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ท่านผูม้เีกยีรตคิรบั  

เมื่อประมาณสองสปัดาหท์ีแ่ลว้ ผมไดม้โีอกาสไปร่วมในงาน Nikkei forum ซึง่จดัขึน้ทีก่รุงโตเกยีว โดยหวัขอ้หลกั

ของงานในปีนี้ คอื การมองบทบาทของเอเชยีในอนาคต ตลอดช่วงเวลา 2 วนัของการพดูคุย ณ เวทแีห่งนัน้  ในดา้นหนึ่งได้

สะท้อนถึงความวิตกกงัวลอย่างเห็นได้ชดัในสภาวะความไม่แน่นอนของโลกที่ก าลงัเกิดขึน้ในขณะนี้  ไม่ว่าจะในด้าน

เศรษฐกจิหรอืการเมอืงอนัเนื่องมาจากการเปลีย่นแปลงเชงินโยบายของผูน้ าสหรฐัทีส่ลดัทิง้ซึง่สิง่ทีต่นเอง  คอื ผูส้รา้งและ

เชดิชตูลอดหลายทศวรรษทีผ่่านมา การสลดัทิง้อย่างไรเ้ยื่อใยต่อเขตการคา้เสรี NAFTA และ TPP ทีส่หรฐั คอื ผูส้รา้งและ

ผลกัดนั การประกาศหลกัการที่ยดึผลประโยชน์ของสหรฐัต้องมาก่อนประโยชน์ของชาติพนัธมติรทัง้หลายที่สหรฐัเคยให้

ความเกือ้กลูอย่างตัง้ใจ และล่าสดุทีภ่าพแห่งการปรแิยกระหว่างสหรฐักบัชาตพินัธมติรตะวนัตกจากเหตุการณ์ประชุมนาโต

และการถอนตวัจากขอ้ตกลง paris Accord ลว้นสรา้งแรงสัน่สะเทอืนต่อระเบยีบโลกทีฝั่งรากมานานและเขย่าดุลยภาพ

การเมอืงของโลกอย่างรุนแรง ไม่มใีครหรอืสถาบนัใดในขณะนี้จะสามารถชีช้ดัได้ว่า โลกในปีขา้งหน้าจะเป็นอย่างไรไม่ว่า

เศรษฐกจิหรอืการเมอืง 

แต่ท่านผู้มเีกยีรตคิรบั  ในอกีดา้นหนึ่ง เวท ี Nikkei forum ต่างกเ็หน็เป็นเสยีงเดยีวกนัว่า เอเชยีก าลงัเป็น

ความหวงัใหม่ทีจ่ะช่วยค ้าจุนเศรษฐกจิในยามทีโ่ลกชะลอตวั เอเชยีก าลงัเป็นพลงัใหม่ที่จะร่วมประสานกบัภูมภิาคอื่นของ

โลกในการต่อสูก้บัแนวคดิ protectionist และกระแส reverse globalization ทีก่ าลงัก่อตวัในขณะนี้  ทางเลอืกของความ

ร่วมมอืทางเศรษฐกจิและการสรา้งเขตการคา้เสรใีหม่ไดถู้กกล่าวถงึและน าเสนอ ไม่ว่าจะเป็น one belt one road ทีผ่ลกัดนั

โดยจนี TPP ทีท่่านนายกอาเบะไดอ้าสาประกาศตนเป็นผูน้ าในการขบัเคลื่อนแทนทีส่หรฐั หรอื เขตความร่วมมอืเศรษฐกจิ

ใหม ่RCEP ทีป่ระกอบดว้ยกลุ่มประเทศอาเซยีนบวกหกทีค่รอบคลุมประชากรกว่าครึง่โลก ท่านผูม้เีกยีรตคิรบัไม่ว่าจะเป็น

ทางเลอืกใดในทุกทางเลอืกนัน้ เอเชยี คอื หวัใจทัง้สิน้ 

ในอนัทีจ่รงิแลว้ศกัยภาพของเอเชยีไม่ใช่เพิง่จะเกดิ แต่ไดเ้กดิและสัง่สมกนัมาช่วงเวลาหนึ่งแลว้ เพยีงแต่เกดิขึน้ใน

ระดบัประเทศหรอือนุภูมภิาค  มาช่วงทศวรรษทีผ่่านมานี้เอง ทีศ่กัยภาพของทัง้ภูมภิาคไดเ้ปล่งประกายอย่างเจดิจา้ไม่ว่า  

จนี ญีปุ่่ น อนิเดยี เกาหลใีต ้และกลุ่มประเทศ clmvt หรอื asean โดยสว่นรวม และไม่ใช่เพยีงแค่อตัราเตบิโตทางเศรษฐกจิที่

