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พี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรักทุกท่าน
ท่านเลขาธิการอาเซียน
ท่านรัฐมนตรี
ฯพณฯ เอกอัครราชทูต
ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
และแขกผู้มีเกียรติ สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ทกุ ท่าน

ผมรู้ สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ เป็ นประธานเปิ ดตัวการเป็ นประธานอาเซียนในประเทศไทย ในงาน “รวม
ใจประสาน...สู่ประธานอาเซียน” ในวันนี ้ โดยเราจะเริ่ มปฏิบัติหน้ าที่ประธานอาเซียนอย่างเป็ น
ทางการต่อจากสิงคโปร์ ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ หรื อในอีกเพียง ๑๐ วันหลังจากนี ้
เมื่ อ ๕๐ ปี ที่แล้ ว อาเซีย นได้ ถื อ กํ า เนิ ด ขึน้ ในประเทศไทย ปั จ จุบัน ประกอบด้ ว ย ๑๐ ประเทศ
ประชากรกว่า ๖๐๐ ล้ านคน มีเศรษฐกิจใหญ่เป็ นลําดับ ๖ ของโลก มีบทบาทที่สร้ างสรรค์และเป็ น
ที่ยอมรับของนานาประเทศ ดังนัน้ การที่เราได้ มีโอกาสเป็ นประธานอาเซียน จึงเป็ นภารกิจสําคัญ
อย่างยิ่งที่ประเทศไทยได้ รับมอบหมาย นับเป็ นเกียรติสําหรับประเทศไทยและประชาชนชาวไทย ที่
พวกเราควรภูมิใจ
แนวคิดหลักในการเป็ นประธานอาเซียนที่ไทยจะเป็ นเจ้ าภาพ ก็คือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้ าวไกล ยัง่ ยืน”
“ร่ ว มมื อ

ร่ ว มใจ” ปั จจุบันประเทศต่ า ง ๆ ในโลกนี ม้ ี ค วามเชื่ อ มโยงกัน อย่ า งลึก ซึง้ ไม่ ว่ า ด้ า น
เศรษฐกิจ สังคม หรื อความมัน่ คง ประเทศไทยต้ องมีเพื่อน ประชาคมอาเซียนของเราต้ องมีเพื่อน
เราจําเป็ นต้ องพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน เพื่อแก้ ไขปั ญหาร่ วมกันหรื อใช้ ประโยชน์จากโอกาสต่าง ๆ
ที่เกิดขึ ้น
ในงานวันนี ้ เป็ นที่น่ายินดีที่เรามีผ้ แู ทนประชาชนทัว่ ประเทศ ทังนั
้ กเรี ยน นิสิต นักศึกษา ซึง่ เป็ นคน
รุ่ นใหม่ที่มีพลังสร้ างสรรค์ ภาครัฐ และเอกชน ภาคประชาสังคม ดารานักแสดง บุคคลที่มีชื่อเสียง
ในสังคมและสื่อมวลชน ที่จะต้ องร่วมขับเคลื่อนการเป็ นประธานอาเซียน เรามีเยาวชนทีมหมูป่า ซึง่
เป็ นสัญลักษณ์ของพลังแห่งความร่วมมือของไทยกับมิตรประเทศในการก้ าวข้ ามอุปสรรค ส่งผลให้
เกิ ดสิ่งที่ มหัศจรรย์ ได้ นอกจากนี ้ เรามี นักวอลเลย์ บอลหญิ งที มชาติไทยที่ เก่ งระดับโลก ที่ เป็ น

