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ความก้าวหน้าของความร่วมมือในอาเซียน 
การประชุม ASEAN Summit ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 

เพื่อทบทวนพัฒนาการความคืบหน้าของการท างานท่ีผ่านมาและ
หาแนวทางเพื่อผลักดันประเด็นความร่วมมือท่ีจะเป็นประโยชน์
ร่วมกันท้ังในกรอบอาเซียนและระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจา 
ตลอดจนเปน็โอกาสส าหรบัสมาชิกได้แลกเปล่ียนความเหน็ในประเด็น
ของภูมิภาคและประเด็นระหว่างประเทศท่ีส าคัญ ซึ่งผู้น าอาเซียน
ได้บรรลุข้อตกลงร่วมกัน ๗ ด้าน ได้แก่* 

๑. ปฏญิญาบนัดารเ์สรเีบกาวนัวา่ด้วยวสัิยทัศนภ์ายหลังป ี๕๘ 
ซึง่เปน็การจัดท าวสัิยทัศนอ์าเซยีนภายหลังการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 
ตามแนวทางของสหประชาชาติ (UN Post - 2015 Development 
Agenda) 

๒. ปฏิญญาบันดารเ์สรีเบกาวันว่าด้วยโรคไม่ติดต่อ (Non-
Communicable Disease) 

๓. ปฏิญญาบันดาร์เสรีเบกาวันว่าด้วยการประกอบการ
และจ้างงานของเยาวชน (Bandar Seri Begawan Declaration 
on Youth Entrepreneurship and Employment) 

๔. ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือ
ด้านการจัดการภัยพิบัติ (Disaster Management) 

๕. ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของมาตรการการคุ้มครองทางสังคม (Social Protection) 

๖. ปฏญิญาของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวนัออก ครัง้ท่ี ๘ 
ว่าด้วยความมั่นคงด้านอาหาร (Food Security) 

๗. ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี
และเด็กในอาเซียน (Elimination of Violence against Women 
and Children: EVAWC) 

นอกจากนี ้อาเซยีนยงัได้ออกแถลงการณ์รว่มของการประชุม
สุดยอดอาเซยีน - จีน ครัง้ท่ี ๑๖ ในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี ของความเปน็
หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน - จีน  

อนึ่งการประชุมสุดยอดอาเซียนในครั้งนี้ เป็นการประชุม
ครัง้สุดท้ายภายใต้การเปน็ประธานอาเซยีนของบรไูน กอ่นท่ีจะส่งมอบ
ให้เมียนมาร์รับต าแหน่งประธานอาเซียนต่อไปในปี ๕๗ 

 

การประชุม “ASEAN Summit” คร้ังที่ ๒๓ นัยยะส าคัญต่อ
สหรัฐฯ จีน และอาเซียน 

ผู้น าอาเซยีนได้เขา้รว่มการประชุมสุดยอดอาเซยีน - สหรฐัฯ 
ครั้งท่ี ๑ โดยมีนายจอห์น แคร์รี่ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ 
เป็นผู้แทนประธานาธิบดีบารัค โอบามา โดยท่ีประชุมได้ติดตาม
ความคืบหน้าของความร่วมมือระหว่างอาเซียน - สหรัฐฯ และ
หารือเกี่ยวกับแนวทางการกระชับความร่วมมือระหว่างกัน 
พร้อมท้ังสนับสนุนบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของสหรัฐฯ ในภูมิภาค  

