
 
Strategic Studies Center  
National Defence Studies Institute 
Royal Thai Armed Forces Headquarters 
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  
กองบัญชาการกองทัพไทย 

   เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความม่ันคง                                  ฉบับที่ ๑/๖๖ (๑ – ๓๑ ต .ค .๖๕) 
 

 

f   S S C c u s  
            ประเทศไทยเตรียมพร้อมให้การต้อนรับผู้แทนสมาชิกเขตเศรษฐกิจที่จะเดินทางเข้าร่วมในการประชุมผู้น าเอเปค (Asia
-Pacific Economic Cooperation: APEC) ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ และการประชุมอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
และพร้อมแสดงจุดยืนต่อบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการเปิดเสรีการค้าการลงทุน รวมถึงความร่วมมือ  
ในด้านต่าง ๆ อันจะน าไปสู่การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม ยั่งยืน และความม่ังคั่งของประชาชนในภูมิภาค 
ตามแนวคิดหลัก“เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันสู่สมดุล” หรือ “Open. Connect. Balance.”... 

ความเป็นมาของความร่วมมือเอเปค (APEC) 
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific  

Economic Cooperation: APEC) หรอืเอเปค๑ คอื เวทคีวามรว่มมอืทางเศรษฐกจิใน
ภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ก่อต้ังข้ึนเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๒ โดยมีเป้าหมายหลัก คือ  
การสง่เสรมิการเปดิเสรกีารคา้ การลงทนุ รวมถึงความรว่มมอืในด้านมติิสงัคม และ
การพฒันาด้านอื่น ๆ เพื่อน าไปสู่การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่
ครอบคลมุในทกุมติิ ยัง่ยนื และความมัง่คัง่ของประชาชนในภมูภิาค ในปจัจบุนัเอเปค
มีสมาชิกจ านวน ๒๑ เขตเศรษฐกิจ ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา แคนาดา 
ออสเตรเลีย นิวซแีลนด์ ญีปุ่น่ เกาหลใีต้ สงิคโปร์ อนิโดนีเซยี มาเลเซยี บรไูน 
ฟลิปิปนิส ์ไทย จนี จนีไทเป ฮอ่งกง ปาปวันิวกนีิ เมก็ซโิก ชลิ ีเปร ูเวียดนาม และ
รสัเซยี โดยไทยเปน็หน่ึงใน ๑๒ เขตเศรษฐกจิผูร้ว่มกอ่ต้ัง ซึง่เอเปคมปีระชากรรวม
ประมาณ ๑ ใน ๓ ของโลก โดยมผีลติภณัฑ์มวลรวม (GDP) รวมกนัประมาณ ๑,๗๐๐ 
ลา้นลา้นบาท ซึง่เปน็ GDP ทีเ่กนิครึง่ของ GDP โลก และมมีลูคา่การคา้รวมกนัเกอืบ
ครึง่หน่ึงของการคา้โลก   

