
ค ากล่าวเปิดงานของ 

พลอากาศเอก ประจิน จัน่ตอง 

รองหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ฝ่ายเศรษฐกิจ 

 

แนวทางการปฏิรปูเพื่อมุ่งไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจและความรุง่โรจน์ 

 

เรยีนท่านผูม้เีกยีรตทิัง้หลาย 

 

ผมตอ้งขอขอบคุณตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, บล.ภทัร และธนาคารแห่งอเมรกิา และเมอรลิ ลนิช ์ทีไ่ดเ้ชญิผมมาใน

การสมัมนาไทยแลนดโ์ฟกสั 2014 กระผมใคร่จะขอกล่าวตอ้นรบับรรดาผูเ้ขา้ร่วมประชุมทัง้หลาย ส าหรบัผูม้าเยอืนชาว

ต่างประเทศ  กระผมหวงัว่าคุณจะรูส้กึอบอุ่นกบัการตอ้นรบัของประชาชนชาวไทย และขอใหท้่านมคีวามสขุในการเดนิทาง

มาเมอืงไทยครัง้นี้  ขอใหผ้มเริม่ดว้ยการกล่าวว่าตอนน้ีคุณกไ็ดเ้หน็ดว้ยตาของคุณเองแลว้ว่าประเทศไทยนัน้กลบัมาสูค่วาม

เป็นปกตแิลว้ และตอนนี้เราก าลงัมองไปถงึการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิ ซึง่เราคาดว่าผลติภณัฑม์วลรวมประชาชาตขิองไทยนัน้

จะเตบิโตในอตัรารอ้ยละ 4 ทัง้เวลาทีเ่หลอืของปีนี้และปีหน้าทัง้ปี 

แน่นอนว่า เราหวงัว่าจะสามารถท าไดด้กีว่านัน้ ซึง่เรากจ็ าเป็นจะตอ้งพึง่พาแผนและยุทธศาสตรท์ีช่ดัเจน  เป้าหมายของเรา

ตรงไปตรงมา นัน่กค็อื การฟ้ืนความแขง็แกร่งทางดา้นเศรษฐกจิใหก้ลบัคนืมา , ปฏริปูทางการเมอืงเพื่อกา้วขา้มปญัหา

ทัง้หลาย  ทัง้สองประการน้ีจะอ านวยใหเ้ราบรรลุถงึความมเีสถยีรภาพ อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิทีน่่าพงึใจ และความ

รุ่งโรจน์ในระยะยาว 

 

การปฎิรปูทางการเมือง 

ดา้นการปฏริปูทางการเมอืง คนทีรู่จ้กัประเทศไทยและเขา้ใจสถานการณ์อาจจะบอกคุณว่าวกิฤตทางการเมอืงซึง่เริม่ตน้ขึน้

เมื่อปลายปีทีแ่ลว้ตอ้งการการตดัสนิใจอย่างฉบัพลนัเพื่อแกไ้ขปญัหา  การประทว้งอย่างกวา้งขวางและรฐับาลในขณะนัน้ก็

ไม่สามารถทีจ่ะควบคุมสถานการณ์ได ้ ท าใหทุ้กอย่างเลวรา้ยลง เกดิความรุนแรงและมคีนเสยีชวีติ 

ดว้ยเหตุดงันัน้เราจงึตดัสนิใจกา้วออกมาควบคุมสถานการณ์ ฟ้ืนฟูความเรยีบรอ้ยและความมัน่คงของบา้นเมอืงเมื่อวนัที ่22 

พฤษภาคม พศ. 2557 เหน็ไดช้ดัว่าระบบประชาธปิไตย ดงัเช่นทีเ่ป็นในขณะนัน้ เกดิปญัหาขึน้มากมายและตอ้งไดร้บัการ

แกไ้ข  เมื่อเราเขา้มาท าหน้าที ่เราจงึพยายามหลกีเลีย่งการเผชญิหน้า และเดนิหน้าเพื่อไปสูก่ารปฏิ รปูทางการเมอืง  ซึง่เรา

หวงัว่าจะเป็นการสรา้งรากฐานแห่งประชาธปิไตยขึน้ใหม่ ทีจ่ะสามารถท าเดนิไปไดอ้ย่างไม่ส ะดุด และเป็นตวัแทน

ผลประโยชน์ของประชาชนทุกหมู่เหล่าของไทย 

 

เราไดป้ระกาศอย่างชดัเจนแลว้ว่าเราจะคนืประเทศใหก้ลบัสูร่ะบบประชาธปิไตยเตม็รปูแบบภายใตก้ารด าเนินงาน 3 

