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การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ช่วงการประชุมอย่างไม่เป็น
ทางการ (Retreat) และการแถลงข่าวของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน 
๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม ครั้งที่ ๓๔ ที่กรุงเทพฯ โดยการประชุม
ดังกล่าวเป็นเวทีให้  ผู้น าอาเซียนร่วมก าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนา 

ความสัมพันธ์กับประเทศ
น อ ก ภู มิ ภ า ค  ร ว ม ทั้ ง
แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว า ม เ ห็ น
เกี่ ยวกับประเด็นภายใน
ภู มิ ภ า ค  แ ล ะ ร ะ ห ว่ า ง
ประเทศ เพ่ือหาแนวทางใน
การรับมือกับความท้าทาย
ต่ า ง  ๆ  ร่ ว ม กั น  อ ย่ า ง
ตรงไปตรงมาในบรรยากาศ

ของมิตรภาพ ที่ประชุมย้ าความส าคัญของการรักษาความเป็นเอกภาพ 
ผลประโยชน์ร่วมกัน และความเป็นแกนกลางของอาเซียนในสถาปัตยกรรม
ภูมิภาค รวมทั้งความส าคัญของการส่งเสริมความร่วมมือของอาเซียน ในการ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ
มหาอ านาจในภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟิก และอินโด-แปซิฟิก โดยที่ประชุมได้หารือ
เกี่ยวกับมุมมองของอาเซียนต่อแนวคิดอินโด-แปซิฟิก (ASEAN Outlook on the 
Indo-Pacific) ซึ่งนับเป็นก้าวส าคัญในการมีท่าทีร่วมกันของอาเซียน นอกจากนี้  
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ที่ประชุมยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของอาเซียน  
ที่จะบริหารจัดการผลกระทบจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศคู่ค้า 
ที่ส าคัญของอาเซียนโดยยืนยันพันธกรณีต่อระบบการค้าพหุภาคี การเร่งรัดการ
เจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ซึ่งจะช่วยให้
อาเซียนรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในภูมิภาค  
การส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ใน 
อนุภูมิภาค ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นปัญหาระหว่างประเทศ  
อาทิ ทะเลจีนใต้สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีและสถานการณ์ในรัฐยะไข่ 
รวมทั้งได้แสดงเจตนารมณ์ของอาเซียนที่จะร่วมกันเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันฟุตบอลโลกหรือฟีฟ่าเวิล์ดคัพในปี ค.ศ. ๒๐๓๔ ภายหลังเสร็จสิ้นการ
ประชุมฯ นายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน สรุปสาระส าคัญของการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ ทั้งในส่วนของการประชุมแบบเต็มคณะ การ
ประชุมอย่างไม่เป็นทางการ ตลอดจนการหารือระหว่างผู้น าอาเซียนกับผู้แทนภาค
ส่วนต่าง ๆ ได้แก่ สมัชชารัฐสภาอาเซียน ผู้แทนเยาวชนอาเซียน  และสภาที่
ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ตา  มล าดับ โดยกิจกรรมต่าง ๆ ล้วนตอกย้ าความมุ่งมั่นของ
อาเซียนที่จะร่วมมือกันในการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และมองไปสู่อนาคต ภายใต้แนวคิดหลักของการเป็นประธาน
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อาเซียนของไทย “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ซึ่งส่งเสริมความยั่งยืนในทุกมิติ
เ พ่ือรับมือกับความเปลี่ ยนแปลงและความท้าทายต่าง ๆ อาทิ  การปฏิวัติ
อุตสาหกรรม ครั้งที่ ๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การแข่งขันระหว่าง
ประเทศนอกภูมิภาค เป็นต้น ซึ่งตลอด ๕ เดือนที่ผ่านมา ไทยในฐานะประธาน
อาเซียนได้ขับเคลื่อนการด าเนินการตามแนวคิดหลักดังกล่าวและก่อให้เกิดความ
คืบหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการเสริมสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืน การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจที่ยั่งยืนและมีพลวัต การสร้างอาเซียนที่เชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อเพ่ือมุ่ง
ไปสู่ดิจิทัลอาเซียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือเพ่ิม
คุณค่าทางยุทธศาสตร์ให้กับอาเซียน และเสริมสร้างเสถียรภาพและความ
เจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคของเรา โดยผู้น าทุกท่านให้การสนับสนุนแนวคิดหลัก
ดังกล่าวอย่างเต็มที่และได้ร่วมกันรับรองวิสัยทัศน์ผู้น าอาเซียน ว่าด้วยความเป็น
หุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน ซึ่งแสดงความมุ่งมั่นในการร่วมผลักดันความร่วมมือต่าง ๆ 
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะน าผลลัพธ์ของการประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้งที่ ๓๔ ไปน าเสนอต่อที่ประชุมผู้น า G20 ที่นครโอซากา ในวันที่ 28-
29 มิถุนายน 2562 เพ่ือสื่อแนวคิดของอาเซียนในประเด็นที่เกี่ยวข้องและ
ส่งเสริมท่าทีร่วมกันของอาเซียน (ASEAN Voice) ในเวทีระหว่างประเทศด้วย 
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานและประชาชนไทยที่ให้
ความร่วมมือในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนในครั้งนี้ ท าให้การ
ประชุมประสบความส าเร็จด้วยดีเรียบร้อย สง่างาม และสมเกียรติ เป็นที่ชื่นชม
ของทุกประเทศ รวมทั้งแจ้งว่า ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียน 
ครั้งที่ ๓๕ ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยจะมีผู้น าจากนอกภูมิภาค 
เข้าร่วมด้วย และหวังว่าทุกภาคส่วนของไทยจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีต่อไป  
ซึ่งนายกรัฐมนตรีในนามประธานอาเซียน ตั้งใจที่จะผลักดันบทบาทของไทย 
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ในฐานะประธานอาเซียน และตอกย้ าประเด็นส าคัญที่ได้ข้อสรุปจากการประชุม
สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 เพ่ือต่อยอดไปยังการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 
ในเดือนพฤศจิกายน 2562 และผลักดันบทบาทของไทยในฐานะตัวกลาง 
ที่สามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างอาเซียน และ G20 เพ่ือ
ร่วมกันต่อสู้กับประเด็นท้าทายที่ส าคัญในโลก ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นใน
นโยบายเศรษฐกิจของไทย 