ในป ีพ.ศ.๒๕๖๓ ประเทศสมาชกิใหก้ารรบัรองวสิยัทศัน์ปตุราจายา๒ เพ่ือเปน็
เปา้หมายในการก าหนดทศิทางการด าเนินงานของเอเปคในอกี ๒๐ ปข้ีางหน้า โดยมี
สาระส าคญั ดังน้ี (๑) การคา้และการลงทนุ เน้นย้ าทีภ่มูภิาคเอเปคจะต้องมพีลวัต
และเชือ่มโยง โดยมุง่มัน่การด าเนินงานบนพืน้ฐานความสมคัรใจ ไมผ่กูพนั และมี
ฉันทามติ สนับสนุนการด าเนินงานของระบบการค้าพหุภาคี เพื่อน าไปสู่
สภาพแวดลอ้มทางการคา้โลกทีม่เีสถียรภาพ คาดการณไ์ด้ และการรวมกลุม่ทาง
เศรษฐกิจระดับภูมิภาค เพื่อน าไปสู่การจัดท าเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก  
(Free Trade Area of the Asia-Pacific: FTAAP) ทีม่มีาตรฐานสงูและครอบคลมุ  
(๒) นวัตกรรมและการเข้าสูยุ่คดิจทิลั โดยสง่เสรมิใหป้ระชาชนและการด าเนินธุรกจิ
สามารถมีส่วนร่วมและเติบโตอย่างเชื่อมโยงกันด้วยนวัตกรรมดิจิทัล และ  
(๓)  การเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิทีม่คีวามเข้มแข็ง สมดุล มัน่คง ย่ังยืน และ
ครอบคลมุ เพือ่เสรมิสรา้งการเจรญิเติบโตทีม่คีณุภาพ น ามาซึง่ผลประโยชน์ทีช่ดัเจน 
และความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนของประชาชน เน้นเรื่องการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 
ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิและวิชาการ เพือ่ใหป้ระชาชนมทีกัษะและความรูส้ าหรบั
อนาคต รวมทัง้รบัมอืกบัประเด็นด้านสิง่แวดลอ้ม ซึง่รวมถึงการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ และภยัพิบติัต่าง ๆ    

หัวข้อหลักของเอเปค (APEC) ๒๕๖๕   
การเปน็เจา้ภาพการประชมุเอเปคของไทยในป ีพ.ศ.๒๕๖๕ มพีลวัตและ

ความทา้ทาย เน่ืองจากสภาวการณโ์ควิด-๑๙ ทีท่กุประเทศก าลงัปรบัตัว เพ่ือฟ้ืนฟู
เศรษฐกจิและเตรยีมพรอ้มรบัมอืความทา้ทายใหม ่ๆ  ประเทศไทยจงึใหค้วามส าคญั