ขัน้ตอน  ขัน้ตอนแรก เราฟ้ืนกฎหมายและความสงบใหก้ลบัคนืมา และตอนนี้เราไดเ้ดนิเขา้สูข่ ัน้ตอนที ่2 กค็อืการ 
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ประกาศใชร้ฐัธรรมนูญชัว่คราว ซึง่เป็นกรอบใหก้บัหน่วยงาน 4 หน่วยทีจ่ะร่วมงานกนัเพื่อปกครองประเทศและเดนิหน้าไปสู่

การปฏริปู 

พลเอกประยุทธ ์จนัทรโ์อช าไดร้บัพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ใหเ้ป็นนายกรฐัมนตรขีองไทยเมื่อวนัที ่ 25 สงิหาคม และ

ท่านจะตัง้คณะรฐัมนตรใีหเ้สรจ็สิน้ในเดอืนกนัยายน สว่นเรื่องกฎหมายนัน้ สภานิตบิญัญตัแิห่งชาตกิเ็ริม่เป็นรปูเป็นร่างและ

จะสามารถพจิารณากฎหมายทีค่า้งอยู่หลายรอ้ยร่างได ้โดยเฉพาะอย่างยิง่พระราชบญัญตังิบประมาณของพศ. 2558 

 

การปฏริปูทางการเมอืงและเศรษฐกจิใน 11 ดา้นกจ็ะเริม่ขึน้ในไม่ชา้โดยกระท าผ่านสภาปฏริปูแห่งชาต ิ โดยจะมตีวัแทนทุก

จงัหวดัและภาคสว่นเพื่อมาท าหน้าทีป่ฏริปูในทุกประเดน็ของประเทศไทย  เรายงักพ็ยายามจะเดนิหน้าการปฏริปูทีม่ขีอ้

ขดัแยง้อย่างมาก เช่น ปฏริปูดา้นภาษ ีรวมทัง้ภาษมีรดกและอสงัหารมิทรพัย ์เพื่อทีจ่ะลดช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวย 

หน้าทีท่ีส่ าคญัทีส่ดุของสภาปฏริปูแห่งชาต ิกค็อืการร่างรฐัธรรมนูญทีด่กีว่าเดมิ ซึง่จะด าเนินการโดยคณะกรรมาธกิารร่าง

รฐัธรรมนูญ   ภายใตเ้งื่อนเวลาทีก่ าหนดไวใ้นรฐัธรรมนูญชัว่คราว รฐัธรรมนูญฉบบัถาวรน่าจะใกลเ้สรจ็ในช่วงเวลาน้ีของปี

หน้า เราหวงัว่าการเลอืกตัง้จะสามารถเกดิขึน้ไดภ้ายในสิน้ปี พ .ศ.2558  สว่นดา้นอื่น ๆของการปฏริปูกป็ระกอบดว้ย การ

ปฏริปูระบบราชการ การปฏริปูการศกึษา และพลงังาน 

 

และสดุทา้ย คณะรกัษาความสงบแห่งชาตจิะยงัคงอยู่เพื่อดแูลความมัน่คงของประเทศตลอดจนเสถยีรภาพทางการเมอืง  

คสช.จะยงัคงใหค้ าปรกึษาแก่รฐับาลในประเดน็ทีจ่ าเป็นต่าง ๆ 

 

อะไรคอืเป้าหมายอนัสงูสดุของเรา   เราตอ้งการทีจ่ะวางระบบประชาธปิไตยซึง่สะทอ้นถงึผลประโยชน์และความคดิเหน็ของ

ประชากรของประเทศ  รฐับาลทีม่าจากเลอืกตัง้กค็วรจะรบัผดิชอบต่อประชาชนในทุกดา้นโดยเฉพาะการสง่เสรมิใหเ้กดิ

ความเป็นหนึ่งเดยีวกนัของประเทศ  ไม่ใช่การแบ่งแยกดงัทีเ่กดิมาในอดตี 

 

ความคดิเหน็ของประชาชนควรจะไดร้บับรรจุไวใ้นนโยบายของรฐั ซึง่จะเป็นประโยชน์ในระยะยาวต่อประเทศชาต ิแทนที่

ผลประโยชน์เฉพาะหน้าแต่ก่อใหเ้กดิความเสีย่งระยะยาวแก่บา้นเมอืง  ทา้ยทีส่ดุ ประชาธปิไตยจะตอ้งสามารถรบัใชแ้ละ

