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ขอ้ความในกลอ่งสีน า้เงิน 



“ดอกลอย” เป็นลวดลายดัง้เดิมของไทยท่ีใชใ้นการสานตะกรา้หรือเครื่องจกัสานชนิดอื่นๆ โดยดอกลอยมีองคป์ระกอบ

ทัง้หมด 21 ชิน้ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความร่วมมืออย่างใกลชิ้ดระหว่างประเทศสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอ เปคทัง้หมด 21 

ประเทศ อีกทัง้ลายดอกลอยยังสื่อถึงอนาคตอนัสดใสรุ่งเรืองท่ีจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระดบัสากลท่ีตัง้อยู่บน

รากฐานของการมีสว่นรว่มของทกุภาคสว่นและความยั่งยืน 
---------------------------------------------------------- 
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รายงานต่อผู้น าเขตเศรษฐกจิเอเปค 
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พลเอก ประยุทธ ์จันทรโ์อชา 

ประธานการประชมุผูน้  าเขตเศรษฐกิจเอเปค 

นายกรฐัมนตรี ประเทศไทย 

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

 

กราบเรียนพลเอก ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา 

 

ถือเป็นเกียรติอย่างย่ิงส าหรบัสภาท่ีปรกึษาธุรกิจเอเปค (ABAC) ท่ีจะท าการสง่มอบขอ้เสนอแนะแก่ผูน้  าเขตเศรษฐกิจ

เอเปค 

 

สภาท่ีปรกึษาธุรกิจเอเปค (ABAC) พฒันาขอ้เสนอแนะขึน้ท่ามกลางความขดัแขง้และภาพรวมของเศรษฐกิจโลกท่ีมี

ความน่ากงัวลเป็นอย่างย่ิง ภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิกก าลงัเผชิญหนา้กบัความทา้ทายอย่างใหญ่หลวง อนัมีสาเหตมุาจาก



การเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตรก์ารเมืองโลก เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอ้ม ความทา้ทายเหล่านีก้  าลงัสั่นคลอนความ

มั่นคงทางอาหารและพลงังานของภูมิภาค การแพร่ระบาดของโรค ปัญหาห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกหยุดชะงัก และแรง

กดดนัจากภาวะเงินเฟ้อย่ิงบั่นทอนศกัยภาพของเอเปคในการพฒันาเศรษฐกิจตามท่ีสะทอ้นในวิสยัทัศนป์ุตราจายา 

(Putrajaya Vision) 

 

ภาคธุรกิจตระหนกัถึงภาวะหยุดชะงกันี ้และตอ้งการชีแ้นะโอกาสความร่วมมือแก่ผูน้  าเขตเศรษฐกิจเอเปค เวลานีถื้อ

เป็นช่วงเวลาท่ีเอเปคตอ้งแสดงศกัยภาพในการตดัสินใจและการลงมือปฏิบตัิภารกิจอย่างจริงจงั ดว้ยเหตผุลดงักล่าว 

สภาท่ีปรกึษาธุรกิจเอเปค (ABAC) จงึขอน าเสนอขอ้เสนอแนะมาเพ่ือพิจารณา ดงันี ้

 

เพื่อบรรลุเป้าหมายการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและย่ังยืน สภาที่ปรึกษาธุรกิจเอเปค (ABAC) ขอ

เรียกร้องให้ผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค: 

 

ด าเนินงานตามนโยบายการเงินเพื่อควบคุมภาวะเงินเฟ้อและป้องกันการปรับขึน้ของค่าแรง (Wage Price 

Spiral) ในระยะสั้น เช่น การสนบัสนนุแบบเจาะจงกลุม่และการใหเ้งินช่วยเหลือแก่กลุม่คนท่ีเปราะบางท่ีสดุ 

 

เผชิญหน้ากับวิกฤตความม่ันคงทางอาหาร ดว้ยการส่งเสริมสนัติภาพและความมั่นคง ความร่วมมือระดบัพหภุาคี 

การเพ่ิมความพยายามเป็นสองเท่า การดึงทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับระบบอาหารใหเ้ขา้มามีส่วนร่วม เพ่ืออ านวย

ความสะดวกทางการคา้ ยกเลิกมาตรการการส่งออกและมาตรการกีดกนัทางการคา้อื่นๆ ดงันัน้ สภาท่ีปรกึษาธุรกิจ

เอเปค (ABAC) จึงขอเรียกรอ้งใหม้ีการรบัรองแผนปฏิบัติการของแผนงานความมั่นคงทางอาหารเอเปค สู่ปี 2573 

(APEC Food Security Roadmap Towards 2030) ฉบับใหม่ท่ีให้ความส าคัญกับการพัฒนาและน าเอาแผนงาน

ความมั่นคงทางอาหารดิจิทลั (Food Security Digital Plan) มาปฏิบตัิ เพ่ือส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีทนัสมยัในระบบ

ผลิตสินคา้เกษตร รวมถึงการจัดจ าหน่ายและการคา้สินคา้เกษตร  การน าเอาโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-

เศรษฐกิจหมนุเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model) และแนวทางปฏิบตัิเกษตรกรรม

ฟ้ืนฟู (Regenerative Agriculture) มาปรับใชใ้หเ้หมาะสม อีกทั้งการตระหนักถึงบทบาทส าคัญของภาคเอกชนใน

ฐานะหุ้นส่วนเชิงนโยบายดา้นความมั่นคงทางอาหารของเอเปค (APEC Policy Partnership) ยังเป็นอีกหนึ่งกา้ว

ส าคญัในการรบัมือความทา้ทายนี ้

 



ส่งเสริมการค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพ ดว้ยการยกเลิกมาตรการควบคมุการเคลื่อนไหวของสินคา้และ

บริการท่ีจ าเป็นต่อการรบัมือปัญหาการแพร่ระบาดของโรค รวมถึงการท าให้วคัซีนเขา้ถึงง่ายและในราคาย่อมเยา 

โดยเฉพาะส าหรบัประชากรในประเทศก าลงัพฒันา 

 

ผ่อนปรนการเดินทางข้ามพรมแดนทีป่ลอดภัยเพื่อฟ้ืนฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ดว้ย

การปรบัใชแ้นวทางท่ีสอดคลอ้งกนัทั่วทัง้ภมูิภาค เพ่ือส่งเสริมการเดินทางท่ีปลอดภยัและไรร้อยต่อผ่านมาตรฐานและ

แนวทางปฏิบตัิดา้นการท่องเท่ียวระดบัภมูิภาค ผ่านความร่วมมือดิจิทลัระหว่างภาครฐัและภาคเอกชน เพ่ือรกัษาการ

เช่ือมโยงแบบไรร้อยตอ่ของระบบ 

 

เพือ่รักษาแนวโน้มการเติบโตอย่างย่ังยืน ครอบคลุม และยืดหยุ่นทีก่ าลังกลับมาได้รับความนิยมอีกครัง้ สภา

ทีป่รึกษาธุรกิจเอเปค (ABAC) ขอเรียกร้องให้ผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค: 

 

พัฒนาแนวทางการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกัน โดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจ

คารบ์อนต ่าท่ีสนบัสนนุการรบัรองวิสยัทศันป์ุตราจายา ปี 2583 (Putrajaya Vision 2040) และแผนปฏิบตัิการเอาทีอา

รอ (Aotearoa Plan of Action) โดยภาคธุรกิจมีบทบาทส าคัญและสามารถท างานร่วมกับผูก้  าหนดนโยบายตาม 

Climate Leadership Principles ซึ่งจดัท าขึน้โดยสภาท่ีปรกึษาธุรกิจเอเปค (ABAC) โดยหลกัการดงักล่าวสามารถใช้

เป็นตวัประเมินและเกณฑเ์ปรียบเทียบส าหรบัแผนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพภมูิอากาศในเอเปคได ้

 

การคา้และการลงทุน รวมถึงการเขา้ถึงเครื่องมือ การส่งเสริมนวัตกรรม และการสรา้งกลไกการตลาดส าหรบัก๊าซ

คารบ์อน ต่างมีบทบาทส าคญัในการช่วยเตรียมความพรอ้มรบัมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ผูน้  าเขตเศรษฐกิจเอเปคตอ้งรว่มมือกนัพฒันานโยบายทางการคา้ท่ีเขม้แข็ง โดยตัง้อยู่บนความรว่มมือ การน าแนวทาง

ไปปรบัใชร้ว่มกนั สอดคลอ้งกบักฎระเบียบขององคก์ารการคา้โลก (WTO) และการมีสว่นรว่มของทกุภาคสว่น  
 

---------------------------------------------------------- 
 

 

 

 



หนา้ 4 

 

สร้างแรงจูงใจทีส่นับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานยั่งยืนและการใช้เทคโนโลยีคารบ์อนต ่า ซึ่งไดแ้ก่ 

การเปิดเสรีทางการคา้ส าหรบัผลิตภณัฑแ์ละบริการสิ่งแวดลอ้ม รวมถึงการปฏิบัติตามแผนงานดา้นการพัฒนาของ

เอเปคท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือกระตุน้การคา้และการลงทนุในภาคพลงังานหมนุเวียน โดยผูน้  าเขตเศรษฐกิจเอเปคควรให้

ความส าคัญกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานท่ีค านึงถึงความโปร่งใสของการตรวจวัดปริมาณการปล่อยก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซด ์และการขยายระบบสนบัสนนุทางการเงินส าหรบัการเปลี่ยนผ่านดงักลา่ว 

 

ส่งเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ดว้ยการเร่งด าเนินการตามแผนงานเพ่ือบรรลุเขตการคา้เสรีของ

เอเชีย-แปซิฟิก (Free Trade Area of the Asia-Pacific: FTAAP) ซึ่งไดแ้ก่ การก าหนดมาตรฐานระดบัสงูและเสน้ทาง

การคา้เสรีระดบัภูมิภาคโดยรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคา้เอเปค ทัง้นี ้ประชากรในภูมิภาคไม่สามารถรอนานถงึ 20 

ปีในการท าใหเ้ขตการคา้เสรีเป็นจริงได ้ดว้ยเหตผุลดงักล่าว ความพยายามในการจดัตัง้เขตการคา้เสรีในภูมิภาคควร

สอดคลอ้งกบัเหตกุารณท์างเศรษฐกิจท่ีก าลงัเกิดขึน้ทั่วโลก รวมถึงปัญหาการคา้และการลงทนุสมยัดัง้เดิม หรือความ

ทา้ทายรูปแบบใหม ่

 

ฟ้ืนฟูระบบการค้าระดับพหุภาคีอย่างเร่งด่วน ดว้ยการฟ้ืนฟูการท างานอย่างเต็มรูปแบบ และการปฏิรูปท่ีจ าเป็น

ส าหรบัระบบระงบัขอ้พิพาทขององคก์ารการคา้โลก (WTO) ตลอดจนแสวงหาฉนัทามติเพ่ือน าเสนอระหวา่งการประชมุ

รฐัมนตรีการคา้ ครัง้ท่ี 13 ขององคก์ารการคา้โลก (13th WTO Ministerial Conference: MC13) ในวาระส าคญัต่าง ๆ 

อาทิ การเกษตรและการปฏิรูปดา้นอื่นๆ การก าหนดกฎเกณฑด์า้นการพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส ์ร่วมกบัการแกไ้ขปัญหา

และการอ านวยความสะดวกทางการลงทนุดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

 

พลิกโฉมและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจส าหรับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MEMEs) ดว้ยการส่งเสริม

ใหม้ีความพยายามในวาระส าคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ การเสริมสรา้งกระบวนการใชเ้ทคโนโลยี การส่งเสริมแนวทางการ

ปฏิบัติดา้นความยั่งยืน การสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานส าหรบัตลาดดิจิทัลผ่านสินเช่ือหมุนเวียนธุรกิจ (Supply Chain 

Finance) และการกระตุน้ใหเ้กิดการรวมตวัทางเศรษฐกิจระดบัภมูิภาค 

 



ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรวดเร็วและกว้างขวางในภูมิภาค ดว้ยการลงทุนใน

โครงสรา้งพืน้ฐานท่ีช่วยสนบัสนุนเศรษฐกิจดิจิทลั การจัดตัง้โครงสรา้งดิจิทลัพืน้ฐานผ่านแพลตฟอรม์ส่งเสริมความ

ปลอดภัยบนโลกไซเบอร ์(Cyber Security) ของเอเปค ตลอดจนการจัดตั้งระบบการยืนยันตัวตนดิจิทัล (Digital 

Identity) ท่ีไวใ้จและเช่ือมต่อกันได้ เสริมสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานทางข้อมูล  (Data Infrastructure) ดว้ยการสรา้ง

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลเปิด (Open Data) เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์และพัฒนาการไหลเวียนของข้อมูลข้าม

พรมแดน (Cross-border Data Flows) โดยเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสุขภาพจะมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างย่ิงในช่วง

สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค 

 

จัดตั้งการค้าดิจิทัลข้ามพรมแดนและการพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ที่ลื่นไหล ม่ันคง ไว้ใจได้ และครอบคลุม 

ดว้ยการพฒันากฎระเบียบการคา้ดิจิทลัตามแนวทางขององคก์ารการคา้โลก (WTO) ท่ีใหค้วามส าคญักบัความเรียบ

ง่ายและการเช่ือมโยง ตลอดจนเป็นไปตามมาตรฐานสากล หากท าได ้เพ่ือป้องกนัการแตกกระจายของนโยบายดิจิทลั 

(Digital Policy Fragmentation) และลดตน้ทนุส าหรบั MSMEs ในการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ 

 

บรรลุเป้าหมาย 2 ประการ (Twin Goals) ในการเพิ่มศักยภาพทางการคลังและการใช้เคร่ืองมือทางการเงิน

เพื่อปฏิรูปโครงสร้าง เพ่ือส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาปรบัใช ้(Digitalization) ตลอดจนความยั่งยืนแบบครอบคลมุ 

โดยการออกแบบนโยบายยงัมีบทบาทส าคญัในดา้นการพฒันาตลาดท่ีมีส่วนส าคญัต่อการเติบโตทางดา้นการเงินและ

ช่วยฟ้ืนฟเูศรษฐกิจของภมูิภาคไวไ้ด ้

 

สภาท่ีปรกึษาธุรกิจเอเปค (ABAC) หวงัเป็นอย่างย่ิงว่า จะไดห้ารือรายละเอียดของขอ้เสนอแนะในระหว่างการประชมุ

ประจ าปีท่ีจะเกิดขึน้ในเดือนพฤศจิกายนนี ้

 

ดว้ยความเคารพอย่างสงู 

 
(ลายเซ็น) 

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล 

ประธานสภาท่ีปรกึษาธุรกิจเอเปค 

(ABAC) 

(ลายเซ็น) 

Ms. Rachel Taulelei 

ประธานรว่มสภาท่ีปรกึษาธุรกิจ

เอเปค (ABAC) 

(ลายเซ็น) 

Mr. Dominic Ng 

ประธานรว่มสภาท่ีปรกึษาธุรกิจ

เอเปค (ABAC) 



ประธาน 

สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(ส.อ.ท.) 

ผูร้ว่มก่อตัง้ 

Oho 

ประธานกรรมการและประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร 

East West Bank 
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ออสเตรเลีย   

(ลายเซ็น) 

Ms. Michaela Browning 

Vice President & Head, 

Government & Public Policy for 

Asia-Pacific Google 

(ลายเซ็น) 

Ms. Janet De Silva  

Chair, Digital Working Group 

President & CEO 

Toronto Region Board of Trade 

(ลายเซ็น) 

Mr. Ning Gaoning 

Chair, Sustainability Working 

Group 

Chairman of the Board 

Sinochem Holdings 

Corporation Ltd. 

 

 

 
  จนีฮ่องกง 

(ลายเซ็น) 

Ms. Gabrielle Costigan 

Chief Executive Officer 

BAE Systems 

(ลายเซ็น) 

Mr. Joseph Fung  

Co-Chair, Sustainability Working 

Group 

Managing Partner Saltagen 

Ventures 

(ลายเซ็น) 

Mr. Nicholas Ho  

Co-Chair, Regional Economic 

Integration Working Group 

Chairman 

hpa (Ho & Partners Architects 

Engineers & Development 

Consultants Limited) 
 



 ชลิี  

(ลายเซ็น) 

Mr. Tom Harley  

Co-Chair, Finance & Economics 

Working Group 

Managing Director Dragoman 

(ลายเซ็น) 

Mr. Ramón Jara  

Director 

Antofagasta PLC (UK) 

Antofagasta Minerals S.A. 

(ลายเซ็น) 

Ms. Mary Huen 

Chief Executive Officer, Hong 

Kong 

Standard Chartered Bank (Hong 

Kong) Limited 

บรูไนดารุสซาลาม   

(ลายเซ็น) 

Ms. Hafimi Abdul Haadii 

Co-Chair, MSME & 

Inclusiveness Working Group 

Director/Shareholder 

LVK Group of Companies 

(ลายเซ็น) 

Ms. María Olivia Recart 

Director 

Pacific Steel Company 

(ลายเซ็น) 

Ms. Marjorie Yang 

Chairman 

Esquel Group 

(ลายเซ็น) 

Ms. Suzanna Suharju  

Chief Executive Officer 

Imagine Sdn Bhd 

(ลายเซ็น) 

Ms. Mónica Retamal  

Executive Director  

Kodea Foundation 

 

 

แคนาดา จนี อนิโดนีเซีย 
(ลายเซ็น) 

Mr. Timothy Dattels  

Co-Chair, Regional Economic 

Integration Working Group 

Partner and Chair, Asia TPG 

(ลายเซ็น) 

Mr. Hu Houkun  

Co-Chair, Digital Working Group 

Deputy Chairman 

Rotating Chairman 

Huawei Technologies Co., Ltd. 

(ลายเซ็น) 

Mr. Anindya N. Bakrie 

Chief Executive Officer 

PT Bakrie Global Ventura 

 

 (ลายเซ็น) 

Mr. Liu Liange 

(ลายเซ็น) 

Ms. Shinta Kamdani 



Co-Chair, Finance & Economics 

Working Group 

Chairman 

Bank of China Ltd. 

Owner & CEO 

Sintesa Group 
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  มาเลเซีย นิวซีแลนด ์

(ลายเซ็น) 

Mr. Kartika Wirjoatmodjo  

President Director 

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

(ลายเซ็น) 

Datuk Ruben Emir Gnanalingam  

Group Managing Director 

Westports Holdings Berhad 

(ลายเซ็น) 

Ms. Anna Curzon  

Co-Chair, Digital Working Group 

Chief Product Officer Xero 

ญ่ีปุ่น   

(ลายเซ็น) 

Dr. Nobuhiro Endo 

Co-Chair, Digital Working Group 

Executive Advisor NEC 

Corporation 

(ลายเซ็น) 

Dato’ Rohana Tan Sri Mahmood 

Chair, MSME & Inclusiveness 

Working Group 

Chairman 

RM Capital Partners 

(ลายเซ็น) 

Mr. Malcolm Johns  

Co-Chair, Sustainability Working 

Group 

Chief Executive Christchurch 

International 

Airport Ltd. 

ปาปัวนิวกินี 
(ลายเซ็น) 

Mr. Fumiya Kokubu  

Co-Chair, Regional Economic 

Integration Working Group 

Chairman of the Board Marubeni 

Corporation 

(ลายเซ็น) 

Tengku Muhammad Taufik 

Tengku Kamadjaja Aziz 

Co-Chair, Sustainability Working 

Group 

President & Group CEO 

Petroliam Nasional Berhad 

(PETRONAS) 

 (ลายเซ็น) 

Mr. James Gore  

Managing Partner  

Gore Consulting 



(ลายเซ็น) 

Mr. Hiroshi Nakaso  

Chair, Finance & Economics 

Working Group 

Chairman 

Daiwa Institute of 

Research Ltd. 

เม็กซิโก 

 
(ลายเซ็น) 

Mr. Sergio Ley  

Executive Vice President & Asia-

Pacific Chairman 

Mexican Business Council for 

Foreign Trade, Investment & 

Technology (COMCE) 

(ลายเซ็น) 

Mr. Chey Scovell  

Chief Executive Officer 

Manufacturers Council of PNG 

 
(ลายเซ็น) 

Mr. Isikeli Taureka  

Chief Executive Officer  

Laba Holdings Limited 

เกาหลีใต้  เปรู 

(ลายเซ็น) 

Mr. Sam-Kwon Kang 

President 

Korea Venture Business 

Association 

(ลายเซ็น) 

Mr. Guillermo Miller  

International Affairs Vice 

President 

Mexican Chemical 

Manufacturers Association 

(ANIQ) 
 

(ลายเซ็น) 

Mr. Alfonso Bustamante 

Chief Executive Officer 

CFI Holdings S.A. 

(ลายเซ็น) 

Mr. Hyunghee Lee  

Vice Chairman 

Korea Chamber of Commerce 

& Industry 

(ลายเซ็น) 

Mr. John Anthony Santa Maria 

Chief Executive Officer Coca 

Cola FEMSA 

(ลายเซ็น) 

Mr. Guillermo Ferreyros  

Co-Chair, Sustainability Working 

Group 

Chief Executive Officer Savia 

Peru 

(ลายเซ็น) 

Mr. Kyung Shik Sohn  

Chairman 

Korea Enterprises Federation 
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 สิงคโปร ์  

(ลายเซ็น) 

 

Mrs. Julia Torreblanca 

Co-Chair, MSME & 

Inclusiveness Working Group 

VP of Corporate Affairs 

Sociedad Minera Cerro Verde 

(ลายเซ็น) 

Ms. Elaine Lam 

Executive Vice President 

Head of Global Corporate 

Banking OCBC Bank 

(ลายเซ็น) 

Mr. Kobsak Duangdee 

Co-Chair, Finance & Economics 

Working Group 

Secretary-General 

Thai Bankers Association 

ฟิลิปปินส ์  สหรัฐอเมริกา 

(ลายเซ็น) 

Mr. Sabin M. Aboitiz 

Co-Chair, Regional Economic 

Integration Working Group 

President & CEO 

Aboitiz Equity Ventures, Inc. 

(ลายเซ็น) 

Mr. Lam Yi Young 

Chair, Regional Economic 

Integration Working Group 

Chief Executive Officer 

Singapore Business Federation 

(ลายเซ็น) 

Ms. Laura Lane  

Executive Vice President & Chief 

Corporate Affairs Officer 

UPS 

(ลายเซ็น) 

Mr. Tomas Alcantara 

Director 

Alsons Consolidated 

Resources, Inc. 

(ลายเซ็น) 

Mr. Wong Wai Meng 

Co-Chair, Digital Working Group 

Chairman 

SGTech 

 

 จีนไทเป เวียดนาม 
(ลายเซ็น) 

Ms. Joanne de Asis 

Co-Chair, Finance & Economics 

Working Group 

Chairperson 

Globe Capital Partners LLC 

(ลายเซ็น) 

Dr. Ted Chang  

Co-Chair, Digital Working Group 

Chief Technology Officer Quanta 

Computer 

(ลายเซ็น) 

Mr. Dang Thanh Tam 

Chairman 

Saigon Invest Group 



  (ลายเซ็น) 

Dr. Nguyen Thanh Hung 

Founder & Chairman 

Sovico Group 

รัสเซีย (ลายเซ็น) 

Mr. Jason Chen  

Chairman & CEO 

ACER Inc. 

(ลายเซ็น) 

Mr. Pham Tan Cong 

Chairman & President Viet Nam 

Chamber of 

Commerce & Industry 

(ลายเซ็น) 

Mr. Oleg Deripaska 

Chairman of the Supervisory 

Board 

Basic Element 

 

 

(ลายเซ็น) 

Mr. Jamie C. Lin 

President 

Taiwan Mobile 

 

(ลายเซ็น) 

Mr. Kirill Dmitriev  

Chief Executive Officer 

Russian Direct Investment Fund 

ไทย  

(ลายเซ็น) 

Mr. Andrey L. Kostin  

Chairman & CEO  

VTB Bank PJSC 

(ลายเซ็น) 

Dr. Poj Aramwattananont 

Co-Chair, Sustainability Working 

Group 

Vice Chairman 

Thai Chamber of Commerce 
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บทสรุปข้อเสนอแนะ 
 

เนือ้หาต่อไปคือบทสรุปข้อเสนอแนะท่ีจะปรากฎใน

รายงานฉบบันี ้

 

ส่งเสริมการฟ้ืนฟูอย่างเร่งด่วนและยั่งยนื 

 

น านโยบายเศรษฐศาสตร์มหภาค นโยบายการ

คลัง และการเงินมาปรับใช้เพื่อเร่งการฟ้ืนฟู : 

ในขณะท่ีเศรษฐกิจก าลังฟ้ืนตัวจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลกกลบัตอ้งรบัมือกบั

ภาวะเงินเฟ้อต่อเน่ือง นโยบายการเงินควรถูกใช้เพ่ือ

ควบคมุภาวะเงินเฟ้อและนโยบายการคลงัควรป้องกนั

การปรบัขึน้ของค่าแรง (Wage Price Spiral) ในระยะ

สั้น ด้วยการสนับสนุนแบบเจาะจงกลุ่มและให้เงิน

ช่วยเหลือแก่กลุม่คนท่ีเปราะบางท่ีสดุ 

สภาท่ีปรกึษาธุรกิจเอเปค (ABAC) พฒันาขอ้เสนอแนะ

ขึน้ท่ามกลางความขดัแขง้และภาพรวมของเศรษฐกิจ

โลกท่ีมีความน่ากังวลเป็นอย่างย่ิง ภูมิภาคเอเชีย-

แปซิฟิกก าลังเผชิญหน้ากับความทา้ทายอย่างใหญ่

หลวง อันมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงทาง

ภูมิศาสตรก์ารเมืองโลก เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอ้ม 

ความทา้ทายเหล่านีก้  าลังสั่นคลอนความมั่นคงทาง

อาหารและพลงังานของภูมิภาค การแพร่ระบาดของ

โรค ปัญหาห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกหยุดชะงัก และแรง

กดดนัจากภาวะเงินเฟ้อย่ิงบั่นทอนศกัยภาพของเอเปค

ในการพัฒนาเศรษฐกิจตามท่ีสะท้อนในวิสัยทัศน์        

ปุตราจายา (Putrajaya Vision) ทั้งนี ้ สภาท่ีปรึกษา

ธุรกิจเอเปค (ABAC) จะยังคงเดินหนา้ส่งเสริมการมี

สว่นรว่มทางเศรษฐกิจและออกแบบนโยบายเพ่ือรบัมือ

ความทา้ทายดงักลา่วตอ่ไป 

 

ส่งเสริมการค้าขายในช่วงการแพร่ระบาดของโรค

โควิด-19 และการเข้าถงึวัคซีน: โรคระบาดโควิด-19 

ไดค้ร่าชีวิตประชากรทั่วโลกกว่า 14.9 ลา้นราย1 และ

ยงัคงเป็นภยัคกุคามต่อประชากรทั่วโลกจนถึงปัจจบุนั 

เอเปคจึงเร่งบริหารกิจกรรมทางการค้าเพ่ือบรรลุ

เป้าหมายสขุภาพ ดว้ยการยกเลิกมาตรการการส่งออก 

และมาตรการกีดกันทางการค้าอื่นๆ ส  าหรับสินคา้

เวชภัณฑ์ นอกจากนี้ เอเปคควรส่งเสริมการเข้าถึง

วัคซีนส าหรับประชากรทุกกลุ่มและจัดสรรวัคซีนใน

ราคาท่ีเข้าถึงได้ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศก าลัง

พัฒนา อาทิ  โครงการ โคแวกซ์ หรื อ  COVID-19 

Vaccines Global Access (COVAX)  

 

ผ่อนปรนการเดนิทางข้ามพรมแดน  ด้วยการปรับ

ใช้แนวทางที่สอดคล้องกันในระดับภูมิภาค: แม้

หลายประเทศจะเริ่ม เปิดประเทศและผ่อนคลาย

มาตรการการท่องเท่ียว นโยบายการท่องเท่ียว ระบบ

ใบรบัรองการฉีดวคัซีน มาตรฐานและค านิยามของแต่



ละประเทศกลบัยังสรา้งความยุ่งยากใหก้ับผูเ้ดินทาง 

ประเทศสมาชิกเอเปคควรใช้โอกาสนี้ ยกระดับการ

เปลี่ยนผ่านโครงสรา้งพืน้ฐานสู่ระบบดิจิทลัผ่านความ

ร่วมมือระหว่างภาครฐัและภาคเอกชนเพ่ือส่งเสริมการ

เช่ือมโยงแบบไร้รอยต่อของระบบ มาตรฐาน และ

แนวทางปฏิบตัิของการเดินทางระหว่างประเทศ ซึ่งจะ

ช่วยใหเ้อเปคสามารถตัง้รบัโรคระบาดและสถานการณ์

วิกฤตในอนาคตไดเ้ป็นอย่างดี และลดผลกระทบจาก

การปิดพรมแดนระหวา่งประเทศท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่

สถาบันครอบครัว การด าเนินธุรกิจ และการด าเนิน

ชีวิตของประชากร 

 

รักษาแนวโน้มการเติบโตอย่างยั่งยืน ครอบคลุม 

และยืดหยุ่นที่ก าลังกลับมาได้รับความนิยมอีก

คร้ัง 

 

เร่งสร้างความย่ังยืน 

 

เร่งสร้างระบบอาหารทีย่ั่งยนืและเข้มแขง็: ภมูิภาค

เอเชีย-แปซิฟิกอยู่ท่ามกลางช่วงเวลาวิกฤต ราคา

อาหารทั่วโลกท่ีพุ่งสงูขึน้ และการหยุดชะงกัของห่วงโซ่

อุปทานสินค้าการเกษตร ส่งผลกระทบต่อความ

พยายามในงานดา้นการพฒันาในรอบหลายปี รวมถึง

เป้าหมายความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร

ของเอเปค สภาท่ีปรึกษาธุรกิจเอเปค (ABAC) ขอ

เรียกรอ้งใหเ้กิดความร่วมมือทัง้ในระดบัพหุภาคีและ

ทวิภาคี เพ่ือด าเนินการดา้นความช่วยเหลือและความ

มั่นคงทางอาหาร เพ่ิมความพยายามในการอ านวย

ความสะดวกทางการคา้ขึน้เป็นสองเท่า ผ่อนปรนการ

การห้ามการส่ งออกและมาตรการ กีดกันอื่ น ๆ 

นอกจากนี้ สภาท่ีปรึกษาธุรกิจเอเปค (ABAC) ขอ

เรียกรอ้งให้มีการรบัรองแผนปฏิบัติการของแผนงาน

ความมั่นคงทางอาหารเอเปค สู่ปี 2573 (APEC Food 

Security Roadmap Towards 2030)  ฉบับใหม่ ท่ีให้

ความส าคญักับการพัฒนาและน าเอาแผนงานความ

มั่นคงทางอาหารดิจิทลั (Food Security Digital Plan) 

มาปฏิบัติ เพ่ือส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทันสมัยใน

ระบบผลิตสินคา้เกษตร รวมถึงการจัดจ าหน่ายและ

การค้าสินค้าเกษตร การน าเอาโมเดลการพัฒนา

เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสี

เขียว (BCG Model) และแนวทางปฏิบัติเกษตรกรรม

ฟ้ืนฟู (Regenerative Agriculture) การตระหนักถึง

บทบาทส าคัญของภาคเอกชนในฐานะหุ้นส่วนเชิง

นโยบายดา้นความมั่นคงทางอาหารของเอเปค (APEC 

Policy Partnership) ยังเป็นอีกหนึ่งกา้วส าคญัในการ

กา้วขา้มความทา้ทายนี้

____________________________________________ 
1 แหล่ งที่ มา : WHO Global Excess Deaths Associated with COVID-19 (มกราคม 2563 - ธันวาคม 2564): https://www.who.int/data/ 

stories/global-excess-deaths-associated-with-covid-19-january-2020-december-2021    

 

https://www.who.int/data/
https://www.who.int/data/
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ส่งเสริมแนวทางการรับมือการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศอย่ างมีประสิท ธิภาพ : เขต

เศรษฐกิจเอเปคถือเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความเปราะบางต่อ

เหตุการณจ์ากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว Climate Leadership Principles 

