การประชุม AMM ครัง้ ที่ 52 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องคุยอะไรกัน
ASEAN THAILAND 2019
ไทยเป็ นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครัง้ ที่ 52 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อ ง
(AMM/PMC) ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562 ในพิธีเ ปิ ดการประชุมดังกล่ าว นายดอน
ปรมัตถ์วนิ ัย รัฐมนตรีว่ากา กระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวเตือนถึงการเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ท่ภี ูมภิ าค
อาเซียนและทัง้ โลกกาลังเผชิญ และทุกประเทศต้องร่วมกันหาทางรับมือ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางภูมิ
รัฐศาสตร์ ความเสื่อมโทรมของสิง่ แวดล้อม การแพร่ขยายแนวคิดชาตินิยมและการปกป้ องทางการค้ามาก
ขึน้ และความท้าทายจากการเชื่อมโยงทางอินเทอร์เน็ตหรือ Internet of Things (IOT)

สิง่ ทีร่ ฐั มนตรีทงั ้ หลายหารือกันจึงไม่พน้ ไปจากเรื่องเหล่านี้ และผลสรุปจากการประชุมจึงทาให้สามารถ ‘จับ
ชีพจร’ ของอาเซียนและประเทศคู่เจรจาได้ว่า มีมุมมองอย่างไรในการแปรวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงทัง้ 4
ด้านให้เป็ นโอกาส โดยคาตอบของอาเซียนต่อโจทย์ทแ่ี สนท้าทายดังกล่าว คือ เอกสารมุมมองของอาเซียน
ต่อแนวคิดอินโด-แปซิฟิก (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific: AOIP) การพัฒนาอย่างยังยื
่ นในทุกมิติ
หรือ Sustainability of Things (SOT) การค้าพหุภาคีทเ่ี สรี และการปฏิวตั อิ ุตสาหกรรม ครัง้ ที่ 4

อาเซียนเพิ่งรับ รอง AOIP ในการประชุ มสุ ด ยอดอาเซียน ครัง้ ที่ 34 และได้รบั การตอบรับเชิง บวกจาก
ประเทศต่ า ง ๆ เห็น ได้จ ากในช่ ว งแถลงข่า ว มีผู้ส่ือ ข่า วต่า งประเทศถามรัฐ มนตรีว่า การกระทรวงการ
ต่างประเทศไทยว่า AOIP แตกต่างจากมุมมองต่ออินโด-แปซิฟิกของมหาอานาจอื่น ๆ อย่างไร ซึ่งท่าน
รัฐมนตรีได้อุปมาว่า แนวคิดอินโด-แปซิฟิกเป็ นเสมือนปลาซึ่งมีอยู่หลายสายพันธุ์ในท้องทะเล และปลาของ
อาเซียนเป็ นปลาทีไ่ ม่มพี ษิ มีภยั กับใคร ไม่มคี วามคิดทีจ่ ะครอบงาหรือท้าทายใคร แต่มุ่งทีจ่ ะร่วมมือเพือ่ สร้าง
ความเจริญก้าวหน้าไปด้วยกันให้ทุกคนได้ประโยชน์ร่วมกัน

คาอธิบายข้างต้นเป็ นการยืนยันว่า อาเซียนไม่ได้เลือกข้างใดข้างหนึ่ง แต่พร้อมเป็ นสะพานเชื่อมสัมพันธ์
ระหว่างมหาอานาจทัง้ หลาย และประสานประโยชน์ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดี ย โดยใช้
กลไกของอาเซียนทีม่ อี ยู่

ในทางเศรษฐกิจ ทุกประเทศยืนยันว่าการค้าเสรีและระบบพหุภาคียงั เป็ นทางเลือกที่พงึ ประสงค์และต้อง
สนับสนุน หลายประเทศสนับสนุนให้เร่งเจรจาความตกลงทางเศรษฐกิจหรือปรับปรุงความตกลงการค้าเสรีท่ี
มีอยู่แล้วให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจโลก อาทิ การเจรจาความตกลงหุน้ ส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมภิ าค
(RCEP) ให้สรุปได้ภายในปี น้ี การปรับปรุงความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ และการ
เตรียมพร้อมทีจ่ ะเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป

ในด้านการพัฒนาอย่างยังยื
่ น อาเซียนได้หารือกับประเทศคู่เจรจาที่จะร่วมกันแก้ปัญหาโลกร้อนและ ขยะ
ทะเล เพื่อฟื้ นฟูและรักษาสภาพแวดล้อมให้ยงยื
ั ่ นพร้อมส่งต่อให้คนรุ่นต่อไป ในขณะเดียวกัน ก็จะไม่ท้งิ ใคร
ไว้ข้างหลัง โดยจะร่ว มกันยกระดับคุ ณ ภาพชึว ิต ของประชาชนให้มีค วามมัน่ คง ปราศจากโรคภัย และ
ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ

