
วารสารวจิยัรามค าแหง (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ ปีที ่23 ฉบบัที ่2 กรกฎาคม – ธนัวาคม 2563 

16 

วิกฤตของสหภาพยโุรป : บทเรียนส าหรบัอาเซียน 
European Union’s Crisis : Lessons for ASEAN  

วราภรณ์ จุลปานนท์1 

บทคดัย่อ 
การวิจัยเรื่องวิกฤตของสหภาพยุโรป : บทเรียนส าหรับอาเซียนนี้มีจุดประสงค์ส าคัญคือ ศึกษาพัฒนาการบูรณา

การของสหภาพยุโรป ศึกษาวิกฤตจากการบูรณาการยุโรป และผลกระทบต่ออาเซียน ศึกษาบทเรียนจากวิกฤตของ
สหภาพยุโรปต่ออาเซียน ผลการศึกษาชี้ว่าการบูรณาการเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปก้าวหน้าไปด้วยดี แต่ในต้น
ศตวรรษที่ 21 สหภาพยุโรปต้องเผชิญวิกฤติจากการบูรณาการนั้นหลายประการ เช่นวิกฤตหนี้สาธารณะในเขตเงินยูโร 
วิกฤตยูเครน วิกฤตผู้ล้ีภัย และการลาออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ (Brexit) ซึ่งวิกฤตดังกล่าวนี้ได้ส่งผลกระทบต่อ
อาเซียนด้วย กล่าวคือวิกฤตหนี้สาธารณะจะส่งผลกระทบต่อประเทศสมาชิกอาเซียนในหลายลักษณะขึ้นอยู่กับระดับ
การพึ่งพาอาศัยทางการค้าระหว่างกัน ส่วนวิกฤตยูเครนนอกจากจะส่งผลกระทบต่อมาเลเซียอย่างชัดเจนแล้วยังเป็น
บทเรียนส าคัญต่ออาเซียนในเรื่องการสร้างความเป็นเอกภาพภายในชาติและการรักษาระยะห่างอย่างสมดุลต่อ
มหาอ านาจ นอกจากนี้ อาเซียนควรต้องเรียนรู้แนวทางการแก้ไขปัญหาจากการบูรณาการของสหภาพยุโรป และการ
จัดการวิกฤตผู้อพยพของยุโรป และแม้ว่าการลาออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษจะไม่ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจของ
อาเซียนมากนักแต่ Brexit ก็ยังคงเป็นบทเรียนที่ดีต่อการบูรณาการเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนว่าการบูรณาการ
เศรษฐกิจจะต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจและการบูรณาการเป็นส่ิงที่ต้องแบ่งปันกัน หรือต้องมีความร่วมมือเสียสละ 
นอกจากนี้อาเซียนควรให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องการบูรณาการเศรษฐกิจส่วนภูมิภาคของอาเซียนอย่าง
สม่ าเสมอ วิกฤตของสหภาพยุโรปจึงเป็นบทเรียนที่มีค่าต่ออาเซียน 

ค าส าคญั : อาเซียน สหภาพยโุรป วิกฤต ิ

ABSTRACT 
The important purposes of this research is to study Development of European Union integration Crisis 

of European Union and its impact to ASEAN Lessons from European Union’s Crisis for ASEAN The study of 
the topic indicate that European economic integration is constantly progress but in the beginning of 21st 
century European Union has confronted the major challenges  such as eurozone debt, Ukraine, refugee crisis 
and Brexit which has impact on ASEAN in many aspect depending on interdependence between European 
Union and each member of ASEAN. Moreover, ASEAN can learn about National Unity and keeping 
equidistant between super power from Ukraine crisis. Brexit will not significant affect ASEAN’s economic but 
is a very precious lesson for ASEAN integration in the years to come. 

Keywords : ASEAN, European Union, crisis 
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บทน า 
สหภาพยุโรป ต้องเผชิญกับปัญหาความ

วุ่นวายจากการบูรณาการเศรษฐกิจในต้นศตวรรษที่ 21 
(ช่วง  ค .ศ.2009-2016)  เพราะต้องต่อ สู้กับวิกฤต
เศรษฐกิจการเงินโลก โดยเฉพาะวิกฤต subprime ใน
สหรัฐฯ เมื่อ ค.ศ.2008 ซึ่งได้ส่งผลกระทบด้านการเงิน
ต่อสหภาพยุโรปอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ เช่น ปัญหาด้าน
การเงินประจ าวันในเขตเงินยูโร (Eurozone) หรือ
ประเทศที่ใช้ เงินสกุลยูโร ซึ่งมี  19 ประเทศ ใน 28 
ประ เทศของสหภาพยุ โ รป กล่าวคือรัฐบาลกรีก 
ไอร์แลนด์ โปรตุเกส ต่างร้องขอเงินกู้ฉุกเฉินจากสมาชิก
ในสหภาพยุโรป เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจขณะที่สเปน
และอิตาลีก็ก าลังเผชิญปัญหาคล้ายคลึงกัน และต้องการ
ให้สหภาพยุโรปสนองตอบแก้ไขวิกฤตนั้น ขณะเดียวกัน
ก็มีการประท้วงของพลเมืองยุ โรป ทั้งในเอเธนส์  
ลิสบอน และโรม เกี่ยวกับปัญหาการชะงักงันทาง
เศรษฐกิจและการว่างงาน 
 กลุ่มการเมืองที่มีความรู้สึกสงสัย ไม่มั่นใจ 
และต่อต้านสหภาพยุโรปได้รับคะแนนเสียงเพิ่มมากขึ้น
เห็นได้จากผลการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภายุโรป เมื่อ ค.ศ.
2014 โดยเฉพาะในฝรั่งเศส อังกฤษ และเดนมาร์ก 
นอกจากนี้ การรับผู้อพยพจากตะวันออกกลางและที่อื่น ๆ  
ที่สหภาพยุโรปแบกรับปัญหาอยู่นี้ ตลอดจนการลง
ประชามติของชาวอังกฤษออกจากการเป็นสมาชิก
สหภาพยุโรป เมื่อ 24 มิถุนายน ค.ศ.2016 จากการไม่
ต้องแบกรับปัญหาผู้อพยพ ได้ชี้ให้เห็นถึงช่วงเวลาที่ท้า
ทายที่สุดในประวัติศาสตร์ของการ บูรณาการยุโรป หรือ
ในช่วงทศวรรษที่ 2 ของศตวรรษที่ 21 นี้ อย่างไรก็ดี 
ยังมีผู้ที่สนับสนุนการรวมยุโรปที่ได้กล่าวว่า การบูรณา
การยุโรปนั้นได้ชี้ให้เห็นถึงความส าเร็จในความร่วมมือ

                                      
 สหภาพยุโรปประกอบด้วยสมาชิก 28 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส 
เยอรมนี เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก อิตาลี อังกฤษ 
เดนมาร์ก ไอร์แลนด์ กรีก โปรตุเกส สเปน ออสเตรีย ฟินแลนด์ 
สวีเดน บัลแกเรีย เชค ไซปรัส เอสโตเนีย ฮังการี แลตเวีย 
ลิธัวเนีย มัลตา โปแลนด์ โรมาเนีย สโลวาเกีย โครเอเชีย และ
สโลวีเนีย  ทั้งนี้อังกฤษได้จัดลงประชามติออกจากสหภาพยุโรป  
เมื่อมิถุนายน 2016 และได้เจรจาออกจากสหภาพยุโรปแล้ว โดยคาด
ว่าใน ค.ศ.2019 อังกฤษจะออกจากสหภาพยุโรปอย่างสมบูรณ์ 