ซึ่งริเริ่มโดยสภาท่ีปรกึษาธุรกิจเอเปค (ABAC) ในการ

ลด การบรรเทา การปรับตวั และการเปลี่ยนผ่าน จะ

ช่วยพัฒนากลยุทธ์ นโยบาย และแนวทางปฏิบัติใน

การรบัมือกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ การคา้

และการลงทุน รวมถึงการเข้าถึง เครื่องมือ การเร่ง

ส่งเสริมนวัตกรรม และการสร้างกลไกการตลาด

ส าหรบัก๊าซคารบ์อน ต่างมีบทบาทส าคญัในการช่วย

เตรียมความพรอ้มใหก้บัภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก สภาท่ี

ปรึกษาธุรกิจเอเปค (ABAC) ขอเรียกรอ้งใหป้ระเทศ

สมาชิกเอเปคร่วมมือกันพัฒนานโยบายทางการคา้ท่ี

เข้มแข็ง โดยตั้งอยู่บนความร่วมมือ สอดคล้องกับ

กฎระเบียบขององคก์ารการคา้โลก (WTO) และการมี

ส่ ว น ร่ ว ม ขอ งทุ กภ าคส่ ว น  เ พ่ื อ รับ มื อ กั บกา ร

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เสริมสรา้งบรรยากาศ

การค้า ท่ี ก ระตุ้น ให้ เ กิ ดการ ลดการปล่อย ก๊าซ

ค า ร์ บ อ น ไ ด อ อ ก ไ ซ ด์  ( Decarbonization) ใ น

อตุสาหกรรมท่ีมีการใชป้ริมาณพลงังานมหาศาล และ

สรา้งแรงจูงใจใหธ้นาคารเร่งพัฒนาการเงินเพ่ือความ

ยั่ ง ยื น  (Green Finance) ทั้ ง ใน ระดับสากลและ

ภายในประเทศ สภาท่ีปรึกษาธุรกิจเอเปค  (ABAC) 

สนับสนุนใหป้ระเทศสมาชิกเอเปคเขา้ร่วมการหารือ

ด้านการค้าและสิ่ งแวดล้อมท่ียั่ ง ยืน  (Trade and 

Environmental Sustainability Structured 

Discussions: TESSD) ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มส  าคัญ

ขององค์การการค้าโลก (WTO) เ พ่ือให้ผู ้น  า เขต

เศรษฐกิจเอเปคมองทิศทางการด าเนินงานดา้นสภาพ

ภูมิอากาศในอนาคตไดช้ัดเจนย่ิงขึน้ สภาท่ีปรึกษา

ธุรกิจเอเปค (ABAC) ยังไดน้  าเสนอตารางกรอบการ

ท างานเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคารบ์อน (Carbon 

Neutrality) ไวใ้นภาคผนวก A ของรายงานฉบบันี ้

 

ส่งเสริมกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจ

คาร์บอนต ่า: ประชากรทั่วโลกเริ่มตระหนักถึงเป้า

หมายความ เ ป็ นกลางทางคา ร์บ อน  (Carbon 

Neutrality) กันมากขึน้ในระยะแรกเริ่ม ดว้ยเหตุผลนี ้

สภาท่ีปรึกษาธุรกิจเอเปค  (ABAC) ขอเรียกร้องให้

ประเทศสมาชิกเอเปคออกแบบกระบวนการเปลี่ยน

ผ่านดา้นพลงังานโดยค านึงถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ความยืดหยุ่นของพลงังาน (Energy Resilience) และ

ก า ร ล ดก า ร ป ล่ อ ย ก๊ า ซ ค า ร์บ อ น ไ ด อ อก ไ ซด์  

(Decarbonization) ในแต่ละประเทศ สภาท่ีปรึกษา

ธุรกิจเอเปค (ABAC) ขอเรียกรอ้งให้ประเทศสมาชิก

ร่วมมือกันพัฒนาแผนงานดา้นการคา้และการลงทุน

ด้านพลังงานหมุน เ วียนของเอเปค หรือ  APEC 

Roadmap for Trade and Investment in Renewable 



Energy (ภาคผนวก B) เพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดนวัตกรรม

และเร่งการลงทุนในอุตสาหกรรมพลงังานหมุนเวียน

และเทคโนโลยีคารบ์อนต ่า 

 

จัดสรรเงนิสนับสนุนเพือ่ส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่

ความยั่งยืน: สภาท่ีปรึกษาธุรกิจเอเปค (ABAC) ขอ

เรียกร้องให้สมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคจัดสรรเงิน

สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่ งยืนในภูมิภาค

เอเชีย-แปซิฟิก ด้วยการจัดตั้งแพลตฟอร์มความ

ร่วมมือดา้นภาษีอากรและตลาดซือ้-ขายก๊าซคารบ์อน

บนแนวคิดความยั่งยืน ESG แก่ประเทศสมาชิก รวมถงึ

การเปิดเผยขอ้มูลการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์

การส่งเสริมศักยภาพของ  MSMEs ผ่านการให้เงิน

สนบัสนนุเพ่ือพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานท่ียั่งยืนและการ

สรา้งแรงจูงใจต่างๆ เพ่ือให้ทิศทางการด าเนินธุรกิจ

ของ MSMEs สอดคลอ้งกบัเป้าหมายดา้นความยั่งยืน 

เสริมสร้างแนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืนในวิสาหกิจ

ขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs): 

หากค านึงถึงความส าคญัของ MSMEs ในโลกของการ

เติบโตทางเศรษฐกิจและความทา้ทายนานานปัการอนั

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ี MSMEs 

ต่างตอ้งรบัมือ จึงนับเป็นความส าคญัอย่างย่ิงในการ

พัฒนามาตรการท่ีจะช่วยสนับสนุนความส าเร็จของ 

MSMEs โดยมาตรการท่ีจะช่วยแก้ไขปัญหาสมัย

ดัง้เดิม ไดแ้ก่ การเขา้ถึงบริการทางการเงิน การจดัการ

อบรมอย่างต่อเน่ือง การบูรณาการห่วงโซ่อปุทาน และ

การสนับสนุนกระบวนการการด าเนินธุรกิจระหว่าง

ประเทศ อย่างไรก็ตาม วิกฤตรูปแบบใหม่นีน้ับเป็น

โอกาสอนัดีส  าหรบั MSMEs ในการปรบัเปลี่ยนมมุมอง

ดา้นคุณค่าและการแข่งขันทางธุรกิจท่ีค านึงถึงการ

พฒันาและแนวทางปฏิบตัิดา้นความยั่งยืนมากย่ิงขึน้ 

 

ส่งเสริมการการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับ

ภูมิภาค 

 

เสริมสร้างความแข็งแกร่งของเส้นทางสู่เขต

การค้าเสรีของเอเชีย-แปซิฟิก (Free Trade Area 

of the Asia-Pacific: FTAAP): ความส า เ ร็ จ ข อ ง 

FTAAP อันไดแ้ก่ การก าหนดมาตรฐานระดับสูงและ

เสน้ทางในระดบัภมูิภาคยงัคงเป็นวาระส าคญัทางดา้น

การคา้และเศรษฐกิจส าหรบัสภาท่ีปรกึษาธุรกิจเอเปค 

(ABAC) อีกทั้งยังเป็นแกนส าคัญของวิสัยทัศนป์ุตรา

จายา ปี 2583 (Putrajaya Vision 2040) สภาท่ีปรกึษา

ธุรกิจเอเปค (ABAC) มีความยินดีท่ีเห็นการร่วมลง

ฉันทามติส่งเสริม FTAAP ระหว่างการประชมุรฐัมนตรี

การค้า เอ เปค  (APEC Ministers Responsible for 

Trade Meeting: MRT) เมื่อเดือนพฤษภาคมท่ีผ่านมา 

สภาท่ีปรึกษาธุรกิจเอเปค (ABAC) เช่ือว่า การจัดตัง้ 

FTAAP ตอ้งสอดคลอ้งกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจท่ี

ก าลงัเกิดขึน้ทั่วโลก ทัง้นี ้ภาคธุรกิจไม่สามารถรอนาน

ถึง 20 ปีในการท าใหเ้ขตการคา้เสรีเป็นจริงได ้ทั้งนี ้

สภาท่ีปรึกษาธุรกิจเอเปค (ABAC) มีความพรอ้มเป็น

อย่างย่ิงท่ีจะช่วยสนับสนุนการรับรองแผนงานระยะ

หลายปี ทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติม



เก่ียวกับเก่ียวกับ FTAAP ไดใ้นแถลงการณข์องสภาท่ี

ปรกึษาธุรกิจเอเปค (ABAC) ในภาคผนวก C
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หนา้ 13 

 
สนับสนุนองค์การการค้าโลก (WTO) และภาค

ประชาสังคมในการจัดตั้งส่งเสริมการค้าเสรี

ภ าย ใต้ ร ะบบการค้ าพหุ ภ าคี  (Rules-based 

Multilateral Trading System): สภาท่ีปรึกษาธุรกิจ

เอเปค (ABAC) สนับสนุนการจดัตัง้การคา้เสรีภายใต้

ระบบการคา้พหุภาคีบนกฎกติกาขององคก์ารการคา้

โลก (WTO) ท่ีไม่เลือกปฏิบัติ เปิดกวา้ง และโปร่งใส 

สภาท่ีปรึกษาธุรกิจเอเปค (ABAC) รูส้ึกยินดีท่ีไดเ้ห็น

การประชุมรัฐมนตรีองคก์ารการคา้โลกสมัยสามัญ 

ครั้ง ท่ี  12 (12th Ministerial Conference: MC12) ณ 

นครเจนีวา เมื่อเดือนมิถุนายนท่ีผ่านมา ประสบ

ความส าเรจ็ในวาระส าคญัหลายเรื่อง เช่น การอดุหนุน

ประมง (Fisheries Subsidies) ความมั่นคงทางอาหาร

และโครงการอาหารโลก (World Food Program) 

รวมถึงการออกถอ้ยแถลงร่วม (Joint Initiatives) สภา

ท่ีปรึกษาธุรกิจเอเปค (ABAC) เช่ือว่า ผลส าเร็จท่ีเป็น

รูปธรรมในดา้นต่าง ๆ อาทิ การเกษตรและการปฏิรูป

องค์การการค้าโลก (WTO) จะเกิดขึน้ระหว่างการ

ประชุมรฐัมนตรีองคก์ารการคา้โลกสมยัสามญั ครัง้ท่ี 

13 (13th Ministerial Conference: MC13) รวมถึงการ

ปฏิรูประบบระงับข้อพิพาทขององค์การการคา้โลก 

(WTO) ซึ่งรวมถึงองค์กรอุทธรณ์ (Appellate Body) 

และการปฏิรูปอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งถูกน ามาพิจารณา

เป็นวาระเร่งด่วน ทุกท่านสามารถศึกษาขอ้เสนอแนะ

ของสภาท่ีปรกึษาธุรกิจเอเปค (ABAC) เพ่ิมเติมไดจ้าก

แถลงการณ์ท่ีทางเรามีต่อองคก์ารการคา้โลก (WTO) 

ในภาคผนวก D 

 

ส่ง เสริมความแข็งแกร่งของการค้าบริการ : 

นวตักรรมจะเขา้มาเป็นปัจจยัขบัเคลื่อนการเติบโตดา้น

การคา้บริการของภูมิภาคนี ้การออกแบบนโยบายท่ี

คาดการณส์ภาวการณใ์นอนาคต (Forward-looking) 

และกลยุทธเ์สริมสรา้งการเติบโตทางเศรษฐกิจ  ไดแ้ก่ 

การลดมาตรการ กีดกันทางการค้าบริการ  การ

เส ริ มส ร้า งความแข็ งแกร่ ง ให้ร ะบบนิ เ วศและ

สภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ต่อการประกอบธุรกิจ และการใช้

ประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ

ภาคเอกชน ถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างย่ิง สภาท่ี

ปรึกษาธุรกิจเอเปค (ABAC) ขอเรียกรอ้งให้ผูน้  าเขต

เศรษฐกิจเอเปคด าเนินการตามแผนงานเอเปคเพ่ือ

เสริมสรา้งขีดความสามารถทางการแข่งขนัดา้นการคา้

บ ริ ก า ร  ( APEC Services Competitiveness 

Roadmap: ASCR) และพิจารณาสนบัสนนุการด าเนิน

ด้านอื่ น ๆ  โดย เฉพาะการส่ง เสริ มการพาณิชย์



อิเล็กทรอนิกส์ การบริการท่ีมีความจ าเป็น (เช่น 

สนบัสนนุการไหลเวียนของสินคา้ท่ีมีความจ าเป็น) การ

บริการดา้นสุขภาพ และการบริการดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

เป็นตน้ 

 

ส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนทีมี่ศักยภาพผ่าน

การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ (Digitalization) 

 

เดินหน้าขยายโครงการพื้นฐานที่กระตุ้นให้เกิด

การน าเทคโนโลยดีิจิทลัมาปรับใช้ (Digitalization): 

ในระบบเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นดิจิทัลเป็นหลัก (Digital-

First Economy) การใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยีดิจิทลั

กลายมาเป็นแกนหลักของกระบวนการผลิต การ

ด าเนินงาน และการบริโภค สภาท่ีปรกึษาธุรกิจเอเปค 

(ABAC) ตอ้งการเห็นผูน้  าเขตเศรษฐกิจเอเปคพัฒนา

นโยบายท่ีเฉพาะเจาะจงและวาระการขับเคลื่อนดา้น

การเงินเพ่ือออกแบบแผนแม่บทดิจิทัลและน ามา

ปฏิบตัิใช ้อ  านวยความสะดวกทางการลงทนุเทคโนโลยี

ชัน้น าระหว่างภาครฐัและภาคเอกชน ขยายเครือข่าย

ดิจิทลั และขบัเคลื่อนอตุสาหกรรมดว้ยระบบ Cloud 

 

วางโครงสร้างพืน้ฐานดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการน า

เทคโนโลยีดิจิทัลมาป รับใช้  (Digitalization): 

ส่งเสริมความปลอดภยับนโลกไซเบอร ์และการยืนยัน

ตัวตนแบบดิจิทัลเป็นองคป์ระกอบส าคัญการในวาง

โครงสรา้งพืน้ฐานดิจิทลัในภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หาก

ปราศจากองคป์ระกอบส าคญัเหล่านี ้การสรา้งระบบ

เศรษฐกิจดิจิทลัจะเป็นเรื่องท่ีเกิดขึน้ไมไ่ดเ้ลย แนวทาง

ในการสรา้งความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์เป็นหัวใจ

ส าคญัในการวางโครงการพืน้ฐานท่ีจ าเป็น ตลอดจน

การสรา้งนวตักรรมและทุกกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งใน

การเสริมสร้างความปลอดภัย ในขณะท่ีการยืนยัน

ตัวตนแบบดิ จิทัลมีส่วนผลักดันให้เ กิดการการ

เปลี่ยนแปลงต่อระบบเศรษฐกิจ การด าเนินธุรกิจ 

ตลอดจนการด าเนินงานส่วนบุคคล รวมถึงความ

ร่วมมือระหว่างภาคการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ปลอดภัย และไม่ละทิ ้งความปลอดภัยของข้อมูล

ส่วนตวัมากขึน้ สภาท่ีปรกึษาธุรกิจเอเปค (ABAC) ขอ

เรียกร้องให้ผู ้น  าเอเปคร่วมกันจัดตั้งแพลตฟอร์ม

สนับสนุนความร่วมมือและการลงทุนเพ่ือส่งเสริม

ความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ รวมถึงกระตุ้นให้

ประเทศสมาชิกเอเปคท างานร่วมกันเพ่ือเสริมสรา้ง

ความเช่ือมโยงแบบขา้มพรมแดนในการยืนยันตัวตน

แบบดิจิทลั 

 

เสริมสร้างความแขง็แกร่งให้กับโครงสร้างพืน้ฐาน

ทางข้อมูล (Data Infrastructure) เพื่อก่อให้เกิด

การสร้างมูลค่า การค้าทางดิจิทัล และการ

ไหลเวียนของข้อมูลข้ามพรมแดน: การเพ่ิมขึน้ของ

ข้อมูล แบบก้า วกร ะ โดดใน ปัจจุ บัน  ผนวกกับ

ความสามารถในการดึงข้อมูลมาใช้ผ่านเทคโนโลยี

กระตุน้ใหเ้กิดการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมกิจกรรม

ทางการคา้ ขยายศักยภาพของระบบสุขภาพดิจิทัล

สงูสดุ และสรา้งงาน ดว้ยเหตผุลนี ้สภาท่ีปรกึษาธุรกิจ



เอเปค (ABAC) ขอเรียกรอ้งใหส้ดุยอดผูน้  าเอเปคเนน้

ย า้ถงึความส าคญัของการวางกรอบการก ากบัดแูลการ

แบ่งปันขอ้มูลบนฐานของความปลอดภัย มาตรฐาน

เปิด (Open Standards) และความเช่ือใจ เพ่ือคว้า

โอกาสในการเพ่ิมมลูค่าของการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลู

ท่ีมีอยู่อย่างมหาศาลในภมูิภาค 

 

ส่งเสริมกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล

ของวิสาหกจิขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย 

(MSMEs): การแพร่ระบาดของโรคไดเ้ร่งการเปลี่ยน

ผ่านสู่ดิ จิทัลใน MSMEs ผู ้น  าเอเปคสามารถสร้าง

สภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ต่อการด าเนินธุรกิจส าหรบัผูห้ญิง 

กลุ่มชาติพันธุ์ เยาวชน กลุ่มคนท่ีไม่สามารถเข้าถึง

บริการไดอ้ย่างครบถว้น (Underserved) และกลุ่มคน

ท่ีถูกมองข้าม  (Underrepresented)  ไดด้ว้ยการใช้

ประโยชน์จากการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและ

ภาคเอกชน (Public Private Partnership: PPP) และ

การเสริมสรา้งศกัยภาพของประชากรในภูมิภาคดว้ย

การพฒันาทกัษะดิจิทลั
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การแตกกระจายตวัของนโยบายดิจิทลั (Digital Policy 

Fragmentation) ส่งผลกระทบเชิงลบต่อการด าเนิน

ธุร กิจของ  MSMEs ท่ียังขาดแหล่งข้อมูลเ ก่ียวกับ

กฎหมายดิจิทลัท่ียงัคงมีการปรบัเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา 

รวมถึงกฎระเบียบท่ีได้รับการรับรองโดยผู้น  าเขต

เศรษฐกิจเอเปค สภาท่ีปรกึษาธุรกิจเอเปค (ABAC) ให้

ความส าคัญกับการเสริมสร้างความโปร่งใสของ

นโยบายดิจิทัลและกฎระเบียบท่ีไดร้บัการรบัรองโดย

ผูน้  าเขตเศรษฐกิจเอเปค เพ่ือแกไ้ขปัญหาขอ้มูลท่ีไม่

สมมาตร (Asymmetric Information) ระหว่างการตก

ลงท าธุรกรรม และส่งเสริมแนวทางปฏิบัติท่ีดีในการ

ก าหนดนโยบายดิ จิทัล  โดยความคิด เห็นและ

ข้อเสนอแนะจาก MSMEs ควรได้รับการพิจารณา

ระหวา่งการรา่งนโยบายดิจิทลัดว้ย 

 

สร้างโครงสร้างพืน้ฐานส าหรับตลาดดิจิทัลผ่าน

สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ (Supply Chain Finance): 

การน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ (Digitalization) สร้าง

ผลกระทบทางด้านการค้าและการจัดสรรสินเช่ือ

หมุนเวียนธุรกิจ เน่ืองจากปัจจัยดังกล่าวช่วยอ านวย

ความสะดวกทางด้านการเงินให้กับ  MSMEs เช่น 

ผู้ผลิต/ผู้ส่งมอบ ล าดับ 2 (Second-tier Suppliers) 

และผูผ้ลิต/ผูส้่งมอบ ล าดับ 3 (Third-tier Suppliers) 

ท่ีต่างประสบกับความยุ่งในการขอพิจารณาสินเช่ือ 

(Credit Underwriting) ในช่วงแรกของวงจรการสั่งซือ้

และการเก็บเ งิน (Order-to-Payment Cycle) โดย



ระบบควบคมุอตัโนมตัิ (Automation) ช่วยลดตน้ทุนท่ี

เกิดขึน้ระหว่างด าเนินการสินเช่ือ ท าใหก้ารขอสินเช่ือ

เพ่ือการลงทุนขนาดเล็กเกิดขึน้ได้ และลดตราสาร

เครดิต (Low-value Letters of Credit) หรือเอกสาร

ยืนยนัในการช าระเงินส าหรบัเจา้หนา้ท่ีธนาคาร 

 

การส ร้า ง ร ะบบ นิ เ วศส าห รับกา ร เ งินดิ จิ ทัลมี

ความส าคัญเป็นอย่างย่ิงในการส่งเสริมการเข้าถึง

บริการทางการเงินและความเป็นพลวัต (Dynamic) 

ให้กับ MSMEs ผู ้น  าเขตเศรษฐกิจเอเปคควรสร้าง

โครงสร้าง พื ้นฐานส าหรับตลาดดิ จิทัล ด้วยการ

สนับสนุนสินเช่ือหมุนเวียนเศรษฐกิจ (Supply Chain 

Finance) ส าหรับ MSMEs ส่งเสริมการพัฒนาระบบ

ขอ้มูลแบบเปิดและเช่ือมโยงกันได ้ตลอดจนประสาน

ความร่วมมือในการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลท่ีออกโดย

ธนาคารกลาง  (Central Bank Digital Currency: 

CBDC) เ พ่ือรับประกันความเช่ือมโยงของระบบ

การเงินในอนาคตและประสิทธิภาพในการท าธุรกรรม

ขา้มพรมแดน 
 

บรรลุเป้าหมาย 2 ประการ (Twin Goals) ในการ

การ เพิ่ ม ศักยภาพทางการคลังและการใช้

เคร่ืองมือทางการเงินเพื่อปฏิรูปโครงสร้าง เพ่ือ

ส่งเสริมการเขา้ถึงเทคโนโลยีและความยั่งยืน นโยบาย

ควรออกแบบมาเพ่ือสง่เสริมใหต้ลาดมีส่วนช่วยในการ

ขยายการเติบโตทางการเงิน ซึ่งจะช่วยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ

ในระดบัภมูิภาคตอ่ไป
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ค าน า 
ท่ามกลางความขดัแขง้และภาพรวมของเศรษฐกิจโลก

ท่ีมีความน่ากงัวลเป็นอย่างย่ิง ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

ก าลงัเผชิญหนา้กบัความทา้ทายอย่างใหญ่หลวง อนัมี

สาเหตุมาจากการเปลี่ ยนแปลงทางภูมิศาสตร์

การเมืองโลก เศรษฐกิจ ผลกระทบจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรค รวมถึงปัญหาห่วงโซ่อุปทาน

ทั่วโลกหยุดชะงัก ความทา้ทายเหล่านีก้  าลังบั่นทอน

ความพยายามของเอเปคในการฟ้ืนฟูภาวะเศรษฐกิจ

อย่างรวดเร็วและยั่งยืน ตลอดจนการรักษาแนวโน้ม

การเติบโตอย่างยั่งยืน ครอบคลมุ และยั่งยืนในภมูิภาค 
 

ภาคธุรกิจตระหนักถึงภาวะหยุดชะงักนี ้และตอ้งการ

ชีแ้นะโอกาสความร่วมมือแก่ผูน้  าเขตเศรษฐกิจเอเปค 

เวลานีถื้อเป็นช่วงเวลาท่ีเอเปคตอ้งแสดงศกัยภาพใน

การตดัสินใจและการลงมือปฏิบตัิภารกิจอย่างจริงจงั 

 



การประชุมสุดยอดผู้น  าเอเปค ประจ าปี 2565 นี ้ 

ด  าเนินการภายใต ้3 แนวคิดหลกั ไดแ้ก่ คือ “Embrace. 

Engage.Enable”  โดยสภาท่ีปรึกษาธุ ร กิจ เอเปค 

(ABAC) ไดจ้ดัท าขอ้เสนอแนะท่ีมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือ: 

 

▪ สง่เสริมการฟ้ืนฟอูย่างเรง่ดว่นและยั่งยืน 

▪ รักษาแนวโนม้การเติบโตอย่างยั่ งยืน ครอบคลุม 

และยืดหยุ่นท่ีก าลงักลบัมาไดร้บัความนิยมอีกครัง้ 

• เรง่สรา้งความยั่งยืน 

• ส่งเสริมการการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับ

ภมูิภาค 

• ส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนท่ีมีศกัยภาพผ่าน

ก า ร น า เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล ม า ป รั บ ใ ช้  

(Digitalization) 

 

ส่งเสริมการฟ้ืนฟูอย่างเร่งด่วนและย่ังยนื  
 

A. น านโยบายเศรษฐศาสตร์มหภาค นโยบายการ

คลัง และการเงินมาปรับใช้เพือ่เร่งการฟ้ืนฟู 

 

ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกก าลังรับมือกับหนีส้าธารณะ

และหนีภ้าคเอกชน ขอ้จ ากดัทางพืน้ท่ีการคลงั (Fiscal 

Space) การขยายตัวของบัญชีงบดุลของธนาคาร

กลาง และการกลับมาของภาวะเงินเฟ้อ การพัฒนา

เศรษฐกิจหลงัสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคมา

พรอ้มกับจุดอ่อน อีกทั้งยังตอ้งรับมือกับภัยคุกคาม

อื่นๆ มากมาย อาทิ กระแสเงินทุนไหลออกประเทศ 

(Capital Outflows) สืบเน่ืองมาจากอัตราดอกเบี ้ยท่ี

เพ่ิมสูงขึ ้นในประเทศก าลังพัฒนา เศรษฐกิจของ

ประเทศผูส้ง่ออกก าลงัอ่อนแอ ตลอดจนราคาพลงังาน

ท่ีปรบัตวัสงูขึน้ 

 

ความไม่สมดุลของเศรษฐกิจการเงินโลก (Global 

Imbalances) ก าลังกลับมาเป็นความเสี่ยงต่อการ

เจริญเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาคในระยะต่อไป 

สรา้งความไมแ่น่นอนใหก้บัตลาดทั่วทัง้ภมูิภาค รวมถงึ

ภาวะฟองสบู่ในตลาดสินทรพัย ์และทา้ยท่ีสดุโลกก็จะ

กลบัเขา้สูภ่าวะเศรษฐกิจรา้ว 

สถานการณภ์มูิศาสตรก์ารเมืองโลกสรา้งแรงกดดนัเงิน

เฟ้อในระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างย่ิง จนน าไปสูก่ารขาด

แคลนสินคา้ส าคัญ ผลกระทบจากปัญหาภูมิศาสตร์

การเมืองโลกมีแนวโน้มส่งผลกระทบเชิงลบต่อ

เศรษฐกิจและระบบการเงินโลกระยะยาว ตลอดจน

ความพยายามในการบรรลุเป้าหมายการรวมตัวทาง

เศรษฐกิจระดบัภมูิภาคของเอเปค 

 

การน านโยบายเศรษฐศาสตรม์หภาคมาประยุกตใ์ช้

เ พ่ือควบคุมภาวะเงินเฟ้อเป็นวาระส าคัญในการ

ป้องกันไม่ให้ปัญหาเงินเฟ้อฝังรากลึกลงไปในระบบ

เศรษฐกิจ ในระยะสัน้ นโยบายการคลงัสามารถบริหาร

จดัการการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างฉบัพลนั (Price 

Shock) ส าหรบัการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจระยะกลาง

และระยะยาวนั้น หน่วยงานภาครัฐควรพิจารณา

ม า ต ร ก า ร รั ด เ ข็ ม ขั ด ท า ง ก า ร ค ลั ง  ( Fiscal 



Consolidation) และพัฒนาพื้น ท่ีการคลัง  (Fiscal 

Space) ในการบรรลเุป้าหมายความยั่งยืน การเขา้ถึง

ระบบดิจิทัลอย่างเท่าเทียม และการลดความเหลื่อม

ล า้ในสงัคม 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

1. เนน้ย า้ความส าคญัในการป้องกันไม่ใหปั้ญหาเงิน

เฟ้อฝังรากลึกลงไปในระบบเศรษฐกิจ  พร้อม

ยกระดบัประเด็นดงักล่าวใหเ้ป็นวาระเร่งด่วนและ

วาระส าคัญ ประเทศพัฒนาแลว้ควรใช้นโยบาย

ทางการเงินในการคาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ ควบคู่

ไปกับการใช้นโยบายการคลังในการบรรเทา

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่าง

ฉับพลัน (Price Shock) เช่น การใหเ้งินช่วยเหลือ 

และการป้องกันการปรับขึน้ของค่าแรง (Wage 

Price Spiral) ด้วยการสนับสนุนแบบเจาะจง

กลุม่เป้าหมาย 

 

2. ในระยะกลางและระยะยาว มาตรการรัดเข็มขัด

ทางการคลัง (Fiscal Consolidation) และการลด

ภาระหนี้ (Debt Reduction) ควบคู่ กับการใช้

ประโยชนจ์ากเครื่องมือทางการเงินเชิงนวัตกรรม 

เ ช่ น  ก า ร เ รี ย ก เ ก็ บ ภา ษี จ ากผู้ ท่ี ป ล่ อย ก๊ าซ

คารบ์อนไดออกไซด ์หรือ ภาษีคารบ์อน (Carbon 

Taxes) ไปจนถึงการพัฒนานวัตกรรมและบริการ

ทางการเงินในรูปแบบดิจิทัล การลงทุนท่ีค านึงถึง

สิ่ ง แ วดล้อม  ห รื อการลงทุนสี เ ขี ยว  (Green 

Investment) ก า ร ล ด ก า ร ป ล่ อ ย ก๊ า ซ

คารบ์อนไดออกไซด ์และการสนบัสนุนผูบ้ริโภคท่ีมี

รายไดน้อ้ย 

 
3. น าเสนอแพลตฟอรม์ความร่วมมือและการพัฒนา

ศักยภาพท่ีมุ่งเนน้ไปท่ีการปฏิรูประบบโครงสรา้ง

เพ่ือส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่ งยืน การ

เข้าถึงระบบดิ จิทัลอย่างเท่ าเทียม และความ

ยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ

---------------------------------------------------------- 
หนา้ 19 

 

B. ส่งเสริมการค้าขายในช่วงการแพร่ระบาดของ

โรคโควิด-19 และการเข้าถึงวัคซีน 

 

โรคระบาดโควิด-19 ไดค้ร่าชีวิตประชากรทั่วโลกกว่า 

14.9 ลา้นราย1 และยังคงเป็นภัยคุกคามต่อประชากร

อีกหลายลา้นชีวิตทั่วโลก อย่างไรก็ตาม สถานการณ์

การแพร่ระบาดของเชือ้โรคสะทอ้นใหเ้ห็นว่า การคา้

ควรเป็นแรงขับเคลื่อนในการก้าวข้ามผ่านวิกฤต

สุขภาพ สถานการณ์ย ่ าแย่ทางเศรษฐกิจ  และ

ผลกระทบเชิงลบต่อสังคม เป้าหมายทางสุขภาพไม่



สามารถเป็นภารกิจท่ีประสบความส าเร็จได้ หาก

ปราศจากการคา้ขายแบบไรร้อยต่อ มาตรการกีดกัน

การส่งออกสินคา้ การเก็บภาษีศลุกากร มาตรการทาง

การคา้ท่ีไม่ใช่ภาษีกับสินคา้เวชภัณฑแ์ละบริการทาง

การแพทย ์บั่นทอนความพยายามของเอเปคในการ

รบัมือโรคระบาดและฟ้ืนฟูสภาพเศรษฐกิจ นอกจากนี ้

รัฐบาลควรยกเลิกมาตรการกีดกันการส่งออกสินค้า

เพ่ือตอบสนองต่อการขาดแคลนสินคา้เวชภัณฑ์ใน

ระยะเริ่มตน้ของการแพรร่ะบาดของโรค 

 

