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ความร0วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟJก (เอเปค) 

(Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) 

เว็บไซตa   www.apec.org  

สำนักเลขาธิการเอเปค 35 Heng Mui Keng Terrace, Singapore 119616 

   โทรศัพท? : (+65) 6891 9600 

   โทรสาร : (+65) 6891 9690 

   Email: info@apec.org 

วันก0อต้ัง  พ.ย.2532 

ประชากร  2,900 ลPานคน หรือประมาณ 38% ของประชากรโลก 

เลขาธิการเอเปค  ดร.Rebecca Fatima Sta Maria (ชาวมาเลเซีย) 

   ดำรงตำแหนkงระหวkาง 1 ม.ค.2565-ปmจจุบัน/วาระท่ีสอง (วาระการดำรงตำแหนkง 3 ปs) 

วัตถุประสงคa  สkงเสริมการรวมกลุkมทางเศรษฐกิจ เพ่ือเสริมสรPางความม่ังค่ังแกkประชาชนในภูมิภาค 

โดยการสkงเสริมความเทkาเทียม ลดความเหล่ือมล้ำ การเติบโตอยkางย่ังยืน ม่ันคง และมีนวัตกรรม สนับสนุน 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและของโลก เพ่ือลดอุปสรรคและอำนวยความสะดวกทางการคPา (สินคPา

และบริการ) และการลงทุนระหวkางสมาชิกดPวยการใชPเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสรPางการเจริญเติบโต 

อยkางย่ังยืน พรPอมท้ังสอดคลPองกับกฎการคPาขององค?การการคPาโลก รวมถึงสkงเสริมความรkวมมือทางสังคมและ

การพัฒนาดPานตkาง ๆ เชkน การเกษตร การสkงเสริมบทบาทสตรีในดPานเศรษฐกิจ การลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ 

การพัฒนาดPานสาธารณสุข เป�นตPน ซ่ึงจะนำไปสูkการสรPางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีครอบคลุม ความม่ังค่ัง 

และย่ังยืนของประชาชนในภูมิภาค  
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สมาชิก    21 เขตเศรษฐกิจ ประกอบดPวย ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา ชิลี จีน เขตบริหารพิเศษ

ฮkองกง อินโดนีเซีย ญ่ีปุ�น เกาหลีใตP มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด? ปาปmวนิวกินี เปรู ฟ�ลิปป�นส? รัสเซีย สิงคโปร? 

ไตPหวัน ไทย สหรัฐฯ และเวียดนาม 

 

หลักการความร0วมมือภายใต#กรอบเอเปค 

 เอเปคเป�นเวทีสำหรับการแลกเปล่ียนขPอคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นทางเศรษฐกิจท่ีสอดรับกับสถานการณ?

ในขณะน้ัน และจะวางกรอบรkวมกันเพ่ือใหPสินคPา บริการ การลงทุน และประชาชนสามารถเคล่ือนยPายไปมา

ระหวkางกันไดPอยkางสะดวก ปลอดภัย มีกฎเกณฑ? และมีมาตรฐาน ท้ังน้ี เอเปคมีรูปแบบการปฏิสัมพันธ?ท่ีเป�น

ทางการนPอยกวkาการประชุมในกรอบอ่ืน ผkานการดำเนินงานท่ียึดหลักฉันทามติ ความสมัครใจ ความเทkาเทียมกัน 

และผลประโยชน?รkวมกันของสมาชิก โดยคำนึงถึงความแตกตkางของระบบเศรษฐกิจ สังคม และระดับการพัฒนา

ของแตkละเขตเศรษฐกิจ สมาชิกเอเปคจึงสามารถนำผลลัพธ?ไปดำเนินการไดPเม่ือมีความพรPอม จนกระท่ังเกิดเป�น

ผลสำเร็จรkวมกัน 

 

กลไกการดำเนินงาน แบkงเป�น 2 ระดับ ไดPแกk ระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ 

   ระดับนโยบาย 

   1. การประชุมผูPนำเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC Economic Leaders Meeting-

AELM) จัดประชุมปsละ 1 คร้ัง ชkวง ต.ค./พ.ย.  