ระหว่างประเทศที่ประสบความส าเร็จมากที่ สุดใน
ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ และท่ามกลางปัญหา
ความยุ่งยากต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญสหภาพยุโรปก็ได้รับ
รางวัลแห่งสันติภาพหรือ The Nobel Peace Prize ใน 
ค.ศ.2012 (Kenealy et al., 2015) 
 การศึกษาติดตามพลวัตรของสหภาพยุโรปจึง
เป็นส่ิงไม่เชิงเรียบง่ายนักจากการจัดตั้งสถาบันที่อาจไม่
เคยชิน และดูเหมือนไกลเกินไปจากการบูรณาการ
เศรษฐกิจระดับภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ
อาเซียน ซึ่งเริ่มเปิดประชาคมอาเซียนและมีการบูรณา
การเศรษฐกิจในระดับ “ตลาดร่วม” หรือประชาคม
เศรษฐกิจ ซึ่งได้เปิดเสรีการค้า การบริการ การลงทุน 
แรงงานทักษะ และการเงินที่เสรียิ่งขึ้น อาเซียนจึงอาจ
ต้องเผชิญวิกฤติต่าง ๆ ในอนาคตคล้าย ๆ ที่สหภาพ
ยุโรปเผชิญ อย่างไรก็ดีพัฒนาการการบูรณาการของ
สหภาพยุโรปที่ดูเหมือนว่าจะยังไม่มีความชัดเจนมาก
นัก และแนวนโยบายของสหภาพยุโรปอาจจะดูซับซ้อน 
แต่ในระดับพื้นฐานแล้วสหภาพยุโรปก็มีลักษณะที่เรียบ
ง่ายกว่าการเป็น “สหพันธรัฐ” (federal state) อย่างไรก็
ดี สหภาพยุโรปยังมีมาตรฐานต่าง ๆ มากกว่าองค์การ
ระหว่างประเทศปกติ 
 กระน้ันก็ดี สหภาพยุโรปก็มีคุณลักษณะบางส่วน
ของสหพันธรัฐและองค์การระหว่างประเทศด้ว ย 
กล่าวคือสหภาพยุโรปประกอบด้วย 7 สถาบันคือ 
รั ฐ สภ ายุ โ รป  คณะมนตรี ยุ โ ร ป  สภา รั ฐ มนต รี 
คณะกรรมาธิการยุโรป ศาลยุติธรรมยุโรป ธนาคาร
กลางยุโรป และศาล ปัจจุบันสหภาพยุโรปมีสมาชิก 28 
ประเทศ มีประชากรกว่า 500 ล้านคน ซึ่งเป็นตลาดที่
ใหญ่ต่ออาเซียนและไทย จึงเป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่ใหญ่
และเป็นกลุ่มการค้าที่มีปริมาณการค้าภายนอกกับ
ตลาดโลกประมาณร้อยละ 20 มีรายได้ประชาชาติ
ประมาณร้อยละ 30 ของโลก (Kenealy et al., 2015) มี
การใช้เงินสกุลเดียวกัน ซ่ึงอาเซียนไม่มีและการก าหนด
นโยบายต่างประเทศและความมั่นคงร่วมกันในลักษณะ
การตัดสินใจระหว่างรัฐบาล นอกจากนี้ สหภาพยุโรปยัง
เป็นประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาแก่
ประเทศต่าง ๆ มากกว่าร้อยละ 55 อันเป็นบทบาทที่
เด่นของสหภาพยุโรปต่อโลก 
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วิกฤตจากการบูรณาการยุโรปของสหภาพยุโรป
จึ ง เป็ น ส่ิ งที่ น่ า ศึ กษา โดย เฉพาะ ในห้ ว ง เ วลาที่ 
อาเซียนได้รวมตัวกันเป็นประชาคมแล้วตั้งแต่ปลาย
ธันวาคม ค.ศ.2015 และในโอกาสที่อาเซียนจะมีอายุ
ครบ 50 ปีใน ค.ศ. 2017 เช่นเดียวกับที่สหภาพยุโรปก็
มีบูรณาการเศรษฐกิจครบรอบ 60 ปีในมีนาคม 2017 
และก าลังเผชิญวิกฤตรอบด้านทั้งจากการบูรณาการ
เศรษฐกิจและผลกระทบจากการเมืองระหว่างประเทศ
กรณีผู้ล้ีภัยซีเรีย อาเซียนก าลังสร้างความแข็งแกร่งด้วย
การพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศภายนอก ทั้งด้าน
การค้า การลงทุน การบริการ เช่น การท าข้อตกลง 
RCEP (อาเซป) หรือการเปิดเสรีทางการค้าในกลุ่ม
อาเซียนเอง ซึ่งต้องท าควบคู่กับการเปิดพรมแดนการ
สร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวพรมแดน เพื่อสร้าง
ความสามารถด้านการแข่งขัน และความเสมอภาคทาง
เศรษฐกิจ การเกิดวิกฤตในการบูรณาการยุโรปทั้งวิกฤติ
หนี้สาธารณะ และวิกฤตผู้ลี้ภัย ตลอดจนการลาออกจาก
สมาชิกภาพของอังกฤษหรือ Brexit จึงเป็นบทเรียน
ให้กับอาเซียนได้ในโอกาสที่อาเซียนก าลังด าเนินการ
สร้างประชาคมอาเซียนอย่างแข็งขันในระบบเศรษฐกิจ
การเมืองโลก 
ค าถามการวจิัย 
 สหภาพยุโรปมีพัฒนาการด้านบูรณาการอย่างไร 
มีวิกฤตจากการบูรณาการนั้นอย่างไร และวิกฤต
ดังกล่าวนี้ได้ส่งผลกระทบและเป็นบทเรียนอย่างไรต่อ
อาเซียน 
วัตถุประสงคข์องการวจิัย 

1.  เพื่อศึกษาพัฒนาการการบูรณาการของสหภาพ
ยุโรป   

2.  เพื่อศึกษาวิกฤตจากการบูรณาการยุโรปและ
บทเรยีนส าหรับอาเซียน 

3.  เพื่อศึกษาผลกระทบจากวิกฤตของสหภาพ
ยุโรปต่ออาเซียน 
ขอบเขตการวิจยั 

ศึกษาพัฒนาการการบูรณาการของสหภาพ
ยุโรปและวิกฤตจากการบูรณาการยุโรปในช่วงสอง
ทศวรรษแรกของศตวรรษที่ 21 (ค.ศ.2000-2017) ที่
ส่งผลกระทบและเป็นบทเรียนส าหรับอาเซียน 
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
1. ประเภทการวิจัย  

