
 

บทท่ี 5 
เอเปก 

(APEC: Asia-Pacific Economic Cooperation) 

 

 เอเปก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) หรอืความร่วมมอืทาง
เศรษฐกจิเอเชยี-แปซฟิิก ไมใ่ชก่ารรวมกลุ่มทางการคา้ แต่สนบัสนุนการขยายตวัทางเศรษฐกจิ
การคา้ของภมูภิาคและขยายความรว่มมอืในสาขาเศรษฐกจิทีป่ระเทศสมาชกิใจรว่มกนั 

 
5.1   ความเป็นมา 
 

 แนวความคดิในความร่วมมอืทางเศรษฐกจิเอเชยี-แปซฟิิก ไดเ้ริม่มานานกว่า 20 ปี 
แต่ยงัไม ่ประสบผลสาํเรจ็เป็นรปูธรรม จนกระทัง่ตน้ปี 2531 ออสเตรเลยี ไดผ้ลกัดนัเรื่องน้ีอกี
ครัง้หน่ึง เน่ืองจากในช่วงนัน้การกดีกนัทางการคา้ในรปูของการรวมกลุ่มเศรษฐกจิในภูมภิาค 
(regional integration) มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ เช่น กลุ่ม EU  NAFTA หรอื ASEAN ประกอบกบั
ความยดืเยื้อจากการเจรจาการค้าหลายฝ่ายรอบอุรุกวยั ออสเตรเลยีและสหรฐัอเมรกิาต้อง
พึ่งพงิการค้าระหว่างประเทศสูง ออสเตรเลียเกรงว่าจะถูกโดดเดี่ยว จงึเสนอให้มกีารจดัตัง้ 
APEC ขึน้ เพื่อคานอาํนาจกบักลุ่มเศรษฐกจิอื่นๆ โดยเฉพาะประชาคมยุโรป ซึง่มแีนวโน้มว่า
เป็นกลุ่มเศรษฐกจิที่ปิดกัน้การคา้จากภายนอก โดยออสเตรเลยีไดร้บัแรงสนับสนุนจากญี่ปุ่น 
ความร่วมมอืทางเศรษฐกิจเอเชยี-แปซิฟิก หรอื เอเปก จึงประสบความสําเรจ็และได้มกีาร
ประชุมรัฐมนตรีของประเทศต่างๆ ในภูมิภาครวม 12  ประเทศเป็นครัง้แรกในเดือน
พฤศจกิายน พ.ศ. 2532  ณ  กรงุแคนเบอรร์า่   ออสเตรเลยี 
 

สมาชิกภาพ 5.2   
 

 พ.ศ. 2532 เอเปกมสีมาชกิเริม่แรก 12 ประเทศ ได้แก่ อาเซยีน 6 ประเทศ (บรูไน 
อนิโดนีเซยี มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์สงิคโปร ์และไทย) สหรฐัอเมรกิา ญีปุ่น่ แคนาดา ออสเตรเลยี 
นิวซแีลนด ์และเกาหลใีต ้รวม 12 ประเทศ โดยเน้นแนวความคดิภูมภิาคนิยมแบบเปิด (open 
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regionalism) จะไม่มกีารใชน้โยบายแบบเลอืกปฏบิตัทิีเ่ป็นผลเสยีต่อประเทศนอกกลุ่มและ
สง่เสรมิการคา้พหภุาค ี
 พ.ศ. 2534 จนี ไตห้วนัและฮอ่งกง ไดเ้ขา้มาเป็นสมาชกิ(เป็น 15 ประเทศ) พ.ศ. 2536
เมก็ซโิกและปาปวันิวกนีิเป็นสมาชกิ รวมเป็น 17 ประเทศ และ พ.ศ. 2537 ชลิเีป็นสมาชกิ 
รวม 18 ประเทศ หลงัจากนัน้จะงดรบัสมาชกิใหมเ่ป็นเวลา 3 ปี 
 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 รสัเซีย เวียดนาม และเปรู เป็นสมาชิก รวมมสีมาชกิ 21 
ประเทศ 
 นอกจากนัน้ ยงัมอีกีหลายประเทศทีแ่สดงความประสงคจ์ะเขา้เป็นสมาชกิ เชน่ อนิเดยี 
ปากสีถาน มาเกา มองโกเลยี โคลมัเบยี และปานามา 
 
5.3   วตัถปุระสงค ์
 

 1.  เพือ่สนบัสนุนการขยายตวัทางเศรษฐกจิของภมูภิาคและของโลก 
 2.  เพือ่พฒันาและสง่เสรมิระบบการคา้หลายฝา่ย 
 3.  เพื่อลดอุปสรรคการคา้สนิคา้และการคา้บรกิาร ตลอดจนการลงทุนระหว่างประเทศ
สมาชกิ โดยใหส้อดคลอ้งกบักฎของ GATT 
 
 ทัง้น้ี โดยผา่นความรว่มมอืใน 3 สว่น ไดแ้ก่ 
 1.  การเปิดเสรทีางการคา้และการลงทุน (Trade and Investment Liberalization) 
 2.  การอํานวยความสะดวกดา้นการคา้และการลงทุน (Trade and Investment 
Facilitation)  
 3.  ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิและวชิาการ (Economic and Technical Cooperation : 
ECOTECH) 
 