การประชุมกลุ่มประเทศสมาชิก G20 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือ
เป็นเวทีของผู้น าประเทศท่ีส าคัญของโลก โดยสาระส าคัญของการประชุมว่าก่อตั้ง
ขึ้นเพ่ือเป็นเวทีการประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการของผู้น าเศรษฐกิจล าดับต้น
เพ่ือหารือและเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นส าคัญของโลก ใน 3 ประเด็นหลัก 
ได้แก่ (1) เศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการเงินโลก (2) การเพ่ิมความแข็งแกร่ง
ของโครงสร้างทางการเงิน และ(3) การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศของประเทศ
อุตสาหกรรมชั้นน า 
และประเทศเศรษฐกิจ
เกิดใหม่  โดยอาศัย
ความร่วมมือระหว่าง
ป ร ะ เ ท ศ  ร ว ม ถึ ง
ตอบสนองต่อประเด็น
ท้าทายใหม่  ๆ ทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
สมาชิกประกอบด้วย
ประเทศทั ้งหมด 19 
ประเทศ เป็นประเทศ
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อุตสาหกรรมชั้นน า 8 ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร แคนาดา ฝรั่งเศส อิตาลี 
ญี่ปุ่น เยอรมนี สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย ประเทศก าลังพัฒนาขนาดใหญ่ 
11 ประเทศ ได้แก่ อาร์เจนตินา บราซิล จีน อินเดีย อินโดนีเซีย เม็กซิโก รัสเซีย 
ซาอุดีอาระเบีย แอฟริกาใต้ เกาหลีใต้ และตุรกี และสหภาพยุโรป (EU) โดยกลุ่ม
ประเทศเหล่านี้มี GDP (ผลิตภัณฑ์มวลรวม) เท่ากับร้อยละ 90 ของโลก และ 
มีจ านวนประชากรเป็นร้อยละ 60 ของโลก  

