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GDP 2010 

= $317.7

Export = $195.32 bil.

(61.5 %GDP)

Import = $182.4 bil. 

(57.4 %GDP)

Inter Trade = $377.72 bil. 

(118.9 %GDP)
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Is free trade always beneficial ?

No!

A large country can use trade taxes to 

improve the terms of trade (ratio of export to 
import price) in its own favour.

What about small countries?



Reason for intervention

Violation of optimal market conditions

- Market failures and missing markets (e.g. financial)

- Economies of scale and learning (e.g. infants)

- Externalities and spillover effects (e.g. multifunctionality)

Distributional effects of trade

- Within country

- Between countries

Non-economic reasons

- National security, (food) self-sufficiency, etc.

Contingent protection (unfair practices)
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กฎหมายระหว่างประเทศ

ความตกลง WTO และ FTA

“… เป็นเร่ืองน่าเสยีดายทีป่ระเทศไทย

ซึง่สามารถรอดพน้จากการเป็นโดมโิน

ตัวสุดทา้ยในยุคสงครามเย็น กลับ

กลายเป็นโดมโินทางเศรษฐกิจตัวแรก

ทีล่ม้ในยุคโลกาภวิตัน ์…”

การรับมอืกบัการเปล่ียนแปลง                    

อันเป็นผลจากความผนัผวน

(VOLATILITY    &

UNCERTAINTY)



วิชา 100-106:

อาเซียนในโลกยุคใหม่

บัณฑติ หลมิสกุล (bunditwto@hotmail.com)

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  กระทรวงการต่างประเทศ

การบรรยายแก่นักศึกษา

มหาวทิยาลยัสยาม



วัตถุประสงค์และวิธวีัดประสทิธภิาพ

ข้อที่ วัตถุประสงค์หลัก วิธวัีดประสทิธภิาพ

1 นักศึกษาเกดิกระบวนการคิดเชิงตรรกะ 

เชิงวิเคราะห์ และเชิงสงัเคราะห์

1.  วัดจากการการแสดงออกของการ
โต้ตอบค าถามในช้ันเรียน

2. วัดจาก pre-test และ post-test 

2 นักศึกษาสามารถน าเอากระบวนการคดิ

เชิงตรรกะ เชิงวิเคราะห์ และ เชิง

สงัเคราะห์ เป็นพ้ืนฐานพัฒนาการคิด

แบบวิทยาศาสตร์ แบบมีวิจารณญาณ

และแบบสร้างสรรค์ ได้ 

1.  วัดจากการการแสดงออกของการ
โต้ตอบค าถามในช้ันเรียน

2.  วัดจาก brainstorming และ 
discussion 

3. วัดจาก pre-test และ post-test 
3 นักศึกษาเกดิทกัษะในการแสวงหา

ความรู้  และทกัษะในการน าเสนอ

วัดจากการจัดท ารายงานโครงการและ

น าการเสนอเสนอโครงการ 



จุดมุ่งหมายของวิชา 100-106: 

อาเซียนในโลกยุคใหม่



ศึกษาการเปลีย่นแปลงของโลกปัจจุบันในกระบวนการโลกาภวิตัิน์ 
(Globalization) และระบบเศรษฐกจิใหม่ (New Economy) ทั้งใน
ด้านการเมืองระหว่างประเทศ ความมั่นคง เศรษฐกจิ การค้า การ
ลงทุน และเทคโนโลย ีเพ่ือวเิคราะห์ผลกระทบของการปรับเปลีย่น
โครงสร้างเศรษฐกจิระหว่างประเทศทีม่ีต่อภูมิภาคเอเซีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ ทีก่ าลงัอยู่ในช่วงเปลีย่นผนัไปสู่การรวมตัวทาง
เศรษฐกจิ (Economic Integration) ในการจดัตั้งประชาคม
อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) และในทาง
กลบักนักจ็ะพจิารณานัยส าคญัของภูมิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียง
ใต้ที่มีต่อโลกและระบบเศรษฐกจิระหว่างประเทศในอนาคต