   2. การประชุมรัฐมนตรีเอเปค (APEC Ministerial Meeting-AMM) รมว.กต. และ 

รมว.พณ. หรือ รมต. ท่ีเก่ียวขPอง 

   3. การประชุมรัฐมนตรีสาขาตkาง ๆ (Sectoral Ministerial Meeting) จะกำกับดูแล

ความรkวมมือดPานตkาง ๆ อาทิ การคลัง การศึกษา พลังงาน ส่ิงแวดลPอมและการพัฒนาท่ีย่ังยืน และสาธารณสุข  

   4. คณะกรรมการท่ีปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council-

ABAC) ตัวแทนนักธุรกิจจากเขตเศรษฐกิจเอเปคเขตเศรษฐกิจละ 3 คน ทำหนPาท่ีเสนอมุมมองและขPอคิดเห็น

ของภาคธุรกิจเอเปคตkอท่ีประชุมผูPนำเขตเศรษฐกิจในรูปแบบของรายงานปsละ 1 คร้ัง  

    ระดับปฏิบัติการ 

   1. การประชุมระดับ จนท.อาวุโส (Senior Officials’ Meeting-SOM) จัดประชุมปsละ 

3-4 คร้ัง  

    2. คณะกรรมการวkาดPวยการคPาและการลงทุน (Committee on Trade and 

Investment-CTI) ทำหนPาท่ีประสานความรkวมมือเอเปคดPานการเป�ดเสรี และอำนวยความสะดวกดPานการคPา

และการลงทุน  
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    3. คณะกรรมการดPานงบประมาณและการบริหาร (Budget and Management 

Committee-BMC) ทำหนPาท่ีใหPคำปรึกษาแกk จนท.อาวุโส ดPานงบประมาณ การบริหารและการจัดการ และ

ทำหนPาท่ีติดตามและประเมินการดำเนินงานของโครงการตkาง ๆ ท่ีไดPรับอนุมัติงบประมาณของเอเปค รวมท้ัง

ใหPขPอเสนอแนะแกk จนท.อาวุโสเร่ืองการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของเอเปค 

    4. คณะกรรมการดPานเศรษฐกิจ (Economic Committee-EC) ทำหนPาท่ีศึกษา 

วิจัย หารือ และแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับทิศทาง และประเด็นทางเศรษฐกิจในภูมิภาคท่ีอยูkในความสนใจ  

    5. คณะกรรมการความรkวมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ (Steering Committee 

on Economic and Technical Cooperation-SCE) ทำหนPาท่ีกำหนดเป�าหมาย และจัดลำดับกิจกรรมความ

รkวมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการของเอเปค  

    6. กลุkมความรkวมมือและความริเร่ิมอ่ืน ๆ ทำหนPาท่ีสนับสนุนเป�าหมายของเอเปค  

รวมท้ังท่ีอยูkนอกเหนือโครงสรPางของคณะกรรมการและคณะทำงานเอเปค อาทิ ความรkวมมือระหวkางศูนย?เอเปค 

และการหารือระหวkางภาครัฐและเอกชน 

   7. สำนักเลขาธิการเอเปค (APEC Secretariat) ทำหนPาท่ีเป�นกลไกสนับสนุน

กระบวนการเอเปคดPานข้ันตอนการดำเนินการตkาง ๆ รวมท้ังประสานงานและใหPขPอมูลแกkองค?กรภายในของ

เอเปคและสาธารณะ 

 

ความสัมพันธaกับไทย 

 ไทยเป�น 1 ใน 12 เขตเศรษฐกิจผูPรkวมกkอต้ังเอเปคเม่ือปs 2532 มีบทบาทสำคัญท้ังในการประชุมและ

กลุkมทำงานตkาง ๆ ของเอเปค โดยไทยทำหนPาท่ีเป�นเจPาภาพการประชุมผูPนำเขตเศรษฐกิจเอเปคท้ังหมด 3 คร้ัง 

เม่ือปs 2535 ปs 2546 และปs 2565 

 

การเปkนเจ#าภาพของไทยประจำปl 2565  

ไทยมีแนวคิดหลักในการเป�นเจPาภาพเอเปคคือ เป�ดกวPางสรPางสัมพันธ? เช่ือมโยงกัน สูkสมดุล (Open. 