นอกจากขอ้ตกลงท่ีจัดท าขึน้เพ่ือลดผลกระทบเชิงลบ

อันเกิดมาจากความเหลื่อมล า้ในการเข้าถึงวัคซีน 

ช่องว่างของการเขา้ถึงวคัซีนในประเทศพฒันาแลว้กบั

ประเทศท่ีก าลงัพฒันาคอ่นขา้งเห็นไดอ้ย่างชดัเจน โดย

พบวา่ ประชากรนอ้ยกวา่รอ้ยละ 20 ในประเทศท่ีก าลงั

พัฒนาไดร้บัวัคซีนอย่างนอ้ยหนึ่งโดส2 ในขณะท่ีรอ้ย

ละ 70 – 90 ของประชากรในประเทศพฒันาแลว้ไดร้บั

วัคซีนในปริมาณเท่ากันและสามารถกลับมาใชชี้วิต

ตามปกติ การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้โควิด-19 การ

เสียชีวิต และปัญหาหยุดชะงักทางเศรษฐกิจส่งผล

กระทบรา้ยแรงต่อกลุ่มแรงงานชายขอบนอกระบบ 

(Marginalized Informal Workers) ผู้หญิง และกลุ่ม

ธุรกิจขนาดเล็กมากท่ีสุด ส่งผลให้ประชากรกลุ่ม

ดงักล่าวในประเทศก าลงัพฒันาทั่วภูมิภาคเขา้สู่ภาวะ

ความยากจน 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

4. ยกเลิกมาตรการกีดกนัส่งออก-น าเขา้วคัซีนโควิด-

19 เครื่องมือวินิจฉยัโรคและอปุกรณท์างการแพทย ์

ตลอดจนบริการทางการแพทยท่ี์จ าเป็นต่อการผลิต 

การจดัจ าหน่าย และการใชว้คัซีน 

 

5. ด าเนินงานตามปฏิญญาณเรื่องการอ านวยความ

สะดวกการเคลื่อนยา้ยสินคา้ท่ีมีความจ าเป็นเอเปค 

ป ร ะ จ า ปี  2 5 6 3  ( APEC Declaration on 

Facilitating Trade in Essential Services 2020) 

และสนบัสนุนใหป้ระเทศสมาชิกเอเปคน าแนวทาง

ดงักลา่วไปปฏิบตัิใชโ้ดยเรว็ท่ีสดุ 

 
6. ส่งเสริมการเขา้ถึงวคัซีนส าหรบัประชากรทุกกลุ่ม

อย่างเท่าเทียม ทัง้ในภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและทั่ว

โลก ซึ่งสามารถท าไดผ้่านโครงการโคแวกซ ์หรือ

COVID-19 Vaccines Global Access (COVAX)  

    
C. ผ่อนปรนการเดินทางข้ามพรมแดนด้วยการ

ปรับใช้แนวทางทีส่อดคล้องกันในระดับภูมิภาค 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้โควิด-19 

เปิดโอกาสใหห้ลายประเทศน าบทเรียนไปปรบัใชเ้พ่ือ

แกไ้ขปัญหาโรคระบาดและวิกฤตอื่นท่ีอาจเกิดขึน้อีก

ในอนาคต ลดผลกระทบจากการปิดพรมแดนระหว่าง

ประเทศท่ีอาจเกิดขึน้ต่อสถาบนัครอบครวั การด าเนิน

ธุรกิจ และการด าเนินชีวิตของประชากร สภาท่ีปรกึษา



ธุรกิจเอเปค (ABAC) มีความยินดีท่ีจะไดเ้ห็นความ

คืบหนา้ในการบริหารจดัการการเดินทางขา้มพรมแดน

ท่ีปลอดภยัและไรร้อยต่อโดยผูน้  าเขตเศรษฐกิจเอเปค 

อย่างไรก็ตาม ยังมีคงมีความจ าเป็นในการยกระดับ

กรอบแนวคิดในการบริหารจัดการสู่ระดับภูมิภาคท่ี

สอดคลอ้งกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีแตกต่าง

กนัในแต่ละประเทศ ตลอดจนเสริมสรา้งความเขม้แข็ง

ดา้นความปลอดภัยของการใชข้อ้มูลและเทคโนโลยี

เพ่ือส่งมอบประสบการณ์ท่ีเป็นมิตรให้กับผูเ้ดินทาง

และผูอ้อกกฎระเบียบการเดินทาง  

 

ทัง้นี ้ความแตกต่างของมาตรฐานการเดินทางท่ีมีอยู่

ในปัจจุบัน (EU, ICAO, WHO และ SMART Health 

Card) ก่อใหเ้กิดความยุ่งยากและค่าใชจ้่ายจากการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าว นับตั้งแต่ระบบ

ใบรับรองการฉีดวัคซีน ค านิยาม ไปจนถึงผูเ้ดินทาง 

และการด าเนินธุรกิจ 

ข้อเสนอแนะ 

 

7. ส่งเสริมการปรบัมาตรฐานและแนวทางปฏิบตัิดา้น

การท่องเท่ียวในระดับภูมิภาคเป็นไปในทิศทาง

เดียวกนัเพ่ือลดความยุ่งยากซบัซอ้นและค่าใชจ้่าย

ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบตัิตามนโยบายการท่องเท่ียว 

ระบบออกใบรบัรองการฉีดวัคซีน มาตรฐาน และ

ค านิยามท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ 

 

8. ท างานร่วมกับภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการ

น าร่องเพ่ือพัฒนาพอร์ทัลการเดินทาง (Travel 

Portals) แบบดิจิทลัและท าใหร้ะบบเช่ือมโยงกนัได ้

เพ่ือเก็บข้อมูลก่อนการเดินทาง ประเมินและน า

ขอ้มลูเก่ียวกบัโรคติดเชือ้โควิด-19 ของผูเ้ดินทางไป

ใช ้

________________________________________ 
1 แหลง่ที่มา: WHO Global Excess Deaths Associated with COVID-19 (มกราคม 2563 - ธันวาคม 2564): https://www.who.int/data/ 

stories/global-excess-deaths-associated-with-covid-19-january-2020-december-2021    
2 แหลง่ที่มา: COVID-19 Vaccinations: https://ourworldindata.org/covid-vaccinations   

 

---------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

https://www.who.int/data/
https://www.who.int/data/
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations


หนา้ 20 

 

9.  ส่งเสริมการเช่ือมโยงของระบบออกใบรบัรองการ

ฉีดวคัซีน ดว้ยการใชป้ระโยชนจ์ากระบบบตัรเดินทาง

ส าหรับนักธุ ร กิจ เอ เปค  (APEC Business Travel 

Card: ABTC) ควบคู่กับการสรา้งอินเทอร์เฟซท่ีเป็น

มิตรตอ่ผูใ้ช ้

 

รักษาแนวโน้มการเติบโตอย่างย่ังยืน 

ครอบคลุม และยืดหยุ่นที่ก าลังกลับมา

ได้รับความนิยมอีกคร้ัง  
 

A. เร่งสร้างความยั่งยนื 
 

เร่งสร้างระบบอาหารทีย่ั่งยืนและเข้มแขง็  

โลกก าลงัเผชิญหนา้กบัวิกฤตอาหารครัง้รุนแรง อีกทัง้ 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังซ  ้าเติมระบบ

อาหารโลกท่ีถกูท าใหบิ้ดเบีย้วจากมาตรการทางการคา้

และการใหเ้งินอดุหนนุ เม่ือเดือนมีนาคมท่ีผ่านมา ดชันี

ราคาอาหารโดยธนาคารโลก (World Bank) ปรับตัว

ขึน้สูงถึงรอ้ยละ 80 ซึ่งสูงกว่าเมื่อ 2 ปีท่ีแลว้ และเมื่อ

สิน้เดือนมิถนุายนท่ีผ่านมา International Food Policy 

Research Institute พบวา่ 18 ประเทศทั่วโลกประกาศ

แบนผลิตภัณฑ์อาหาร 31 รายการ ในขณะท่ีอีก 8 

ประเทศประกาศมาตรการการการส่งออกผลิตภัณฑ์

อาหาร 6 รายการอย่างเขม้งวด 

 

ปัญหาความไม่มั่ นคงทางอาหารท่ี เ พ่ิมขึ ้นอย่าง

ต่อเน่ืองไม่เพียงแค่ท าลายความพยายามในการบรรลุ

เป้าหมายการพัฒนา แต่ยังส่งผลกระทบต่อความ

พยายามในการบรรลุเป้าหมายการพฒันาอย่างยั่งยืน 

( Sustainable Development Goals: SDGs) ข อ ง

สหประชาชาติ (United Nations) ท่ีมุ่งมั่นท่ีจะขจัด

ความหิวโหยและความอดอยากทุกรูปแบบให้ได้

ภายในปี 2573 อีกทัง้ยงัสรา้งความยากล าบากส าหรบั

ผู้น  าเขตเศรษฐกิจเอเปคในการบรรลุเป้าหมายการ

สรา้งภูมิภาคท่ีมีความเข้มแข็ง ยืดหยุ่น ยั่ งยืน และ

ครอบคลมุประชากรทกุกลุม่ 

 

ประเทศสมาชิกเอเปคควรจัดการวิกฤตอาหารทั้งใน

ระยะสั้นและเสริมสรา้งความมั่นคงทางอาหารของ

ภมูิภาคในระยะยาว 

 

ในระยะสั้น  สภาท่ีปรึกษาธุร กิจเอเปค  (ABAC) 

ตอ้งการให้ผูน้  าเขตเศรษฐกิจเอเปคด าเนินงานตาม

พันธสญัญาท่ีใหไ้วใ้นปฏิญญาว่าดว้ยการตอบสนอง

ฉุกเฉินต่อความไม่มั่ นคงทางอาหาร (Ministerial 

Declaration on the Emergency Response to Food 

Insecurity) โดยองค์การการค้า โลก (WTO) เ พ่ื อ

ตระหนักว่าการคา้และการผลิตภายในประเทศต่างมี

บทบาทส าคญัในการเสริมสรา้งความมั่นคงทางอาหาร

ทั่ วโลก รวมถึงการอ านวยความสะดวกทางการคา้



ผลิตภัณฑ์อาหาร ผ่อนปรนการห้ามและมาตรการ

ควบคุมการส่งออกผลิตภัณฑอ์าหารท่ีอาจสั่นคลอน

ความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาคได ้นอกจากนี ้ตอ้ง

ท าให้แน่ใจว่า มาตรการฉุกเฉินจะช่วยลดปัญหาท่ี

เกิดขึน้จากการหยดุชะงกัทางการคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสดุ 

ความร่วมมือในระดบัภูมิภาคควรสอดรบักับแนวทาง

ขององค์การการค้าโลก (WTO) ท่ีมุ่งปฏิรูประบบ

การคา้ผลิตภัณฑท์างการเกษตรในระดับสากล และ

สนบัสนนุสหประชาชาติ (United Nations) และองคก์ร

ระหว่างประเทศอื่น ๆ ได้แก่ โครงการอาหารโลก 

(World Food Program) อ ง ค์ ก า ร อ า ห า ร แ ล ะ

การเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture 

Organization: FAO) และปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ

เพ่ือส่งเสริมการใหค้วามช่วยเหลือดา้นอาหาร แกไ้ข

ปัญหาท่ีอาจเป็นภยัคกุคามความปลอดภัยและความ

มั่นคงทางอาหาร สภาท่ีปรึกษาธุรกิจเอเปค (ABAC) 

รูส้กึยินดีและสนบัสนนุความพยายามท่ีมาพรอ้มความ

สรา้งสรรคแ์ละความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา

อาหารโลก ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกิจกรรมทางการ

เกษตรท่ีทุกภาคส่วนไดม้ีส่วนร่วม มีความปลอดภัย 

และค านึงถึงความยั่ งยืน การพัฒนานวัตกรรม และ

การคา้แบบเปิด 

 

ในระยะยาว สภาท่ีปรึกษาธุรกิจเอเปค (ABAC) ขอ

เรียกรอ้งใหผู้น้  าเขตเศรษฐกิจเอเปคสง่เสริมการเขา้ถงึ

อาหารในปริมาณท่ีมากเพียงพอ มีความปลอดภยั ใน

ราคาท่ีเข้าถึงได้ มีโภชนาการทางอาหารครบถ้วน 

เพ่ือให้ประชากรในภูมิภาคได้รับประทานอาหาร

เพียงพอต่อความต้องการและตรงกับความชอบ

สว่นตวั ซึง่เป้าหมายเหล่านีถ้กูระบไุวใ้นแผนงานความ

มั่ นคงทางอาหาร เอ เปค  สู่ ปี  2573 (APEC Food 

Security Roadmap Towards 2030) ท่ีมีวิสยัทศันเ์พ่ือ

ระบบอาหารท่ียืดหยุ่นและยั่งยืน โดยใหค้วามส าคัญ

กบัการส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรม และปู

ทางไปสู่การปฏิรูประบบอาหารท่ีเขม้แข็งไดเ้พราะถูก

พัฒนาอยู่บนหลกัการความยืดหยุ่น ความยั่งยืน การ

ขับเคลื่อนดว้ยนวตักรรมดิจิทลั การมีส่วนร่วมของทุก

ภาคสว่น การเสริมสรา้งตลาดและการคา้เปิด 

 

ส าหรับแผนงานฉบับดังกล่าว สภาท่ีปรึกษาธุรกิจ

เอเปค (ABAC) ให้ความส าคัญกับการพัฒนาและ

น าเอาแผนงานความมั่นคงทางอาหารดิจิทัล (Food 

Security Digital Plan) มาปฏิบัติ เพ่ือส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยีทันสมยัในระบบผลิตสินคา้เกษตร รวมถึง

การจัดจ าหน่ายและการคา้สินคา้เกษตร; การพัฒนา

นวตักรรม – การส่งเสริมนวตักรรมแปรรูปอาหารเพ่ือ

คิดคน้ “อาหารแห่งอนาคต” ท่ีเต็มไปดว้ยคุณค่าทาง

โภชนาการ; ความยั่งยืน – การน าเอาโมเดลการพฒันา

เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสี

เขียว (BCG Model) และแนวทางปฏิบัติเกษตรกรรม

ฟ้ืนฟ ู(Regenerative Agriculture) สภาท่ีปรกึษาธุรกิจ

เอเปค (ABAC) เนน้ย า้ความส าคัญในการปฏิรูปเงิน

อุดหนุนส าหรบัภาคเกษตรกรรมและมาตรการกีดกัน



ทางการคา้ เพ่ือส่งเสริมการคา้ผลิตภณัฑอ์าหารท่ีเปิด

กวา้งและสามารถคาดการณไ์ด้
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มาตรการดังกล่าวจะช่วยลดผลกระทบต่อระบบ

เศรษฐกิจภมูิภาคจากวิกฤตในปัจจบุนั ยกตวัอย่างเช่น 

การอ านวยความสะดวกทางการคา้แบบไรร้อยต่อมี

ความส าคัญเทียบเท่ากับการเร่งสรา้งระบบอาหารท่ี

ยั่งยืนและยืดหยุ่นในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในระยะ

ยาว การด าเนินการตามแผนงานความมั่นคงทาง

อาหารถือเป็นวาระส าคญัท่ีตอ้งลงมือท าอย่างเรง่ดว่น 

 

การมีสว่นรว่มเชิงยทุธศาสตรแ์ละความรว่มมือระหว่าง

ภาครฐัและภาคเอกชน ซึ่งรวมถึงการประชุมหุน้ส่วน

เชิงนโยบายด้านความมั่นคงอาหารเอเปค (APEC 

Policy Partnership on Food Security Plenary: 

PPFS) ท่ีนับว่ามีความส าคญัในการแกไ้ขปัญหาดา้น

อาหาร สภาท่ีปรึกษาธุรกิจเอเปค (ABAC) ตอ้งการ

เห็นการตรวจทานฉบับสมบูรณข์อง PPFS ท่ีเห็นพอ้ง

ต้องกันโดยประเทศสมาชิกในย่อหน้า 18(b) ของ

แผนปฏิบัติการของแผนงานความมั่นคงทางอาหาร 

(Food Security Roadmap) ซึ่งนับเป็นพืน้ฐานในการ

สรา้งการเป็นหุน้สว่นท่ีมีความหมายกบัภาคเอกชน 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

10. ท างานร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศเพ่ือ

ส่งเสริมความปลอดภัยทางอาหาร และป้องกันวิกฤต

อาหารโลกท่ีอาจเลวรา้ยลงเรื่อย ๆ ดว้ยการอ านวย

ความสะดวกทางการคา้ การน าเทคโนโลยีมาปรบัใช ้

รวมถึงการผ่อนปรนการหา้มการส่งออกและมาตรการ

กีดกนัอื่น ๆ 

 

11. พัฒนาและด าเนินการตามแผนงานความ
มั่นคงทางอาหารดิจิทลั (Food Security Digital Plan) 
ท่ีระบุไวใ้นแผนงานความมั่นคงทางอาหารเอเปค ซึ่ง
ได้แก่ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีทันสมัยและ
นวัตกรรมตลอดห่วง โซ่อุปทานอาหาร  การท า
การเกษตรอจัฉริยะ (Smart Farming) การใชม้าตรฐาน
ขอ้มูลระดบัสากล (Global Data Standards) ภายใน
กรอบภูมิภาค การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  (Artificial Intelligence: 
AI) เทคโนโลยีและนวตักรรมอ่ืน  
 
12. น าเอาโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-

เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) 

พรอ้มสง่เสริมการพฒันานวตักรรมเพ่ือผลิตอาหารแปร

รูปและการพฒันาโปรตีนทางเลือก 



13. ท างานร่วมกันเพ่ือก าจัดการบิดเบือนของ

ตลาดโลก ซึ่งรวมถึงการลดและการยกเลิกมาตรการ

กีดกันทางการคา้ รวมถึงลดการบิดเบือนเงินอุดหนุน

ภาคการเกษตร 

 
14. เพ่ิมความพยายามในการติดตามและบังคบั

ใชม้าตรการทางกฎหมายปกป้องทรพัยส์ินทางปัญญา 

ระบบส่งเสริมความปลอดภัยทางอาหาร และการติด

ป้ายฉลากผลิตภณัฑ ์

 

15. สง่เสริมความรว่มมือขา้มพรมแดนระหวา่งทุก

ภาคส่วนของระบบนิเวศของอุตสาหกรรมอาหาร 

นับตั้งแต่ผู ้ก  าหนดการนโยบาย ผู้ผลิตอาหาร ผู้จัด

จ าหน่ายและผูค้า้ขายอาหาร รวมถึงกลุ่มนักวิชาการ

ดา้นอาหาร 

16. รองรับแผนปฏิบัติการของแผนงานความ

มั่ นคงทางอาหารเอเปค สู่ ปี  2573 (APEC Food 

Security Roadmap Towards 2030) ฉบับใหม่  ซึ่ง

รวมถึงการตรวจทานขอบเขตงานของ PPFS เพ่ือ

ส่ ง เ ส ริ ม ความ เ ป็ นหุ้น ส่ วน กับภาค เอกชน ท่ีมี

ความหมาย และมีประสิทธิภาพ 

 

ส่งเสริมกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจ

คาร์บอนต ่า 

 
 

ปัจจัยทางภูมิศาสตรแ์ละประชากรศาสตรท์ าให้เขต

เศรษฐกิจเอเปคเป็นพื้นท่ี ท่ีมีความเปราะบางต่อ

ผลกระทบท่ีมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ เป็นภัยคุกคามต่อความมั่งคั่งในทุกระดับ 

โดยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือเป็นหนึ่งใน

ความทา้ทายท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุของยุคนี ้และเป็นความทา้

ทายท่ีตอ้งอาศยัความร่วมมือท่ีเป็นรูปธรรม ทั้งนี ้การ

เปลี่ยนผ่านสูเ่ศรษฐกิจคารบ์อนต ่าถือเป็นหวัใจส าคญั

ในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการเอาทีอารอ 

(Aotearoa Plan of Action) และเป็นปัจจัยส าคัญใน

การจัดตัง้เขตการคา้เสรีเอเชียแปซิฟิก (FTAAP) ทัง้นี ้

การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศควรถูก

น าไปพิจารณาให้เป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินงาน

ทัง้หมดของเขตเศรษฐกิจเอเปค 

 

ภาคเอกชนสามารถกา้วขึน้มาเป็นผูน้  าในดา้นนี ้และ

ท า ง าน ร่ ว มกั บ ผู้ ก  า หนดน โยบ าย ไ ด้  Climate 

Leadership Principles of Reduction/Mitigation, 

Adaptation and Just Transitions โดยสภาท่ีปรึกษา

ธุรกิจเอเปค (ABAC)  สะท้อนงานทั้งหมดของเขต

เศรษฐกิจเอเปคท่ีลงมือปฏิบตัิเพ่ือใหบ้รรลุวิสยัทัศนป์ุ

ตราจายาปี 2583  (Putrajaya Vision 2040) ภายใต้

แผนปฏิบตัิการเอาทีอารอ (Aotearoa Plan of Action)  

โดยเฉพาะในช่ วง เวลานี้ท่ี เ ราต้องรับ เผ ชิญกับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่าง



รุนแรง ตลอดจนวิกฤตพลงังาน และภัยคุกคามความ

มั่นคงทางอาหาร ทั้งนี ้ สภาท่ีปรึกษาธุรกิจเอเปค 

(ABAC) ไดน้  าเสนอตารางกรอบการท างานในอนาคต

เ พ่ือมุ่ งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon 

Neutrality) ในภาคผนวก A ของรายงานฉบบันี ้

ภาคธุร กิจต้องการสภาพแวดล้อม ท่ี เอื ้อต่อการ

ประกอบธุรกิจ เช่น การจดัเก็บภาษีคารบ์อน (Carbon 

Taxation) และมาตรการราคาคารบ์อนท่ีเหมาะสม ซึ่ง

ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างระบบนิเวศส าหรับ

การเงินเพ่ือความยั่งยืน
 

---------------------------------------------------------- 
หนา้ 22 

 

ผูก้  าหนดนโยบายและภาคธุรกิจตอ้งท าใหแ้น่ใจว่าการ

เปลี่ยนผ่านเกิดขึน้อย่าง “เป็นธรรม” ไม่ทอดทิง้ใครไว้

ขา้งหลงั เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดจากการรบัมือ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในขณะท่ีลดภัย

คุกคามท่ีอาจเกิดขึน้กับกลุ่มคนท่ีไม่สามารถเข้าถึง

บริการได้อย่างครบถ้วน (Underserved) แรงงาน 

ชุมชน และระบบเศรษฐกิจโดยรวม โดยเฉพาะผูห้ญิง 

กลุม่ชาติพนัธุ ์และชมุชนทอ้งถ่ิน ท่ีตา่งไดร้บัผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพลัดถ่ิน

อนัมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางอาหาร ภาวะความ

ยากจนท่ีเพ่ิมสงูขึน้ และภาวะตงึเครียดทางสงัคม 

 

ผูน้  าเขตเศรษฐกิจเอเปคควรรับบทน าในการพัฒนา

นโยบายทางการค้า รวมถึงแนวทางปฏิบัติและ

กฎระเบียบท่ีช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ และท าใหม้ั่นใจว่า การเปลี่ยนผ่านสู่

ระบบเศรษฐกิจคารบ์อนต ่านัน้ เกิดขึน้โดยทกุภาคส่วน

ต่างมีส่วนร่วมและเป็นธรรม การคา้และการลงทุนควร

ส่ง เสริมการเข้าถึง เครื่ องมือ สนับสนุนการเกิด

นวัตกร รม ท่ี จะก่ อ ให้ เ กิ ดการปรับตัว ในระดับ

อุตสาหกรรม  รวมถึงการพัฒนากลไกทางการตลาด

เพ่ือลดคารบ์อน  ประเทศในเขตเศรษฐกิจเอเปคตอ้ง

พัฒนานโยบายทางการคา้ท่ีเขม้แข็ง เห็นพอ้งตอ้งกนั 

สอดคล้องกับกฎระเบียบขององค์การการค้าโลก 

(WTO) และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

ความพยายามฝ่ายเดียวในการขจดัความทา้ทายดา้น

สิ่งแวดลอ้มและความเสี่ยงจากปัญหาการแข่งขันทาง

ธุรกิจท่ีไม่ยุติธรรม (Unlevel Playing Field) และการ

ออกมาตรกา ร กี ดกัน และปกป้ อ งทางกา รค้า 

(Protectionism) ไมอ่าจส าเรจ็ได ้

 

ข้อเสนอแนะ 

17. พฒันานโยบายทางการคา้ท่ีเขม้แข็ง เห็นพอ้ง

ตอ้งกัน สอดคลอ้งกับกฎระเบียบขององคก์ารการคา้

โลก (WTO) และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาค



ส่วน ทั้งในรูปแบบของทวิภาคี (Bilateral) หลายฝ่าย 

(Plurilateral) และพหุภาคี (Multilateral) โดยในระยะ

สัน้ มาตรการทางการคา้ควรสรา้งแรงจูงใจใหเ้กิดการ

เปลี่ยนผ่านสู่การผลิตผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีค านึงถึง

ความยั่งยืนมากขึน้ รวมถึงการใชพ้ลงังาน ซึ่งสามารถ

ท าไดด้ว้ยการเปิดเสรีทางการค้าส าหรับสินค้าและ

บริการท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม การยกเลิกการ

อุ ด ห นุ น สิ น ค้ า ท่ี ส่ ง ผ ล เ สี ย ต่ อ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 

(Environmentally Harmful Subsidies) ซึ่งรวมถึงการ

อุดหนุนเชือ้เพลิงฟอสซิล สภาท่ีปรึกษาธุรกิจเอเปค 

(ABAC) รูส้ึกยินดีท่ีไดเ้ห็นสุดยอดผูน้  าเขตเศรษฐกิจ

เขา้ร่วมการประชุมเรื่องการคา้และความยั่ งยืนด้าน

สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ( Trade and Environmental 

Sustainability Structured Discussions: TESSD) 

 

18. เสริมสรา้งสภาพแวดลอ้มท่ีช่วยลดการปลอ่ย

ก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์นภาคสว่นท่ีมีการใชพ้ลงังาน

ในปริมาณมหาศาล ดว้ยการสรา้งแรงจูงใจต่อการ

ลงทุนในโครงการลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก 

(Greenhouse Gas: GHG) สนบัสนนุการพฒันาตลาด

ซือ้-ขายคารบ์อนทั้งภายในประเทศและระดับสากล 

สรา้งความตอ้งการผลิตภณัฑจ์ากโรงงานอตุสาหกรรม

ท่ีปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดแ์ละใชพ้ลงังานต ่าใน

ระดับภูมิภาคและระดับโลก ตลอดจนออกแบบการ

ตรวจวดัและการรายงานการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 

 
19. สร้างแรงจูงใจให้ธนาคารหันมาส่งเสริม

การเงินเพ่ือความยั่งยืน (Green Finance) ทัง้ในระดบั

สากลและภายในประเทศ ผ่านการบังคบัใชน้โยบาย

ท า ง ก า ร เ งิ น  ค ว ามต้อ ง ก า ร เ งิ น ทุ น  ( Capital 

Requirements) และมาตรฐานในการเปิดเผยขอ้มูล 

รวมถึงกระตุน้ใหเ้กิดกิจกรรมทางธุรกิจดว้ยตัง้เป้าไปท่ี

การลงทุนในโครงการลดก๊าซคารบ์อนภายในภูมิภาค

เอเชีย-แปซิฟิก และเพ่ิมเงินอุดหนุนจากหน่วยงาน

ภาครฐัส  าหรบัโครงการท่ีมีวตัถปุระสงคด์งักลา่ว 

 

ส่งเสริมแนวทางการรับมือการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ในปัจจุบัน โลกตอ้งเผชิญหนา้กับวิกฤตพลงังานแสน

สาหัส สภาท่ีปรึกษาธุรกิจเอเปค (ABAC) หวังว่า 

ปัญหาวิกฤตพลังงานจะไดร้ับการแกไ้ขโดยเร็วท่ีสุด 

อย่างไรก็ตาม การบรรลเุป้าหมายความเป็นกลางทาง

คารบ์อนยงัเป็นวาระส าคญั แมวิ้กฤตพลงังานในวนันี ้

จะเพ่ิมความทา้ทายในการเปลี่ยนผ่านทางพลงังานก็

ตาม 

 

ประชากรทั่วโลกเริ่มตระหนักถึงเป้าหมายความเป็น

กลางทางคารบ์อน (Carbon Neutrality) กนัมากขึน้ใน

ระยะแรกเริ่ม ดงันัน้ การเปลี่ยนผ่านสู่การใชพ้ลงังาน

สะอาดจงึกลายเป็นวาระเรง่ดว่น 



เขตเศรษฐกิจเอเปคจะกลายเป็นแรงขบัเคลื่อนส าคญั

ในการสรา้งความตอ้งดา้นพลงังานและการปลอ่ยก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซดใ์นช่วงเวลาพัฒนาและพืน้ท่ีทาง

ภมูิศาสตรท่ี์แตกตา่งกนัออกไป การเปลี่ยนผ่านสูร่ะบบ

พลังงานท่ีมีการใช้เครื่องจักรอย่างเขม้ข้น (Capital-

intensive Energy) เป็นประเด็นท่ีค่อนข้างซ ้าซ้อน

ส าหรบัหลายประเทศท่ียงัขาดความรูค้วามเขา้ใจเรื่อง

การเงิน ในขณะท่ีระบบพลงังานท่ีมีการใชเ้ครื่องจักร

อย่างเข้มข้นกลับ มีบทบาทส าคัญต่อ โครงสร้าง

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) โดยประเทศ

เหล่านีต้อ้งเผชิญกบัความทา้ทายหลายอย่างท่ีเกิดขึน้

ระหว่างการเปลี่ยนผ่านเพ่ือรกัษาการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจและความยืดหยุ่นทางพลงังาน 
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สภาท่ีปรกึษาธุรกิจเอเปค (ABAC) สนบัสนุนใหจ้ดัท า

การส ารวจในแต่ละประเทศเขตเศรษฐกิจเอเปคใน

รูปแบบสมัครใจ (Voluntary Basis) เพ่ือให้ผู ้ก  าหนด

นโยบายใชผ้ลส ารวจเป็นขอ้มลูในการรา่งนโยบายเพ่ือ

เป้าหมายความเป็นกลางทางคารบ์อน โดยแบบฟอรม์

ส ารวจตอ้งระบ ุ(a) ความตอ้งการพลงังานและอปุทาน

พลังงานของแต่ละประเทศ (รวมถึงสัดส่วนของ

แหล่งท่ีมาของพลังงานไฟฟ้าและอัตราการพึ่งพา

พลงังานไฟฟ้า) (b) เสถียรภาพในการจ่ายพลงังาน ซึ่ง

รวมถงึ โครงสรา้งพืน้ฐานระบบไฟฟ้า การพฒันาระบบ

ไฟฟ้า และการบ ารุงรกัษา (c) ค่าใชจ้่ายดา้นพลังงาน 

ซึ่ ง รวมถึงพลังงานหมุน เ วียน และลักษณะทาง

ภูมิศาสตร ์(มีแนวโนม้เกิดการใชพ้ลงังานหมุนเวียน) 

(d) เสถียรภาพของการลงทุนธุรกิจแร่แห่งอนาคต 

(Strategic Minerals) เ พ่ือต่อยอดการ เติบโตของ

รถยนต์ไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน และ (e) การ

คาดการณ์เหตุการณ์ของขอ้ (a) – (d) บนเหตุการณ์

จริงทางเศรษฐกิจ การจดัท าผลส ารวจจะช่วยสนบัสนนุ

การออกแบบจุดเริ่มตน้ในการบรรลุเป้าหมายความ

เป็นกลางทางคารบ์อนส าหรับแต่ละประเทศสมาชิก 

โดยค านงึถงึความหลากหลายทางเศรษฐกิจของเอเปค 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และความยืดหยุ่นของ

พลงังาน 

 

ในการออกแบบและน าแผนไปปฏิบตัิจริงเพ่ือบรรลุเป้า

หมายความเป็นกลางทางคารบ์อนนัน้ ประเทศสมาชิก

เขตเศรษฐกิจเอเปคตอ้งแสวงหาแนวทางท่ีสง่เสริมการ

ลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(เช่น พลงังาน

หมุนเวียน ก๊าซธรรมชาติ พลังงานชีวมวล พลังงาน

นิวเคลียร ์เทคโนโลยีการดกัจับ การใชป้ระโยชน ์และ

การกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture, Utilization 

and Storage: CCUS) การรี ไ ซ เคิ ล ก๊าซคาร์บ อน 

(Carbon Recycling) ไ ฮ โด ร เ จน  / แอม โม เ นี ย ) 

