การสรางความพรอมสําหรับการเปนประธานอาเซียนในป 2562
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 ไปจนครบหนึ่งขวบปเต็ม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประเทศไทยจะเริ่ม
ปฏิบัติหนาที่การเปนประธานอาเซียนอยางเปนทางการ ซึ่งในโอกาสที่เลขาธิการอาเซียน เดินทางมาเยือนประเทศ
ไทย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ที่ผานมา รัฐบาลไทยไดจัดงาน “รวมใจประสาน สูประธานอาเซียน” ขึ้น ณ ทําเนียบ
รัฐบาล ถือเปนการเปดตัว และแสดงออกถึงความพรอมของไทย สําหรับการเปนประธานอาเซียนในปหนา ดวย
ความมุงมั่น สําหรับการจัดงานครั้งสําคัญนี้ ไดรับความรวมมือ รวมใจ จากผูแทนทุกภาคสวน ทั้งคณะทูตจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียน เยาวชน นักศึกษา ภาคเอกชน ศิลปน ดารา ผูมีชื่อเสียง นักกีฬา รวมไปถึงผูที่ทํางาน
เกี่ยวของกับอาเซียนโดยตรง ตางไดมารวมกิจกรรม ดวยความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน หรือเปน “ทีมประเทศไทย”
เพื่อรวมมือกันขับเคลื่อนความรวมมือดานตาง ๆ ของอาเซียน และเปนเจาบานที่ดี ใหสอดคลองกับแนวคิดหลักใน
การเปนประธานอาเซียนของไทย ที่ตั้งไว คือ “รวมมือ รวมใจ กาวไกล ยั่งยืน”
สําหรับการเปนประธานอาเซียนนั้น นับเปนโอกาสของประเทศที่จะเกิดขึ้นเพียง 1 ครั้งเทานั้นในทุก ๆ
10 ป โดยในชวงเวลาหนึ่งปนี้ ประเทศไทยและพี่นองประชาชนชาวไทย ควรใชโอกาสนี้ ในการชวยกันผนึกพลัง
ขับเคลื่อนใหประชาคมอาเซียนมีความเติบโตกาวหนา มีนวัตกรรม สรางอาเซียนใหเปนหนึ่งเดียว มีความเชื่อมโยง
ทั้งในและนอกภูมิภาค เกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมทั้ง ยกระดับบทบาทของประเทศไทยในภูมิภาค โดยการทํา
หนาที่ประธานอาเซียนของสิงคโปร ในป 2561 ที่กําลังจะหมดลง นับไดวาประสบความสําเร็จอยางมากในการ
ขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนใหมีความเขมแข็ง และสรางนวัตกรรมอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งประเทศไทยจะสานตอ
ประเด็นที่อาเซียนไดใหความสําคัญในปนี้ โดยเฉพาะเรื่องเครือขายเมืองอัจฉริยะอาเซียน เพื่อสรางความตอเนื่อง
และใหเกิดผลอยางยั่งยืนใหกับประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ ประเทศไทยจะมุงเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ
ภูมิภาค พยายามแกไขขออุปสรรคที่ทําใหความรวมมือตาง ๆ เปนไปอยางลาชา ผลักดันใหเกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว
รวมทั้งการเสริมสรางความเปนหุนสวนใน ASEAN และภาคีภายนอก เพื่อใหบรรลุเปาหมายอาเซียน อาทิ เปน
ประชาคมที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง ไมทิ้งใครไวขางหลัง และมองไปในอนาคต เพื่อใหเกิดการเติบโตและ
พัฒนาการที่ยั่งยืน
ในการทําหนาที่ประธานอาเซียนนี้ ไทยจะเปนเจาภาพจัดการประชุมกวา 180 การประชุม ทั้งใน
กรุงเทพฯ เมืองหลัก และเมืองรองทั่วประเทศ ซึ่งจะสงผลโดยตรงในการกระตุนเศรษฐกิจ และการทองเที่ยวของ
ประเทศไดเปนอยางดี นอกจากนี้ ยังจะสรางประโยชน จากความรวมมือดานตาง ๆ ใหกับพี่นองประชาชนใน
หลากหลายกลุม ทั้งภาคธุรกิจ ภาครัฐ และสถาบันการศึกษาตาง ๆ ซึ่งการเดินทางเขามาเห็น เขามาสัมผัสกับคน
ไทย ธุรกิจไทย สถานที่ทองเที่ยวไทย ก็จะเอื้อตอการสรางความสัมพันธทางธุรกิจ และประชาชนไดดีขึ้น คนไทย
ทุกคนจึงควรเตรียมตัวเปดบานของเรา เปนเจาบานที่ดี ในการตอนรับผูนําและผูเขารวมประชุม ที่แขกตางบาน