กบัการปรบัตัวและฟ้ืนฟูเศรษฐกจิในยุคหลงัโควิด-๑๙ ทีค่รอบคลมุในทกุมติิ สมดุล 
และย่ังยืน โดยในปน้ีีได้ก าหนดหวัข้อหลกั คอื “Open. Connect. Balance.” 
หรอื “เปดิกวา้ง สรา้งสมัพนัธ ์เชือ่มโยงกันสูส่มดุล” เพ่ือเปดิกว้างสูท่กุโอกาสด้าน
การคา้และการลงทนุ การสง่เสรมิการรวมตัวทางเศรษฐกจิในภมูภิาค เพ่ือสรา้ง
โอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคม เชือ่มโยงในทุกมติิ เพ่ือฟ้ืนฟู 
การเดินทางระหว่างกนัทีส่ะดวกและปลอดภยั รวมถึงการเพ่ิมความเชือ่มโยงทาง
ดิจทิลั รวมทัง้สง่เสรมิการเจรญิเติบโตทีเ่น้นสรา้งสมดุลในทกุด้านมากกว่าการสรา้ง
ก าไร ผา่นการด าเนินธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบโดยค านึงถึงสิง่แวดลอ้ม การสรา้ง
ความมั่นคงทางอาหารและการเกษตร เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน   
 อนัสอดคลอ้งตามวิสยัทศัน์ปตุราจายาทีว่างไว้ทัง้ ๓ ประเด็นหลกั๓ ดังน้ี  
(๑) การสง่เสรมิการคา้การลงทนุเสรแีละการรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิในภมูภิาค อนัจะ
เปน็หวัใจส าคญัของเอเปคผา่นการขับเคลือ่นการเจรจาเขตการคา้เสรเีอเชยี-แปซฟิิก 
(FTAAP) ในบรบิทของการเจรญิเติบโตหลงัโควิด-๑๙ ทีจ่ะต้องย่ังยืน สมดุล และเปน็
ประโยชน์ต่อทกุภาคสว่น (๒) สง่เสริมการเดินทางสะดวกและปลอดภยั ผา่น 
การจดัต้ังกลไก APEC Safe passage Taskforce เพ่ือหารอืแนวทางทีจ่ะสง่เสรมิ 
การเดินทางทีส่ะดวกและปลอดภยัให้ครอบคลมุย่ิงข้ึน และ (๓) การส่งเสริม 
การเจรญิเติบโตทีย่ั่งยืนและครอบคลมุในเอเปค ด้วยการจดัท าเอกสารผลลพัธ์ระดับ
ผูน้ า เพ่ือเรง่การพัฒนาตามแผนงานของเอเปคไปสูก่ารเติบโตอย่างเข็มแข็ง ยืดหยุ่น 
ย่ังยืน ครอบคลมุ และสมดุลในยุคหลงัโควิด-๑๙ ด้วยแนวคดิเศรษฐกจิชวีภาพ 
เศรษฐกจิหมนุเวียน และเศรษฐกจิสเีขียว (Bio-Circular-Green Economy Model 
หรอื BCG) มาเปน็ประเด็นทีจ่ะผลกัดันต่อไป 

