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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ผู้ เขีย นได้ศึกษาแนวโน้ ม และทิ ศทางการพั ฒ นาของเอเปค และประเด็ นการจัดท้ าเขต
การค้าเสรีในภูมิภาคเอเชีย –แปซิฟิค เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อไทยในการก้าหนดท่าทีของไทยในห้วง
ระยะเวลา 5–10 ปีข้างหน้า เพื่อประโยชน์สูงสุดกับไทย การศึกษาเป็นการพรรณาจากประสบการณ์
ที่ผู้เขียนเคยประจ้าการที่ส้านักเลขาธิการเอเปคในช่วงปี 2553–2557 และการวิเคราะห์บทความ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอเปค และพัฒนาการที่ส้าคัญในรอบ 25 ปี โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
บรรลุเป้าหมายโบกอร์ ในการเปิดเสรีทางการค้า การลงทุน
ผลการศึกษาความเป็นมาและพัฒนาการที่ส้าคัญของเอเปค ผลส้าเร็จที่ส้าคัญ ปัญหาและ
อุปสรรคในการด้าเนิน การของเอเปค แนวโน้มของเอเปคในอนาคต ทางเลือกของเขตการค้าเสรีใน
ภูมิภาค ข้อเปรียบเทียบระหว่าง RCEP TPP และ FTAAP และ ไทยควรก้าหนดบทบาทและท่าทีต่อ
เอเปคอย่างไรในห้วง 5–10 ปีข้างหน้าพบว่า
1. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย –แปซิฟิค (Asia–Pacific Economic Cooperation)
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2532 ปัจจุบันเอเปคมีสมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจคือ ออสเตรเลีย บูรไนดารุสซาลาม
แคนาดา ชิลี จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ปาปัวนิวกินี เปรู
ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ จีนไทเป ไทย สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม มีประชากรรวมมากกว่า 2.8
พันล้านคน (ประมาณร้อยละ 40 ของประชากรโลก) และมีผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติมากกว่า 42
ล้ านล้ านดอลลาร์ ส หรัฐ ฯ (ประมาณร้อยละ 57 ของโลก) มูล ค่าการค้ารวมกัน ของเอเปคคิด เป็ น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 47 ของมูลค่าการค้ารวมของโลกโดยมูลค่าการส่งออกและน้าเข้าของเอเปค
ในปี พ.ศ. 2555 คิดเป็นมูลค่า 6.2 และ 6.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐตามล้าดับ การส่งออกบริการของ
เอเปคมีมูลค่ามากกว่า 1.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนมูลค่าการน้าเข้าก็เกือบ 1.2 ล้านล้านเหรียญ
สหรัฐ การลงทุน โดยตรงจากต่างประเทศ (FDI Inflow) มายังภูมิภาคเอเปคมี มูลค่า 700 พันล้ าน
เหรียญสหรัฐ ขณะที่ FDI Outflow มีมูล ค่า 662 พันล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้เอเปคมีการค้ากันเอง
ภายในกลุ่มร้อยละ 70 และการค้านอกกลุ่มร้อยละ 30
2. ไทยเข้าร่วมเอเปคด้วยเหตุผลทางการเมืองระหว่างประเทศ เนื่องจากในยุคเวลานั้น
เป็ นยุคของการเจริญเติบโตของ Pacific Rim ซึ่งไทยเห็นความส้าคัญของการมีบทบาทร่วมในการ
ก้าหนดท่าทีทางการเมือง และเศรษฐกิจในภูมิภ าค โดยไทยเห็ นความส้าคัญ ที่จะต้องรวมกลุ่มกับ
ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ ซึ่งมีความส้าคัญต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทย
3. ไทยได้รับประโยชน์จากเอเปคในมิติการเมื องระหว่างประเทศ มากกว่ามิติเศรษฐกิจ
และการค้าระหว่างประเทศ สามารถกล่าวได้ว่า ไทยได้รับประโยชน์สูงสุดจากเอเปคในมิติการเมือง
ระหว่างประเทศเมื่อคราวที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคเมื่อปี ค.ศ. 2003 โดยไทยได้ใช้เวที
เอเปคในการแสดงบทบาทและท่าทีว่า ไทยให้การสนับสนุ นการส่งเสริมการเปิดเสรีทางการค้า การ
ลงทุน และระบอบการค้าพหุภาคี ซึ่งไทยก็ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศว่าเป็นผู้มีบทบาทที่แข็ง
ขัน และเป็นผู้น้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จ
4. นอกจากนี้ ไทยได้ ใช้ เอเปคเป็ น เวที ในการรับ รู้ค วามเป็ น ไปต่ างๆ ในโลกเกี่ ย วกั บ
ประเด็นการค้า การลงทุน และประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่างๆ อย่างไรก็ตาม ในส่วน
ของการปฏิบัติตามข้อเสนอต่างๆ โดยเฉพาะการเปิดเสรีทางการค้า การลงทุน ของเอเปคนั้น ไทยได้
ด้าเนินการต่างๆ ด้วยความระมัดระวัง และใช้แนวทางแบบ ASEAN Way ซึ่งเน้นความยืดหยุ่น และ
ด้าเนินการตามสภาพความพร้อมของไทยเป็นหลัก และใช้ประโยชน์จากการที่เอเปคไม่มีข้อผูกมัด มา
โดยตลอด โดยไทยพยายามหลี กเลี่ ยงการถูกครอบง้าโดยเขตเศรษฐกิ จที่ พั ฒ นาแล้ ว โดยเฉพาะ
สหรัฐฯ และญี่ปุ่น
5. จากการศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบ และ การประเมินความเป็นไปได้และประโยชน์ของ
Platform ต่างๆ ระหว่าง RCEP และ TPP ในการจัดท้าความตกลงการค้า FTAAP จากมุมมองของ
ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ ผู้เขียนเห็นว่าไทยควรมีบทบาทส้าคัญอย่างยิ่ง ในการผลักดันให้
เอเปค ใช้ กรอบความตกลง ASEAN+3 และ ASEAN+6 (RCEP) ซึ่งเป็น ประโยชน์ ต่อประเทศไทย
มากกว่า
6. ไทยจ้าเป็นต้องยกระดับการด้าเนินการในเอเปค ให้มีบทบาทมากยิ่งขึ้นในช่วง 5–10
ปีข้างหน้า เพื่อเตรียมการเป็นเจ้าภาพเอเปคในปี 2022 (พ.ศ. 2565) โดยกระทรวงการต่างประเทศ
ในฐานะผู้ประสานงานหลักของเอเปคจ้าเป็นต้องเริ่มหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อก้าหนดท่าที
และ ก้าหนดเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อบรรจุเป็นวาระแห่งชาติ โดยใช้ประสบการณ์ใน
คราวที่ไทยเป็นเจ้าภาพเอเปคครั้งแรกเมื่อปี 2003 ที่ไทยประสบความส้าเร็จในการเป็นเจ้าภาพ เพื่อ
ส่งเสริมสถานภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และร่วมกันขับเคลื่อนในสาขาความ
ร่วมมือที่ไทยมีความได้เปรียบ และมีความเชี่ยวชาญ เช่น การที่ไทยเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่คุณค่าโลก
สาขาการเกษตร การท่ อ งเที่ ย ว การต่ อ ต้ านการก่ อ การร้ ายและการต่ อ ต้ านการทุ จ ริ ต เป็ น ต้ น
นอกจากนี้ ไทยจ้าเป็นต้อง พิจารณาด้าเนินการของไทยที่สอดคล้องกับท่าทีและทิศทางของเอเปค
และน้ าเสนอผลงานและประสบการณ์ ส้ าคัญ ต่างๆ ของไทยในการเปิดเสรีทางการค้า การพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ และตัวอย่างความส้าเร็จในสาขาความร่วมมือต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อไทย และ
เอเปค
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาฉบับ นี้เป็นส่ วนหนึ่งของหลักสู ตรการอบรมนักบริห ารการทูต รุ่นที่ 7
ประจ้าปี 2558 ผู้เขียนขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วย เอกอัครราชทูต ดร.
จิตริยา ปิ่นทอง ศาสตราจารย์ ดร. ไชยวัฒน์ ค้้าชู และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครเดช ไชยเพิ่ม
เป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้ค้าปรึกษาและให้ค้าแนะน้าแนวทางและข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เ ป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งในการจัดท้ารายงานการศึกษาฉบับนี้ให้ แล้วเสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณ อธิบดี
ชุตินทร คงศักดิ์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ให้ผู้เขียนเข้าร่วม
การอบรมในครั้งนี้ และให้ค้าแนะน้าที่เป็นประโยชน์ในการท้ารายงานการศึกษานี้ตลอดจน อธิบดี
รัตติกุล จันทร์สุริยา อธิบดีกรมยุโรป รองอธิบดี ศันสนีย์ สหัสสะรังษี กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
รองอธิบดี มรกต ศรีสวัสดิ์ กรมองค์การระหว่างประเทศ
ตลอดจนเพื่อนร่วมงานในกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่เป็นผู้สนับสนุนในการ
เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย
แรงจูงใจส้าคัญที่ท้าให้ผู้เขียนมีความสนใจเสนอรายงานการศึกษาในหั วข้อ ทิศทางของเอเปค
ในอนาคต: การก้าหนดท่าทีของไทย เนื่องจากผู้เขียนได้มีโอกาสได้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ส้านักเลขาธิการ
เอเปคในช่วงปี พ.ศ. 2553 ถึงปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นการท้างานด้านพหุภาคีครั้งแรกของผู้เขียนตั้งแต่
รับราชการ และผู้เขียนได้เรียนรู้ และได้รับประสบการณ์ต่างๆ ที่มีประโยชน์ยิ่งทั้งในด้านวิชาชีพ และ
เรื่องอื่นๆ ที่ผู้เขียนได้น้ามาประยุกต์ใช้ในการท้างาน จึงมีความตั้งใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับกรอบความ
ร่วมมือเอเปค เพื่อน้าเสนอข้อเสนอในเชิงนโยบายให้แก่กระทรวงการต่างประเทศ
รายงานการศึกษานี้ จ ะไม่ส ามารถส้ าเร็จลุ ล่ วงได้ หากไม่ ได้รับความอนุ เคราะห์ จาก ใน
ท้ายที่สุดนี้ การอบรมหลักสูตรนี้จะไม่สามารถส้าเร็จลุล่วงและผ่านไปได้ด้วยดี หากไม่ได้รับการดูแล
ด้วยความเอาใจใส่อย่างยิ่งในทุกด้านจากผู้อ้านวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ และ
คณะเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ที่ได้อ้านวยความสะดวกและสนับสนุนผู้เขียนตลอดช่วงการอบรมนี้ ผู้เขียน
ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้
นายธนวัต ศิริกุล
กรกฎาคม 2558
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ก ร อ บ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ท า งเศ ร ษ ฐ กิ จ เอ เชี ย –แ ป ซิ ฟิ ค (Asia–Pacific Economic
Cooperation) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2532 ปัจจุบันเอเปคมีสมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจคือ ออสเตรเลีย บูร
ไนดารุสซาลาม แคนาดา ชิลี จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์
ปาปัวนิวกินี เปรู ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ จีนไทเป ไทย สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม มีประชากร
รวมมากกว่า 2.8 พั น ล้านคน (ประมาณร้อยละ 40 ของประชากรโลก) และมีผ ลิตภัณ ฑ์ มวลรว ม
ประชาชาติมากกว่า 42 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณร้อยละ 57 ของโลก) มูลค่าการค้ารวมกัน
ของเอเปคคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 47 ของมูลค่าการค้ารวมของโลก โดยมูลค่าการส่งออกและ
น้าเข้าของเอเปคในปี พ.ศ. 2555 คิดเป็นมูลค่า 6.2 และ 6.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐตามล้าดับการ
ส่งออกบริการของเอเปคมีมูลค่ามากกว่า 1.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนมูลค่าการน้าเข้าก็เกือบ 1.2
ล้านล้านเหรียญสหรัฐ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI Inflow) มายังภูมิภาคเอเปคมีมูลค่า
700 พัน ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่ FDI Outflow มีมูล ค่า 662 พันล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ เอเปคมี
การค้ากันเองภายในกลุ่มร้อยละ 70 และการค้านอกกลุ่มร้อยละ 30
เอเปคมีวัตถุป ระสงค์ห ลักเพื่อส่งเสริมการเปิดเสรีทางการค้าการลงทุน และเป็นองค์กร
ระหว่างประเทศ ที่มีความแตกต่างจากกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศอื่นๆ คือ เอเปคด้าเนินการ
บนพื้นฐานของฉันทามติ ความสมัครใจ ไม่มีข้อผูกมัดด้วยกฎหมาย โดย สมาชิกสามารถด้าเนินการ
ต่างๆ ในกรอบเวลาที่ยืดหยุ่น การจัดตั้งเอเปคเป็นผลสืบเนื่องจากความจ้าเป็นของการร่วมมือและ
พึ่งพากันทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเพิ่มอ้านาจต่อรองในเวทีการเจรจา และคาน
อ้านาจทางเศรษฐกิจ ของกลุ่ มความร่วมมืออื่น ๆ โดยเฉพาะสหภาพยุโรปนอกจากนี้ เอเปคยังใช้
ประโยชน์ จากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยได้จัดตั้งสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค
(APEC Business Advisory Council) ซึ่ งประกอบด้ ว ยผู้ แ ทนนั ก ธุ ร กิ จ จากเขตเศรษฐกิ จ สมาชิ ก
เอเปคเขตละ 3 คน มีหน้าที่ให้ค้าแนะน้าเกี่ยวกับการด้าเนินการตามแผนปฏิบัติการของเอเปค
ไทย ในฐานะสมาชิกก่อตั้งของเอเปคได้ด้าเนินนโยบายส่งเสริมการเปิดเสรีทางการค้า การ
ลงทุน เนื่องจากไทยเห็นความจ้าเป็นที่จะต้องรวมกลุ่มกันในภูมิภาค เพื่อรับมือกระแสโลกาภิวัตน์
และเห็ น ว่า หากไม่ เปิ ด ประเทศก็ จะเสี ย โอกาสในการค้าขายกั บ ประเทศอื่ น ๆ อี ก ทั้ งจะเป็ น การ
เสียเปรียบประเทศที่มีสินค้าคล้ายคลึงกับไทย ที่ไม่ต้องประสบปัญหาก้าแพงภาษี และกฎระเบียบ
ต่างๆ อีกมากมาย และอาจต้องถูกโดดเดี่ยวและประสบความล้มเหลวทางเศรษฐกิจในที่สุด ดังนั้น
ไทยจึงได้ใช้เวทีเอเปคในการเข้าไปมีบทบาทในการก้าหนดทิศทางและท้าหน้าที่เป็นปากเป็นเสียง
ให้กับประเทศก้าลังพัฒนาอื่นๆ เพื่อให้สามารถเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนได้โดยมีผลกระทบ