การวิจัยเรื่อง วิกฤตในสหภาพยุโรป: บทเรียน
ส าหรับอาเซียน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษา
เอกสาร บทความ บทวิเคราะห์ งานวิจัย รายงาน
เหตุการณ์เกี่ยวกับวิกฤตยุโรปจากส่ือออนไลน์ เช่น 
อินเทอร์เน็ต ยูทูป (you tube) จากโทรทัศน์ ตลอดจน
รายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการยุโรปเกี่ยวกับ
สถานะของยุโรปใน ค.ศ.2050 รวมถึงเอกสาร ส่ิงพิมพ์-
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ ตลอดจนการค้นคว้า
ผ่านอินเตอร์เน็ต ส่ือสังคมออนไลน์ ทั้งบทสัมภาษณ์
บุคคลที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบจากวิกฤตของ
สหภาพยุโรปและเหตุการณ์ดังกล่าวใน you tube 
เพื่อให้ได้รับข้อมูลรอบด้านในเรื่องนี้ 
2. วิธีการรวบรวมข้อมูล และขั้นตอนการวิจัย  
        โดยการรวบรวมข้อมูลเอกสารจากส่ิงพิมพ์ทาง
วิชาการ และการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต การรับ
ฟังข้อคิดเห็นจากนักวิชาการ ทั้ งในประเทศและ
นานาชาติ ในเรื่องนี้  รวมทั้ งการวิ เคราะห์จากบท
สัมภาษณ์ บทสนทนา การสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ในยุโรปจาก you tube ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาษา
ฝรั่งเศสและอังกฤษ เพื่อน ามาวิเคราะห์คัดเลือก และ
ตีความ ตลอดจนเขียนรายงานการวิจัยเพื่อพิมพ์
เผยแพร่ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ได้ทราบถึงพฒันาการการบรูณาการของ
สหภาพยโุรปและอาเซียน 

2.  ได้ทราบถึงวิกฤติของสหภาพยุโรปและบทเรียน
ส าหรับอาเซียน 

3.  ได้ทราบถึงผลกระทบจากวิกฤตของสหภาพ
ยุโรปต่ออาเซียน 
แนวคิดทฤษฎีในการศึกษา 
แนวคิดประชาคมท่ีมีความมัน่คง 
 Karl W. Deutsch ได้เขียนหนังสือเรื่อง 
Nationalism and social communication ตีพิมพ์ใน 
ค.ศ.1966 กล่าวว่า การรวมกลุ่มหมายถึงการสร้าง
ประชาคมที่มีความมั่นคง (security community) ให้
สมาชิกในประชาคมรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันโดยประชาคม 
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นี้จะมีองค์ประกอบคือสถาบันที่จัดตั้งอย่างเป็นทางการ 
และไม่เป็นทางการ ในประชาคมดังกล่าวประชาชน
ผูกพันกันโดยประเพณีปฏิบัติที่กระท าติดต่อกันมา
ยาวนาน จนท าให้เกิดความเป็นปึกแผ่น ตลอดทั่ว
ประชาคมจนสามารถจะควบคุมการเปล่ียนแปลงใน
ประชาคมให้ด าเนินไปอย่างสันติ ซึ่งการรวมกลุ่มเป็น
ป ร ะช าคมที่ มั่ น ค ง นั้ น จ ะ ต้ อ ง ก ร ะท า โ ด ยผ่ า น
กระบวนการรวมกลุ่มหรือ integrative process 
กล่าวคือ ดินแดนต่าง ๆ ที่รวมกลุ่มตามกระบวนการนี้
จะต้องด าเนินการดังต่อไปนี ้
1. การผสมผสานทางการเมือง 
         (Political Amalgamation) ได้แก่ การรวมหนว่ย
การเมือง หรือหน่วยการเมืองทีม่ีอ านาจควบคมุเข้าเป็น
หน่วยเดียวกัน เช่น การรวมกันของรัฐต่าง ๆ เข้าเป็น
รัฐใหญ่รัฐเดียว และอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐ
เดียวกัน จนกลายเป็นรัฐเดี่ยว นอกจากนี้ การผสมผสาน
ทางการเมืองอาจกระท าได้โดยการจัดตั้งการปกครอง
แบบสหพันธ์ โดยมี ก า ลังด้ านความมั่ นคง  เ ช่น   
ต ารวจ ทหาร หรือกองทัพที่มีอ านาจเหนือกอง
ก า ลังของรัฐสมาชิก 
2. ประชาคมความมั่นคงที่หลากหลาย  
         (Pluralistic Security Communities) หมายถึง
การรวมตัวของหน่วยทางการเมืองที่ไม่มีการผสมผสาน
ทางการเมือง ไม่พึ่งพาอาศัยกันเพียงแต่กระบวนการ
รวมกลุ่มดังกล่าว สามารถสนองตอบความต้องการบาง
ประการของหน่วยการเมืองนั้น เช่น การรวมตัวระหว่าง
สหรัฐฯ และแคนาดาภายใต้ประชาคมความมั่นคงที่
หลากหลาย 
3. การรวมตัวเป็นเน้ือเดียวกัน  
         Assimilation หมายถงึกระบวนการรวมตัวของ
หน่วยการเมือง โดยการเชื่อมโยงด้านวัฒนธรรม ภาษา 
ความเชื่อ ระบบเศรษฐกิจและสถาบันการเมืองให้
เป็นเน้ือเดียวกัน 
4. การรวมตัวกันด้านจิตวทิยา  
        เป็นกระบวนการที่ท าให้ความคิด ทัศนคติ  
ความรู้สึก และวถิีชวีิตของประชาชนในหน่วยการเมือง
ของประชาคมให้เป็นอย่างเดียวกันเป็นประชาคม

เดียวกัน เพื่อให้สถาบันหรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้น
ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นหนึ่งเดียวกัน 
5. การรวมกลุ่มอย่างสันติ  
         (Simple pacification) ได้แก่ การรวมกลุ่มทาง
การเมืองที่ยอมรับอุดมการณ์ร่วมกัน โดยจะไม่ใช้สังคม
เป็นเครื่องมือทางการเมืองและเน้นการร่วมมือเพื่อ
สันติภาพ เช่น การลดก าลังอาวุธ  
6. การรวมก ลุ่ม เพื่ อการพึ่ งพาอาศัยกันและกัน     
         (Mutual Interdependence) ได้แก่ การที่หน่วย
การเมืองรวมตัวกันเพื่อพึ่งพาอาศัยกันจากการทีม่ีความ
เชี่ยวชาญหรือทรัพยากรที่แตกต่างกันจ าเป็นต้อง
แลกเปล่ียนกัน 
 ทั้งนี้ Deutsch (1966) ได้กล่าวว่าหน่วย
การเมืองที่รวมตัวเป็นประชาคมความมั่นคงนั้นจะต้องมี
ลักษณะดังต่อไปนี้  (1) มีค่านิยมสอดคล้องกัน (2) 
สมาชิกในประชาคมมีวิถีการด าเนินชีวิตเป็นลักษณะ
เดียวกัน (3) สมาชิกมีความคาดหวังว่าจะมีความผูกพัน
ทางเศรษฐกิจและได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจเมื่อ
รวมกลุ่มกันแล้ว  (4) หน่วยการเมืองในประชาคมอย่าง
น้อย 2 หน่วยจะต้องมีความสามารถในด้านการบริหาร 
และด้านการเมืองสูงขึ้นเมื่อรวมกลุ่มกันแล้ว (5) หน่วย
การเมืองในประชาคมบางหน่วยจะต้องมีอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเมื่อรวมกลุ่มกันแล้ว (6) การ
ติดต่อส่ือสารกันในประชาคมจะต้องด าเนินไปโดยไม่
ขาดสาย (7) ผู้น าทางการเมือง (Political Elite) จะต้อง
มีจ านวนมากขึ้น เพราะผู้น าในแต่ละหน่วยการเมือง
จะต้องมารวมกลุ่มกันท าให้เกิดเป็นกลุ่มผู้น าที่มีขนาด
ใหญ่ขึ้น (8) มีการเคล่ือนไหวของผู้คนในประชาคมอยู่
เสมอ (social mobilization) รวมทั้งการเคล่ือนไหว 
ขอ งบุ ค ค ลที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งท า ง ก า ร เ มื อ ง ด้ ว ย  ( 9)  
การติดต่อส่ือสารภายในประชาคมต้องมีหลายลักษณะ 
 นอกจากนี้  Deutsch ยั ง เสนอทฤษฎีการ
ส่ือสารภายในสังคม (Social communication theory) 
ว่าการที่มนุษย์มีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันก็เพราะมี
การติดต่อส่ือสารไปมาระหว่างกันอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการ
ส่ือสารคมนาคมนี้หมายถึงการใช้ภาษาเดียวกัน การไป
มาหาสู่กัน การติดต่อกันทางโทรศัพท์ โทรทัศน์ วิทยุ  
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จดหมาย เราจะทราบว่าประชาคมระหว่างประเทศจะ
เกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ โดยการจัดจ านวนครั้งของการติดต่อ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยการวัดเนื้อหา เรื่องราว
ของการติดต่อ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สินค้า หรือการ
วัดปริมาณจ านวนการติดต่อว่าถี่บ่อยมากน้อยยาวนาน
เพียงใด ดังนั้น Deutsch จึงสนับสนุนการรวมกลุ่มอย่าง
สันติ เพื่อประชาคมความมั่นคงและเห็นว่าการติดต่อกัน
ภายในกลุ่ม (intra national transaction) ที่มีค่านิยม
สอดคล้องกันจะท าได้รวดเร็วกว่าในระดับโลก ทั้งนี้ การ
ติดต่อกันในลักษณะข้ามชาตินี้จะต้องเกิดจากความ
ต้องการของชาติภายในกลุ่มเป็นหลัก เช่น ในประเด็น
เศรษฐกิจ ซึ่งทฤษฎีส่ือสารภายในสังคมนี้มีจุดประสงค์
เพื่ออธิบายยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่พยายาม
รวมตัวทางเศรษฐกิจและการท าเช่นนี้ได้ก็ต้องมีการ
ติ ดต่ อ ส่ื อสา รภาย ในก ลุ่ม เป็ น เค รื่ อ งมื อส า คัญ 
โดยเฉพาะหากสมาชิกต้องการขยายการค้า และการ
ติดต่อทางสังคมความมั่นคง  
แนวคิดภารกิจนิยม  