ตัวอย่างของความสามัคคีและความเป็ นนํ ้าหนึ่งใจเดียวกัน เป็ น “ทีม” ซึ่งนํามาซึ่งความหวัง แรง
บันดาลใจ และความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน รวมทังทุ
้ กท่านที่พร้ อมใจกันมาร่วมงานในวันนี ้
อาเซียนก็ต้องทํางานเป็ นทีมเช่นเดียวกัน จึงจะมีพลัง สมาชิกในทีมก็คือประเทศและประชาชนทุก
คนในอาเซียน คนไทยทัง้ ๖๗ ล้ านคน เป็ นส่วนหนึง่ ของประชาคมอาเซียน ซึง่ จะเป็ นพลังสร้ างสรรค์
ในการแก้ ไขปั ญหาของพวกเรากันเอง ในภูมิภาคและของโลก อาเซียนจึงต้ องมี ความสามัคคี
ร่ วมมือร่ วมใจกัน เชื่อมโยงกัน ในขณะเดียวกัน อาเซียนก็ต้องเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดี และ
สร้ างความเชื่ อมโยงอย่างไร้ รอยต่อกับมิตรประเทศภายนอกภูมิภาค บนพื ้นฐานของเอกภาพ
อาเซียนและหลักการสามเอ็ม ( 3Ms) ก็คือ การไว้ เนื ้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน ( mutual trust) ความ
เคารพซึง่ กันและกัน (mutual respect) และผลประโยชน์ร่วมกัน (mutual benefit) เพื่อนําไปสู่
ความเจริญรุ่งเรื องและสันติภาพที่ยงั่ ยืนในทุกมิติ
“ก้ าวไกล” ก็คือ การก้ าวสู่อนาคตให้ ทน
ั โลกที่เต็มไปด้ วยการแข่งขันและความท้ าทาย การยืนอยู่

กับที่ก็ไม่แตกต่างกับการถอยหลัง เราจึงต้ องเตรี ยมความพร้ อมให้ ชาวไทยและชาวอาเซียนเข้ าสู่ยคุ
๔.๐ อย่างมีประสิทธิ ภาพ ได้ รับประโยชน์ จากความก้ าวหน้ าด้ านเทคโนโลยี และการก้ าวเข้ า สู่
ดิจิทลั อาเซียน เพื่อมาพัฒนาชีวิตความเป็ นอยู่ เพิ่มพูนรายได้ ให้ แก่ประชาชนในอาเซียนโดยไม่ทิ ้ง
ใครไว้ ข้างหลัง นอกจากนี ้ เราจะได้ รับประโยชน์จากที่ไทยจะเป็ นที่ตงของศู
ั้
นย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัย
อย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม ศูนย์ ความร่ วมมืออาเซียน-ญี่ ปุ่นเพื่อพัฒนาบุคลากรด้ านความ
มัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ และการพัฒนาเครื อข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน เป็ นต้ น
“ยัง่ ยืน” หมายความถึงการพัฒนาในทุกด้ าน เพื่อความกินดีอยู่ดี ความปลอดภัยของประชาชน ซึง่

จะต้ องคํานึงถึงความยัง่ ยืนในระยะยาว ผมจึงหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าอาเซียนจะร่ วมมือกันส่งเสริ มการ
พั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ซึ่ ง เป็ นวาระของโลก ประเทศไทยยึ ด ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึง่ สมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ได้ ทรง
สืบสานพระราชปณิธานมาอย่างต่อเนื่อง โดยนํามาเป็ นแนวทางส่งเสริ มการพัฒนาสู่เศรษฐกิจสี
เขียว มีเกษตรกรที่ร้ ู จกั ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร และเมืองสมัยใหม่ที่ใช้ เทคโนโลยีใน
การจัดการ เพื่อลดผลกระทบด้ านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศของโลกในปี หน้ า ไทยจะ
เป็ นสถานที่สําหรับการจัดตังศู
้ นย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารื อด้ านการพัฒนาที่ยงั่ ยืน จะมี
การประชุมหารื อในอาเซียนเพื่อลดขยะทะเลและพลาสติก เป็ นต้ น ถุงผ้ าที่ระลึกของงานวันนี ้ ท่าน
สามารถนําไปใช้ ประโยชน์แทนถุงพลาสติก สอดคล้ องกับแนวทางการจัดการประชุมตลอดทังปี
้ ใน
ปี หน้ านี ้ที่จะจัดเป็ นการประชุมสีเขียวที่คํานึงต่อสิ่งแวดล้ อม