แนวทางการดาํเนินงานของเอเปก 5.4   
 

 5.4.1  กลไกการดาํเนินงาน 
  เอเปกมีสํานักเลขาธิการที่สิงคโปร์ และประเทศสมาชิกหมุนเวียนกันเป็น
เจา้ภาพจดัประชุมระดบัรฐัมนตรเีป็นประจาํทุกปี ซึง่ไดป้ระชุมไปแลว้รวม 6 ครัง้ ประเทศไทย
เป็นเจา้ภาพจดัประชุมครัง้ที ่4 เดอืนกนัยายน  พ.ศ. 2535  ณ  กรุงเทพฯ  สหรฐัฯ เป็น
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เจา้ภาพจดัการประชุมรฐัมนตรคีรัง้ที ่5 พรอ้มการประชุมดา้นเศรษฐกจิของผูนํ้าเอเปกครัง้แรก 
เมื่อเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2536  ณ  นครซแีอตเตลิ มลรฐัวอชงิตนั สหรฐัอเมรกิา และ
อนิโดนีเซยี เป็นเจา้ภาพจดัการประชุมรฐัมนตรคีรัง้ที ่ 6  ณ  เมอืงโบกอร ์ประเทศอนิโดนีเซยี 
ใน พ.ศ. 2537 
 5.4.2  ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ 
  กําหนดแนวทางความร่วมมอืในดา้นการแลกเปลี่ยนขอ้มูล ขอ้คดิเหน็เกี่ยวกบั
นโยบายและแนวโน้มดา้นเศรษฐกจิ การคา้ ตลอดจนความรว่มมอืในโครงการเศรษฐกจิต่างๆ  
ปจัจุบนัเอเปก มโีครงการความรว่มมอืทางเศรษฐกจิรวมทัง้สิน้ 10 โครงการ ไดแ้ก่  
  -  โครงการทบทวนข้อมูลด้านการค้าและการลงทุน เพื่อปรบัฐานข้อมูลด้าน
การคา้สนิคา้การคา้บรกิารและการลงทุนระหวา่งประเทศเอเปกใหใ้กลเ้คยีงกนัและใชป้ระโยชน์
จากขอ้มลูเหล่าน้ีในการศกึษาทศิทางเศรษฐกจิการคา้ของภมูภิาค 
  -  โครงการสง่เสรมิการคา้เพือ่สง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศในเอเชยี-แปซฟิิก 
  -  โครงการการลงทุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อจัดตัง้ 

เครอืขา่ยขอ้มลูดา้นการลงทุนและการถ่ายทอดเทคโนโลยใีนภมูภิาค 
  -  โครงการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์เพื่อแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนบุคลากรและ

สง่เสรมิการพฒันาทรพัยากรมนุษยท์ีม่คีวามชาํนาญเฉพาะดา้น 
  -  โครงการอนุรกัษ์ทรพัยากรทางทะเล เพือ่ศกึษาและหาลู่ทางในการรว่มมอืและ

ประสานงานการแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้มทางทะเล 
  -  โครงการความร่วมมอืดา้นพลงังาน เพื่อหารอืและวางแผนงานดา้นพลงังาน

เพือ่ใหม้กีารใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพและประหยดั 
  -  โครงการโทรคมนาคม เพื่อส่งเสรมิความร่วมมอืด้านโทรคมนาคมระหว่าง

ประเทศ 
  -  โครงการขนส่ง ประสานงานในด้านข้อมูล การจดัทํามาตรฐานข้อมูล และ

เอกสารทีใ่ชใ้นดา้นการขนสง่ 
  -  โครงการประมง เพื่อพฒันาความร่วมมอืดา้นเศรษฐกจิการประมงระหว่างรฐั

ชายฝ ัง่กบัรฐัชายฝ ัง่อื่นๆ 
  -  โครงการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสรมิความร่วมมอืในด้านการท่องเที่ยวระหว่าง

ประเทศเอเปก 
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 5.4.3  การเปิดการค้าเสรีในภมิูภาค 
  วตัถุประสงค์ของการเปิดการค้าเสรใีนภูมภิาค เพื่อส่งเสรมิและขยายการค้า
ระหว่างประเทศสมาชิก เอเปกได้จดัตัง้กลุ่มไม่เป็นทางการว่าด้วยการเปิดการค้าเสรีใน
ภูมภิาค (Informal Group on Regional Trade Liberalization: RTL) เพื่อศกึษาและพจิารณา
การขยาย การคา้ในภมูภิาคทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว โดยไดม้แีผนการดาํเนินงานดงัน้ี 
  ระยะสัน้ 
  -  ศกึษาความเป็นไปไดเ้พื่อจดัตัง้ฐานขอ้มลู (electronic database) ทางดา้น

ภาษศุีลกากร 
  -  สํารวจความเป็นไปไดใ้นการปรบัประสานวธิกีารปฏบิตัิทางดา้นศุลกากรให้

เป็นแนวเดียวกนั (harmonies) โดยคํานึงถึงการดําเนินงานของ Customs 
Cooperation Council (CCC) ดว้ย 

  -  ใหแ้ต่ละประเทศแจง้ปญัหา อุปสรรค ทางการคา้ทีม่ใิช่ภาษศุีลกากรทีเ่กดิขึน้
จากระเบยีบบรหิารของทางการทีป่ระสบในการส่งออกไปยงัประเทศสมาชกิ
เอเปก และหารอืถึงวิธีการที่จะลดอุปสรรคดงักล่าว เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
รฐัมนตรคีรัง้ที ่5 

