
::: รูจัก “เอเปค” หรือยัง??? :::
โดย…อ.จิตสุภัคสินี  สุขสืบนุช

สวนวิชาการทั่วไป

ฐานะที่ประเทศไทยจะเปนเจาภาพจัดการประชุมผูนําเศรษฐกิจเอเปค  คร้ังที่ 11 
ระหวางวันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2546 ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีผูนําสมาชิกเอเปค
จาก 21 เขตเศรษฐกิจ  อาทิ  สหรัฐอเมริกา  จีน  ญ่ีปุน  เกาหลีใต  แคนาดา  รัสเซีย  

ออสเตรเลีย  เปนตน  เขารวมการประชุม  โดยกอนหนานั้นจะมีการประชุมระดับเจาหนาที่อาวุโส  ในวัน
ที่ 14 – 15 ตุลาคม 2546  และการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปค  ในวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2546  ซึ่งคาด
วาจะมีคณะผูแทนจากสมาชิกเอเปค  และผูส่ือขาวจากทั่วโลกเดินทางมารวมประชุมประมาณ 2,500 - 
3,000 คน  จึงเปนโอกาสอันดีในการรวบรวมเรื่องราวที่สําคัญเกี่ยวกับ “เอเปค” มาเผยแพรเปนความรู  
ความเขาใจในเบื้องตนแกผูที่สนใจ สวนผูที่ประสงคศึกษาในรายละเอียดยิ่งขึ้น ก็สามารถที่จะคนควาหา
ขอมูลเพิ่มเติมไดจากเอกสารและเว็บไซตที่เกี่ยวของซึ่งระบุไวทายบทความนี้ตอไป

เอเปคคืออะไร
เอเปค (APEC) คือ  คํายอมาจาก Asia – Pacific Economic Cooperation  หรือ  ความรวมมือ

ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเซียและแปซิฟค

ปจจุบันมีสมาชิกทั้งหมดกี่ชาติ  อะไรบาง
21 ชาติ  ประกอบดวย

- สมาชิกกอต้ัง 12 ชาติ  ไดแก  มาเลเซีย  สิงคโปร  อินโดนีเซีย  ฟลิปปนส  ไทย  บรูไน  แคนาดา
สหรัฐอเมริกา  ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด  เกาหลีใต  และญี่ปุน

- รับสมาชิกเพิ่ม 3 ชาติ ในป ค.ศ.1991  ไดแก  จีน  ฮองกง  และไตหวัน
- รับสมาชิกเพิ่ม 2 ชาติ ในป ค.ศ.1993  ไดแก  เม็กซิโก  และปาปวนิวกินี
- รับสมาชิกเพิ่ม 1 ชาติ ในป ค.ศ.1994  ไดแก  ชิลี
- รับสมาชิกเพิ่ม 3 ชาติ ในป ค.ศ.1998  ไดแก  เวียดนาม  รัสเซีย  และเปรู

กอต้ังเมื่อใด
กอต้ังขึ้นจากการประชุมรัฐมนตรีของประเทศในแถบเอเซีย – แปซิฟค   เมื่อเดือนพฤศจิกายน 

พ.ศ.2532 (ค.ศ.1989) ณ กรุงแคนเบอรรา  ประเทศออสเตรเลีย

  ใน
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วัตถุประสงคและหลักการของความรวมมือที่สําคัญของเอเปคคืออะไร
วัตถุประสงค

1. สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการคาของภูมิภาคของโลก
2. พัฒนาและสงเสริมระบบการคาพหุภาคี  และสนับสนุนผลักดันใหการเจรจาการคาหลายฝายของ

แกตต (GATT) รอบอุรุกวัย (ซึ่งตอมาไดจัดตั้งเปนองคกรการคาโลก : WTO) ประสบความสําเร็จ
3. ศึกษาลูทางในการเปดเสรีการคาในภูมิภาค  ในลักษณะที่มิใชการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ  เพื่อกีด

กันประเทศนอกกลุม
4. ขยายความรวมมือในสาขาเศรษฐกิจที่สนใจรวมกัน
5. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการไหลเวียนของสินคา  บริการ  ทุน  และเทคโนโลยีระหวางกันโดยเสรี

หลักการของความรวมมือที่สําคัญ
1. เปนเวทีสําหรับการปรึกษาหารือ (Consultative Forum) ที่เกี่ยวกับประเมินทางเศรษฐกิจ
2. ยึดหลักฉันทามติ (Consensus) โดยจะใชการเจรจาเพื่อหาขอยุติ  ไมใชหลักเสียงขางมาก
3. ยึดหลักความสมัครใจ (Voluntarism) ไมมีลักษณะบังคับและไมมีบทลงโทษ
4. ยึดหลักการไมเลือกปฏิบัติ (Non – Discrimination) โดยยอมรับความเสมอภาคของประเทศสมาชิก
5. ยึดหลักผลประโยชนรวมกัน  โดยคํานึงความแตกตางของระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  ระบบ