David Mitrany เขียนหนังสือเรื่อง Working Peace 
System: An Argument for the Functional Development 
of International Organization ใน ค.ศ.1943 ตีพิมพ์ใน 
ค.ศ.1966 กล่าวว่าความร่วมมือกันในสาขาใดสาขาหนึ่ง 
จะช่วยส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันในสาขาอื่น ๆ ด้วย เช่น 
เมื่อมีการร่วมมือกันในด้านเศรษฐกิจสังคมมากขึ้นใน
องค์กร ก็อาจจะน าไปสู่ความร่วมมือทางการเมืองใน
องค์กรด้วย (spill over) Mitrany เห็นว่าสงครามเกิดจาก
ระบบระหว่างประเทศที่ท าให้มนุษย์ก้าวร้าวมากขึ้น 
ดังนั้น ควรตั้งสถาบันที่ประกอบด้วยประเพณีบรรทัดฐาน
ใหม่ เพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้น โดยการร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ และการก่อตั้งสถาบันทาง
สังคมเพื่อแก้ไขความขัดแย้งและเปล่ียนแปลงทัศนคติและ
ความจงรักภักดีของประชาชนให้มีต่ อการรวมกลุ่ม
ระหว่างประเทศ นอกจากนี้ Mitrany ยังให้ความสนใจกับ
การรวมตัวกันของชุมชนทางการเมืองด้วย 
แนวคิดภารกิจนิยมแบบใหม ่
 Ernst Haas ในงานเขียนเรื่อง The study of 
Regional Integration: Reflections on the Joy and 
Anguish of Pretheorising ในทศวรรษ 1970 ได้อธิบาย

การบูรณาการระดับภูมิภาคโดยเริ่มจากข้อสันนิษฐานว่า 
หน่วยการเมืองที่ เป็นส่วนประกอบส าคัญของระบบ
ระหว่างประเทศ ซึ่งได้แก่ รัฐชาตินั้น นับวันจะไม่อาจ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในชาติได้อย่าง
เพียงพอ เพราะรัฐชาติมีอาณาเขตจ ากัด ขณะที่ความ
ต้องการของประชาชนในรัฐของตนขยายขอบเขตออกไป
จนหาที่ สุ ดไม่ ได้  ดั งนั้ น  ระบบระหว่ างประเทศ 
(international system) จึงเป็นส่ิงจ าเป็นตราบเท่าที่ความ
ต้องการของมนุษย์ยังมี โดย Haas กล่าวถึงการบูรณา-
การหรือ Integration ว่า “ รัฐต่าง ๆ ยินยอมที่จะสูญเสีย
การมีอธิปไตยอย่างสมบูรณ์ได้อย่างไร และท าไมรัฐต่าง 
ๆ เหล่านั้นจึงเข้ารวมกลุ่มกับประเทศเพื่อนบ้านอย่าง
สมัครใจ โดยการยินยอมสละอธิปไตยบางส่วนของตนเพื่อ
จะหาเทคนิควิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ไขความขัดแย้ง
ระหว่างกัน...” (Haas, 1970) แนวคิดของ Haas เป็น
การศึกษาแบบภารกิจนิยมใหม่ (Neo-functionalism) ที่
ให้ความส าคัญกับการสร้างองค์กรกลางหรือองค์กร 
เหนือชาติ เขาเห็นว่า องค์กรเหนือชาติ (supranational 
institution) จะสามารถหาเทคนิควิธีใหม่ ๆ ในการแก้ไข
ปัญหาได้ดีกว่า เพราะรัฐชาติยังสนองตอบความต้องการ
ของประชาชนไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
ได้ จึงท าให้ประชาชนเบนความจงรักภักดีไปยังองค์กร
กลาง หรือที่เรียกว่า ความจงรักภักดีข้ามชาติ (cross-
national loyalties) หรือเบนความจงรักภักดีไปยังสังคม
ระหว่างประเทศที่สนองตอบความต้องการของพวกเขาได้
ในหลายๆ ด้าน ทั้งเศรษฐกิจ และสังคม นั่นคือสังคมแห่ง
นี้มีปัจจัยที่เป็นส่วนประกอบคือ “การปฏิบัติภารกิจ” มิใช่
สั งคมที่ มีปั จจั ยด้ านเขตแดนหรืออาณาเขตเป็น
ส่วนประกอบส าคัญเหมือนแต่เดิมก่อนหน้านี้ใน ค.ศ.
1958 Haas ได้พิมพ์งานเขียนเรื่อง Uniting Europe 
เสนอทฤษฎีภารกิจนิยมแบบใหม่  (neofunctionalist 
theory) โดยกล่าวว่า การรวมตัวทางเศรษฐกิจจะน าไปสู่
การบูรณาการด้านอ่ืน ๆ ของยุโรป เช่น การรวมตัวเป็น
ยุโรปตลาดเดียวจะเป็นไปไม่ได้เลย โดยปราศจาก
นโยบายสภาพแวดล้อมเดียวกัน ทั้งนี้ การขยายตัวสู่
การบูรณาการการเมืองจะเป็นส่วนเติมเต็มภารกิจ 
กล่าวคือการขยายตัวสู่การบูรณาการทางการเมืองจะ
น าไปสู่การจัดตั้งสถาบันใหม่ในระดับภูมิภาคยุโรป  
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ตัวแสดงในระดับชาติ เช่น กลุ่มผลประโยชน์อาจรวมตัว
กันข้ามชาติเพื่อผลประโยชน์และติดต่อกันโดยตรงใน
ระดับสถาบันยุโรป เช่น ผ่านคณะกรรมาธิการยุโรปและ
พยายามกดดันหรือโน้มน้าวเพื่อมีการบูรณาการด้านต่าง 
ๆ อย่างลึกซึ้งขึ้น และโดยผ่านกระบวนการดังกล่าวนี้ จึง
จ าเป็นต้องสร้างองค์กรกลางขึ้นและสมาชิกต่างเบนความ
จงรักภักดีไปสู่องค์กรแห่งใหม่นี้ (Kenealy et al., 2015) 
แนวคิดระหว่างรฐับาล 

