
 
 
 
 
ฉบบัท่ี 191/2564                                      วนัท่ี 22 ตุลาคม 2564 

 

ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัเอเปค  
(APEC Finance Minister’ Meeting: APEC FMM) คร้ังที ่28 

______________________________________________ 
 

นายพรชยั ฐีระเวช ผูอ้  านวยการส านกังานเศรษฐกิจการคลงั ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลงั 
แถลงวา่ นายอาคมเติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัในฐานะหวัหนา้คณะผูแ้ทนไทย ไดเ้ขา้ร่วมการ
ประชุมรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัเอเปค (APEC Finance Ministers’ Meeting: APEC FMM) คร้ังท่ี 28 เม่ือวนัท่ี 
22 ตุลาคม 2564 ดว้ยการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนาย Grant Robertson รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงันิวซีแลนด ์เป็นประธาน พร้อมดว้ยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั และผูแ้ทน
ระดบัสูงจากสมาชิกเอเปคทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจ ผูแ้ทนจากองคก์รระหวา่งประเทศ อาทิ องคก์ารเพื่อความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพฒันา (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) กองทุนการเงินระหวา่ง
ประเทศ (International Monetary Fund: IMF) กลุ่มธนาคารโลก (World Bank Group) ธนาคารพฒันาเอเชีย (Asian 
Development Bank) เป็นตน้ และผูแ้ทนภาคเอกชนจากสภาท่ีปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory 
Council: ABAC) เขา้ร่วมการประชุม ซ่ึงหวัขอ้หลกั (Theme) ของการประชุมเอเปคประจ าปี 2564 คือ “Join, Work, 
Grow. Together.” โดยมีการหารือท่ีส าคญัดงัน้ี 

1.การฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจ  กิจกรรมทางเศรษฐกิจเร่ิมฟ้ืนตวัจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็น 
ผลจากการด าเนินนโยบายเพื่อแกไ้ขผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ-19) 
และระดบัการฉีดวคัซีนท่ีเพิ่มข้ึน โดย  IMF คาดวา่เศรษฐกิจโลกในปี 2564 จะขยายตวัท่ีร้อยละ 5.9 อยา่งไรก็ดี
ส าหรับภูมิภาคเอเปคนั้น  ยงัคงเผชิญกบัความทา้ทายทางเศรษฐกิจในหลายมิติ อาทิ ระดบัการฟ้ืนตวัของแต่ละเขต
เศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนัจากผลกระทบจากโควดิ-19 รวมถึงการด าเนินนโยบายเพื่อรับมือในลกัษณะท่ีแตกต่างกนั 
สภาวะชะงกังนัของห่วงโซ่อุปทาน เป็นตน้  

2. ในการประชุม APEC FMM คร้ังน้ี ท่ีประชุมไดห้ารือใน 2 ประเด็นหลกั (Priorities) ประกอบดว้ย 
     2.1 การรับมือกบัโควดิ-19 เพื่อการฟ้ืนตวัอยา่งย ัง่ยนืและครอบคลุม (Responding to COVID-19  