น้อยที่สุด และในขณะเดียวกันก็เพื่อประโยชน์สูงสุดด้วย
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นับตั้งแต่การก่อตั้งเมื่อ 25 ปีที่ผ่านมา เอเปคได้ประสบความส้าเร็จในระดับหนึ่ง ในด้านการ
ส่งเสริมการค้า การลงทุน การร่วมกันหารือ และด้าเนินการเพื่อให้เกิดความคืบหน้าเกี่ยวกับการลด
อุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี การระงับข้อพิพาท การสนับสนุนการเจรจาของ WTO การลดขั้นตอน
ของพิธีศุลกากร และการอ้านวยความสะดวกของการเคลื่อนย้ายนักธุรกิจ การปฏิรูปโครงสร้างภายใน
ของสมาชิกเอเปคเพื่อเอื้อต่อการค้าและการลงทุน รวมถึงการเตรียมความพร้อมให้แก่เขตเศรษฐกิจ
ก้าลังพัฒ นาในการรับ มือกับ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเสรีในสาขาที่มีความส้ าคัญ อาทิ
สาขาการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พลังงาน รวมทั้ งการจัดตั้ง
สาขาความร่วมมือใหม่ๆ ที่จะช่วยสมาชิกในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น ด้านสาขา
สุขภาพ การเตรียมความพร้อมส้าหรับภัยพิบัติ การต่อต้านการก่อการร้าย
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนแปลงไปมาก เอเปคได้ก้าวสู่ยุคใหม่ที่สมาชิกทั้ง 21 เขต
เศรษฐกิจต้องเผชิญกับประเด็นต่างๆ ที่ท้าทายต่อระบบการค้าการลงทุน ซึ่งต่างเป็นประเด็นที่มีหลาย
มิติและมีความซับซ้อนมากขึ้น อาทิ การยกระดับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภ าค การเจรจา
ความตกลงทางการค้าส้าหรับโลกในศตวรรษที่ 21 ประเด็นการพัฒนาที่ครอบคลุมและการส่งเสริมให้
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม การสร้างชุมชนที่ยั่งยืนและแข็งแกร่ง ดังนั้น สมาชิกเอเปค ต้องก้าหนดยุทธศาสตร์
ของการด้าเนินความสัมพันธ์ในกรอบเอเปค ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนอกจากนี้ ความ
ล่าช้าในการด้าเนินการของเอเปคในการเปิดเสรีทางการค้า การลงทุน ประกอบกับความไม่แน่นอน
ของการเจรจารอบโดฮา และประเด็นการค้าส้าหรับศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้เอเปคจ้าเป็นต้องแสวงหา
ทางเลือก และปรับปรุงการด้าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเปิดเสรีทางการค้า และการลงทุน
ดังนั้น เมื่อปี 2004 สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจของเอเปค (APEC Business Advisory Council: ABAC )
จึ งได้ เสนอให้ ส มาชิ ก เอเปค พิ จ ารณายกระดั บ การรวมกลุ่ ม ทางเศรษฐกิ จ ในภู มิ ภ าค (Regional
Economic Integration: REI) รวมถึงการพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดท้าเขตการค้าเสรีเอเชีย –
แปซิฟิค (Free Trade Area of the Asia–Pacific: FTAAP) ต่อที่ประชุมผู้น้าฯ ซึ่งบรรดาผู้น้าฯ ได้
เห็นชอบให้ ก้าหนดให้ FTAAP เป็นเป้าหมายระยะยาวและสั่งการให้เจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคด้าเนิน
การศึกษาความเป็นไปได้ในการด้าเนินการจัดตั้ง เขตเสรีการค้าเอเชีย –แปซิฟิก (Free Trade Area
of the Asia–Pacific)
ดังนั้น เมื่อค้านึงถึงสถานการณ์ในปัจจุบันที่เอเปคก้าลังเผชิญ กับประเด็นต่างๆ ซึ่งล้วนเป็น
ประเด็นที่มีหลากหลายมิติ มีความคาบเกี่ยว และมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะการยกระดับการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค การก้าหนดทางเลือกในการเปิดเสรีทางการค้าในภูมิภาค รวมทั้ง
ประเด็นทางสังคม และการพัฒนาอื่นๆ ซึ่งมีความท้าทายต่อระบบการค้าการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย–
แปซิฟิค ทั้งสิ้น ไทยในฐานะสมาชิกของเอเปคและมีผลประโยชน์จากการเข้าร่วมกระบวนการของ
เอเปคมาตั้งแต่ต้น จึงจ้าเป็นต้องศึกษาแนวโน้ม และทิศทางการพัฒนาของเอเปคสู่เขตการค้าเสรีใน
ภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟิค เพื่อจะได้ก้าหนดยุทธศาสตร์การด้าเนินการของไทยในกรอบเอเปคในห้วง
ระยะเวลา 5–10 ปีข้างหน้า ที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุด
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาแนวโน้ม และพั ฒ นาการของเอเปค โดยเฉพาะในส่ วนที่เกี่ยวกับ การ
จัดท้าเขตเสรีทางการค้าในเอเชีย–แปซิฟิค (FTAAP)
1.2.2 เพื่อศึกษาผลกระทบของการจัดท้าเขตเสรีการค้าเอเชีย –แปซิฟิค ต่อไทย รวมทั้ง
ข้อดี และข้อเสีย
1.2.3 เพื่อหาแนวทางในการก้าหนดท่าทีของไทยต่อเอเปคในระยะ 5–10 ปี
1.3 ขอบเขตของการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาจะเป็นการพรรณา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เขียน ซึ่งเคยไปประจ้าการ
ที่ส้านักเลขาธิการเอเปค ณ สิงคโปร์ ระหว่างปี 2553–2557 การวิเคราะห์จากนโยบาย ข้อมูลและ
วรรณกรรม รวมทั้งบทวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเอเปค จากแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมทั้งเอกสารอ้างอิงทั้งจาก
ภาครัฐบาลและเอกชน โดยประเด็นที่จะพิจารณาคือ
1.3.1 ผลงานและพั ฒ นาการที่ ส้ า คั ญ ของเอเปคผลส้ า เร็ จ ที่ ส้ าคั ญ ประโยชน์ ต่ อ ไทย
ปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินการของเอเปค
1.3.2 แนวโน้ ม ของเอเปคในอนาคต ทางเลื อ กของเขตการค้ า เสรี ใ นภู มิ ภ าค ข้ อ
เปรียบเทียบระหว่าง RCEP TPP และ FTAAP
1.3.3 ไทยควรก้าหนดบทบาทและท่าทีต่อเอเปคอย่างไรในห้วง 5–10 ปีข้างหน้า
1.4 ประโยชน์ของการศึกษา
1.4.1 เพื่อเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่กระทรวงการต่างประเทศ ในการก้าหนดท่าที
และนโยบายการทูตเชิงเศรษฐกิจของไทย เพื่อรักษาผลประโยชน์ของไทยในกรอบเอเปคในห้วง 5–10
ปี ข้างหน้า
1.4.2 เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ แ ก่ ผู้ เข้ า ร่ ว มอบรมหลั ก สู ต ร นบท. 7 และ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ
โดยเฉพาะในการวางแผนการท้างานในกรอบเอเปค ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ตาม
ความเหมาะสมต่อไป

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดทฤษฏี
2.1.1 ผู้เขียนเห็นว่า การรวมกลุ่มของสมาชิกเอเปค มีความสอดคล้องกับแนวความคิด
ของส้านักเสรีนิยมแนวใหม่ (Neo–Liberalism) ของทฤษฏีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งมองว่า
การขยายตัวของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสามารถกระท้าได้ด้วยการขยายความร่วมมือระหว่างรัฐ
การขยายเครือข่ายความสัมพั น ธ์ระหว่างภาครัฐ และกลุ่ มที่ไม่ใช่ภ าครัฐ W. Raymond Duncan
และ Barbara Jancar–Webster และ Bob Switky ได้สรุปว่า สมมุติฐานที่ส้าคัญของส้านักเสรีนิยม
แนวใหม่ มีดังนี้
1) การขยายตัวของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กระท้าได้โดยการขยายความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ
2) การจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศช่วยให้รัฐสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยสันติ
หรือเรียกกันด้วยว่า Neo–liberal Institutionalist
3) สั น ติ ภ าพและความร่ ว มมื อ เกิ ด ขึ้ น ภายใต้ เครื อ ข่ า ย ความเชื่ อ มโยง และ
ความสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ
2.2.2 Robert Keohane แ ล ะ Joseph Nye ไ ด้ เ ขี ย น ห นั ง สื อ Power and
Interdependece เมื่อปี ค.ศ. 1977 และปี ค.ศ. 2001 ได้อธิบายว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง มักด้าเนินโดยผู้ น้าของประเทศนั้น และเมื่อเกิดความขัดแย้งก็มักใช้
เครื่องมือทางการทหารในการแก้ไขปัญหา แต่ในยุคหลังสงครามโลก ระบบความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศมีลักษณะเป็ น “ระบบการพึ่งพาอาศัยกันอย่างซับซ้อน” (Complex Interdependence)
เนื่องจากการปฏิวัติทางด้านระบบสารสนเทศ (Information Revolution) ที่เกิดขึ้นในยุค 1980 ท้า
ให้ประเทศต่างๆ มีช่องทางในการติดต่อกันมากขึ้น นอกจากนี้ ในช่วงหลังสงครามโลก ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศได้ครอบคลุมไปถึงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐและภาคกลุ่มอื่นๆ ที่ไม่ใช่รัฐบาล อาทิ
กลุ่มนักธุรกิจ บุคคล และเอกชนอื่นๆ
สาระส้าคัญของทฤษฏีการพึงพาอาศัยซึ่งกันและกันอย่างซับซ้อน คือ ตัวแสดงต่างๆ ในเวที
ความสมพันธ์ระหว่างประเทศ มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง ในลักษณะที่ว่าหากเกิด
ปรากฏการณ์ หรือพฤติกรรมจากตัวแสดงใดตัวแสดงหนึ่ง ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ย่อมกระทบต่อตัว
แสดงอื่ น ๆ โดยลั ก ษณะของผลกระทบนั้ น จะมี ลั ก ษณะสลั บ ซั บ ซ้ อ น และครอบคลุ ม ทุ ก มิ ติ ท าง
การเมืองระหว่างประเทศ (ที่มา: จุฑาทิพ คล้ายทับทิม หลักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 2555)
การยุติสงครามเย็นในช่วงปลายยุค 1980 ส่งผลให้ สถานการณ์การเมือง และเศรษฐกิจโลก
มีความผันผวนไม่แน่นอน ท้าให้ประเด็นด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศมีความส้าคัญอย่างมากในยุคนั้น
ผู้เล่นหลักในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นประเทศ
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พั ฒ นาแล้ ว ต่ างต้ อ งการสั่ งสมและขยายอิท ธิพ ลของตนเพื่ อ ผลประโยชน์ ให้ มากที่ สุ ด ในขณะที่
ประเทศก้าลังพั ฒ นาต่างต้องพึ่งพากัน และรวมตัวกัน เพื่อสร้างอ้านาจต่อรอง และเพื่อสร้างการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
เอเปค เป็นการรวมตัวกันตามแนวคิดของนาย Bob Hawke นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียใน
ขณะนั้ น ซึ่งเห็ น ว่าออสเตรเลี ย จ้ าเป็ น ต้องเกาะเกี่ ยวกับ เศรษฐกิจในภู มิภ าค โดยเฉพาะในเอเชี ย
ตะวันออกและทวีปอเมริกาเหนือ ท่ามกลางแนวโน้มของการขยายกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
ยุโรปและอเมริกาเหนือ และความไม่แน่นอนของการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้ง ซึ่งขณะนั้นประกอบด้วย 12 เขตเศรษฐกิจ โดยไทยค้านึงถึง
ความจ้าเป็นที่ต้องพึ่งพากันทางเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มอ้านาจต่อรองในเวทีการเจรจาพหุภาคี รวมทั้งการ
สร้างเครื่องมือในการคานอ้านาจทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 นโยบายไทยต่ อ เอเปคไทยได้ ด้ า เนิ น นโยบายต่ อ เอเปค โดยให้ ค วามส้ าคั ญ กั บ
ประเด็นต่างๆ ดังนี้
1) การส่ งเสริมความสั มพั นธ์ที่แน่ นแฟ้ นกับ สมาชิกเอเปค และมุ่งสานต่อและ
ขยายความร่วมมืออย่างทัดเทียมกันในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน และ
รักษาพลวัตของการมีบทบาทน้า ตลอดจนการสร้างความยอมรับและความเชื่อมั่นของสมาชิกเอเปคที่
มีต่อไทย
2) ใช้เอเปคเป็นช่องทางในการขยายผลและผลักดันความร่วมมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการเปิดเสรีด้านการค้า และการลงทุน เพื่อที่จะสามารถน้าข้อเสนอด้านการลดภาษี และการลด
อุป สรรคทางการค้า ตลอดจนการเสริมสร้างสมรรถภาพ (Capacity Building) ของสมาชิกก้ าลั ง
พัฒนาไปผลักดันในการเจรจาการค้าพหุภาคีในกรอบองค์การการค้าโลกเพื่อให้มีผลเป็นรูปธรรมต่อไป
3) ไทยต้องการมีบทบาทน้ามากขึ้นในการผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
วิชาการ (ECOTECH) ซึ่งมีความส้าคัญอย่างยิ่งต่อความส้าเร็จในการบรรลุเป้าหมายการเปิดเสรีและ
การอ้านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนของเอเปค โดยให้ ความส้าคัญ กับประเด็นด้าน
การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร การต่อต้านการก่อการร้าย การเตรียมความพร้อมในการรับมือ
ภัยพิบัติ และการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
4) ส่งเสริมบทบาทสตรี เยาวชน และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมการด้าเนินการ
ของเอเปค
5) ให้ความส้าคัญ กับการน้าผลจากความร่วมมือสาขาต่างๆ ในกรอบเอเปคมา
ขยายผลในกรอบความร่ ว มมื อ ระดั บ ภู มิ ภ าคและอนุ ภู มิ ภ าคที่ ไทยเป็ น สมาชิ ก อาทิ อาเซี ย น
ยุท ธศาสตร์ความร่ว มมือทางเศรษฐกิจอิรวดี –เจ้าพระยา–แม่โขง (ACMECS) และความริเริ่มแห่ ง
อ่าวเบงกอลส้าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) เป็นต้น
2.2.2 บทความ บทวิเคราะห์ และรายงานการศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวกับพัฒนาการของเอเปค
ในรอบ 25 ปี ที่ ผ่ านมารวมทั้ ง Statement on the 25th Anniversary of APEC–Shaping the
Future through Asia–Pacific Partnership ซึ่ งเป็ น แถลงการณ์ โดยผู้ น้ า เอเปค ในโอกาสเอเปค
