บทความ
เรื่อง ประเทศไทยเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาคมโลก
เป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป
สวัสดี (ครับ/ค่ะ) ท่านผู้ฟังที่เคารพ กลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคย (ครับ/ค่ะ) กับ
รายการ........ในวันนี้ผู้จัดมีข่าวสารที่มีเนื้อหาสาระน่ารู้มาฝากท่านผู้ฟัง และต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟัง
ทุกท่านที่ติดตามรับฟังข่าวสารจากผู้จัดด้วยดีเสมอมา (ครับ/ค่ะ) ในห้วงที่ผ่านมารัฐบาลภายใต้การนํา
ของท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้พยายาม
เร่งสร้างความเชื่อมั่นในการิหารประเทศให้นานาประเทศได้ทราบถึงศักยภาพของประเทศไทย จนประสบ
ผลสําเร็จเห็นเป็นรูปธรรมมาโดยตลอด รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมสําคัญๆ หลายวาระด้วยกัน ทําให้กลุ่ม
ประเทศต่างๆ เกิดความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยของเราพยายามเดินหน้าพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ และ
ในขณะเดียวกันรัฐบาลไทยก็ได้แสดงถึงความมุ่งมั่นร่วมกับทุกประเทศในการกําหนดแนวทางความร่วมมือ
ของภู มิ ภาค เพื่ อให้ เกิ ดประโยชน์ ต่ อภู มิ ภาคอย่ างเป็ นรู ปธรรม โดยส่ งเสริ มจุ ดแข็ งของศั กยภาพที่
หลากหลาย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อร่วมสร้างประชาคมโลกให้มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนใน
อนาคต ซึ่งแต่ละการประชุมครั้งสําคัญๆ นั้น ประเทศไทยได้แสดงวิสัยทัศน์ที่มีความชัดเจน และเป็น
เป็นรูปธรรม โดยเริ่มจากการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๒๘ และ ๒๙ ที่ประเทศลาวเป็นเจ้าภาพ ต่อ
ด้วยการประชุมที่แสดงถึงความร่วมมือกันสร้างความมั่นคงเตรียมรับภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ คือการ
ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา และ
ครั้งล่าสุดประเทศไทยของเราได้รับเกียติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมที่กรุงเทพมหานคร คือ การ
ประชุ ม สุ ด ยอดกรอบความร่ ว มมื อ เอเชี ย ครั้ ง ที่ ๒ ซึ ่ ง การประชุ ม ทั ้ ง ๓ ครั ้ ง นี ้ ผู ้ จ ั ด เห็ น ว่ า มี
ความสํ า คั ญ และเกี ่ ย วข้ อ งกั บ พี ่ น ้ อ งประชาชนจึ ง จะขอนํ า แนวความคิ ดและนโยบายของท่ าน
นายกรัฐมนตรีรวมทั้งผลการประชุมที่สําคัญๆ มาบอกเล่าเก้าสิบให้ พี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะ
(ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) เรามาเริ่มที่การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๒๘ และ ๒๙ ที่ประเทศลาว
เป็นเจ้าภาพ ในการประชุมครั้งนี้ ถือเป็นช่วงสําคัญของการพัฒนาอาเซียน เนื่องจากเป็นช่วงปีแรกของ
การจัดตั้งประชาคมอาเซียน และมีความคาดหวังสูงว่าการเป็นประชาคมอาเซียนจะนํามาซึ่งผลประโยชน์
มากขึ้นในภูมิภาค ในขณะที่ประชาคมโลกต่างคาดหวังว่า อาเซียนจะมีบทบาทที่สร้างสรรค์และเชิงรุก
มากขึ้น โดยในปีนี้นอกจากจะมีการประชุมระหว่างกลุ่มประเทศในอาเซียนด้วยกันแล้ว ยังได้มีการประชุม
สุดยอดพิเศษกับผู้นําประเทศมหาอํานาจ ได้แก่ สหรัฐอเมริกาและรัสเซีย รวมทั้งมีการทาบทามจีน
