรยีกวา่ เป็นเวทขีองคนจน 
 
2.4  สหภาพยโุรป (European Union: EU) 
 

 สหภาพยโุรปไดเ้ริม่ก่อตัง้จากสมาชกิดัง้เดมิ 6 ประเทศ คอื ฝรัง่เศส เยอรมนัตะวนัออก 
อติาล ีเบลเยยีม เนเธอรแ์ลนด ์และลกัแซมเบรก์ ตัง้แต่ครสิต์ศกัราช 1951 ต่อมาครสิต์ศกัราช 
1973 มสีมาชกิเพิม่อกี 3 ประเทศ คอื องักฤษ ไอร์แลนด์ และเดนมาร์ก ครสิต์ศกัราช 1984 
กรซีเป็นสมาชกิลําดบัที่ 10 ครสิต์ศกัราช 1986 สเปนและโปรตุเกสไดเ้ป็นสมาชกิลําดบัที่ 11 
และ 12 ต่อมา 1995 ออสเตรยี ฟินแลนด ์และสวเีดน ไดเ้ป็นสมาชกิสหภาพยุโรป รวมมสีมาชกิ 
15 ประเทศ และในวนัที ่1 พฤษภาคม 2004 สหภาพยุโรปไดม้สีมาชกิเพิม่ขึน้อกี 10 ประเทศ 
ได้แก่ เอสโตเนีย ลิธวัเนีย โปแลนด์ แลตเวีย สาธารณรฐัเช็ก สโลวีเนีย สโลวาเกีย ฮงัการ ี
ไซปรสั และมอลตา้ การเพิม่สมาชกิใหมเ่ป็น 25 ประเทศ จะเป็นการสรา้งความแขง็แกร่งใหก้บั
สหภาพยุโรป ในการเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อโลก โดยจะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นอีก 34% ประชากร
เพิม่ขึน้ 105 ลา้คน รวมถงึการมปีระวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนั อยา่งไรกด็ ีในวนัที ่
1 มกราคม 2550 สหภาพยโุรปไดร้บัอกี 2 ประเทศเป็นสมาชกิ คอื บุลกาเรยี และโรมาเนีย รวม
มสีมาชกิ 27 ประเทศ 
 สหภาพยโุรปไดเ้ริม่มกีารใชห้น่วยเงนิตราเดยีวกนัตัง้แต่ 1 มกราคม 1999 แต่เป็นเพยีง
การใชใ้นระบบบญัชเีหล่านัน้ ต่อมา 1 มกราคม 2002 จงึไดเ้ริม่มกีารใชธ้นบตัรและเงนิเหรยีญ 
ปจัจุบนัประเทศสมาชกิที่ใช้เงนิยูโร 16 ประเทศ คอื ออสเตรยี เบลเยยีม ฝรัง่เศส ฟินแลนด ์
เยอรมนี ไอรแ์ลนด ์อติาล ีลกัซมัเบอรก์ เนเธอรแ์สนด ์โปรตุเกส สเปน และกรซี ซึง่เป็นสหภาพ
ยุโรปเก่า และสหภาพยุโรปใหมม่ ี4 ประเทศ คอื สโลวเีนีย สโลวาเกยี ไซปรสั และมอลตา สว่น
องักฤษ สวเีดน และเดนมารก์ ไดย้ดืเวลาการเขา้ใชเ้งนิยโูรออกไปโดยอา้งเหตุผลความไมพ่รอ้ม 
 สหภาพยุโรปนับว่าเป็นตวัอย่างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิที่ประสบความสําเรจ็มาก
ทีสุ่ด ซึ่งอาจเกดิจากสาเหตุหลายประการ คอื ความพรอ้มทางดา้นทรพัยากรมนุษย ์การมผีนื
ดนิติดต่อกนั การมทีรพัยากรหนุนเน่ืองในการผลิตต่อกนั การมเีทคโนโลยทีนัสมยั ปรมิาณ
เงนิทุนมมีาก รวมถงึประเทศสมาชกิมคีวามมุ่งมัน่ตัง้ใจร่วมมอืกนั อย่างไรกด็ ีใน พ.ศ.2553 
เกดิวกิฤตหิน้ีสาธารณะของประเทศในสหภาพยโุรป 
 