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ครบรอบ 25 ปี ที่การประชุมผู้ น้าครั้งที่ 24 ที่กรุงปักกิ่ง เดือนพฤศจิกายน 2557 โดยได้กล่ าวถึง
ประสบการณ์ ของเอเปค และบทบาทที่ส้ าคัญ ของเอเปคในการฝ่ าฟั นวิกฤติการณ์ ทางการเงินใน
ภูมิภาค การพัฒนาคุณภาพของประชากร ผ่านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และได้กล่ าวถึง แนวโน้ม
และทิศทางของเอเปค และประเด็นท้าทายต่อเอเปคในอนาคต รวมทั้งค้ามั่นที่จะร่วมกันยกระดับการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การศึกษาลู่ทางการจัดตั้งเขตการค้าเสรีแห่งเอเชีย –แปซิฟิค (FTAAP) การ
ก้าหนดยุทธศาสตร์แห่ง Global Value Chain การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม และการเชื่อมโยงใน
ภูมิภาคเอเปค
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
ผู้เขียนตั้งใจที่จะน้าแนวคิดส้านักเสรีนิยมแนวใหม่ (Neo–Liberalism) และการรวมตัวทาง
เศรษฐกิจ ในบริบทของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และใช้วรรณกรรมต่างๆ ที่กล่าวถึงในข้างต้น
มาวิ เคราะห์ ก รอบความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ เอเชี ย –แปซิ ฟิ ค ทิ ศ ทาง และแนวโน้ ม ในอนาคต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดท้าเขตการค้าเสรีในเอเชีย –แปซิฟิค (FTAAP) และผลกระทบต่อไทย โดย
คาดว่าผลการวิเคราะห์ จ ะน้ าไปสู่ ข้อ เสนอแนะเชิงนโยบายต่ อกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็ น
หน่วยงานรับผิดชอบการประสานนโยบายไทยต่อเอเปคในภาพรวม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
เอเปคในการก้าหนดท่าทีของไทยต่อเอเปคในอนาคตต่อไป

บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1 การก่อตั้งเอเปค
ภายหลังการสิ้นสุดของสงครามเย็น ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อระบบความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ กล่าวคือ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เต็มไปด้วยความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนทาง
เศรษฐกิจ ประเทศต่างๆ มีช่องทางในการติดต่อและปฏิสัมพันธ์มากขึ้น นโยบายการต่างประเทศมี
ความครอบคลุ มมิติอื่น ๆ อาทิ สั งคม วัฒ นธรรม นอกเหนือจาก การเมือง เศรษฐกิจ ความมั่นคง
ระหว่ างประเทศ อาจกล่ าวได้ ว่ า ระบบการพึ่ งพาอาศั ย ซึ่ งกั น และกั น อย่ างซั บ ซ้ อ น (Complex
Interdependence) เป็ น ลั กษณะส้ าคัญ ที่ท้ าให้ ประเทศต่างๆ ต้องปรับตัวให้ เข้ากับระบบการค้ า
ระหว่างประเทศและลัทธิทุนนิยม ดังนั้น ความร่วมมือระหว่างประเทศจึงเป็นสิ่งส้าคัญส้าหรับประเทศ
ต่างๆ โดยเฉพาะประเทศก้าลังพัฒนาอย่างไทย
Keohane และ Nye เห็ น ว่ า การสร้ า งกรอบความร่ ว มมื อ ที่ ห ลากหลาย จั ด เป็ น
องค์ประกอบส้าคัญในการจัดระเบียบโลก โดยเน้นหลักการที่ส้าคัญๆ คือ การด้ารงรักษาสันติภาพในโลก
การให้ความส้าคัญกับการเปิดเสรีทางการค้าการลงทุน กฎหมายระหว่างประเทศ ประเด็นสิทธิมนุษยชน
กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย และการทูตภาคประชาชน (จุฑาทิพ คล้ายทับทิม, 2555)
การยุติสงครามเย็นในช่วงปลายยุค 1980 ส่งผลให้ สถานการณ์การเมือง และเศรษฐกิจโลก
มีความผันผวนไม่แน่นอน ท้าให้ประเด็นด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศมีความส้าคัญอย่างมากในยุคนั้น
ผู้เล่นหลักในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นประเทศ
พั ฒ นาแล้ ว ต่ างต้ อ งการสั่ งสมและขยายอิท ธิพ ลของตนเพื่ อ ผลประโยชน์ ให้ มากที่ สุ ด ในขณะที่
ประเทศก้าลังพัฒ นาต่างต้องพึ่งพากัน และรวมตัวกัน เพื่อสร้างอ้านาจต่อรอง และเพื่อสร้างการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
เอเปค ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี 2532 (ค.ศ. 1989) เป็นการรวมตัว กันตามแนวคิ ดของนาย Bob
Hawke นายกรั ฐ มนตรี อ อสเตรเลี ย ในขณะนั้ น ซึ่ ง เห็ น ว่ า ออสเตรเลี ย จ้ า เป็ น ต้ อ งเกาะเกี่ ย วกั บ
เศรษฐกิจในภูมิภาค โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกและทวีปอเมริกาเหนือ ท่ามกลางแนวโน้มของการ
ขยายกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในยุโรปและอเมริกาเหนือ และความไม่แน่นอนของการเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ (จุฑาทิพ คล้ายทับทิม, 2555)
ปัจจัยหลักๆ ที่ท้าให้ออสเตรเลีย เสนอให้ มีการรวมกลุ่ม ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย –
แปซิฟิก คือ การรวมกลุ่มของสหภาพยุโรป โดยเฉพาะการผ่านกฎหมาย The Single European Act
ในปี ค.ศ. 1985 เพื่ อ ปู ท างไปสู่ ก ารจัด ตั้ ง European Single Market ท้ าให้ มี การคาดว่ ายุ โรปจะ
ด้าเนินนโยบายกีดกันทางการค้ามากขึ้นการที่สหรัฐฯ และแคนาดาได้ประกาศเขตการค้าเสรี US–
Canada Free Trade Area ในปี ค.ศ. 1987 การเจรจาว่าด้วย GATT ซึ่งก้าลังจะเริ่มรอบ Uruguay
Round ยั งไม่มี ค วามแน่ น อน โดยเฉพาะความคืบ หน้ าในประเด็ น การเปิ ด เสรี สิ น ค้าเกษตรกรรม
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นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังได้เริ่มทาบทามหลายๆ ประเทศในภูมิภาค อาทิ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น
และเกาหลี
นอกจากนี้ ปัจจัยหลักที่ส้าคัญอีกประการ คือ ในช่วงยุค ค.ศ. 1980 นั้น ภูมิภาคเอเชีย –
แปซิฟิกก้าลังอยู่ในช่วงที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ สูงมาก โดยเฉพาะ เกาหลี ไต้หวัน
และฮ่องกง ซึ่งมีอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 10 และอัตราการส่งออกของที่สูงขึ้นประมาณร้อยละ 35
ในช่วงปี ค.ศ. 1981–1987 ขณะที่เศรษฐกิจไทยในขณะนั้น เติบโตในอัตราร้อยละ 8.4 ในปี 1987
และร้อยละ 11 ในปี 1988 (Takeshi Terada, 1999)
ไทยนั บ เป็ น หนึ่ ง ในสมาชิ ก ผู้ ก่ อ ตั้ ง ซึ่ ง ขณะนั้ น ประกอบด้ ว ย 12 เขตเศรษฐกิ จ คื อ
ออสเตรเลีย บรูไน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย สหรัฐฯ
โดยไทยเห็นถึงความจ้าเป็นที่ต้องพึ่งพากันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย –แปซิฟิก เพื่อเพิ่มอ้านาจ
ต่อรองในเวทีการเจรจาพหุภาคี รวมทั้งการสร้างเครื่องมือในการคานอ้านาจทางเศรษฐกิจของสหภาพ
ยุโรปและกลุ่มอเมริกาเหนือ
ไทยเข้าร่วมเอเปคด้วยเหตุผลทางการเมืองระหว่างประเทศ เนื่องจากในยุคเวลานั้น เป็นยุค
ของการเจริญเติบโตของ Pacific Rim ซึ่งไทยเห็นความส้าคัญของการมี บทบาทร่วมในการก้าหนด
ท่าทีทางการเมือง และเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยไทยเห็นความส้าคัญที่จะต้องรวมกลุ่มกับออสเตรเลีย
ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ ซึ่งมีความส้าคัญต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทย และภูมิภาค ขณะเดียวกัน
ไทยก็ต้องค้านึงถึงประเด็นที่อาจถูกครอบง้า เนื่องจากไทยยังขาดความพร้อมในการเปิดเสรีทางการค้า
การลงทุนให้แก่สมาชิกเอเปคทั้งหมดได้ ณ ขณะนั้น ดังนั้นไทย จึงเข้าร่วมเอเปคบนพื้นฐานว่า เอเปค
ไม่ใช่เวทีเจรจาการค้าการลงทุน แต่เป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีความยืดหยุ่น และสมาชิก
เอเปคสามารถด้าเนินการเปิดเสรีทางการค้าการลงทุน ตามความสามารถและสภาพความพร้อมของ
แต่ละเขตเศรษฐกิจ และเอเปคจะด้าเนินการบนพื้นฐานของฉันทามติ ความสมัครใจ ไม่มีข้อผูกมัด
ด้วยกฎหมาย
3.2 แนวทางการทางาน และกลไกต่างๆ ของเอเปค
เอเปคด้าเนินการบนพื้นฐานของฉันทามติ ความสมัครใจ และไม่มีข้อผูกมัดด้วยกฎหมาย
โดยสมาชิกสามารถด้าเนินการต่างๆ ในกรอบเวลาที่ยืดหยุ่นสมาชิกทั้ง 21 เขตจะผลัดกันเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุม โดยในแต่ละปี เขตเศรษฐกิจที่เป็นเจ้าภาพจะรับหน้าที่เป็นประธานการประชุม (APEC
Chair) ซึ่งจะมีการประชุมในระดับผู้น้าเขตเศรษฐกิจ ระดับรัฐมนตรี ระดับเจ้าหน้าที่อาวุ โส และการ
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council–ABAC)
กลไก การท้างานของเอเปคแบ่งเป็น สองระดับคือ 1) ระดับนโยบาย และ 2) ระดับปฏิบัติ
3.2.1 ระดับนโยบาย มีการประชุมที่ส้าคัญคือ
1) การประชุมผู้น้าเขตเศรษฐกิจ (APEC Economic Leaders’Meeting) ซึ่งจะ
จัดขึ้นปีละครั้งในช่วงปลายปี เพื่อประกาศความส้าเร็จของการด้าเนินการของเอเปคในปีนั้น รวมถึง
การก้าหนดนโยบาย และเป้าหมายการท้างานของเอเปคในปีต่อไป โดยจะมีการออกแถลงการณ์ใน
รูปแบบของปฏิญญาผู้น้าเขตเศรษฐกิจ (APEC Economic Leaders’ Declaration)
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2) การประชุมรัฐมนตรีเอเปค (APEC Ministerial Meeting–AMM) ซึ่งเป็นการ
ประชุมที่รัฐมนตรีต่างประเทศ และรัฐมนตรีการค้าของแต่ละเขตเศรษฐกิจจะเข้าร่วมพร้อมกัน เพื่อ
ทบทวนกิจกรรมของเอเปคตลอดปีที่ผ่านมา และประมวลข้อเสนอแนะส้าหรับการด้าเนินการในปี
ต่อไป ต่อที่ประชุมผู้น้าฯ
3) การประชุ ม รัฐ มนตรีค ลั งเอเปค (APEC Finance Ministerial Meeting) ซึ่ ง
เป็นการประชุมปีละ 1 ครั้งของรัฐมนตรีการคลังของเขตเศรษฐกิจสมาชิก เพื่อหารือถึงความร่วมมือ
ด้านการคลังระหว่างสมาชิกเอเปค
4) การประชุมรัฐมนตรีสาขาต่างๆ (Sectoral Ministerial Meeting) ซึ่งเป็นการ
ประชุมของรัฐมนตรีสาขาต่างๆ ที่เอเปคมีความร่วมมืออยู่ อาทิ การศึกษา พลังงาน โทรคมนาคม
สิ่งแวดล้อม วิสาหกิจขนาดกลางและย่อม กิจการสตรี ความมั่นคงทางอาหารโดยปกติแล้วจะมีการ
ประชุมรัฐมนตรีสาขาต่างๆ ทุกๆ 2ปี
3.2.2 ระดับปฏิบัติ เอเปคมีกลไกต่างๆ ดังนี้
1) การประชุ มเจ้ าหน้ าที่ อาวุ โส (Senior Officials Meeting–SOM) จะจั ดขึ้ นปี ล ะ
3–4 ครั้ง โดยที่ประชุมฯ มีหน้าที่ติดตามการด้าเนินการของเอเปค ตามแนวทางที่ผู้น้าฯ และรัฐมนตรี ฯ
ได้ก้าหนด รวมทั้งรวบรวมข้อเสนอของคณะกรรมการ คณะท้างาน และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของเอเปค
ตลอดทัง้ ปี เพื่อสรุปและน้าเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีฯ และผู้น้าฯ ในช่วงปลายปี
2) คณะกรรมการด้ า นการค้ า และการลงทุ น (Committee on Trade and
Investment–CTI) ท้าหน้ าที่ ป ระสานความร่ว มมือด้านการเปิ ดเสรี และอ้านวยความสะดวกทาง
การค้าและการลงทุน โดยจะด้าเนินการผ่านคณะอนุกรรมการ และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญตามสาขา ดังนี้
(1) สาขาด้านการก้าหนดมาตรฐาน Sub–Committee on Standards and
Conformance
(2) ด้ า น ขั้ น ต อน ภ าษี ศุ ล ก ากร Sub–Committee on Customs and
Procedures
(3) กลุ่มงานด้านการเข้าถึงตลาด Market Access Group
(4) กลุ่มงานด้านการบริการ Group on Service
(5) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน Investment Experts Group
(6) กลุ่ ม ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นสิ ท ธิ แ ละทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา Intellectual
Property Rights Experts Group
(7) กลุ่มงานด้านการเคลื่อนย้ายนักธุรกิจ Business Mobility Group
(8) กลุ่ ม งานด้ า นการพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ E–Commerce Steering
Group
(9) เวที ก ารหารื อ ร่ ว มภาครั ฐ และภาคเอกชนด้ า น ยานยนต์ เคมี ภั ณ ฑ์
เทคโนโลยีชีวภาพ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3) คณะกรรมการด้านงบประมาณและการบริหาร (Budget and Management
Committee) มีห น้ าที่ ก้ากับ ดูแล และให้ ค้ าแนะน้าแก่เจ้าหน้ าที่ อาวุ โส ในเรื่องงบประมาณ การ
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บริห ารและการจัด การ และท้าหน้ าที่อนุ มัติข้อเสนอเพื่ อขอรับ เงินสนั บสนุน จากเอเปคให้ ด้าเนิ น
โครงการต่างๆ รวมทั้งติดตาม และประเมินผลการด้าเนินโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
4) คณะกรรมการด้านเศรษฐกิจ (Economic Committee) ท้าหน้าที่ศึกษา วิจัย
หารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางและประเด็นทางเศรษฐกิจในภูมิภาค รวมทั้งด้าน
การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของเขตสมาชิก และยุทธศาสตร์ด้านการเจริญเติบโตของเขตเศรษฐกิจ
สมาชิก
5) คณะกรรมการว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ และวิ ช าการ (Steering
Committee on Economic and Technical Cooperation–ECOTECH) ท้ า ห น้ า ที่ ก้ า ห น ด
เป้าหมายและจัดล้าดับของกิจกรรมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และวิชาการของเอเปค และสนับสนุน
ข้อริเริ่มต่างๆ เพื่อให้กิจกรรมเหล่านั้นบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายที่ก้าหนดโดย
รัฐมนตรีฯ และผู้น้าฯ โดยจะด้าเนินการผ่านคณะท้างานต่างๆ รวม 12 สาขา ได้แก่ ความร่วมมือทาง
การเกษตร การต่อต้านการทุจริต การเตรียมการด้านภัยพิบัติ พลังงาน สุขภาพ การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ด้านมหาสมุทรและการประมง วิสาหกิจขนาดกลางและย่อม โทรคมนาคมและสารสนเทศ การ
ท่องเที่ยว การคมนาคม
นอกจากนี้ ยั งมี กลุ่ ม ท้างานพิ เศษ ด้ านการต่ อต้านการก่อการร้าย การต่อ ต้าน
การค้าไม้ผิดกฎหมาย การท้าเหมืองแร่ รวมทั้ง หุ้นส่วนเชิงนโยบายภาครัฐและเอกชนว่าด้วย ความ
มั่นคงทางอาหาร และการมีส่วนร่วมของสตรีในระบบเศรษฐกิจ
3.3 ผลการดาเนินการที่สาคัญของเอเปค
3.3.1 การส่งเสริมการค้า การลงทุนในภูมิภาค/การบรรลุเป้าหมายโบกอร์
เอเปคเป็นกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีพลวัตรของการเจริญเติบโตสูงมาก
กลุ่ ม หนึ่ งของโลก ปั จ จุ บั น เอเปคมี ส มาชิก 21 เขตเศรษฐกิ จ คือ ออสเตรเลี ย บู รไนดารุส ซาลาม
แคนาดา ชิลี จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ปาปัวนิวกินี เปรู
ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ จีนไทเป ไทย สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม มีประชากรรวมมากกว่า 2.8
พันล้านคน (ประมาณร้อยละ 40 ของประชากรโลก) และมีผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติมากกว่า 42
ล้ านล้ านดอลลาร์ส หรั ฐ ฯ (ประมาณร้อยละ 57 ของโลก) มูล ค่ าการค้ารวมกัน ของเอเปคคิดเป็ น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 47 ของมูลค่าการค้ารวมของโลกโดยมูลค่าการส่งออกและน้าเข้าของเอเปค
ในปี พ.ศ. 2555 คิดเป็นมูลค่า 6.2 และ 6.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐตามล้าดับการส่งออกบริการของ
เอเปคมีมูลค่ามากกว่า 1.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐส่วนมูลค่าการน้าเข้าก็เกือบ 1.2 ล้านล้านเหรียญ
สหรั ฐ การลงทุ น โดยตรงจากต่างประเทศ (FDI Inflow) มายังภูมิ ภ าคเอเปคมี มูล ค่า 700 พัน ล้ าน
เหรีย ญสหรั ฐ ขณะที่ FDI Outflow มีมู ล ค่ า 662 พั นล้ านเหรีย ญสหรัฐทั้ งนี้ เอเปคมี การค้ ากัน เอง
ภายในกลุ่มร้อยละ 70 และการค้านอกกลุ่มร้อยละ 30
APEC Policy Support Unit ได้ ร ะบุ ไ ว้ ในรายงานความคื บ หน้ า ต่ อ การบรรลุ
เป้าหมายโบกอร์ ซึ่งก้าหนดให้สมาชิกที่พัฒนาแล้วด้าเนินการเปิดเสรีทางการค้าการลงทุนภายในปี
2553 (2010) และสมาชิกก้าลังพัฒ นาภายในปี 2563 (2020) ประจ้าปี 2557 ว่า เอเปคได้ประสบ
ความส้าเร็จพอควร และมีความก้าวหน้าอย่างมากในการลดอัตราภาษีศุลกากรแบบ MFN จากร้อยละ
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16.9 เหลือร้อยละ 5.7 ตั้งแต่ปี 2532 จนถึงปี 2555 ทั้งนี้ การเปิดเสรีการค้า FTAs/RTAs ของเขต
สมาชิกต่างๆ เป็นปัจจัยที่มีผลส้าคัญต่อการลดอัตราภาษีศุลกากรเป็นอย่างมาก ณ ปัจจุบั น สมาชิก
เอเปค ได้ท้าความตกลงการค้าเสรี FTAs/RTAs ระหว่างไปแล้ว 151 ฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว 142
ฉบั บ อย่ างไรก็ต าม สมาชิก เอเปคต่ างๆ โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจที่ ก้ าลั งพั ฒ นา ยังต้องพยายาม
ด้ า เนิ น การต่ อ ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ บรรลุ เป้ า หมายโบกอร์ (ส้ า นั ก เลขาธิ ก ารเอเปค : APEC
Secretariat)
ทั้งนี้ ผู้เขียนเห็นว่า การบรรลุเป้าหมายโบกอร์ของเอเปค ในระยะเวลาที่ก้าหนด
ยังคงเป็นประเด็นที่ท้าทายสมาชิกเอเปคทั้งหมด และมีความเป็นไปได้สูงที่เอเปคจะไม่บรรลุเป้าหมาย
โบกอร์ ซึ่ ง จะส่ งผลกระทบต่ อ ภาพลั ก ษณ์ และความน่ าเชื่ อ ถื อ ของเอเปค ดั ง นั้ น เอเปค จึ งให้
ความส้ าคัญ กับ ประเด็น การยกระดับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภ าค (Regional Economic
Integration–REI)
3.3.2 ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากเอเปค
การด้ า เนิ น การต่ า งๆ ของไทยในกรอบเอเปค เป็ น ไปในลั ก ษณะที่ ค่ อ นข้ า ง
ระมัดระวัง เนื่องจากความแตกต่าง และความขัดแย้ง ในประเด็นของการพัฒนาของระบบการค้า การ
ลงทุนของสมาชิกเอเปค และความแตกต่างของนโยบายและผลประโยชน์ ทั้งระหว่างเขตเศรษฐกิจที่
ใหญ่กว่ากับเขตเศรษฐกิจที่เล็กกว่า และข้อขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ของเขตเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้ว
กับเขตเศรษฐกิจที่ก้าลังพัฒนา
ไทยได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการเปิดเสรีทางการค้า การลงทุน แต่อย่างไรก็ตาม
ไทยยังมีข้อจ้ากัดในด้านการพัฒนาระบบและกฎเกณฑ์การค้าภายใน ดังนั้น การด้าเนินการต่างๆ ของ
ไทย ในกรอบเอเปค จึ งจ้ าเป็ น ต้ อ งร่ว มมื อ อย่างใกล้ ชิ ดกั บ เขตสมาชิก อื่ น ๆ ที่ มี ระดั บ การพั ฒ นา
ใกล้เคียงกับไทย ซึ่งก็คือเขตเศรษฐกิจ ASEAN ในเอเปค คือ บรูไน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
เวียดนาม เพื่อไม่ให้ถูกครอบง้าโดยเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่า และที่มีระดับการพัฒนาสูงกว่า (มรกต
ศรีสวัสดิ์, รองอธิบดี, สัมภาษณ์)
หน่ ว ยงานหลั กของไทยที่มีบ ทบาทก้าหนดนโยบาย และท่ าที ต่างๆ ของไทยใน
เอเปค คือกระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และกระทรวงพาณิชย์โดย
กรมเจรจาระหว่างประเทศ โดยกระทรวงการต่างประเทศท้าหน้าที่ผู้ป ระสานงานหลักในภาพรวม
และก้ากับดู แลประเด็นต่างๆ ภายใต้คณะกรรมการว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ
(Steering Committee on Economic and Technical Cooperation–ECOTECH) และกระทรวง
พาณิ ชย์ ก้ากับ ดูแลประเด็น ต่างๆ ภายใต้คณะกรรมการคณะกรรมการด้านการค้าและการลงทุน
(Committee on Trade and Investment–CTI)
ในส่ ว นของ ECOTECH ไทยได้ประโยชน์จากการเข้าร่ว มเป็น สมาชิกเอเปคเป็ น
อย่ างมาก โดยไทยมีส่ วนร่ว มในการประชุมทุกระดับ ตั้งแต่ระดับผู้ น้า รัฐมนตรี เจ้าหน้าที่อาวุโส
ตลอดจนการประชุมระดับเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญในกรอบความร่วมมือสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นโอกาสให้ไทย
เข้ าไปผลั ก ดั น และร่ ว มก้ าหนดทิ ศ ทางความร่ว มมื อ ของเอเปคให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายของไทย
ผลประโยชน์ที่ไทยได้รับแบ่งเป็น 2 ระดับคือ
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3.3.2.1 ระดับระหว่างประเทศ
เอเปคเป็ น กรอบความร่ ว มมื อ ระดั บ ภู มิ ภ าคที่ มี ค วามส้ า คั ญ มาก
นอกเหนือจากกรอบอาเซียน เนื่องจากเอเปคส่งเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาค และอนุภูมิภาคที่
สามารถตอบสนองกับภาวะเศรษฐกิจโลกในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งสมาชิกจ้าเป็นต้องปรับตัวทางเศรษฐกิจ
อย่างรวดเร็วและทันท่วงที เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในรูปแบบใหม่ ไทยได้ใช้
เวที เอเปคในการเพิ่ ม อ้ า นาจต่ อ รองทางเศรษฐกิ จ ในองค์ ก ารการค้ าโลก เนื่ อ งจากไทยเป็ น เขต
เศรษฐกิจขนาดกลาง ดังนั้น การผลักดันข้อเสนอร่วมกับพันธมิตรที่เข้มแข็งทางเศรษฐกิจจึงส่งผลให้
เสียงของไทยมีน้ าหนักมากขึ้นในกรอบการเจรจาพหุภ าคี นอกจากนี้ เวทีเอเปคได้ช่วยให้ไทยได้มี
ส่วนร่วมในการก้าหนดทิศทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับโลกอีกด้วย
3.3.2.2 ระดับภายในประเทศ
ภาคธุรกิจ การเปิดเสรีและการอ้านวยความสะดวกทางการค้าในภูมิภาค
ได้ส่งผลให้การค้าระหว่างประเทศขยายตัวขึ้น นักธุรกิจสามารถเข้าไปมีบทบาทในเอเปค ผ่านสภาที่
ปรึกษาทางธุรกิจ (APEC Business Advisory Council–ABAC) เพื่อผลักดันความต้องการและร้อง
ขอการสนับสนุนจากภาครัฐ ตัวอย่างคือการอ้านวยความสะดวกแก่นักธุรกิจเอเปคในการเดินทางเพื่อ
ไปติดต่อธุรกิจระหว่างเขตเศรษฐกิจเอเปค ผ่านโครงการ APEC Business Travel Card นอกจากนี้
ไทยได้รับประโยชน์จากคณะท้างานด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Working Group)
ประเด็นห่วงโซ่คุณค่าโลก (Global Value Chain) และการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ผ่านคณะท้างานด้านการท่องเที่ยว (Tourism Working Group)
ภาคการเกษตร เอเปคให้ ความส้าคัญ กับการพัฒ นาภาคเกษตร และมี
คณะท้างานที่เกี่ยวข้องกับ การเกษตรหลายคณะ อาทิ คณะท้างานด้านความร่ว มมือทางวิช าการ
การเกษตร (Agricultural Technical Cooperation Working Group) เวที ห ารื อ ระดั บ สู ง ด้ า น
นโยบายเทคโนโลยี่ ชีว ภาพทางการเกษตร (High Level Policy Dialogue on Agricultural Bio–
technology) คณะท้างานด้านมหาสมุทรและการประมง (Ocean and Fisheries Working Group)
นอกจากนี้ เอเปคก็ให้ความส้าคัญกับประเด็นความมั่นคงทางอาหารเป็นอย่างยิ่ง โดยได้มีการจัดตั้ง
เวที Policy Partnership on Food Security ขึ้ น เมื่ อ ปี 2555 ซึ่ ง ไทยก็ ไ ด้ ใ ช้ เ วที นี้ แ ลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ และผลั กดัน ประเด็นทางด้านการเกษตร และความมั่นคงทางอาหาร มาโดยตลอด
นอกจากนี้ ไทยก็มีบทบาทส้าคัญในสาขาความร่วมมือที่มุ่งเน้นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อาทิ
ความมั่นคง สาธารณสุข การต่อต้านการก่อการร้าย การเตรียมการเพื่อรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
การพัฒนาระบบคมนาคม เป็นต้น
3.3.3 การเปิดสรีทางการค้าในเอเชีย–แปซิฟิก/ การจัดทาเขตเสรีทางการค้าในเอเซีย–
แปซิฟิก (FTAAP)
ถึงแม้ว่าเอเปค ได้มีความพยายามที่จะเปิดเสรีทางการค้าอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็
ตาม ความล่าช้าในการด้าเนินการ ประกอบกับความไม่แน่นอนของการเจรจารอบโดฮา ส่งผลให้ สภา
ที่ ป รึ ก ษาทางธุ ร กิ จ ของเอเปค (APEC Business Advisory Council: ABAC ) ได้ เสนอให้ ส มาชิ ก
เอเปคมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (Regional Economic Integration: REI) รวมถึงการ
พิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดท้าเขตการค้าเสรีเอเชีย–แปซิฟิค (Free Trade Area of the Asia–
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Pacific: FTAAP) เมื่อปี 2004 ซึ่ง ประชุมผู้น้าฯได้เห็นชอบให้ก้าหนดให้ FTAAP เป็นเป้าหมายระยะ
ยาวและได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคด้าเนินตามข้อเสนอของ ABAC
ป ระ เด็ น ก ารรว ม ก ลุ่ ม ท างเศ รษ ฐ กิ จ ใน ภู มิ ภ าค (Regional Economic
Integration–REI) เป็นประเด็นส้าคัญและเป้าหมายระยะยาวของเอเปคควบคู่ไปกับการด้าเนินการ
ตามเป้ าหมายโบกอร์ซึ่งสนับ สนุ น การเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนโดยเป็นหนึ่งในหั วข้อหลั ก
(priority) ส้าหรับการประชุมเอเปคมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2552 (สิงคโปร์) 2553 (ญี่ปุ่น) 2554
(สหรัฐฯ) 2555 (รัสเซีย) และ2557 (จีน)
ที่ ป ระชุ ม ผู้ น้ า ฯ ครั้ ง ที่ 18 ณ นครโยโกฮามา ในเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2553 ได้
เห็ นชอบให้ เอเปคท้าหน้ าที่เป็ นผู้ บ่ มเพาะ (incubator) การจัดท้า FTAAP นอกกรอบเอเปคโดยเห็ นว่า
เอเปคควรยึดมั่นในหลักการที่เน้นความร่วมมือแบบไม่ผูกพัน (non–binding) และเป็นไปโดยสมัครใจ
(voluntary) ไว้ แ ละใช้ ค วามตกลงที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว เป็ น พื้ น ฐานอาทิ อ าเซี ย น+3 (EAFTA) อาเซี ย น+6
(CEPEA) หรือ Trans–Pacific Partnership (TPP) ทั้ งนี้เอเปคมองว่า FTAAP ควรเป็น ความตกลง
การค้าเสรีรูปแบบใหม่ (next generation FTA) ที่ครอบคลุมมีคุณภาพสูงและสามารถลดอุปสรรค
ทางการค้าทั้งทีพ่ รมแดนหลังพรมแดนและข้ามพรมแดน
ในการประชุมผู้น้าฯ ครั้งที่ 20 ณ นครวลาดิวอสต็อก รัสเซีย เมื่อปี 2555ผู้น้าเขต
เศรษฐกิจ ญี่ ปุ่ น และสิ งคโปร์ได้เริ่ มกล่ าวถึง Regional Comprehensive Economic Partnership
(RCEP) ว่าน่าจะสามารถเป็นอีกหนึ่งความตกลงพื้นฐานที่จะน้าไปสู่ FTAAP ได้
จี น ในฐานะเจ้ า ภาพจั ด การประชุ ม เอเปคประจ้ า ปี 2557 ได้ ผ ลั ก ดั น ให้ เอเปค
ด้าเนิ น การเพื่ อบรรลุ FTAAP อย่ างจริงจัง โดยที่ป ระชุมผู้ น้ าฯ ครั้งที่ 22 ณ กรุงปักกิ่ง เมื่อเดือ น
พฤศจิ กายน 2557 ได้ รับ รองเอกสาร The Beijing Roadmap for APEC’s Contribution to the
Realization of the FTAAP ซึ่ ง ก้ า หนดแนวทางด้ า เนิ น การได้ แ ก่ (1) ท้ า การศึ ก ษาร่ ว มทาง
