ร่างคากล่าวของ
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
สาหรับการแถลงข่าวร่วม (Joint Press Conference)
ของการประชุมผู้นากรอบความร่วมมือลุ่มน้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครัง้ ที่ ๑
ณ ห้อง ๑๐๔-๑๐๕ ศูนย์การประชุม BEXCO นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี
วันพุธที่ ๒๗ พฤศจิ กายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๔๐ – ๑๒.๐๐ น.
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สวัสดีครับ
ผมขอขอบคุณ ฯพณฯ มุน แช-อิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีและกระทรวงการต่างประเทศ รวมทัง้ หน่ วยงานที่
เกีย่ วข้องทัง้ หมดของทัง้ สองประเทศทีม่ สี ่วนร่วมทาให้การจัดประชุมครัง้ ประวัตศิ าสตร์น้ี ประสบความสาเร็จอย่างดี นับเป็ น
การต่อยอดจากการประชุมสุดยอดอาเซียน–สาธารณรัฐเกาหลี รวมทัง้ ยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและ
สมาชิกลุ่มน้ าโขงขึน้ สู่ระดับสูงสุด ผมในฐานะประธานร่วมมีความยินดีเป็ นอย่างยิง่ ในผลสาเร็จทีพ่ วกเราได้บรรลุร่วมกันใน
วันนี้
พวกเราผูน้ า ได้เห็นพ้องกันว่า ในระยะเวลาการก่อตัง้ เพียง ๘ ปี กรอบความร่วมมือลุ่มน้าโขง–สาธารณรัฐเกาหลีเป็ นกรอบ
ความร่วมมืออนุ ภูมภิ าคทีม่ พี ลวัตมากที่สุดกรอบหนึ่ง พวกเราชื่นชมความมุ่งมั ่นและความชัดเจนของรัฐบาลเกาหลีทไ่ี ด้
พัฒนากลไกการทางานทีม่ รี ะบบทีท่ ่านประธานาธิบดีมุนได้ประกาศทีจ่ ะผลักดันกรอบความร่วมมือให้สอดคล้องกับ ACMECS
มากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ กลุ่มประเทศลุ่มน้าโขงยังขอขอบคุณรัฐบาลเกาหลีทเ่ี ป็ นประเทศแรกทีพ่ จิ ารณาประกาศสนับสนุ นเงิน
จานวน ๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในกองทุนเพื่อการพัฒนาของ ACMECS
ในการประชุมครัง้ นี้ ประเทศสมาชิกลุ่มน้ าโขงได้ร่วมกันรับรองปฏิญญาแม่น้ าโขง-แม่น้ าฮัน ซึ่งพวกเรามีความยินดีจากใจ
จริงทีส่ าธารณรัฐเกาหลีได้จดั ทาขึน้ เพื่อเป็ นยุทธศาสตร์และแผนการดาเนินงานกับอนุ ภูมภิ าคลุ่มน้ าโขง โดยสอดคล้องกับ
นโยบายมุ่งใต้ใหม่ของท่านประธานาธิบดีมุน และการประกาศวิสยั ทัศน์แม่โขง-เกาหลี ในการเยือนอนุภูมภิ าคลุ่มน้าโขงเมื่อ
เดือนกันยายนทีผ่ ่านมา นอกจากนี้ ปฏิญญานี้ยงั สอดคล้องกับแผนแม่บท ACMECS ของประเทศลุ่มน้ าโขงเพื่อการพัฒนาที่

ยั ่งยืน อีก ด้ว ย ผมยัง ได้ก ล่ า วชื่น ชมรัฐบาลเกาหลีท่ีไ ด้พ ัฒ นาให้ก รอบความร่ ว มมือ ลุ่ ม น้ า โขงกับ ส าธารณรัฐเกาหลีมี
องค์ประกอบครบถ้วน ได้แก่ แผนงาน กองทุน สถาบันติดตามผล และกิจกรรมคู่ขนานของภาคเอกชน ทัง้ หมดนี้สะท้อนให้
เห็นถึงความจริงใจและตัง้ ใจจริงของรัฐบาลเกาหลีต่อประเทศลุ่มน้าโขง
ผมได้เสนอต่อทีป่ ระชุมใน ๓ ประเด็น อันสอดคล้องกับสามเสาหลักของนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ดังต่อไปนี้
ข้อแรก ในเรื่องของประชาชน ไทยจะสนับสนุ นความใกล้ชดิ และการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนสาธารณรัฐเกาหลีและ
ประเทศลุ่มน้าโขงผ่านความร่วมมือด้านการศึกษา โดยตัง้ เป้ าให้มกี ารเพิม่ จานวนนักศึกษาระหว่างกันเพิม่ ขึน้ เท่าตัวภายใน
ปี ๒๕๖๗ หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ ๒๐ ทุกปี และได้เสนอให้มกี ารจัดกิจกรรมเพื่อเพิม่ การแลกเปลี่ยนภาคประชาชน อาทิ การ
แลกเปลีย่ นนักวิชาการและอาจารย์ ทัง้ นี้ ไทยพร้อมสนับสนุนสาธารณรัฐเกาหลีในการดาเนินโครงการปี แห่งการแลกเปลี่ยน
ทางวัฒนธรรมและการศึกษา ในปี ๒๕๖๔ ซึ่งจะฉลองครบรอบ ๑๐ ปี ของความร่วมมือของเรา นอกจากนี้ ผมได้ย้าถึงการ
ก้าวเข้าสู่สงั คมผู้สูงอายุของพวกเรา ซึ่งเป็ นเรื่องที่ทา้ ทายทีพ่ วกเรากาลังเผชิญ ในส่วนของไทยได้สนับสนุ นหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า และแผนงานทีส่ าธารณรัฐเกาหลีจะดาเนินการในอนุ ภูมภิ าคลุ่มน้ าโขง พร้อมทัง้ จะแบ่งปั นประสบการณ์
ร่วมกับสมาชิก