for a Sustainable and Inclusive Recovery) ท่ีประชุมสนบัสนุนใหด้ าเนินนโยบายการเงิน การคลงั และการปฏิรูปเชิง
โครงสร้าง รวมถึงสนบัสนุนความร่วมมือพหุภาคี เพื่อรับมือกบัผลกระทบของโควดิ-19 และกา้วไปสู่การฟ้ืน
ตวัอยา่งสมดุล ย ัง่ยนื และทนัท่วงทีใหค้รอบคลุมทุกมิติและทุกภาคส่วน  
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ทั้งน้ี รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์ของประเทศไทยเก่ียวกบั
มาตรการในการรับมือกบัโควดิ-19 วา่ รัฐบาลไดมี้การด าเนินการอยา่งทนัท่วงทีเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ  
โควดิ-19ควบคู่ไปกบัการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจผา่นการใชม้าตรการการเงินการคลงั อาทิ โครงการใหเ้งินช่วยเหลือ
เยยีวยามาตรการใหสิ้นเช่ือดอกเบ้ียต ่าโครงการค ้าประกนัสินเช่ือ มาตรการพกัช าระหน้ี การด าเนินมาตรการ
สนบัสนุนต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเยยีวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบจากโควดิ-19 รวมทั้งสนบัสนุนการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจผา่น 
การใชจ่้ายภายในประเทศนอกจากน้ี ยงัไดใ้ชโ้อกาสน้ีในการช้ีแจงถึงแนวทางการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจหลงัจากการแพร่
ระบาดของโควดิ-19 วา่ประเทศไทยไดใ้หค้วามส าคญักบัการรักษาความสมดุลระหวา่งการกระตุน้เศรษฐกิจในระยะ
สั้นและการปฏิรูปโครงสร้างของประเทศในระยะยาว ควบคู่กบัการพฒันาศกัยภาพของเศรษฐกิจภายในประเทศ 
ใหส้ามารถพึ่งพาตนเองไดม้ากยิง่ข้ึน ส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขนัของประเทศรวมทั้งการผลกัดนัโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวยีนและเศรษฐกิจสีเขียว 
(Bio-Circular-Green Economy) อนัจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทย รวมถึงการเติบโต
อยา่งทัว่ถึง เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและเท่าเทียมกนัยิง่ข้ึน ส าหรับในระยะปานกลางถึงระยะยาวนั้นการด าเนิน
นโยบายการคลงัจะมีความทา้ทายยิง่ข้ึนในการสนบัสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ใหก้บัเศรษฐกิจฐานรากรวมถึงการปฏิรูปภาษีซ่ึงจะมีส่วนช่วยสนบัสนุนความย ัง่ยนืทางการคลงัในระยะยาว 

2.2 การใชน้โยบายการคลงัและการบริหารงบประมาณเพื่อรับมือกบัความทา้ทาย (The Use of 
Fiscal and Budget Management to Address OngoingChallenges)ท่ีประชุมไดเ้นน้ย  ้าถึงบทบาทของการด าเนิน
นโยบายการคลงัและการบริหารงบประมาณในการรับมือกบัความทา้ทายจากโควดิ-19 เน่ืองจากมีส่วนช่วยในการ
รักษาระดบัการจา้งงาน รักษาระดบัการบริโภค ส่งเสริมใหส้ามารถเขา้ถึงบริการสาธารณะ และช่วยเหลือกลุ่ม
เปราะบาง นอกจากน้ี ท่ีประชุมยงัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของความโปร่งใสทางการคลงั ความโปร่งใสดา้นหน้ี
สาธารณะ ความมีประสิทธิภาพของการจดัสรรและใชจ่้ายงบประมาณและความทา้ทายจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศสมาชิกเอเปคควรพิจารณาด าเนินนโยบายการคลงัอยา่งเหมาะสมเพื่อรับมือกบัความทา้ทายในดา้นต่าง ๆ 
ควบคู่กบัการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลงัอยา่งย ัง่ยนื  

อน่ึง รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์เก่ียวกบัการด าเนินนโยบาย 
การคลงัเพื่อรับมือกบัโควดิ-19 โดยไดเ้นน้ย  ้าวา่ ประเทศไทยในช่วงก่อนท่ีจะเผชิญกบัสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควดิ-19 ภาคการคลงัของไทยมีความเขม้แขง็ มัน่คง และมีเสถียรภาพ ระดบัหน้ีสาธารณะต่อ GDP อยูใ่นระดบั 
ท่ีสามารถรองรับการด าเนินนโยบายการคลงัในภาวะวกิฤติได ้ส าหรับภาคการคลงัของไทยในปัจจุบนัยงัมีความ
มัน่คงและมีเสถียรภาพ โดยรัฐบาลยงัมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการด าเนินนโยบายต่าง ๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ได ้อีกทั้ง แนวทางในการเพิ่มศกัยภาพทางการคลงัจะด าเนินการผา่นหลกั 
3Rs ประกอบดว้ย 1. Reform หรือการปฏิรูปการจดัเก็บรายได ้ 2. Reshape หรือการปรับเปล่ียนการจดัสรร
งบประมาณ และ 3. Resilience หรือการบริหารหน้ีสาธารณะอยา่งมีภูมิคุม้กนัและสามารถรองรับต่อเหตุการณ์ไม่
คาดคิดต่าง ๆ ได ้นอกจากน้ี ประเทศไทยไดใ้หค้วามส าคญักบัการพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้มเพื่อสนบัสนุนใหเ้กิด
ความมัน่คงและย ัง่ยนืควบคู่กนัผา่นการสนบัสนุนโครงการต่าง ๆ ท่ีใชพ้ลงังานสะอาดใหม้ากข้ึน ในส่วนของ
กระทรวงการคลงัไดมี้การใชม้าตรการภาษีและการคลงัเพื่อร่วมผลกัดนัการกา้วเขา้สู่เศรษฐกิจคาร์บอนต ่า รวมถึง
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การออกพนัธบตัรเพื่อความย ัง่ยนื (Sustainability Bond) เม่ือเดือนสิงหาคม 2563 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนืขององคก์ารสหประชาชาติและการแกไ้ขปัญหาจากการเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ 