ยุ ท ธศาสตร์ ในประเด็น ที่ เกี่ย วข้อ งกับ การบรรลุ FTAAP (Collective strategic study on issues
related to the realization of the FTAAP) (2) สานต่ อ การท้ างานของกลไกการแบ่ งปั น ข้อ มู ล
RTAs/FTAs เอเปค (APEC Information Sharing Mechanism on RTAs/FTAs) เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ความโปร่ งใส (3) สานต่ อ การด้ า เนิ น กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถภายใต้ Action Plan
Framework of the 2nd Capacity Building Needs Initiative (2nd CBNI) (4) เร่ ง การเปิ ด เสรี
และอ้านวยความสะดวกทางการค้าทั้งที่พรมแดนข้ามพรมแดนและหลังพรมแดนและ (5) เสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจผ่านสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคและช่องทางอื่นๆ
สถานะล่ าสุ ด ของการด้ าเนิ น การไปสู้ ก ารจั ด ตั้ งเขตการค้ า เสรี เอเชี ย –แปซิ ฟิ ก
(FTAAP) คื อ ที่ ป ระชุ ม ระดั บ เจ้ า หน้ า ที่ อ าวุ โ ส ครั้ ง ที่ 2 ประจ้ า ปี 2558 ได้ รั บ รอง Terms of
Reference (ToR) ของการจั ด ท้ า การศึ ก ษาเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ (Collective Strategic Study) ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง FTAAP โดยจีนและสหรัฐฯ เป็นผู้จัดท้าเอกสาร ToR และจะเป็น
ประธานร่วมของคณะท้างานเฉพาะกิจเพื่อรับผิดชอบในการจัดท้าการศึกษา ทั้งนี้ เอกสาร ToR ได้
ก้าหนดให้มีการจัดตั้ง core drafting group เพื่อยกร่างเนื้อหาการศึกษา และมีเขตเศรษฐกิจที่ได้
แสดงความสนใจเข้าร่วมยกร่างคือ จีน สหรัฐฯ ออสเตรเลีย แคนาดา ชิลี เกาหลีใต้ รัสเซีย สิ งคโปร์
นิวซีแลนด์ จีนไทเป เปรู และเวียดนาม โดยญี่ปุ่นอาจเข้าร่วมด้วย
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ในส่วนของไทยนั้น ไทยได้มีบทบาทอย่างแข็งขันในการพิจารณา ToR และเมื่อได้
ToRได้รับการรับรองจากที่ประชุมฯ แล้ว ไทยได้ตัดสินใจไม่เข้าร่วมในการยกร่างเนื้อหาการศึกษา
เพื่อที่จะได้สามารถให้ความเห็นต่อร่างผลการศึกษาของคณะท้างานเฉพาะกิจได้อย่างเป็นกลาง (กรม
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ)
3.3.4 กรอบการเจรจาความตกลงการค้ า ASEAN + 3 ASEAN + 6 (RCEP) และ
TPP: ช่องทางสู่การบรรลุเขตการค้าเสรีในเอเชีย–แปซิฟิก (Free Trade Area of Asia–Pacific)
ความตกลงหุ้ น ส่ ว นเศรษฐกิ จ ระดั บ ภู มิ ภ าค (Regional Comprehensive
Economic Partnership–RCEP) มีพัฒนาการมาจากการขยายการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจกับประเทศ
ภาคีความตกลงเขตการค้าเสรีกับอาเซียน (ASEAN FTA+ 1) ซึ่งเป็นผลมาจาก (1) เป้าหมายหลัก 1
ใน 4 ของการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคือการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก (2) การ
ผลั กดั น ของประเทศภาคี FTAs กับ อาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จีน และญี่ ปุ่ น ซึ่งตระหนั กถึงการ
ผลั ก ดั น ของสหรั ฐ ฯ ที่ มี บ ทบาทน้ า ในการเจรจาท้ า ความตกลง TPP (Trans Pacific Strategic
Partnership Agreement) ร่วมกับประเทศสมาชิกอื่นๆ ของเอเปค รวมเป็น 9 ประเทศ (สหรัฐฯ ชิลี
เปรู สิ งคโปร์ บรู ไน เวีย ดนาม มาเลเซี ย ออสเตรเลี ย นิ ว ซี แ ลนด์ ) ตั้ งแต่ เดื อ นมี น าคม 2553 (3)
อาเซียนต้องการรักษาบทบาทความเป็นแกนกลางของอาเซียน (ASEAN Centrality)
เมื่อเดือนสิงหาคม 2554 ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิ จอาเซียน (AEM) ครั้งที่
43 ที่ประชุมเห็นพ้องกัน ที่จะรักษาบทบาทความเป็นแกนกลางของอาเซียน (ASEAN Centrality) ใน
การขับเคลื่อนการด้าเนินการและการเจรจา โดยอาเซียนจะจัดท้ากรอบแนวทางและ Template เพื่อ
เป็นพื้นฐานส้าหรับการเจรจา RCEP
ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 21 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 ณ
กรุงพนมเปญ ผู้น้ าอาเซียนและประเทศคู่เจรจาทั้ง 6 ประเทศ ได้ออกร่างปฏิญญาร่วมว่าด้วยการ
ประกาศการเริ่มเจรจา RCEP โดยประกาศเริ่มการเจรจา RCEP อย่างเป็นทางการในปี 2556 และ
ตั้งเป้าหมายที่จะสรุปผลการเจรจาภายในปี 2558 โดยจะมีการเจรจาเฉพาะกับประเทศที่มี FTA กับ
อาเซียนแล้วเท่านั้น ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยใช้ FTA+1
เป็นพื้นฐานในการเจรจา และพัฒนาให้ครอบคลุมทุกมิติด้านการค้า และประเด็นปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง
กับการค้าระหว่างประเทศ เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา การระงับข้อพิพาท ฯลฯ เพื่อให้การรวมตัวใน
ภูมิภาคโดยมีอาเซียนเป็นแกนกลางมีประสิทธิภาพและมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น
ความตกลงหุ้ น ส่ ว นยุ ท ธศาสตร์ท างเศรษฐกิ จ ภาคพื้ น แปซิ ฟิ ก (Trans–Pacific
Partnership–TPP) เป็ น กรอบเจรจาการค้าเสรีแบบพหุ ภ าคี เดิมใช้ชื่อว่า ความตกลงหุ้ นส่ วนทาง
เศรษฐกิ จ ข้ า มแปซิ ฟิ ก (Trans–Pacific Strategic Economic Partnership Agreements) หรื อ
เรี ย กว่ า กรอบความร่ ว มมื อ P4 อั น ประกอบไปด้ ว ยสมาชิ ก 4 ประเทศซึ่ ง มี ข นาดเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศค่อนข้างเล็ก ได้แก่ ชิลี สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ และบรูไน TPP เป็นข้อตกลงการค้าแรกที่
เชื่อม 3 ทวีปในภูมิภาคเอเชีย –แปซิฟิคเข้าไว้ด้วยกันคือ เอเชีย ออสเตรเลีย และอเมริกา ใต้กรอบ
ข้อตกลง TPP (P4 เดิม) ถูกพัฒ นาขึ้นเพื่อให้ เป็นกรอบข้อตกลงที่มีขอบเขตกว้างและมีความลึกใน
ระดับของการเปิดเสรี TPP จึงเป็น FTA ที่ครอบคลุมเกือบทุกสาขาทั้งในเรื่องการค้าสินค้าการค้าภาค
บริการ การลงทุนทรัพย์สินทางปัญญา การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ นโยบายการแข่งขัน รวมถึงการ
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เชื่อมโยงการค้า กับมาตรฐานแรงงานและสิ่งแวดล้อม ประเทศสมาชิก P4 สามารถสรุปผลการเจรจา
และลงนามความตกลงเมื่อปี 2005 และมีผลบังคับใช้ในปี 2006 โดยภายใต้ความตกลงฯสินค้าร้อยละ
90 จะได้รับการลดภาษีเป็น 0 ทันทีส่วนสินค้าที่เหลือนิวซีแลนด์และบรูไนจะลดภาษีเป็น 0 ภายในปี
2015 และชิลีจะลดภาษีเป็น 0 ในปี 2017
ต่อมาในปี 2551 สหรัฐฯ ได้เข้าร่วมการเจรจาตกลงการค้าเสรีกับสมาชิก P4 โดย
ต้องการให้ มีกรอบการเจรจาที่ครอบคลุม ( comprehensive negotiations) และได้เชิญ ประเทศ
อื่นๆ เข้าร่วมด้วยคือ ออสเตรเลีย มาเลเซีย เวียดนาม เม็กซิโก แคนาดา และล่าสุดคือญี่ปุ่น สรุปแล้ว
ณ ปั จจุ บั น TPP มีส มาชิกรวม 12 ประเทศคือ สหรัฐ ฯ ชิลี เปรู ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิ งคโปร์
บรูไน มาเลเซีย เวียดนาม แคนาดา เม็กซิโก และญี่ปุ่น มีมูลค่าผลิตภัณฑ์รวม (GDP) 27.52 ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือร้อยละ 37 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมของโลก (World GDP) โดยมีสหรัฐฯ และ
ญี่ปุ่น เป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 และ 3 ของโลก ประเทศสมาชิก TPP มีประชากรรวม
ประมาณ 790 ล้านคนหรือร้อยละ 11 ของประชากรโลก
ในปี 2555 มูลค่าการค้ารวมระหว่างไทยกับประเทศ TPP มีประมาณ 1.87 แสนล้าน
ดอลลาร์ส หรัฐ ฯ หรือร้ อยละ 39.12 ของมูล ค่าการค้ ารวมของไทย โดยไทยส่ งออกไปยังประเทศ
สมาชิก TPP คิดเป็นมูลค่า9.14 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือร้อยละ 40 ของการส่งออก และไทย
น้าเข้าสินค้ามูลค่า 1.63 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือร้อยละ 65 ของการน้าเข้าสินค้าโลก ท้าให้ไทย
ขาดดุลการค้าประเทศ TPP อยู่ 7.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์)
3.3.5 ข้อเปรียบเทียบระหว่างกรอบการเจรจา TPP และ RCEP: ผลกระทบที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น
Petri and Plummer (2012) และ Petri and Ali Abdul–Raheem (2014) ได้
ท้าการศึกษาและ เปรียบเทียบผลกระทบของการเปิดเสรีทางการค้า จากความตกลง RCEP และ TPP
โดยใช้โมเดล CGE (Computer Generated Equilibrium) มาวิเคราะห์ โดยใช้สั น นิษฐานว่า เมื่ อ
กรอบความตกลงทางการค้า RCEP และ TPP มีผลบังคับใช้แล้ว จะสามารถคาดการณ์ได้ว่า จะส่งผลต่อ
รายได้รวม มูลค่าการค้า อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศสมาชิก และดัชนี
การค้าอื่นๆ ได้เท่าใดและอย่างไร โดยใช้สถิติการค้าจากประเทศสมาชิกของความตกลงการค้าเสรี
ระหว่ า ง ASEAN และ อเมริ ก าเหนื อ ต่ า งๆ รวมทั้ ง TPP และ RCEP ซึ่ งรวมอิ น เดี ย เป็ น พื้ น ฐาน
การศึกษา ซึ่งได้ข้อสรุปว่า
กรอบ TPP น่าจะมีส่วนเพิ่มรายได้รวมของโลก (Global Income) ระหว่าง 233
พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ถึง 2.3 ล้านล้านสหรัฐฯ ให้แก่สมาชิก FTAAP ที่รวมอินเดียเข้าด้วย และจะ
ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลโลก World GDP เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 และผลประโยชน์ส่วนมากจะตกอยู่ที่ จีน
อินเดีย ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ ในส่วนของ ASEAN แล้ว Petri and Plummer พบว่า กรอบความตกลงฯ
TPP จะมีผลประโยชน์ พอประมาณ (modest) แต่สมาชิก ASEAN4 ประเทศที่เป็นสมาชิก TPP แล้ว
ก็จะได้รับประโยชน์อย่างมาก อย่างไรก็ตาม บทวิจัยของ Petri and Plummer คาดการณ์ว่า หาก
สมาชิก ASEAN ทั้งหมด (ยกเว้น ลาว และกัมพูชา) เข้าร่วม TPP แล้วก็อาจสร้างรายได้รวมทั้งหมด
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ประมาณ 218 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ ร้อยละ 6 ของ GDP ซึ่งจะสูงกว่ากรอบ RCEP ซึ่งคาดว่า
จะสร้างรายได้รวมประมาณ 78 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือร้อยละ 2 ของ GDP
Petri (2013) สรุปว่า กรอบความตกลง TPP น่าจะมีความได้เปรียบมากกว่ากรอบ
RCEP เนื่องด้วยสาเหตุหลักสองประการคือ
1) TPP เป็นความตกลงที่มุ่งเน้นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่ลึก โดยสมาชิกต้อง
ด้าเนิ น มาตรการต่างๆ ในการเปิ ดเสรีท างการค้า การลงทุ น อย่างแข็งขัน ซึ่ งจะส่ งผ ลให้ ส มาชิ ก
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ระบบการค้าการลงทุนของตนได้อย่างมาก (efficiency gains)
2) กรอบ TPP จะเป็นโอกาสให้สมาชิก ได้รับสิทธิประโยชน์ในการเข้าสู่ตลาดใหม่ๆ
โดยเฉพาะเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (North American Free Trade Agreement–NAFTA)
Petri and Plummer เห็นว่า สมาชิก RCEP จะต้องเจรจาให้ ครอบคลุมประเด็น
การค้าต่างๆ ที่เข้มข้น และลึกมากยิ่งขึ้น สมาชิกจะต้องแสดงความมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะบรรลุการเจรจา
ภายในเวลาที่ก้าหนด และข้อตกลงต้องรวมถึงข้อบททางการค้าที่เข้มงวดมากขึ้น จึงจะแข่งขันกับ
TPP ได้นอกจากนี้ Petri and Plummer ได้สรุปว่าFTAAP ที่รวมอินเดียด้วย จะก่อให้เกิดประโยชน์
ทางการค้า การลงทุน ให้กับไทย และสมาชิก ASEAN อื่นๆ ได้ไม่มากเมื่อเทียบกับ TPP เนื่องจาก
FTAAP และอิน เดีย มีตัวแปรส้าคัญคือ จีน และอินเดีย ซึ่งจะท้าให้ ประเทศทั้งสองได้รับสิ ทธิทาง
การค้าการลงทุน เท่ากับประเทศ ASEAN ในตลาดอเมริกา
รายงานจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่ งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลั ย
เรื่องโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดท้าเขตการค้าเสรีในภูมิภาคเอเชีย –แปซิฟิก (พ.ศ. 2555)
ได้วิเคราะห์ ข้อเปรีย บเทีย บระหว่างความตกลง ASEAN + 3 (EAFTA) ASEAN + 6 (CEPEA) และ
Trans–Pacific Partnership (TPP) และผลกระทบต่อไทยสรุปได้ว่า การใช้ Platform ในการพัฒนา
สู่ FTAAP ที่ต่างกันมี จะมีผลดีและผลเสียต่อประเทศไทยแตกต่างกัน
ในระยะสั้ น แล้ ว กรอบความตกลง ASEAN + รวมทั้ ง RCEP จะมี ผ ลดี ต่ อ ไทย
มากกว่ากรอบความตกลง TPPเนื่องจากกรอบความตกลง ASEAN +มีขอบเขตที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศของไทย และยังคงมีความยืดหยุ่น และเปิดโอกาส ให้ไทยสามารถด้าเนินนโยบายเพื่อ
คุ้มครอง และพัฒนาภาคอุตสาหกรรม และภาคสาขาอื่นๆ ได้มากกว่ากรอบ TPPหากกรอบความตกลง
TPP ถูกใช้เป็นฐานพัฒนาสู่ FTAAP แล้ว การเข้าร่วมกรอบความตกลง TPP ของไทยจะท้าให้เกิดผลดี
ในด้านการมีโอกาสได้ร่วมเจรจาก้าหนดกรอบความตกลงที่สอดคล้ องและเหมาะสมกับระดับการ
พัฒนาของประเทศไทย รวมถึงโอกาสที่จะได้เข้าถึงตลาดสหรัฐอเมริกาได้มากกว่าประเทศอื่นๆ ที่ไม่