  -  สํารวจเพื่อจดัทําคู่มอืเกี่ยวกบัขัน้ตอนและกฎระเบยีบทางดา้นการลงทุนของ
ประเทศสมาชกิ และเสนอต่อทีป่ระชุมรฐัมนตรคีรัง้ที ่5 

  -  การปรบัประสานกฎเกณฑ์มาตรฐานสนิค้าที่ใช้อยู่ในภูมภิาคเอเปก เพื่อให้
มาตรฐานต่างๆ มคีวามสอดคลอ้งกนั และไมเ่ป็นอุปสรรคต่อการคา้ 

  ระยะยาว 
  -  จดัตัง้กลุ่มผูท้รงคุณวุฒ ิ(Eminent Persons Group: EPG) เพื่อศกึษาใหเ้หน็

ถงึ มโนทศัน์ทางการคา้ของภมูภิาคใน  ค.ศ.  2000 พรอ้มทัง้ชีป้ระเดน็ปญัหา
ในการขจดัและ/หรอืลดอุปสรรคทางดา้นการคา้สนิคา้ การคา้บรกิาร และการ
ลงทุนในแนวทางทีส่อดคลอ้งกบัแกตต ์และเสนอรายงานเบือ้งตน้ต่อทีป่ระชุม
รฐัมนตรเีอเปก ครัง้ที ่5 ใน พ.ศ. 2536 

 
  ในการประชุมรฐัมนตรเีอเปกครัง้ที่ 5 ระหว่างวยัที่ 17-19 พฤศจกิายน  พ.ศ. 
2536 ณ นครซแีอตเตลิ ประเทศสหรฐัอเมรกิา ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาขอ้เสนอของ EPG ใน
ด้านการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนในภูมิภาค และมีมติมอบให้ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอ
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รายละเอยีดเพิม่เตมิเพื่อเสนอต่อการประชุมรฐัมนตรคีรัง้ที ่6 และการประชุมระดบัผูนํ้าเอเปก
ครัง้ที ่2 ใน พ.ศ. 2537 ณ ประเทศอนิโดนีเซยี และในการประชุมผูนํ้าเอเปกครัง้ที ่2 เมื่อวนัที ่
15 พฤศจกิายน  พ.ศ. 2537 ณ เมอืงโบเกอร ์ประเทศอนิโดนีเซยี ทีป่ระชุมไดม้ขีอ้ตกลงทีจ่ะ
ใหม้กีารเปิดเสรดีา้นการคา้ของเอเปก โดยกําหนดเป้าหมายใหป้ระเทศสมาชกิที่พฒันาแล้ว
เปิดเสรภีายใน ค.ศ. 2010 และประเทศสมาชกิทีก่าํลงัพฒันาเปิดเสรภีายใน ค.ศ. 2020  
 

ผลกระทบต่อไทย 5.5   
 

 การเขา้รว่มในเอเปกของประเทศไทย อาจจะมผีลดแีละผลเสยี ดงัน้ี 
ผลดี  

 1.  การเข้าไปมีส่วนในกลุ่มเศรษฐกิจที่มีประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจถึง 2 
ประเทศเป็นสมาชกิ ไดแ้ก่ ญี่ปุ่นและสหรฐัอเมรกิา จะเป็นการเสรมิสรา้งพลงัทางเศรษฐกจิ
ใหแ้ก่ประเทศไทย เน่ืองจากประเทศต่างๆ ในโลกกําลงัรวมตวัเป็นกลุ่มเพื่อปกป้องและรกัษา
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิและการคา้ของประเทศ 
 2.  ดา้นการคา้และการลงทุน ประเทศสมาชกิเอเปกเป็นคู่คา้ทีส่ําคญัของไทย (มูลค่า
การคา้ระหว่างประเทศกบัเอเปกมสีดัส่วนประมาณรอ้ยละ 66 ของมูลค่าการคา้รวมของไทย) 
และเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากที่สุด (ประมาณร้อยละ 75 ของมูลค่าการลงทุนจาก
ต่างประเทศทัง้หมด) ความร่วมมอืในโครงการเศรษฐกจิต่างๆ ภายในกลุ่มเอเปกจะทําใหเ้กดิ
การแลกเปลีย่นขอ้มลู ขา่วสาร ระหวา่งกนัซึง่จะเป็นช่องทางของการสง่เสรมิความสมัพนัธแ์ละ
เพิม่พนูโอกาสทางดา้นการคา้และการลงทุนใหข้ยายตวัมากขึน้ 
 3.  เอเปกมีจํานวนประชากรมากถึงร้อยละ 40 ของประชากรโลก ปริมาณการค้า
ระหว่างกนัคดิเป็นรอ้ยละ 40 ของการคา้รวมของโลก ประกอบกบัภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิกเป็น
ภูมภิาคทีม่พีลวตัรของการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิทีส่งูทีสุ่ดในโลก การเขา้ร่วมในเอเปกจะ
ชว่ยขยายตลาด การสง่ออกสนิคา้ และบรกิารของไทยไปยงัประเทศเหล่าน้ี 
 4.  เอเปกจะเป็นเวทสีําหรบัการหารอืเพื่อหาลู่ทางลดอุปสรรคต่างๆ ซึ่งกดีขวางการ
ขยายความสมัพนัธด์งักล่าว ซึง่จะชว่ยลดความกดดนัจากการใชม้าตรการฝา่ยเดยีวภายใตก้าร
เจรจาสองฝา่ยกบัประเทศมหาอาํนาจเชน่ทีไ่ทยประสบอยู ่
 5.  การเขา้ร่วมในเอเปก จะเปิดโอกาสใหส้มารถรบัการถ่ายทอดเทคโนโลยจีากปีระ
เทศสมาชกิที่มคีวามก้าวหน้าทางดา้นเทคโนโลย ีรวมทัง้การฝึกอบรมเพื่อพฒันาทรพัยากร
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มนุษย์ของประเทศสมาชิก ตลอดจนความร่วมมือในการพัฒนาปจัจัยพื้นฐานทางด้าน
โทรคมนาคม การขนสง่ และสิง่อาํนวยความสะดวกต่างๆ  
 ผลเสีย 
 1.  การเขา้รว่มในกลุ่มเอเปกซึง่มปีระเทศสมาชกิทีม่อีาํนาจทางเศรษฐกจิและการเมอืง
แตกต่างกนัมาก ความร่วมมอืดงักล่าวอาจเอื้อประโยชน์ต่อประเทศทีม่อีํานาจทางเศรษฐกจิ
และการเมืองมากกว่าประเทศเล็กๆ เช่น ประเทศไทย และอาเซียนอื่นๆ จึงอาจถูกกลุ่ม
ประเทศพฒันาแลว้กดดนัใหย้อมรบัในบางเรือ่งทีย่งัไมม่คีวามพรอ้ม 
  ดงันัน้ หากจะใหเ้อื้อประโยชน์ต่อเศรษฐกจิและการค้าของประเทศไทยได้อย่าง
เตม็ทีแ่ลว้อาเซยีนจะตอ้งเตรยีมพรอ้มและรวมพลงัต่อรองกบัประเทศสมาชกิอื่นๆ ดว้ย 
 2.  การเปิดการเสรใีนภูมภิาค อาจจะทําใหป้ระเทศพฒันาแล้วใชเ้ป็นช่องทางในการ
เจรจาเพื่อขอใหป้ระเทศกําลงัพฒันาตอ้งเปิดตลาดของตนมากขึน้ ฉะนัน้ ประเทศไทยจะตอ้ง
ระวงัไม่ใหม้กีารสรา้งขอ้ผูกพนั หรอืเงื่อนไขสําหรบัการเปิดการคา้เสรมีากกว่าทีต่กลงในการ
เจรจาการคา้รอบอุรกุวยั 
 