 
ในฐานะที่เป็นการประชุมไม่เป็นทางการ G20 จึงไม่มีสภาปกครองหรือ

หน่วยงานถาวร แต่ประเทศในกลุ่ม G20 จะผลัดกันขึ้นรับต าแหน่งประธาน 
และเจ้าภาพการของประชุมสุดยอดในแต่ละครั้ง โดยหัวข้อหลักของการประชุม
สุดยอดที่จัดขึ้นเหล่านี้  มักเกี่ยวข้องกับการรับมือภาวะเศรษฐกิจถดถอย  
การควบคุมตลาดการเงินระหว่างประเทศ การต่อสู้การหลีกเลี่ยงภาษี และ 
การส่งเสริมนโยบายการพัฒนา 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินทั่วโลก การประชุม
ระดับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางต่างๆ ในกลุ่ม G20 
จึงถูกยกระดับขึ้นเป็นการประชุมระดับประมุขแห่งรัฐและรัฐบาล เพ่ือส่งเสริม
ความร่วมมือแก้ไขวิกฤตการณ์ที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งในปีเดียวกันนั้นได้จัดการประชุมสุด
ยอดครั้งแรกที่กรุงวอชิงตัน ดี. ซี. สหรัฐอเมริกา และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึง
ปัจจุบัน การประชุม G20 ได้จัดขึ้นทั้งหมด 13 ครั้งแล้ว โดยผู้น าในกลุ่ม G20 
เคยมาพบปะกัน 2 ครั้ง ที่กรุงลอนดอนและเมืองพิตต์สเบิร์ก ในปี พ.ศ. 2552 
เมืองโตรอนโตและกรุงโซล ในปี 2553 หลังจากนั้นการประชุมสุดยอดผู้น า 
จึงเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2554 โดยจัดขึ้นทุกปีปีละครั้งในเมืองส าคัญต่างๆ ได้แก่ 
คานส์, โลส คาร์โบส, เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก, บริสเบน, อันตัลยา, หางโจว, ฮัมบูร์ก 
และบัวโนสไอเรส  
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 เมื่ อวันที่  ๒๘ – ๒๙ มิถุนายน 
๒๕๖๒  พล เ อกประยุ ทธ์  จั นทร์ โ อช า 
นายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมการประชุมญี่ปุ่นให้
เข้าร่วมในฐานะประธานอาเซียน ผู้น า G20 
ระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2562  
ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ส าหรับในปีนี้ ญี่ปุ่นได้เชิญแขกพิเศษเข้าร่วม
เพ่ิมเติม ๘ ประเทศ ได้แก่ (๑) สเปน (Permanent Guest) (๒) เนเธอร์แลนด์ 
(๓) สิงคโปร์ (๔) เวียดนาม (๕) ไทย (ประธานอาเซียน) (๖) ชิลี (เจ้าภาพเอเปค) 
(๗) อียิปต์ (ประธาน AU) และ (๘) เซเนกัล (ประธาน NEPAD) 

 
       การประชุมผู้น า G20 ประจ าปี ๒๕๖๒ มีวาระการหารือ ๔ หัวข้อหลัก 
ได้แก่ (๑) เศรษฐกิจโลก การค้า และการลงทุน (๒) นวัตกรรม เศรษฐกิจดิจิทัล 
และปัญญาประดิษฐ์ (๓) การแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมและการสร้างโลกที่
ยั่ งยืนและทุกคนมีส่วนร่วม และ (๔) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สิ่งแวดล้อม และพลังงาน   