ทัง้น้ี ในปน้ีีใช ้“ชะลอม” เปน็สญัลกัษณ ์สือ่แทนการคา้ขายทีม่มีาแต่
โบราณ โดยใชเ้สน้ตอกไมไ้ผส่านกนัสือ่ถึง ๒๑ เขตเศรษฐกจิแทนความหมายใน 
การสอดประสานอย่างแข็งแรง ยืดหยุ่น เหนียวแน่น และคงทน ชว่ยโอบอุม้เศรษฐกจิ
ภมูภิาคใหม้ัน่คง มัง่คัง่ และย่ังยืน โดยใชเ้สน้ตอก ๓ ส ีได้แก ่สน้ี าเงนิ สือ่ถึงการเปดิ
กว้าง สชีมพู สือ่ถึงการสรา้งสมัพันธ์ และสเีขียวสือ่ถึงความสมดุล 
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บทวิเคราะห์   
การเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคครั้งแรกของไทยเกิดข้ึนเมื่อปี 

พ.ศ.๒๕๓๕ โดยผลลัพธ์ส าคัญ คือ การออกแถลงการณ์ประกาศจัดต้ัง
ส านักเลขาธิการเอเปค (APEC Secretariat) ข้ึนที่สิงคโปร์ เพ่ือท าหน้าที่
เป็นฝ่ายเลขานุการการประชุมและประสานงานเรื่องต่าง ๆ และครั้งที่ ๒ 
ของไทย เกิดข้ึนเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๖ โดยผลลัพธ์ส าคัญ คือ การสนับสนุนให้
เกิดความคืบหน้าในการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮา ภายใต้องค์การ
การค้ า โลก และการ ต่อต้านการก่อการร้ ายที่ มี ความส าคัญ ต่อ 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส าหรับการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยใน
ครั้งน้ี ถือเป็นโอกาสส าคัญที่ไทยจะมีโอกาสในการส่งเสริมนโยบายและ 
ทิศทางการพัฒนาท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งไทยและภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
ในหลายมิติ ทั้งน้ีไทยจะได้ประโยชน์จากการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจในยุคหลัง 
โควิด-๑๙ ให้เติบโตอย่างย่ังยืน สามารถยกระดับมาตรฐานทางเศรษฐกิจ
ให้เป็นสากล เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับภาครัฐและ
ภาคเอกชน ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากเขต
เศรษฐกิจอื่น ๆ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ๆ นอกจากน้ี การเป็น
เจ้าภาพการประชุมของไทยท่ามกลางบรรยากาศการฟ้ืนตัวจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-๑๙ ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจใน
ประเทศ โดยเฉพาะภาคการเดินทางและท่องเที่ยว อันจะเป็นการฟ้ืนฟู 
การเดินทางและท าธุรกิจแบบพบหน้า และยังเป็นโอกาสให้ไทยได้แสดง
ความพร้อมว่าประเทศสามารถที่จะปรับตัวและอยู่ร่วมกับสถานการณ์ 
โค วิด -๑๙ ได้ โดยยังสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปได้พร้อมกัน  
 ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพเอเปคในครั้งน้ีมี  
๗ ประการ๔ ได้แก่ (๑) เพ่ิมบทบาทของไทยในการร่วมก าหนดนโยบาย
และทิศทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ในภูมิภาคและ
ระหว่างประเทศ (๒) สร้างช่องทางในการผลักดันส่งเสริม และปกป้อง
ผลประโยชน์ของไทยในเวทีระหว่างประเทศ ตลอดจนร่วมก าหนด
มาตรฐานและนโยบายในประเด็นใหม่ ๆ ของบริบทโลก (๓) การลด
อุปสรรคและส่งเสริมโอกาสทางการค้าการลงทุนของไทยกับเศรษฐกิจ
เอเปคและประเทศที่เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของไทย (๔) ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ อาทิ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การศึกษา วิทยาศาสตร์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม และการปฏิรูปโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจ (๕) ใช้ประโยชน์จากเอเปคในฐานะแหล่งบ่มเพาะแนวคิด 
เพ่ือก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ด้วยเป้าหมายหลักของเอเปคตามวิสัยทัศน์ 
ปุตราจายา ค.ศ.๒๐๔๐ รวมทั้งการจัดท าเขตการค้าเสรีในภูมิภาค-เอเชีย
แปซิฟิก (Free Trade Area of the Asia-Pacific หรือ FTAAP) (๖) การ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ผ่านคณะท างานต่าง ๆ รวมถึงเข้าถึง
แหล่งข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจโลกและ 
ภูมิเศรษฐศาสตร์รวมถึงเครือข่าย Think Tank ที่ส าคัญ และ (๗) การใช้
ประโยชน์จากเอเปคในฐานะผู้น าความเปลี่ยนแปลงในการปฏิรูปและ
ยกระดับมาตรฐานทางเศรษฐกิจของไทยให้ทันสมัยและเป็นสากล รวมถึง
เสริมสร้างศักยภาพในทุกมิติให้แก่ภาครัฐและเอกชน          
 อย่างไรก็ตาม การตอบรับเข้าร่วมการประชุมฯ ยังคงเป็นประเด็น
ที่น่าจับตามองอย่างย่ิง อันอาจมีนัยส าคัญหรือสัญญาณต่อประเทศไทย 
โดยเฉพาะการยืนยันไม่เข้าร่วมประชุมของประธานาธิบดีโจเซฟ ไบเดน 
และได้มอบหมายให้รองประธานาธิบดีคามาลา แฮร์ริส ท าหน้าที่เป็น
หัวหน้าคณะผู้แทนสหรัฐฯ มาร่วมการประชุม APEC แทน ซึ่งนักวิชาการ
ต่างออกมาแสดงทัศนะในประเด็นน้ี๕ บ้างก็วิเคราะห์ว่าการไม่ร่วมประชุม