ตลอดจนการสนบัสนนุเทคโนโลยีอนรุกัษ์พลงังานและ



การส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนบน

เง่ือนไขของแต่ละประเทศ โดยโครงการความร่วมมือ

ระดับภูมิภาคควรไดร้ับการจัดตั้งเพ่ือสนับสนุนการ

เปลี่ยนผ่านใหท้ั่วถงึทัง้ภมูิภาค 

 

นอกจากนี ้การแบ่งปันเทคโนโลยีลดการปล่อยก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซดแ์ละขอ้มลูเก่ียวกบัการเปลี่ยนผ่าน

ระหวา่งประเทศสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค ถือเป็นอีก

เรื่ องส าคัญท่ีควรท า  สภาท่ีปรึกษาธุร กิจเอเปค 

(ABAC) แนะน าให้สมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค

พิจารณาแนวทางการสนับสนุนท่ีจ าเป็นส าหรับ 

MSMEs และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพท่ีจ าเป็น

ในช่วงการเปลี่ยนผ่าน เพ่ือส่งเสริมการลดการปล่อย

ก๊าซคารบ์อนไดออกไซดไ์ดอ้ย่างทั่วถึงในเขตเศรษฐกิจ

เอเปค 

 

ความร่ วมมือของภาคเอกชนในการบรรลุ เป้ า

หมายความเป็นกลางทางคารบ์อนเป็นสิ่งท่ีจ าเป็น

อย่างย่ิง ทั้งการน า Climate Leadership Principles 

ไปปรบัใชใ้นการด าเนินธุรกิจ หรือการคิดคน้แนวทาง

ด้านนวัตกรรมแบบใหม่ เงินอุดหนุนจากสถาบัน

การเงินนับเป็นอีกปัจจัยส าคัญในการกระตุน้ความ

รว่มมือจากภาคเอกชน หากค านึงถงึความหลากหลาย

ทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและความ

พ ย า ย า ม ไ ป สู่ เ ป้ า ห ม า ย ล ด ก า ร ป ล่ อ ย ก๊ า ซ

คารบ์อนไดออกไซด ์และการก าจดัคารบ์อนไดออกไซด์

จนเหลือศูนย ์(Decarbonization) สภาท่ีปรึกษาธุรกิจ

เอเปค (ABAC) ขอเรียกรอ้งใหข้ยายระบบสนับสนุน

ทางการเงินเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนผ่านดา้น

พลงังานในภาคเอกชนของเขตเศรษฐกิจเอเปค 

 

การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบพลงังานยั่งยืนท่ีมีสดัส่วนการ

ใช้พลังงานหมุนเวียนสูงจะช่วยให้ภูมิภาคเอเชีย -

แปซิฟิกบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศและ

ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม พ ย า ย า ม ใ น ก า ร ก า จั ด

คาร์บอนไดออกไซด์จนเหลือศูนย์ การเสริมสร้าง

สภาพแวดล้อมทางกา รค้า และกา รล งทุ น ใน

แหล่งก าเนิดพลงังานหมุนเวียนยังเอือ้ต่อการเปลี่ยน

ผ่าน ซึง่สะทอ้นใหเ้ห็นถงึการเพ่ิมขึน้ของนวตักรรมและ

การลงทุนผ่านโมเดลธุรกิจใหม่ นโยบายจากรัฐบาล 

และการอกกแบบตลาดทัง้ภายในประเทศและภายใน

ภมูิภาค 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

20. รักษาพันธสัญญาในการส่งเสริมการค้าและ

การลงทุนธุ ร กิจพลัง งานหมุน เ วี ยนและ

เทคโนโลยีเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก; 

พัฒนาแผนงานดา้นการคา้และการลงทุนดา้น

พ ลั ง ง า น หมุ น เ วี ย น ข อ ง เ อ เ ป ค  (APEC 

Roadmap for Trade and Investment in 

Renewable Energy) ตามร่ าง ท่ีปรากฏใน

ภาคผนวก B 

 



21. กระตุ้น ให้ประเทศสมาชิกเขต เศรษฐ กิจ

เอเปคตรวจสอบสถานการณ์จัดการพลังงาน 

โดยเปรียบเทียบระหว่างพลงังานท่ีจัดหามาให้

และความตอ้งการใชพ้ลังงานภายในประเทศ 

เสถียรภาพในการจ่ายทรัพยากรแร่ (Mineral 

Supply Stability) คา่ใชจ้่ายจากการใชพ้ลงังาน 

สถานะการพัฒนาโครงการทางเศรษฐกิจและ

การคาดการณ์โครงการท่ีก าลังจะเกิดขึน้ใน

อนาคตเพ่ือปทูางไปสูก่ารเจรจาหารือ 

 

22. สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานในเขต

เศรษฐกิจเอเปค รับทราบถึงเหตุการณ์ท่ีอาจ

ตามมาหลังการเปลี่ยนผ่านในแต่ละประเทศ 

ร ว ม ถึ ง แ ส ว ง ห า แ น ว ท า ง ก า ร ล ด ก๊ า ซ

คาร์บอนไดออกไซด์ให้เหลือศูนย์ ซึ่งจะถูก

น ามาใชพ้ัฒนาแผนกา้วสู่ความเป็นกลางทาง

คารบ์อน น านโยบายดา้นเทคโนโลยีการดกัจับ 

การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน 

(CCUS)  มาปรับใช้เ พ่ือกระตุ้นให้เ กิดการ

ปรบัตวั
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แนวทางการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้

เหลือศูนย์ อันได้แก่   พลังงานหมุนเ วียน 

พลังงานนิวเคลียร ์ก๊าซธรรมชาติ พลังงานชีว

มวล เทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ 

และการกักเก็บคารบ์อน (CCUS) การรีไซเคิล

ก๊าซคารบ์อน (Carbon Recycling) ไฮโดรเจน / 

แอมโมเนีย) การใช้เทคโนโลยีท่ีส่งเสริมการ

อนรุกัษพ์ลงังาน และความพยายามอ่ืนๆ 

 

23. แ บ่ ง ปั น เ ท ค โ น โ ล ยี ช่ ว ย ล ด ก๊ า ซ

คารบ์อนไดออกไซดใ์หเ้หลือศูนยแ์ละขอ้มูลท่ี

จะส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านดา้นพลงังานภายใน

ภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยเฉพาะการพิจารณา

ถึ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ใ น ก า ร ก า จั ด

คารบ์อนไดออกไซดจ์นเหลือศนูยข์อง MSMEs  

 

24. ส่งเสริมการขยายระบบสนับสนุนทางการเงิน

เ พ่ื อ ก ร ะ ตุ้ น ใ ห้ เ กิ ด ก า ร ก า จั ด

คาร์บอนไดออกไซด์จนเหลือศูนย์ในกลุ่ม

ประเทศสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค โดย

ค านงึถงึความหลากหลายทางเศรษฐกิจของแต่

ละประเทศ 

 
25. น านโยบายและกรอบแนวทางการปฏิบัติมา

ปรบัใชเ้พ่ือกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันานวตักรรม



และการลงทุน ในแหล่ งก า เ นิ ดพลัง งาน

หมุนเวียน รวมถึงการใชเ้ทคโนโลยีท่ีส่งเสริม

การลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์โดย

มีวัตถุประสงค์เ พ่ือคิดค้นการพัฒนาแนว

ทางแก้ไขปัญหาจากมุมมองของตลาด เช่น 

ใบรบัรองธุรกิจสีเขียว (Green Certificate) และ

แนวทางอ่ืนๆ 

 

26. ต่อตา้นการใหเ้งินอุดหนุนหรือความช่วยเหลือ

ทางการเงินแก่โรงไฟฟ้าพลงังานฟอสซิล 

 

จัดสรรเงินสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่าน

สู่ความย่ังยืน 

 

ระหวา่งปี 2565 – 2583 พบวา่ ตอ้งใชเ้งินประมาณ 30 

พนัลา้นดอลลารส์หรฐัในการอดุช่องว่างการลงทนุทาง

โครงสรา้งในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หากพิจารณาถึง

ความพยายามในการบรรลุเป้าหมายการพฒันาอย่าง

ยั่ ง ยืน (SDGs) เ งินลงทุนจากภาคเอกชนมีความ

จ าเป็นอย่างย่ิงในการก่อสร้างโครงสร้างพื ้นฐานท่ี

ยั่งยืน ซึง่สามารถท าไดด้ว้ยการบริหารจดัการโครงการ

ใหเ้ป็นท่ีน่าลงทุน (Bankable) การขจัดอุปสรรคทาง

การเงินต่อการด าเนินงานภายใต้แนวคิดความยั่งยืน 

ESG การใช้เครื่องมือและกลไกท่ีได้รับการคิดค้น

มาแลว้ เช่น Global Infrastructure Hub, Finance to 

Accelerate the Sustainable Transition- 

Infrastructure (FAST-Infra) initiative, Infra Asia และ 

SOURCE 

 

การซือ้ขายสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon 

Emissions Trading Schemes: ETSs) ช่วยยกระดับ

ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจในการลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก โดยภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิกจะได้รับ

ประโยชนจ์ากการน าขอ้ 6 ภายใต้ความตกลงปารีส 

(Paris Agreement) ท่ีก าหนดถึงการถ่ายโอนสิทธิการ

ปล่อยยก๊าซเรือนกระจกระหว่างประเทศและการ

เช่ือมโยงระบบ ETSs ระหว่างประเทศสมาชิกเขต

เอเปค อย่างไรก็ตาม ความทา้ทายในการพฒันาระบบ 

ETSs ได้แก่  ความคิดเห็น ท่ีแตกต่างกันระหว่าง

ประเทศสมาชิก และการขาดระบบค านวณคารบ์อน

ร่วมกัน ซึ่งประเทศสมาชิกสามารถแบ่งปันและเรียนรู ้

จากประสบการณ์และก้าวผ่านความท้าทายนี้ไป

ดว้ยกนั 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

27. จัดหาแพลตฟอร์มเพ่ือเร่งหาแนวทางการ

ปรับปรุงกรอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการ

ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง  ( Finance Ministers’ 

Process: FMP) เพ่ือส่งเสริมการใช้เครื่องมือ

และกลไกส าหรับการขนส่งท่ีมีอยู่แล้วโดย

ประเทศสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค  โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือสรา้งฐานขอ้มูลท่ีมีมาตรฐาน 



จดัท าแผนส าหรบัโครงการโครงสรา้งพืน้ฐานท่ี

ยั่งยืนในภมูิภาค 

 

28. ผนวกระบบ ETSs  ของประเทศสมาชิกเขต

เศรษฐกิจเอเปคเขา้กับการด าเนินงานท่ีมีอยู่

แลว้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมฉันทามติ

แสดงความรบัผิดชอบต่อประเทศพฒันาแลว้

และประเทศก าลังพัฒนา โดยยึดหลักการ

ภายใตก้รอบอนสุญัญาสหประชาชาติว่าดว้ย

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United 

Nations Framework Convention on 

Climate Change: UNFCCC) เ ป็นพื้นฐาน

ส าคัญในการเสริมสรา้งความร่วมมือระดับ

ภูมิภาค ตลอดจนการใชป้ระโยชนจ์ากความ

เช่ียวชาญขององค์กรระหว่างประเทศและ

นโยบาย ท่ีมีอยู่ แล้วภายใต้  FMP  โดย

สามารถแบ่งหน้าท่ีได้ตามนี้ (a) ช่วยเหลือ

ประเทศสมาชิกพัฒนาโครงสร้างตลาด 

สถาบนั และส่งเสริมการบงัคบัใชก้ฎระเบียบ 

และ (b) ใช้เป็นกลไกแลกเปลี่ยนระหว่าง

ระบบ ETSs ในภูมิภาค พรอ้มวางรากฐาน

ส าคญัของความร่วมมือในระดบัสากล ทัง้ใน

ดา้นการพฒันาศกัยภาพ การก าหนดทิศทาง

นโยบาย การฝึกอบรมเฉพาะทาง ตลอดจน

สนบัสนุนการเพ่ิมขึน้ของตลาดคารบ์อนแบบ

ภาคสมัครใจ (Voluntary Carbon Market) 

ซึง่จะช่วยสนบัสนนุการจดัตัง้ระบบ ETSs  
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เสริมสร้างแนวทางปฏิบัติอย่างย่ังยืนในวิสาหกิจ

ขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) 

 

MSMEs มีบทบาทส าคญัต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ

โลก จึงนับเป็นความส าคัญอย่างย่ิงในการพัฒนา

มาตรการท่ีจะช่วยสนับสนุนความส าเร็จของ MSMEs 

อย่างไรก็ตาม MSMEs ต้องรับมือความท้าทายนา

นานปัการ โดยมาตรการท่ีจะช่วย MSMEs รบัมือความ

ทา้ทายเหล่านีไ้ด ้ไดแ้ก่ การเขา้ถึงบริการทางการเงิน 

การจัดการอบรมอย่างต่อเน่ือง การบูรณาการห่วงโซ่

อุปทาน และการสนับสนุนกระบวนการการด าเนิน

ธุรกิจระหว่างประเทศ ทัง้นี ้วิกฤตท่ีก าลงัเกิดขึน้อยู่ใน

ปัจจุบันกลับเป็นโอกาสอันดีส  าหรับ MSMEs ในการ

ปรับเปลี่ยนมุมมองด้านคุณค่าและการแข่งขันทาง

ธุรกิจท่ีค านึงถึงการพัฒนาและแนวทางปฏิบัติด้าน

ความยั่ งยืนมากย่ิงขึน้ โดยการเปลี่ยนแปลงนีจ้ะได้

สอดรบักบัแนวโนม้ธุรกิจท่ีมีการปรบัตวัอยู่ตลอดเวลา 

เพ่ือน าเอาแนวทางปฏิบตัิท่ีเหมาะสมมาปรบัใชใ้นการ

ลดผลกระทบท่ีมีสาเหตมุาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและกระตุน้การรวมตวักนั ซึ่งจะส่งผลดีต่อ



ราคาและดึงดูดการลงทุนจาก MSMEs อีกดว้ย สิ่งท่ี

ส  าคัญคือการเปลี่ยนผ่านท่ีเกิดขึน้ตอ้ง “เป็นธรรม” 

และตอบสนองความต้องการของ MSMEs อย่าง

แทจ้ริง 

ข้อแนะน า 

 

29. ระบุและส่งเสริมแนวทางยกระดับเง่ือนไขการ

ท างานและการพัฒนา เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึง

การศกึษาการฝึกอบรม ซึง่ความพยายามนีค้วร

เ กิดควบคู่กับการสื่ อสาร ท่ีสม ่ า เสมอและ

โปร่งใสเก่ียวกับประเด็นความยั่งยืนเพ่ือสรา้ง

กระบวนการโลจิสติกสแ์ละการปฏิบตัิงานท่ีเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึน้ ตลอดจนความ

ร่วมมือกับภาคเอกชนในการสร้างความ

ตระหนักรูแ้ละการบูรณาการแนวทางปฏิบัติ

ดา้นความยั่งยืนของบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ 

 

30. สรา้งโอกาสการบูรณาการห่วงโซ่อุปทานโลก

และกิจกรรมความยั่งยืนส าหรบัวิสาหกิจขนาด

กลาง ขนาดย่อม และรายย่อยท่ีถูกมองข้าม 

(Underrepresented MSMEs) ในพืน้ท่ีห่างไกล

หรือชนบท ผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐ

และภาคเอกชนเพ่ือสรา้งพืน้ท่ีการสื่อสารและ

กลยทุธก์ารพฒันาท่ีช่วยสง่เสริมแนวทางปฏิบตัิ

ดา้นความยั่งยืนและบรูณาการ 

 
31. อ านวยความสะดวกต่อการบรูณาการ MSMEs 

กับห่วงโซ่ความยั่ งยืนระดับภูมิภาค เพ่ือลด

อุปสรรคท่ีเกิดขึน้ในการบูรณาการและการ

ปฏิบตัิตามแนวทางดา้นความยั่งยืน รวมถงึการ

ระบุขนาดของกระบวนการผลิตและการ

ปฏิบัติงานของบริษัทดังกล่าวเพ่ือแสวงหา

มาตรการพัฒนาและออกแบบสภาพแวดลอ้ม

การลงทนุท่ีเหมาะสม 

 

32. จดัหาแพลตฟอรม์ความร่วมมือระหว่างหุน้ส่วน

ภาคการเงินทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนใน

การออกแบบแนวทางการบริหารจัดการระบบ

นิเวศท่ีจะเปลี่ยนผ่านไปสู่การเงินยั่งยืนในกลุ่ม 

MSMEs รวมถึงการแบ่งปันความส าเร็จและกล

ยุทธ์ท่ีเหมาะสมในการยกระดับการด าเนิน

ธุรกิจ ดว้ยการใชป้ระโยชนจ์ากความเช่ียวชาญ

ขององคก์รระหวา่งประเทศนโยบายโดย FMP 

 

B. ส่งเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับ

ภูมิภาค  

      

เสริมสร้างความแข็งแกร่งของเส้นทางสู่เขต

การค้าเสรีของเอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP) 

  

การจัดตัง้เขตการคา้เสรีเอเชีย-แปซิฟิก (Free Trade 

Area of the Asia-Pacific: FTAAP) ยังคงเป็นหนึ่งใน

วาระส าคัญด้านการค้าและเศรษฐกิจของสภาท่ี

ปรึกษาธุรกิจเอเปค (ABAC) และเป็นส่วนส าคญัของ



วิสยัทศันป์ตุราจายา ปี 2583 (Putrajaya Vision 2040) 

โดยการเปิดเสรีทางการคา้ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

และการยกเลิกมาตรการกีดกนัและปกป้องทางการคา้

เป็นกา้วส าคญัท่ีจะน าไปสูก่ารเติบโตอย่างยั่งยืนและมี

ส่วนร่วม ตลอดจนความเจริญรุ่งเรืองของทุกประเทศ

ในภูมิภาคนี ้ทัง้นี ้สภาท่ีปรึกษาธุรกิจเอเปค (ABAC) 

รูส้ึกยินดีท่ีไดเ้ห็นฉันทามติจดัตัง้ FTAAP ระหว่างการ

ประชุมรัฐมนตรีการค้า เอเปค (APEC Ministers 

Responsible for Trade Meeting: MRT) 

 
สภาท่ีปรกึษาธุรกิจเอเปค (ABAC) ไดร้บัการสนบัสนุน
ล้นหลามในการรับรองแผนงานระยะหลายปี ท่ี

ครอบคลุมวาระส าคญัท่ีระบุไวใ้นแถลงการณต์่อการ
จดัตัง้เขตการคา้เสรีเอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP) ท่ีเตรียม
ไวส้  าหรับการประชุมรัฐมนตรีการคา้เอเปค (APEC 
MRT) โดยเราเช่ือว่า การจัดตัง้เขตการคา้เสรีเอเชีย-
แปซิฟิก (FTAAP) ตอ้งสอดคลอ้งกับเหตุการณ์ทาง
เศรษฐกิจท่ีก าลงัเกิดขึน้ทั่วโลก ภาคธุรกิจไม่สามารถ
รอนานถึง 20 ปีในการท าใหเ้ขตการคา้เสรีเป็นจริงได ้
โดยสภาท่ีปรึกษาธุรกิจเอเปค (ABAC) พรอ้มใหก้าร
สนับสนุนการน าเอาแผนงานระยะหลายปีไปปฏิบัติ
จริง ทกุท่านสามารถอา่นแถลงการณข์องสภาท่ีปรกึษา
ธุรกิจเอเปค (ABAC) ต่อการจัดตั้งเขตการค้าเสรี
เอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP) ไดใ้นภาคผนวก C 
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สภาท่ีปรึกษาธุรกิจเอเปค (ABAC) สนับสนุนการเขา้

ร่วมความตกลงหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 

(Regional Comprehensive Economic Partnership: 

RCEP) โดยผู้น  าเขตเศรษฐกิจเอเปคต้องสร้างการ

บรรจบกนัของแนวทางการพฒันาคณุภาพดา้นการคา้

และการลงทุนใหเ้กิดขึน้จริง (Convergence of High-

quality Approaches to Trade and Investment) โดย

ค านึงถึงขอ้ตกลง RCEP และความตกลงหุน้ส่วนทาง

เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิ ฟิก (Comprehensive and 

Progressive Agreement of Trans-Pacific 

Partnership: CPTPP) ท่ีมีส่วนส่งเสริมการจัดตัง้เขต

การคา้เสรีเอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP) ท่ีตอ้งแกไ้ขปัญหา

การคา้และการลงทุนสมัยใหม่ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม

ทางเศรษฐกิจของ MSMEs การสนับสนุนการด าเนิน

ธุรกิจท่ีผูห้ญิงเป็นเจา้ของ และสนับสนุนการด าเนิน

ธุรกิจของกลุ่มคนท่ีไม่สามารถเขา้ถึงบริการไดอ้ย่าง

ค ร บ ถ้ ว น  (Underserved) เ ช่ น  ก ลุ่ ม ช า ติ พั น ธุ์  

นอกจากนี ้ยงัตอ้งแกไ้ขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศด้วยการออกแบบนโยบายทางการค้าท่ี

สอดคล้องกับกฎระเบียบขององค์การการค้าโลก 

(WTO) และ Climate Leadership Principles ของสภา

ท่ีปรกึษาธุรกิจเอเปค (ABAC) 

 

 



ข้อแนะน า 

33. สร้างการบรรจบกันของแนวทางการพัฒนา

คุณภาพดา้นการคา้และการลงทุนให้เกิดขึ ้น

จ ริ ง ( Convergence of High-quality 

Approaches to Trade and Investment) และ

ควรท าหลังจากการตรวจสอบความตกลง

ทางการคา้อย่างละเอียดเสร็จสิน้ลง โดยการ

ตรวจสอบเนือ้หาความตกลงควรครอบคลุม

ประเด็นการคา้และการลงทุนสมยัใหม่และการ

จดัตัง้พฒันากลไกระงบัขอ้พิพาท ตลอดจนการ

ตรวจสอบหาข้อบกพร่องอยู่เป็นประจ า หรือ

ปัญหาจากการน าเอาแผนไปปฏิบตัิจริง 

 

34. สนับสนุนให้ประเทศสมาชิก  CPTPP และ 

RCEP รับรองและน าข้อตกลงไปปฏิบัติ ใช้

โดยเร็วท่ีสุด รวมถึงสนับสนุนการเพ่ิมประเทศ

สมาชิกใหมท่ี่สามารถด าเนินการตามมาตรฐาน

ของขอ้ตกลงได ้

 
35. พัฒนากฎระเบียบในพืน้ท่ีการท างานใหม่ เช่น 

การคา้ดิจิทลั และธุรกิจพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์

โดยค านึงถึงข้อตกลงด้านดิจิทัลท่ีมีอยู่ เมื่อ

เหมาะสม 

 
36. จัดล าดับความส าคัญของแผนระยะหลายปีท่ี

จะน าไปสู่การสรา้งประโยชนท์างการคา้อย่าง

เป็นรูปธรรม 

 
สนับสนุนองค์การการค้าโลก (WTO) และภาค

ประชาสังคมในการจัดตัง้การค้าเสรี   

ภาย ใ ต้ ร ะบบการ ค้ าพหุ ภ าคี  (Rules-based 

Multilateral Trading System) 

 

การคา้เป็นปัจจยัขบัเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ี

ส  าคญัและสรา้งงานในสงัคม และยังคงเป็นเครื่องมือ

ส าคญัท่ีช่วยประชาสงัคมโลกกา้วขา้มความทา้ทายท่ีมี

สาเหตมุาจากการแพรร่ะบาดของโรค ช่วยสนบัสนนุให้

บรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนา และการันตีความ

เจริญรุ่งเรืองและความกินดีอยู่ดีของประชากรใน

ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก สภาท่ีปรึกษาธุรกิจเอเปค 

(ABAC) สนับสนุนการจัดตัง้การคา้เสรีภายใต้ระบบ

การคา้พหุภาคีบนกฎกติกาภายใตก้รอบการท างาน

ขององคก์ารการค้าโลก (WTO) โดยเราตระหนักถึง

ความส าคญัของการมีระบบการคา้พหภุาคีท่ีตัง้บนกฎ

กติกา โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติ เพ่ือน าไปสู่ความ

เจริญรุ่งเรืองระดบัโลก ตลอดจนป้องกันมาตรการกีด

กนัและป้องกนัสินคา้ในทกุรูปแบบ สภาท่ีปรกึษาธุรกิจ

เอเปค (ABAC) เนน้ย า้ความส าคญัของการปฏิบตัิตาม

กฎกติ ก าขององค์ก า รก า รค้า โ ลก  (WTO) ท่ี มี

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ  น่ า เ ข่ื อ ถื อ  แ ล ะตอบ โ จทย์ทุ ก

วัตถุประสงค ์ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงโมเดลและความ

ตอ้งการทางธุรกิจท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

 



นอกจากนี ้สภาท่ีปรกึษาธุรกิจเอเปค (ABAC) ยงัรูส้กึ

ยินดีท่ีไดเ้ห็นการประชุมรฐัมนตรีองคก์ารการคา้โลก

สมยัสามญั ครัง้ท่ี 12 (12th  Ministerial Conference: 

MC12) ณ นครเจนีวา เมื่อเดือนมิถุนายนท่ีผ่านมา 

ประสบความส าเร็จในการตดัสินใจวาระส าคญัหลาย

ประเด็น เช่น ความมั่นคงทางอาหาร ความยั่งยืน และ

การคา้ดิจิทลั อย่างไรก็ตาม ในแถลงการณข์องเราท่ีมี

ต่อองคก์ารการคา้โลก (WTO) ในภาคผนวก D แสดง

เจตจ านงคข์องเราท่ีตอ้งการเห็นความพยายามและ

ผลลัพธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับภาคเกษตรกร การยกเวน้การ

เก็บภาษีศลุกากรส าหรบัการส่งผ่านทางอิเลก็ทรอนิกส ์

( Moratorium on Customs Duties on Electronic 

Transmissions) ถาวร การปฏิรูปดา้นความโปร่งใส 

รวมถึงกฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติอื่นของ

องคก์ารการคา้โลก (WTO) ในขณะท่ีวาระท่ีเร่งด่วน

ท่ีสุดจากมุมมองของสภาท่ีปรึกษาธุร กิจเอเปค 

(ABAC) คือการเรียกคืนระบบการท างานและการ

ปฏิรูปท่ีจ าเป็นส าหรับระบบระงับข้อพิพาทของ

องค์การการค้า โลก  (WTO) โดยตระหนักดี ว่ า 

กฎระเบียบท่ีคาดการณ์ได้ บังคับใช้ได้จริง และมี

ประสิทธิภาพเป็นปัจจยัส าคญัในการด าเนินธุรกิจท่ีมา

พรอ้มกบัความมั่นใจและความแน่นอน 

 

ในขณะท่ีหลายฝ่ายตัง้หนา้ตัง้ตารอคอยการประชุม

รฐัมนตรีองคก์ารการคา้โลกสมยัสามญั ครัง้ท่ี 13 (13th  

Ministerial Conference: MC13) สภาท่ีปรึกษาธุรกิจ

เอเปค (ABAC) ต้องการเห็นการตกลงมีฉันทามติ

ร่วมกันเก่ียวกับภาคเกษตรกรรม การปฏิรูปองคก์าร

การคา้โลก (WTO) และการด าเนินงานดา้นอื่นท่ียังไม่

แล้วเสร็จ สภาท่ีปรึกษาธุรกิจเอเปค (ABAC) ขอ

เรียกรอ้งใหป้ระเทศสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคยืนยัน

ความตัง้ใจในการแสวงหาแนวทางท่ีสอดคลอ้งกบัถอ้ย

แถลงร่วมว่าด้วยการสนับสนุนการค้าและธุรกิจ

พาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส ์
 

ข้อแนะน า 

 

37. น าข้อตัดสินใจระหว่างการประชุมรัฐมนตรี

องค์การการค้าโลกสมัยสามัญ  ครั้ง ท่ี  12 

(MC12) ณ นครเจนีวา ในเดือนมิถุนายน  มา

ใชใ้นการหาฉันทามติร่วมระหว่างการประชุม

รฐัมนตรีองคก์ารการคา้โลกสมยัสามญั ครัง้ท่ี 

13 (MC13)  ท่ีเก่ียวข้องกับเกษตรกรรมและ

การปฏิรูปองคก์ารการคา้โลก (WTO)

 

---------------------------------------------------------- 
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38. สนับสนุนการแต่งตั้งสมาชิกองค์กรอุทธรณ์ 

(Appellate Body) รวมถึงการปฏิรูปอื่นๆ ท่ี

จ าเป็นตอ่ระบบระงบัขอ้พิพาท 

 

39. สนับสนุนถ้อยแถลงร่วมและความพยายาม

หลายฝ่ายในการเปิดเสรีการคา้ รวมถึงการคา้

เสรีในระดับโลกภายใต้องค์การการค้าโลก 

(WTO) ท่ีจะเกิดขึน้อย่างมีสว่นรว่มและโปรง่ใส 

 
40. สนับสนุ นความร่ วมมื อทางธุ ร กิ จอย่ า ง

กวา้งขวางและลึกซึง้ภายใตก้รอบขององคก์าร

การค้าโลก (TWO) รวมถึงความร่วมมือ ท่ี

เกิดขึน้ผ่านการด าเนินงานของสภาท่ีปรึกษา

ธุรกิจเอเปค (ABAC) 

 
ส่งเสริมความแขง็แกร่งของการค้าบริการ  

 

นวัตกรรมและการเพ่ิมขึ ้นของการค้าบริการเป็น

ปัจจัย พื ้นฐานในการขับ เคลื่ อนการ เติบโตทาง

เศรษฐกิจระดบัภมูิภาค นโยบายท่ีค านงึถงึอนาคตและ

กลยุทธส์่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ ดว้ยการผ่อน

ปรนมาตรการกีดกนัทางการคา้บริการ การเสริมสรา้ง

ความแข็งแกร่งใหร้ะบบนิเวศและสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้

ต่อการพฒันานวตักรรม และการส่งเสริมการเช่ือมโยง

และความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

นับเป็นกา้วส าคญัในการยกระดบัการคา้บริการ ผูน้  า

เขตเศรษฐกิจเอเปคตอ้งเร่งด าเนินการตามแผนงาน

เอเปคเพ่ือเสริมสรา้งขีดความสามารถทางการแข่งขัน

ด้ า น ก า ร ค้ า บ ริ ก า ร  ( APEC Services 

Competitiveness Roadmap: ASCR) เพ่ือสนับสนุน

ใหภ้มูิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเขา้ใกลเ้ป้าหมายท่ีตอ้งบรรลุ

ใหไ้ดภ้ายในปี 2568 นอกจากนี ้สภาท่ีปรึกษาธุรกิจ

เอเปค (ABAC) ขอเรียกรอ้งใหผู้น้  าเขตเศรษฐกิจเอเปค

พิจารณาแนวทางการส่งเสริมใหม่ โดยเฉพาะแนวทาง

ท่ีช่วยสง่เสริมการคา้บริการ การพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส ์

และบริการที่จ  าเป็นอื่น ๆ (เช่น สนบัสนนุการไหลเวียน

ของสินคา้ท่ีมีความจ าเป็น) การบริการดา้นสุขภาพ 

และการบริการดา้นสิ่งแวดลอ้ม เป็นตน้ 

 

ข้อแนะน า 

 

41. กระตุน้ใหป้ระเทศสมาชิกท่ีระบุในรายงานดชันี

ข้อจ ากัดทางการคา้บริการ (Services Trade 

Restrictiveness Index: STRI)  โดยองค์การ

เพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 

( Organization for Economic Cooperation 

and Development: OECD) ใ ห้ เ ข้ า ร่ ว ม

โครงการน าร่อง APEC Index ปีนี ้เพ่ือเตรียม

ตัวเข้าสู่การเข้าร่วมอย่างเต็มรูปแบบโดยเร็ว

ท่ีสดุ 



42. อ านวยความสะดวกให้กับการขนส่งบริการ

ดิจิทัลขา้มพรมแดนและขจัดอุปกรรคท่ีเกิดขึน้

ในระบบนิเวศดิจิทัล เช่น กฎระเบียบในการ

ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล การจัดเก็บข้อมูล

ภายในประเทศ (Data Localization) รวมถึง

การส่งเสริมความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ 

(Cybersecurity) เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ

จากการปรบัเปลี่ยนการคา้บริการสูร่ะบบดิจิทลั 

 
43. ลดอปุสรรคในการเคลื่อนยา้ยคนเพ่ือก่อใหเ้กิด

ประโยชน์สูงสุดแก่บริ ษัทด้านงานบริการ 

ส่งเสริมการจ้างงานพนักงานท่ีมีทักษะ และ

ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนแปลงบุคลากรท่ีมี

ศักยภาพ เพ่ือยกระดับความสามารถในการ

แข่งขนัในตลาดโลก 

44. เสริมสรา้งสภาพแวดลอ้มผ่านการน าเทคโนโลยี

มาปรับใช้ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา

ทกัษะและการปรบัตวัของบคุลากรท่ีตอบสนอง

ความตอ้งการของระบบเศรษฐกิจดา้นการคา้

บริการดิจิทลั 

 
C. ส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนทีมี่ศักยภาพผ่าน

การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ (Digitalization)  

