(ฉบับร่าง ณ วันที ่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ )

ประเด็นแถลงข่าว
งานแถลงข่าวร่วม
โดยประธานร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิ เศษ ครัง้ ที่ ๓
วันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิ กายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๒๐ น.
ณ ห้อง ๑๐๔-๑๐๕ ชัน้ ๑ อาคาร Convention Hall, BEXCO นครปูซาน สาธารณรัฐ
เกาหลี
*****
ท่านประธานาธิบดีมุน แช-อิน
พีน่ ้องสือ่ มวลชน
แขกผูม้ เี กียรติทุกท่าน
๑. อันยองฮาชิมนีกา
๒. ผมรูส้ กึ เป็ นเกียรติทไ่ี ด้ทาหน้าที่ประธานร่วมกับท่านประธานาธิบดีมุนฯ ในการประชุมสุดยอดอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ครัง้ ที่ ๓ ทีน่ ครปูซานแห่งนี้ ผมขอแสดงความยินดีกบั ท่านประธานาธิบดีและ
สาธารณรัฐเกาหลีสาหรับการเป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดครัง้ นี้ได้อย่างดียงิ่ ซึ่งช่วยเสริมสร้างความ
เป็ นหุน้ ส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี และส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ ความไพบูลย์และ
ความยังยื
่ นในภูมภิ าคของพวกเรา
๓. การประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ครัง้ ที่ ๓ ประสบความสาเร็จอย่างดีเยีย่ ม เรา
หารือถึงการกระชับความสัมพันธ์และประเด็นสาคัญระดับภูมภิ าค รวมทัง้ การดาเนินการตามนโยบายมุ่งใต้
ใหม่ของประธานาธิบดีมุนฯ ซึง่ สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ โดยเฉพาะอย่างยิง่ แนวคิด
หลักของการเป็ นประธานอาเซียนของไทย คือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยังยื
่ น” ซึ่งจะช่วยสร้างประชาคม
อาเซียนที่มปี ระชาชนเป็ นศูนย์กลาง ไม่ท้งิ ใครไว้ขา้ งหลัง มองไปสู่อนาคต และคานึงถึงความยังยื
่ นในทุก
มิติ พวกเราได้ร่ ว มรับ รองถ้อ ยแถลงวิส ัย ทัศ น์ ร่ ว มอาเซีย น-สาธารณรัฐ เกาหลี เพื่อ สัน ติภ าพ ความ
เจริญรุ่งเรือง และความเป็ นหุน้ ส่วน เพือ่ เป็ นแนวทางในการดาเนินความสัมพันธ์ในอนาคต และอาเซียนยินดี

ทีส่ าธารณรัฐเกาหลีจะสนับสนุนการดาเนินการตามเอกสารมุมมองอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก หรือ AOIP อีก
ด้วย ในวันนี้ ผมขอกล่าวถึง ๔ คาทีส่ รุปผลลัพธ์สาคัญของการประชุมฯ ดังนี้
๔. หนึ่ง แน่นแฟ้ นขึน้ เรามุ่งมันที
่ จ่ ะกระชับความสัมพันธ์ในฐานะหุ้ นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้แน่นแฟ้ นยิง่ ขึ้น
ในสามประเด็นหลัก ได้แ ก่ ความมันคงที
่
่ยงยื
ั ่ นและความมัน่ คงของมนุ ษ ย์ ด้ว ยการรักษาและเพิ่ม พู น
สันติภาพและเสถียรภาพในภูมภิ าค ให้สามารถรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เศรษฐกิจ
ที่ยงยื
ั ่ นด้ว ยการสนับสนุ นความร่ว มมื อ ในสาขาที่ต่า งฝ่ ายมีค วามเชี่ยวชาญ อาทิ การเจริญ เติบโตทาง
เศรษฐกิจสีเขียว การพัฒนาทุนมนุษย์ และการสนับสนุนเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน สุดท้าย คือ สังคม
และวัฒนธรรมทีย่ งยื
ั ่ น โดยพวกเรายินดีต่อการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างศูนย์วฒ
ั นธรรมอาเซียนใน
กรุงเทพฯ และศูนย์วฒ
ั นธรรมอาเซียนทีน่ ครปูซาน ซึง่ จะสนับสนุนการเพิม่ ความรูค้ วามเข้าใจด้านวัฒนธรรม
ในระดับประชาชน สอดคล้องกับการประกาศปี แห่งวัฒนธรรมอาเซียน ๒๕๖๒ อีกทัง้ จะร่วมมือกันเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น โดยสนับสนุนศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ ยงยื
ั ่ นใน
ประเทศไทย
๕. สอง เชื่อมโยงและยังยื
่ นขึ้น เราเห็นพ้องต่อการใช้ประโยชน์จากความเป็ นหุ้นส่วนเพื่อเสริมสร้างความ
เชื่อมโยง ซึ่งจะนาไปสู่ความไพบูลย์และความยังยื
่ นในทุกมิติ โดยเน้น ๓ ประเด็นสาคัญคือ การเพิม่ โอกาส
ทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจที่เข้ มแข็ง มีนวัตกรรม และนามาซึ่งผลประโยชน์ ของทุกฝ่ าย โดย
พวกเรายินดีต่อการสรุปผลการเจรจา ๒๐ ข้อบทสาหรับ RCEP สาหรับ ๑๕ ประเทศสมาชิก เมื่อต้นเดือนที่
ผ่านมาที่ประเทศไทย และมีแผนที่จะลงนามความตกลง RCEP ในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ประเด็นต่อมาคือ การ
สร้างความเชื่อมโยงบนพื้นฐานของความเป็ นหุ้นส่วนและการผสานความร่วมมือ โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงต่าง ๆ ทัง้ ในระดับภูมภิ าคและอนุภูมภิ าค อาทิ แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยง
ระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ นโยบายมุ่งใต้ใหม่ของสาธารณรัฐเกาหลี กรอบ ACMECS หรือกรอบ
ความร่วมมือลุ่มน้ าโขง-สาธารณรัฐเกาหลี และอีกประเด็นหนึ่ง คือการลดผลกระทบเชิงลบทีอ่ าจเกิดขึน้ จาก
การเสริมสร้างความเชื่อมโยง ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย
หรือภัยคุกคามทางไซเบอร์
๖. สาม มันคงขึ
่
้น เราเห็นพ้องต่อการจัดการปั ญหาระดับภูมิ ภาคและระดับโลกด้วยการใช้ประโยชน์ จาก
โครงสร้า งสถาปั ต ยกรรมในภู มิภ าคที่เ ข้ม แข็ง และมีอ าเซีย นเป็ น แกนกลาง ประเด็น ที่ท ัง้ สองฝ่ ายให้
ความสาคัญ อย่างยิ่งคือ เรื่อ งสถานการณ์ ใ นคาบสมุทรเกาหลี ซึ่งพวกเราสนับสนุ นบทบาทที่สาคัญ และ
สร้างสรรค์ของสาธารณรัฐเกาหลี โดยอาเซียนให้ความสาคัญกับการหารือระหว่างทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
นามาซึง่ สันติภาพและเสถียรภาพทีย่ งยื
ั ่ นในคาบสมุทรเกาหลีทป่ี ลอดอาวุธนิวเคลียร์ และในบริบทนี้ อาเซียน
ยินดีต่อความมุ่งมันและวิ
่
สยั ทัศน์ ของประธานาธิบดีมุนฯ เพื่อนาไปสู่สนั ติภาพและเสถียรภาพที่ยงยื
ั ่ นใน