สังคม  และการเมืองของประเทศสมาชิก

โครงสรางของเอเปคเปนอยางไร
1. การประชุมผูนําเศรษฐกิจเอเปค (APEC Economic Leaders Meeting) กําหนดใหมีการประชุมใน

ชวงเดือนพฤศจิกายนของทุกป         ประเทศเจาภาพจะหมุนเวียนสลับกันไประหวางประเทศกลุม
อาเซียน  และนอกกลุมอาเซียนในอัตรา 1 : 2

2. การประชุมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Meeting) จัดประชุมชวงเวลาเดียวกับการประชุมผูนํา  โดย
รัฐมนตรีตางประเทศและรัฐมนตรีพาณิชยของสมาชิกเปนตัวแทนเขาประชุม

3. การประชุมระดับเจาหนาที่อาวุโส (Senior Official Meeting : SOM) จัดประชุมปละ 3 – 4 คร้ัง  
ปลัดกระทรวงการตางประเทศหรือตัวแทนที่สมาชิกกําหนดเปนผูเขาประชุม  มีหนาที่พิจารณาการ
ดําเนินงานของเอเปคในทุกๆ ดาน  ควบคุมสํานักเลขาธิการเอเปค  และดูแลงบประมาณกิจกรรม
ตางๆ เปนตน
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4. คณะกรรมการระดับเจาหนาที่อาวุโสดานความรวมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ (SOM
Subcommittee on ECOTECH) ประชุมปละ 3 คร้ัง  ทําหนาที่กําหนดนโยบายและติดตามผลงาน
ความรวมมือดานเศรษฐกิจและวิชาการ

5. คณะทํางาน (Working Group) แบงเปน 12 คณะ  ไดแก  ดานการพัฒนาทรัพยากร  ดานวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรม  ดานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม  ดานพลังงาน
ดานการขนสง  ดานการโทรคมนาคม  และขอมูลขาวสาร  ดานการทองเที่ยว  ดานการสงเสริมการ
คา  ดานขอมูลการคาและการลงทุน  ดานการอนุรักษทรัพยากรทางทะเล  ดานการประมง  ดาน
ความรวมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ  และดานโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

6. การประชุมคณะกรรมการ (Committee) จัดประชุมปละ 2 – 4 คร้ัง  มีทั้งหมด 3 คณะ  ไดแก  ดาน
การคาและการลงทุน  ดานเศรษฐกิจ  และดานงบประมาณและการบริหาร

7. สํานักเลขาธิการเอเปค (Secretariat Office) สํานักเลขาธิการตั้งอยูที่ประเทศสิงคโปร  ทําหนาที่ดู
แลงานบริหารและงบประมาณ  รวมทั้งสนับสนุนการทํางานของคณะทํางานและคณะกรรมการ
ตางๆ ของเอเปค

นอกจากนี้เอเปคยังมีกลไกเฉพาะกิจซึ่งจัดประชุมเปนครั้งคราว  เชน
- การประชุมระดับรัฐมนตรีสาขาตางๆ  เชน  สาขาสิ่งแวดลอม  การศึกษา  คมนาคม

เปนตน
- สภาที่ปรึกษาธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council, ABAC) กอต้ังในป 1996

เปนกลุมภาคธุรกิจในชาติสมาชิกเอเปค  ทําหนาที่ใหคําแนะนําในรูปเอกสารใหแกรัฐมนตรี
และผูนําเอเปค