 

เดินหน้าขยายโครงการพืน้ฐานที่กระตุ้นให้เกิด

การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ (Digitalization) 

 

โครงสร้างพื ้นฐานดิจิทัลจะช่วยส่งเสริมการแก้ไข

ปัญหาการเช่ือมโยงและการบริการดิจิทัลแบบไร้

รอยต่อท่ีเขา้ถึงผูค้นและผูป้ระกอบการธุรกิจไดก้วา้ง

ขวา้งมากขึน้ ดว้ยตน้ทุนท่ีต ่าลงและสะดวกสบายมาก

ขึน้ แต่โครงการสรา้งพืน้ฐานเป็นจุดส าคัญของการ

สร้างการเ ช่ือมโยงท่ีแท้จริง  เช่น เทคโนโลยี 5G 

เครือข่ายความเรว็สงู (Broadband) และศนูยข์อ้มลู 

 

ในระบบเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นดิจิทัลเป็นหลัก (Digital-

First Economy: DFE) ทัง้ผูป้ระกอบการธุรกิจ ผูบ้ริโภค 

และหน่วยงานภาครัฐต่างอยากเห็น “ดิจิทัล” เป็น

ปัจจัยแรกในการพลิกโฉมกระบวนการผลิต แนว

ทางการด าเนินธุรกิจ และพฤติกรรมของผุบ้ริโภค โดย

ระบบเศรษฐกิจแบบ DFE นัน้ ขบัเคลื่อนโดยการไดม้า

ของขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Proliferation) การลงทุน

ในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และความตอ้งการ

เทคโนโลยีดา้นความยั่งยืนท่ีเพ่ิมมากขึน้ หัวใจส าคญั

ของระบบ DFE คือโครงสรา้งพืน้ฐานของเครือข่าย

ความเร็วสูง Gigabit Broadband ท่ีช่วยใหป้ระชากร

โลกสามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ามกลาง

สภาพแวดลอ้มตา่ง ๆ  ไดใ้นชีวิตประจ าวนั (Ubiquitous 

Computing) ซึ่งได้รับการพัฒนามาจาก ควอนตัม 

คลาวด์  (Quantum Cloud) ร ะบบอัต โนมัติ ข อ ง

พลังงานหมุนเวียน และการเติบโตแบบกา้วกระโดด

ของขอ้มลู ดงันัน้ การพฒันาโมเดลธรรมาภิบาลขอ้มลู 

(Data Governance) เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างย่ิงในการ

สร้างโอกาสท่ีดี ท่ีจะต่อยอดไปสู่การเติบโตทาง



เ ศ รษฐ กิ จ  ส ร้า งความ ยืดหยุ่ น  และยกร ะดับ

ความสามารถในการแข่งขนั
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การสรา้งระบบ DFE จะช่วยพฒันาดชันีชีว้ดัผลิตภณัฑ์

มวลรวม (GDP Growth) สรา้งโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม ่

เสริมสร้างความยืดหยุ่นดิจิทัล เพ่ิมการมีส่วนร่วม

ดิจิทลั และสนบัสนนุงานดา้นความยั่งยืนใหเ้กิดขึน้จริง 

อย่างไรก็ตาม ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกอาจลม้เหลวใน

การปฏิบตัิตามแผนท่ีน าทางอินเทอรเ์น็ตและเศรษฐกิจ

ดิ จิ ทั ล  ( APEC Internet and Digital Economy 

Roadmap: AIDER) ตามแนวโนม้เศรษฐกิจโลก และ

ควา้โอกาสทางเศรษฐกิจไม่ทนั หากโครงสรา้งพืน้ฐาน

ท่ีจ าเป็นท่ีจะมาช่วยสนบัสนนุการเติบโตแบบดิจิทลัยงั

ไมเ่พียงพอ 

 

ข้อแนะน า 

 

45. จัดตั้งและปฏิบัติตามแผนแม่บทดิ จิทัล ท่ี

ครอบคลุมการสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานดิจิทัล 

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่ งยืน ควบคู่กับการ

ออกแบบมาตรการและกลไกท่ีเหมาะสม 

 

46. ขยายการครอบคลุมของเครือข่ายดิจิทัลด้วย

ก า ร ติ ด ตั้ ง  Gigabit-level Full Fiber แ ล ะ

สญัญาณ 5G เพ่ือส่งเสริมการเขา้ถึงของคนทกุ

กลุม่ 

 
47. ขยายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

( Information and Communication 

Technology: ICT) ดว้ยการสนบัสนนุการลงทนุ

ร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการ

พัฒนาเทคโนโลยีล า้สมัย รวมถึงการศึกษา

ดิจิทลั เพ่ือผลิตบคุลากรมีความสามารถ 

 
48. กระตุ้นให้ภาครัฐและภาคเอกชนน าระบบ 

Cloud ไปปรบัใช ้นบัตัง้แตน่โยบาย Cloud-first 

เพ่ือเร่งการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมสู่ระบบ

ดิจิทลัในแนวตัง้ 
 

วางโครงสร้างพืน้ฐานดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการน า

เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ (Digitalization)  

 

โครงสรา้งพืน้ฐานดิจิทลัหมายถึงระบบท่ีจ าเป็นอย่าง

ย่ิงในการอ านวยความสะดวกใหผู้ใ้ชง้าน โซลชูนั และ

อปุกรณท่ี์หลากหลายเช่ือมโยงหากนัไดแ้บบไรร้อยตอ่  

การยืนยันตัวตนดิจิทัล (Digital Identity)  และการ



ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย บ น โ ล ก ไ ซ เ บ อ ร์  

(Cybersecurity) ถือเป็นองค์ประกอบส าคัญในการ

จดัตัง้ระบบเศรษฐกิจดิจิทลั 

 

สภาท่ีปรึกษาธุรกิจเอเปค (ABC) เช่ือว่า การบูรณา

การแนวทางการสง่เสริมความปลอดภยับนโลกไซเบอร ์

(Cybersecurity) ภายในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเป็น

ปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการสร้างโครงสร้าง

พืน้ฐานท่ีจ าเป็นและการผลิตบุคลากรมีคุณภาพ โดย

การน าเทคโนโลยีมาปรบัใชแ้ละการพัฒนานวตักรรม

ลว้นแลว้แต่เป็นปัจจยัขบัเคลื่อนส าคญัของการเติบโต

ทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีอย่างสัญญาณ 5G และ

ระบบ Cloud ลว้นแลว้แต่มีความจ าเป็นอย่างย่ิงใน

การพัฒนากระบวนการผลิต แต่ตอ้งไม่ลืมค านึงถึง

เรื่องความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ การรักษาความ

ปลอดภัยบนโลกไซเบอรไ์ม่ไดส้ามารถกระท าไดโ้ดย

ล าพัง MSMEs เป็นกลุ่มเปราะบางเน่ืองจากยังขาด

ทกัษะในการแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยั

บนโลกไซเบอร์ ดังนั้น MSMEs จะเป็นกลุ่มท่ีได้รับ

ประโยชน์จากการจัดตั้งแพลตฟอร์มการพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกสแ์ละกลไกการช าระเงิน การใชเ้ทคโนโลยี

ดิจิทลัแบบไม่ตอ้งพึ่งพาตวักลางหมายถึงความส าเร็จ

ของระบบเศรษฐกิจดิจิทลัจะพึ่งพาความปลอดภยัและ

ความยืดหยุ่นของระบบเครือข่ายท่ีไม่จ ากัดเพียงแค่

เสน้พรมแดนหรืออ านาจทางกฎหมายมากขึน้ 

 

ในขณะท่ีการยืนยนัตวัตนดิจิทลั (Digital Identity) เป็น

อีกหนึ่งองค์ประกอบส าคัญของโครงสร้างพื ้นฐาน

ดิจิทัลของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก  อีกทั้งยังสามารถ

ปฏิรูปทิศทางการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การ

ด าเนินธุรกิจ และการท างานรายบุคคล การยืนยัน

ตั ว ตนดิ จิ ทั ล ท า ใ ห้ก า ร เ ข้ า ถึ ง ก า รบ ริ ก า ร ท่ี มี

ประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และยังรักษาข้อมูล

ส่วนบุคคลไว้ง่ายขึน้  โดยการยืนยันตัวตนดิจิทัล

เปรียบเสมือนตวักลางระหว่างการมีส่วนร่วมทางการ

เงินส าหรับกลุ่มคนท่ีเข้าไม่ถึงบริการทางการเงิน

พื้นฐานจากสถาบันการเงินในระบบ (Unbanked 

Individuals) และ  MSMEs  ในขณะอ านวยความ

สะดวกแก่หน่วยงานภาครัฐและผู้ให้บริการอื่น เช่น 

การศกึษาและสาธารณสขุ รวมถงึสง่เสริมกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ ภาคประชาสงัคม และการเคลื่อนไหวทาง

สังคม อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการด าเนินธุรกิจ ห่วงโซ่

อปุทาน และการคา้ดว้ยการลดขัน้ตอนทางกฎหมายท่ี

ยุ่งยากซ า้ซอ้น (Red Tape) และการส่งเสริมความยึด

มั่นในคุณธรรม ประสิทธิภาพ และการตรวจสอบ

ยอ้นกลับของการท าธุรกรรม โดยคาดว่า หากระบบ

ยืนยันตัวตนดิจิทัลเกิดขึน้แบบสมบูรณ์ มูลค่าทาง

เศรษฐกิจอาจแตะอยู่ท่ีรอ้ยละ 3 – 13 ของผลิตภัณฑ์

มวลรวมในประเทศ (GDP) ภายในปี  2573 และมี

มูลค่ารวมมากถึง 6.9 พันลา้นดอลลารส์หรฐั ส  าหรบั

ภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

 



ระบบยืนยันตัวตนดิจิทัลจะต้องมีความปลอดภัย 

ปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคล ใหค้วามส าคัญกับผูใ้ชเ้ป็น

หลัก (User-centric) และเช่ือมโยงกับระบบอื่นๆ ทั้ง

ภายในและภายนอกภูมิภาคได้ ถึงแม้ว่าสภาพ

เศรษฐกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจในแต่ละ

ประเทศจะมีแนวทางดา้นกฎหมายและเชิงเทคนิคใน

การยืนยันตวัตนแตกต่างกัน เพ่ือสรา้งความมั่นใจใน

ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ประเทศสมาชิกจะตอ้งร่วมมือ

กันสรา้งระบบยืนยันตวัตนท่ีปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคล

และรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร ์รวมถึงการ

ยกระดบัระบบยืนยนัตวัตนดิจิทลัดว้ยการใชเ้ทคโนโลยี

และนวตักรรม ผูก้  าหนดนโยบายตอ้งแบ่งปันขอ้มลูที่มี

อยู่แก่สาธารณะเพ่ือสร้างความตระหนักรู ้เก่ียวกับ

ประโยชนแ์ละโอกาสจากการจดัตัง้ระบบยืนยนัตนเอง

ดิจิทลั 

 
---------------------------------------- 
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ขอ้ตกลงดา้นดิจิทัลล่าสุด ไดแ้ก่ ความตกลงหุน้ส่วน

ทางเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Partnership 

Agreement: DEPA) และความตกลง Singapore-

Australia Digital Economy Agreement (SADEA) 

ต่างมีวตัถุประสงคเ์พ่ือกระตุน้การพฒันาการเช่ือมโยง

ของระบบยืนยันตวัตนดิจิทัลขา้มพรมแดน ซึ่งรวมถึง 

การแบ่งปันแนวปฏิบัติท่ีดีดา้นนโยบาย และการน า

แผนงานไปปฏิบัติ  ผ่านความร่วมมือด้านมาตรฐาน

เชิงเทคนิค และการปกป้องภายใตก้รอบกฎหมาย เช่น 

การยอมรับข้อตกลงร่วมกัน และการสนับสนุนการ

พัฒนากรอบการท างานระดับสากล โดยแนวทาง

ดงักล่าวเป็นตวัอย่างท่ีเป็นประโยชนต์่อเขตเศรษฐกิจ

เอเปคในการพฒันาระบบยืนยนัตวัตนดิจิทลั 
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49. จัดตั้งกลไกความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมความ

ปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ เช่น การยกระดับ

ศกัยภาพ การพฒันาผูม้ีศกัยภาพ ความรว่มมือ

และการจัดท ากฎระเบียบให้ไปในทิศทาง

เดียวกัน การแบ่งปันขอ้มูล และการสนับสนุน 

MSMEs 

 

50. ท างานร่วมกับภาคเอกชนในการจัดตั้งระบบ

ยืนยนัตวัตนดิจิทลัในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการบรู

ณาการการป้องกันขอ้มูลส่วนบุคคลและการ

รกัษาความปลอดภยับนโลกไซเบอร ์โดยค านึง

อยู่เสมอวา่ การเช่ือมโยงระบบยืนยนัตวัตนขา้ม

พ รมแดน ในอน าคตจะช่ ว ย เ ส ริ ม ส ร้า ง

สภาพแวดลอ้มการด าเนินธุรกิจ 

 



51. ท างานรว่มกบัประเทศสมาชิกอื่นและภาคธุรกิจ

ในการเสริมสรา้งการเช่ือมโยงของระบบยืนยัน

ตวัตนดิจิทัล แสวงหาการเช่ือมโยงทางเทคนิค 

และก าหนดมาตรฐานสากล ตลอดจนร่วมกัน

ตกลงข้อมูล ยืนยันตัวตนในระบบส าหรับ

วตัถปุระสงคต์า่ง ๆ 

 
เสริมสร้างความแขง็แกร่งให้กับโครงสร้างพืน้ฐาน

ทางข้อมูล (Data Infrastructure) 

เพื่อก่อให้เกิดการสร้างมูลค่า การค้าทางดิจิทัล 

และการไหลเวียนของข้อมูลข้ามพรมแดน 

 

การขยายตัวอย่างรวดเร็วของข้อมูล 3 ผนวกกับ

ความสามารถในการดึงเอาขอ้มูลมาใชอ้ย่างรวดเร็ว

ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 

(AI) และระบบคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถเรียนรูไ้ดด้ว้ย

ตนเอง (Machine Learning) ท่ีเร่งให้เกิดนวัตกรรม

หลากหลาย เพ่ิมการค้า สร้างประโยชน์สูงสุดจาก

ระบบสุขภาพดิจิทัล และสร้างงานในสังคม เขต

เศรษฐกิจเอเปคตอ้งวางกรอบการแบ่งปันขอ้มูล โดย

ค านงึถงึความปลอดภยั มาตรฐานแบบเปิด และความ

เช่ือใจเป็นหลกั 
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52. น านโยบายข้อมูลเปิดมาปรับใช้ ตราบใดท่ี

นโยบายดังกล่าวไม่เลือกปฏิบัติ หรื อสร้าง

อุปสรรคทางการค้า  แต่ต้องปกป้องข้อมูล

ส่วนตวับุคคลและรกัษาความปลอดภยับนโลก

ไซเบอร ์

 

53. สรา้งความตระหนกัรูเ้ก่ียวกับความส าคญัของ

แพลตฟอร์มการแบ่ ง ปันข้อมูล ท่ีมีความ

ปลอดภัยและการน าขอ้มูลไปใช้ประโยชน์ใน

ระบบเศรษฐกิจและระดบัภมูิภาค 

 
54. สนบัสนุนองคก์รใหส้รา้งวฒันกรรมการแบ่งปัน

ขอ้มูลท่ีปลอดภัย ดว้ยการแต่งตัง้ผูเ้ช่ียวชาญ

ด้านข้อมูลมาบริ ห า ร จัดกา ร ข้อมูล จาก

ต่างประเทศ ตลอดจนปกป้องและใชป้ระโยชน์

จากขอ้มลู 

 
55. พัฒนาระบบส่งค าร ้องภายใต้แนวคิดการ

คุ้ม ค ร อ ง ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ในกฎหมาย

ต่างประเทศ (Cross-Border Privacy Rules 

system: CBPR) โดยสนบัสนนุผูป้ระกอบการที่

อยู่ในประเทศท่ีเข้าปฏิญญาร่วมแล้วปฏิบัติ

ตามมาตรการ CBPR โดยสมคัรใจ 

 
56. เพ่ิมมูลค่าให้กับข้อมูลด้านสุขภาพผ่านการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  (AI) 

พรอ้มจดัตัง้แนวทางการก ากบัดแูลเพ่ือควบคมุ

การไหลเวียนของขอ้มูลสุขภาพขา้มพรมแดน

เพ่ือการวิเคราะหท่ี์ปลอดภยัและมั่นใจ 

 



ส่งเสริมกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล

ของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย 

(MSMEs) 

 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคได้พลิกโฉม

สภาพแวดลอ้มการด าเนินธุรกิจใหเ้ปิดรบัโซลชูนัดิจิทลั 

นวตักรรม และเทคโนโลยีมากขึน้  

____________________________________________ 
3 คาดวา่ Global Datasphere หรอืปรมิาณขอ้มลูที่ถกูสรา้งขึน้ ใชง้าน และผลิตซ า้ในแตล่ะปีนัน้ จะเพิ่มขึน้เป็น 175 เซตตะไบต ์(Zettabyte) ภายใน

ปี 2568 และ 572 เซตตะไบต ์(Zettabyte) ภายในปี 2573 โดย 1 เซตตะไบต ์(Zettabyte) เทียบเท่ากับ 1 ลา้นลา้นกิกะไบต ์(Gigabyte) หรือ 1 

พนัลา้นเทระไบต ์(Terabytes) 
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โดย MSMEs ซึ่งเป็นกลุ่มสามารถปรับตัวเขา้กับโลก

ดิจิทัลไดด้ีในช่วงสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโลก 

ยังคงรักษาความสามารถในการ ยืดหยุ่ นตาม

สถานการณโ์ลกไดด้ี อย่างไรก็ตาม อปุสรรคมากมาย 

อาทิ ความรู ้และความเข้าใจในเทคโนโลยีต ่า ไม่

สามารถเขา้ถึงโครงสรา้งพืน้ฐานของอินเทอรเ์น็ตท่ีมี

คณุภาพ ขาดทกัษะดิจิทลั สภาพแวดลอ้มทางดิจิทลัที่

ซ  า้ซอ้นมากขึน้ และกฎระเบียบทางการคา้ท่ีแตกต่าง

กันและรัดกุมในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ยังคงกีดกั้น

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจส าหรบั MSMEs จนถึง

ปัจจบุนั 
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57. กระตุน้ให้ MSMEs น าเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช ้

ผ่ านการ ร่ วมลงทุน ระหว่ า งภาครัฐและ

ภาคเอกชน เพ่ือพัฒนาทักษะดิจิทัล ซึ่งรวมถึง

การเฝ้าติดตามและการประชาสมัพนัธแ์นวทาง

ปฏิบตัิท่ีดีทั่วภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

 

58. รักษาความเก่ียวข้องและความโปร่งในการ

พัฒนากฎระเบียบด้านการค้าดิ จิทัล ท่ี ให้

ความส าคัญกับความเรียบง่ายและความ

เ ช่ื อ ม โ ย ง กั น ข อ ง ร ะ บ บ  โ ด ย ค า นึ ง ถึ ง

มาตรฐานสากล หากท าได ้เพ่ือลดความยุ่งยาก

ท่ีอาจเกิดขึน้กับ MSMEs ระหว่างปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ และเอือ้ให ้MSMEs ไดป้ระโยชน์

จากการเขา้ถึงโอกาสและมีส่วนร่วมในห่วงโซ่

อปุทานโลก 

 
59. ส่งเสริมการปรบัตวัดา้นโลจิสติกส ์การจัดการ 

และแพลตฟอรม์การพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ท่ี

อ  านวยความสะดวกแก่ MSMEs ในการกา้วเขา้

สูก่ารเติบโตทางเศรษฐกิจระดบัสากล 



60. ขับเคลื่ อน  11 ประเด็นหลักของแผนท่ีน า

ทางการพฒันาอินเทอรเ์น็ตและเศรษฐกิจดิจิทลั

ของภมูิภาคเอเปค (APEC Internet and Digital 

Economy Roadmap: AIDER) และน าไปปรบั

ใช้เพ่ือลดความเหลื่อมล า้ในสังคมท่ีเกิดจาก

โอกาสในการเขา้ถึงเทคโนโลยี (Digital Divide) 

ซึ่งอาจเริ่มตน้ไดด้ว้ยการจัดตัง้คณะ MSMEs 

ขึน้ เพ่ือเข้าไปมีปากมีเสียงในการประชุมท่ี

เก่ียวขอ้งกับเอเปคในการด าเนินการตามแผน 

AIDER 

 
61. ต่อยอดงานดา้นกฎระเบียบของเอเปคในการ

ส่งเสริมความโปร่ง การปรกึษาหารือผูม้ีส่วนได้

ส่ วน เสี ย  (Stakeholder Consultation)  และ

กระบวนการท่ีเป็นธรรมในการพัฒนาและน า

นโยบายดิจิทัลไปปรับใช้ในประเทศสมาชิก

เอเปค 

 
ส่งเสริมศักยภาพด้านดิจิทัลแก่วิสาหกิจขนาด

กลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) ทีถู่ก

มองข้าม  (Underrepresented) และกลุ่มคนทีไ่ม่

สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างครบถ้วน 

(Underserved) 

 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฟ้ืนฟูสภาพสังคมของ 

MSMEs น า โ ด ย ก ลุ่ ม ค น ถู ก ม อ ง ข้ า ม  

(Underrepresented) และกลุ่มคนท่ีไม่สามารถเขา้ถึง

บริการไดอ้ย่างครบถว้น (Underserved) ซึ่งมีบทบาท

ส าคัญในการประคับประคองการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ดว้ยเหตุผลนี้ 

สภาท่ีปรกึษาธุรกิจเอเปค (ABAC) จงึน าเสนอแนวทาง

ปฏิบัติ ท่ีดีส  าหรับ MSMEs เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้าน

ดิ จิทัล ส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงในการพัฒนา

เศรษฐกิจ การส่วนร่วมของเยาวชน และการพัฒนา

เศรษฐกิจของกลุ่มคนชาติพนัธุ ์รวมถึงการพัฒนาธรร

มาภิบาล และมาตรฐานด้านความยั่ งยืน แนวทาง

ปฏิบัติ ท่ีดี นี ้จะช่ วย MSMEs ก้าวผ่ านข้อจ ากัด ท่ี

เก่ียวขอ้งกับการขาดความสามารถในการผลิต และ

ความหลากหลายทางเศรษฐกิจ เพ่ือปูทางสู่การ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ียืดหยุ่น มีส่วนร่วม และมี

สมดลุ 
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62. อ านวยความสะดวกในการสรา้งการมีส่วนร่วม

ของ MSMEs ในการคา้ระดบัสากล โดยเฉพาะ

ก า ร ค้ า ท่ี น า โ ด ย ก ลุ่ ม ค น ถู ก ม อ ง ข้ า ม  

( Underrepresented) แ ล ะ ก ลุ่ ม ค น ท่ี ไ ม่

สามารถ เข้าถึ งบริ การ ได้อย่ างครบถ้วน 

(Underserved) ด้วยการขจัดอุปสรรคทาง

การคา้และปัญหาเชิงเทคนิค การปรบัปรุงและ

ท าให้กระบวนการภาษีศุลกากรอยู่ในระบบ

ดิจิทลั ตลอดจนมาตรการอ านวยความสะดวก

ต่ อ ก า ร ค้ า อื่ น  เ ช่ น  ก า ร ล ง ล า ย มื อ ช่ื อ

อิเล็กทรอนิกส ์(e-Signature) และการออกใบ



แจง้หนีอ้ิเล็กทรอนิกส ์(e-Invoicing) ตลอดจน

การส่งเสริมกฎระเบียบท่ียุ่งยากนอ้ยลงส าหรบั

ธุรกิจขนาดเล็ก การสรา้งแรงจูงใจส าหรบัภาค

การส่งออก และการสนับสนุนดา้นการตลาด

และเชิงเทคนิค 

 

63. ใชป้ระโยชนท์รัพยากรจากภาคเอกชนในการ

สนบัสนุนการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อปุทานระดบั

ภูมิภาคและระดับสากลของ MSMEs ถูก

มองขา้ม  (Underrepresented) และกลุ่มคนท่ี

ไม่สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างครบถ้วน 

(Underserved) ซึ่งรวมถึงธุรกิจท่ีน าโดยผูห้ญิง 

กลุม่ชาติพนัธุ ์และเยาวชน 

64. สนับสนุนบทบาทของผูห้ญิงและนวัตกรรมใน

ยุคการรับมือกับความท้าทายยุคหลัง โรค

ระบาด โดยเฉพาะดา้นเทคโนโลยี การแพทย ์

และสขุภาพ ผ่านการจา้งงาน งานวิจยั และงาน

ศึกษาในแขนงวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และ

คณิตศาสตร ์(STEM) โดยการส่งเสริมบทบาท

ของผูห้ญิงใน STEM เป็นหนึ่งในเป้าหมายกล

ยุทธ์ด้านการศึกษาระหว่างปี 2559 – 2573 

(APEC Education Strategy goals 2016-

2030) 
 

---------------------------------------------------------- 
หนา้ 31 
 

65. ร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาและ

สนับสนุนการเสริมสรา้งศักยภาพและพัฒนา

โครงการ เสริมสร้างทักษะดิ จิทัล  เช่น  e-

Commerce, Digital Marketing, แพลตฟอร์ม

การช าระเงิน, โลจิสติกส ์และความปลอดภัย

บนโลกออนไลน ์ดว้ยการพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็น

ใหก้บั MSMEs ในยคุหลงัโรคระบาด และปทูาง

ไปสูค่วามส าเรจ็ 

 
66. เน้นย ้าการพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือนวัตกรรม

ส าหรับผูป้ระกอบการเพ่ือกระตุน้ให้ MSMEs 

น าเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช ้อนัเป็นส่วนหนึ่งของ

ความพยายามในการบู รณาการการ ใช้

เทคโนโลยีโดย MSMEs และนวัตกรรมการ

บริการ 

 

สร้างโครงสร้างพืน้ฐานส าหรับตลาดดิจิทัลผ่าน

สินเชือ่หมุนเวียนธุรกิจ (Supply Chain Finance) 

 

การน าเทคโนโลยีมาปรบัใช้ในการคา้และการจัดสรร

สินเ ช่ือหมุนเวียนธุรกิจช่วยอ านวยความสะดวก

ทางดา้นการเงินใหก้ับ MSMEs เช่น ผูผ้ลิต/ผูส้่งมอบ 

ล าดับ 2 (Second-tier Suppliers) และ ผู้ผลิต/ผู้ส่ง

มอบ ล าดบั 3 (Third-tier Suppliers) ท่ีต่างประสบกบั



ค ว ามยุ่ ง ใ น ก า ร ข อ พิ จ า รณ าสิ น เ ช่ื อ  ( Credit 

Underwriting) ในช่วงแรกของวงจรการสั่งซือ้และการ

เ ก็ บ เ งิ น  (Order-to-Payment Cycle) โ ด ย ร ะ บบ

ควบคมุอตัโนมตัิ (Automation) ช่วยลดตน้ทนุท่ีเกิดขึน้

ระหว่างด าเนินการสินเช่ือ ท าใหก้ารขอสินเช่ือเพ่ือการ

ลงทุนขนาดเล็กเกิดขึน้ได้ และลดตราสารเครดิต 

(Low-value Letters of Credit) หรือเอกสารยืนยันใน

การช าระเงินส าหรบัเจา้หนา้ท่ีธนาคาร 

 

การออกใบแจง้หนีอ้ิเล็กทรอนิกส ์(e-Invoicing), การ

ยืนยันตัวตนดิจิทัล (Digital Identity) และการยืนยัน

ตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส ์(e-KYC) ลว้นเป็นพืน้ฐาน

ส าคญัของสินเช่ือหมุนเวียนธุรกิจดิจิทัล ควบคู่ไปกับ

เอกสารสญัญาในรูปแบบดิจิทลัและการยกเลิกการขอ

เอกสารท่ีไมจ่  าเป็นอื่น 

 

เ ท ค โ น โ ล ยี จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล แ บบก ร ะ จ า ยศู น ย์  

(Distributed Ledger) ช่วยส่งเสริมให้แต่ละประเทศ

สามารถก ากับดูแลการคา้ ในขณะท่ีส่งเสริมระบบท่ีมี

ความโปร่งใสและไวใ้จไดส้  าหรบัการคา้ขา้มพรมแดน 

(Cross-border Supplier) และสินเช่ือระยะสัน้ส  าหรบั

ผูป้ระกอบธุรกิจ (Distributor Financing) โดยรัฐบาล

ควรสรา้งระบบนิเวศแบบเปิดเพ่ือกระตุน้ความร่วมมือ

ในการแบ่งปันขอ้มลูอย่างมีความรบัผิดชอบและหยุด

สนับสนุนปัญหาท่ีมีข้อมูลบางอย่างท่ีถูกเก็บอยู่ กับ

เฉพาะกลุ่ม (Data Silos) ท่ีท าใหค้วามสามารถในการ

แข่งขันและการเกิดนวัตกรรมหยุดชะงัก แม้จะเกิด

ประโยชนใ์นระยะสัน้ก็ตาม 
 

ข้อแนะน า 
 

67. แนะน าระบบการออกใบแจง้หนีอ้ิเล็กทรอนิกส ์

(e-Invoicing) ท่ี เ ช่ือมโยงกันทั่ วภูมิภาคและ

ก่อตัง้โครงสรา้งพืน้ฐานท่ีช่วยสนับสนุนระบบ

ดงักล่าว ดว้ยการร่วมมือกบัผูเ้ล่นในตลาดและ

ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียในการน าเสนอโซลูชันดา้น

การเงินและเทคโนโลยี 
 

68. ช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการพฒันาประเด็น

หลักส าหรบัการสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานดิจิทัล 

ซึ่งไดแ้ก่ ระบบยืนยันตัวตนดิจิทัลท่ีเช่ือถือได ้

สรา้งระบบนิเวศส าหรบัการบริการดา้นการเงิน 

ระบบการช าระเ งิน ท่ี เ ช่ือมโยงกันส าหรับ

ธุรกรรมและการด าเนินงานดิจิทลั 
 

69. อ านวยความสะดวกดา้นความร่วมมือระดับ

ภูมิภาคในสนับสนุนความเ ช่ือมโยงของ

แพลตฟอรม์ห่วงโซ่อุปทานดิจิทัลของประเทศ

สมาชิก โดยเฉพาะการพัฒนามาตรฐานความ

เช่ือมโยงร่วมกันส าหรับการออกใบแจ้งหนี ้

ดิจิทัลและกรอบกฎหมายในการใช้เอกสาร

ดิจิทลั รวมถึงความเช่ือมโยงระหว่างโครงสรา้ง

ตลาดดิจิทลัภายในประเทศ เช่น ส  านักงานหกั

บญัชี 



---------------------------------------------------------- 
หนา้ 32 – หนา้เปลา่สีเขียว 
---------------------------------------------------------- 
 

หนา้ 33 

ภาคผนวก 
 

---------------------------------------------------------- 
หนา้ 34 – หนา้เปลา่สขีาว 
---------------------------------------------------------- 
หนา้ 35 - ตารางในเอกสารตน้ฉบบันอนตะแคงขวา 

 

ภาคผนวก A 
กรอบการท างานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคารบ์อน (Carbon Neutrality): 

แผนงานระหว่างเอเปค (APEC) และสภาที่ปรึกษาธุรกิจเอเปค (ABAC) ที่ตัง้อยูบ่น Climate Change Principles 

 