สิทธิของผูพ้ กิ ารเป็ นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอย่างยังยื
่ นและครอบคลุม อาเซียนจึงให้ความสาคัญกับ การ
ทาให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศ ไทยได้เชิญ “โครงการพักจิตพักใจ” ไปจัด
แสดงผลงานของผู้พกิ ารทางสายตาในการถักร้อยกระเป๋ าและของใช้อ่นื ๆ บริเวณโถงทางเดิ นหน้าห้อง
ประชุม ใกล้ ๆ กับซุ้มของศูนย์พ ฒ
ั นาและฝึ กอบรมคนพิก ารแห่ งเอเชียและแปซิฟิ ก หรือ Asia-Pacific
Development Centre on Disability (APCD) ทีน่ าช็อคโกแลตฝีมอื ผูพ้ กิ ารมาให้ผแู้ ทนประเทศต่าง ๆ ได้ชมิ
โครงการนี้เป็ นความร่วมมือระหว่างศูนย์ APCD กับบริษทั ช็อคโกแลต MarkRin ซึ่งล้วนเป็ นแบบอย่างของ
การลงทุนทีใ่ ห้ผลตอบแทนทางสังคมและช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้คนอีกหลายกลุ่มทีม่ โี อกาสน้อยกว่า
คนอื่น

อีกเรื่องหนึ่งทีม่ กี ารหารือกัน ได้แก่ การสร้างความเชื่อมโยงทางอินเทอร์เน็ต เพราะเป็ นโครงสร้างสาคัญใน
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพือ่ การเงินหรือฟิ นเทค ซึง่ จะช่วยให้ประชาชนทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็ นสตรี เยาวชน
สตาร์ทอัพ และหมู่บา้ นห่างไกล เข้าถึงบริการทางการเงินได้สะดวกขึน้ อย่างก้าวกระโดด ผ่านการทาธุรกรรม
ทางหน้าจอโทรศัพท์มอื ถือ เรื่องนี้เป็ นประเด็นหนึ่งที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรีได้นาเสนอ
ต่อทีป่ ระชุม G20 ทีโ่ อซากา เพือ่ เชิญชวนประเทศ G20 ร่วมมือกับอาเซียนด้วย

อย่างไรก็ดี ยิง่ การรวมตัวทางเศรษฐกิจพึ่งพาความเชื่อมโยงทางอินเทอร์เน็ตมากเท่าใด ก็ยงิ่ จาเป็ นต้องมี
ความมันคงทางไซเบอร์
่
มากขึ้นตามไปด้วย เพื่อให้เกิดการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวที่เก็บ
รักษาอยู่ในระบบออนไลน์ต่าง ๆ ดังนัน้ อาเซียนจึงได้หยิบยกเรื่องนี้หาความร่วมมือกับประเทศคู่เ จรจา
แทบทุก ประเทศ อาทิ สหรัฐฯ รัส เซีย แคนาดา อินเดีย และญี่ป่ ุน รวมทัง้ ได้รบั รองแถลงการณ์ ร่วมกับ
สหภาพยุโรปว่าด้วยความร่วมมือด้านความมันคงไซเบอร์
่
นอกจากนี้ ไทยยังเตรียมจะเปิ ดตัวศูนย์ ASEANJapan Cybersecurity Capacity Building Centre (AJCCBC) อย่างเป็ นทางการในปี น้ดี ว้ ย

การประชุม AMM ครัง้ ที่ 52 และการประชุมที่เ กี่ยวข้องเป็ นการประชุมครัง้ สาคัญ ของอาเซียนในรอบปี
เพราะเป็ นโอกาสที่จะได้ห ารือ กับประเทศคู่เ จรจาทัง้ 10 ประเทศ1และประเทศคู่เ จรจารายสาขาทัง้ 3
ประเทศ2 ด้วย

แม้ทป่ี ระชุมจะได้หารือประเด็นต่าง ๆ มากมาย แต่สงิ่ หนึ่งทีช่ ดั เจน คือ อาเซียนพร้อมทีจ่ ะร่วมมือกับทุกฝ่ าย
ในการรับมือกับความเปลีย่ นแปลงทีก่ าลังรุกคืบเข้ามา ทัง้ ในด้านดุลอานาจทางภูมริ ฐั ศาสตร์ การเสือ่ มโทรม
ของสภาพแวดล้อม การปกป้ องทางการค้า และความท้าทายจากการเชื่อมโยงทางอินเทอร์เน็ต อาเซียน
ตระหนักดีว่าในสภาพการณ์เช่นนี้ การไม่เตรียมพร้อมย่อมสร้างความเสียหายใหญ่หลวง จึงวางแผนอย่างดี
เพื่อใช้ประโยชน์จากการเปลีย่ นแปลงครัง้ นี้พลิกเป็ นโอกาสในการเสริมสร้างความมันคงและความมั
่
งคั
่ งของ
่
ภูมภิ าคอย่างยังยื
่ นผ่านกลไกต่าง ๆ ของอาเซียนให้สอดรับกับสถานการณ์ของโลก และประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยรวม

