
 

 

สศอ. เผยผลประชุมและกิจกรรมความร่วมมือด้านอตุสาหกรรมในภมิูภาคเอเชีย-แปซิฟิก 
สอดคล้องแนวคิด OPEN. CONNECT. BALANCE. 

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยผลสรุปการประชุมและกิจกรรมความ

ร่วมมือด้านอุตสาหกรรมในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ช้ีจ าเป็นต้องร่วมกนัสร้างเครือข่ายด้าน

ข้อมูลเศรษฐกิจผ่านฐานข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data เพ่ือรองรบัเศรษฐกิจดิจิทลั พร้อมมุ่งพฒันา

อตุสาหกรรมท่ีค านึงต่อส่ิงแวดล้อม สอดคล้องกบัแนวคิด "เปิดกว้างสร้างสมัพนัธ์ เช่ือมโยงกนั 

สู่สมดลุ (OPEN. CONNECT. BALANCE.)" 

นายทองชยั ชวลิตพิเชษฐ ผูอ้ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผย
ว่า ตามทีไ่ทยเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมเอเปค ปี 2565 ในหว้งการประชุมเจา้หน้าทีอ่าวุโสเอเปค ครัง้ที ่
2 หรอื SOM2 เมื่อเดอืนพฤษภาคม 2565 ณ กรุงเทพมหานคร กระทรวงอุตสาหกรรม โดยส านักงาน
เศรษฐกจิอุตสาหกรรม (สศอ.) ไดด้ าเนินภารกจิรว่มเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมและกจิกรรมความรว่มมอื
ด้านอุตสาหกรรมภายใต้แนวคดิ "เปิดกว้างสร้างสมัพนัธ์ เชื่อมโยงกนั สู่สมดุล (OPEN. CONNECT. 
BALANCE.)" มุง่สรา้งความรว่มมอืดา้นอุตสาหกรรมระหว่างประเทศไทยและกลุ่มสมาชคิเอเปคเพื่อรอง
รบัเศรษฐกจิดจิทิลั การยกระดบัทกัษะทรพัยากรมนุษย ์และเปลีย่นผ่านของภาคอุตสาหกรรมทีค่ านึงถงึ
สิง่แวดลอ้มและการพฒันาอยา่งยัง่ยนื โดยไดผ้ลสรปุส าคญั ดงันี้ 
 1) ความร่วมมือด้านการแบ่งปันข้อมูลเศรษฐกิจผ่านฐานข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data โดย 
สศอ. ไดเ้ป็นเจา้ภาพจดัการสมัมนา Online Webinar “Pathway towards Economic Data Governance 
in APEC” เมื่อวนัที ่6 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นเวทใีนการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ และการระดมความคิดเห็น รวมทัง้ข้อเสนอแนะในการจดัท ากรอบความร่วมมือและ
มาตรฐานดา้นการจดัการขอ้มลูเศรษฐกจิเพื่อน าไปสู่การใช้ประโยชน์จากฐานขอ้มลูขนาดใหญ่หรอื  Big 
Data รวมถงึการพฒันาความร่วมมอืด้านการแบ่งปนัและแลกเปลี่ยนขอ้มูลที่ต้องด าเนินการด้วยระบบ
รกัษาความปลอดภยัเพื่อสรา้งเครอืข่ายดา้นขอ้มลูเศรษฐกจิในภูมภิาคเอเปค ทัง้นี้ จ าเป็นต้องยกระดบั
ทกัษะแรงงานดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมผ่านเครอืข่ายโครงการความร่วมมอืเสรมิสรา้งสมรรถนะใน
รูปแบบกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนบุคลากรและช่างเทคนิค รวมถึงการ
สนับสนุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ าเป็น โดยเฉพาะการเปลีย่นผ่านสู่ระบบดจิทิลัและการบรหิารจดัการ โดย
มุ่งหวงัให้ภูมภิาคเอเปคมแีนวทางร่วมกนัในการก าหนดกรอบนโยบาย วธิกีาร ตวัชี้วดัด้านเศรษฐกิจ 
และการรายงานสภาวะเศรษฐกจิใหเ้ป็นไปในรปูแบบและทศิทางเดยีวกนั   

2) ความร่วมมือด้านการยกระดบัทกัษะภาคอตุสาหกรรม โดย สศอ. ไดเ้ป็นเจา้ภาพจดัการ
ประชุมเครือข่ายด้านการเสริมสร้างสมรรถนะทรพัยากรมนุษย์ (Capacity Building Network: CBN) 
ภายใต้คณะท างานด้านการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์(APEC Human Resources Development Working 



 

 

Group: HRDWG) ครัง้ที ่47 ระหว่างวนัที ่11-12 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมแชงกร-ีลา เพื่อเป็นเวทใีน
การแลกเปลี่ยนนโยบายในการสนับสนุนการพฒันาทรพัยากรมนุษยท์ี่สอดคล้องกบัความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม แนวทางการพฒันาเศรษฐกจิและความร่วมมอืผ่านการด าเนินโครงการของสมาชกิ
เอเปค โดยมุ ่งยกระด ับท ักษะบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมภายใต้แนวค ิด Shaping Smart 
Citizen with Digitalization and Eco friendly Awareness เพื่อรบัมอืกบัสถานการณ์ โควดิ-19 รวมถงึ
การเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจดจิทิลั การเปลี่ยนผ่านของภาคอุตสาหกรรมและการจ้างงานที่ค านึงถึง
ประเด็นด้านสิง่แวดล้อม และการพฒันาอย่างยัง่ยนื ทัง้นี้ ได้เชญิผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศ 
ไดแ้ก่ องคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) องคก์ารพฒันาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาต ิ(UNIDO) 
องค์การเพื่อความร่วมมอืและการพฒันาทางเศรษฐกจิ (OECD) ศูนยร์ะหว่างประเทศด้านเทคนิคและ
อาชวีศกึษาและการฝึกอบรมของ UNESCO รวมถงึผู้บรหิารสถาบนัการศกึษาชัน้น าของไทย มาร่วม
แลกเปลีย่นทศันะ ประสบการณ์ และแนวทางการแก้ไขทีส่ามารถเสรมิสรา้งและพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
เพื่อตอบสนองการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิหลงัสถานการณ์โควดิ-19 รวมทัง้การเตรยีมการในการพฒันา
ทรพัยากรมนุษยเ์พื่อรองรบัอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้า 

3) ความร่วมมือด้านการพฒันาอตุสาหกรรมยานยนต์ โดย สศอ. และสมาคมอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ไทย ไดร้่วมเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมกลุ่มการหารอืสาขายานยนต์ภายใต้การประชุมเอเปค ครัง้ที ่
35 (APEC Automotive Dialogue) ในวนัที่ 12-13 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมเลอบวั แอท สเตททาว
เวอร ์โดยในการประชุมวนัแรกประกอบดว้ย การน าเสนอเป้าหมายหลกัของไทยในการเป็นเจา้ภาพเอเปค 
“เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” ผ่านแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-
เศรษฐกจิสเีขยีว หรอื BCG Economy การน าเสนอสภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ของสมาชกิเอเปค ไดแ้ก่ 
ขอ้มลูการผลติ-การจ าหน่ายของรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และนโยบายการพฒันาอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ล่าสุดของภาครฐั เป็นต้น รวมถงึ การจดัเสวนาในเรื่อง “บทบาทของอุตสาหกรรมยานยนต์ในการลด
ผลกระทบจากภาวะโลกรอ้น” โดยเชญิผู้เขา้ร่วมเสวนาจากภาครฐัและเอกชนของออสเตรเลยี ญี่ปุ่น และ
ไทย (โดยผู้แทนจากสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย  และสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย) มาแลกเปลีย่น
ความรูแ้ละประสบการณ์ในเรื่องดงักล่าว นอกจากนี้ ยงัมกีารแลกเปลี่ยนขอ้มลูที่เกี่ยวขอ้งกบัระบบนิเวศน์ 
(ECO System) ในการพฒันาอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่ความยัง่ยนื ได้แก่ ระบบรบัรองมาตรฐาน การ
พฒันาห่วงโซ่อุปทานและทกัษะฝีมอืแรงงานเพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า และการบริหาร
จดัการรถยนตแ์ละแบตเตอรีใ่ชแ้ลว้ทีห่มดอาย ุเป็นตน้ 

 
  



 

 

 
ส าหรบัการจดังานในวันที่สองนัน้ สศอ. ได้จดัให้มีการเยี่ยมชมโรงงาน (Site Visit) ผลิต

แบตเตอรีข่องบรษิทั อมติา เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นโรงงานผลติแบตเตอรีล่เิทยีมไอออน
ในระดบั Cell แห่งแรกในประเทศไทยและอาเซียน และการเที่ยวชมสถานที่ (Sightseeing) วดัอรุณ
ราชวรารามและวถิชีวีติความเป็นอยู่บรเิวณสองฝ ัง่แม่น ้าเจา้พระยา โดยในการเดนิทางน าคณะผู้แทน
สมาชกิเขตเศรษฐกจิเอเปคไปชมโรงงานแบตเตอรี่ ณ จงัหวดัฉะเชงิเทรา และการล่องแม่น ้าเจา้พระยา
นัน้ จะใช้รถโดยสารไฟฟ้าและเรอืโดยสารไฟฟ้าซึ่งผลติโดยบรษิัท พลงังานบรสิุทธิ ์จ ากดั (มหาชน) 
ผูผ้ลติสญัชาตไิทย เพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพในการเป็นฐานการผลติยานยนตไ์ฟฟ้าของประเทศไทย 

“ในโอกาสนี้ สศอ. ขอขอบคุณสมาชกิเขตเศรษฐกจิเอเปค ส านักเลขาธกิารเอเปค หน่วยงาน

ของไทยและองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ได้มสี่วนร่วมในการสนับสนุนให้การ

ประชุมและกจิกรรมความร่วมมอืด้านอุตสาหกรรมประสบความส าเรจ็และผ่านพ้นไปได้ด้วยด ีและยงั

เป็นการร่วมสรา้งความเชื่อมัน่ของไทยต่อสมาชกิเอเปคในการส่งเสรมิและฟ้ืนฟูเศรษฐกจิตามแนวทาง 

OPEN. CONNECT. BALANCE. อกีดว้ย โดยผลสรุปทีไ่ดจ้ากการจดัประชุมและกจิกรรมความร่วมมอื

ดา้นอุตสาหกรรมในภูมภิาคเอเชยี-แปซฟิิกจะน าเสนอกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อไปสู่การปฏบิตัใิห้เกดิ

เป็นรปูธรรมโดยเรว็ต่อไป”  นายทองชยั กล่าว 

 

 