EC 454 36 



 

สมาคมประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (อาเซียน)  2.5  
 (The Association of South East Asian Nation: ASEAN) 
 

 อาเซียน ก่อตัง้ในวันที่ 8 สิงหาคม 2510 สมาชิกแรกเริ่มมี 5 ประเทศ คือ ไทย 
มาเลเซยี สงิคโปร ์อนิโดนีเซยี และฟิลปิปินส ์ต่อมา พ.ศ. 2527 บรไูนไดเ้ขา้เป็นสมาชกิลําดบัที ่
6 และเวยีดนามเป็นสมาชกิลําดบัที ่7 พ.ศ. 2538 สปป.ลาวและสหภาพพม่าเขา้มาเป็นสมาชกิ
ลาํดบัที ่8 และ 9 ในพ.ศ. 2540 ราชอาณาจกัรกมัพชูาเป็นประเทศสมาชกิลําดบัที ่10 เมื่อ พ.ศ. 
2542 ประชากรในอาเซยีนทัง้หมดประมาณ 500 ลา้นคน 
 
วตัถปุระสงคข์องอาเซียน 

(1) เพื่อเร่งรดัความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสงัคม และการ
พฒันาทางวฒันธรรม 

(2) เพือ่สง่เสรมิสนัตภิาพและเสถยีรภาพในภมูภิาค 
(3) เพื่อส่งเสรมิความร่วมมอืดา้นเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม วทิยาศาสตร ์และการ

บรหิาร เป็นตน้ 
 
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน 

(1) เขตการค้าอาเซียนหรืออาฟต้า (ASEAN Free Trade Area: AFTA) อาฟตา้
ก่อตัง้ปี 2535 โดยการรเิริม่ของ นายอานนัท ์ปนัยารชุน วตัถุประสงคห์ลกัของอาฟตา้คอื การ
สรา้งความสามารถในการแขง่ขนัไดก้บัสนิคา้ของอาเซยีนในตลาดโลก ซึง่จะส่งผลใหอ้าเซยีน
เป็นแหล่งดงึดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และอาฟตา้จะช่วยเพิม่อํานาจต่อรองในเวทเีจรจา
การคา้โลก 

การดาํเนินงานของอาฟตา้อยูภ่ายใตข้อ้ตกลง 2 ฉบบั คอื 
1.1 ความตกลงแมบ่ทวา่ดว้ยการขยายความรว่มมอืทางเศรษฐกจิของอาเซยีน 
1.2 ความตกลงว่าด้วยอตัราภาษีพเิศษที่เท่ากนัสําหรบัเขตการคา้เสรอีาเซยีน 