ผลการดาํเนินงานของเอเปก 5.6   
 

 เอเปก มสีํานักงานสาขาที่สงิคโปร ์และประเทศสมาชกิหมุนเวยีนกนัเป็นเจา้ภาพจดั
ประชุมระดบัรฐัมนตรทีุกปี ประเทศไทยเป็นเจา้ภาพจดัประชุม ครัง้ที ่4 เดอืนกนัยายน พ.ศ. 
2535 กรงุเทพฯ 
 พ.ศ. 2536 เอเปกประชุมครัง้ที ่5 ที ่Blake Island สหรฐัอเมรกิา และเริม่ประชุมดา้น
เศรษฐกจิของผูนํ้าเอเปกเป็นครัง้แรก 
 พ.ศ. 2537 ประชุมผูนํ้าเศรษฐกจิครัง้ที่ 2 ที่เมอืงโบเกอร์ อนิโดนีเซยี ที่ประชุมเหน็
พอ้งรว่มกนัในปฏญิญาโบเกอร ์(The Bogor Declaration) กําหนดเป้าหมายการคา้ทีเ่ปิดและ
เสร ี(fee and open trade) ของเอเปกภายใน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) สาํหรบัประเทศพฒันา
แล้วและ พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) สําหรบัประเทศกําลงัพฒันา ยกเว้น ชลิี ฟิลิปปินส์ และ
ปาปวันิวกนีิ 
 พ.ศ. 2538 ประชุมผู้นําเศรษฐกจิครัง้ที่ 3 ที่นครโอซากา ญี่ปุ่น ที่ประชุมได้รบัรอง
แผนปฏบิตักิารโอซากา (Osaka Action Agenda) โดยแผนแบ่งเป็น 2 สว่นคอื สว่นที ่1 การ
เปิดเสรแีละสว่นทีส่อง ECOTECH  
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 พ.ศ. 2539 ประชุมผูนํ้าเศรษฐกจิครัง้ที ่4 ทีอ่่าวซูบกิ สาธารณรฐัฟิลปิปินส ์ทีป่ระชุม
รบัรองแผนปฏบิตักิารมะนิลา (The Manila Action Plan for APEC: MAPA) เป็นการรวบรวม
แผนงานทัง้หมดของเอเปก ทางดา้นการเปิดเสรแีละอํานวยความสะดวกดา้นการคา้และการ
ลงทุน และ ECOTECH เพื่อใหเ้ป็นตามแผนปฏบิตักิารโอซากา และผลกัดนัใหม้กีารปฏบิตัทิี่
เป็นรปูธรรมมากขึน้สาํหรบัการประชุมผูนํ้าเศรษฐกจิเอเปก พ.ศ. 2541 ทีม่าเลเซยี 
 พ.ศ. 2540 ประชุมผูนํ้าเศรษฐกจิครัง้ที ่5 ทีน่ครแวนคูเวอร ์แคนาดา ประเดน็สําคญั
จากการประชุมครัง้ที ่5 มดีงัน้ี 
 1.  ขอ้เสนอเปิดเสรรีายสาขาล่วงหน้าตามความสมคัรใจ (Early Voluntary Sector 
Liberalization: EVSL) (ซึง่อาจกระทาํโดยการลดภาษ ีหรอื/และมาตรการทีม่ใิช่ภาษ ีอุปสรรค
ทางการค้าอื่นๆ การอํานวยความสะดวก หรอื/และ ECOTECH) ก่อนกําหนดเวลา ค.ศ. 
2010/2020 สาํหรบัประเทศพฒันาแลว้/ประเทศกาํลงัพฒันา 
สาขาที่จะเปิดเสรลี่วงหน้าม ี9 สาขาได้แก่ สนิค้าและบรหิารเกี่ยวกบัสิง่แวดล้อม ปลา และ
ผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ผลไม้ อุปกรณ์และเครื่องมอืแพทย์ ผลิตภณัฑ์และบรกิารที่เกี่ยวกบั
พลงังาน ของเดก็เล่น อญัชลแีละเครื่องประดบั เคมภีณัฑ ์และสนิคา้โทรคมนาคม และอกี 6 
สาขาที่จะเปิดดําเนินการในขัน้ต่อไปคอื ยางและยางสงัเคราะห์ เมล็ดพชืนํามนั ผลติภณัฑ์
อาหาร ปุ๋ ย รถยนต ์และอากาศยาน 
 2.  การรบัสมาชกิใหม่ของเอเปก พ.ศ. 2541 จะคดัเลอืกสมาชกิทีจ่ะรบัจากทีส่มคัรไว้
ทัง้หมด 11 ราย และ พ.ศ. 2542 ประเทศเหล่านัน้จะเป็นสมาชกิเตม็ตวั โดยสมาชกิใหมต่อ้งมี
ทีต่ ัง้ทางภูมศิาสตรใ์นเอเชยี-แปซฟิิก และมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิเศรษฐกจิอย่างกวา้งขวางกบั
สมาชกิ เอเปกยอมรบัหลกัการและวตัถุประสงคท์ีร่ะบุไวใ้นปฏญิญาต่างๆ ของเอเปก 
 ในการประชุมเดอืนพฤศจกิายน 2541 เอเปกไดร้บัเพิม่ใหม่อกี 3 ประเทศ (จากเดมิ 
18 ประเทศ) คอื เปร ูรสัเซยี และเวยีดนาม รวมสมาชกิม ี21 ประเทศ หรอื 21 เขตเศรษฐกจิ 
การประชุมจะเน้นไป 4 ประเดน็หลกัคอื 
 1.  การสรา้งเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิระหวา่งประเทศ 
 2.  การเดนิหน้าเปิดเสรดีา้นการคา้และการลงทุน 
 3.  การสง่เสรมิความรว่มมอืทางเศรษฐกจิและเทคโนโลย ี
 4.  การแนะกรอบการทาํงานสาํหรบั อ-ีคอมเมริซ์ 
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5.7   การประชมุเอเปกครัง้ท่ี 11 กรงุเทพมหานคร 
 