ปกป้องสถาบนัหลกัของชาตทิัง้หลาย ซึง่เป็นเสาหลกัของความมัน่คงของประเทศนี ้

 

แผนการลงทุนส าหรบัการขนส่ง  ICT และพลงังาน 

ท่านสภุาพสตรแีละสภุาพบุรุษ 

การฟ้ืนฟูเศรษฐกจิ เรามัน่ใจว่าการเขา้มาควบคุมสถานการณ์ของประเทศในเดอืนพฤษภาคมนัน้ก่อใหเ้กดิผลดใีนดา้นสรา้ง

ความเชื่อมัน่ และท าใหเ้ศรษฐกจิฟ้ืนตวั  แต่เรากต็อ้งท าอะไรอกีหลายประการเพื่อใหป้ระเทศไทยกลบัเขา้ไปสูก่ารเฟ่ืองฟู

ทางเศรษฐกจิในระยะยาว ในแง่นี้ เราก าลงัมุ่งเน้นในทีส่ีด่า้น คอื การขนสง่ , เทคโนโลยขีอ้มลูขา่วสารและการสือ่สาร , 

พลงังานและการลงทุน 
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ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ในหลายโอกาสก่อนหน้านี้ แผนการลงทุ นสาธารณูปโภคหลกัทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากคสช.จะมมีลูค่าราว 

3 ลา้นลา้นบาทในช่วง 5 ปีขา้งหน้า  ดา้นการขนสง่เราอยากจะเน้นว่าเรามแีผนและยุทธศาสตรท์ีค่รอบคลุมการขนสง่ 4 

ดา้นดว้ยกนั คอื ถนน รถไฟ ทางน ้า และทางอากาศ 

  

แนวคดิของเรากค็อืการปรบัปรุงการขนสง่ทัง้ในประเทศและโครงขา่ยเชื่อมต่อการคมนาคมกบัประเทศเพื่อนบา้นและจนีทาง

ตอนใตเ้พื่อกระตุน้การขยายตวัของการคา้ การลงทุน และการท่องเทีย่วในอนุภูมภิาคแม่โขง  ส าหรบัดา้นรถไฟ เราจะ

ปรบัปรุงระบบโครงการเสน้ทางรถไฟทีม่อียู่ในปจัจุบนั เพื่อท าใหเ้กดิความสะดวกสบาย , ปลอดภยั และมปีระสทิธภิาพ ใน

ขณะเดยีวกนัเรากจ็ะเริม่การก่อสรา้งโครงขา่ยรางความกวา้ง 1.4 เมตรซึง่ทนัสมยัเพื่อเชื่อมประเทศไทยกบัจนีตอนใต ้ 

รวมทัง้กบัประเทศเพื่อนทัง้ทางตะวนัตกและตะวนัออก  ระบบโครงขา่ยรถไฟใหม่จะเชื่อมอสีเทริน์ ซบีอร์ ดเพื่อสง่เสรมิการ

ขนสง่ระหว่างไทยกบัจนีตอนใต้  เราจะสรา้งท่าเรอืน ้าลกึทางตอนใตข้องไทยทัง้ดา้นทะเลอนัดามนัและอ่าวไทย  ท่าเรอื

เหล่าน้ีจะเชื่อมกบัผนืแผ่นดนิและกจ็ะเชื่อมกบัถนนและโครงขา่ยเสน้ทางรถไฟในสว่นอื่น ๆของประเทศดว้ย  โครงสรา้ง

พืน้ฐานเหล่านี้จะตอ้งเกดิขึน้ และเราจะสง่เสรมิการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ  ชุมชนและเมอืงทีอ่ยู่ชายแดนตดิกบัประเทศ

เพื่อนบา้นของเรา 

 

เราจะขยายความสามารถในการรองรบัผูโ้ดยสารของสนามบนิทัง้หลาย อนัเป็นแผนทีส่ าคญัยิง่  สนามบนิดอนเมอืงและ

สวุรรณภูมจิะตอ้งมคีวามสามารถรองรบัเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 50 ของปจัจุบนั เรายงัจะพฒันาสนามบนิอู่ตะเภาเพื่อใหเ้ป็น

สนามบนินานาชาต ิรวมทัง้ปรบัปรุงสนามบนินานาชาตอิื่น ๆในจงัหวดัหลกัต่าง ๆ เพื่อรองรบัจ านวนนกัท่องเทีย่วทีเ่พิม่ขึน้

ในอนาคต 

 