Moravcsik ได้เสนอแนวคิดระหว่างรัฐบาลอย่าง
เสรี (Intergovernmentalism) กล่าวว่าความร่วมมือของ
สมาชิกสหภาพยุโรปจะเป็นพลังผลักดันให้กระบวนการ
บูรณาการยุโรปก้าวหน้าออกไป โดยความร่วมมือ
ดังกล่าวนี้มี ลักษณะเสรี เนื่องจากผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจเป็นพลังผลักดันรัฐในยุโรปให้รวมตัวกัน มิใช่
แค่เหตุผลด้านความมั่นคงอย่างเดียว โดยแนวคิดระหว่าง
รัฐบาลอย่างเสรีแยกแยะรัฐและพิจารณาถึงแนวทางการ
เจรจาต่อรองด้านเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาลต่าง ๆ ในยุโรป
กับกลุ่มผลประโยชน์ที่หลากหลายในยุโรปที่จะน าไปสู่
ความร่วมมือและได้รับความสนับสนุนในการประชุม
ระหว่างรัฐบาล และที่เป็นแนวคิดหรือทฤษฎีระหว่าง
รัฐบาลเพราะเป็นการประชุมระดับสหภาพยุโรปในการ
พิจารณาตัดสินใจออกกฎเกณฑ์ด้านเศรษฐกิจ การค้า 
และด้านอื่น ๆ  

Moravcsik มีความเห็นว่ารัฐบาลชาติมีบทบาท
ส่งเสริมการเจรจาต่อรองให้บรรลุผล ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวนี้
จะสะท้อนให้เห็นถึงสัมพันธภาพด้านอ านาจของรัฐ
สมาชิกแต่ละรัฐ Moravcsik ยังเน้นให้เห็นอีกว่า อ านาจ
แห่งชาติ องค์ประกอบของการจัดการ และความสามารถ
ในการเจรจาแลกเปล่ียนกับหุ้นส่วนที่ยังลังเลใจ องค์กร-
ต่าง ๆ ของสหภาพยุโรป และพันธมิตรข้ามชาติของกลุ่ม
ผลประโยชน์เป็นความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างแนวคิด
ของเขากับแนวทางศึกษาแบบภารกิจนิยมแบบใหม่  
แนวคิดการประกอบสรา้งทางสงัคม 
 แ น ว คิ ด ก า ร ป ร ะ ก อ บ ส ร้ า ง ท า ง สั ง ค ม 
(Constructivism) มุ่งอธิบายการประกอบสร้างทางสังคม 
ในด้านกฎเกณฑ์และบรรทัดฐานซึ่งก าหนดหรือชี้น า
พฤติกรรมทางการเมือง และในการอธิบายที่ชัดเจนของ

แนวคิดน้ีก็คือการเสนอแนวคิดที่ว่า ความเป็นจริงมิได้มี
อยู่ภายนอก การตีความของมนุษย์และภาษา (ซึ่ ง
หมายถึงว่าส่ิงต่าง ๆ ที่มีอยู่ขึ้นอยู่กับการตีความและ
ความคิดเห็นของมนุษย์) และในการศึกษาสหภาพยุโรปนี้ 
แนวคิดประกอบสร้างสามารถอธิบายความสอดคล้องของ
แนวคิดนี้ร่วมกับแนวคิดภารกิจนิยมใหม่ในเรื่องสังคม
ประกิต หรือการท าให้เป็นสังคม (socialization) เช่น การ
โอนความจงรักภักดี (loyalty) และกระบวนการที่ตัวแสดง
ได้ให้ความหมายของผลประโยชน์ว่าเป็นผลลัพธ์ของการ
ปฏิสัมพันธ์ของสหภาพยุโรปและสถาบัน (Haas, 1970) 
นักคิดประกอบสร้างก็มีความเห็นสอดคล้องกับพวก
สถาบันนิยมใหม่ว่ากฎเกณฑ์หรือบรรทัดฐานที่ไม่เป็น
ทางการ เช่น เจตจ านงที่ดี (good will) สามารถที่จะ
ก าหนดแนวคิดและพฤติกรรมของตัวแสดงทางการเมือง
ได้ และแม้ว่าจะมีความยากล าบากที่จะแสดงให้เห็นว่า 
“ความคิดหรือบรรทัดฐานที่ เป็นนามธรรม” สามารถ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ได้ แต่ก็อาจเห็นได้ชัดใน
สถานการณ์ต่อไปนี้ กล่าวคือ ในช่วง ค.ศ.2013-2014 ก็
เกิดความคิดที่ว่ าปัจเจกชนที่ถูกเลือกตั้ งของกลุ่ม
การเมืองที่ชนะการเลือกตั้งได้จ านวนที่นั่งมากที่สุด และ
แม้ว่าจะมีเหตุผลด้าน “ผลประโยชน์แห่งชาติ ” ของ
สมาชิกสหภาพยุโรปบางประเทศที่ได้ยืนกรานคัดค้าน
แนวคิดดังกล่าวนี้ แต่ในที่สุดแล้วนายชอง โคล์ด จุงเกอร์ 
(Jean Claude Juncker) ซึ่งเป็นผู้น าของกลุ่มการเมืองที่
ได้คะแนนเสียงมากที่ สุดในสหภาพยุ โรปคือกลุ่ม 
European People’s Party ก็ได้รับการเลือกให้เป็น
ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป แนวคิดที่เกี่ยวกับกลุ่ม
การเมือง ผู้น าสมาชิกของรัฐสภายุโรป ซึ่งเป็นแนวคิด
เกี่ยวกับกระบวนการประชาธิปไตยในการเลือกตั้ ง
ต าแหน่งผู้น าสถาบันก็จะเป็นแนวคิดที่มีพลังในการ
น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเมืองที่ตนปรารถนาจะให้เกิดขึ้น
แนวคิดการประกอบสร้างทางสังคมมักจะมีความเชื่อมโยง
กับพฤติกรรมมนุษย์ จึงยังมีอุปสรรคในการพิสูจน์ทราบ
ว่าความคิดต่าง ๆ ดังกล่าวนั้นมีความส าคัญมากกว่า
ผลประโยชน์อย่างไร และอย่างไรก็ตามแนวคิดประกอบ
สร้างยังมีประโยชน์ในการศึกษาสหภาพยุโรปเห็นได้จาก
การที่คณะกรรมธิการยุโรปได้ด าเนินการสังคมประกิต
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ของสหภาพยุโรป จนน าสหภาพยุโรปไปสู่การเป็น
องค์การเหนือชาติ หรือการที่ตัวแสดงต่าง ๆ ในสหภาพ
ยุโรปได้เรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและได้เบน
ความจงรักภักดีไปสู่องค์กรกลาง หรือต่อมาแนวคิดทาง
สังคมในการศึกษาสหภาพยุโรปได้ขยายวงกว้างมากขึ้น 
เช่น แนวคิดด้านอัตลักษณ์ยุโรปหรือความเป็นยุโรปที่ได้
น าไปสู่ธรรมชาติทางการเมือง หรือการคัดค้านทาง
การเมืองทั่วสหภาพยุโรป โดยพลเมืองในสหภาพยุโรป
ต่างเรียกตนเองว่าเป็นชาวยุโรป เป็นต้น 
แนวคิดการบูรณาการเศรษฐกิจ 

การบูรณาการเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (regional 
economic integration) หรือการด าเนินการเพื่อขจัด
อุปสรรค ข้อกีดขวางและอุปสรรคทางการค้า เป็น
ปรากฏการณ์ส าคัญในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะในช่วงกลางทศวรรษที่ 1960 รัฐต่าง ๆ ต่าง
ใช้แนวคิดหรือทฤษฎีการบูรณาการเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาคเป็นเครื่ องมือหรือแนวทางในการพัฒนา
เศรษฐกิจการค้าระหว่างกัน ดังเห็นได้จากการรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจในทั่วทุกภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะภูมิภาค
ยุโรปตะวันตก ซึ่งมีระดับการพัฒนาการบูรณาการ
เศรษฐกิจก้าวหน้ามากที่สุด เช่น สหภาพเศรษฐกิจเบเน
ลักซ์ (Benelux Economic Union--BEU) สหภาพยุโรป 
(European Union--EU) หรือในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ก็มีเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade 
Area--AFTA) ในอเมริกามีเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ 
(North American Free Trade Agreement--NAFTA) 
หรือในแอฟริกามีสหภาพศุลกากรแอฟริกาตอนใต้ 
(Southern African Development Community--SADC) 
ตลอดจนในลาตินอเมริกาก็มีกลุ่มตลาดร่วมอเมริกาใต้
ตอนล่าง (Southern Cone Common Market--
MERCOSUR) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก าหนดจัดตั้ง 
‚ประชาคมอาเซียน‛ (ASEAN Community) ในค.ศ. 
2015 ยิ่งท าให้พิจารณาได้ว่ากระแสการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจหรือบูรณาการเศรษฐกิจส่วนภูมิภาค ยิ่งทวี
ความส าคัญและเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ สังคม ซึ่งสามารถสนองตอบความต้องการ
พื้ นฐานของประชาชนได้ สา เหตุ ส าคัญที่ ท า ให้
นักวิชาการศึกษาปรากฏการณ์ในการบูรณาการ
เศรษฐกิจอย่างมากคือ การก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
ยุโรป (European Economic Community--EEC) เมื่อ 
ค.ศ. 1957 และมีการจัดตั้งประชาคมพลังงานปรมาณู
แห่งยุโรป (Euratom) ซึ่งเป็นองค์กรที่ขยายตัวมาจาก
ประชาคมถ่านหินและเหล็กกล้าแห่งยุโรป (European 
Coal and Steel Community--ECSC) ในการนี้
นักวิชาการด้าน-เศรษฐศาสตร์เชื้อสายฮังการี ซึ่งเป็น
อาจารย์สอนเศรษฐศาสตร์ที่สหรัฐฯ คือ Balassa 
(1961) ได้มองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคยุโรป
ตะวันตก และให้ความหมายและรูปแบบการบูรณาการ
เศรษฐกิจว่าเป็นกระบวนการที่ด าเนินงานโดยรัฐอัน
ได้แก่ มาตรการขจัดความแตกต่างหรืออุปสรรคทาง
เศรษฐกิจระหว่างรัฐ ซึ่งการขจัดอุปสรรคดังกล่าวนี้ อาจ
กระท าโดยการบูรณาการและความร่วมมือระหว่างรัฐ 
โดยการจัดท าข้อตกลงทางการค้า แต่กระบวนการ
บูรณาการเศรษฐกิจประกอบด้วยเงื่อนไขที่มุ่งขจัด
อุปสรรคทางเศรษฐกิจระหว่างรัฐในระดับที่ต่างกัน 
ดังนั้น การบูรณาการเศรษฐกิจตามนัยนี้จึงมีหลาย
รูปแบบขึ้นอยู่กับระดับของการบูรณาการเศรษฐกิจ โดย 
Balassa ได้แยกไว้ 5 รูปแบบดังนี้ 

1.  เขตการค้าเสรี (Free Trade Area--FTA) รัฐ
สมาชิกไม่เก็บภาษีการค้าระหว่างกันและไม่มีข้อจ ากัด
ด้านโควตา แต่รัฐสมาชิกสามารถเรียกเก็บภาษีการค้า
และใช้โควตากับรัฐอื่น ๆ ที่มิใช่สมาชิก 

2.  สหภาพศุลกากร (customs union) ประเทศ
สมาชิกใช้ภาษีอัตราเดียวกันในการเรียกเก็บภาษีจาก
ประเทศนอกกลุ่ม และตามทฤษฎีของสหภาพศุลกากร
แล้วประเทศสมาชิกต้องขจัดภาษีการค้าระหว่างกันและ
ใช้อัตราภาษีการค้า และกฎเกณฑ์อื่นๆ กับประเทศ
นอกกลุ่มในอัตราเดียว 
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3.  ตลาดร่วม (common market) หรือประชาคม
เศรษฐกิจ (economic community) ประเทศสมาชิก
ยกเลิกข้อจ ากัดด้านการเคล่ือนไหวทุน แรงงาน สินค้า 
บริการ หรือให้มีการเคล่ือนไหวในประเด็นดังกล่าว
อย่างเสร ี

4.  สหภาพเศรษฐกิจ (economic union) เป็น
รูปแบบการบูรณาการเศรษฐกิจที่รัฐสมาชิกใช้นโยบาย
เศรษฐกิจการค้าร่วมกันอย่างกลมกลืน 

5.  การบูรณาการเศรษฐกิจสมบูรณ์  (total 
economic integration) เป็นรูปแบบการบูรณาการ
เศรษฐกิจที่รัฐสมาชิกมีนโยบายการเงิน การคลัง สังคม 
และต้องมีการจัดตั้ งองค์กรเหนือชาติ  ซึ่งมีหน้าที่
ตัดสินใจร่วมเพื่อก าหนดกฎเกณฑ์บังคับใช้กับรัฐ
สมาชิกทั้งมวลให้เป็นแบบเดียวกัน 
 การบูรณาการเศรษฐกิจตามความคิดของ 
Balássa (1961) จึงเป็นทั้งส่วนหนึ่งของการศึกษา
เศรษฐกิจระหว่างประเทศและเป็นส่วนขยายหรือการ
พัฒนาของทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ โดยมีการ
ส ารวจผลกระทบของตลาดรัฐสมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจ 
จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความจ าเป็นที่รัฐ
ที่มีภูมิศาสตร์ใกล้ชิดติดกันมีโอกาสประสานนโยบาย
เศรษฐกิจในระดับสหภาพเศรษฐกิจ เพื่อขจัดอุปสรรค
ทางเศรษฐกิจในเขตแดนระดับชาติจนน าไปสู่การสร้าง
ฐานผลิตที่หลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในระดับภูมิภาค 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทฤษฎีบูรณาการเศรษฐกิจต้องมี
องค์ประกอบของแนวคิดด้านที่ตั้ง (Location) เพราะ
การบูรณาการเศรษฐกิจของประเทศที่มีที่ตั้งใกล้ชิดกัน
จะท าให้เกิดการให้เป็นไปอย่างเสรีจนหลอมรวมกันเป็น
หนึ่งเดียวในระดับภูมิภาค 
 โดยสรุปแล้ว แนวคิดในการศึกษาบูรณาการ
ยุโรป และสหภาพยุโรปข้างต้นต่างมีประโยชน์ทั้งส้ิน 
แต่แนวคิดดังกล่าวก็มิอาจอธิบายบูรณาการยุโรปได้
อย่างสมบูรณ์ทั้งหมด ต่างมีจุดอ่อนจุดแข็งในแต่ละ
แนวคิดดังนี้ กล่าวคือ 
 แนวคิดภารกิจนิยมใหม่ (Haas, 1970) 
สามารถอธิบาย องค์การเหนือชาติ สถาบัน และความ
ร่วมมือในสาขาหนึ่งจะขยายไปสู่ (spill over) ความ
ร่วมมืออีกสาขาหนึ่ง ซึ่งจะเป็นพลังส าคัญในการบูรณา