 
ในการประชุมดั งกล่ าว 

นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลง 
ถึงผลการประชุมสุดยอดอาเซียน
ครั้งที่ ๓๔ ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 
๒๒ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งย้ า
ถึงความส าคัญของความร่วมมือ
เ พ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพและ 
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การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับ
หัวข้อของวาระการเป็นประธานอาเซียนของไทย คือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล 
ยั่งยืน (Advancing Partnership for Sustainability)” และเอกสารส าคัญที่ได้มี
การรับรองในการประชุมผู้น าอาเซียนจ านวน ๒ ฉบับ ได้แก่ วิสัยทัศน์ผู้น าอาเซียน
ว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือความยั่งยืน (ASEAN Leaders’ Vision Statement 
on Partnership for Sustainability) และมุมมองของอาเซียนต่อเรื่องอินโด - 
แปซิฟิก (ASEAN Outlook on the Indo - Pacific)    

     
ทั้ งนี้  เ พ่ือแปรแนวคิดดั งกล่ าวไปสู่ ความร่วมมือที่ เป็นรูปธรรม 

นายกรัฐมนตรีได้เสนอให้สมาชิก G20 โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นคู่เจรจา (Dialogue 
Partners) ทวีความร่วมมือกับอาเซียนในด้านต่าง ๆ เช่น การเปิดเสรีทางการค้า
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการค้าพหุภาคีโดยการปฏิรูปองค์การ
การค้าโลก (WTO) การผลักดันให้การเจรจาความตกลง RCEP บรรลุผลภายใน 
ปีนี้ การเสริมสร้างความเชื่อมโยง ตลอดจนความร่วมมือเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า 
การเตรียมการเข้าสู่สังคมสูงอายุ และการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม การใช้
ทรัพยา กรทางทะเลอย่างยั่งยืน รวมทั้งการขจัดปัญหาขยะทะเล  ตลอดจนการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตตามเป้าหมาย
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ดิจิทัลอาเซียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Digital and Green ASAEN) การสร้าง
เครือข่ายเมืองอัจฉริยะ และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมความครอบคลุมทางการ
เงิน ซึ่งไทยพร้อมที่จะร่วมมือกับประเทศ G20 ที่สนใจ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ 
พัฒนาศักยภาพ และแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีต่อไป 

 
       ในช่วงการประชุมฯ นายกรัฐมนตรีได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชินีมักซิมา
แห่งเนเธอร์แลนด์ เพ่ือหารือเกี่ยวกับแนวทางร่วมมือกันด้านความครอบคลุม
ทางการเงินเพ่ือประโยชน์ต่อสตรีและกลุ่มด้อยโอกาส รวมทั้งได้พบหารือทวิภาคี
กับนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นายสกอตต์ มอร์ริสัน นายกรัฐมนตรี
ออสเตรเลีย และนายนเรนทร โมที นายกรัฐมนตรีอินเดีย ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนได้
คาดหวังว่าการพัฒนาประเทศในอนาคตจะเป็นไปอย่างราบรื่น โดยมีมุมมองว่า
จะต้องพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า ควบคู่กับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
อันเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 

ส าหรับประเทศไทยนั้น นับเป็นโอกาสที่ดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วม
ประชุม ซึ่งเป็นเจรจาร่วมมือกันกับหลาย ๆ ประเทศ เพ่ือสร้างยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนา อันน าพาให้ประเทศไทยสามารถสร้างเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจ การ
แข่งขันทางการค้า การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมด้านนวัตกรรมและการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อมกับเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน เพ่ือ
ขับเคลื่อนประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นต่อไป 

 
ที่มา  

- http://www.mfa.go.th/main/th/news3/ 
- https://workpointnews.com/2019/06/27/g20-osaka-

summit2019/ 
- thaigov.go.th 
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https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/21234