เข้าร่วมประชุมในครั้งต่อไปด้วย (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) สําหรับผลการประชุมได้ให้ความสําคัญใน ๘ ประเด็นหลัก ได้แก่ ประเด็นแรก
คือการดําเนินการตามวิสัยทัศน์อาเซียน คริสต์ศักราช ๒๐๒๕ ประเด็นที่สอง คือการลดช่องว่างการพัฒนา
ประเด็นที่สาม คือการอํานวยความสะดวกด้านการค้า ประเด็นที่สี่ คือการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ประเด็นที่ห้า คือการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเด็นที่หก คือการส่งเสริมความเชื่อมโยง

ทางเศรษฐกิจ ประเด็นที่เจ็ด คือสภาวะการจ้างงานในอาเซียน และประเด็นสุดท้าย คือการเสริมสร้าง
ความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพื่ออนุรักษ์ ปกป้องและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ในส่วนของประเทศไทยนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสําคัญกับการขับเคลื่อน
ประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง การสร้างสภาพแวดล้อมที่
มั่นคงปลอดภัย ประชาชนอยู่ดีกินดี ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้หยิบยกประเด็นการส่งเสริม
ให้ประชาคมอาเซียนเป็นประชาคมที่เติบโตอย่างสมดุลใน ๓ เสาความร่วมมือ เสาแรก คือความสมดุลใน
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ ระหว่างอุตสาหกรรมเดิม กับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ เสาที่สอง คือ
-๒การพัฒนาบุคลากรที่เน้นการเพิ่มศักยภาพเยาวชนสําหรับการเตรียมรับสังคมผู้สูงอายุ และเสาสุดท้าย
คือการส่งเสริมการเชื่อมโยงในภูมิภาคและนอกภูมิภาค โดยที่รักษาสมดุลรวมถึงเอกภาพของอาเซียนใน
การรับมือกับความท้าทายต่างๆ นอกจากนี้ การให้อาเซียนเป็นกรอบความร่วมมือและกลไกสําคัญในการ
ส่งเสริมสันติภาพความรุ่งเรืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สิ่งที่สําคัญในการประชุมครั้งนี้ ผู้นําอาเซียนได้
ร่วมลงนามในเอกสารสําคัญ ๑ ฉบับ คือ ปฏิญาณอาเซียนว่าด้วยความเป็นหนึ่งเดียวในการตอบโต้ภัย
พิบัติทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) หลังจากจบจากการประชุมผู้นําอาเซียนแล้วท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เข้ าร่ วมการประชุ มรั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงกลาโหมอาเซี ยนกั บรั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงกลาโหม
สหรัฐอเมริกา ซึ่งการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และแสวงหาแนวทางความ
ร่วมมือด้านความมั่นคงร่วมกัน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประเทศสมาชิกอาเซียน ได้หารือ
มีความเห็นร่วมกันว่า ภัยคุกคามของภูมิภาคปัจจุบัน มีความหลากหลายซับซ้อนและเชื่อมโยงกันมากขึ้น
โดยเฉพาะภัยจากการก่อการร้าย โจรสลัด การโยกย้ายถิ่นฐาน อาชญากรรมข้ามชาติ สงครามไซเบอร์ และ
ภั ยพิ บั ติ ทางธรรมชาติ จํ าเป็ นต้ องได้ รั บความร่ วมมื อจากทุ กประเทศสมาชิ กทั้ งในและนอกภู มิ ภาค
อาเซียนในการประสานงาน พัฒนากลไกสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมกัน เพื่อเตรียมรับมือกับปัญหา
ต่างๆ ที่กําลังจะเกิดขึ้น (ครับ/ค่ะ)