ส าหรบัการท่ีประธานาธบิดีบารคั โอบามา พลาดการมาประชุม
ร่วมกับผู้น าอาเซียนส่งผลให้การประชุมอาเซียนซัมมิทครั้งนี้
กลายเป็นเวทีท่ีแสดงถึงความโดดเด่นของจีน ในขณะเดียวกัน 
อาจส่งผลให้ความน่าเช่ือถือของสหรัฐฯ ในภูมิภาคลดน้อยลง 
เนือ่งจากสหรฐัฯ แสดงเจตนารมณ์ท่ีจะกระชับความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกจิและอ านวยความสะดวกในด้านการค้าการลงทุนระหวา่ง
กันให้มากขึ้น เพื่อปูทางไปสู่การจัดท าขอ้ตกลงหุน้ส่วนยทุธศาสตร์
เศรษฐกจิเอเชีย - แปซฟิกิ (TPP) ในอนาคต แต่เนือ่งด้วยปญัหาวกิฤติ
งบประมาณของสหรัฐฯ ท าให้เกิด US Government Shutdown  
นายจอหน์ แครร์ี ่จึงเขา้ประชุมแทน ในขณะท่ีสถานการณ์ระหวา่งจีน
และสหรฐัฯ พยายามแขง่ขนักนัเขา้มามอีทิธพิลในภมูภิาคอาเซยีน 
การประชุมในครั้งนี ้จึงเป็นโอกาสใหป้ระธานาธบิดี หล่ีเค่อ เฉียง 
ได้แสดงบทบาทน าได้อยา่งโดดเด่น ซึง่ท่ีผ่านมาจีนได้ใหค้วามส าคัญ 
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ต่ออาเซยีนอยา่งมาก และไมเ่คยพลาดการมาประชุมอาเซยีนต้ังแต่ป ี
๑๙๙๗ อย่างไรก็ตาม หลายฝ่ายยังมองว่าไม่ส่งผลกระทบต่อ 
ความนา่เช่ือถอืของสหรฐัฯ เพราะผู้แทนจากทุก ๆ ประเทศท่ีมาต่างกม็ี
ความส าคัญท่ีเท่าเทียมกนั และแต่ละประเทศกไ็ด้ก าหนดวาระท่ีจะ
น ามาใช้ในการประชุมไว้ล่วงหน้าแล้ว 
 

มุมมองต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ด้านเศรษฐกิจ สภาพการจ้างงานในอาเซียน ยังคงประสบ

ปัญหาการใช้แรงงานเด็กหรือเยาวชนท่ีถูกบังคับให้ท างานใน
สภาพแวดล้อมท่ีไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย หรือเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ ดังนั้นความท้าทายของอาเซียนในปัจจุบันจึงไม่ใช่แค่
การสร้างงาน แต่ยังรวมถึงงานท่ีค านึงถึงศักด์ิศรี รวมท้ังมีการจ่าย
ค่าตอบแทนและสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีเหมาะสม ซึ่ง
ปฏิญญาฯ ว่าด้วยการประกอบการและจ้างงานของเยาวชน จะ
ช่วยผลักดันให้ชาติสมาชิกปรับปรุงยกระดับมาตรฐานของสถาน
ประกอบการและการจ้างงาน ตลอดจนมาตรฐานค่าตอบแทน 
รวมท้ังสอดคล้องกับการเปิดเสรีทางการค้าและบริการ การ
เคล่ือนย้ายแรงงานเสรีท่ีจะส่งผลให้แรงงานของอาเซียนสามารถ
พัฒนาทักษะฝีมือเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้  

ด้านการเมืองและความม่ันคง ปฏญิญาฯ วา่ด้วยการเสรมิสรา้ง
ความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือ
อยา่งบรูณาการในด้านการช่วยเหลือด้านมนษุยธรรมและการบรรเทา
ภัยพิบัติ (Humanitarian Assistance and Disaster Relief : HADR) 
ร่วมกันมากยิ่งขึ้น ส่วนปฏิญญาฯ ว่าด้วยความมั่นคงด้านอาหารจะ
เปน็กรอบความรว่มมอืท่ีช่วยลดความเส่ียงท่ีจะเผชิญกบัความไมม่ัน่คง
ทางอาหาร (Food Insecurity) ของภูมิภาคท่ีต้องได้รับผลกระทบ
จากสภาพภมูอิากาศท่ีเปล่ียนแปลง และภยัพบิติัต่าง ๆ ซึง่ล้วนส่งผลให้
ผลผลิตทางการเกษตรลดลง นอกจากนั้น ยังมีบางประเทศท่ีมี
ปัจจัยภายในเส่ียงกบัความไมม่ัน่คงทางอาหาร เช่น สิงคโปร ์เนือ่งจาก
เปน็ประเทศท่ีไมม่พีืน้ท่ีเกษตรกรรม ดังนัน้ปฏญิญาฯ วา่ด้วยความมัน่คง
ด้านอาหารดงักล่าวจะท าให้อาเซยีนหนัมาใหค้วามส าคัญกบัประเด็น
ความมั่นคงทางอาหารมากขึ้น และรว่มมอืกนัในด้านต่าง ๆ เช่น การ
ถา่ยทอดเทคโนโลยท่ีีทันสมยั เพือ่เพิม่ผลผลิตในภาคเกษตร  การสรา้ง
ความร่วมมือในด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า 
อีกท้ังต้องรว่มมอืกนัเจรจากบัประเทศคู่ค้าขนาดใหญ ่เช่น จีน อนิเดีย 
เพื่อสร้างอ านาจการต่อรองในการค้าสินค้าเกษตรร่วมกันอย่าง
เหมาะสม  