วิสัยทศันปุ์ตราจายา 

(Putrajaya Vision) แผนปฏิบัติ

การเอาทอีารอ (Aotearoa 

Plan of Action): 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 

การลด/การบรรเทา 

มุ่งเนน้ไปทีแ่นวทางการลดและ

การเปลีย่นผ่าน; เทคโนโลยทีี่

ส่งเสรมิการลดก๊าซคารบ์อน 

การปรับตัว 

เครือ่งมือและเทคโนโลยทีี่

ส่งเสรมิกระบวนการเปลีย่นผา่น

ไปสู่เศรษฐกจิคารบ์อนต ่า 

 

การเปล่ียนผ่านทียุ่ติธรรม/

เป็นธรรม 

ผลลพัธท์ี่เป็นธรรมอนัเกิดมาจาก

ระบบการคา้แบบเสรแีละตัง้อยู่

บนกฎระเบียบ 

การค้าและการลงทุน 

บรรยากาศการคา้ขายและลงทนุ

ทีม่อีสิระเสร ีเป็นธรรม เปิดกวา้ง 

ไม่เลอืกปฏบิตั ิโปร่งใส และ

คาดการณไ์ด;้ สนบัสนนุแนวทาง

การปฏบิตัขิององคก์ารการคา้

โลก (WTO); บรรลเุป้าหมายโบ

กอร ์(Bogor's Goal) ผ่านเขต

การคา้เสรเีอเชยีแปซิฟิก 

มุ่งเน้น – APEC/ABAC  

แผนงาน: 

• กฎระเบียบของเขตการคา้เสร ี

(FTA) และองคก์ารการคา้

โลก (WTO) รวมถงึมาตรการ

ปรบัคารบ์อนก่อนขา้ม

พรมแดน (CBAMs) ในการ

รบัมอืการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมอิากาศ 

มุ่งเน้น – APEC/ABAC 

แผนงาน: 

• การคา้ขายผลิตภณัฑแ์ละ

บรกิารสิ่งแวดลอ้ม  

• การคา้ขายผลิตภณัฑแ์ละ

บรกิารดิจิทลัและเชิง

นวตักรรมที่ลดการปลอ่ย

ก๊าซเรอืนกระจก 

มุ่งเน้น – APEC/ABAC 

แผนงาน: 

• กฎระเบียบการคา้ที่ “เป็น

ธรรม” เพื่อลดการปลอ่ยก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซดบ์รเิวณ

ชายแดน 

• แผนงานความมั่นคงทาง

อาหาร (การมีสว่นรว่มของ

ทกุภาคสว่น) 



(FTAAP); การเชือ่มโยงแบบไร้

รอยต่อ 

• ความตกลงหลายฝ่ายของ

องคก์ารการคา้โลก (WTO) 

เช่น โครงการการหารอื

ร่วมกนัดา้นการคา้และ

สิ่งแวดลอ้มทีย่ ั่งยนื 

(TESSD), การอดุหนนุ

เชือ้เพลงิฟอสซิล; การ

บดิเบอืนเงนิอดุหนนุภาค

การเกษตร 

• ระบบสนบัสนนุทางการเงิน

เพ่ือสง่เสรมิการลดการปลอ่ย

ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์

• กรอบแนวคิดการคา้และการ

ลงทนุในพลงังานหมนุเวียน 

(ABAC) 

• ความตกลงหลายฝ่ายของ

องคก์ารการคา้โลก (WTO) 

หรอื WTO Plurilateral 

(โครงการการหารอืร่วมกนั

ดา้นการคา้และสิ่งแวดลอ้ม

ทีย่ ั่งยนื (TESSD) 

• เขตการคา้เสรเีอเชียแปซิฟิก 

หรอื FTAAP (ความยั่งยืน

และการบรกิาร) 

• ด าเนินการเรือ่ง “การเปลี่ยน

ผ่านที่เป็นธรรม” ส  าหรบั

ผูห้ญิง กลุม่ชาติพนัธุ ์และ

กลุม่อ่ืน (ABAC) 

• ความตกลงหลายฝ่ายของ

องคก์ารการคา้โลก (WTO) 

เกีย่วกบัการคา้ ความเสมอ

ภาคทางเพศ และ MSMEs 

• เขตการคา้เสรเีอเชียแปซิฟิก 

หรอื FTAAP (การมีสว่นรว่ม

ของทกุภาคสว่น) 

นวัตกรรมและการน า

เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ 

(Digitalization) 

การปฏรูิปโครงสรา้งและนโยบาย

ทางเศรษฐกจิทีเ่ขม้แข็ง; การ

ส่งเสรมิเศรษฐกจิแบบดจิิทลัและ

นวตักรรม; การสรา้งโครงสรา้ง

พืน้ฐานดจิิทลัทีเ่ขม้แข็ง 

มุ่งเน้น – APEC/ABAC 

แผนงาน: 

• สนบัสนนุทางการเงินแก่การ

เปลี่ยนผา่นสูค่วามยั่งยืน 

• การซือ้ขายสิทธิการปลอ่ย

ก๊าซเรอืนกระจก (ETS) และ

มาตรการปรบัราคาคารบ์อน

ก่อนขา้มพรมแดน (CBAMs) 

มุ่งเน้น – APEC/ABAC 

แผนงาน: 

• แลกเปลี่ยนขอ้มลู สรา้ง

สิ่งแวดลอ้มที่เขา้ถึงขอ้มลู

รว่มกนัได ้และเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขนั 

• เพ่ิมโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อ

การเชื่อมโยงดิจิทลั (เชน่ 5G, 

ระบบ Cloud และอ่ืน ๆ) 

 

มุ่งเน้น – APEC/ABAC 

แผนงาน: 

• การยืนยนัตวัตนแบบดิจิทลั 

(Digital Identities) เพ่ือ

สนบัสนนุการมีสว่นรว่มของ

ทกุภาคสว่น การรบัรอง

พิสจูนต์วัตน (Verified 

Credentials) และอ่ืน ๆ 

ส  าหรบัสง่เสรมิแนวคดิ ESG 

หรอืความยั่งยืน 

• การฟ้ืนฟอูยา่งรวดเรว็และ

ยั่งยืน 

การเติบโตอย่างเข้มแข็ง 

สมดุล ม่ันคง ยั่งยืน และทุก

ฝ่ายต่างมส่ีวนร่วม 

การเตบิโตอย่างมคีณุภาพ: การ

ส่งเสรมิทกัษะ; ความทา้ทาย

หลากหลายรูปแบบ อาท ิการ

เปลีย่นสภาพภูมอิากาศ 

(แลกเปลีย่นแนวทางปฏบิตัทิีด่ ี

และเสรมิสรา้งศกัยภาพ; การ

ปฏรูิปโครงสรา้ง; การคา้; 

มุ่งเน้น – APEC/ABAC 

แผนงาน: 

• สง่เสรมิแนวทางการปฏบิตัิที่

ยั่งยืนของ MSMEs 

• แผนงานดา้นบรหิารจดัการ

การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภมิูอากาศ (การลด/บรรเทา) 

ที่เหมาะสม 

 

มุ่งเน้น – APEC/ABAC 

แผนงาน: 

• โครงสรา้งพืน้ฐานส าหรบั

ตลาดดิจิทลัผ่านสนิเช่ือ

หมนุเวียนธุรกิจ (Supply 

Chain Finance) 

• แผนงานความมั่นคงทาง

อาหาร (การเกษตรอยา่ง

ยั่งยืน ซึง่รวมถึงโมเดล

มุ่งเน้น – APEC/ABAC 

แผนงาน: 

• สง่เสรมิการกระบวนการ

เปลี่ยนผา่นสูร่ะบบดิจิทลัของ 

MSMEs 

• สง่เสรมิศกัยภาพของ 

MSMEs ผูห้ญิง กลุม่ชาติ

พนัธุ ์กลุม่คนที่ไมส่ามารถ

เขา้ถึงบรกิารไดอ้ยา่ง



การเงนิ; โครงสรา้งพืน้ฐาน; 

เทคโนโลย ีและการก าหนดราคา

คารบ์อน (Carbon Pricing) เมือ่

เหมาะสม; ความมั่นคงทาง

พลงังาน) 

เศรษฐกิจสีเขียว BCG, แผน

ระบบอาหารดิจิทลั (Digital 

Food Plan) และการน า

แนวทางอ่ืน ๆ มาปรบัใช ้ 

ครบถว้น (Underserved) ให้

ทกุภาคสว่นมีสว่นรว่มในการ

พฒันาเศรษฐกิจ 

หนา้ 36 – หนา้เปลา่สขีาว 

---------------------------------------------------------- 
หนา้ 37 

ภาคผนวก B 

 

แผนงานดา้นการค้าและการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวยีน 

และเทคโนโลยลีดการปล่อยก๊าซคารบ์อน สู่ปี 2573 

(APEC Roadmap for Trade and Investment in Renewable Energy 

and Low Carbon Emissions Technologies Roadmap Towards 2030) 
มุ่งแกไ้ขความทา้ทายดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศดว้ยการลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ดว้ยการสง่เสรมิการ

เปลีย่นผา่นสูพ่ลงังานหมนุเวยีนและการใชเ้ทคโนโลยคีารบ์อนต ่า เพือ่อนาคตของเขตเศรษฐกิจเอเปคทีป่ลอดภยัมากขึน้ 

 

บทน า 

 

1. ผูน้  าเขตเศรษฐกิจเอเปคทราบดีถงึความจ าเป็นในการลดการปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดเ์พ่ือรบัมือความทา้ทาย

ท่ีมีสาเหตมุาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในฐานะกลุ่มประเทศสมาชิก เราตระหนกัถึงความร่วมมือกัน

เพ่ือเปลี่ยนแปลงนโยบายดา้นพลงังานเพ่ือปทูางไปสูเ่ป้าหมายความเป็นกลางทางคารบ์อนและตามค ามั่นสญัญา

ท่ีเราไดใ้หไ้วต้่ออนุสญัญาสหประชาชาติว่าดว้ยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework 

Convention on Climate Change: UNFCCC) หรือความตกลงปารีส (Paris Agreement) 

 

2. นบัตัง้แต่ปี 2536 ผูน้  าเขตเศรษฐกิจเอเปคต่างรบัทราบบทบาทความส าคญัของพลงังานหมนุเวียนในการส่งเสริม

การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและปกป้องอนาคตแก่คนรุน่หลงั ในปี 2563 เราไดร้บัรองวิสยัทศันป์ตุราจายา ปี 2583 

(Putrajaya Vision 2040) เพ่ือ “ส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจ ก าหนดทิศทางความร่วมมือและการเติบโตท่ีจะช่วย



สนบัสนนุความพยายามของสงัคมโลกในการแกไ้ขปัญหาสิ่งแวดลอ้มอย่างครอบคลมุ อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศ เหตกุารณส์ภาพภมูิอากาศสดุขัว้ (Extreme Weather) และภยัพิบตัิทางธรรมชาติ เพ่ือสรา้งโลกที่ยั่งยืน” 

 
3. พลงังานหมนุเวียนเกิดจากการใชท้รพัยากรทางธรรมชาติท่ีไมม่ีวนัหมดไปจากโลก ความหลากหลายของทรพัยากร

พลงังานเปรียบไดก้ับความหลากหลายของเทคโนโลยีพลงังานหมุนเวียนท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน เราทราบดีว่า การใช้

พลงังานหมุนเวียนและเทคโนโลยีคารบ์อนต ่าเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรบัภูมิภาคนีใ้นการบรรลเุป้าหมายลดการปล่อย

ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์

 
4. การคา้และการลงทนุในธุรกิจพลงังานหมนุเวียนสามารถเร่งการแบ่งปันการใชน้วตักรรมและเทคโนโลยีรว่มกนัเพ่ือ

สนบัสนุนการพฒันาอตุสาหกรรมพลงังานหมนุเวียนภายในประเทศและลดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จากการด าเนินงาน

เพ่ือบรรลเุป้าหมายลดก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์การยกเลิกมาตรการกีดกนัทางการคา้และส่งเสริมความเขม้แข็ง

ดา้นการลงทุนดา้นสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิกจะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านสูพ่ลงังานหมนุเวียน และช่วยใหเ้ราบรรลเุป้าหมายความยั่งยืนไดใ้นท่ีสดุ 

 
5. ในปี 2563 ผูน้  าเขตเศรษฐกิจเอเปคฟ้ืนฟสูภาพเศรษฐกิจทั่วทกุภมูิภาค ควบคูไ่ปกบัการสรา้งความเติบโตท่ีเขม้แข็ง 

มีสมดุล มีส่วนร่วม ยั่ งยืน เต็มไปดว้ยนวัตกรรม และปลอดภัย   ปัจจุบัน เขตเศรษฐกิจเอเปคควรใช้โอกาสนี้

ออกแบบแนวทางการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค เพ่ือส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่แหล่ง

พลงังานหมนุเวียน 

 
6. แผนงานฉบบันีน้  าเสนอแนวทางและชีแ้นะโอกาสใหก้บัเขตเศรษฐกิจเอเปคในการเรียนรูป้ระสบการณข์องแต่ละ

ประเทศและออกแบบทิศทางการด าเนินงานเพ่ือน าไปสูร่ะบบเศรษฐกิจคารบ์อนต ่าในอนาคต 

 
แผนงาน 

 

แผนงานฉบับนีถู้กพัฒนาจากการด าเนินงานดา้นความมั่นคงทางพลังงานและการเปลี่ยนผ่านสู่แหล่งพลังงาน

หมนุเวียน ซึง่รวมถงึการแบ่งปันขอ้มลูและการพฒันาศกัยภาพ 

---------------------------------------------------------- 
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ประเทศสมาชิกอาเซียนจะหาแนวทางบรรลเุป้าหมายสงัคมคารบ์อนต ่าดว้ยการเปลี่ยนผ่านสู่พลงังานหมนุเวียน โดย

ค านึงถึงวัตถุประสงคข์องการพัฒนาภายในประเทศและแหล่งทรัพยากรท่ีมีอยู่ ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกจะไดร้ับ

ประโยชนม์หาศาลจากการลงฉนัทามติบริหารจดัการความทา้ทายจากการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริม

การคา้-การลงทุนในภาคพลงังานหมุนเวียน ซึ่งไดแ้ก่ การแบ่งปันเทคโนโลยี แนวทางปฏิบัติท่ีดี และโมเดลธุรกิจท่ี

กระตุน้ใหป้ระชากรในภมูิภาคตระหนกัถงึเป้าหมายนีม้ากขึน้ 

 

แผนงานฉบับนีไ้ดร้ับการต่อยอดมาจาก Trade and Investment Principles ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญใหก้ับองคก์าร

การคา้โลก (WTO) รวมถึงขอ้ตกลงทั้งในระดบัสากลและภูมิภาคท่ีมีวัตถุประสงค์เปิดเสรีทางการคา้ อ านวยความ

สะดวกทางการคา้ วางกฎระเบียบทางการคา้ท่ีสอดคลอ้งกนัระหว่างประเทศสมาชิก ก าหนดสิทธิและขอ้ผูกพนัท่ีอาจ

ส่งผลกระทบต่อการคา้และการลงทุนในภาคพลงังานหมุนเวียนของภูมิภาค นอกจากนี ้เนือ้ในแผนงานยงัไดร้บัการ

พฒันาจาก APEC Cross-Cutting Principles ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการผลกระทบจากมาตรการทางการคา้ท่ีมิใช่ภาษี

ศุ ล กาก ร  (NTMs),  APEC Non-Binding Investment Principles, APEC Energy Resiliency Principle, APEC 

Business Advisory Council (ABAC) Climate Leadership Principles แ ล ะ  Principles of Sustainable and 

Inclusive Development. 

 

กจิกรรม 

1. สรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การลงทนุ 

เราตระหนักดีว่า การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีนั้นเป็นส่วนช่วยให้การลงทุนเติบโต อีกทั้งยังมีความส าคัญต่อ

อตุสาหกรรมพลงังานหมนุเวียน และการพฒันาเทคโนโลยีช่วยลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก การสง่เสริมการคา้จะท า

ใหอุ้ตสาหกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีจะกระตุน้ใหเ้กิดการใชพ้ลงังานหมุนเวียนมากขึน้ และการไปสู่เป้าหมาย

ภายใตก้รอบอนุสญัญาสหประชาชาติว่าดว้ยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) และความตกลงปารีส 

(Paris Agreement) 

 

เพ่ือเสริมสรา้งสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ตอ่การลงทนุ เรามุง่มั่นท่ีจะ: 

 



▪ ท างานร่วมกันเพ่ือสรา้งสภาพแวดลอ้มการลงทุนในภาคพลงังานหมุนเวียนท่ีน่าดึงดูด ไดแ้ก่ นโยบายและการ

อ านวยความสะดวกการลงทนุ นโยบายสง่เสริมการแข่งขนัและการคา้ การเขา้ถงึเงินอดุหนนุ การพฒันามาตรฐาน

และเกณฑจ์ดัหมวดหมูข่องแนวคิดยั่งยืน ESG ในระดบัภมูิภาค 

▪ พฒันามาตรการท่ีช่วยส่งเสริมการระดมเงินทนุไหลเขา้ทัง้ภายในและต่างประเทศ โดยเฉพาะการใหเ้งินสนบัสนนุ

การลงทนุในแหลง่ก าเนิดพลงังานหมนุเวียน และการพฒันาตลาดพลงังานระดบัภมูิภาค ซึง่รวมถงึความรว่มมือกนั

อย่างใกลชิ้ดมากขึน้ ภายใตแ้นวทางริเริ่ม Advisory Group on APEC Financial System Capacity Building กบั

องคก์รระหวา่งประเทศและภาคธุรกิจ 

▪ ออกแบบนโยบายแกไ้ขการแพร่ระบาดของเชือ้โควิด-19 ท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคด์า้นการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภมูอิากาศ ซึง่ไดแ้ก่ การระดมทนุส าหรบัการสง่เสริมแหลง่ก าเนิดพลงังานหมนุเวียน และนวตักรรม 

▪ ฟ้ืนฟูความร่วมมือกบัองคก์ารเพ่ือความรว่มมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (OECD) ในการสรา้งสภาพแวดลอ้ม

ท่ีเอือ้ตอ่การลงทนุ อนัไดแ้ก่ 

• ขยายการท างานรว่มกบั OECD ในประเดน็ APEC-OECD Integrated Checklist on Regulatory Reform เพ่ือ

พฒันาแนวทางก ากบัดแูลเก่ียวกบัการลงทนุ การระดมทนุ และการสรา้งนวตักรรมในภาคพลงังานหมนุเวียน 

• สนับสนุนการน า OECD Policy Guidance for Investment in Clean Energy Infrastructure ไปปรับใชอ้ย่าง

เหมาะสม โดยต่อยอดจาก OECD Policy Framework for Investment และกรอบการท างานเป็นเครื่องมือใน

การจดัหาค าแนะน าดา้นนโยบาย หรือการสรา้งศกัยภาพในระดบัภมูิภาค 

 

เราตระหนกัดีว่า ควรจดัท านโยบายดา้นการคา้ การตดัสินใจ และวตัถุประสงคด์า้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ

เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ดว้ยเป้าหมายนี ้เราตกลงรว่มกนัท่ีจะ: 

---------------------------------------------------------- 
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▪ ตรวจทาน Non-Binding Investment Principles ใหห้ลกัการดงักล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายดา้น

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงานหมุนเวียน สนับสนุนการตรวจทานนโยบายดา้นเศรษฐกิจโดย

ผูเ้ช่ียวชาญงานท่านอื่น (Peer Reviews) สนบัสนนุการปรบัตวัและการปฏิรูปผ่านการเสริมสรา้งศกัยภาพ และ 

▪ เสริมสรา้งใหน้กัลงทนุมีความเขา้ใจเก่ียวกบัความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศตอ่การลงทนุ ซึง่ไดแ้ก่ 

การเปิดเผยขอ้มลูตวัเลขตามแนวปฏิบตัิของ Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) 



2. สง่เสริมการคา้ 

การสนับสนุนกิจกรรมทางการคา้ในภาคพลงังานหมุนเวียนและการพัฒนาเทคโนโลยีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกมีบทบาทส าคัญอย่างย่ิงในการเร่งการแบ่งปันดา้นนวัตกรรมและสนับสนุนการพัฒนาของอุตสาหกรรม

ภายในประเทศ อีกทัง้ยงัช่วยใหแ้ตล่ะประเทศเขา้ใกลเ้ป้าหมายการลดการปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์

 

เพ่ือเสริมสรา้งสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ตอ่การลงทนุ เรามุง่มั่นท่ีจะ: 

▪ ผ่อนปรนหรือยกเลิกมาตรการภาษีศลุกากรและมาตรการทางการคา้ท่ีมิใช่ภาษีศลุกากร (NTMs) ท่ีส่งผลกระทบ

ต่อการคา้และการลงทุนในภาคพลงังานหมนุเวียนของภูมิภาค ซึ่งไดแ้ก่ การปรบักฎระเบียบใหส้อดคลอ้งกนัเพ่ือ

อ านวยความสะดวกการคา้ในภาคพลงังานหมนุเวียน รวมถงึผลิตภณัฑแ์ละบริการที่เก่ียวขอ้ง 

▪ ปรับปรุงและขยายรายการสินคา้ดา้นสิ่งแวดลอ้มใน APEC List of Environmental Goods และพัฒนารายการ

สินค้าท่ีไม่มีข้อผูกมัดตามแนวทางท่ีก ากับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เอเปค (APEC Ministers 

Responsible for Trade) ในปี 2564 ท่ีตอ้งการสนบัสนนุอตุสาหกรรมและเทคโนโลยีดา้นพลงังานหมนุเวียน 

▪ พฒันาตลาดภายในและขา้มพรมแดนเพ่ือสรา้งความตอ้งการและจดัหาอปุทานเพ่ือการสง่ออกพลงังานหมนุเวียน 

 

3. ภาคบริการ 

เสริมสรา้งความเขม้แข็งและสนบัสนนุภาคบริการที่มีความจ าเป็นต่อการสง่เสริมและอ านวยความสะดวกกิจกรรมทาง

การคา้และการลงทุน ไดแ้ก่ การพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับแหล่งก าเนิดพลังงานหมุนเวียนและลดการปล่อยก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซด ์เพ่ือเสริมสรา้งภาคการบริการและค านิยามของการบริการท่ีเก่ียวขอ้งกับสิ่งแวดลอ้มโดยเอเปค 

เม่ือปี 2564 เรามุง่มั่นท่ีจะ: 

 

▪ ปฏิบตัิตามรายการอา้งอิงของบริการดา้นสิ่งแวดลอ้มและการบริการที่เก่ียวขอ้งกบัสิ่งแวดลอ้ม (Reference List of 

Environmental and Environmentally-Related Services) ในปี 2564 และ 

▪ น าค าแนะน าจาก APEC Environmental Services Action Plan Final Review ซึง่ครอบคลมุ: 

• แบ่งหมวดหมูอ่ปุสรรคตอ่การคา้ในภาคบริการดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

• ประเมินตน้ทุนและประโยชนจ์ากการเปิดเขตการคา้เสรีในภาคบริการดา้นสิ่งแวดลอ้ม สนบัสนุนความร่วมมือ 

และหลีกเลี่ยงมาตรการกีดกนัและปกป้องทางการคา้ 

• จดัท ากรอบการตรวจทานความถกูตอ้ง โดยเฉพาะประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนมุตัิหรือการออกใบอนญุาต 



• หลีกเลี่ยงการใชม้าตรการบังคบัใชชิ้น้ส่วนท่ีผลิตภายในประเทศ (Local Content Measure) ควบคู่ไปกบัการ

เสริมสรา้งความโปรง่ใสตลอดกระบวนการใชชิ้น้สว่นตา่ง ๆ 

 

4. ความร่วมมอืเชงิเทคนคิ การเสริมสรา้งศกัยภาพพ และการมสีว่นร่วมกบัภาคธรุกจิ 

เราตระหนกัดีว่า เราจะเขม้แข็งกว่าเดิมและเขา้ใกลเ้ป้าหมายในระยะเวลาท่ีสัน้ขึน้ได ้เมื่อทุกภาคส่วนท างานใกลชิ้ด

กนั แบ่งปันความรูแ้ละศกัยภาพ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ไดห้ยุดอยู่แค่พรมแดน แต่เราทุก

คนทั่วภมูิภาคตา่งไดร้บัผลกระทบดงักลา่ว ในฐานะกลุม่ประเทศสมาชิก เรามุง่มั่นท่ีจะ: 

 

▪ ระบุมาตรการการสนบัสนนุความร่วมมือดา้นเทคโนโลยี การปรบัปรุงกฎระเบียบใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั และ

การถ่ายโอนทักษะจ าเป็นส าหรบัการเปลี่ยนผ่านดา้นพลงังานภายในประเทศ และการพฒันาโครงการรบัมือกบั

ผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้มทั่วภมูิภาค 
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▪ ปรบัปรุงวิสยัทศัน ์แนวทางการแกไ้ขปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และวตัถปุระสงคข์องการด าเนิน

กิจกรรมของภาคเอกชนใหส้อดคลอ้งกัน เพ่ือเสริมสรา้งความมั่นใจใหแ้ก่ผูล้งทุนในโครงการพลงังานหมุนเวียน 

ตลอดจนท างานกบันกัธุรกิจเพ่ือระบุและจดัล าดบัความส าคญัของโอกาสการลงทนุท่ีมาพรอ้มกบัผลลพัธเ์ชิงบวก

ตอ่สิ่งแวดลอ้มและการคา้  

▪ สนับสนุนโครงการเสริมสรา้งศักยภาพ การถ่ายโอนและการแบ่งปันเทคโนโลยี การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใน

สถาบันการศกึษา สถาบันธุรกิจและการเงิน โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือขยายโอกาสการลงทุนในพลงังานหมุนเวียน

และการพฒันานวตักรรม 

 

5. ความมั่นคงทางพลงังาน ความยดืหยุ่น และการเขา้ถงึ 

เราตระหนักถึงแนวทางการไปสู่เป้าหมายท่ีระบุไวใ้นความตกลงปารีส (Paris Agreement) และการเปลี่ยนผ่านสู่

สงัคมคารบ์อนต ่าของแตล่ะประเทศสมาชิก เพ่ือเสริมสรา้งความมั่นคงทางพลงังาน ความยืดหยุ่น การเขา้ถงึ ตลอดจน

การพฒันาวตัถปุระสงคข์องประเทศและทรพัยากรท่ีมีอยู่ เรามุง่มั่นท่ีจะ: 



 

▪ พฒันาการเขา้ถงึพลงังานในราคาย่อมเยา ความมั่นคงทางพลงังาน และความยืดหยุ่นของพลงังานผ่านการปรบัใช ้

APEC Energy Resiliency Principles และ Energy Access Initiative เพ่ือใหท้กุประเทศในภมูิภาคไดร้บัประโยชน์

จากการมีโซลูชันการเข้าถึงแหล่งพลงังานสะอาดท่ีหลากหลาย โครงสรา้งดา้นพลงังานท่ีมีคุณภาพและยืดหยุ่น  

การจดัหาและการใชว้สัดท่ีุมาจากกระบวนการผลิตคารบ์อนต ่าและการรีไซเคิลคารบ์อน หากเป็นไปได ้

▪ แสวงหาโซลชูนัดา้นพลงังานหมนุเวียนส าหรบัระบบขนาดเลก็ หรือระดบัโครงการ (Project-based) เช่น เทคโนโลยี

ไมโครกริด (Microgrid) เพ่ือสง่เสริมความยืดหยุ่นของพลงังานและการเขา้ถงึพลงังานท่ียั่งยืนและในราคาย่อมเยา

ส าหรบัสมาชิกชมุชน 

 

6. ตรวจวดัคาร์บอนฟตุพริน้ท ์(Carbon Footprint) 

เรามีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งระบุและตรวจวัดปริมาณคารบ์อนในผลิตภัณฑ์และการบริการ  เพ่ือลดการปล่อยก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซดไ์ดอ้ย่างแทจ้ริง เราตระหนกัถงึความเสี่ยงในการด าเนินการดา้นนีด้ี แตเ่ราตกลงรว่มกนัท่ีจะ: 

▪ เปิดเผยขอ้มลูคารบ์อนฟุตพริน้ท ์หรือขอ้มลูการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบสมคัรใจ ซึ่งเป็นหนึ่งในขอ้ก าหนดของ

การลงทุน เป็นตวัชีว้ดัคณุภาพส าหรบัการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) และ

เป็นปัจจัยการขับเคลื่อนงานท่ีสอดคลอ้งกับแนวคิดความยั่งยืน ESG ซึ่งทัง้หมดตอ้งสอดคลอ้งกับแนวทางการ

ลงทุนท่ีก าหนดไวภ้ายใตเ้ป้าหมายภายใตก้รอบอนุสญัญาสหประชาชาติว่าดว้ยการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

(UNFCCC) และความตกลงปารีส (Paris Agreement) 

▪ พฒันาโซลชูนัตลาดขา้มพรมแดน เช่น ระบบออกใบรบัรองสีเขียวระดบัสากล เพ่ือกระตุน้การลงทนุในภาคพลงังาน

หมนุเวียน การใชพ้ลงังานหมนุเวียน และลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกระดบัภมูิภาค 

▪ พฒันาและใชพ้ลงังานไฮโดรเจนภายใตเ้ง่ือนไขของสภาพเศรษฐกิจของแตล่ะประเทศ ควบคูก่บัการสง่เสริมการใช้

พลงังานขา้มพรมแดน 

▪ บริหารจดัการผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรการปรบัคารบ์อนก่อนขา้มพรมแดน (CBAMs) ส  าหรบัการคา้-

ขายสินคา้สูท่วีปยโุรป ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่การคา้และการลงทนุในเขตเศรษฐกิจเอเปค ตลอดจนสินคา้และวสัดุ

ท่ีมีการปลอ่ยคารบ์อนต ่าท่ีสามารถรบัรองไดโ้ดยหน่วยงานอิสระ 

▪ ริเริ่มป้ายฉลากความยั่งยืน และ/หรือรหัสโคด้ภาษีศุลกากรส าหรับสินคา้ท่ีมีมาจากกระบวนการผลิตท่ีปล่อย

คารบ์อนต ่า 

 
 



7. การปฏรูิปโครงสรา้ง 

ความคืบหนา้ท่ีแทจ้ริงในการด าเนินงานในเขตเศรษฐกิจเอเปคไม่อาจเกิดขึน้ไดห้ากปราศจากการปฏิรูปโครงสรา้งท่ี

ส  าคญั การปฏิรูปกฎระเบียบ การยกระดบัมาตรการต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานระดบัสากล การพฒันาหรือการ

น าเอากลไกลระงบัขอ้พิพาทท่ีเหมาะสมมาปรบัใช้ ลว้นแลว้แต่เป็นสิ่งท่ีจ าเป็นในการสรา้งสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั

และมั่นคง ซึ่งจะกระตุน้ใหเ้กิดการลงทุนท่ีส  าคญั ขนาดใหญ่ และในระยะยาว รวมถึงส่งเสริมการคา้ในภาคพลงังาน

หมนุเวียนและการพฒันาเทคโนโลยีท่ีช่วยลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก ดว้ยเหตผุลดงักลา่ว เราตกลงรว่มกนัท่ีจะ 
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▪ ตรวจทานนโยบายการลงทนุท่ีจะช่วยสรา้งผลกระทบเชิงลบตอ่การตดัสินใจของนกัลงทนุ โดยนโยบายดงักลา่วตอ้ง

ตัง้อยู่บนความโปรง่ใส การปกป้องการลงทนุ และตอ้งไมเ่ลือกปฏิบตัิ 

▪ นโยบายการแข่งขันตอ้งเนน้ย า้ความส าคญัของนวตักรรม ส่งเสริมการลงทุนใหม่ และส่งต่อประโยชนจ์ากการ

ลงทนุสูส่าธารณชนในวงกวา้ง 

▪ เสริมสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัตลาดการเงิน เพ่ือส่งเสริมการเขา้ถึงเงินช่วยเหลือ การมีส่วนรว่มทางการเงินของทกุ

ภาคสว่น และสรา้งโอกาสใหน้กัลงทนุทัง้ในประเทศและตา่งชาติในอตุสาหกรรมพลงังานหมนุเวียน 

