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ถ้อยแถลงนายกรัฐมนตรี
พิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๕๒
วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๑๐ – ๐๙.๔๐ น.
ณ ห้อง World Ballroom A-B
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
*****
ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศ
ท่านเลขาธิการอาเซียน
และท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย
๑. ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งทีไ่ ด้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านในการประชุมในวันนี้
๒. เมื่อครั้งปี ๒๕๑๐ การหารือระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจาก ๕ ประเทศ ที่บ้านแหลมแท่น หลายท่าน
คงจ าได้ ด้ วย “จิ ตวิ ญ ญาณแห่ งบางแสน” และการลงนามปฏิ ญ ญากรุ งเทพฯ คื อจุ ดเริ่ มต้ น การเดิ นทางอาเซี ย น
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างสันติภาพ ความมั่นคง และความมั่งคั่งให้ภูมิภาค จากวันนั้นถึงวันนี้ จากสมาคมไปสู่การเป็น
ประชาคมของ ๑๐ ประเทศ เราส่งต่อความมุ่งมั่นนี้จากรุ่นสู่รุ่น จากอดีตถึงปัจจุบัน และเพื่ออนาคต
๓. วัน นี้ เรากลั บ มาที่ส ถานที่ก่อ ตั้งอาเซีย นอีกครั้ง หนึ่ง นั่น คือกรุงเทพฯ ประเทศไทย เพื่ อต่อเติ มความมุ่งมั่ น
ที่จะสร้างประชาคมอาเซียนของเราที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และมองไปสู่อนาคต ภายใต้
แนวคิดหลั กของเราคือ “ร่วมมือ ร่ว มใจ ก้าวไกล ยั่งยืน ” และเพื่อ จะตอบคาถามสาคัญ ว่า เราจะสร้างประชาคม
ที่ เติ บ โตอย่ างมั่ น คง มั่ งคั่ ง และยั่ งยื น ท่ ามกลางความท้ าทายที่ เผชิ ญ อยู่ ในภู มิ ภ าคและในโลกของเราได้ อ ย่ างไร
เราจะร่วมมือร่วมใจกับหุ้นส่วนนอกภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนในทุกมิติได้อย่างไร และที่สาคัญก็คือ ประชาชน
ของพวกเราจะได้รับประโยชน์อะไรจากประชาคมอาเซียน
ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศ และท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย
๔. ตลอด ๖ เดือนที่ผ่ านมา ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจของพวกเราทุกคน ทุกประเทศ อาเซียนได้สร้างสรรค์ผลลัพธ์
ที่เป็นรูปธรรมหลายประการ ที่สาคัญคือ การสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ โดยในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔
เมื่อเดือนที่แล้ว ผู้นาอาเซียนได้รับรองวิสัยทัศน์ผู้นาอาเซียนว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งได้มี
การผลักดันความร่วมมือเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ กับประชาชนโดยตรง ทั้งเรื่องของการเปิดตัวคลังเก็บสิ่งของเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในอาเซี ยนที่จังหวัดชัยนาท และการยกระดับศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนให้เป็น
องค์กรของอาเซียนในประเทศไทยอย่างเป็น ทางการ อีกทั้งได้ ร่วมกันรับรองปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้าน
ขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน
๕. ทั้งนี้ อาเซียนก็ไม่อาจสามารถบรรลุเป้าหมายทุกประการได้โดยลาพัง เราอยู่ร่วมกันหลายประเทศในโลกใบนี้และ
ในอาเซียน เราจึงจาเป็ นต้องเสริมสร้างความร่วมมือ ร่วมใจ กับประเทศคู่เจรจาอื่น ๆ ของอาเซียน ทั้งในภูมิภาคและ
นอกภูมิภาค และเปิ ดรับความร่วมมือกับภาคีใหม่ ๆ เมื่อเดือนที่แล้ว ผมใช้ โอกาสจากการเข้าร่วมประชุมผู้ นาจี ๒๐
ที่ญี่ปุ่น ร่วมกับเพื่อนสมาชิก ในฐานะประธานอาเซียน ขยายผลลัพธ์จากการประชุมสุดยอด ครั้งที่ ๓๔ ด้วยการหาช่องทาง
เสริมสร้างความร่วมมือใน ๔ ประเด็นสาคัญคือ หนึ่ง การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีทางการเงิน เพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึง
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เงินทุนให้กับสตรี เยาวชน ผู้ประกอบการรายใหม่และรายย่อย ตลอดจนชุมชนห่างไกล สอง การลดช่องว่างการพัฒนา
ระหว่ า งเมื อ งและชนบท โดยน าเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมมาช่ ว ยขั บ เคลื่ อ นเครื อ ข่ า ยเมื อ งอั จ ฉริ ย ะอาเซี ย น