เข้าร่วม อย่างไรก็ตามผลเสียก็คื อ การที่ไทยต้องเร่งเปิดเสรีการค้าในสาขาที่ยังขาดความพร้อมเช่น
สาขาการบริการและการลงทุนและอาจส่งผลให้ประเทศที่สนับสนุนการใช้ฐาน ASEAN+ (เช่น ญี่ปุ่น
และจีน) ลดความส้าคัญในด้านการเป็นพันธมิตรทางการค้า
ในกรณีที่กรอบความตกลง ASEAN+ (หรือ RCEP) ถูกใช้เป็นฐานพัฒนาสู่ FTAAP
จะก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศไทยหลายประการคือการท้าให้ประเทศไทยมี อ้านาจต่อรองสูงในฐานะ
เขตเศรษฐกิจ อาเซีย นการที่ มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ อื่น ๆ คือ จีนและญี่ ปุ่ น (กรณี ASEAN+3) และ
อิ น เดี ย กั บ ออสเตรเลี ย (กรณี ASEAN+3) มาช่ ว ยคานอิ ท ธิ พ ลของประเทศที่ มี ข นาดใหญ่ (เช่ น
สหรัฐอเมริกาและจีน) อย่างไรก็ตามการเข้าร่วมหรือผลักดันให้กรอบความตกลง ASEAN+ เป็นฐาน
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พัฒนาสู่ FTAAP อาจก่อให้เกิดผลลบต่อไทยโดยไทยอาจต้องสูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับประเทศกลุ่ม
CLMV ที่ได้รับเงื่อนไขการเปิดเสรีที่พิเศษกว่าและไทยอาจมีแนวโน้มถูกลดระดับความส้าคัญในด้าน
การให้ความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนจากประเทศนอกกลุ่มเช่นประเทศสหรัฐอเมริกา
3.4 จุดเด่นของเอเปค
เอเปคเป็น กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคที่มีเอกลักษณ์ และมีพัฒ นาการที่
ก้าวหน้าไปมาก นับได้ว่าเป็นการรวมตัวในระดับภูมิภาคที่มี relevance สูง โดยมีความโดดเด่นดังนี้
1) เอเปคมี visibility สูงมาก เนื่องจากเป็นเวทีระดับโลกที่ผู้น้าทั้งหลายมาพบปะกันปีละครั้ง
เพื่อก้าหนดทิศทางความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบการค้า การลงทุน ในอนาคต เพื่อผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจให้แก่ประชาชนในภูมิภาค และเป็นเวทีที่เ อื้อต่อการพบปะเจรจานอกรอบระหว่างผู้น้าเขต
เศรษฐกิจต่างๆ ทั้งในประเด็นการเมืองระหว่างประเทศ และประเด็นอื่นๆ ตามสถานการณ์ของโลก
2) เอเปคได้ มี บ ทบาทส้ า คั ญ ในฐานะผู้ บ่ ม เพาะ (incubator) แนวคิ ด ใหม่ ในประเด็ น
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ การก้าหนดมาตรฐานทางการค้าใหม่ๆ รวมทั้งการก้าหนดทิศทางของ
การค้าระหว่างประเทศในอนาคตๆ ที่เขตเศรษฐกิจสมาชิกสามารถใช้โอกาส ศึกษาแนวคิดนั้นๆ เพื่อ
น้าไปสู่การพัฒนาปรับตัวภายใน เพื่อสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้
3) เป็ น เวที ที่ มี ค วามยื ด หยุ่ น และไม่ มี ข้ อ ผู ก มั ด (non–binding) ดั ง นั้ น เขตเศรษฐกิ จ
สมาชิกสามารถด้าเนินการเพื่อน้าไปสู่การเปิดเสรีทางการค้า การลงทุน ตามสภาพความพร้อมของแต่ ละ
สมาชิก ซึ่งสามารถท้ าให้ เอเปคยั งคงอยู่ ได้ ถึ งแม้ ว่าจะมี ช่ องว่างระหว่ างการพั ฒ นาระหว่างเขต
เศรษฐกิจสมาชิกด้วยกัน
4) เอเปคให้ความส้าคัญกับประเด็นการสร้างสมรรถภาพ (capacity building) ให้แก่เขต
เศรษฐกิจสมาชิกที่ก้าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นประโยชน์
อย่างมากต่อไทย และเขตเศรษฐกิจก้าลังพัฒนา
5) เป็ นองค์กรที่มีให้ ความส้าคัญ กับการแลกเปลี่ ยนข้อคิดเห็ นระหว่างภาคเอกชน และ
ภาครัฐ และทั้งสองภาคสามารถท้างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภ าพเพื่ออ้านวยต่อการท้าธุรกิจ
ระหว่างภาคธุรกิจในภูมิภาค รวมไปถึงการส่งเสริมการเชื่อมโยงในระดับประชาชน โดยยกตัวอย่าง
จากความส้าเร็จของ APEC Business Travel Cardซึ่งเป็นตัวอย่างของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชนของเอเปค ซึ่งได้ส่งประโยชน์ในการส่งเสริม และอ้านวยความสะดวกให้แก่ภาคธุรกิจ
3.5 ปัญหา/อุปสรรคของเอเปค
แม้ว่าเอเปคได้พัฒ นาไปสู่ การเป็นองค์กรที่มี Relevance ต่อการค้าการลงทุน และการ
อ้านวยความสะดวกในการท้าธุรกิจในภูมิภาค เอเปคยังคงประสบปัญหาท้าทายอื่นๆ ดังนี้
1) เอเปคเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโดยเขตเศรษฐกิจสมาชิกโดยตรง ดังนั้น ในความเป็นจริง
แล้ ว การขั บ เคลื่ อ นกระบวนการต่ างๆ และการก้ า หนดท่ าที มั ก ขึ้ น อยู่ กั บ ผลประโยชน์ ข องเขต
เศรษฐกิจนั้นๆ เป็นหลัก อาทิ เขตเศรษฐกิจสมาชิกที่พัฒนาแล้ว มักให้ความส้าคัญกับประเด็นการเปิด
เสรีทางการค้า การลงทุน ในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง อาทิ การเปิดเสรีทางสาขาภาคบริการ
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การปรับกฎเกณฑ์ทางการค้าต่างๆ ที่จะเอื้อประโยชน์ในการเข้าตลาด การใช้มาตรฐานอื่นๆ ในการ
ก้าหนดกรอบการหารือ โดยมักอ้างถึงความจ้าเป็นเร่งด่วน มากกว่าเขตเศรษฐกิจสมาชิกที่ก้าลังพัฒนา
2) กระบวนการด้าเนินการแบบฉันทามติ ซึ่งท้าให้ความล่าช้าในการตัดสินใจ เนื่องจากต้อง
ได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากสมาชิก ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้เวลา และในบางโอกาสก็เป็น
ปั จ จั ย ที่ ถ่ ว งพั ฒ นาการของเอเปค ท้ า ให้ เอเปคไม่ ส ามารถมี พั ฒ นาการที่ รวดเร็ ว สอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์โลกในปัจจุบัน
3) การที่ เอเปค เป็น กรอบความร่วมมือที่ไม่มีข้อผูกมัด (non–binding) ได้ส่งผลให้การ
เปิดเสรีทางการค้าการลงทุนที่ยังไม่สามารถส่งผลที่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร ซึ่งมีผลกระทบต่ อความ
น่าเชื่อถือและความส้าคัญของเอเปค
4) เอเปคนั้นถูกก้าหนดให้เป็นองค์กรที่หลวม (loose) และ APEC Secretariat ไม่ได้รับ
mandate ให้ เป็ น ผู้ ก้ า กั บ ดู แ ล และขั บ เคลื่ อ นเอเปคโดยตรง นอกจากนี้ เจ้ า หน้ า ที่ program
director ซึ่งดูแลคณะกรรมการต่างๆ มากกว่า 40 คณะ ต่างประกอบด้วยนักการทูต หรือ เจ้าหน้าที่
จากหน่วยงานด้านการค้า ที่เขตเศรษฐกิจสมาชิกส่งไปประจ้าการในลักษณะ second–ment ซึ่งมี
ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และในบางกรณีอาจไม่สอดคล้องโดยตรงกับงานที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบดูแล ถึงแม้ว่า ขณะนี้ APEC Secretariat ก้าลังอยู่ในช่วงการปรับปรุงเพื่อให้เป็นองค์กรที่
รับผิดชอบด้านการท้าการศึกษา วิจัย และบริหารจัดการงบประมาณการด้าเนินการของเอเปคให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็ตาม
5) ในแต่ ล ะปี เอเปค ได้ รั บ งบประมาณในรูป แบบการให้ ต ามความสมั ค รใจของเขต
เศรษฐกิจ (voluntary contribution) ส้าหรับการด้าเนินโครงการ (ส่วนมากเป็นการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ) ต่างๆ ประมาณปีละ 10 ล้านดอลลาร์ เพื่อด้าเนินให้บรรลุเป้าหมายการเปิดเสรีทางการค้า
การลงทุน ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วในแต่ละปี เอเปคสามารถจัดสรรงบประมาณให้ข้อเสนอโครงการต่างๆ
จ้านวน 70–100 โครงการซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนมากเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และที่พัก ให้กับผู้เข้าร่วม
การประชุม ซึ่งอาจไม่ส่งผลต่อคุณภาพของโครงการต่างๆ ในภาพรวม
6) ณ ปั จจุบัน เอเปคก้าลังเผชิญปัญหาเรื่องข้อจ้ากัดด้านงบประมาณ เนื่องจากในช่วง
2–3 ปีที่ผ่านมา เขตสมาชิกที่เคยให้เงินสนับสนุนเอเปคด้วยความสมัครใจ โดยเฉพาะ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น
และออสเตรเลี ย ต่ างประสบปั ญ หาทางเศรษฐกิ จ ประกอบกับ การที่ เอเปคยังไม่ มี ผ ลงานที่ เป็ น
รูปธรรมในเรื่องการเปิดเสรีทางการค้า การลงทุน ท้าให้เขตสมาชิกดังกล่าวข้างต้น ประสบปัญหาทาง
การเมืองภายใน เนื่องจากมีความจ้าเป็นต้องชี้แจงถึ งความส้าคัญและความจ้าเป็นเร่งด่วนในการให้
การสนับสนุนงบประมาณแก่เอเปค ทั้งที่ยังไม่ผลเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ญี่ปุ่นได้ประกาศท่าทีว่าอาจต้อง
พิจารณาลดเงินสนับสนุนในส่วนของ trade and investment liberalization ให้เอเปคในอนาคต
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการด้าเนินการของคณะกรรมการด้านการค้าการลงทุนเป็นอย่างมาก
7) ปัจจุบัน แม้ว่าสมาชิกเอเปคได้ให้ความส้าคัญกับการคัดกรองคุณภาพของโครงการที่ได้
เงินสนับสนุนจากเอเปค โดยเน้นความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น
ต่อ เอเปคในภาพรวม อย่ างไรก็ ต าม เอเปคยั งคงมี ปั ญ หาในการติ ด ตามผล และประเมิ น ผลของ
โครงการต่างๆ ว่ามีประโยชน์มากน้อยอย่างไร และสามารถน้าผลการด้าเนินการไปต่อยอดได้อย่างไร
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(โครงการของเอเปค ส่วนมากเป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการจัดสัมมนา ในหัวข้อ และ
ประเด็นต่างๆ ตามที่ผู้น้าเขตเศรษฐกิจได้ก้าหนดไว้ในปฏิญญาผู้น้า)
8) ข้อจ้ากัดด้านบุคคลากรและความต่อเนื่อง โดยที่เอเปค ด้าเนินการโดยไม่มีข้อผูกมัด
ด้านกฎหมาย และใช้แนวทางการสร้างฉันทามติ ดังนั้น งานเอเปคจึงไม่ใช่งานจ้าเป็นเร่งด่วนต่อเขต
เศรษฐกิจนั้นๆ เมื่อเปรียบเทียบกับงานด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศอื่นๆ เช่น WTO หรือ กรอบ
ความตกลงการค้า ด้งนั้นจึงมีการหมุนเวียนบุคคลากรที่มาปฏิบัติงานเอเปคค่อนข้างบ่อย โดยเฉพาะ
ในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (ที่มา การสัมภาษณ์ Executive Director, APEC Secretariat) ท้าให้ขาด
ความต่อเนื่อง จากประสบการณ์ของผู้เขียนเองพบว่าในช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ ส้านักเลขาธิการ
เอเปค ระหว่างปี 2553–2557 ได้มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคของไทยถึง 3 ครั้ง
3.6 ทิศทางและแนวโน้มของเอเปคในอนาคต
เอเปคได้ประสบความส้าเร็จในระดับหนึ่งในด้านการส่งเสริมการค้า การลงทุน การร่วมกัน
หารือ และด้าเนิ นการเพื่อให้ เกิดความคืบหน้าเกี่ยวกับการลดอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี การ
ระงับข้อพิพาท การสนับสนุนการเจรจาของ WTO การลดขั้นตอนของพิธีศุลกากร และการอ้านวย
ความสะดวกของการเคลื่อนย้ายนักธุรกิจ การปฏิรูปโครงสร้างภายในของสมาชิกเอเปคเพื่อเอื้อต่อ
การค้าและการลงทุน รวมถึงการเตรียมความพร้อมให้แก่เขตเศรษฐกิจก้าลังพัฒนาในการรับมือกับ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเสรีในสาขาที่มีความส้าคัญ อาทิ สาขาการเกษตร วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พลังงาน รวมทั้งการจัดตั้งสาขาความร่วมมือใหม่ๆ ที่จะ
ช่วยสมาชิกในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น ด้านสาขาสุขภาพ การเตรียมความพร้อม
ส้าหรับภัยพิบัติ การต่อต้านการก่อการร้าย
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนแปลงไปมาก เอเปคได้ก้าวสู่ ยุคใหม่ ที่สมาชิกทั้ง 21
เขตเศรษฐกิจต้องเผชิญกับประเด็นต่างๆ ที่ท้าทายต่อระบบการค้าการลงทุน ซึ่งต่างเป็นประเด็นที่มี
หลายมิติและมีความซับซ้อนมากขึ้น อาทิ
1) การยกระดั บการรวมกลุ่ มทางเศรษฐกิ จในภู มิ ภาค (Regional Economic Integration–
REI)
2) การเจรจาความตกลงทางการค้าส้าหรับโลกในศตวรรษที่ 21 (21st Century High Quality
Agreement)
3) การค้าภาคบริการ (Services)
4) ประเด็นเรื่องห่วงโซ่คุณค่าโลก (Global Value Chain)
5) ประเด็ น การพั ฒ นาที่ ค รอบคลุ ม และการส่ งเสริ ม ให้ ทุ ก ฝ่ ายมี ส่ ว นร่ ว ม (Inclusive
Development and Inclusive Growth)
6) ก ารส ร้ างชุ ม ช น ที่ ยั่ งยื น แ ล ะแ ข็ งแ ก ร่ ง (Building Sustainable and Resilient
Communities)
7) การประเมินผลการด้าเนินการตามแผน APEC Growth Strategy 2010–2015
8) เศรษฐกิ จ อิ น เตอร์ เ น็ ต และเศรษฐกิ จ ดิ จิ ตั ล (Digital Economy and Internet
Economy)
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9) ความสะดวกในการท้าธุรกิจ (Ease of Doing Business Indicators–EoDB)
10) ความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Connectivity)
11) ประเด็นการค้าและการลงทุนมิติใหม่ (Next Generation Trade and Investment
Issues)
12) การก้าจัดอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี (NTMs/NTBs)
13) การสร้างมาตรฐานความร่วมมือในการออกกฎระเบียบ (ARCAM)
14) การสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีและต่อต้านมาตรการกีดกันทางการค้า
3.7 ท่าทีไทยต่อเอเปคในอนาคต
ผู้เขีย นเห็ น ว่า ตั้งแต่ก่อตั้งเอเปค ไทยได้รับประโยชน์จากเอเปคในมิติการเมืองระหว่าง
ประเทศ มากกว่ามิติเศรษฐกิจ และการค้าระหว่างประเทศ
สามารถกล่าวได้ว่า ไทยได้รับประโยชน์สูงสุดจากเอเปคในมิติการเมืองระหว่างประเทศเมื่อ