วตัถุประสงคใ์นการพฒันา

หลกัสูตรวิชา 100-106: 

อาเซียนในโลกยุคใหม่



• การปรับเปลีย่นโครงสร้างทางเศรษฐกจิในบริบท ASEAN Economic 
Community ส่งผลให้เกดิโอกาสและวิกฤติทางธุรกจิในรูปแบบใหม่ๆ ซ่ึงท า
ให้ต้องมีการศึกษาและวเิคราะห์ ASEAN Economic Community ในทุกๆ 
มิติอย่างละเอยีด ทั้งในแนวกว้างและทางลกึ เพ่ือน าผลจากการศึกษาและ
วจิัยเหล่าน้ันมาปรับใช้ในการผลตินักศึกษาให้สอดรับกบัโครงสร้างทาง
เศรษฐกจิใหม่ๆ และเพ่ือให้มหาวิทยาลยัมีความพร้อมที่จะผลตินักศึกษาที่มี
ความเข้าใจและมีศักยภาพทีจ่ะเข้าไปประกอบธุรกจิ

• ด้วยเหตุนีก้ารศึกษาโอกาสและวกิฤติทางธุรกจิในบริบทของประชาคม
อาเซียน (Study for Business Opportunities and Threats under the 
context of ASEAN Economic Community) จึงมีนัยส าคญัต่อการพฒันา
องค์ความรู้ใหม่ๆ ทีส่อดรับกบัการปรับเปลีย่นโครงสร้างทางเศรษฐกจิใน
บริบท AEC ซ่ึงจะช่วย ส่งเสริมให้มหาวทิยาลยัสยามสามารถพฒันา
นักศึกษาให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ (New 
Enterpreture for New Economy) ที่จะเข้าร่วมใน ASEAN Economic 
Community ได้



ลกัษณะและรูปแบบ

การด าเนินการสอน



๑.         การปรบัเปลีย่นโครงสรา้งเศรษฐกิจระหว่างประเทศใน

กระบวนการโลกาภิวติันแ์ละระบบเศรษฐกิจใหม่

๒. กฎระเบยีบทางการคา้และเศรษฐกิจระหว่างประเทศในกรอบของ 

WTO ซ่ึงเป็นกรอบในการจัดท าความตกลงว่าดว้ยการรวมตวัทาง
เศรษฐกิจในระดบัภูมิภาค

๓. ความเป็นมาของการการรวมตวัทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเซีย

ตะวนัออกเฉียงใตใ้นการจัดตั้งประชาคมอาเซียน 

๔. โครงสรา้งและสาระส าคญัของประชาคมอาเซียน (Implementing 
the ASEAN Community Blueprint) โดยเนน้บทบาทดา้นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Community: AEC)
๕. บทบาทและผลกระทบของประชาคมอาเซียนต่อไทยและประชาคม

โลก และ

๖. การปรบัเปลีย่นวิสยัทศันใ์นการบริหารจดัการเพือ่รบัมือกบัการ

เปลีย่นแปลงโครงสรา้ง



ความรู้  ที่นักศกึษาจะได้รับ

การปรับเปล่ียนโครงสร้างทางเศรษฐกิจในบริบท ASEAN Economic Community ส่งผล
ใหเ้กิดโอกาสและวกิฤติทางธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ ซ่ึงท าใหต้อ้งมีการศึกษาและวเิคราะห์ 
ASEAN Economic Community ในทุกๆ มิติอยา่งละเอียด ทั้งในแนวกวา้งและทางลึก เพื่อ
น าผลจากการศึกษาและวจิยัเหล่านั้นมาปรับใชใ้นการผลิตนกัศึกษาใหส้อดรับกบั
โครงสร้างทางเศรษฐกิจใหม่ๆ และเพ่ือใหม้หาวทิยาลยัมีความพร้อมท่ีจะผลิตนกัศึกษาท่ี
มีความเขา้ใจและมีศกัยภาพท่ีจะเขา้ไปประกอบธุรกิจ