 ในวนัที่ 17-18 ตุลาคม 2546 ประเทศไทยไดเ้ป็นเจา้ภาพจดัประชุมเอเปกครัง้ที่ 11 
โดย  นายอดศิยั โพธารามคิ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย ์ทาํหน้าทีป่ระธานร่วมกบั นาย
สุรเกยีรติ ์เสถยีรไทย รฐัมนตรวี่าการกระทรวงต่างประเทศ ในการประชุมรฐัมนตรเีอเปก ครัง้
ที่ 15 ระหว่างวนัที่ 17-18 ตุลาคม ศกน้ี ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยมรีฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงการต่างประเทศและรฐัมนตรทีีร่บัผอดชอบดา้นการคา้ของสมาชกิเอเปกรวม 21 เขต
เศรษฐกจิเขา้รว่มประชุม 
 การหารอืในการประชุมดงักล่าว ไดย้ดึตามหวัขอ้หลกั (Theme) ของการประชุมเอเปก
ปีน้ี คือ “โลกแห่งความแตกต่าง หุ้นส่วนเพื่ออนาคต” โดยมปีระเด็นในด้านเศรษฐกิจและ
การคา้ สรปุไดด้งัน้ี 
 1.  การเสริมสร้างระบบการค้าพหภุาคี 
  1.1  การหารอืเรื่อง WTO ถอืเป็นหวัใจสาํคญัของการประชุมครัง้น้ี เพื่อพจิารณา
วา่ หลงัจากการประชุมระดบัรฐัมนตรทีีแ่คนคนูลม้เหลว เอเปกจะชว่ยผลกัดนัการเจรจารอบโด
ฮาใหค้บืหน้าและประสบความสาํเรจ็ไดอ้ยา่งไร 
  1.2  รฐัมนตรวีา่การกระทรวงพาณิชยไ์ดย้ํ้าว่ารฐัมนตรกีารคา้เอเปกทีข่อนแก่นเมื่อ
เดอืนมถุินายน 2546 ไดเ้คยประกาศว่าจะใหค้วามร่วมมอืเป็นน้ําหน่ึงอนัเดยีวกนัที่จะทําให้
การประชุมทีแ่คนคนูสาํเรจ็ ดงันัน้ เมื่อการประชุมทีแ่คนคนูไมส่าํเรจ็ เอเปกจงึจะตอ้งพจิารณา
ว่าสมาชิกเอเปก 21 ประเทศจะร่วมมือกนัผลกัดนัให้การเจรจาคืบหน้าต่อไปและประสบ
ความสาํเรจ็ไดอ้ยา่งไร โดยรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชยเ์หน็ว่าการเจรจาทีแ่คนคนูมคีวาม
คบืหน้าไปมากแล้ว แต่มปีญัหาดา้นเทคนิคจงึทําใหก้ารประชุมไม่ประสบความสําเรจ็ ดงันัน้ 
จงึควรกลบัมาเจรจากนัใหมโ่ดยสานต่องานทีไ่ดท้าํไปแลว้ 
  1.3  สมาชกิทุกประเทศใหค้วามสาํคญัต่อ WTO และเหน็พอ้งกนัว่าผูนํ้าเอเปกควร
จะสง่สญัญาณทีช่ดัเจนใหโ้ลกรูว้่าเอเปกจะรว่มมอืกนัอยา่งสรา้งสรรคท์ีจ่ะผลกัดนัใหก้ารเจรจา
รอบโดฮาคบืหน้าต่อไป โดยใชเ้อกสารทีน่าย Debez จดัทาํขึน้เมือ่วนัที ่13 กนัยายน 2546 ซึง่
รวบรวมความเหน็ของสมาชกิเป็นพืน้ฐานในการเจรจาต่อไป เน่ืองจากในเอกสารดงักล่าว มี
หลายเรื่องที่มคีวามคบืหน้าจนเกอืบไดร้บัการยอมรบัจากสมาชกิแลว้ เช่น เรื่องการเปิดเสรี
สนิค้าเกษตร อย่างไรก็ตาม เอเปกจะต้องแสดงความเป็นผูนํ้าทางการเมอืงและแสดงความ
ยดืหยุน่ เพือ่ขจดัความขดัแยง้ใหน้้อยลงและสามารถหาขอ้สรปุในเรือ่งสาํคญัๆ ได ้
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  1.4  ที่ประชุมเห็นว่าการประชุมที่แคนคูนมิได้ล้มเหลวเพียงแต่หยุดชะงกัไป
ชัว่คราวเท่านัน้ ดงันัน้ จงึควรนําประสบการณ์ทีไ่ดจ้ากการประชุมทีแ่คนคนูมาใชเ้ป็นบทเรยีน
เพื่อใหส้ามารถผลกัดนัการเจรจาใหค้บืหน้าต่อไปจนประสบผลสําเรจ็ได ้โดยรฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงพาณชิยเ์หน็วา่ เพือ่ใหก้ารเจรจาขัน้ต่อไปประสบความสาํเรจ็ องคก์ารการคา้โลกควร
จะเปลีย่นแปลงรปูแบบการประชุมใหม้บีรรยากาศทีผ่อ่นคลายมากขึน้ เช่นเดยีวกบัวธิกีารของ
เอเปก ซึง่ใชไ้ดผ้ลและไดร้บัความรว่มมอืจากสมาชกิเป็นอย่างด ีโดยเฉพาะการดําเนินการใน
เรือ่งการอาํนวยความสะดวกทางการคา้ เป็นตน้ 
 2.  การเปิดเสรีและอาํนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน 
  2.1  Pathfinder ในการดําเนินงานของสมาชกิดา้นการเปิดเสรแีละอํานวยความ
สะดวกทางการคา้และการลงทุนสู่เป้าหมายโบกอร ์ทีป่ระชุมเน้นยํ้าความสาํคญัของโครงการ
นําร่องโดยสมาชกิที่มคีวามพรอ้ม (Pathfinder Initiatives) โดยต้องมกีารปฏบิตัิที่มี
ประสทิธภิาพ และส่งเสรมิใหส้มาชกิเขา้ร่วมในโครงการ Pathfinder เรื่องต่างๆ มากขึน้ 
ปจัจุบนัม ีPathfinder ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคา้รวม 7 โครงการ ไดแ้ก่ 
   - การแจง้ขอ้มลูผูโ้ดยสารล่วงหน้าเพือ่ตรวจสอบดา้นความปลอดภยั 
   - การปรบัประสานพธิกีารศุลกากรใหง้า่ยขึน้ 
   - การออกใบรบัรองสขุอนามยัทางอเิลก็ทรอนิกส ์
   - การออกใบรบัรองแหล่งกาํเนิดสนิคา้ทางอเิลก็ทรอนิกส ์
   - ความตกลงการยอมรบัรว่มสนิคา้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์
   - นโยบายเอเปกดา้นการคา้และเศรษฐกจิดจิทิลั 
   - ความตกลงการยอมรบัรว่มสนิคา้อาหารรายสาขา 
 