ข้อสอง ในเรื่องความเจริญรุ่งเรือง ผมเห็นว่าความเชื่อมโยงในทุกมิติ เป็ นปั จจัยทีส่ าคัญในการพัฒนาและการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ความมั ่งคั ่งและเจริญรุ่งเรืองนัน้ ต้องอาศัยการสร้างความเชื่อมโยงเพื่อนาพาประเทศและอนุ ภูมภิ าคเข้าสู่ห่วง
โซ่อุปทานของโลก ซึ่งรวมทัง้ เราจะต้องให้ความสาคัญต่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อก้าวเข้าสู่
การปฏิวตั อิ ุตสาหกรรม ๔.๐ ผมจึงได้เสนอให้มกี ารแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์จากสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อสนับสนุ น
SMEs และ MSMEs ของประเทศลุ่มน้ าโขงให้มคี วามสามารถด้านดิจท
ิ ลั เพื่อทีจ่ ะสามารถเข้าสู่ตลาดพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ซ่งึ
พวกเราสามารถใช้เวทีการประชุมภาคธุรกิจกรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ช่วยสร้างขีดความสามารถ
ให้แก่ภาคธุรกิจ SMEs / MSMEs เหล่านี้ได้
ไทยได้เป็ นเจ้าภาพจัดการประชุม ภาคธุรกิจกรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครัง้ ที่ ๗ เมื่อเดือนตุลาคม
๒๕๖๒ ทีก่ รุงเทพฯ เราได้เน้นหัวข้อการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของ SMEs เพื่อการเติบโตอย่างยั ่งยืน
ในโอกาสนี้ ผมขอแสดงความยินดีทเ่ี มื่อวานนี้ ภาคธุรกิจของประเทศสมาชิกลุ่มน้ าโขงและสาธารณรัฐเกาหลี ได้ร่วมกัน
จัดตัง้ สภาธุรกิจลุ่มน้ าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลีขน้ึ ผมเชื่อมั ่นว่า สภาธุรกิจฯ จะเป็ นกลไกสาคัญทีจ่ ะทาให้ภาคเอกชนของ
เรามีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชดิ ยิง่ ขึน้
ข้อ ๓ เรื่องสันติภาพ ไทยเห็นพ้องกับสาธารณรัฐเกาหลีเกี่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ท่กี ระทบต่อสันติภาพและควา ม
มั ่นคงในภูมภิ าค ไม่ว่าจะเป็ น ปั ญหาสิง่ แวดล้อม การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ การจัดการทรัพยากรน้ า และปั ญหาภัย

พิบ ัติ ซึ่ง ผมได้เ สนอให้ประเทศสมาชิก ลุ่ มน้ า โขงใช้ป ระโยชน์ จากเทคโนโลยีอ วกาศและภูมิสารสนเทศที่ทนั สมัยของ
สาธารณรัฐเกาหลีในการพยากรณ์สภาวะน้ าท่วมและภัยแล้ ง ในระยะยาวเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า รวมทัง้ ได้
แสดงความชื่นชมสาธารณรัฐเกาหลีทจ่ี ะจัดตัง้ ศูนย์วจิ ยั ร่วมทรัพยากรน้าลุ่มน้าโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ทีเ่ กาหลี ผมได้เน้นย้า
ว่าน้ าและแม่น้ าโขง ก็เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ทห่ี ล่อเลี้ยงร่างกายของประเทศสมาชิก และเราจะได้ประโยชน์อย่างมาก
หากสามารถร่วมมือกับรัฐบาลเกาหลีเพื่อการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพและมีความยั ่งยืน
นอกจากนี้ ในประเด็นสถานการณ์ของโลก ผมได้ย้าถึงการให้ความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการรักษาสันติภาพ เสถียรภาพและ
ความเจริญรุ่งเรืองของภูมภิ าค และตระหนักว่าคาบสมุ ทรเกาหลีทป่ี ราศจากอาวุธนิวเคลียร์มคี วามสาคัญยิง่ ต่อเสถียรภาพ
และ ความมั ่นคงของภูมภิ าคและของโลก จึงคงยึดมั ่นและปฏิบตั ติ ามข้อมติของคณะมนตรีความมั ่นคงแห่งสหประชาชาติ
และพันธกรณีระหว่างประเทศต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีอย่างเคร่งครัด
ท่านทัง้ หลายครับ สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณท่านประธานาธิบดีมุนอีกครัง้ สาหรับการเป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับผูน้ าครัง้
แรก ท่ามกลางบรรยากาศฉันท์มติ รและประสบผลสาเร็จอย่างยิง่ พวกเราสมาชิกทุกประเทศพร้อมที่จะร่วมมือกันเพื่อ
ส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั ่งยืน พร้อมนี้ เราขอแสดงความยินดีกบั เวียดนามทีจ่ ะเป็ นประธาน
ร่วมกับสาธารณรัฐเกาหลีในห้วงปี หน้านี้ดว้ ยครับ
ขอบคุณครับ
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