เอเปคของ ปธน.ไบเดน สะท้อนเสถียรภาพของไทย ซึ่งเป็นการกดดันเรื่อง
ประชาธิปไตยในประเทศ เน่ืองจากรัฐบาลสหรัฐฯ เคยระบุอย่างชัดเจนที่
ต้องการเห็นถึงการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในไทย เพ่ือเป็นแบบอย่าง
ในภูมิภาคอาเซียน บางท่านวิเคราะห์ว่า การเข้าร่วมประชุม G20 ของ 
ปธน.ไบเดน น้ัน สามารถสานต่อภารกิจของสหรัฐฯ ในภูมิภาคเอเชียได้
ส าเร็จลุล่วงได้โดยไม่ต้องย้ าเจตนารมณ์ในการประชุมเอเปค บางทัศนะ
มองว่า๖ ด้วยเหตุที่ไทยไม่แสดงจุดยืนในเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเทศ
และเคยส่งสัญญาณสนับสนุนนโยบายจีนเดียว จึ งท าให้บทบาท
ความส าคัญทางภูมิรัฐศาสตร์และการเมืองของไทยกับสหรัฐฯ ลดน้อยลง 
รวมถึงการทีร่ฐับาลไทยยังคงมคีวามสมัพันธ์ตามปกติกับรฐับาลทหารเมยีนมา 
ในขณะที่ สหรัฐฯ ต้องการให้ไทยมีบทบาทส าคัญและด าเนินการตาม
ฉันทามติ ๕ ข้อ ซึ่งหากเทียบกับประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะ
เวียดนามน้ัน จะย่ิงตอกย้ าความชัดเจนว่า สหรัฐฯ ให้ความส าคัญต่อ
เวียดนามอย่างชัดเจน โดยเฉพาะต่อกรณีทะเลจีนใต้  
 ทั้งน้ี ทุกเขตเศรษฐกิจได้ยืนยันจากผู้น าประเทศเกือบทั้งหมดแล้ว
ว่าจะเดินทางมาเข้ารว่มการประชมุ ซึง่อาจมรีะดับตัวแทนมารว่มด้วย ซึง่จะข้ึนอยู่กบั
สถานการณข์องต่างประเทศ แต่จะยังไมเ่ปดิเผยรายละเอยีดว่ามีประเทศใดบ้าง 
แต่เบื้องต้นทุกเขตเศรษฐกิจได้รับหลักการไปแล้ว และขณะน้ีอยู่ระหว่าง
การประสานงานทั้งหมด นอกจากน้ี ไทยในฐานะเจ้าภาพได้เชิญแขกพิเศษ 
๓ ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส ซาอุดีอาระเบีย และกัมพูชา ส าหรับฝรั่งเศสน้ัน
ได้ให้ความส าคัญกับเอเปค เพราะเห็นความส าคัญของภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก ซึ่งถือว่ามีผลประโยชน์โดยตรงต่อเสถียรภาพความมั่นคงและ 
การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ โดยเน้นความส าคัญของระบบพหุภาคี 
บนพ้ืนฐานของระเบียบโลกหรือกติการะหว่างประเทศ และให้ความส าคัญ
กับความท้าทายเรื่องสภาพภูมิอากาศแปรปรวน การกอบกู้เศรษฐกิจ 
หลังโควิด-๑๙ รวมถึงเรื่องสันติภาพอีกด้วย  

ข้อเสนอแนะต่อประเทศไทยและกองทัพไทย  
การประชุมเอเปคในปี ๒๕๖๕ ในฐานะเจ้าภาพ ประเทศไทยและ

กองทัพไทยในฐานะที่เป็นหน่ึงในหน่วยงานด้านความมั่นคงควรเตรียม
ความพร้อม ดังน้ี 
 (๑) รัฐบาลไทยจ าเป็นต้องแสวงหาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ท่ามกลางระเบียบโลกที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือฟ้ืนฟูห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจ  
หลังการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ปัญหาวิกฤตการณ์ทางอาหาร พลังงาน 
สงครามการค้า และสงครามเทคโนโลยี โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุด
แห่งชาติเป็นส าคัญและการรักษาสมดุลในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ภายใต้การแสดงบทบาทในเวทีการเมืองระหว่างประเทศของไทย  
เพ่ือส่งเสริมความม่ันคงทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 
 (๒) บทบาทของกองทัพไทยด้านความมั่นคง ควรสนับสนุนภารกิจ
การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศให้มีความพร้อมต่อบทบาท
การเป็นเจ้าภาพที่ดี เกิดความสงบเรียบร้อย และการรักษาความปลอดภัย
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ รวมถึงการติดตามสถานการณ์ความมั่นคงอย่างใกล้ชิด 
อันจะสนับสนุนบรรยากาศของการประชุมฯ ให้ราบรื่น 

อ้างอิง ๑https://www.apec2022.go.th  
          ๒https://www.dtn.go.th/th/negotiation   
    ๓https://www.sdgmove.com 

          ๔https://www.tnnthailand.com 
                               ๕https://thestandard.co 

                               ๖https://www.bbc.com 
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