ภายใต ้“ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” นั้น ปัจจยัการผลิตจะไหลเวยีนอยา่งเสรีโดย
ไม่มีอุปสรรคทางการคา้ทั้งท่ีอยูใ่นรูปของภาษีและโควตา และนัน่หมายถึงการท่ี
ผูป้ระกอบการของ “ประชาคมอาเซียน” จะไดป้ระโยชน์ทางเศรษฐกิจอยา่งเตม็ท่ีไม่วา่จะ
มีฐานการผลิตอยูท่ี่ใดใน “ประชาคมอาเซียน” ส่งผลใหค้วามแตกต่างทางสัญชาติระหวา่ง
ผูป้ระกอบการในอาเซียนค่อยๆ ลดความส าคญัลง มีการลงทุนไขวร้ะหวา่งผูป้ระกอบการ
ในภูมิภาคน้ีมากข้ึน ในขณะท่ีฐานการผลิตในประเทศท่ีมีตน้ทุนในการลงทุนต ่าแต่มี
ความสามารถทางการแข่งขนัสูงจะมีศกัยภาพและความสามารถในการแข่งขนัมากข้ึน



ความรู้  ที่นักศกึษาจะได้รับ

ด้วยเหตุนี้  ภายใต้ “ประชาคมอาเซียน” ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนแนวคิด
ในการบริหารจัดการใหม่เพ่ือใช้ประโยชน์จากการที่ปัจจัยการผลิตสามารถเคล่ือนย้ายได้

อย่างเสรี ต้องมีการปรับเปล่ียนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการที่เดิมเคยจ ากดัเฉพาะ

ในประเทศของตนมาเป็นการผลิตข้ามประเทศ ต้องปรับเปล่ียนยุทธวิธใีนการท าธุรกจิ

โดยต้องแสวงหาพันธมิตรทางธุรกจิในภมูิภาค ซึ่งจะเป็นการช่วยให้มีการผลิตอย่างมี

ประสทิธภิาพ และที่ส าคัญคือต้องรีบจัดท าแผนทางธุรกจิใหม่เพ่ือรองรับกบัโอกาสที่

ปัจจัยการผลิตสามารถเคล่ือนย้ายได้อย่างเสรี  

หรือกล่าวง่ายๆ คือ ผู้ประกอบการที่จะอยู่รอดและเติบโตต่อไปได้ภายใต้ 

“ประชาคมอาเซียน” น้ัน จ าเป็นที่จะต้องเร่งปรับตัวในทุกๆ มิติ ในลักษณะที่มากกว่า
เพียงแค่การปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิตและการตลาดเพียงผวิเผนิ หากแต่ต้องเป็นการ

เปล่ียนแปลงในแนวลึกถงึระดับที่เป็นการปรับเปล่ียนกรอบพ้ืนฐานความคิดใหม่ หรือที่

เรียกว่า “paradigm shift” ซ่ึงผู้ประกอบการจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนทั้งแนวคิดพ้ืนฐาน 
วิธกีารมองปัญหา และแนวปฏบิัติ



แผนการสอน



สปัดาห์ หวัขอ้ เอกสารประกอบ

๑ • จุดมุ่งหมายของวิชา

• การเปล่ียนแปลงโครง 

สร้างเศรษฐกจิระหว่าง

ประเทศในบริบทของ

กระบวนการโลกาภิวัตน์

บทที่ ๑ “การแข่งขนัระหว่างประเทศใน

บริบทที่ไร้พรมแดน” จาก บัณฑติ         
หลิมสกุล, องค์การการค้าโลกในบริบทของ
เศรษฐกจิที่ไร้พรมแดน เล่มหนึง่

๒ การปรับเปล่ียนแนวคิด
การบริหารจดัการใน
บริบทของโลกท่ีไร้
พรมแดน

บณัฑิต หลิมสกุล, “การปรับเปลีย่นวิสัย
ทัศนการบริหารจัดการในบริบทของ
เศรษฐกิจไร้พรมแดน” (A paradigm shift 
of managing new economy in the context 
of the borderless world), จุฬาลงกรณ์
วารสาร (Chulalongkorn Review), ปีท่ี 23 
ฉบบัท่ี 89, ตุลาคม-ธนัวาคม 2553