   หลงัจากการประชุมรฐัมนตรกีารคา้เอเปก ที ่จ.ขอนแก่น สมาชกิไดร้ว่มมอืกนั
ทาํใหโ้ครงการ Pathfinder ขา้งตน้มคีวามคบืหน้า สาํหรบัขอ้เสนอไทยในเรื่อง Sectoral Food 
MRA Pathfinder ทีจ่ะลดปญัหา/อุปสรรคทางการคา้สาํหรบัสนิคา้กลุ่มอาหาร โดยกําหนดวธิี
ตรวจสอบมาตรฐานอาหารที่เป็นทีย่อมรบัร่วมกนัระหว่างสมาชกิเพื่อลดความซํ้าซอ้นในการ
ตรวจสอบ ขณะน้ีม ี4 สมาชกิเขา้รว่มโครงการน้ีแลว้ ไดแ้ก่ มาเลเซยี สงิคโปร ์ไทย เวยีดนาม 
และออสเตรเลยี แสดงความสนใจแนวทางดาํเนินงานต่อไปคอื 1) กาํหนดสาขาสนิคา้อาหารใน
การจดัทาํ MRA 2) การแจง้รายชื่อหน่วยงานทีร่บัผดิชอบเรื่อง Sectoral Food MRA ของ
สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ รวมทัง้ระบุหน่วยงานหลักในการเจรจา เพื่อให้สามารถเริ่ม
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ดําเนินการเจรจาและกําหนดมาตรฐาน/วิธีการทํางานในรายละเอียดร่วมกนั เพื่อสามารถ
ปฏบิตัไิดโ้ดยเรว็และรายงานผลต่อทีป่ระชุมรฐัมนตรเีอเปกในปีหน้า ทีป่ระเทศชลิ ีนอกจากน้ี 
ผูแ้ทนไทยไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบถงึสถานะปจัจุบนัในการเจรจาและจดัทําความร่วมมอื
ในลกัษณะดงักล่าวของไทยกบัสมาชกิเอเปกต่างๆ เชน่ 
   -  แคนาดา ในเรือ่ง ระบบการควบคุมตรวจสอบสนิคา้สตัวน้ํ์าและผลติภณัฑ ์
   -  จนี ในเรือ่งขอ้กาํหนดดา้นการกกักนัและสุขอนามยัสาํหรบัตะพาบน้ําสง่ออก

จากไทยไปจนี และเรือ่งการนําเขา้ลาํไยของไทย 
   -  สงิคโปร ์ในเรือ่การสง่ออกเน้ือสกุรสกุจากไทยไปสงิคโปร ์
   -  เวยีดนาม ในเรื่องความตกลงว่าดว้ยสุขอนามยัและสุขอนามยัพชื ซึ่งกําลงั