▪ บงัคบัใชก้ฎระเบียบท่ีมีคณุภาพและมีคณุธรรม ซึ่งเป็นส่วนส าคญัของการบริหารการปกครองสาธารณะ (Public 

Governance) สรา้งความมั่นใจในกลุม่นกัลงทนุ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

▪ ใชป้ระโยชนจ์ากกระบวนการระงบัขอ้พิพาทท่ีโปรง่ใสและฉบัไว 

▪ ตรวจสอบกลไกความร่วมมือระดบัภูมิภาคในการพฒันาระบบซือ้-ขายเครดิตคารบ์อน รวมถึงภาคสมคัรใจท่ีจะ

ช่วยสนับสนุนใหภู้มิภาคบรรลุเป้าหมายภายใตก้รอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ยการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศ (UNFCCC) และความตกลงปารีส (Paris Agreement) 

▪ ก าชบัความรว่มมือกบัหุน้สว่นระดบัภมูิภาคในการสง่เสริมการรว่มลงทนุระหวา่งภาครฐั-ภาคเอกชน (PPP) ในภาค

พลงังานหมนุเวียนและการพฒันานวตักรรม 

▪ พิจารณาการปรบัใชน้โยบายและการปฏิรูปดา้นกฎระเบียบท่ีจะช่วยส่งเสริมนวตักรรม จดัล าดบัความส าคญัของ

โครงการการลงทนุในงานวิจยัและงานพฒันา รวมถงึกระตุน้ใหเ้กิดการน าเอาเทคโนโลยีช่วยลดการปลอ่ยก๊าซเรือน

กระจกมาใช ้



▪ ประสานงานกบัสถาบนัเพ่ือการพฒันานานาชาติในการปรบัมาตรฐานและแนวทางการปฏิบตัิท่ีดีทางดา้นการคา้

และการลงทนุในแหลง่ก าเนิดพลงังานหมนุเวียนใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

▪ น าเอาการปฏิรูปโครสรา้งมาสนบัสนุนช่วงการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมและบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจดา้นการคา้

และการลงทนุท่ีไดร้บัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท่ีมีสาเหตมุาจากสภาพภมูิอากาศ 

 

เป้าหมาย 

เราพยายามอย่างเตม็ท่ีในการสง่เสริมใหเ้ขตเศรษฐกิจเอเปคด าเนินงานดา้นสภาพแวดลอ้มการคา้และการลงทนุท่ีช่วย

ส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่สงัคมคารบ์อนต ่า เราสนบัสนุนใหป้ระเทศสมาชิกเอเปคแบ่งปันประสบการณ ์แนวทางการ

ปฏิบัติท่ีดี และเรื่องราวความส าเร็จในการเสริมสรา้งสภาพแวดลอ้มผ่านการออกแบบกลไกการรายงาน ซึ่งถูกหยิบ

น ามาใชจ้ากแผนงานและกิจกรรมพฒันาศกัยภาพตา่ง ๆ โดยภายในปี 2573 เรามีความตัง้ใจท่ีจะ: 

 

▪ ท างานรว่มกนัเพ่ือลดการปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดท์ั่วทัง้ภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

▪ ผ่อนปรนหรือยกเลิกมาตรการภาษีศุลกากรและมาตรการกีดกันการคา้และการลงทุนในภาคพลงังานหมุนเวียน

และการพฒันาเทคโนโลยีท่ีช่วยลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 

▪ พัฒนาตลาดในประเทศและข้ามพรมแดนท่ีช่วยส่งเสริมอุปทานและความตอ้งการพลังงานหมุนเวียนและ

เทคโนโลยีท่ีช่วยลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 

▪ สนบัสนุนการเสริมสรา้งศกัยภาพ การแบ่งปันองคค์วามรู ้การพฒันาทกัษะต่าง ๆ ท่ีช่วยสรา้งโอกาสในการบรรลุ

เป้าหมายการลดการปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์

▪ ระบแุละตรวจวดัปริมาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์นผลิตภณัฑแ์ละการบริการที่เราซือ้-ขาย และน ามาใชป้ระโยชน ์

▪ ตรวจทานนโยบายเพ่ือใหแ้น่ใจว่า การตดัสินใจเกิดขึน้บนหลกัการความโปรง่ใส ช่วยสง่เสริมการลงทนุ และการไม่

เลือกปฏิบตัิ 

▪ นโยบายการแข่งขันตอ้งเนน้ย า้ความส าคญัของนวตักรรม ส่งเสริมการลงทุนใหม่ และส่งต่อประโยชนจ์ากการ

ลงทนุสูส่าธารณชนในวงกวา้ง 

▪ ท างานรว่มกนัเพ่ือน าเอามาตรฐานระดบัสากลมาปรบัใชเ้พ่ือเพ่ิมโอกาสการลงทนุและการเช่ือมโยงของเทคโนโลยี 
 

---------------------------------------------------------- 
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การน าแผนงานไปปฏบิัต ิ

 

เราแต่งตัง้ขา้ราชการระดบัสูงท่ีมีความรบัผิดชอบในการติดตามและประเมินผลความคืบหนา้ของแผนงาน โดยเรา

สนับสนุนการประชุมระดบัย่อยอย่างใกลชิ้ด โดยเฉพาะอย่างย่ิงภาคธุรกิจในเขตเศรษฐกิจเอเปคผ่านสภาท่ีปรึกษา

ธุรกิจเอเปค (ABC) และการท างานรว่มกบัผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียอื่น 

 

โดยแตล่ะประเทศสมาชิกเริ่มพฒันาแนวทางปฏิบตัิส  าหรบัแตล่ะกิจกรรม รวมถงึการปฏิบตัิแบบสมคัรใจและโครงการ

อื่น ๆ ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถงึการใหค้วามส าคญั วตัถปุระสงค ์และผลกระทบท่ีจะตาม 

 

เพ่ือส่งเสริมการลงมือปฏิบตัิในแต่ละประเทศสมาชิกและช่วยติดตามความคืบหนา้ในการปฏิบตัิงานในการบรรลเุป้า

หมายความเป็นกลางทางคารบ์อน เราแนะน าใหน้ ามาตรการตรวจสอบเป็นครัง้คราว เช่น การติดตามสดัส่วนของ

พลงังานหมนุเวียนของการใชพ้ลงังานทัง้หมด และการลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศ (FDI) ท่ีเขา้มาสนบัสนนุการผลติ

พลงังานหมนุเวียน 

แบ่งปันประสบการณ:์ 

มาตรการท่ีกระตุน้ใหเ้กิดการคา้และการลงทนุในธุรกิจพลงังานและเทคโนโลยีคารบ์อนต ่า โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือบรรลุ

เป้าหมายของแผนงาน: 

 

ปี ประเทศ กจิกรรม ข้อริเร่ิม ความคดิเหน็ 

2565 ออสเตรเลีย    

 บรูไนดารุสซาลาม    

 แคนาดา    

 ชิล ี    

 จีน    

 จีนฮ่องกง    

 อินโดนีเซีย    



 ญ่ีปุ่ น    

 เกาหลีใต ้    

 มาเลเซีย    

 เมก็ซิโก    

 นิวซีแลนด ์    

 ปาปัวนิวกีนี    

 เปรู    

 ฟิลิปปินส ์    

 รสัเซีย    

 สิงคโปร ์    

 จีนไทเป    

 ไทย    

 สหรฐัอเมริกา    

 เวียดนาม    
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ภาคผนวก C 
 

 

แถลงการณข์องสภาทีป่รึกษาธุรกิจเอเปค 

เกี่ยวกับแนวทางเขตการคา้เสรีเอเชยี-แปซิฟิก 

(Free Trade Area of the Asia-Pacific: FTAAP) 

 
การจัดตัง้เขตการคา้เสรีเอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP) ยังคงเป็นหนึ่งในวาระส าคญัดา้นการคา้และเศรษฐกิจของสภาท่ี

ปรึกษาธุรกิจเอเปค (ABAC) และเป็นส่วนส าคญัของวิสยัทัศนป์ุตราจายา ปี 2583 (Putrajaya Vision 2040) สภาท่ี



ปรกึษาธุรกิจเอเปค (ABAC) รูส้กึยินดีท่ีจะไดเ้ห็นผูน้  าเขตเศรษฐกิจเอเปคจะรว่มหารือและจดัใหก้ารจดัตัง้เขตการคา้

เสรีเอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP) เป็นวาระส าคญัประจ าปี 2565 

 

เขตการคา้เสรีเอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP) สามารถเป็นไดท้ัง้จุดหมายและการเดินทาง หากเปรียบการจดัตัง้เขตการคา้

เสรีเอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP) เป็นดงัจุดหมาย เขตการคา้เสรีเอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP) ไดร้บัการริเริ่มภายใตวิ้สยัทศันท่ี์

ตอ้งการเห็นการรวมตวัทางเศรษฐกิจระดบัภูมิภาคเพ่ือปูทางสู่สมาคมเอเชีย-แปซิฟิกท่ีเปิดกวา้ง มีความเป็นพลวตั 

ยืดหยุ่น เจริญรุง่เรือง และสนัติภาพ หากเปรียบเขตการคา้เสรีเอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP) เป็นการเดินทาง เขตการคา้เสรี

เอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP) ตอ้งตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจทั่วโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทัง้นี ้

หากพิจารณาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  2 ฉบับ ได้แก่  FTAAP Beijing Roadmap (2014) และ Leaders’ Lima 

Declaration (2016) แผนดงักล่าวนี ้สะทอ้นใหเ้ห็นว่า การจดัตัง้เขตการคา้เสรีเอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP) ควรเป็นวาระ

ส าคญัเพ่ือแกไ้ขปัญหาทางการคา้และการลงทนุในระยะตอ่ไป 
 

วิสัยทศัน ์

 

สภาท่ีปรกึษาธุรกิจเอเปค (ABAC) ขอยกวาระส าคญัในการจดัตัง้เขตการคา้เสรีเอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP) ดงันี ้

 

อนัดบัแรก สภาท่ีปรกึษาธุรกิจเอเปค (ABAC) ตอ้งการใหผู้น้  าเขตเศรษฐกิจเอเปคสรา้งการบรรจบกนัของแนวทางการ

พฒันาคณุภาพดา้นการคา้และการลงทุนใหเ้กิดขึน้จริง (Convergence of High-quality Approaches to Trade and 

Investment) และควรท าหลงัจากการตรวจสอบความตกลงทางการคา้อย่างละเอียดเสร็จสิน้ลง โดยการตรวจสอบ

เนือ้หาความตกลงควรครอบคลุมประเด็นการคา้และการลงทุนสมยัใหม่และการจัดตัง้พัฒนากลไกระงับขอ้พิพาท 

ตลอดจนการตรวจสอบหาขอ้บกพร่องอยู่เป็นประจ า หรือปัญหาจากการน าเอาแผนไปปฏิบตัิจริงท่ีอาจเกิดขึน้ไดใ้น

อนาคต 

 

สภาท่ีปรึกษาธุรกิจเอเปค (ABAC) สนับสนุนใหป้ระเทศสมาชิกความตกลงหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจภาคพืน้แปซิฟิก 

(Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership: CPTPP) และความตกลงหุ้นส่วน

ทางเศรษฐกิจระดบัภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) รบัรองและน าขอ้ตกลงไป

ปฏิบัติใชโ้ดยเร็วท่ีสุด เพ่ือสรา้งความตระหนักถึงความเจริญรุ่งเรืองอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนของภูมิภาคเอเชีย -



แปซิฟิก นอกจากนี ้สภาท่ีปรกึษาธุรกิจเอเปค (ABAC) ขอแนะน าใหป้ระเทศสมาชิกมุง่มั่นพฒันาความตกลงตอ่ไปและ

สนบัสนนุใหแ้ตป่ระเทศบรรลเุป้าหมายท่ีระบเุอาไวใ้นความตกลง  

 

อันดับท่ีสอง สภาท่ีปรึกษาธุรกิจเอเปค (ABAC) ให้ความส าคัญต่อการพัฒนากฎระเบียบเก่ียวกับการพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส/์ดิจิทลัขา้มพรมแดนท่ีลื่นไหล มั่นคง ไวใ้จได ้เช่ือมโยงกนั และทุกภาคส่วนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม สะทอ้น

ใหเ้ห็นถงึบทบาทของขอ้ตกลงดิจิทลัที่มีคณุภาพ 

 

อนัดบัท่ีสาม การผลกัดนัการเขา้มามีสว่นรว่มของกลุม่คนท่ีไม่สามารถเขา้ถงึบริการไดอ้ย่างครบถว้น (Underserved) 

เช่น MSMEs ผูห้ญิง กลุ่มชาติพันธุ์ และประชากรกลุ่มอื่นในการพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์/ดิจิทัล การมีส่วนร่วมของ

ประชากรกลุ่มดงักล่าวนี ้จะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เขตการคา้เสรีเอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP) สมบูรณย่ิ์งขึน้ โดยสภาท่ี

ปรึกษาธุรกิจเอเปค (ABAC) เช่ือว่า แผนปฏิบัติการโบราไคยเ์พ่ือน าวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย 

(MSMEs) เขา้ไปมีสว่นรว่มในตลาดโลก (Implementation Plan for Boracay Action Agenda to Globalize MSMEs) 

มีความจ าเป็นอย่างย่ิง และจะเปิดโอกาสท่ีเกิดขึน้จากการรวมตวักนัใหป้ระชากรกลุ่มดงักล่าว และระบบเศรษฐกิจ

โดยรวมของภมูิภาค 

 

อนัดบัท่ีสี่ ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกรบัมือความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอนัมีสาเหตุมาจากภาวะโลกรอ้นท่ีส่ง

สญัญาณเชิงลบต่อห่วงโซ่อุปทาน ความยั่งยืน การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาค 

ผลกระทบจากการแกไ้ขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศควรเป็นองคป์ระกอบส าคญัของการจดัตัง้เขตการคา้

เสรีเอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP) ซึ่งขอ้ตกลงในปัจจุบนันี ้ยงัไม่ตอบโจทยเ์ท่าใดนกั เราสนบัสนุนใหป้ระเทศเขตเศรษฐกิจ

เอเปคพฒันาแนวทางการแกไ้ขท่ีเขม้งวด มีกลยทุธ ์และปฏิบตัิไดจ้ริงตาม Climate Leadership Principles ของสภาท่ี

ปรกึษาธุรกิจเอเปค (ABAC) รวมถึงหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้และการลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้กรอบความตกลงความ

รว่มมือทางการคา้ 

---------------------------------------------------------- 
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เพ่ือบรรลเุขตการคา้เสรีเอเชียแปซิฟิก (FTAAP) ผูน้  าเขตเศรษฐกิจเอเปคควร: 



▪ สรา้งและพฒันาคณุภาพของขอ้ตกลงทางการคา้และวิธีการรวมตวัทางเศรษฐกิจระดบัภูมิภาคดว้ยการสรา้งการ

บรรจบกันของแนวทางท่ีสามารถปฏิบัติไดจ้ริงภายใตข้อ้ตกลง รวมถึงแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการน าขอ้ตกลงไป

ปฏิบตัิใชจ้ริง หรือจดุออ่นท่ีพบระหวา่งการประเมินเป็นประจ า 

▪ สนบัสนนุใหป้ระเทศสมาชิก CPTPP และ RCEP รบัรองและน าขอ้ตกลงไปปฏิบตัิใชโ้ดยเร็วท่ีสดุ โดยสนบัสนนุการ

เพ่ิมประเทศสมาชิกใหมท่ี่สามารถด าเนินการตามมาตรฐานของขอ้ตกลงได ้

▪ บรรลฉุนัทามติในประเดน็หารือใหม ่อาทิ การคา้ดิจิทลั การคา้และการลงทนุรูปแบบใหม่ ดว้ยการใชป้ระโยชนจ์าก

ขอ้ตกลงเสน้ทางการคา้และขอ้ตกลงการคา้ดิจิทลั เม่ือจ าเป็น 

▪ สง่เสริมการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจและขยายประโยชนท์างเศรษฐกิจ ดว้ยการลดมาตรการกีดกนัทางการคา้ หรือ

เสริมสรา้งศกัยภาพของ MSMEs ธุรกิจท่ีผูห้ญิงเป็นเจา้ของ และกลุม่คนท่ีไมส่ามารถเขา้ถงึบริการไดอ้ย่างครบถว้น 

(Underserved) ตลอดห่วงโซอ่ปุทานโลกและการคา้ 

▪ พัฒนาแนวทางก าหนดนโยบายทางการค้าเพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึน้ ตาม Climate Leadership Principles ของสภาท่ีปรกึษาธุรกิจเอเปค (ABAC) ซึง่รวมประเดน็

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้และการลงทนุ ภายในกรอบท างานขอ้ตกลงทางการคา้ 

 

การเดนิทาง 

ภาคธุรกิจและชมุชนไมส่ามารถรอนานถึง 20 ปีจนกวา่การจดัตัง้เขตการคา้เสรีเอเชียแปซิฟิก (FTAAP) จะส าเรจ็ลลุว่ง

ได ้การจัดตัง้เขตการคา้เสรีควรก่อตั้งขึน้จากการรวมตัวกันขององคป์ระกอบเล็ก ๆ ท่ีเปรียบเสมือนฐานของการ

ออกแบบการลงทนุและการคา้ท่ีมีการปรบัตวัตลอดเวลา ซึง่ประเทศสมาชิกเอเปคอาจไมจ่ าเป็นตอ้งน ามาปรบัใช้ในวิถี

เดียวกนัหรือในช่วงเวลาเดียวกนั แต่ความพยายามในการยกระดบัเขตการคา้ตอ้งเกิดขึน้ในทิศทางเดียวกนั มุ่งสรา้ง

ประโยชนใ์หแ้ก่ภาคธุรกิจ ตลอดจนเรง่เสริมสรา้งการมีสว่นรว่มและความยั่งยืนภายในภมูิภาค 

 

สภาท่ีปรกึษาธุรกิจเอเปค (ABAC) เรียกรอ้งใหผู้น้  าเขตเศรษฐกิจเอเปคตกลงรว่มกนัท่ีจะพฒันาแผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาหลายปี (Multi-year Work Program) ส  าหรบัวาระเรง่ดว่น 5 ประการซึง่เป็นประเดน็ท่ีตอ้งเริ่มลงมือปฏิบตัิ

ในปี 2566 พรอ้มทบทวนความคืบหนา้ในการปฏิบัติงานในปี 2569 และทบทวนวัตถุประสงคใ์นปี 2544 โดยการ

ด าเนินงานนั้นควรมุ่งพัฒนาผลลัพธ์เชิงรูปธรรมท่ีส่งผลดีต่อการพัฒนาธุรกิจ ผูน้  าเขตเศรษฐกิจเอเปคควรจัดตั้ง

ประเทศตัวแทนท่ีจะมาท าหนา้ท่ีประสานงานและขับเคลื่อนงานในแต่ละดา้น ในขณะเดียวกัน ตัวแทนของสภาท่ี

ปรกึษาธุรกิจเอเปค (ABAC) จะถกูแตง่ตัง้เพ่ือสง่มอบขอ้เสนอแนะน าเช่นเดียวกนั 



วาระเร่งด่วนปรากฎอยู่ในทุกองคป์ระกอบของเขตการคา้เสรีเอเชียแปซิฟิก (FTAAP) อย่างไรก็ตาม เราเลือกน าเสนอ

วาระเร่งด่วน 5 ประการดา้นล่างนี ้โดยเราขอเนน้ย า้ว่า วาระเร่งด่วนนี ้ สะทอ้นถึงเป้าหมายไม่ก่ีประการของสภาท่ี

ปรกึษาธุรกิจเอเปค (ABAC) ส  าหรบัการจดัตัง้เขตการคา้เสรีเอเชียแปซิฟิก (FTAAP) ทัง้นี ้สภาท่ีปรกึษาธุรกิจเอเปค 

(ABAC) ขอเรียกรอ้งใหเ้กิดผลลพัธ์ตลอดวาระส าคญัในการจัดตัง้เขตการคา้เสรีเอเชียแปซิฟิก (FTAAP) รวมถึงใน

ประเดน็ท่ีไมไ่ดเ้ป็นวาระเรง่ดว่น  

 

i. การน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ (Digitalization): ตระหนกัถึงบทบาทส าคญัของเทคโนโลยีดิจิทลัในการกระตุน้

การเติบโตทางเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพการผลิต การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการสรา้งนวตักรรม สภาท่ี

ปรกึษาธุรกิจเอเปค (ABAC) ขอเรียกรอ้งใหเ้ริ่มด าเนินการสรา้งความเช่ือมโยงส าหรบัการคา้ดิจิทลั ซึ่งรวมถึง

การไหลเวียนของขอ้มลูขา้มพรมแดนท่ีปลอดภยัและมั่นคง การยืนยนัตวัตนแบบดิจิทลั (Digital Identity) การ

ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส ์(e-Signature) การออกใบแจง้หนีอ้ิเล็กทรอนิกส ์(e-Invoicing) และการช าระเงิน

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตลอดจนการผ่อนปรนมาตรการกีดกันการบริการท่ีช่วยสนับสนุนธุรกิจ

พาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส ์(e-Commerce) 
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ii. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (Inclusion): ตระหนกัถงึผลกระทบอนัใหญ่หลวงจากการแพรร่ะบาดของโรค

ต่อความคืบหนา้ในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สภาท่ีปรึกษาธุรกิจเอเปค (ABAC) ขอเรียกรอ้งใหจ้ัดล าดบั

ความส าคญัโครงการและขอ้ริเริ่มต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมศกัยภาพและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน

การคา้ การลงทุน และการคา้ดิจิทลัของผูห้ญิง วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) กลุ่ม

คนชาติพนัธุ ์และประชากรกลุม่อ่ืนท่ียงัไมไ่ดใ้ชศ้กัยภาพในการพฒันาเศรษฐกิจ 

 

iii. ความยั่งยนื (Sustainability): สภาท่ีปรกึษาธุรกิจเอเปค (ABAC) ขอเรียกรอ้งใหเ้ริ่มอ านวยความสะดวกใหก้บั

คา้ขายสินคา้และบริการดา้นสิ่งแวดลอ้ม ขยายรายการสินคา้และบริการดา้นสิ่งแวดลอ้มปัจจุบนัของเอเปค 

และพฒันากรอบการคา้และการลงทนุในธุรกิจพลงังานหมนุเวียน เพ่ือเสริมสรา้งการเช่ือมโยงกนัระหวา่งการคา้

แบบเปิดเสรีและความยั่งยืนของสินคา้ในภมูิภาค 

 



iv. การค้าและการลงทุน (Trade and Investment): สืบเน่ืองจากแผนพฒันาเศรษฐกิจ Beijing Roadmap และ 

Lima Declaration ตลอดจนการตระหนกัถงึความจ าเป็นในการฟ้ืนฟรูะบบเศรษฐกิจ สภาท่ีปรกึษาธุรกิจเอเปค 

(ABAC) ขอเรียกรอ้งใหท้ างานร่วมกบัเราในการจดัการผลกระทบจากมาตรการทางการคา้ท่ีมิใช่ภาษีศลุกากร 

(NTMs) เพ่ือออกแบบมาตรการและพัฒนากลไก โดยอ้างอิง APEC Cross-Cutting Principles เก่ียวกับ

มาตรการทางการคา้ท่ีมิใช่ภาษีศลุกากร 

 
v. ผลกระทบต่อการค้าจากการแก้ไขสถานการณ์โรคระบาด (Trade response to the Pandemic): การ

แพร่ระบาดของโรคส่งผลกระทบต่อกระแสการคา้ (Trade Flow) ในภูมิภาคและความเสี่ยงขาลง (Downside 

Risk) ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ สภาท่ีปรกึษาธุรกิจเอเปค (ABAC) ขอเรียกรอ้งใหเ้นน้การพฒันาการท างาน

ของห่วงโซ่อุปทาน ไดแ้ก่ การคา้แบบไรก้ระดาษ (Paperless Trade) การเช่ือมโยงระบบการย่ืนค าขอและ

พิจารณาอนุญาตท างานผ่านระบบ Single Window แบบดิจิทลั และความเสริมสรา้งความโปร่งใสในการออก

กฎระเบียบ 

---------------------------------------------------------- 
หนา้ 46 – หนา้เปลา่สขีาว 

---------------------------------------------------------- 
หนา้ 47 

 

ภาคผนวก D 

 

แถลงการณข์องสภาทีป่รึกษาธุรกิจเอเปค 

ต่อองคก์ารการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) 

 
ระบบการค้าเสรีภายใต้ระบบการค้าพหุภาคี (Rules-based Multilateral Trading System) ภายใต้กรอบการ

ด าเนินงานขององคก์ารการคา้โลก (WTO) นบัเป็นปัจจยัส าคญัในการรบัมือกบัความทา้ทายดา้นเศรษฐกิจโลกอย่างมี

ประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การหยุดชะงักของห่วงโซ่

อุปทาน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความตึงเครียดท่ีมีสาเหตุมาจากภูมิศาสตรก์ารเมืองโลก และปัจจัย



หยุดชะงักอื่นๆ กรอบการด าเนินงานขององค์การการค้าโลก (WTO) ถือเป็นพื้นฐานส าคัญในการปูทางสู่การ

เจริญรุง่เรืองอย่างยั่งยืนและไมท่อดทิง้ใครไวข้า้งหลงั 

 

สภาท่ีปรกึษาธุรกิจเอเปค (ABAC) พรอ้มใหก้ารสนบัสนนุการผลกัดนัผลลพัธจ์ากการประชมุรฐัมนตรีองคก์ารการคา้

โลกสมยัสามญัครัง้ท่ี 12 (12th  Ministerial Conference: MC12) เป็นอย่างย่ิง และตอ้งการเห็นการประชมุครัง้ถดัไป

เกิดขึน้ 

 

สภาที่ปรึกษาธุรกิจเอเปค (ABAC) ขอเรียกร้องให้ผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปคท างานร่วมกันในการผลักดัน

ผลลัพธจ์ากการประชุม MC12 เพื่อส่งเสริมการท างานที่เข้มแข็งและน่าเชือถือได้ขององคก์ารการค้าโลก 

(WTO) ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการวางรากฐานทีเ่ข้มแข็งให้กับระบบระบบการค้าเสรีภายใต้ระบบการค้าพหุ

ภาคีเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพ ฟ้ืนฟูการเติบโตทางเศรษฐกิจ และสะท้อน

ใหเ้หน็ถงึโมเดลและความต้องการทางธุรกจิทีม่ีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา 

 

ดว้ยเหตผุลดงักล่าว สภาท่ีปรกึษาธุรกิจเอเปค (ABAC) ขอเรียกรอ้งใหผู้น้  าเขตเศรษฐกิจเอเปคแสดงศกัยภาพในการ

เป็นผูผ้ลกัดนัการบรรลเุป้าหมาย ดงัตอ่ไปนี:้ 

 

1. วิธีการรับมือกับความทา้ทายทีม่ีสาเหตุจากโรคระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ 

นบัตัง้แตก่ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 สภาท่ีปรกึษาธุรกิจเอเปค (ABAC) ไดน้  าเสนอโซลชูนัดา้นการคา้ในการแกไ้ข

ปัญหาโรคระบาด โดยเฉพาะอย่างย่ิง การสรา้งตลาดท่ีไม่บิดเบียด เปิดเสรี และท าหนา้ท่ีอย่างดี ซึ่งจะช่วยใหภ้มูิภาค

เอเชีย-แปซิฟิกรบัมือกบัความทา้ทายดา้นสาธารณสขุและเศรษฐกิจท่ีไมเ่คยหยดุน่ิง ดงันัน้ เราขอเรียกรอ้งให:้ 

▪ สนบัสนนุ Trade and Health Initiatives และแนวทางปฏิบตัิอ่ืนท่ีช่วยสง่เสริมการเขา้ถงึวคัซีนอย่างเท่าเทียม 

▪ ยกเลิกมาตรการกีดกนัการส่งออก มาตรการศลุกากร มาตราการกีดกนัสินคา้อื่นท่ีส่งผลกระทบต่อการเขา้ถึงของ

วคัซีนและวสัดอุื่น ๆ ท่ีระบไุวใ้นรายการสินคา้และบริการเวชภณัฑท่ี์เห็นพอ้งรว่มกนั1  

▪ ผ่อนปรนมาตรการกีดกนัเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่การเคลื่อนไหวขา้มพรมแดนของบคุลากรในช่วงเวลาวิกฤต 

▪ พฒันากลไกในการรายงานหรือติดตามอย่างมีประสิทธิภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรบัมือการคา้ในยุคหลงัโรคระบาด 

อาทิ มาตรการการฉีดวคัซีน การจดัหาสินคา้และบริการเวชภณัฑ ์ตลอดจนการใหเ้งินอดุหนนุเพ่ือสง่เสริมการฟ้ืนฟู

ทางเศรษฐกิจ 

 



2. การด าเนินงานอย่างเตม็รูปแบบของระบบองคก์ารการค้าโลก (WTO) 

ความพยายามท่ีตอ้งการเห็นระบบขององคก์ารการคา้โลก (WTO) มีความเช่ือมโยง มีประสิทธิภาพ และถูกน ามา

ปฏิบตัิใชม้ากขึน้ ซึง่นบัเป็นปัจจยัส าคญัในการฟ้ืนฟสูภาพเศรษฐกิจ เราขอเรียกรอ้งให:้ 

▪ เร่งด าเนินการแต่งตัง้สมาชิกองคก์รอุทธรณ ์(Appellate Body) รวมถึงการปฏิรูปอื่นท่ีจ าเป็นต่อระบบระงับขอ้
พิพาท 

____________________________________________ 
1 รายการสินคา้และบริการเวชภณัฑท์ี่เห็นพอ้งรว่มกันครอบคลุมอปุกรณท์างการแพทย ์ยา สารออกฤทธ์ิ (Active Pharmaceutical Ingredients) 

ผลิตภณัฑแ์ละอปุกรณด์า้นสขุอนามยัพืน้ฐาน วสัดตุ่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับห่วงโซ่วคัซีน เช่น สารเสริมภมิูคุม้กัน ขวดใส่สารตวัอย่าง เข็มฉีดยา และ

วคัซีน 
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3. การปฏรูิปกฎระเบยีบและขัน้ตอนการท างานขององคก์ารการค้าโลก (WTO) ทีจ่ าเป็น 

องคก์ารการคา้โลก (WTO) ตอ้งตอบสนองต่อความตอ้งการทางธุรกิจท่ีมีความทนัสมยัมากขึน้ สนบัสนนุกระบวนการ

ผลิตท่ีมีขนาดใหญ่ขึน้ ความยืดหยุ่น การมีส่วนร่วมของทุกภาคสว่น และความยั่งยืน เพ่ือส่งเสริมความน่าเช่ือถือของ

องคก์รและสนบัสนนุใหช้มุชนบรรลเุป้าหมายต่าง ๆ เราเรียกรอ้งใหผู้น้  าประเทศเขตเศรษฐกิจเอเปคท างานรว่มกนัใน

วาระส าคญัท่ีถกูผลกัดนัขึน้ระหวา่งการประชมุ MC12 ดงันี:้ 
 

▪ ส่งเสริมความโปร่งใส ในนโยบายและมาตรการการคา้ของประเทศสมาชิกองคก์ารการคา้โลก (WTO) ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการด าเนินงานดา้นใหม ่เช่น ธุรกิจพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส ์(e-Commerce) 

▪ ขอ้ตกลงในการหา้มการอุดหนุนการประมงทีส่่งผลเสียอย่างเรง่ดว่น 

▪ การวางแผนด าเนินงานด้านเกษตรกรรม ได้แก่  ลดการสนับสนุนท่ีส่งผลให้เกิดการบิดเบือนทางการค้า

การเกษตรภายในประเทศ 

▪ สนับสนุนผลลพัธท่ี์เก่ียวขอ้งกับธุรกิจพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์(e-Commerce) ท่ีจะช่วยสนับสนุนขอ้ตกลงของ

องคก์ารการคา้โลก (WTO) ท่ีมีอยู่แลว้ เช่น ถอ้ยแถลงรว่มเก่ียวกบัธุรกิจพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส ์ภายในปี 2565 

▪ แสวงหาข้อตกลงท่ีเก่ียวกับการยกเว้นการเก็บภาษีศุลกากรส าหรับการส่งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(Moratorium on Customs Duties on Electronic Transmissions) ถาวร 