พี่น้องประชาชนชาวไทย
แขกผู้มีเกียรติทกุ ท่าน

ผมถือว่าคนไทยทุกคนมีส่วนร่วมในการเป็ นเจ้ าภาพอาเซียนในครัง้ นี ้ อย่างเช่นเยาวชน ๓๒๑ คน ที่
ส่งผลงานเข้ าร่ วมการประกวดโลโก้ ของการเป็ นประธานอาเซียนของไทย ซึง่ ได้ จดั แสดงไว้ บริ เวณ
ด้ านหน้ าของงาน และหนึ่งในนัน้ มีผลงานของเด็กอายุ ๘ ขวบด้ วย ผมขอแสดงความยินดีกบั นาย
เขมพงศ์ รุ่งสว่าง และนางสาวชยุตา หอมหนัก เยาวชนเจ้ าของผลงานโลโก้ ที่ไทยได้ เลือกใช้ ตลอดปี
ที่ไทยดํารงตําแหน่งประธานอาเซียน ซึ่งแนวคิดโลโก้ รูปพวงมาลัยเป็ นสัญลักษณ์ ไทยที่หมายถึง

การต้ อนรับ นอกจากนี ้ การร้ อยเรี ยงของดอกไม้ ในมาลัยอย่างสวยงามสื่อถึงความเป็ นอั นหนึ่งอัน
เดียวกัน ความร่วมมือและการช่วยเหลือเกื ้อกูลกันของประชาคมอาเซียน
สุดท้ ายนี ้ ผมขอฝากไว้ ว่า ปี ๒๕๖๒ จะเป็ นอีกปี ที่สําคัญมากสําหรับประเทศไทย เพราะนอกจาก
จะเป็ นปี ที่จะมีพิธีบรมราชาภิเษก และการเลือกตังไปสู
้ ่การเป็ นประชาธิปไตยที่ยงั่ ยืนแล้ ว ไทยเรา
จะได้ แสดงบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนและการเปิ ดบ้ านของเราเพื่อต้ อนรับ
ผู้นํา แขกต่างบ้ านต่างเมือง ทังเพื
้ ่อนอาเซียน และประเทศคู่เจรจาอาเซียน ไทยจะเป็ นเจ้ าภาพ
จัดการประชุมกว่า ๑๘๐ การประชุม ทังในเมื
้
องหลักและเมืองรองทัว่ ประเทศ ในห้ องนี ้ก็มีผ้ แู ทน
จากจัง หวัด ต่ า ง ๆ จากทุก ภูมิ ภ าคที่ จ ะเป็ น เจ้ า ภาพการประชุม อาเซี ย นต่ าง ๆ ในปี ห น้ า จะมี
ผู้เข้ าร่ วมการประชุมที่ไทยเป็ นจํานวนมาก เงินหมุนเวียนในประเทศจะมากขึ ้น ถ้ าเขาประทับใจ
ไทย เขาก็จะกลับมาเที่ยวอีก และผมขอถือโอกาสนี ้ เชิญชวนคนไทยทุกคนทังประเทศ
้
ร่วมแรงร่ วม
ใจกันเป็ นเจ้ าภาพที่ ดี เพื่อให้ เราสามารถจัดการประชุมต่างๆ ให้ เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อยและ
ประสพผลสําเร็ จ สมศักดิ์ศรี ประเทศและประชาชนชาวไทย เป็ นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาชาติ
และผมขอยํ า้ ด้ ว ยว่ า ทุก ท่า นไม่ ไ ด้ ทํา เพื่ อ ประเทศไทยเท่ า นัน้ แต่ ทุก คนทํ า เพื่ อ อาเซี ย น และ
ความสํ าเร็ จของอาเซีย นจํ า เป็ นต้ องอาศัยความร่ วมมื อ ร่ ว มใจของทุก ภาคส่ วนเพื่อ ขับ เคลื่ อ น
ประชาคมอาเซียนไปข้ างหน้ าอย่างก้ าวไกลและยัง่ ยืน
ผมขอขอบคุณพันธมิตรทุกภาคส่วนที่มีส่วนสนับสนุนการทํางานให้ เกิดความสําเร็ จของการจัดงาน
ในวันนี ้ และจะมีส่วนร่วมขับเคลื่อนในการเป็ นประธานอาเซียนของไทยในปี หน้ า ขอขอบคุณแขกผู้
มีเกียรติทกุ ท่านที่มาร่วมงานในวันนี ้กันอย่างคับคัง่ และอบอุ่น และขอบคุณคนไทยทุกคน ขอบคุณ
ท่านเลขาธิการอาเซียน ขอบคุณครับ