ท่ านผู้ ฟั ง (ครั บ/ค่ ะ) โดยที่ ผ่ านมาอาเซี ยนได้ นํ าศั กยภาพทางทหารของทุ กประเทศสมาชิ ก
มาพัฒนากลไกความร่วมมือ ผ่านการประสานงาน การฝึกร่วม รวมทั้งการแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์
โดยมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมกันขึ้น เพื่อเตรียมการรับมือกับปัญหาและภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้น
ซึ่ ง ประเทศสมาชิ ก นอกภู มิ ภ าค โดยประเทศมหาอํ า นาจได้ มี ส่ ว นสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาเสริ ม สร้ า ง
ขีดความสามารถให้กับอาเซียนให้มีความพร้อมมากขึ้น โดยเฉพาะนโยบายปรับสมดุลของสหรัฐต่อ
ภูมิภาค มีประโยชน์ต่ออาเซียนมาก ซึ่งมีส่วนสําคัญทําให้เกิดการมีส่วนร่วมในการสร้างเสรีภาพ และ
ความมั่นคงของภูมิภาคต่อไป (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ในส่วนของประเทศสหรัฐอเมริกาก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนอาเซียนใน
การเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค และการกระชับความร่วมมือระหว่างกันในภูมิภาคเอเชียถึงแปซิฟิก ซึ่งทุก
ประเทศต้องร่วมกันเสริมความมั่นคงของภูมิภาค ด้วยการเพิ่มพูนเครือข่ายร่วมกันแก้ไขข้อขัดแย้ง เพื่อ

การคงไว้ซึ่งเสรีภาพและอิสรภาพในทุกๆ ประเทศ โดยสหรัฐพร้อมให้การสนับสนุนทุกเรื่องทั้งทวิภาคี
ไตรภาคีร วมถึง พหุภ าคี เพื ่อ รับ มือ กับ ภัย คุก คามต่า งๆ ที ่จ ะเกิด ขึ ้น โดยเฉพาะความร่ว มมือ ด้า น
การต่อต้านการก่อการร้าย ซึ่งมีความจําเป็นต้องร่วมกันส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถด้านข่าวกรอง
การรักษากฎหมาย การตอบโต้การโฆษณาชวนเชื่อ การสร้างความเข้าใจร่วมกัน รวมทั้งการเคารพใน
บูรณภาพแห่งดินแดน ความเสมอภาคและความแตกต่างกัน (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) สําหรับการประชุมครั้งล่าสุดที่เป็นความภาคภูมิใจของประชาชนคนไทย
ทั้งประเทศเป็นอย่างยิ่งที่กลุ่มประเทศสมาชิกเอเชียเชื่อมั่นให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอด
กรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๒ ถือว่าการประชุมครั้งนี้เป็นก้าวสําคัญไปสู่ความร่วมมือและการพัฒนา
อย่ า งยั่ ง ยื น ของภู มิ ภ าคต่ อ ไป ซึ่ ง ทวี ป เอเชี ย ทุ ก ประเทศมี ค วามเป็ น มิ ต รสมั ค รใจที่ จ ะร่ ว มมื อ กั น
ซึ่งปัจจัยพื้นฐานสําคัญเหล่านี้มีความโดดเด่น และมีเอกลักษณ์ ดังนั้นการประชุมครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณ
ที่ดีต่อประชาคมโลกว่า เอเชียพร้อมแล้วที่จะเติบโตอย่างครอบคลุมเป็นเอกภาพ ผนึกกําลังเป็นหนึ่งเดียวกัน
เพื่อเดินหน้าไปสู่ความเป็น “ประชาคมเอเชีย” ที่แท้จริงต่อไปในอนาคต
-๓ท่ า นผู้ ฟั ง (ครั บ /ค่ ะ ) ด้ านนายกรั ฐมนตรี ของไทยได้ กล่ าวถึ งวิ สั ยทั ศน์ ที่ จ ะพั ฒ นาเอเชี ย ไปสู่
การเจริญเติบโตอย่างครอบคลุมอย่างยั่งยืน โดยมีความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ มีความมั่นคงและ
มีสัน ติภาพ มีประชาชนเป็น ศูน ย์กลาง มีพ ลวัต รทางนวัต กรรม มีทรัพยากรมนุษ ย์ที่มีคุณ ภาพและ
ขี ด ความสามารถในการรั บ มื อ กั บ ความท้ า ทายใหม่ ๆ ของโลก โดยมี เ ป้ า หมายทิ ศ ทางที่ จ ะสร้ า ง