การยุโรป อย่างไรก็ดี แนวคิดนี้ยังไม่อาจอธิบายภาวะ
ชะงักงันที่จะพัฒนาต่อไป 
 แน ว คิ ด ร ะ ห ว่ า ง รั ฐ บ า ล อ ย่ า ง เ ส รี 
(Moravcsik and Schimmelfennig, 2009) อธิบาย
ว่าสมาชิกสหภาพยุโรปสามารถควบคุมการบูรณาการ
ยุโรปอย่างไร แต่จุดอ่อนก็คือเป็นแนวคิดที่เน้นรัฐเป็น
ศูนย์กลางมากเกินไป จนละเลยวิธีการก าหนดนโยบาย
สหภาพยุโรปปัจจุบัน 
 แนวคิดสถาบนันิยมใหม่ ชี้ให้เห็นว่าสถาบัน
การเมืองเป็นส่ิงส าคัญ และสถาบัน ต่าง ๆ มีความขึ้น
ต่อกันเชื่อมโยงกัน จุดอ่อนคือเน้นพลังอ านาจของ
สถาบันในสหภาพยุโรปมากเกินไป 
 แนวคิดข่ายงานด้านนโยบาย (Peterson, 
2009) เน้นที่การแลกเปล่ียนข้อมูลภายในกลุ่มต่างๆ ที่
มีส่วนได้ส่วนเสียในการก าหนดนโยบาย แต่จุดอ่อนคือ
ไม่สามารถอธิบายการตัดสินใจในภาพใหญ่ได้ 
 แนวคิดการบูรณาการเศรษฐกิจ (Balassa, 
1961) เน้นอธิบายรูปแบบการบูรณาการเศรษฐกิจที่
ประยุกต์ใช้อธิบายการบูรณาเศรษฐกิจหรือการรวมตัว
ทางเศรษฐกิจของยุโรปตะวันตกและสหภาพยุโรป 
แนวคิดนี้ยังสามารถประยุกต์อธิบายรูปแบบการบูรณา
การเศรษฐกิจในภูมิภาคอื่น ๆ ของโลกได้อีก เช่น 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกา ละตินอเมริกา แต่
ขาดการอธิบายสังคมประกิต และข่ายงานด้านนโยบาย
ที่ เป็นส่วนส าคัญในการก าหนดนโยบายและออก
กฎหมายของสหภาพยุโรป 
 
ผลการวิจยั 

ผลการวิจัยพบว่า เจตจ านงทางการเมืองของ
รัฐบาลในยุโรปตะวันตก โดยเฉพาะฝรั่งเศสและเยอรมนี
ในการบูรณาการยุโรป เพื่อการจัดตั้งองค์การเหนือชาติ 
เช่น ประชาคมถ่านหินและเหล็กกล้า ประชาคม
เศรษฐกิจยุโรป ประชาคมพลังงานนิวเคลียร์ในทศวรรษ 
1950 โดยการสนับสนุนจากสหรัฐฯ ก็เพื่อบูรณะฟื้นฟู
ยุโรปให้แข็งแกร่งต้านทานอิทธิพลจากคอมมิวนิสต์
การบูรณาการเศรษฐกิจระดับภูมิภาคของยุโรปก้าวหน้า
ไปด้วยดี โดยมีการเปิดเสรีการค้าการบริการ การจัดตั้ง
สหภาพการเงินหรือเขตเงินยูโรและใช้เงินสกุลเดียวกัน 
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นอกจากนี้ยังมีการใช้นโยบายร่วมด้านการแข่งขันและ
กา รค้ า ต่ า งป ร ะ เทศ  น โ ยบายสภาพแวด ล้ อม  
การคุ้มครองผู้บริโภค สังคม เกษตร เศรษฐกิจ ผู้ล้ีภัย 
อันเป็นผลมาจากการตัดสินใจในลักษณะเหนือชาติ จน
เป็นตัวแบบการพัฒนาให้กับหลายภูมิภาคในโลกที่เป็น
ประชาคมเดียวกัน ส่วนในด้านการต่างประเทศและ
ความมั่นคง การรักษาสันติภาพ ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศบนพื้นฐานประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน 
นโยบายยุติธรรม มหาดไทย อาชญากรรมข้ามชาติ จะ
ใช้รูปแบบการตัดสินแบบความร่วมมือระหว่างรัฐบาล 
โดยสหภาพยุโรปมีกลไกในการด าเนินการดังกล่าวคือ 
คณะกรรมาธิการยุโรป สภารัฐมนตรียุโรป คณะมนตรี
ยุโรป  รัฐสภายุโรป ศาลยุติธรรมยุโรป ศาลตรวจสอบ
บัญชีและการเงิน ธนาคารกลางยุโรป คณะกรรมการ
สังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนส านักงานต ารวจยุโรป 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหภาพยุโรปไดขยายบทบาทในเวที
โลกมากขึ้น โดยมีการจัดตั้งต าแหน่งผู้แทนระดับสูงด้าน
การต่างประเทศและความมั่นคง แต่บทบาทด้าน
การเมืองในเวทีโลกจะไม่มีประสิทธิภาพและโดดเด่น
เท่ากับด้านเศรษฐกิจ ความช่วยเหลือและการพัฒนา 

อย่างไรก็ดี การบูรณาการของสหภาพยุโรป
มิได้ราบรื่น กล่าวคือในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 มีวิกฤต
เกิดขึ้นท่ามกลางการบูรณาการนั้น เช่น วิกฤตหนี้
สาธารณะยุโรป วิกฤตยูเครน วิกฤตผู้ล้ีภัย และการ
ลาออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ  

อาเซียนยังได้รับผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าว
ในลักษณะที่แตกต่างกัน ส าหรับวิกฤตหนี้สาธารณะ
ยุโรปได้ส่งผลกระทบต่อประเทศอาเซียนแตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับว่าประเทศในกลุ่มทั้ง 10 ประเทศจะพึ่งพา
การค้าระหว่างประเทศอย่างไร ในอาเซียน สิงคโปร์ 
และไทย จะได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก ส่วนเวียดนาม 
ลาว กัมพูชา ได้รับผลกระทบไม่มากนัก เพราะขนาด
เศรษฐกิจยังไม่เปิดกว้าง ส่วนวิกฤตยูเครนได้ส่งผล
กระทบต่อมาเลเซียอย่างมาก เพราะมาเลเซียต้อง
สูญเสียชาวมาเลเซียที่ ส้ินชีวิตจากการที่ เครื่องบิน
มาเลเซีย (MH 17) ตกที่พรมแดนยูเครน/รัสเซีย เมื่อ 
17 กรกฎาคม ค.ศ. 2014 ท าให้ผู้โดยสาร 283 คน และ
ลูกเรือ 15 คนส้ินชีวิต ทั้งนี้ ประเทศอาเซียนมีท่าทีต่อ