หรอื CEPT 
 (2) โครงการความร่วมมือด้านอตุสาหกรรม (ASEAN Industrial Cooperation 
Scheme: AICO)  AICO เป็นโครงการเพื่อสง่เสรมิการขยายความรว่มมอืดา้นอุตสาหกรรม
ระหวา่งภาคเอกชนในอาเซยีน 
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 (3) การเปิดเสรีการบริการ (ASEAN Framework Agreement on Service: 
AFAS)  AFAS เป็นความตกลงว่าดว้ยบรกิารของอาเซยีน มวีตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิความ
รว่มมอื (cooperation) และเปิดเสรกีารคา้บรกิารระหวา่งประเทศสมาชกิ 
 (4) เขตการลงทุนอาเซียน (ASEAN Investment Area: AIA)  AIA มหีลกัการคอื 
ใหเ้ปิดเสรกีารลงทุนในอุตสาหกรรมและใหก้ารปฏบิตัเิยีย่งชาตแิก่นกัลงทุนอาเซยีน 
 (5) กลไกระงบัข้อพิพาท (Dispute Settlement Mechanism) กรณีประเทศสมาชกิ
มขีอ้พพิาททางการค้า กลไกค้าดงักล่าวจะระงบัขอ้พพิาท หากไม่สามารถดําเนินการได้จะ
นําไปพจิารณาในองคก์ารการคา้โลกต่อไป 
 (6) การแจ้งเปล่ียนแปลงพนัธกรณี (Notification Procedures) ประเทศสมาชกิ
ตอ้งแจง้ก่อนการเปลีย่นแปลงไปใชม้าตรการใดๆ นอกเหนือจากทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั 
 (7) การอาํนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผา่นแดนของอาเซียน  วตัถุประสงค์
เพือ่อาํนวยความสะดวกในการขนสง่สนิคา้และสง่เสรมิการคา้ภายใตอ้าฟตา้ 
 (8) การเช่ือมโยงความร่วมมือกบักลุ่มเศรษฐกิจในภมิูภาคอ่ืนๆ  อาเซยีนไดม้กีาร
เชื่อมโยงในรปู ASEAN + 3 ASEAN – CER 
 

ความรว่มมือทางเศรษฐกิจเอเชีย – แปซิฟิก (เอเปค) 2.6  
 (Asia – Pacific Economic Cooperation: APEC) 
 

 เอเปคได้เริ่มก่อตัง้เมื่อพุทธศักราช 2532 สมาชิกแรกเริ่มมี 12 ประเทศ ได้แก่ 
อาเซยีน 6 ประเทศ (บรไูน อนิโดนีเซยี สงิคโ์ปร ์มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์และไทย) สหรฐัอเมรกิา 
ญี่ปุ่น แคนาดา ออสเตรเลยี นิวซแีลนด ์และเกาหลใีต้ โดยเน้นแนวคดิภูมภิาคนิยมแบบเปิด 
(open regionalism) ต่อมา พ.ศ. 2524 จนี ไตห้วนั และฮอ่งกง ไดเ้ขา้มาเป็นสมาชกิเป็น 15 
ประเทศ พ.ศ. 2536 เมก็ซโิกและปาปวันิวกนีีเขา้เป็นสมาชกิ (เป็น 17 ประเทศ) พ.ศ. 2537 
ชลิเีป็นสมาชกิ และพ.ศ. 2541 รสัเซยี เวยีดนาม และเปร ูเขา้เป็นสมาชกิ รวมเอเปคมสีมาชกิ 
21 ประเทศ หรอื 21 เขตเศรษฐกจิ 
 
วตัถปุระสงคข์องเอเปค 

(1) เพือ่สนบัสนุนการขยายตวัทางเศรษฐกจิของภมูภิาคและของโลก 
เพือ่พฒันาและสง่เสรมิระบบการคา้หลายฝา่ย (2) 
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(3) เพื่อลดอุปสรรคการค้าสินค้า และการค้าบริการตลอดจนการลงทุนระหว่าง
ประเทศสมาชกิใหส้อดคลอ้งกบักฎของแกตต ์

ความรว่มมอืของเอเปคม ี3 สว่น คอื 
(1) การเปิดเสรทีางการคา้และการลงทุน 
(2) การอาํนวยความสะดวกทางการคา้และการลงทุน 
(3) ทางความรว่มมอืทางเศรษฐกจิและวชิาการ 

 
การดาํเนินงานของเอเปค 
 เอเปคมสีาํนกัสาขาทีส่งิคโปรส์มาชกิหมนุเวยีนกนัเป็นเจา้ภาพจดัการประชุม ประเทศ
ไทยไดเ้คยเป็นเจา้ภาพในการประชุมเดอืนกนัยายน 2535 และไดเ้ป็นเจา้ภาพอกีครัง้หน่ึงใน
เดอืนตุลาคม 2546 อย่างไรกด็ ีวนัที่ 4 – 5 มถุินายน 2547 ไดม้กีารประชุมเอเปค 2004 ที่
เมอืงพคูอน ประเทศชลิ ี
 การร่วมมอืทางเศรษฐกจิภายใตเ้อเปค เป็นการร่วมมอืแบบหลวมๆ และมขีอ้เสนอให้
เปิดเสรโีดยความสมคัรใจ 
 