เจรจาอยู ่เป็นตน้ 
 
   เวยีดนามยงัไดเ้สนอใหส้มาชกิเอเปกแลกเปลี่ยนขอ้มูลและมาตรฐานอาหาร
ระหว่างกนัดว้ย สาํหรบั Digital Economy Pathfinder initiative น◌◌้ัน ทีป่ระชุมไดร้บัรอง
แผนงาน Next Steps ส◌ําหรบั Pathfinder Statement to Implement APEC Policies on 
Trade and the Digital Economy ทีผู่นํ้าเอเปกประกาศในปี 2002 ในความรว่มมอืของสมาชกิ
ทีจ่ะพยายามลดอุปสรรคทางการคา้สนิคา้ IT และบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึการใหค้วามคุน้
ครองสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญา และยนิดทีีช่ลิจีะเขา้รว่มใน Pathfinder ด◌งักล่าว 
    ที่ประชุมเล็งเห็นความสําคญัของการขยายเวลาการยกเว้นการเก็บภาษี
ศุลกากรสาํหรบัสนิคา้ผา่นสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(electronic transmissions) ชัว่คราวเป็นระยะๆ 
(สหรฐัฯ ได้เสนอให้ยกเว้นการเก็บภาษีศุลกากรดังกล่าวเป็นการถาวร) และได้มอบให้
เจา้หน้าทีอ่าวุโสไปหารอื/พจิารณาขยายรายการสนิคา้เทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อลด/เลกิภาษี
ศุลกากร ตลอดจนขอ้เสนอ Future Work ซึ่งประกอบดว้ยทางเลอืกดา้นเทคโนโลย ีการไม่
เลอืกปฏบิตัใินการคา้สนิคา้ดจิทิลั และ Digital Piracy Initiative  
    นอกจากน้ี ที่ประชุมรฐัมนตรเีหน็ความสําคญัของการคุม้ครองทรพัยส์นิทาง
ปญัญาทีม่ปีระสทิธภิาพ และสอดคลอ้งกบักฎหมายภายในประเทศและความตกลงสากล จงึให้
มกีารดาํเนินงานภายใต ้Digital Piracy Initiative ซึง่มจุีดมุง่หมายเพื่อปราบปรามการผลติ 
นําเขา้ส่งออก และจดัจําหน่ายแผ่นซดีทีีไ่ม่ถูกกฎหมายต่อไป ในการน้ี รฐัมนตรขีองสมาชกิที่
รว่มใน Pathfinder น้ีไดร้บัรองเอกสาร Effective Practices for Regulations Related to 
Optical Disc Production และรบัทราบรายงานเบือ้งตน้เรื่อง Enforcement Best Practices in 
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APEC Economies to Combat Optical Disk Piracy ทีค่าดว่าจะเสรจ็สมบูรณ์ทนัการประชุม
รฐัมนตรกีารคา้เอเปก ปี 2004 ทีป่ระชุมยงัไดส้นับสนุนใหม้กีารจดัทําโครงการเพื่อเสรมิสรา้ง
ขดีความสามารถ เพื่อช่วยใหส้มาชกิกําลงัพฒันาสามารถได้รบัประโยชน์จากการค้าดจิทิลั
อยา่งเตม็ที ่
  2.2  Trade Facilitation สมาชกิร่วมมอืกนัอย่างเต็มที่ในการดําเนินงานตาม
แผนปฏบิตักิารของเอเปกดา้นการอาํนวยความสะดวกทางการคา้ (Trade Facilitation Action 
Plan) เพือ่ลดตน้ทุนในการทาํธุรกจิลงรอ้ยละ 5 ภายในปี 2549 โดยเน้นแผนงาน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
   - การเคลื่อนยา้ยสนิคา้ใหส้ะดวกลื่นไหล คา่ใชจ้า่ยลดลง 
   - ปรบัประสานมาตรฐานสนิคา้ใหเ้ป็นแนวทางเดยีวกนั 
   - ใหค้วามสะดวกในการเดนิทางของนกัธุรกจิ 
   - สง่เสรมิการใชพ้าณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์หเ้พิ่มมากข้ึน 