รัส เซีย ในวิกฤตยู เครนแตกต่ างกันไปขึ้ นอยู่ กับ
ผลประโยชน์และระดับความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน ส่วน
วิกฤตผู้ลี้ภัยยุโรปนั้นอาเซียนไม่ได้รับผลกระทบชัดเจน 
แต่ จะ เป็นบทเรียนที่ ดีต่ ออา เซียนในการเรียนรู้
ประสบการณ์ของสหภาพยุโรปในเรื่องบริหารจัดการ
ปัญหาผู้อพยพเพราะอาเซียนก าลังเผชิญปัญหา 
ผู้อพยพชาวโรฮิงญา และผู้อพยพจากบังกลาเทศ จีน 
ปากีสถาน เกาหลีเหนือ ซีเรีย โซมาเลีย และบอลข่าน 
เป็นต้น ส าหรับการลาออกจากสมาชิกภาพของอังกฤษ
หรือ Brexit นั้น ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอาเซียนไม่
มากนัก อย่างไรก็ดี Brexit เป็นบทเรียนที่ดีต่อเซียนว่า
การบูรณาการทางเศรษฐกิจของอาเซียนจะต้องเกิด
ความร่วมมือร่วมใจและการบูรณาการเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองเป็นส่ิงที่ต้องแบ่งปันกัน นอกจากนี้ อาเซียน
ควรต้องให้ความรู้ความเข้าใจแก่พลเมืองในเรื่องการ 
บูรณาการอาเซียนในกรอบประชาคมด้วย 

โดยวิกฤตดังกล่าวนี้ต่างเป็นบทเรียนที่ดีต่อ
การบูรณาการเศรษฐกิจอาเซียนในโอกาสที่อาเซียนอยู่
ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจระดับ “ประชาคม” ภายใต้
วิ สัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 และแผนงาน
ประชาคมอาเซียน 2016-2025 ที่ เรียกว่า ‚ASEAN 
2025 : Forging Ahead Together‛ ตามปฏิญญากรุง
กัวลาลัมเปอร์ ค.ศ. 2015 ยังผลให้อาเซียนต้องร่วมมือ
กันมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองตอบพลวัตรในเวที
โลกที่ด าเนินไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น ทั้งนี้วิกฤตของ
สหภาพยุโรปมีสาเหตุต่างกัน กล่าวคือวิกฤตหนี้
สาธารณะยุโรปเกิดจากการบูรณาการการเงิน โดย
ปราศจากการบูรณาการการคลังและเป็นปัญหา
เชื่ อมโยงมาจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกหรือปัญหา
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ เมื่อ ค.ศ.2008 ยังผลให้หลาย
ประเทศในเขตเงินยูโรมีหนี้สินท่วมท้น โดยเฉพาะกรีซ 
ส าหรับอาเซียนซึ่งไม่มีบูรณาการการเงินถึงระดับเงิน
สกุลเดียวสามารถใช้ประสบการณ์จากการบูรณาการ
การเงินของยุโรปเป็นบทเรียน แม้ว่าอาเซียนจะยังไม่มี
บูรณาการการเงินก็ตาม ส่วนวิกฤตยูเครนซึ่งเป็นผลมา
จากความพยายามของสหภาพยุโรปจะท าการค้าเสรีกับ
ยูเครน แต่ต้องประสบปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ
คือ ความขัดแย้งเชิงอ านาจระหว่างมหาอ านาจตะวันตก
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และสหภาพยุโรปกับรัสเซีย เพราะยูเครนมีความส าคัญ
ต่อรัสเซียในด้านภูมิรัฐศาสตร์ จึงท าให้รัสเซียเข้า
แทรกแซงยังผลให้ไครเมียได้ลงประชามติแยกตัวเป็น
เอกราชจากยูเครน วิกฤตยูเครนจึงท าให้ประเทศใน
อาเซียนได้เรียนรู้ที่จะวางตัวและการรักษาระยะห่าง
อย่างสมดุลต่อมหาอ านาจที่อาเซียนต้องติดต่อสัมพันธ์
ด้วย ส าหรับวิกฤตผู้ล้ีภัยนั้นเป็นวิกฤตภายนอกสหภาพ
ยุโรปที่ส่งผลกระทบต่อสหภาพยุโรปมหาศาล จ านวนผู้
ล้ีภัยที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากซีเรีย แอฟริกา เอเชียใต้ และ
ประเทศอื่น ๆ ในตะวันออกกลางท าให้สหภาพยุโรป
ต้องแบกรับภาระและกลายเป็นตัวแสดงหลักในการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว จนประสบความยากล าบากที่จะ
หาจุดร่วมกันในการแก้ไขเพราะเป็นปัญหาที่ต้องใช้
งบประมาณจ านวนมาก และกลายเป็นปัญหาที่ส่งผล
กระทบต่อเอกภาพของสหภาพยุโรปโดยรวม เห็นได้
จากการที่อังกฤษได้ท าประชามติ Brexit ออกจาก
สมาชิกภาพ ด้วยเหตุนี้เอง การแก้ไขปัญหาผู้ล้ีภัยและผู้
อพยพด้วยเหตุผลด้านเศรษฐกิจจึงต้องแก้จากต้นตอ
ของปัญหา ซึ่งสหภาพยุโรปก าลังด าเนินการอยู่ โดย
เจรจาหารือกับประเทศต้นทางเพื่อหาทางบริหารจัดการ
ให้จ านวนผู้อพยพลดจ านวนลง อาเซียนเองก็สามารถ
เรียนรู้จากวิถีการจัดการปัญหาผู้ล้ีภัยและผู้อพยพของ
สหภาพยุโรป เพื่อให้อาเซียนพยายามเสริมสร้างความ
ร่วมมือกันในการจัดการและแก้ไขปัญหาผู้ล้ีภัยและผู้
อพยพที่อาเซียนต้องแก้ไขจัดการเช่นกัน 
 
สรปุและวิจารณ์ผล 

จากผลการวิจัยที่สรุปไว้ข้างต้น ผู้วิจัยขอเสนอ
การอภิปรายผลดังนี ้

1. ศึกษาติดตามการแก้ไขปัญหาจากวิกฤต
ของสหภาพยุโรปอย่างต่อเนื่องเพราะวิกฤตดังกล่าว
เป็นประโยชน์และบทเรียนที่ดีต่ออาเซียนในขณะที่
อาเซียนก าลังใช้แนวทางการบูรณาการเศรษฐกิจเป็น
แนวทางในการพัฒนาภูมิภาคร่วมกัน การเรียนรู้ปัญหา
จากสหภาพยุโรป จะช่วยย่นระยะทางและเวลาในการ

ขบคิดปัญหาและได้เห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มี
ลักษณะ “ร่วมกัน” ได้อย่างตรงประเด็นชัดเจนขึ้น  

2. ศึกษาติดตามการปรับตัวของไทยในการ
ตอบรับ  และสนองตอบวิ กฤตในสหภาพยุ โ รป 
โดยเฉพาะในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง 
เนื่องจากไทยเป็นสมาชิกส าคัญของอาเซียนเป็นจุด
เชื่อมโยงส าคัญ และท่าทีของไทยและอาเซียนต่อวิกฤต
ในสหภาพยุโรป 

 ศึกษาติดตามนโยบายของไทยและอาเซียน
ในการบูรณาการกับระบบเศรษฐกิจโลกรอบด้านทั้ง
ภูมิภาคอเมริกาเหนือ เอเชียตะวันออก และสหภาพ
ยุโรป 
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