คราวที่ ไทยเป็ น เจ้ าภาพการประชุมเอเปคเมื่อ ปี ค.ศ. 2003 โดยไทยได้ ใช้ เวทีเอเปคในการแสดง
บทบาทและท่าทีว่า ไทยให้การสนับสนุนการส่งเสริมการเปิดเสรีทางการค้า การลงทุน และระบอบ
การค้าพหุภาคี ซึ่งไทยก็ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศว่าเป็นผู้มีบทบาทที่แข็งขัน และเป็นผู้น้า
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ ไทยได้ใช้เอเปคเป็นเวทีในการรับรู้ความเป็นไปต่างๆ
ในโลกเกี่ยวกับประเด็นการค้า การลงทุน และประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่างๆ อย่างไรก็ ตาม
ในส่วนของการปฏิบัติตามข้อเสนอต่างๆ โดยเฉพาะการเปิดเสรีทางการค้า การลงทุน ของเอเปคนั้น
ไทยได้ด้าเนินการต่างๆ ด้วยความระมัดระวัง และใช้แนวทางแบบ ASEAN Way ซึ่งเน้นความยืดหยุ่น
และด้าเนินการตามสภาพความพร้อมของไทยเป็นหลัก และใช้ประโยชน์จากการที่เอเปคไม่มีข้อผูกมัด
มาโดยตลอด โดยไทยพยายามหลีกเลี่ยงการถูกครอบง้าโดยเขตเศรษฐกิจที่พัฒ นาแล้ว โดยเฉพาะ
สหรัฐฯ และญี่ปุ่น
ในปั จจุ บัน โดยที่เอเปคได้ยกระดับเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่เป็นหนึ่ งใน
องค์กรที่มีส่วนในการก้าหนดมาตรฐานต่างๆ ของโลก อย่างเช่น OECD และWTO โดยสมาชิกเอเปค
ได้ขยายกรอบการหารือไปครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่มีความหลากหลาย และมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่ง
นอกจากนี้ ไทยจะเป็นเจ้าภาพเอเปคอีกครั้งในปี ค.ศ. 2022 (พ.ศ. 2565) ดังนั้น ไทยจึงจ้าเป็นต้อง
ทบทวน และก้าหนดท่าทีในการด้าเนินการในกรอบเอเปค ในห้วง 5–10 ปีโดยไทยจะต้องเพิ่มบทบาท
ผู้น้ าในสาขาที่ไทยได้รับ ผลประโยชน์ ยกระดับการมีส่ วนร่วมในเอเปคต่างๆ เพื่อให้ สอดคล้องกับ
ทิศทางของเอเปคในอนาคต และก้าหนดแนวคิดและท่าทีของหน่วยงานไทย และภาคเอกชนต่างๆ
เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกั นเพื่อประโยชน์ในมิติเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒ นาศักยภาพ
และเตรียมความพร้อมให้กับบุคคลากรที่ปฏิบัติงานเอเปคดังนี้
1) เรื่องก้าหนดมาตรฐานทางการค้าการลงทุนไทยต้องยอมรับว่า มาตรฐานหรือข้อเสนอ
ด้ านการเปิ ด เสรี ท างการค้ า การลงทุ น ต่ างๆ ที่ เอเปคได้ เสนอมาแล้ ว หรื อ ที่ จ ะเสนอในอนาคต
จะน้าไปสู่ข้อผูกมัดทางกฏมายในที่สุด ถึงแม้เอเปคจะยังคงไม่ยกเลิกแนวทางการด้าเนินการแบบที่
เป็นอยู่คือ ฉันทามติ ตามความสมัครใจ และไม่มีข้อผูกมัด แต่ข้อเสนอดังกล่าวที่มีการหารือในเอเปคก็
อาจะถูกบรรจุไว้ และมีข้อผู กมัดในกรอบความตกลงการค้าอื่นๆ อาทิ FTAAP ซึ่งไทยต้องเตรียม
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ความพร้อมในการปฏิบัติตามข้อเสนอดังกล่าว ทั้งในการปรับโครงสร้างกฎเกณฑ์การค้าการลงทุน
ต่างๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของไทยในมิติเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และเสริมสร้างความสามารถใน
การแข่งขันกับประเทศคู่ค้า
2)• ไทยต้องเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีการค้าในอนาคต ซึ่งเอเปคจะมีบทบาทส้าคัญ
ในการก้าหนดกรอบการจัดท้า FTAAP ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสาขาธุรกิจต่างๆ ที่
ไทยยังคงมีสาขาต่างๆ ที่ไทยยังมีข้อกังวล เช่น สาขาภาคบริการ การผลิต ภาคเกษตร ซึ่งเป็นประเด็น
ที่มีความละเอียดอ่อน และมีผลกระทบทางการเมืองสูง แต่ในขณะเดียวกันไทยมีความจ้าเป็นที่จะต้อง
เปิดเสรี ทั้งนี้ หากไทยไม่ยอมเปิดเสรีทางการค้าในสาขาดังกล่าว และสาขาอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนกับ
การได้รับสิทธิประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีที่จะเกิดขึ้น ไทยอาจถูกโดดเดี่ยว และเสียโอกาส
ทางการค้า การลงทุนกับสมาชิกเอเปคอื่นๆ
3) การยกระดับบทบาทไทยในเอเปคไทยต้องยกระดับการด้าเนินการในกรอบเอเปค เพื่อ
เป็ น ผู้น้ าในการวางแนวทางความร่วมมือในสาขาที่ไทยมีความได้เปรียบ และเป็นจุดแข็งของไทย
โดยเฉพาะในเรื่องของความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งไทยมีความเชี่ยวชาญทั้ง ในด้านการผลิต การตลาด
และการพัฒนาสินค้า เรื่องห่วงโซ่คุณค่าของโลก ซึ่งไทยมีบทบาทส้าคัญต่อการผลิตสินค้าต่างๆ ของ
โลกและการเป็นผู้ความส้าเร็จ และมีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา
4) การมีส่วนร่วมของไทยในประเด็นการพัฒนาไทยต้องหันมาให้ความส้าคัญกับประเด็น
เรื่องการพัฒนาซึ่งจะมีผลกระทบต่อไปไทยโดยตรง และสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของไทยใน
เอเปค เพื่อมีบทบาทในการก้าหนดแนวทาง และข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่อง
การพัฒนาเมือง (Urbanisation) ซึ่งไทยก้าลังประสบปัญหาความแออัด และประเด็นปัญหาทางสังคม
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น จากผลของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ประเด็นการก้าวข้ามmiddle income
trap ซึ่งเป็นเป้าหมายในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ และสังคมในอนาคต
5) การปรับแนวความคิด และแนวการท้างานร่วมกันของหน่วยงานไทยและภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับเอเปค จากประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ส้านักเลขาธิก ารเอเปคในช่วง 5ปีที่ผ่านมา
และจากการแลกเปลี่ยนทัศนะกับข้าราชการจากหน่วยงานอื่นๆ ที่รับผิดชอบงานด้านเอเปค รวมทั้ง
ผู้แทนภาคเอกชนไทย ที่ได้มีประสบการณ์ในการท้างานเอเปค ผู้เขียนเห็นว่า ผู้แทนหน่วยงานไทยมี
ความพอใจกับ ผลประโยชน์ ที่ห น่วยงานของตนได้รับโดยเฉพาะในด้านการพัฒ นาสมมรถภาพ ขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งเป็นงานหลักของ ECOTECH รวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้เวที
เอเปคในการพัฒ นาศักยภาพของบุคคลากรในด้านการเรียนรู้งานพหุ ภาคี และมีความพึงพอใจกับ
พัฒนาการของเอเปคในด้านการเปิดเสรีทางการค้า การลงทุน และเห็นว่าการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานไทยต่างๆ ที่เข้าร่วมเอเปค มีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง
อย่ างไรก็ต าม ผู้ แทนหน่ วยงานไทยบางหน่ว ยงาน ยังคงให้ ความส้ าคัญ และมีความ
ระมัดระวังในการพิจารณาก้าหนดนโยบายภายใน ที่เกี่ยวข้องกับการปรับ กฎเกณฑ์ เกี่ยวกับการเปิด
เสรีทางการค้า การลงทุน เนื่องจากข้อกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียผลประโยชน์จากการเปิดเสรีซึ่งอาจ
ส่งผลให้แต่ละหน่วยงานมองกรอบความร่วมมือเอเปคเพียงเฉพาะมุมมองที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนั้น
และไม่ได้มองเห็ น และอาจจะไม่มีความเข้าใจถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของเอเปคในภาพรวม
ดังนั้น หน่วยงาน และภาคเอกชนไทย ควรจะมีหารือ เพื่อบูรณาการแนวทางความคิดเห็นจากมุมมอง
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ขององค์กรนั้น ๆ ต่อเอเปค เพื่อที่จะช่วยในการก้าหนดท่าที และนโยบายของไทยในอนาคต ทั้งนี้
หน่วยงานไทย และภาคเอกชนควรมีแนวความคิดร่วมกันที่จะยกระดับการมีส่วนร่วมในเอเปคให้มี
บทบาทน้ามากขึ้น โดยใช้ประโยชน์ จากจุดเด่น และจุดด้อย ของเอเปคในการส่งเสริมผลประโยชน์
ของไทย
6) การพัฒ นาความพร้อมของข้าราชการและผู้แทนภาคเอกชนของไทยให้มีความพร้อม
และ ผู้แทนหน่วยงานไทย และภาคเอกชนต่างๆ ควรให้ความส้าคัญกับเรื่องการพัฒนาศักยภาพของ
บุคคลากรให้มีความพร้อม มีความต่อเนื่อง และมีความเข้าใจเกี่ยวกับเอเปคและผลประโยชน์ของ
เอเปค ทั้งในมิติการเมือง และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

บทที่ 4
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
ผู้เขียนเห็นว่าการก่อตั้งเอเปค เมื่อปี พ.ศ. 2532 เป็นไปตามแนวคิดของส้านักเสรีนิยมแนวใหม่
(Neo–Liberalism) ซึ่ ง W. Raymond Duncan แ ล ะ Barbara Jancar–Webster แ ล ะ Bob
Switky ได้ตั้งสันนิษฐานว่า การขยายตัวของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กระท้าได้โดยการขยาย
ความร่วมมือระหว่างประเทศ การจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศช่วยให้รัฐสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ
ด้วยสันติ และสันติภาพและความร่วมมือเกิดขึ้นภายใต้เครือข่าย ความเชื่อมโยง และความสัมพันธ์ใน
ห ล ากห ล ายรู ป แบ บ RobertKeohane แล ะ Joseph Nye ได้ ระบุ ใน ห นั งสื อ Power and
Interdependence เมื่อปี ค.ศ.1970 และปี ค.ศ. 2001 ได้อธิบายว่าความสั มพันธ์ระหว่างประเทศ
ภายหลั ง ยุ ค สงครามโลกมี ลั ก ษณะเป็ น “ระบบการพึ่ ง พาอาศั ย กั น อย่ า งซั บ ซ้ อ น” (Complex
Interdependence)
เอเปคมีวัตถุป ระสงค์ห ลักเพื่อส่งเสริมการเปิดเสรีทางการค้าการลงทุน และเป็นองค์กร
ระหว่างประเทศ ที่มีความแตกต่างจากกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศอื่ นๆ คือ เอเปคด้าเนินการ
บนพื้นฐานของฉันทามติ ความสมัครใจ ไม่มีข้อผูกมัดด้วยกฎหมาย โดย สมาชิกสามารถด้าเนินการ
ต่างๆ ในกรอบเวลาที่ยืดหยุ่น การจัดตั้งเอเปคเป็นผลสืบเนื่องจากความจ้าเป็นของการร่วมมือและ
พึ่งพากันทาง เศรษฐกิจเพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเพิ่มอ้านาจต่ อรองในเวทีการเจรจา และคาน
อ้านาจทางเศรษฐกิจของกลุ่มความร่วมมืออื่นๆ โดยเฉพาะสหภาพยุโรป
อย่างไรก็ตาม เอเปคยังคงมีปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อน และผลักดันให้ข้อเสนอ
ต่ า งๆ น้ า ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง และเห็ น ผลอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม และมี ค วามล่ า ช้ า ในการ
ด้าเนินการต่างๆ ตามก้าหนดเวลา
ผู้เขียนเห็นว่า ไทยได้รับประโยชน์จากเอเปคในมิติการเมืองระหว่างประเทศ มากกว่าด้าน
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์เบื้องต้นของไทยที่เข้าร่วมกับเอเปคตั้งแต่ต้น
อย่างไรก็ตาม เอเปคได้ก้าวสู่ยุคใหม่ ที่สมาชิกต้องเผชิญกับประเด็นต่างๆ ที่ท้าทายต่อระบการค้าการ
ลงทุน ซึ่งต่างเป็นประเด็นที่มีหลายมิติและมีความซับซ้อนมากขึ้น อาทิ การยกระดับการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิ จ ในภู มิ ภ าค (Regional Economic Integration–REI) การเจรจาความตกลงทางการค้ า
ส้ า หรั บ โลกในศตวรรษที่ 21 (21st Century High Quality Agreement) การค้ า ภาคบริ ก าร
(Services) ประเด็นเรื่องห่วงโซ่คุณค่าโลก (Global Value Chain) ประเด็นการพัฒ นาที่ครอบคลุม
และการส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม (Inclusive Development and Inclusive Growth) การสร้าง
ชุ ม ช น ที่ ยั่ งยื น แ ล ะ แ ข็ งแ ก ร่ ง (Building Sustainable and Resilient Communities) ก าร
ประเมินผลการด้าเนินการตามแผน APEC Growth Strategy 2010–2015 เศรษฐกิจอินเตอร์เน็ต
และเศรษฐกิจ ดิ จิ ตัล (Digital Economy and Internet Economy) ความสะดวกในการท้ าธุรกิ จ
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(Ease of Doing Business Indicators–EoDB) ความเชื่อมโยงของห่ วงโซ่อุปทาน (Supply Chain
Connectivity) ประเด็นการค้าและการลงทุนมิติใหม่ (Next Generation Trade and Investment
Issues) การก้าจัดอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี (NTMs/NTBs) การสร้างมาตรฐานความร่วมมือใน
การออกกฎระเบียบ (ARCAM) การสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีและต่อต้านมาตรการกีดกันทาง
การค้าดังนั้น ไทยมีความจ้าเป็นที่จะต้องก้าหนดท่าทีให้สอดคล้องกับทิศทางของเอเปคในอนาคตด้วย
การเพิ่มบทบาทน้าในสาขาที่ไทยมีความได้เปรียบ และมีความเชี่ยวชาญ อาทิ ความมั่นคงทางอาหาร
(food security) และเรื่องห่วงโซ่คุณค่าของโลก (GVC)
นอกจากนี้ เอเปคให้ความส้าคัญในเรื่องการยกระดับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ (Regional
Economic Integration) ซึ่ งผู้ น้ า ฯ ได้ เห็ น ชอบในการท้ าการศึ ก ษาเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ในประเด็ น ที่
เกี่ยวข้องกับการบรรลุการจัดตั้งเขตการค้าเสรีในเอเชีย–แปซิฟิก (FTAAP) โดยเห็นว่าเอเปคควรยึดมั่นใน
หลักการที่เน้นความร่วมมือแบบไม่ผูกพัน (non–binding) และเป็นไปโดยสมัครใจ (voluntary) ไว้
และใช้ ก รอบการเจรจาความตกลงการค้ า เสรี ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว เป็ น พื้ น ฐานอาทิ อ าเซี ย น+3 (EAFTA)
อาเซี ย น+6 (CEPEA) หรื อ Trans–Pacific Partnership (TPP) ทั้ ง นี้ FTAAP ควรเป็ น ความตกลง
