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การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

ประเภทของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

กลุ่มการค้าและข้อตกทางการค้าระหว่าง

ประเทศ



การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ (Economic Integration)

ความรว่มมือในลกัษณะฝ่ายเดียว (Unilateral Cooperation)

ความรว่มมือระดบัทวิภาคี (Bilateral Cooperation)

ความรว่มมือระดบัพหภุาคี (Mutilations Cooperation)

ความรว่มมือระดบัภมิูภาค (Reginal Cooperation)



ความรว่มมอในลกัษณะฝ่ายเดียว (Unilateral Cooperation)

 ประเทศหน่ึงเป็นผูใ้ห้กบัอีกประเทศหน่ึง เช่น ประเทศพฒันาแล้วให้สิทธิพิเศษ
ทางภาษีศลุกากร (Generalized System of Preferences : GSP) แก่ประเทศกาํลงั

พฒันาเพ่ือเพ่ิมรายได้จากการส่งออก



ความร่วมมือระดบัทวิภาคี (Bilateral Cooperation)

 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจโดยทาํข้อตกลงสองฝ่ายเพ่ือกาํหนดเป้าหมาย
ทางการค้าและการลงทนุ เช่น ข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกบั

ออสเตรเลีย



ความร่วมมือระดบัพหภุาคี (Mutilations Cooperation)

 ความร่วมมือระหว่างประเทศมีสมาชิกจาํนวนมากในการทาํสนธิสญัญาหรือ
ข้อตกลงร่วมกนั เช่น ข้อตกลงทางการค้าขององคก์ารการค้าโลก (World Trade 

Organization : WTO)



ความรว่มมือระดบัภมิูภาค (Reginal Cooperation)

 การรวมกลุ่มเศรษฐกิจท่ีมีภมิูภาคเดียวกนัหรือประเทศท่ีมีพืน้ท่ีติดต่อกนั เช่น 

สภาพยโุรป (European Union : EU), สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN)



ประเภทของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

ข้อตกลงทัว่ไปเก่ียวกบัภาษีศลุกากร (GATT)

องคก์ารการค้าโลก (WTO)

กองทนุการเงินระหว่างประเทศ (IMF)

ธนาคารโลก (World Bank)

กลุ่มชาติอตุสาหกรรม (G7)

กลุ่มสหภาพยโุรป (EU)

กลุ่มความตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA)



ข้อตกลงทัว่ไปเก่ียวกบัภาษีศลุกากรและการค้า (General Agreement on Tariffs and Trade : GATT)

 หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี เศรษฐกิจตกตํา่ ทุกประเทศ
พยายามปกป้องตลาดภายในประเทศตนเองทาํให้เกิดกาํแพงภาษี

 ก่อตัง้ข้อตกลงทัว่ไปเก่ียวกบัภาษีศลุกากรและการค้า 
GATT เป้าหมายเพ่ือส่งเสริมการค้าเสรี ลดข้อจาํกดัทางการค้า

และกาํแพงภาษี เป็นเวทีเจรจาข้อพิพาททางการค้าระหว่าง

ประเทศ
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องคก์ารการค้าโลก (World Trade Organization : WTO)

 ก่อตัง้เม่ือวนัท่ี มกราคม              สาํนักงานใหญ่ท่ี เจนีวา 
ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์

 วตัถปุระสงคล์ดอปุสรรคและข้อกีดกนัทางการค้า จดัทาํ
กฎระเบียบทางการค้าระหว่างประเทศ 

 เวทียติุข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ  ประเทศไทยเป็น
สมาชิก วนัท่ี มกราคา สมาชิกลาํดบัท่ี เป็นสมาชิก    ผู้

ก่อตัง้

1 2538

1 2538 81



กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monitory Fund : IMF)

 ก่อตัง้เม่ือ ค.ศ.             มีสาํนักงานใหญ่ท่ีกรงุวอชิงตนั ดี ซี 
ประเทศสหรฐัอเมริกา

 วตัถปุระสงคเ์พ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน
เงินทนุ กองทนุให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ประเทศสมาชิกท่ี

ขาดดลุการชาํระเงินอย่างรนุแรง

1947 



ธนาคารโลก  (World Bank)

 ก่อตัง้เม่ือ ค.ศ.          ในสงักดัองคก์ารสหประชาชาติ สาํนักงาน
ใหญ่กรงุวอชิงตนั ดี.ซี ประเทศสหรฐัอเมริกา

 วตัถปุระสงคเ์พ่ือช่วยเหลือประเทศสมาชิกกู้ยืมเพ่ือพฒันาและ
บรูณะประเทศ สนับสนุนการลงทนุเพ่ิมผลประเทศกาํลงัพฒันา

 ทกุประเทศท่ีเป็นสมาชิกต้องถือหุ้นของธนาคารไม่เท่ากนัตาม
ฐานะของแต่ละประเทศ มลูค่าหุ้นละ เหรียญสหรฐั

1946

10,000 



กลุ่มชาติอตุสาหกรรมทัง้ เจด็ G7

 ก่อตัง้เม่ือ กลุ่มประเทศอตุสาหกรรมชัน้นําของโลก 
ประเทศ คือ  อเมริกา องักฤษ ฝรัง่เศส  เยอรมนี อิตาลี แคนนาดาและ

ญ่ีปุ่ น มีการจดัประชมุทกุปี

 วตัถปุระสงค ์คือ มุ่งสร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศสมาชิก คุ้มครองสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 

ส่งเสริมการค้าเสรีให้ความร่วมมือประเทศยากจน

1975 7



กลุ่มสภาพยโุรป (European Union : EU)

 กลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจท่ีมีบทบาทสาํคญัของโลก รปูแบบ
การรวมกลุ่มประเทศในยโุรป จาํนวน        ประเทศ  โดยสหภาพยโุรป

มีรายได้ประชาชาติ (GDP) สงูสดุ

 วตัถปุระสงคก์ารเป็นหน่ึงเดียว มีนโยบายเดียวกนัทัง้นโยบาย
การเมือง การต่างประเทศ เศรษฐกิจ การเงินและสงัคม ได้มีกฎหมาย

ยโุรปเดียวให้สามารถเคล่ือนย้ายประชากร แรงงาน สินค้า บริการ

และเงินทนุได้อย่างเสรี

28 



กลุ่มความตกลงการค้าเสรีทวีปอเมริกาเหนือ (North American Free Trade Agreement 

:NAFTA 

 กลุ่มการค้าเสรีท่ีจดัตัง้ขึน้โดยประเทศท่ีตัง้อยู่บนทวีปอเมริกา
เหนือ 3 ประเทศ คือ อเมริกา  แคนนาดาและเมก็ซิโก

 วตัถปุระสงคเ์พ่ือช่วยส่งเสริมให้การค้าระหว่างประเทศของ
ประเทศสมาชิก



สรุป

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

ประเภทของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

กลุ่มการค้าและข้อตกทางการค้าระหว่าง

ประเทศ



แบบฝึกหดัท้ายบท

ใหน้กัศกึษาอธบิายความแตกต่างของการรวมกลุ่มแบบทวภิาคกีบัการรวมกลุม่
แบบพหภุาคทีางเศรษฐกจิมาพอสงัเขป

ใหน้กัศกึษาอธบิายลกัษณะการดาํเนินงานของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิของกลุ่ม 
NAFTA

ใหน้กัศกึษาบอกประเทศสมาชกิทีอ่ยูใ่นกลุ่มสหภาพยโุรป จาํนวน 10 ประเทศ

1.

2.

3.
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