สาม การอนุ รั กษ์ และฟื้ นฟู สิ่ งแวดล้ อมและทรั พยากรทางธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง การแก้ ไขปั ญ หาขยะทะเล
การปรับ ตัวและการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศ และสี่ การพั ฒนาทุ นมนุ ษย์ ซึ่ งเป็ น
สิ่งสาคัญที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษา การพัฒนาทักษะ และการพัฒนาสาธารณสุข
๖. ดังนั้น การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศครั้งนี้ ผมถือว่าเป็นโอกาสส าคัญอย่างยิ่ง และเป็ นโอกาสดีที่ เราจะสร้าง
ความต่อเนื่องจากการประชุมต่าง ๆ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจากประเด็นข้างต้นในสามแนวทาง ดังนี้
๗. หนึ่ ง คื อ การการใช้ ป ระโยชน์ จ ากกลไกที่ อ าเซี ย นมี บ ทบาทน า ไม่ ว่ า จะเป็ น อาเซี ย นบวกสาม อี เอเอส
เออาร์เอฟ และความร่วมมืออาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ทั้งนี้ เพื่อสร้างความยั่งยืนในทุกมิติให้อาเซียน และเพื่อประโยชน์
ของประชาชนอาเซี ย นทุ ก คน ตั ว อย่ า งส าคั ญ ประการหนึ่ ง คื อ การที่ ไทยในฐานะประธานอาเซี ย นได้ เชิ ญ
ประเทศนอกภูมิภาคเข้าร่วมการประชุมสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน ประจาปี ๒๕๖๒ ใน
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ที่กรุงเทพฯ ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความเป็นแกนกลางของอาเซียนด้วย
๘. สอง การส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างกัน ด้วยการใช้ประโยชน์จากแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกัน
ในอาเซี ยนฉบั บปั จจุ บั น กั บ ยุ ทธศาสตร์ ค วามเชื่ อมโยงต่ าง ๆ นอกภู มิ ภาค ในมิ ติ ต่ าง ๆ ทั้ งเรื่ อ งของ
การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม ความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน ความเชื่อมโยงระหว่างกันทางการเงิน ความเชื่อมโยง
ระหว่ างกั นด้ านดิ จิ ทั ล และความเชื่ อมโยงระหว่ างกั นทางการค้ า โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง การสนั บสนุ นการเจรจาจั ดท า
ความตกลง RCEP ให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ ซึง่ ถือเป็นเจตนารมณ์ร่วมกันของผู้นาประเทศ RCEP
๙. สาม คือการเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาค ด้วยการเชิญชวนให้มิตรประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศใหญ่หรือประเทศ
เล็ก มาร่วมมือบนหลักการของ 3M ด้วยการสร้างบรรยากาศที่ไว้เนื้อเชื่อใจกัน เคารพและเข้าใจในความแตกต่างหลากหลาย
ระหว่างกัน และมุ่งสู่ผลประโยชน์ร่วมกัน อีกทั้งเราต้องร่วมมือกันแก้ไขข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี เพื่อจะสร้างและธารงสันติภาพ
และความมั่นคงในภูมิภาค สมกับเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งอาเซียนเมื่อ ๕๒ ปีที่แล้ว
ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศ และท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย
๑๐. ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมในวันนี้ จะเป็นโอกาสที่ท่านจะได้ทบทวนความมุ่งมั่นร่วมกันนี้ และเส้นทาง
ตลอดครึ่งปีที่ผ่านมา เพื่อจะหาแนวทางร่วมกันในการแปรเจตนารมณ์ สู่การปฏิบัติ และการสร้างสรรค์ผลลัพธ์ที่เป็น
รูปธรรมบนพื้นฐานของความเป็นหุ้นส่วนที่ดีกับมิตรประเทศ องค์กรระหว่างประเทศและภูมิภาค และภาคส่วนต่าง ๆ
เพื่อให้ เกิดขึ้นได้ในการประชุมสุดยอดอาเซีย น ครั้งที่ ๓๕ ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ไม่มีประเทศใดเดินได้เพีย งล าพัง
เราอยู่บนโลกใบเดียวกัน เราต้องเดินไปด้วยกัน รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน เพราะไม่ว่าจะ
ผืนดิน ผืนน้า และอากาศ เป็นของคนทั้งโลก และทุกประเทศในอาเซียน เราต้องร่วมมือเพื่อนาพาประชาคมอาเซียน
ของเราไปสู่อนาคตที่มั่นคง ยั่งยืน ตลอดไป ด้วยสันติภาพ
๑๑. ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ประเทศไทยอีกครั้ง ขอขอบคุณและขอให้ประสบความสาเร็จด้วยดี เดินทางกลับ
โดยสวัสดิภาพ และขอให้มีความสุขในประเทศไทย สวัสดีครับ
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