    ที่ประชุมเหน็ว่า สมาชกิควรเน้นการปฏบิตัิใหเ้กดิผลในการลดค่าใช้จ่ายได้
จริงๆ และสนับสนุนให้ภาคธุรกิจมีบทบาทในการให้ข้อเสนอแนะมาตรการต่างๆ ที่จะลด
ค่าใช้จ่ายให้เกิดผลเป็นรูปธรรม นอกจากน้ี สมาชิกได้เริ่มพื้นฐานในการคํานวณว่าจะวดั
ค่าใช้จ่ายที่ลดลงอย่างไร เช่น วดัเวลาที่ลดลงในการตรวจปล่อยสนิค้าทางศุลกากร เป็นต้น 
สมาชกิตกลงจะร่วมมอืกนัในเรื่องน้ีอย่างเต็มที่ต่อไป รวมทัง้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่
เป็น Best Practices และมโีครงการ Capacity Building เพื่อช่วยเหลอืสมาชกิกําลงัพฒันาใน
การดาํเนินการในดา้นต่างๆ 
    สหรัฐฯ  เสนอให้เอเปกนําประสบการณ์ความร่วมมือในเรื่อง  Trade 
Facilitation ไปพดูทีเ่จนิวาใหผู้แ้ทนของประเทศในภูมภิาคแอฟรกิาและแครบิเบยีนฟงั เพื่อ
สรา้งความเขา้ใจและแรงสนบัสนุนการเจรจาเรือ่ง Trade Facilitation ในกรอบ WTO 
    ปีน้ี สงิคโปร์และปาปวันิวกนีิไดป้ระกาศเขา้ร่วมโครงการบตัรเดนิทางธุรกจิ
ของเอเปก (APEC Business Travel Card) ทาํใหข้ณะน้ีมสีมาชกิเขา้รว่มโครงการแลว้ 16 
ประเทศ (สมาชกิทีย่งัไมเ่ขา้รว่ม ไดแ้ก่ สหรฐัฯ แคนาดา เมก็ซโิก รสัเซยี และเวยีดนาม) 
    จนีเหน็ว่าความร่วมมอืเพื่อลดค่าใชจ้่ายของการทําธุรกจิในภูมภิาคลงรอ้ยละ 
5 จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อ SMEs และธุรกจิรายยอ่ย (Micro-enterprises) ซึง่มสีดัสว่น
กว่ารอ้ยละ 95 ของผูป้ระกอบการทัง้หมดในภูมภิาค จงึควรเน้นการปฏบิตัใินมาตรการทีเ่อือ้
ประโยชน์แก่ SMEs และ ธุรกจิรายยอ่ยใหส้ามารถเขา้ถงึตลาดและเทคโนโลยใีหม่ๆ  ไดง้า่ยขึน้ 
ทัง้น้ี จนีมแีผนงานในเรื่องระบบท่าเรอือเิลก็ทรอนิกส ์(e-port) และใชร้ะบบตรวจปล่อยสนิคา้
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อเิลก็ทรอนิกส ์(e-clearance) สาํหรบัสนิคา้กวา่รอ้ยละ 80 โดยทีเ่ซีย่งไฮ ้สามารถใชร้ะบบน้ีใน
การตรวจปล่อยสนิคา้ทัง้หมดแลว้ 
    ญี่ปุ่นเสนอให้สมาชิกวดัเวลาที่ลดลงในการตรวจปล่อยสินค้า ญี่ปุ่นยงัให้
ความสาํคญักบัแผนงานเปิดเสรกีารลงทุน โดยปีน้ี ไดส้นับสนุนการจดัสมัมนาเรื่องการลงทุน 
ทีป่กักิง่และกรุงเทพฯ นอกจากนัน้ ไดส้่งเสรมิการปฏริูปโครงสรา้งและตัง้เป้าหมายที่จะเพิม่
การลงทุนเป็นสองเทา่ใน 5 ปี พรอ้มทัง้เชญิชวนใหต่้างชาตเิขา้ไปลงทุนในญีปุ่น่ใหม้ากขึน้ 
    เวยีดนามเสนอใหม้กีารรว่มมอืกนัระหวา่งสมาชกิ เช่น สาํนกัเลขาธกิารเอเปก
อาจจดัทาํขอ้เสนอโครงการเพือ่เสรมิสรา้งขดีความสามารถสาํหรบัมาตรการทีส่มาชกิสว่นใหญ่
เลอืก 
    ชลิเีหน็ว่า RTAs และ FTAs มคีวามสาํคญัมากขึน้ต่อการเปิดเสรทีางการคา้ 
และจะจดัใหม้กีารหารอืแลกเปลี่ยนขอ้มูลและประสบการณ์ของสมาชกิในเรื่องน้ีต่อไปในการ
ประชุมเอเปกปีหน้า ทีช่ลิ ี
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