ในดา้นพลงังาน เราจะลดการพึง่พาเชือ้เพลงิฟอสซลิลง ซึง่มี สดัสว่น การน าเขา้ ทีส่งูมาก   เราจะลงทุนเพื่อเพิม่การใช้

พลงังานทางเลอืกซึง่สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่จากปจัจุบนัทีอ่ยู่ในระดบัรอ้ยละ 15-20 ใหเ้ป็นรอ้ยละ  25-30 ของการใช้

พลงังานทัง้หมดของประเทศ เราจะเพิม่ความมัน่คงทางดา้นพลงังานโดยการเพิม่พลงังานส ารองของประเทศ   

 

ทางดา้นไอซที ี เราจะก่อสรา้งโครงขา่ยไฟเบอรอ์อพตกิเพื่อเชื่อมกบัยุโรป ,สหรฐัอเมรกิาและประเทศในเอเชยีอื่น ๆ

นอกเหนือไปจากอาเซยีน  เพื่อใหม้ัน่ใจว่าประเทศไทยจะมรีะบบโทรคมนาคมทีด่ทีีส่ดุ ทีส่ามารถหนุนความสามารถในการ

แขง่ขนัทางดา้นการคา้ บรกิารและอุตสาหกรรม 

 

สว่นทางดา้นการลงทุน เราเชื่อว่าความส าเรจ็ของเราในการฟ้ืนฟูเสถยีรภาพทางดา้นการเมอืงไดท้ าใหค้วามเชื่อมัน่ดา้นการ

ลงทุนนัน้ดขีึน้ เรายงัเชื่อมัน่ดว้ยว่าการลงทุนสว่นบุคคลจะเพิม่ขึน้มากกว่า 300,000 ลา้นบาท อนัเป็นมลูค่าของโครงการที่

ไดร้บัการอนุมตักิารสง่เสรมิจากคณะกรรมการสง่เสรมิกา รลงทุนไปแลว้ นบัตัง้แต่คสช .ไดเ้ขา้มาบรหิารประเทศ  เรายงัมี

เป้าหมายทีด่งึทุนจากภาคเอกชนใหม้าสูโ่ครงการสาธารณูปโภคต่าง ๆทีไ่ดพ้ดูไปแลว้ 
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การร่างแผนเพื่อใหภ้าคเอกชนเขา้มามสีว่นร่วมในการพฒันาประเทศ รวมทัง้ดงึเอาเงนิทุนสว่นบุคคลเขา้มา นัน้ตอ้งการ

การเมอืงทีม่คีวามนิ่ง มนีโยบายทีส่ามารถคาดการณ์ได ้ มหีว้งเวลาทีช่ดัเจน มคีวามโปร่งใส มกีฎระเบยีบ และเหนืออื่นใดมี

ผลตอบแทนการลงทุนอนัน่าพงึใจ  ในอนาคตอนัใกล้ๆ  เราหวงัว่าเราจะสามารถตัง้กองทุนสาธารณูปโภคและกลไกการร่วม

ทุนทัง้ภาครฐัและเอกเชนโดยความร่วมมอืจากผูท้ีเ่ขา้มาในงานสมัมนาในวนัน้ี 

 

 

การฉ้อราษฏรบ์งัหลวงและการล่าช้าล้าสมยั 

เราเขา้ใจดวี่าการฉ้อราษ ฎรบ์งัหลวงและความล่าชา้ไม่ทนัสมยันัน้เป็นปญัหาใหญ่ทีภ่าคเอกชน กงัวลเมื่อพวกเขาตอ้งมา

ตดิต่อกบัรฐับาล  เราใหค้วามส าคญักบัแกไ้ขปญัหาการฉ้อโกงอย่างยิง่ เราก าลงัร่างกรอบในการด าเนินโครงการต่าง ๆเพื่อ

เพิม่ความโปร่งใสและลดการฉ้อโกงทัง้การลงทุนของรฐัและรฐัวสิาหกจิต่าง ๆ  การต่อสูก้บัคอรร์ปัชัน่นัน้จะตอ้งเกดิขึน้และ

เราตอ้งประสบกบัชยัชนะ หากว่าตอ้งการใหป้ระเทศไทยมศีกัยภาพในการพฒันาสงูสดุ 

 

การลดความล่าชา้และลา้สมั ยในระบบราชการนัน้กม็คีวามส าคญัไม่น้อย  เพราะทัง้สองประการน้ีไดห้น่วงเหนี่ยว