ความรว่มมือทางเศรษฐกิจในอนุภมิูภาค 2.7  
 

 ประเทศไทยได้มคีวามร่วมมอืทางเศรษฐกิจในอนุภูมภิาคกบัประเทศเพื่อนบ้าน 3   
กลุ่มคอื 
 (1) โครงการพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภมิูภาคกลุ่มแม่น้ําโขงของ 
6 ประเทศ หรือหกเหล่ียมเศรษฐกิจ (Greater Mekong Subregional Economic 
Cooperation: GMS - EC)   
 โครงการน้ีเริ่มดําเนินการในปี 2535 ภายใต้การให้เงนิศึกษาความเป็นไปได้ของ
ธนาคารพฒันาเอเชยี (ADB) มสีมาชกิ 6 ประเทศคอื กมัพชูา พม่า ลาว จนี เวยีดนาม และ
ไทย ความรว่มมอืภายใตโ้ครงการน้ีจะเน้นเฉพาะบางพืน้ทีใ่นแต่ละประเทศโครงการทีน่่าสนใจ
ใน GMS - EC คอื แนวพฒันาเขตเศรษฐกจิตะวนัตก - ตะวนัออก แนวพฒันาเขตเศรษฐกจิ
เหนือ - ใต ้การพฒันาการเดนิเรอืในลาํน้ําโขง เป็นตน้ 
 (2) โครงการพฒันาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายหรือสามเหล่ียมเศรษฐกิจ (Indonesia 
- Malaysia - Thailand Growth Triangle: IMT - GT)   
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 โครงการน้ีเริม่ดาํเนินการปี 2536 ภายใตก้ารใหเ้งนิศกึษาความเป็นไปไดข้องธนาคาร
พฒันาเอเชยี ประเทศสมาชกิประกอบดว้ย อนิโดนีเซยี มาเลเซยี และไทย พืน้ทีค่วามรว่มมอื
ของไทย คอื 5 จงัหวดัชานแดนภาคใต ้
 (3) โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุทวีปหรือห้าเหล่ียมเศรษฐกิจ 
(Bangladesh - India - Myanmar - Srilanka - Thailand - Economic Cooperation: 
BIMST - EC)   
 โครงการน้ีเริม่ดําเนินการปี 2540 เป็นการรว่มมอืในระดบัประเทศแต่ความคบืหน้ายงั
ไม่มากเท่าทีค่วร เพราะประเทศอื่นๆ ในกลุ่มส่วนใหญ่ยากจนมแีต่อนิเดยีทีพ่อจะมศีกัยภาพ 
และไทยไดล้งนามการคา้เสรแีบบทวภิาคกีบัอนิเดยีแลว้ 
 
2.8  เขตการค้าเสรีแห่งทวีปอเมริกา (Free Trade Area of America: FTAA) 
 

 โครงการน้ีเริม่ปี 2537 โดยจะรวมประเทศในทวปีอเมรกิาเหนือ - กลาง - ใต ้จํานวน 
33 ประเทศเขา้ดว้ยกนักบัสหรฐัอเมรกิา 
 
2.9  เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (North American Free Trade Agreement: 

NAFTA) 
 

 เป็นการรวมกลุ่มของ 3 ประเทศในอเมรกิาเหนือ ไดแ้ก่ สหรฐัอเมรกิา แคนาดา และ
เมก็ซโิก ขอ้ตกลงน้ีมผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่ 1 มกราคม 2537 
 

-------------------------------------------- 
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