“ประชาคมเอเชีย” ต่อไปในอนาคต โดยจะต้องผลักดันความร่วมมือใน ๖ เสาหลักของความร่วมมือเอเชีย
ที่ส อดคล้อ งและสนับ สนุน การบรรลุเ ป้า หมายการพัฒ นาที่ยั่ง ยืน ของสหประชาชาติใ นปี ๒๕๗๓
ซึ่งประกอบไปด้วย เสาแรก คือความสัมพันธ์ ระหว่างความมั่นคงทางอาหาร น้ํา และพลังงาน เสาที่สอง
คื อ ความเชื่ อ มโยงทางเศรษฐกิ จ เสาที่ ส าม คื อ วิ ท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม เสาที่ สี่
คือการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เสาที่ห้า คือวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และเสาสุดท้าย
คือการส่งเสริมแนวทางสู่การพัฒนาที่ทั่วถึงอย่างยั่งยืน โดยเน้นความเป็นหุ้นส่วนของทุกภาคส่วน
ทั้งรัฐบาล เอกชน และประชาชน เพื่อให้ความร่วมมือในเสาหลักทั้ง 6 ประสานสอดคล้องเกิดประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ในห้วงที่ผ่านมาประเทศไทยได้เป็นผู้นําในการพัฒนาที่ครอบคลุมและยั่งยืน
ซึ่งไทยให้ความสําคัญผลักดันความร่วมมือร่วมกันมาโดยตลอดในช่วงที่เป็นประธานกลุ่มความร่วมมือ
เอเชีย และกลุ่ม ๗๗ โดยได้ให้แนวความคิดในการพัฒนาประเทศไม่ได้เน้นที่การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่ได้พัฒนาคุณภาพความสมดุลและความสุขของประชาชนควบคู่ไปด้วย
โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มุ่งให้เกิดความเป็นเอกภาพ
ระหว่างมิติของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ กับด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาที่
ยั่งยืนครอบคลุมอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันประเทศสมาชิกกลุ่มความร่วมมือเอเชีย ต่างมีประสบการณ์
องค์ความรู้ที่สามารถแบ่งปันแลกเปลี่ยนเพื่อช่วยเสริมซึ่งกันและกัน สร้างความแข็งแกร่งไปด้วยกัน

การผสมผสานความแตกต่างและความแข็งแกร่งของประเทศสมาชิกจะเป็นพลังสร้างความแข็งแกร่ง
ยิ่งขึ้นร่วมกัน (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) นี่คือความมุ่งหวังของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาประเทศไทย จึงทุ่มเททั้งกําลังกาย
สติปัญญา มุ่งมั่น และตั้งใจจริง ด้วยอยากเห็นพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคง
มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน โดยการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือกับทุกประเทศทุกกลุ่มทั่วโลก เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันยกระดับความสามารถในการปรับตัวของประเทศไทยเรานั้นให้ดีขึ้น ฉะนั้นผู้จัดจึงอยากให้
พี่น้องประชาชนคนไทยเชื่อมั่น โดยให้ความร่วมมือในการทํางานของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่จะนําพาประเทศไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอน จึงขอความร่วมมือจากพี่น้อ ง
ประชาชนช่วยกันสอดส่องผู้ที่กระทําผิดกฎหมาย รวมทั้งขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยคนทุกคนจงรักกัน
และสามัคคีต่อกันไว้ อย่าให้ใครมาทําร้ายประเทศไทยของเราได้นะ (ครับ/ค่ะ) สวัสดี (ครับ/ค่ะ)
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