คาบสมุทรเกาหลีท่ปี ลอดอาวุธนิวเคลียร์ ในการนี้ ผมหวังว่าทุกฝ่ ายจะปฏิบตั ติ ามข้อมติคณะมนตรีความ
มันคงแห่
่
งสหประชาชาติทเ่ี กีย่ วข้อง และร่วมกันปฏิบตั ติ ามความตกลงอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างครบถ้วน ทัง้ นี้
อาเซียนพร้อมใช้เวทีการหารือต่าง ๆ ของอาเซียน โดยเฉพาะกรอบการประชุม ARF ในการอานวยความ
พยายามทางสันติว ิธีของฝ่ ายต่าง ๆ เพื่อ เสริมสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในคาบสมุ ทรเกาหลี และ
เสถียรภาพในภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟิกอย่างยังยื
่ น
๗. และ สี่ ครอบคลุมขึน้ คือการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันให้ครอบคลุมสาขาต่าง ๆ มากขึน้ ในบริบท
ความสัม พัน ธ์ ร ะดับ ทวิภ าคีร ะหว่ า งไทยและสาธารณรัฐ เกาหลี ซึ่ ง ผมรู้ ส ึก เป็ นเกีย รติท่ีไ ด้ ต้ อ นรับ
ประธานาธิบดีมุนฯ ในประเทศไทย ๒ ครัง้ เมื่อเดือนกันยายนและพฤศจิกายน โดยเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน
ผมกับท่านประธานาธิบดีมุนฯ ได้หารือทวิภาคีท่นี ครปูซาน และร่วมเป็ นสักขีพยานในการลงนามบันทึก
ความเข้าใจ ๓ ฉบับ ได้แก่ ความร่วมมือในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ความร่วมมือ ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อ มูลด้านแรงงาน ซึ่งเป็ น
ปั จจัยสาคัญของการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทแ่ี น่นแฟ้ นและครอบคลุมสาขาใหม่ ๆ เพิม่ มากขึน้
๘. สุภาษิตภาษาเกาหลีทว่ี ่า “ในโลกนี้ ไม่มสี งิ่ ใดมีค่าไปกว่ามิตรภาพทีแ่ ท้จริง” พิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจน
ผ่านมิตรภาพที่มคี ่ ายิง่ ระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลีตลอด ๓๐ ปี ท่ผี ่านมา ผมจึงขอใช้โอกาสนี้
ขอบคุณประชาชนสาธารณรัฐเกาหลีและอาเซียนทุกท่านที่ร่วมวางรากฐานมิตรภาพอันดีมาโดยตลอด และ
ถึงเวลาของพวกเราที่จะต่อยอดมิตรภาพที่มคี ่ายิง่ นี้ให้เหนียวแน่ นมากขึ้นในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ภาคประชาชน ซึง่ เป็ นหัวใจสาคัญของประชาคมอาเซียนและความสัมพันธ์อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี
๙. ท้ายทีส่ ุด ในนามของอาเซียน ผมขอขอบคุณสาธารณรัฐเกาหลีอกี ครัง้ ทีเ่ ป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมสุด
ยอดฯ ครัง้ นี้ และให้การต้อนรับทุก ประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างอบอุ่น และขอขอบคุณทุกฝ่ ายที่มีส่ว น
เกีย่ วข้องทีท่ าให้การประชุมครัง้ นี้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้ครับ ขอบคุณมากครับ
๑๐. คัมซาฮัมนีดา