Connect. Balance.) ซ่ึงยkอมาจาก 1) เป�ดกวPางในทุกโอกาส (Open to all opportunities) โดยจะสานตkอ

การดำเนินงานในการเป�ดเสรีการคPาและการลงทุน ตระหนักถึงการเปล่ียนผkานทางดิจิทัล และการเขPาถึงไดPจาก

ทุกภาคสkวน โดยเฉพาะผูPประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยkอม และรายยkอย (micro, small and 

medium enterprises-MSMEs) ธุรกิจ Startup และผูPประกอบการรายเด่ียว 2) เช่ือมโยงในทุกมิ ติ  

(Connect in all dimensions) ดPวยการฟ��นฟูความเช่ือมโยงระหวkางกันในทุกมิติ เฉพาะอยkางย่ิงการเดินทาง

และการทkองเท่ียวท่ีสะดวกและปลอดภัย รวมท้ังเพ่ิมความเช่ือมโยงทางดิจิทัล และ 3) สมดุลในทุกแงkมุม 

(Balance in all aspects) สkงเสริมการเจริญเติบโตท่ีเนPนสรPางสมดุลในทุกดPาน ผkานการดำเนินธุรกิจอยkาง     
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มีความรับผิดชอบและคำนึงถึงส่ิงแวดลPอม สรPางความม่ันคงทางอาหารและการเกษตร โดยเช่ือมโยงกับแนวคิด

เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green-BCG Economy) ซ่ึงเป�น

แนวคิดพ้ืนฐานในการขับเคล่ือนประเด็นท่ีไทยจะผลักดันในการเป�นเจPาภาพเอเปค เพ่ือสkงเสริมบทบาทไทย    

ในเวทีระหวkางประเทศ รวมท้ังเป�นการขับเคล่ือนการฟ��นตัวทางเศรษฐกิจอยkางย่ังยืนและครอบคลุม 

สำหรับประเด็นท่ีไทยมุkงผลักดันใหPเกิดผลลัพธ?ท่ีเป�นรูปธรรม (key deliverables) ในการประชุมคร้ังน้ี 

ไดPแกk 1) ขับเคล่ือนการเจรจาเขตการคPาเสรีเอเชีย-แปซิฟ�ก (Free Trade Area of Asia-Pacific-FTAAP)  

2) จัดต้ังกลไก APEC Safe Passage Taskforce เพ่ือหารือแนวทางสkงเสริมการเดินทางท่ีสะดวกและปลอดภัย 

การอำนวยความสะดวกอาชีพสำคัญ เชkน ลูกเรือ การใชP Public Key Infrastructure เพ่ือแบkงปmนขPอมูลดPาน

สุขภาพ และการขยายคุณสมบัติของบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค (APEC Business Travel Card-

ABTC) และ 3) จัดทำเอกสารผลลัพธ?ระดับผูPนำเพ่ือเรkงการพัฒนาตามแผนงานของเอเปคไปสูkการเติบโตอยkาง

เขPมแข็ง ยืดหยุkน ย่ังยืน ครอบคลุม และสมดุลในยุคหลัง COVID-19 ตามแนวคิด BCG Economy 

แมPวkาไทยในฐานะเจPาภาพเอเปคจะใหPความสำคัญกับฟ��นฟูเศรษฐกิจจากสถานการณ?โรค COVID-19  

มุkงผลักดันการพัฒนาภูมิภาคไปสูkการเจริญเติบโตท่ีครอบคลุม แตkยังเผชิญความทPาทายจากความขัดแยPงทาง

ภูมิรัฐศาสตร?ระหวkางรัสเซียกับยูเครนท่ีเป�นปmจจัยเส่ียงใหPเศรษฐกิจชะลอตัว อีกท้ังยังกระทบตkอบรรยากาศการ

ประชุมในรูปแบบตkาง ๆ เชkน การเดินออกจากหPองประชุมเพ่ือประทPวงฝ�ายตรงขPาม และการไมkสามารถออก