การค้าเสรีรูปแบบใหม่ (next generation FTA) ที่ครอบคลุมมีคุณภาพสูงและสามารถลดอุปสรรค
ทางการค้าทั้งที่พรมแดนหลังพรมแดนและข้ามพรมแดน
การศึกษาข้อเปรียบเทียบระหว่างกรอบการเจรจา TPP และ RCEP: ผลกระทบที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นกับเอเปค โดยได้อ้างอิงบทวิจัยของPetri and Plummer (2013) ซึ่งได้ข้อสรุปว่า กรอบ TPP
น่าจะมีส่วนเพิ่มรายได้รวมของโลก (Global Income) ระหว่าง 233 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ถึง 2.3
ล้ านล้ านสหรั ฐ ฯ ให้ แก่ ส มาชิก FTAAP ที่ รวมอิ นเดีย เข้ าด้ ว ย และจะส่ งผลให้ ผ ลิ ตภั ณ ฑ์ ม วลโลก
World GDP เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 และผลประโยชน์ส่วนมากจะตกอยู่ที่ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ ใน
ส่ ว นของ ASEAN แล้ ว Petri and Plummer พบว่า กรอบความตกลงฯ TPP จะมี ผ ลประโยชน์
พอประมาณ (modest) แต่สมาชิก ASEAN4 ประเทศที่เป็นสมาชิก TPP แล้วก็จะได้รับประโยชน์
อย่ างมาก อย่ างไรก็ ต าม บทวิ จั ย ของ Petri and Plummer คาดการณ์ ว่ า หากสมาชิ ก ASEAN
ทั้งหมด (ยกเว้น ลาว และกัมพูชา) เข้าร่วม TPP แล้วก็อาจสร้างรายได้รวมทั้งหมดประมาณ 218
พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ ร้อยละ 6 ของ GDP ซึ่งจะสูงกว่ากรอบ RCEP ซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้
รวมประมาณ 78 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือร้อยละ 2 ของ GDP
โดยที่ไทยยังไม่ได้เข้าร่วมกรอบการเจรจา TPP ดังนั้น ไทยจึงจ้าเป็นต้องให้ความส้าคัญและ
ร่ว มผลั กดัน ให้ การเจรจาในกรอบ RCEP บรรลุ ผ ล เพื่อ รักษาผลประโยชน์ การเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศของไทย และรักษาโอกาสทางการค้า การลงทุนในภูมิภาค
4.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการศึกษาผลงานที่ส้าคัญของเอเปค รวมทั้งการวิเคราะห์จุดเด่น ปัญหาและอุปสรรค
ของเอเปคแล้ว ผู้เขียนมีข้อเสนอในเชิงนโยบายต่อกระทรวงการต่างประเทศ ดังนี้
4.2.1 ไทยจ้ าเป็ น ต้องยกระดับการด้าเนินการในเอเปค ให้ มีบ ทบาทมากยิ่งขึ้นในช่ว ง
5–10 ปี ข้างหน้ า ทั้ งนี้ เพื่อ เตรีย มการเป็น เจ้าภาพเอเปคในปี 2022 (พ.ศ. 2565) โดยกระทรวง
การต่างประเทศ ในฐานะผู้ประสานงานหลักของเอเปคจ้าเป็นต้องเริ่มหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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เพื่อก้าหนดท่าทีและ ก้าหนดเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อบรรจุเป็นวาระแห่งชาติ โดยใช้
ประสบการณ์ในคราวที่ไทยเป็นเจ้าภาพเอเปคครั้งแรกเมื่อปี 2003 ที่ไทยประสบความส้าเร็จในการ
เป็ น เจ้ า ภาพ เพื่ อ ส่ งเสริ ม สถานะภาพทางการเมื อ งและเศรษฐกิ จ ระหว่ างประเทศ และร่ว มกั น
ขับ เคลื่ อนในสาขาความร่ วมมือที่ ไทยมีค วามได้เปรียบ และมี ความเชี่ ยวชาญเช่น การที่ไทยเป็ น
ส่วนหนึ่งของห่วงโซ่คุณค่าโลก สาขาการเกษตร การท่องเที่ยว การต่อต้านการก่อการร้ายและการ
ต่อต้านการทุจริต
4.2.2 ไทยจ้ าเป็ น ต้ อ งใช้เอเปคเป็ น เวที ห ลั กในการ รับ รู้ และแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล และ
ประสบการณ์ต่างๆ จากสมาชิกเอเปคต่อไป และกระทรวงการต่างประเทศ จ้าเป็นต้องประสานงาน
อย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานไทยที่เข้าร่วมเอเปค เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันว่าไทยมีความจ้าเป็นต้อง
เปลี่ยนแนวทางการด้าเนินการในกรอบเอเปค จากเดิมที่ค่อนข้างระมัดระวังในการเปิดเสรี และให้
ความส้าคัญกับการคุ้มครองสาขาที่ไทยยังขาดความพร้อมมาเป็นการมีส่วนร่วมกับสมาชิกอื่นๆ ในการ
ขับเคลื่อนเอเปคในอนาคต เพื่อผลประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้าการลงทุน
ทั้งนี้ ไทยจ้าเป็นต้อง พิจารณาด้าเนินการ ที่สอดคล้องกับท่าทีและทิศทางของเอเปค และ
น้าเสนอผลงานและประสบการณ์ส้าคัญต่างๆ ของไทยในการเปิดเสรีทางการค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และในตัวอย่างความส้าเร็จใจสาขาความร่วมมือต่างที่เป็นประโยชน์
4.2.3 ไทยจ้าเป็นต้องให้ความส้าคัญกับประเด็นต่างๆ ที่ผู้น้าฯ ได้ก้าหนดไว้ให้เป็นแนวทาง
การด้าเนินการของเอเปคในอนาคต โดยเฉพาะประเด็นการค้าการลงทุนในศตวรรษที่ 21 การปฏิรูป
โครงสร้างระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องห่วงโซ่คุณค่าโลก (Global Value Chain) ซึ่งไทยมี
บทบาทส้าคัญ และมีความส้าเร็จอย่างมากในการบริหารจัดการ และได้มีประสบการณ์ในการแก้ไข
ปั ญ หาดังกล่ าวมาในช่ว งภัย พิ บั ติ น้าท่ วมในปี 2554 ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศ จะต้องเป็ น
หน่วยงานหลักในในการประสานและ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อมีส่วนในการก้าหนดท่าทีของ
เอเปคเพื่อเป็นประโยชน์ในภาพรวมและเพื่อประโยชน์ของไทย
4.2.4 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเจรจาเปิดเสรีการค้า FTAAP ดังต่อไปนี้
1) จากการศึ ก ษาข้ อ มู ล เปรี ย บเที ย บ และ การประเมิ น ความเป็ น ไปได้ แ ละ
ประโยชน์ของ Platform ต่างๆ ระหว่าง RCEP และ TPPในการจัดท้าความตกลงการค้า FTAAP จาก
มุมมองของข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ ผู้เขียนเห็นว่าไทยควรมีบทบาทส้าคัญอย่างยิ่ง ใน
การผลักดันให้เอเปค ใช้กรอบความตกลง ASEAN+3 และ ASEAN+6 (RCEP) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศไทยมากกว่า
2) กระทรวงการต่ างประเทศจ้าเป็ น ต้ อ งท้ างานร่ว มกั น กั บ กระทรวงพาณิ ช ย์
ในการรับฟังข้อคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ภาคส่วน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (หน่วยงานภาครัฐผู้ประกอบการแรงงานนักวิชาการและภาคส่วนอื่นๆ ) ได้ให้ข้อมูล
ข้อคิดเห็นข้อกังวลและข้อเสนอแนะต่อการท้าความตกลงเพื่อน้าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ถึงระดับ
ความพร้อมผลดี/ผลเสียรูปแบบและระดับการเปิดเสรีที่เหมาะสมและแนวทางการปรับตัว
3) กระทรวงการต่างประเทศควรร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ ในการมีส่วนร่วมกับ
สมาชิกเอเปค ในการจัดท้าการศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ (Collective Strategic Study) ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง FTAAP ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ไทยจะสามารถร่วมผลักดันให้เอเปค พิจารณาใช้
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ช่องทาง RCEP เป็นลู่ทางสู่การจัดตั้ง FTAAP เนื่องจากใน RCEP เป็นกรอบความตกลงการค้าฯ ที่
ไทย และ ASEAN มีส่วนร่วม และมีอ้านาจต่อรองรวมกัน และเอื้ออ้านวยต่อการเปิดเสรีทางการค้า
ของไทย มากกว่ากรอบความตกลง TPP
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ผลกระทบของเขตการค้าเสรีเอเชีย–แปซิฟิคต่อประเทศไทย
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ศึกษาความเป็นไปได้
ในการจั ดท้าเขตการค้าเสรี ในภู มิภ าคเอเชีย –แปซิฟิก (พ.ศ. 2555) และวิเคราะห์ ผ ลกระทบจาก
FTAAP ที่ มี ต่ อ ประเทศไทยโดยการจ้ า ลองสถานการณ์ ด้ ว ยแบบจ้ า ลอง GTAP ซึ่ ง แบ่ งออกเป็ น
3 สถานการณ์คือสถานการณ์ที่ 1 (Scenario 1) ระดับการเปิดตลาดสินค้า100% สถานการณ์ที่ 2
(Scenario 2) ระดับการเปิดตลาดสินค้า 100% และลดอุปสรรคการค้าและการลงทุนภาคบริการลง
20% และสถานการณ์ที่ 3 (Scenario 3) ระดับการเปิดตลาดสินค้า 100% และลดอุปสรรคการค้า
และการลงทุนภาคบริการลง 40% การศึกษาในแต่ละสถานการณ์ จะแบ่งออกตามกรณีใช้เขตการค้า
เสรีต่างๆ เป็นฐานในการสร้างเขตการค้าเสรีเอเชีย –แปซิฟิค ได้แก่ อาเซียน+3, อาเซียน+6, TPP
กรณีไทยเข้าร่วมและไม่เข้าร่วม
ผลการศึกษาพบว่าในภาพรวมหากพิจารณาตัวแปรมหภาคส้าคัญๆ เช่นสวัสดิการสังคมซึ่ง
สะท้อนความกินดีอยู่ดีของสังคมในภาพรวมการส่งออกดุลการค้าอัตราเงินเฟ้อรายได้ครัวเรือนและ
ภาครัฐจะพบว่าในระยะยาวการเปิดเสรี FTAAP ส่งผลดีต่อตัวแปรมหภาคทุกตัวไม่ว่าจะใช้กรอบใด
เป็นฐานในการเปิดเสรียกเว้นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ที่
เพิ่มขึ้นซึ่งผันแปรตามระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้เขตการค้าเสรีฯ จะส่งผลให้ช่องว่างระหว่างรายได้ของแรงงานไร้ฝีมือและแรงงาน
มีฝี มือลดลงซึ่งพิ จ ารณาได้จ ากอัตราการเพิ่ม ของค่าจ้างของแรงงาน 2 กลุ่ ม โดยอัต ราค่ าจ้างของ
แรงงานไร้ฝีมือจะเพิ่มขึ้น ในอัตราสูงกว่าอัตราค่าจ้างของแรงงานมีฝีมือช่อ งว่างของรายได้ระหว่าง
แรงงาน 2 กลุ่มจึงลดลงอย่างไรก็ตามในระยะสั้นการเปิดเสรี FTAAP ส่งผลลบต่อตัวแปรมหภาคบาง
ตัวได้แก่ปริมาณการส่งออกลดลงดุลการค้าลดลงและอัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบในเชิงผลประโยชน์ส่วนเพิ่มที่ได้รับ (Marginal Benefit) ระหว่าง RTAs ที่ใช้
เป็นฐานสู่ FTAAP พบว่าการเกิดขึ้นของ ASEAN+3 ท้าให้ประเทศไทยได้รับผลประโยชน์ในด้าน GDP
Growth ที่ เพิ่ ม ขึ้ น และการเติ บ โตของผลผลิ ต ของอุ ต สาหกรรมรายสาขาสู งกว่ า การพั ฒ นาจาก
ASEAN+3 เป็ น ASEAN+6 และการเกิด ขึ้ น ของ TPP ส่ ว นเมื่ อ เปรียบเที ย บผลประโยชน์ โดยรวม
(Overall Benefit) พบว่าในระยะยาวประเทศไทยจะได้ รับ ผลกระทบด้ านมู ล ค่ าการส่ งออกและ
ดุ ล การค้ า ที่ เพิ่ ม ขึ้ น ด้ า นอั ต ราเงิ น เฟ้ อ ที่ ล ดลงด้ านมู ล ค่ า การลงทุ น ที่ เพิ่ ม ขึ้ น จากการเกิ ด ขึ้ น ของ
ASEAN+3 และ TPP ซึ่งไทยเข้าร่วมพร้อมกันสูงกว่าการเกิดขึ้นของ (ก) ASEAN+6 และ TPP ซึ่งไทย
เข้าร่วม (ข) ASEAN+6 (ค) ASEAN+3 และ (ง) TPP กรณีไทยเข้าร่วมตามล้าดับ
นอกจากนี้ การวิเคราะห์ ผ ลกระทบในระดับสาขาการผลิ ตพบว่า FTAAP ส่ งผลให้ ระดั บ
ผลผลิต (Output) ของทุกสาขาการผลิตเกิดการขยายตัวในระยะยาวไม่ว่าจะใช้กรอบการค้าเสรีใด
เป็นฐานในการเปิดเสรีโดยอยู่ในช่วงระหว่าง 1.71% ถึง 26.24% แต่ในระยะสั้น FTTAP จะท้าให้บาง
สาขาการผลิตลดลง ในขณะที่บางสาขาการผลิตมีการขยายตัวในระดับสูงโดยระดับผลผลิตมีการ
เปลี่ยนแปลงในช่วงระหว่าง–15.33% ถึง 61.78% ซึ่งสาขาเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบในทางบวก
และลบอย่างมีนัยส้าคัญมีดังต่อนี้
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สาขาเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบในทางบวกได้แก่ (1) อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะมีการขยายตัวของ
ผลผลิต 26.2% ในระยะยาวโดยเกิดจากการขยายตัวของการส่งออกในขณะที่อุปสงค์ภายในประเทศ
ลดลง (2) อุตสาหกรรมหนักซึ่งจะมีการขยายตัวของผลผลิต 21.9% ในระยะยาวโดยการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เกิดจากการส่งออกที่ขยายตัว (3) ก่อสร้างซึ่งผลผลิตจะมีการขยายตัวถึง 60%
ในระยะสั้นและ 18.1% ในระยะยาวเนื่องจากการขยายตัวของอุปสงค์ภายในประเทศซึ่งเกิดจากภาค
การลงทุนที่ขยายตัว (4) สิ่งทอเสื้อผ้าซึ่งมีการขยายตัวในระยะยาว17.7% แม้ว่าในระยะสั้นจะเกิดการ
หดตัว 8.7% ก็ตามการขยายตัวของอุต สาหกรรมเกิดจากการขยายตัว ของการส่ งออกโดยตลาด
ส่งออกที่มีการขยายตัวสูงสุดในเชิงมูลค่าการส่งออกคือสหรัฐอเมริกา (5) อุตสาหกรรมเบาซึ่งมีการ
ขยายตัว 14.4% ในระยะยาวแม้ว่าในระยะสั้นจะเกิดการหดตัว 10.3% ก็ตาม
การขยายตัวของอุตสาหกรรมเกิดจากการขยายตัวของการส่งออกโดยตลาดส่งออกที่มีการ
ขยายตั ว สู งเรี ย งล้ าดั บ จากมากไปหาน้ อ ยคื อ สหรัฐ อเมริก าสหภาพยุโรปจี น และญี่ ปุ่ น นอกจากนี้
อุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวเกินกว่าร้อยละ 10 ในระยะยาวได้แก่อาหารแปรรูปผลิตภัณฑ์เคมียาง
และพลาสติกยานยนต์และชิ้นส่วนโดยมีสาเหตุมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของตลาดน้าเข้าราคา
ส่งออกของไทยที่ลดลงมากกว่าประเทศคู่แข่งจากการลดอัตราภาษีน้าเข้าของประเทศคู่ค้าส่วนสาขา
บริการที่มีการขยายตัวเกินกว่าร้อยละ 10 โดยเป็นผลมาจากการขยายตัวของอุปสงค์ในประเทศและ
การลดลงของราคาวัตถุดิบคือการขนส่งทางน้้า การค้าส่งค้าปลี กการเงินไฟฟ้าการผลิตหรือส่งแก๊ส
ประปาการขนส่งทางอากาศการสื่อสารและการประกันภัย
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Income Effects and Export Effects of TPP, RCEP and FTAAP
ตารางที่ 1 Income Effects of TPP, RCEP and FTAAP
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ตารางที่ 2 Export Effects of TPP, RCEP and FTAAP
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