วิวัฒนาการและผลงานของเอเปคที่สําคัญมีอะไรบาง
การประชุมป ค.ศ.1989 การกอต้ัง APEC ณ กรุงแคนเบอรรา  ประเทศออสเตรเลีย
การประชุมป ค.ศ.1990 ณ ประเทศสิงคโปร
การประชุมป ค.ศ.1991 ณ กรุงโซล  ประเทศเกาหลีใต  ไดมีการจัดตั้งคณะทํางาน (Working Group)
การประชุมป ค.ศ.1992 ณ กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย  ไดเสนอจัดตั้งสํานักเลขาธิการเอเปค  และ
กลุมผูทรงคุณวุฒิ (Eminent Person Group, EPG) ซึ่งเปนกลุมนักวิชาการที่ใหขอเสนอแนะแกแผน
ความรวมมือตางๆ
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การประชุมป ค.ศ.1993 ณ เมืองซีแอตเติล  ประเทศสหรัฐอเมริกา   เปนการประชุมสุดยอดผูนําเอเปค
เปนครั้งแรก  เอเปคจะสนับสนุนการเจรจาการคาพหุภาคีและจะทําใหเอเซียแปซิฟค  เปนภูมิภาคนิยม
แบบเปด
การประชุมป ค.ศ.1994 ณ เมืองโบเกอร  ประเทศอินโดนีเซีย  ไดมีการประกาศปฏิญญาโบเกอร 
(Bogor Declaration) ระบุใหสมาชิกที่เปนประเทศพัฒนาแลว  เปดเสรีภายในป ค.ศ.2010  และสมาชิก
ที่เปนประเทศกําลังพัฒนาตองเปดเสรีภายในป ค.ศ.2020
การประชุมป ค.ศ.1995 ณ เมืองโอซากา  ประเทศญี่ปุน  ไดมีการประกาศแผนปฏิบัติการโอซากา  และ
แผนหลักการ 3 เสาหลักของเอเปค  กลาวคือ  การเปดเสรีการคาและการลงทุน  การอํานวยความ
สะดวกในการเปดเสรี  และความรวมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ
การประชุมป ค.ศ.1996 ณ อาวซูบิก  ประเทศฟลิปปนส  ไดรับรองแผนปฏิบัติการมนิลา  และแผน
ปฏิบัติการของแตละประเทศสมาชิก  ตลอดจนแผนปฏิบัติการรวมเพื่อการเปดเสรี  และการอํานวย
ความสะดวกดานการคาและการลงทุน
การประชุมป ค.ศ.1997 ณ เมืองแวนคูเวอร  ประเทศแคนาดา  ไดมีมติใหมีการเปดเสรีลวงหนาราย
สาขาตามความสมัครใจจํานวน 9 รายสาขา
การประชุมป ค.ศ.1998 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร  ประเทศมาเลเซีย  ไดใหความสนใจความรวมมือทาง
เศรษฐกิจ  วิชาการและสังคม
การประชุมป ค.ศ.1999 ณ เมืองโอคแลนด  ประเทศนิวซีแลนด  ยังคงเนนประเด็นทางสังคม  และ
ประเด็นนอกความรวมมือทางเศรษฐกิจ เชน ปญหาติมอรตะวันออก ประเด็นที่จีนจะเขาเปนสมาชิก 
WTO
การประชุมป ค.ศ.2000 ณ ประเทศบรูไน  ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  การ
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
การประชุมป ค.ศ.2001 ณ เมืองเซี่ยงไฮ  ประเทศจีน  ไดมีการออกแถลงการณตอตานการกอการราย  
ซึ่งบดบังประเด็นความรวมมือทางเศรษฐกิจ

ผลกระทบตอประเทศไทยเปนอยางไร
ในฐานะประเทศไทยเปนสมาชิกกอต้ัง  จึงไดรับประโยชนจากการเขารวมเอเปคเปนอยางมาก  

เชน  การขยายตัวทางการคาลงทุน  ความรวมมือในกรอบ ECOTECH  เชน  การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย  การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  ตลอดจนโครงการความชวยเหลือทางสังคม  
เปนตน นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีบทบาทเดนในฐานะเคยเปนเจาภาพการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปค  
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คร้ังที่ 4  ในป ค.ศ.1992  การเปนผูจัดทําขอเสนอและเปนประธานการเปดเสรีลวงหนาสาขาอัญมณีและ
เครื่องประดับ  การเปนประธานรวมกับประเทศสหรัฐอเมริกาในคณะทํางานดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

แตอยางไรก็ตาม  แมไทยจะไดรับประโยชนจากเอเปค  ประเทศไทยก็ควรตระหนักถึงผลกระทบ
ที่จะตองเกิดขึ้นจากการเปดเสรีทางการคาและการลงทุนในอนาคต  ซึ่งผูผลิตในภาคเกษตรและอุตสาห-
กรรมที่มีประสิทธิภาพต่ํา  อาจตองเสียตลาดใหแกผูผลิตจากนอกประเทศ  รัฐบาลไทยจะตองดําเนิน
การบรรเทาผลกระทบดังกลาว  เชน  การศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  เพื่อเสริมสรางทักษะของ
แรงงานและผูประกอบการ  การวิจัยและพัฒนาผลิตผลตางๆ เปนตน  มิฉะนั้น  การเปดเสรีโดยมิได
เตรียมความพรอมอยางเพียงพอ  อาจจะเปนการนําหายนะมาสูประชาชนและประเทศชาติในที่สุด

ในระหวางวันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2546 ซึ่งประเทศไทยเปนเจาภาพการประชุมผูนําเอเปค  จึงนา
จะเปนโอกาสดีที่นอกจากประเทศไทยจะเสริมสรางบทบาทในเวทีระหวางประเทศใหเขมแข็งและเปนที่
ยอมรับแลว  ยังจะสามารถผลักดันแนวความคิดและความรวมมือตางๆ รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนเอเชีย 
(Asian Funds) และความรวมมือดาน SMEs อีกดวย
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