แถลงการณ?รkวมไดP เน่ืองจากความเห็นท่ีไมkสอดคลPองกันในประเด็นความขัดแยPงดังกลkาว จึงตPองออกเป�น

แถลงการณ?ของประธานการประชุม (Chair’s Statement) ขณะท่ีเน้ือหาสkวนใหญkสามารถบรรลุฉันทามติไดP 

อยkางไรก็ดี ในการประชุมผูPนำเขตเศรษฐกิจเอเปค คร้ังท่ี 29 ระหวkาง 18-19 พ.ย.2565 แมPวkาสหรัฐฯ 

ญ่ีปุ�น และสมาชิกบางประเทศจะประณามการกระทำของรัสเซียในท่ีประชุม แตkบรรดาผูPนำก็สามารถรkวมกัน

รับรองรkางเอกสารผลลัพธ? 2 ฉบับ ไดPแกk ปฏิญญาผูPนำเขตเศรษฐกิจเอเปคปs 2565 โดยมีถPอยคำแสดงความ 

ไมkเห็นดPวยตkอการรุกรานยูเครนของรัสเซีย แตkก็มีสมาชิกอ่ืน ๆ ท่ีมีมุมมองตkอสถานการณ?ดังกลkาวแตกตkางกัน 

และเป�าหมายกรุงเทพฯ วkาดPวยเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว ซ่ึงเป�นเป�าหมายสำคัญ

สูงสุดในการเป�นเจPาภาพเอเปคของไทย กkอนไทยจะทำการสkงมอบชะลอมหรือสัญลักษณ?เอเปคของไทยใหPกับ

รองประธานาธิบดีคามาลา แฮร?ริส ในฐานะท่ีสหรัฐฯ จะทำหนPาท่ีเจPาภาพเอเปคปs 2566 

 

สหรัฐฯ กับการเปkนเจ#าภาพเอเปคปl 2566 

  การทำหนPาท่ีเจPาภาพเอเปคของสหรัฐฯ ในปs 2566 จะเนPนย้ำความมุkงม่ันท่ีจะพัฒนาการคPาและ 

การลงทุนท่ียุติธรรมและเป�ดกวPาง สkงเสริมความสามารถในการแขkงขันของชาวอเมริกัน และจะทำหนPาท่ีเป�น

พันธมิตรท่ีแข็งแกรkงและเช่ือถือไดPของสมาชิกเอเปค พรPอมกับสานตkอการดำเนินงานจากไทย โดยสหรัฐฯ 

กำหนดแนวคิดหลักสำหรับปsของการเป�นเจPาภาพการประชุมเอเปคภายใตP “Creating a Resilient and 
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Sustainable Future for All” เพ่ือใหPสอดคลPองกับหPวงเวลาท่ีภูมิภาคเผชิญกับการฟ��นฟูทางเศรษฐกิจใน 

ยุคหลังโรค COVID-19 ผkานการผลักดัน 3 ประเด็นสำคัญ ไดPแกk 1) Interconnectedness สรPางภูมิภาค       

ท่ียืดหยุkนและเช่ือมโยงถึงกัน 2) Innovation ทำใหPเกิดสภาพแวดลPอมท่ีสรPางสรรค?นวัตกรรมสำหรับอนาคต    

ท่ีย่ังยืน และ 3) Inclusivity ยืนยันถึงอนาคตท่ีเทkาเทียมและมีสkวนรkวมสำหรับทุกคน ซ่ึงเป�นไปตามวิสัยทัศน?   

ปุตราจายาปs 2583 (APEC Putrajaya Vision 2040) ท่ีผูPนำเอเปครับรองเม่ือปs 2563 และสนับสนุนการดำเนิน  

ตามแผนปฏิบัติการเอาทีอารอ (Aotearoa Plan of Action) ท่ีกำหนดกรอบการทำงานของเอเปคในอีก 20 ปs

ขPางหนPา 

 ท้ังน้ี เจPาภาพการประชุมเอเปคคร้ังถัดไป ไดPแกk เปรูจะเป�นเจPาภาพการประชุมในปs 2567 และเกาหลีใตP

ในปs 2568 
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