ความกา้วหน้าและเป็นบ่อเกดิของการลุแก่อ านาจต่าง ๆ  เราตัง้ใจว่าจะพฒันากฎหมาย ระเบยีบและขัน้ตอนต่าง ๆ 

ความลบัของทางการจะตอ้งอยู่ในระดบัทีน้่อยทีส่ดุ การอนุมตัหิรอือนุญาตต่าง ๆของรฐับ าลตอ้งมกี าหนดเวลาชดัเจนใน

ดา้น  สิง่ทีเ่ราสนใจมากกค็อืการระบบภาษแีละกระบวนการต่าง ๆ โดยมเีป้าหมายทีจ่ะใหป้ระเทศไทยนัน้มรีะดบัการ

ด าเนินการและมาตรฐานเหมอืนกบัประเทศอื่น ๆของโลก 

ดงัจะเหน็ไดว้่า เป้าหมายของเรากค็อืการฟ้ืนฟูความแขง็แกร่งของประเทศในฐานะทีเ่ป็นเศรษฐกจิเสรแีละเปิดกวา้ง และเอือ้

ต่อการลงทุน  ผมคดิว่าทุกคนในหอ้งนี้กค็งเหน็ดว้ยกบัผมว่าความโปร่งใส ประสทิธภิาพของระบบราชการทีเ่พิม่ขึน้ รวมทัง้

การขจดัการฉ้อโกง จะ ท าใหป้ระเทศไทยเป็นเป้าหมายการลง ทุนทีน่่าสนใจในสายตาของคุณ เราเหน็ว่าการต่อสูก้บัการ

คอรร์ปัชัน่และความล่าชา้ลา้สมยันัน้เป็นสิง่ทีส่ าคญัในการเพิม่ประสทิธภิาพ และความสามารถในการแขง่ขนัใหก้บัเศรษฐกจิ

ไทย 

 

โดยสรุป ผมขอกล่าวว่าเราเริม่ตน้ไดด้แีละกเ็ริม่มผีลดเีกดิขึน้แลว้  เราตัง้ใจจะท าใหด้ทีีส่ดุเพื่อคงไวซ้ึง่พลงัแห่งการ

เปลีย่นแปลงทีเ่ริม่ขึน้แลว้ และท าใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่คนไทยทุกคน  ผมอยากจะชีว้่าคสช .นัน้จะด าเนินงานตาม

แนวคดิและหลกัการดงัต่อไปนี้:  

 

หนึ่งเราไดป้ระกาศโรด้แมป้ส าหรบัการฟ้ืนฟูประชาธปิไตยทีม่ปีระสทิธภิาพส าหรบัประเทศ เราไดด้ าเนินการภายใตก้รอบที่

ไดว้างเอาไวใ้นโรด้แมป้อย่างเคร่งครดั  และเราจะท าตามสญัญาทีใ่หไ้วอ้ย่างไม่บดิผนั 

 

สอง การปฏริปูนัน้เปิดกวา้งและรวมเอาทุกดา้น  เราจะไม่เขา้ไปแทรกแซงแต่จะสง่เสรมิการมสีว่นร่วมในวงกวา้ง  ผลทีไ่ด้

นัน้กค็อืความกลมเกลยีว และการปฏริปูทีส่ะทอ้นถงึประโยชน์ของประชาชนไทย 
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สาม หลกัการทีเ่รายดึถอืสงูสดุคอืความโปร่งใส รวมทัง้ปฏบิตัอิย่างเทีย่งธรรมต่อทุกฝา่ย  

 

และทา้ยทีส่ดุ  ซึง่เป็นสิง่ทีส่ าคญัทีส่ดุ ความส าเรจ็หรอืลม้เหลวของคสช .จะขึน้อยู่กบัว่าเราต่อสูก้บัคอรร์ปัชัน่ไดด้เีพยีงไร  

เป้าหมายของเราในการปฏริปูเศรษฐกจิกค็อืประเทศจะตอ้งมคีวามสามารถในการแขง่ขนักบันานาชาต ิและมมีาตรฐานและ

การปฏบิตัอิยู่ในระดบัเดยีวกบัประเทศอื่น ๆในโลกนี้ 

และผมขอขอบคุณตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย , บล. ภทัร, ธนาคารแห่งอเมรกิาและเมอรลิ ลนิช ์ ทีจ่ดังานครัง้นี้ขึน้ 

และหวงัว่าทุกท่านจะไดป้ระโยชน์จากการสมัมนาในครัง้นี้ 

 

ขอบคุณครบั 
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