ตางเมือง ทั้งเพื่อนอาเซียนและประเทศคูเจรจาอาเซียนจากทั่วโลก เพื่อใหการประชุมตาง ๆ เปนไปดวยความ
เรียบรอย ไดผลอยางที่มุงหวัง และยังสรางความประทับใจใหกับผูมาเยือน จนอยากจะหวนกลับมาเยือนบานเรา
อีก ซึ่งถือเปนการประชาสัมพันธประเทศและการทองเที่ยวไดเปนอยางดี นอกจากนี้ ทุกภาคสวนควรเขารวมเปน
พลังของการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนในทุกมิติ โดยรวมกันผลักดันการพัฒนาอาเซียนไปพรอม ๆ กับประเทศ
สมาชิก โดยไมทิ้งใครไวขางหลัง เพื่อสรางสังคมอาเซียนที่สงบสุข เขมแข็ง และกาวหนาอยางยั่งยืน
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ทั้งนี้ การเปนประธานอาเซียนนั้น ไมใชเรื่องที่รัฐบาลจะสามารถขับเคลื่อนใหลุลวงเพียงฝายเดียวได แต
เปนเรื่องของคนไทยทุกคน เราในฐานะคนไทย ตางมีสวนที่จะชวยสรางความประทับใจใหผูมาเยือน ตั้งแตกาวแรก
ที่เดินทางมาถึง ดวยการใหบริการ และการแสดงน้ําใจ อาทิ “อาเซียน เลน” สําหรับการบริการและการอํานวย
ความสะดวกในการเดินทาง การใหบริการอื่น ๆ สําหรับอาคันตุกะ นอกจากจะตองซื่อตรงแลว ควรคํานึงถึงความ
สะดวกสบาย สะอาด และเปนระเบียบเรียบรอย ชาวบาน รานรวง ตองดูแลรักษาหนาบานใหนามอง ไมมีขยะ
รานอาหาร รานขายของ ซึ่งปจจุบันทราบวาพยายามรณรงค “งด ลด เลิก” พลาสติก - โฟม ไดเปนจํานวนมาก
พรอมหันมาใชวัสดุรีไซเคิล เพื่อลดปริมาณขยะและลดโลกรอน ซึ่งสอดรับกับแนวความคิดของไทยในฐานะ
ประธานอาเซียนในครั้งนี้ ที่ตองการจัดการประชุมแบบ “Green Meeting” เพื่อใหสมาชิกอาเซียนและคูเจรจาทั่ว
โลกที่มาเยือน ไดเห็นความรวมมือรวมใจของเรา
จากการที่ไทยจะเปนประธานอาเซียนในปหนานี้ รัฐบาลไดมีแผนงานโครงการจํานวนมากของหนวยงาน
ตาง ๆ และกระทรวงที่เกี่ยวของที่ไดตระเตรียมไว เพื่อชาวอาเซียนในภาพรวม อาทิ การประกาศใหป 2562 เปนป
วัฒนธรรมอาเซียน โดยกระทรวงวัฒนธรรมไดจัดทําแผนงาน กิจกรรม และโครงการตาง ๆ ตลอดทั้งป ทั้งใน
อาเซียนและทั่วโลก เพื่อสงเสริมบทบาทของไทย และเชิดชูเกียรติภูมิของอาเซียน ดวยมิติทางวัฒนธรรม โดยมี
ประเทศไทยเปนผูประสานงานความรวมมือกับ ประเทศสมาชิกอาเซียนและคูเจรจา และเพื่อเผยแพรวัฒนธรรม
อาเซียนในเวทีโลก อาทิ หนังสือวิวิธอาเซียน ฉบับภาษาอังกฤษ และหนังสือมรดกอาเซียน มรดกโลก ซึ่งจะ
รวบรวมขอมูลแหลงมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติที่สําคัญของอาเซียน เทศกาลภาพยนตรอาเซียน
เทศกาลหุนอาเซียน และเปดตัวภาพยนตร แอนิเมชั่น เรื่อง “รามเกียรติ์” (หรือ รามายณะ) อันเปนมรดกรวม
ทางวัฒนธรรมของอาเซียน งานเทศกาลมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม มหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน ในโอกาส
เฉลิมฉลอง 237 ปกรุงรัตนโกสินทร กิจกรรมวัฒนธรรมสัญจรอาเซียนสูโลก โดยจะจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม
รวมกันในยุโรปและเอเชีย รวมทั้งนิทรรศการ ASEAN Street Food อีกดวยทั้งหมดนี้ เรามีวัตถุประสงคเพื่อใชมิติ
ทางวัฒนธรรมในการสงเสริมบทบาทของไทย ในฐานะประธานอาเซียน ภายใตนโยบายการทูตทางวัฒนธรรม เพื่อ
ผสานอาเซียนใหเปนหนึ่งเดียว ดวยอัตลักษณที่งดงาม และความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเชิดชูเกียรติภูมิ
ของอาเซียน ใหโดดเดนเปนที่ยอมรับในเวทีโลก นอกจากนี้จะเปนการผนึกกําลังของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อ
จะสรางบทบาทเชิงรุกในประชาคมโลกตอไปดวย
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