ด้านสังคมและวัฒนธรรม ปฏิญญาฯ ว่าด้วยการเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ของมาตรการการคุ้มครองทางสังคม จะช่วยใหป้ระชากร
ในอาเซียน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น   

และได้รบัการพฒันาในทุกด้าน เช่น การพฒันาท่ีอยูอ่าศัย การจัดระบบ
บริการด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันและ
ควบคุมโรค เป็นต้น ซึ่งปฏิญญาฯ ดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนใน
อาเซียนได้รับมาตรการการคุ้มครองทางสังคมท่ีใกล้เคียงกัน 
 

มุมมองและประเด็นที่กระทบต่อไทย  
ด้านเศรษฐกิจ  ปัญหาการจ้างงานของเยาวชนไทย ได้แก่ 

การมีทักษะไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานหรือ
ผู้ประกอบการ ดังนัน้ภาครฐัควรใหค้วามส าคัญกบัการเตรยีมความพรอ้ม
ของเยาวชนเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน เช่น การจัดโครงการอบรม
และฝึกทักษะต่าง ๆ รวมท้ังการพัฒนาผู้ประกอบการในการ
ยกระดับมาตรฐานการจ้างงานและการจัดสถานประกอบการ 

ด้านการเมืองและความม่ันคง ไทยสามารถแสดงบทบาทน า
ในประเด็นของความมัน่คงทางอาหารได้เนือ่งจากมขีดีความสามารถสูง
ในด้านการผลิตอาหาร อยา่งไรกต็ามรฐับาลควรมนีโยบายแกป้ญัหา
ในด้านการไม่มีอาหารส าหรับบริโภคอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะใน
กลุ่มประชาชนท่ีมีรายได้ต่ า รวมท้ังให้ความส าคัญกับระบบส ารอง
อาหารในภาวะวกิฤติอยา่งจรงิจัง  
 ด้านสงัคมและวัฒนธรรม ผลกระทบจากการเคล่ือนยา้ยแรงงาน
ฝีมอื ๗ สาขาอาชีพตามขอ้ตกลงของอาเซยีน อาจส่งผลใหแ้รงงานฝีมอื
ในอาชีพเหล่านี้ไหลออกจากไทย ในขณะเดียวกัน มีแนวโน้มท่ี
แรงงานไรฝี้มอืจากประเทศเพือ่นบา้นจะเขา้มาท างานในไทยมากขึน้ 
ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมตามมา เช่น การค้ามนุษย์ โรคอุบัติใหม่ 
และท่ีอยูอ่าศัย เปน็ต้น การท่ีรฐับาลไทยต้องรบัภาระในการจัดสวสัดิการ
ให้กับแรงงานข้ามชาติเพิ่มข้ึน ส่งผลต่อการจัดสรรทรัพยากรและ
การแย่งชิงทรัพยากร รัฐบาลไทยต้องให้ความส าคัญกับประเด็น
สิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ  
 

แนวทางในอนาคตของอาเซียน  
 การประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนในครั้งนี้ เป็นอีกก้าวหนึ่ง
ของการเตรยีมความพรอ้มเขา้สู่การเปน็ประชาคมอาเซยีนอยา่งสมบรูณ์ 
ซึง่การบรรลุขอ้ตกลงและรว่มลงนามในปฏญิญาฯ ต่าง ๆ  เปน็ส่ิงท่ีแสดงถงึ
ความกา้วหนา้ของประชาคมอาเซยีน แต่ส่ิงท่ีส าคัญมากกวา่คือ การ
น าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งแนวทาง
ส าหรบัอาเซยีนในอนาคตนับจากนีต่้อไป ประเทศสมาชิกจะต้องน า
ขอ้ตกลงอาเซยีนไปสู่การปฏบิติัและความส าคัญต่อผลประโยชนข์อง
อาเซียนควบคู่กบัผลประโยชน์ของประเทศ จึงจะเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนของอาเซยีนและสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัภมูภิาค 
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