3. ท่ีประชุม APEC FMM ไดพ้ิจารณารับรอง แผนยทุธศาสตร์การขบัเคล่ือนแผนปฏิบติัการเซบู
ฉบบัใหม่ (New Strategy for Implementation of the Cebu Action Plan) ซ่ึงเป็นการจดัท ายทุธศาสตร์ฉบบัใหม่โดย
ไดน้ าเอาปัจจยัแวดลอ้มใหม่ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 1 )วสิัยทศัน์ปุตราจายา ค.ศ. 2040 ซ่ึงมุ่งเนน้ปัจจยัขบัเคล่ือน 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน 3 มิติ ไดแ้ก่ การคา้และการลงทุน นวตักรรมและการใชป้ระโยชน์จากดิจิทลั  
และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีเขม้แขง็ สมดุล มัน่คง ย ัง่ยนื และครอบคลุมและ 2 )สถานการณ์ของโควดิ-19 
เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในการจดัท าแผนปฏิบติัการดงักล่าวดว้ย 

4. นอกจากน้ี รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัไดใ้ชโ้อกาสน้ีในการขอบคุณกระทรวงการคลงั
นิวซีแลนดใ์นการท าหนา้ท่ีประธานเอเปคในปีน้ี ซ่ึงสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งราบร่ืนท่ามกลางสถานการณ์โควดิ-
19 สามารถสานต่อความร่วมมือภายใตก้รอบรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัเอเปค (APEC Finance Ministers’ 
Process: APEC FMP) ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และประเทศไทยยนิดีท่ีจะสานต่อประเด็นริเร่ิมของนิวซีแลนดใ์นการเป็น
เจา้ภาพเอเปคของไทยในปี 2565 โดยกรอบ APEC FMP ในปีหนา้นั้นจะใหค้วามส าคญักบัการสร้างภูมิภาคเอเปค 
ในบริบทโลกหลงัโควดิ-19 ท่ีมุ่งเนน้การน าเทคโนโลยดิีจิทลัเพื่อมุ่งสู่การเป็นสังคมดิจิทลัและการเงินอยา่งย ัง่ยนื  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ปุตราจายา ค.ศ. 2040ดว้ย  

ทั้งน้ี รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ประเทศไทยจะเปิดประเทศ
ส าหรับนกัท่องเท่ียวในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 และแจง้ก าหนดการประชุมภายใตก้รอบ APEC FMP ในปี 2565 
ดงัน้ี 1) การประชุมระดบัปลดักระทรวงการคลงัและรองผูว้า่การธนาคารกลางเอเปค ( APEC Finance and Central 
Bank Deputies' Meeting: APEC FCBDM) มีก าหนดจดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี 16 - 17 มีนาคม 2565 2) การประชุม
เจา้หนา้ท่ีอาวโุสกระทรวงการคลงัเอเปค ( APEC Finance Senior Officials’Meeting: SFOM)มีก าหนดจดัข้ึนระหวา่ง
วนัท่ี 23 - 24 มิถุนายน 2565 และ 3) การประชุม APEC FMM มีก าหนดจดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี  19 – 21 ตุลาคม 2565
พร้อมทั้งหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่การประชุมภายใตก้รอบ APEC FMP ในปีหนา้จะไดรั้บการสนบัสนุนจากสมาชิกเอเปค
และองคก์รระหวา่งประเทศในการด าเนินงานร่วมกนัเพื่อขบัเคล่ือนภูมิภาคเอเปคใหมุ้่งสู่การเจริญเติบโต 
ท่ีเขม้แขง็ สมดุล มัน่คง ย ัง่ยนืและครอบคลุมต่อไป  

 

__________________________________________________________________________ 
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