▪ ทบทวนการใหก้ฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกบัการใหเ้งนิอุดหนุน ทัง้ส  าหรบัภาคอตุสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม โดย

กฎระเบียบดงักล่าวตอ้งสอดคลอ้งกับหลกัการขัน้พืน้ฐานขององคก์ารการคา้โลก (WTO) ท่ีเนน้ย า้การคา้ท่ีเป็น

ธรรมและไมเ่ลือกปฏิบตัิ 

▪ ติดตามผลสรุปความคืบหน้าการเจรจาจัดท าความตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกทางการลงทุน 

(Agreement on Investment Facilitation for Development) ภายใตอ้งคก์ารการคา้โลก (WTO) 

▪ สนับสนุนการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การเปิดเขตเสรีทางการค้าส าหรับสินค้าและบริการด้าน

สิ่ ง แ วด ล้ อมที่อยู่ ในรายการ ท่ี เห็นพ้องต้องกัน ; Trade and Environmental Sustainability Structural 

Discussions (TESSD) ซึ่งรวมถึงแนวทางการค้าท่ีรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได ้และห้ามการ

อุดหนุนเชือ้เพลิงฟอสซิลท่ีไมม่ีประสิทธิภาพ 

▪ สนบัสนุนโครงการริเริ่มท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการคา้ของ MSMEs และผูห้ญิง ตลอดจนสนบัสนุนการจดัตัง้

คณะท างานแบบไม่เป็นทางการ (Informal Working Group) ส าหรับการคา้ ความเท่าเทียมกันทางเพศ และ 

MSMEs 

 

สภาท่ีปรกึษาธุรกิจเอเปค (ABAC) ตอ้งการใหผู้น้  าเขตเศรษฐกิจเอเปครับรองขอ้ตกลง “ทีม่ีหลายฝ่าย” (Plurilateral) 

ท่ีมีความส าคัญในการสรา้งผลลพัธแ์ละระบบท่ีดี เน่ืองจากขอ้ตกลงดังกล่าวนัน้ สอดคลอ้งกับกรอบขององคก์าร

การคา้โลก (WTO) และจะเป็นพืน้ฐานส าคญัท่ีจะน าไปสูผ่ลลพัธเ์ชิงบวกต่อเศรษฐกิจระดบัภมูิภาค และภาคธุรกิจใน

อนาคต นอกจากนี ้สภาท่ีปรกึษาธุรกิจเอเปค (ABAC) ยงัขอเรียกรอ้งใหป้ระเทศสมาชิกใหส้ตัยาบนัยอมรบัความตก

ลงดา้นการอ านวยความสะดวกทางการคา้ (Trade Facilitation Agreement: TFA) ภายใตอ้งคก์ารการคา้โลก (WTO) 

 

สภาท่ีปรกึษาธุรกิจเอเปค (ABAC) มีความยินดีอย่างย่ิงท่ีไดเ้ห็นถ้อยแถลงร่วมว่าด้วยกฎระเบียบภายในประเทศ

ส าหรับภาคบริการ (Joint Initiatives on Services Domestic Regulation) ซึ่งร่วมผลกัดนัโดยตวัแทนสมาชิกของ

องคก์ารการคา้โลก (WTO) เมื่อเดือนธันวาคม 2564 โดยวินัยฯ นีจ้ะมีบทบาทส าคญัในการส่งเสริมการเติบโตดา้น

การคา้บริการ การผลิต และความยืดหยุ่นทางธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศและบทบาทของ

ผู้หญิงในระบบเศรษฐกิจ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของเอเปคภายใต้แผนงานเอเปคเพ่ือเสริมสร้างขีด

ความสามารถทางการแข่งขันดา้นการคา้บริการ (ASCR)  เราขอเรียกรอ้งใหป้ระเทศสมาชิกเอเปคน าวินัยฯ ซึ่งทาง

กลุม่ไดเ้ห็นพอ้งตอ้งกนัไปแลว้ มาปรบัใช ้

 



ทา้ยท่ีสดุนี ้สภาท่ีปรกึษาธุรกิจเอเปค (ABAC) จะยงัคงร่วมมืออย่างเป็นทางการกบัชุมชนนักธุรกิจระดับสากล ซึ่ง

รวมถงึสภาท่ีปรกึษาธุรกิจเอเปค (ABAC) เองในการสนบัสนนุการก าหนดนโยบายขององคก์ารการคา้โลก (WTO) และ

รฐัมนตรีเอเปคควรชปูระเดน็ความรว่มมือใหส้  าเรจ็ระหวา่งการประชมุ ณ นครเจนีวา 
 

สภาทีป่รึกษาธุรกจิเอเปค 

เมษายน 2565 
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ภาคผนวก E 

 

สภาทีป่รึกษาธุรกจิเอเปค (APEC Business Advisory Council: ABAC) 

 
การก่อตัง้และโครงสร้าง 

 

สภาท่ีปรึกษาธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council: ABAC) ก่อตัง้โดยกลุ่มผูน้  าเขตเศรษฐกิจเอเปคใน

เดือนพฤศจิกายน 2538 โดยมีวตัถุประสงคส์่งมอบขอ้เสนอแนะเก่ียวกับความร่วมมือและการด าเนินธุรกิจแก่ผูน้  า

เอเปค รฐัมนตรี และเจา้หนา้ขา้ราชการระดบัสงู สภาท่ีปรกึษาธุรกิจเอเปคเป็นองคก์รภาคเอกชนท่ีมีหนา้ท่ีทางการใน

การใหค้  าปรกึษาผ่านการเจรจาระหวา่งการประชมุผูน้  าเขตเศรษฐกิจเอเปค 

 

โดยแต่ละเขตเศรษฐกิจมีสมาชิกสามคนท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จากผูน้  าของแต่ละประเทศ โดยผูท่ี้ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ขา้

ร่วมสภาท่ีปรึกษาธุรกิจเอเปคมีบทบาทหนา้ท่ีทางธุรกิจแตกต่างกันออกไป ซึ่งรวมถึงตวัแทนจาก  MSMEs โดยอายุ

สมาชิกของผูท่ี้ไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้อยู่กบัสภาพเศรษฐกิจ รวมถงึการจดัการดา้นอื่นและความตอ้งการทีมงาน 

โดยเลขาธิการของสภาท่ีปรกึษาธุรกิจเอเปค (ABAC) ประจ าการ ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส ์โดยท างานร่วมกบั

ประเทศสมาชิกทัง้หมดและบริหารจดัการหนา้เวบ็ไซตท์างการ สภาท่ีปรกึษาธุรกิจเอเปค (ABAC) รบัเงินทนุสนบัสนุน

ในรูปแบบเงินรายงวดแบบส่งท่ีถูกค านวณตามสูตรเดียวกันกับของเขตเศรษฐกิจเอเปค ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงขนาด

ระบบเศรษฐกิจ 



บทบาทของสภาทีป่รึกษาธุรกจิเอเปคในปี 2565 

 

ในปี 2565 ประเทศไทยด ารงต าแหน่งประธานสภาท่ีปรึกษาธุรกิจเอเปค โดยมีตวัแทนจากประเทศนิวซีแลนดแ์ละ

สหรฐัอเมริกาท าหนา้ท่ีประธานร่วม เพ่ือส่งเสริมแนวทางส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจของเอเปค โดยประธานร่วมจะ

อยู่ด  ารงต าแหน่งปัจจบุนัและวาระถดัไป  

 

ปีนี ้สภาท่ีปรึกษาธุรกิจเอเปค (ABAC) ด าเนินการภายใต ้3 แนวคิด “Embrace.Engage.Enable” โดยวาระส าคัญ

ของคณะท างานประจ าปี 2565 จะมุง่เป้าไปท่ีวาระส าคญัตา่ง ๆ ดงันี ้

 

คณะท างานเพือ่บูรณาการทางเศรษฐกจิระดับภูมิภาค 

(Regional Economic Integration Working Group) 

▪ พฒันาแผนงานและเสริมสรา้งความแข็งแกรง่ของเสน้ทางสูเ่ขตการคา้เสรีของเอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP)  

▪ สนบัสนนุการก าหนดระเบียบก ากบัภายใตร้ะบบการคา้พหภุาคี (MTS) ขององคก์ารการคา้โลก (WTO)  

▪ เสริมสรา้งความแข็งแกรง่ของการคา้และการลงทนุ 

▪ สง่เสริมการเดินทางขา้มพรมแดนที่ปลอดภยั ไรร้อยตอ่ 

 

คณะท างานเพือ่เสริมสร้างศักยภาพด้านดจิทิลั 

(Digital Working Group) 

▪ สรา้งโครงการพืน้ฐานทางดิจิทลั 

▪ เสริมสรา้งความแข็งแกรง่ของโครงการพืน้ฐานดา้นขอ้มลูระดบัภูมิภาคเพ่ือก่อใหเ้กิดผลิตภาพ สง่เสริมการคา้ และ

การแข่งขนัในระดบัภมูิภาค 

▪ ขยายโครงสรา้งพืน้ฐานเพ่ือเรง่การใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัในภาคเศรษฐกิจ 

 

คณะท างานเพื่อเสริมสร้างแนวทางการปฏิบัติที่ยั่งยืนของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและรายย่อย 

(MSME) (MSME and Inclusiveness Working Group) 

▪ สนบัสนนุวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและรายย่อยปรบัเปลี่ยนสูย่คุดิจิทลั 

▪ สง่เสริมแนวทางการปฏิบตัิอย่างยั่งยืนในกลุม่วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและรายย่อย 



▪ สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานส าหรับธุรกิจดิจิทัลส าหรับวิสาหกิจขนาดกลาง  ขนาดย่อมและรายย่อยผ่านสินเช่ือ

หมนุเวียนธุรกิจ (Supply Chain Finance) 

▪ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางดา้นเศรษฐกิจของทุกภาคส่วน (ผูห้ญิง เยาวชน กลุ่มชาติพันธุ ์กลุ่มคนท่ีถูกมองขา้ม  

(Underrepresented) และกลุม่คนท่ีไมส่ามารถเขา้ถงึบริการไดอ้ย่างครบถว้น (Underserved)  

 

คณะท างานเพือ่ส่งเสริมความยั่งยนื 

(Sustainability Working Group) 

▪ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจท่ีช่วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสทุธิเป็นศนูย์ (Net Zero Economy) และการฟ้ืนฟู

เศรษฐกิจโดยค านงึถงึสิ่งแวดลอ้ม (Green Recovery) ภายในกลุม่สมาชิกเอเปค 

▪ มุง่พฒันาสูก่ารเป็นสงัคมคารบ์อนต ่าอย่างเป็นรูปธรรมภายในกลุม่สมาชิกเอเปค 

▪ เรง่พฒันาระบบอาหารที่ยั่งยืนเพ่ือเสริมสรา้งความมั่นคงและความปลอดภยัทางอาหาร 

 

---------------------------------------------------------- 
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คณะท างานเพือ่ส่งเสริมการด าเนินการตามมาตรการเงนิและเศรษฐกจิ 

(Finance and Economics Working Group) 

▪ สง่เสริมการฟ้ืนตวัอย่างเศรษฐกิจอย่างรวดเรว็และยั่งยืน 

▪ พฒันากรอบแนวคิดการร่วมลงทุนระหว่างภาครฐัและภาคเอกชน (PPP) เพ่ือบริหารการถ่ายโอนความเสี่ยงจาก

โรคระบาด 

▪ จดัสรรเงินทนุเพ่ือสง่เสริมการเปลี่ยนผ่านไปสูค่วามยั่งยืน 

▪ พฒันาระบบนิเวศท่ีเอือ้ตอ่ระบบการเงินดิจิทลั 

 

นอกจากนี ้สภาท่ีปรกึษาธุรกิจเอเปค (ABAC) ยงัท างานอย่างใกลชิ้ดกบัหน่วยงานดา้นเศรษฐกิจเพ่ือน าขอ้เสนอแนะท่ี

ย่ืนเสนอต่อผูน้  าเขตเศรษฐกิจเอเปคและไดร้บัการรบัรองจากรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัผ่านการประชุมหารือ

ทางการเงินภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Financial Forum: APFF), Asia- Pacific Financial Inclusion Forum: 

APFIF) และ Asia-Pacific Infrastructure Partnership (APIP) แผนการด าเนินการดังกล่าวได้รับการพัฒนาโดย



รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัเอเปค โดยมีสภาท่ีปรึกษาธุรกิจเอเปค (ABAC) ดูแลภาพรวมผ่านคณะท่ีปรึกษา

เก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพของระบบการเงินเอเปค (APEC Financial System Capacity Building) 

 

ในปี 2565 สภาท่ีปรกึษาธุรกิจเอเปค (ABAC) ประชมุรว่มกนั 4 ครัง้ ไดแ้ก่ สิงคโปร ์(ระหวา่งวนัท่ี 15 – 18 กมุภาพนัธ)์ 

แวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา (ระหว่างวันท่ี 25 – 28 เมษายน) ฮาลอง ประเทศเวียดนาม (ระหว่างวันท่ี 26 – 29 

กรกฎาคม) และกรุงเทพฯ ประเทศไทย (ระหว่างวนัท่ี 13 – 16 พฤศจิกายน) โดยการประชุมของคณะท่ีปรกึษาถูกจัด

ขึน้ 2 ครัง้ในประเทศสิงคโปร ์(เม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ)์ และกรุงเทพฯ ประเทศไทย (เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน) 

 

สภาท่ีปรึกษาธุรกิจเอเปค (ABAC) เขา้ร่วมการประชุมผูน้  าเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้ใน

รูปแบบการประชุมเสมือนจริงและรูปแบบการประชุมในสถานท่ี อนัไดแ้ก่ การประชุมเจา้หนา้ท่ีอาวโุสเอเปค ครัง้ท่ี 1 

และการประชมุท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ First Senior Officials' Meeting – SOM1 and Related Meetings (ระหวา่งวนัท่ี 14 – 

15 กุมภาพันธ)์ การประชุมระดบัปลดักระทรวงการคลงัและรองผูว้่าการธนาคารกลาง หรือ Finance and Central 

Bank Deputies' Meeting: FCBDM (กรุงเทพฯ ประเทศไทย ระหว่างวันท่ี 17 – 18 มีนาคม) การประชุมเจา้หนา้ท่ี

อาวุโสเอเปค ครั้งท่ี 2 และการประชุมท่ีเก่ียวข้อง หรือ Second Senior Officials' Meeting – SOM2 and Related 

Meetings (กรุงเทพฯ ประเทศไทย ระหว่างวนัท่ี 9 – 19 พฤษภาคม) การประชุมรฐัมนตรีการคา้เอเปค – การเจรจา

ระหว่างภาครัฐภาคเอกชน โดยสภาท่ีปรึกษาธุรกิจเอเปค หรือ APEC Ministers Responsible for Trade (MRT) - 

ABAC Public-Private Dialogue (กรุงเทพฯ ประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 21 พฤษภาคม) การประชุมรฐัมนตรีการคา้เอเปค 

หรือ APEC Ministers Responsible for Trade: MRT (กรุงเทพฯ ประเทศไทย ระหว่างวนัท่ี 21 – 22 พฤษภาคม) การ

ประชมุเจา้หนา้ท่ีอาวโุสดา้นการคลงัเอเปค หรือ APEC Senior Finance Officials' Meeting: APEC SFOM (ขอนแก่น 

ประเทศไทย ระหว่างวนัท่ี 22 – 23 มิถุนายน) การประชุมเจา้หนา้ท่ีอาวุโสเอเปค ครัง้ท่ี 3 และการประชุมท่ีเก่ียวขอ้ง 

หรือ Third Senior Officials' Meeting – SOM3 and Related Meetings (เชียงใหม ่ประเทศไทย ระหวา่งวนัท่ี 16 – 31 

สิงหาคม) การประชุมรฐัมนตรีท่องเท่ียวเอเปค หรือ APEC Tourism Ministerial Meeting: TMM (กรุงเทพฯ ประเทศ

ไทย เมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม) การประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค หรือ APEC Food Security Ministerial 

Meeting (เมื่อวนัท่ี 26 สิงหาคม) การประชุมระดบัรฐัมนตรีดา้นสตรีของเขตเศรษฐกิจเอเปค หรือ Women and the 

Economy Forum (กรุงเทพฯ ประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 7 กันยายน) การประชุมรฐัมนตรีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมเอเปค หรือ APEC SME Ministerial Meeting (ภูเก็ต ประเทศไทย ระหว่างวันท่ี 9 – 10 กันยายน) การประชุม

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัเอเปค หรือ APEC Finance Ministers' Meeting: APEC FMM (กรุงเทพฯ ประเทศ



ไทย ระหว่างวนัท่ี 19 – 21 ตลุาคม) และการประชุมผูน้  าเขตเศรษฐกิจเอเปค หรือ APEC Leaders’ Week (กรุงเทพฯ 

ประเทศไทย ระหวา่งวนัท่ี 14 – 19 พฤศจิกายน) 

 

สภาท่ีปรึกษาธุรกิจเอเปค (ABAC) ยังร่วมจัด และ/หรือ เขา้ร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอีกมากมาย ไดแ้ก่ Joint 

ABAC Roundtable on Interoperable Open Data Systems ร่ วมกับ  APFF Payments Fintech Working Group 

และ ASEAN Bankers’ Association and Emerging Payments Association Asia (เมื่อวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ)์; ABAC-

APFF Roundtable on Public- Private Partnerships in Pandemic Risk Transfer ( เ มื่ อ วัน ท่ี  20 เ มษายน ) ; 

Roundtable on Financing Sustainable Infrastructure in the Asia-Pacific Region (เมื่อวนัท่ี 20 เมษายน); ABAC 

Cybersecurity Symposium (แวนคูเวอร ์ประเทศแคนาดา เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน); ABAC Dialogues on Inclusion 

and Sustainability (แวนคเูวอร ์ประเทศแคนาดา เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน และ 2 มิถุนายน); Joint ABAC Roundtable 

on the Digital Market Infrastructure for MSME Supply Chain Finance ร่ วมกับ  APFF Financial Infrastructure 

Development Network (FIDN) และ SME Finance Forum and the Office of SMEs Promotion of Thailand (เมื่อ

วนัท่ี 14 มิถนุายน); ABAC-PECC Roundtable on Structural Reforms (เมื่อวนัท่ี 15 มิถนุายน); ABAC Roundtable: 

How to create and maintain a crisis-proof resilient APEC travel infrastructure (เมื่อวัน ท่ี  16 มิถุนายน ); Joint 

ABAC Roundtable on Transition Financing for MSMEs ร่ วมกับ  APFF Sustainable Finance Development 

Network (SFDN), SME Finance Forum และ  Office of SMEs Promotion of Thailand (เมื่ อวัน ท่ี  16 มิถุนายน ); 

Asia-Pacific Financial Inclusion Forum Dialogue on Retail Central Bank Digital Currencies: CBDCs (เม่ือวนัท่ี 

17  มิถุนายน ); ABAC-APFF Financial Market Infrastructure Network Roundtable Discussion on Wholesale 

CBDCs (เม่ือวนัท่ี 28  มิถนุายน); ABAC-PECC Roundtable on Macroeconomic and Supply-Side Policies (เม่ือ

วันท่ี 29 มิถุนายน); ABAC Digital Health Forum (เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม); ABAC Workshop on Education and 

Training for Sustainable MSMEs (เมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม); ABAC Public-Private Dialogue: Strengthening your 

Edge: Services and Skills for the 21st Century (เมื่อวนัท่ี 12 กรกฎาคม); ABAC-SFDN Roundtable on Effective 

Carbon Emissions Trading and Markets-Pricing Mechanisms ( เมื่อวัน ท่ี  13 กรกฎาคม) ; Joint ABAC-APFF-

ASEAN Bankers’ Association Seminar on Open Data Systems (เมื่อวนัท่ี 19 กรกฎาคม) และการประชุมสดุยอด

ผูน้  าภาคเอกชนของเอเปค หรือ APEC CEO Summit (กรุงเทพฯ ประเทศไทย ระหวา่งวนัท่ี 16 – 18 พฤศจิกายน) 

---------------------------------------------------------- 
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ผลงานศึกษาวิจัยและงานทีเ่กีย่วข้อง 

 

สภาท่ีปรึกษาธุรกิจเอเปค (ABAC) ยังจัดท างานวิจัยเก่ียวกับภาพรวมของการยืนยันตัวตนแบบดิจิทัล (Digital 

Identity) ในเอเปค สภาท่ีปรึกษาธุรกิจเอเปค (ABAC) ศึกษาเก่ียวกับการใช้ข้อมูลส าหรับการตลาดดิจิทัลและ

จดัเตรียมรายงานสขุภาพดิจิทลัเพ่ือท าความเขา้ใจการสรา้งมลูค่าทางธุรกิจอนัเกิดมาจากการใชข้อ้มลูประวตัิสขุภาพ

และเทคโนโลยีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยสภาท่ีปรกึษาทางธุรกิจของเอเปคศกึษาความจ าเป็นในการจดัตัง้

แพลตฟอรม์ส่งเสริมความปลอดภยับนโลกไซเบอร ์(Cybersecurity) ในกลุ่มประเทศสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค และ

ปัจจยัสู่ความส าเร็จจากการจดัตัง้แพลตฟอรม์ดงักลา่ว นอกจากนี ้ผลงานวิจยัยงัช่วยน าเสนอขอ้มลูและขอ้เสนอแนะ

ใหแ้ก่ผูก้  าหนดนโยบายระบบเศรษฐกิจท่ีมุง่เนน้ดิจิทลัเป็นหลกั (Digital-First Economy) 

 

สภาท่ีปรึกษาธุรกิจเอเปค (ABAC) ยังร่วมกับ Marshall School of Business ภายใต้มหาวิทยาลัยเซาเทิร ์น

แคลิฟอรเ์นีย (University of Southern California) ประเทศสหรฐัอเมริกา ในการออกแบบเครื่องมือส าหรบั MSMEs 

ในเอเปค หรือ APEC MSME Scorecard เพ่ือติดตามความคืบหนา้และตรวจสอบความพรอ้มทางเศรษฐกิจของ

สมาชิกเอเปคแต่ละประเทศในช่วงหลงัการแพร่ระบาด รวมถึงน าเสนอขอ้เสนอแนะท่ีส่งเสริมการเติบโตของ MSMEs 

ท่ามกลางความทา้ทายในช่วงหลงัการแพรร่ะบาด 

 

การเข้าถงึกลุ่มเป้าหมาย 

 

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา สภาท่ีปรึกษาธุรกิจเอเปค (ABAC) เสริมสรา้งความแข็งแกร่งและใหค้วามร่วมมือกับ

รฐัมนตรี เจา้หนา้ท่ีขา้ราชการระดบัสงู รวมถึงความร่วมมือย่อยภายใตเ้อเปค  ผ่านการเขา้ร่วมประชุมกับกลุ่มผูน้  า

เอเปคในระดบัทอ้งถ่ิน หลงัการประชมุสภาท่ีปรกึษาธุรกิจเอเปค (ABAC) ทกุครัง้ 

 

แผนงานในอนาคต 

 

สภาท่ีปรึกษาธุรกิจเอเปค (ABAC) ยังคงท าหนา้ท่ีหลักในการส่งมอบขอ้เสนอแนะแก่ผูน้  าเขตเศรษฐกิจเอเปคใน

ประเดน็ทางธุรกิจท่ีส  าคญัและช่วยสง่เสริมใหภ้มูิภาคเอเซีย-แปซิฟิกมีความเป็นพลวตั ยืดหยุ่น และเจริญรุง่เรือง 



 

แผนงานของสภาท่ีปรึกษาธุรกิจเอเปค (ABAC) ยังคงมุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามวิสยัทัศนป์ุตราจายา (Putrajaya 

Vision) ภายใตแ้ผนปฏิบตัิการเอาทีอารอ (Aotearoa Plan of Action) การรวมกลุ่มเศรษฐกิจ การสนับสนุนแนวทาง

จากองคก์ารการคา้โลก (WTO) และแนวทางเขตการคา้เสรีเอเชียแปซิฟิก (FTAAP) การอ านวยความสะดวกทาง

การคา้ การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน การลงทนุ การเช่ือมโยงห่วงโซอ่ปุทาน (Supply Chain Connectivity) รวมถงึห่วง

โซก่ารผลิตขา้มชาติ (Global Value Chains) การสง่เสริมเศรษฐกิจดิจิทลั การพฒันาศกัยภาพของวิสาหกิจขนาดกลาง 

ขนาดย่อม และรายย่อย การส่งเสริมบทบาททางเศรษฐกิจของผู้หญิง เยาวชน และกลุ่มคนท่ีถูกมองข้าม 

(Underrepresented) การสง่เสริมความมั่นคงทางอาหาร การแกไ้ขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (Climate 

Change) และส่งเสริมการใชพ้ลงังานหมุนเวียน การปฏิรูปโครงสรา้ง รวมถึงการพัฒนาและการร่วมกลุ่มของตลาด

การเงิน 
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ค าย่อ 
ABAC APEC Business Advisory Council 

สภาท่ีปรกึษาธุรกิจของเอเปค 

FMP Finance Ministers’ Process 

กรอบการประชมุรฐัมนตรีวา่การ

กระทรวงการคลงั 

ABTC APEC Business Travel Card 

บตัรเดินทางส าหรบันกัธุรกิจเอเปค 

FTA Free Trade Agreement 

ขอ้ตกลงการคา้เสรี 

AI Artificial Intelligence 

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 

FTAAP Free Trade Area of the Asia-Pacific 

เขตการคา้เสรีเอเชียแปซิฟิก 

AIDER APEC Internet and Digital Economy 

Roadmap 

แผนท่ีน าทางการพฒันาอินเทอรเ์น็ตและ

เศรษฐกิจดิจิทลัของภมูิภาคเอเปค 

GHG Greenhouse Gas Emissions 

การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 

APEC Asia-Pacific Economic Cooperation 

ความรว่มมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก 

ICAO International Civil Aviation 

Organization 



องคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ 

APFF Asia-Pacific Financial Forum 

 

ICT Information and Communication 

Technology 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

APFIF Asia-Pacific Financial Inclusion Forum 

 

GDP Gross Domestic Product 

ผลิตภณัฑร์วมในประเทศ 

APIP Asia-Pacific Infrastructure Partnership 

 

MC Ministerial Conference 

การประชมุรฐัมนตร ี

ASCR APEC Services Competitiveness 

Roadmap 

 

MRT Ministers Responsible for Trade 

รฐัมนตรีการคา้ 

ASEAN Association of Southeast Asian Nations 

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใต ้(อาเซียน) 

MSME Micro, Small and Medium Enterprise 

วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และราย

ย่อย 

BCG Bio-Circular-Green 

เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมนุเวียน-

เศรษฐกิจสีเขียว 

NTM Non-Tariff Measure 

มาตรการท่ีไมใ่ช่ภาษี 

CBAM Carbon Border Adjustment Mechanism 

มาตรการปรบัราคาคารบ์อนก่อนขา้ม

พรมแดน 

OECD Organization for Economic 

Cooperation and Development 

องคก์ารเพ่ือความรว่มมือทางเศรษฐกิจ

และการพฒันา 

CBDCs Central Bank Digital Currencies 

สกลุเงินดิจิทลัที่ออกโดยธนาคารกลาง 

PECC Pacific Economic Cooperation 

Council 

สภาความรว่มมือทางเศรษฐกิจภาคพืน้

แปซิฟิก 

CBPR APEC Cross-Border Privacy Rules system PPFS Policy Partnership on Food Security 



ระบบคุม้ครองขอ้มลูสว่นตวัของบคุคลระหวา่ง

การขา้มแดน 

หุน้สว่นความรว่มมือความมั่นคงทาง

อาหาร 

CCUS Carbon Capture, Utilization and Storage 

เทคโนโลยีการดกัจบั การใชป้ระโยชน ์และ

การกกัเก็บคารบ์อน 

PPP Public-Private Partnership 

การรว่มทนุระหวา่งภาครฐัและเอกชน 

CEO Chief Executive Officer 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

RCEP Regional Comprehensive Economic 

Partnership 

ความตกลงหุน้สว่นทางเศรษฐกิจระดบั

ภมูิภาค 

CO2 Carbon Dioxide 

ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์

SADEA Singapore-Australia Digital Economy 

Agreement 

ความตกลงหุน้สว่นเศรษฐกิจดิจิทลั

ระหวา่งสิงคโปรแ์ละออสเตรเลยี 

CPTPP Comprehensive and Progressive 

Agreement for Trans-Pacific Partnership 

ความตกลงหุน้สว่นทางเศรษฐกิจภาคพืน้

แปซิฟิก 

SDGs Sustainable Development Goals 

เป้าหมายการพฒันาท่ียั่งยืน 

COVAX COVID-19 Vaccines Global Access 

โครงการเพ่ือการเขา้ถงึวคัซีนโควิด-19 ระดบั

โลก 

SFDN Sustainable Finance Development 

Network 

เครือข่ายการพฒันาเพ่ือการเงินท่ียั่งยืน 

COVID-

19 

Coronavirus Disease of 2019 

โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

SFOM Senior Finance Officials’ Meeting 

การประชมุเจา้หนา้ท่ีอาวโุสดา้นการคลงั 

DEPA Digital Economy Partnership Agreement 

ความตกลงเศรษฐกิจดิจิทลั 

SME Small and Medium Enterprise 

วิสาหกิจขนาดเลก็ และขนาดยอ่ม 

DFE Digital-First Economy 

ระบบเศรษฐกิจท่ีมุง่เนน้การเป็นดิจิทลั 

SOM Senior Officials’ Meeting 

การประชมุเจา้หนา้ท่ีอาวโุส 



e-KYC Electronic Know Your Customer 

การยืนยนัตวัตนทางอิเลก็ทรอนิกส ์

STEM Science, Technology, Engineering 

and Mathematics 

แนวทางการศกึษาท่ีไดบ้รูณาการความรู้

ระหวา่งศาสตรวิ์ชาวิทยาศาสตร ์

เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร ์

เขา้ไวด้ว้ยกนั หรือ สะเตม็ศกึษา 

ESG Environmental, Social and Governance 

สิ่งแวดลอ้ม สงัคม และบรรษัทภิบาล 

STRI Services Trade Restrictiveness Index 

ความเขม้งวดของขอ้จ ากดัดา้นการคา้

บริการระหวา่งประเทศ 

ETSs Carbon Emissions Trading Schemes 

การซือ้ขายสิทธิการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 

TESSD Trade and Environmental 

Sustainability Structured 

Discussions 

การหารือรว่มกนัดา้นการคา้และ

สิ่งแวดลอ้มท่ียั่งยืน 

EU European Union 

สหภาพยโุรป 

TCFD Taskforce on Climate-Related 

Financial Disclosures 

คณะท างานเพ่ือพฒันากรอบการเปิดเผย

ขอ้มลูความเสี่ยงทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัสภาพภมูิอากาศ 

FAST-

Infra 

Finance to Accelerate the Sustainable 

Transition- Infrastructure 

 

UN United Nations 

สหประชาชาติ 

FDI Foreign Direct Investment 

การลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศ 

UNFCCC United Nations Framework 

Convention on Climate Change 

กรอบอนสุญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ย

การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 



FIDN Financial Infrastructure Development 

Network 

ธนาคารเพ่ือการลงทนุโครงสรา้งพืน้ฐานเอเชีย 

WHO World Health Organization 

องคก์ารอนามยัโลก 

  WTO World Trade Organization 

องคก์ารการคา้โลก 

 

---------------------------------------------------------- 
 

หนา้ C 

สภาทีป่รึกษาธุรกจิเอเปค (ABAC) ประจ าปี 2565 

 

มนตรี มหาพฤกษพ์งศ ์

รองประธาน 

สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (ส.อ.ท.) 

Email: marty@scg.com 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาทีป่รึกษาธุรกจิเอเปค 

(APEC Business Advisory Council Secretariat) 

 
Antonio Basilio 

ผูอ้  านวยการ 

 

Evelyn Manaloto 

รองผูอ้  านวยการ 

 

32/F Zuellig Building 

mailto:marty@scg.com


Makati Avenue Corner Paseo de Roxas Makati City 1225 Philippines 

Tel: (632) 8845 4564 / (632) 8843 6536 Fax: (632) 8845 4832 

Email: abacsec@pfgc.ph Website: https://www.abaconline.org  
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---------------------------------------------------------- 
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