สปัดาห์ หวัขอ้ เอกสารประกอบ

๓ กรอบกฎหมายและขอ้ก าหนด
ระหวา่งประเทศในดา้น
เศรษฐกิจ การคา้ และการลงทุน

บทที่ ๔ “ระบอบและกรอบแนวคิดของ
กฎหมายแกตตแ์ละ WTO” จาก บณัฑิต     
หลิมสกุล, องคก์ารการคา้โลกในบริบท
ของเศรษฐกิจท่ีไร้พรมแดน เล่มหน่ึง

๔ การรวมตวัทางเศรษฐกิจใน
ระดบัภูมิภาค (Regional 
Economic Integration) และ
การจดัตั้งเขตการคา้เสรี
(Free Trade Area: FTA): 
ศึกษาเปรียบเทียบกรณี
ประชาคมยโุรป

บทที่ ๗ “หลกักฎหมายพื้นฐานของ
องคก์ารการคา้โลกวา่ดว้ยการไม่เลือกประ
ติบติั” จากบณัฑิต หลิมสกุล, องคก์าร
การคา้โลกในบริบทของเศรษฐกิจท่ีไร้
พรมแดน เล่มหน่ึง



สปัดาห์ หวัขอ้ เอกสารประกอบ

๕ แนวคิดวา่ดว้ยการจดัตั้ง
ประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community: 
AC) 

๑.  เอกสารวิสัยทศัน์อาเซียน 2020

๒. ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน 
(Declaration of ASEAN Concord II 
หรือ Bali Concord II)

๖ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN 
Economic Community: 
AEC): นยัส าคญัและ
ผลกระทบต่อ
ผูป้ระกอบการของไทย



สปัดาห์ หวัขอ้ เอกสารประกอบ

๗ การเช่ือมโยงภาครัฐ ภาคธุรกิจ 
ภาคประชาสงัคมและภาค
การศึกษาของประชาคมอาเซียน 
ภายใต ้ASEAN Connectivity: 
Logistic & Supply 
Management

Master Plan on ASEAN 
Connectivity จดัท าโดยส านักงาน
เลขาธิการอาเซียน

๘ การคา้สินคา้เกษตรและการคา้
บริการ ในกรอบของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

๑. บทท่ี ๙ “ความตกลงว่าด้วยการค้า
สินค้าเกษตร” และ
๒. บทท่ี ๑๐ “ความตกลงว่าด้วยการค้า
บริการ”
จาก บณัฑิต หลิมสกุล, องคก์ารการคา้
โลกฯ เล่มสอง



สปัดาห์ หวัขอ้ เอกสารประกอบ

๙ การบริหารจดัการทุนทางปัญญา
(Intellectual Capital: IC) และการ
คุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา
(Intellectual Property: IP) ใน
บริบทของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน

บัณฑติ หลิมสกุล, 
“ขอบเขตการคุ้มครอง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ตามกฎหมายที่เอื้อ

ประโยชน์ต่อการพัฒนา

อตุสาหกรรมซอฟต์แวร์

ของประเทศไทย”
โครงการวิจัยที่ได้รับทุน

จากส านักงาน

คณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ, ๒๕๓๖



องคก์ารการคา้โลก (WTO) ใน

บริบทของเศรษฐกิจทีไ่รพ้รมแดน 

เล่ม 1 โดย  บัณฑติ หลมิสกุล

พิมพค์รั้งที่: 1 / ปีพิมพ:์ 2553

องคก์ารการคา้โลก (WTO) ใน

บริบทของเศรษฐกิจทีไ่รพ้รมแดน 

เล่ม 2 โดย  บัณฑติ หลมิสกุล

พิมพค์รั้งที่: 1 / ปีพิมพ:์ 2553