โดดเด่นทีส่ดุในโลก แต่รวมไปถงึการเป็น supply chain ทีส่ าคญั การเป็นตลาดขนาดยกัษ์ดว้ยขนาดของทรพัยากรมนุษย์

และชนชัน้กลางอนัมหาศาล อกีทัง้ยงัเป็นบ่อเกิดนวัตกรรมแห่งอนาคตอนัหลากหลาย เพยีงแต่ว่าศกัยภาพอนัยิง่ใหญ่

เหล่านี้ เลอืกทีจ่ะแฝงตวัอยู่ใต้ภาพการน าโดยโลกตะวนัตกโดยเฉพาะสหรฐัและ EU แต่เมื่อสหรฐัเลอืกทีจ่ะสละความเป็น
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ผูน้ าโลกในยามทีส่หภาพยุโรปเริม่อ่อนแรงและตอ้งฝ่าฟันอุปสรรคนานาประการเพื่อการด ารงอยู่รอด ประกายแห่งเอเชยีจงึ

เริม่เจดิจา้ อย่างมอิาจหกัหา้มและกลายเป็นความหวงัใหม่ในยามทีโ่ลกทอ้แท ้ค าว่า Asia Rise ทีก่ล่าวกนัแต่ในนามมากว่า

ทศวรรษ ยามนี้ไม่มผีูใ้ดปฏเิสธได ้โอกาสทีแ่ฝงมาในวกิฤตโิลก จงึมาเยอืนถงึหน้าประตูบา้นของประเทศทัง้หลายในเอเชยี 

และประเทศไทยกเ็ป็นหนึ่งในจ านวนนัน้    

ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศใหญ่ เราเป็นเพยีงประเทศเลก็ๆ แต่ศกัยภาพของไทยนัน้ ไม่มใีครจะปฏเิสธได ้ดว้ยการ

เป็นประเทศที่พรอ้มมูลด้วยทรพัยากร และด้วยต าแหน่งที่อยู่ใจกลาง mainland ของอาเซยีนและ clmvt ที่เป็นหวัใจของ 

supply chain และ logistic แห่งเอเชยี ยิง่เมื่อจนีประกาศโครงการ one belt one road ทีน่านาประเทศใหค้วามสนใจ 

ประเทศไทยยิง่โดดเด่นเพราะอยู่บนเสน้ทางเชื่อมระหว่าง one belt บนแผ่นดนิใหญ่กบั maritime silk road ทางทะเล     

ในอดตีพฒันาการทางเศรษฐกจิของไทยเคยโดดเด่นถึงขนาดถูกจดันับให้เป็นเสอืตวัใหม่แห่งเอเชยีก่อนที่จะต้องเผชิญ

วกิฤตกิารเงนิครัง้ใหญ่ของเอเซยีเมื่อปี 2540 และตอ้งเผชญิความพลกิผนัทางการเมอืงตลอดทศวรรษทีผ่่านมา ซึง่มผีลฉุด

รัง้การเตบิโตทางเศรษฐกจิและบดบงัศกัยภาพของประเทศอย่างไม่ควรจะเป็น ทศวรรษทีผ่่านมาถอืเป็น lost decade หรอื

ทศวรรษทีสู่ญเปล่าอย่างไร้ค่า แต่บดันี้ เมฆหมอกแห่งความมดืมนเหล่านี้ได้ผ่านพ้นไปแล้วอย่างน่ายนิด ี ตลอดสามปีที่

ผ่านมา รฐับาลภายใตก้ารน าของท่านประยุทธ ์จนัทรโ์อชา ไดใ้ชว้กิฤตเิป็นโอกาสใหก้บัประเทศ ในดา้นหนึ่งไดน้ าประเทศ

กลบัคนืสูค่วามสงบและความมเีสถยีรภาพทีม่คีวามส าคญัสงูสดุต่อการพฒันาประเทศ และกา้วตาม roadmap การเมอืงทีจ่ะ

น าไปสูก่ารเลอืกตัง้ในปีหน้า ทุกสิง่จะเป็นไปตามขัน้ตอนทีร่ะบุไวใ้นรฐัธรรมนูญ ในขณะเดยีวกนัในดา้นเศรษฐกจิ รฐับาลได้

ออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิทีไ่ดผ้ล น าความเชื่อมัน่กลบัคนืมาดว้ยการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิจากทีต่กต ่าลงมาถงึขดีสุดสุด

ทีร่อ้ยละ 0.8 เมื่อ 3 ปีทีแ่ลว้ กลบัฟ้ืนคนืมาทีร่อ้ยละ 2.9 และ 3.2 ในปีทีผ่่านมา และล่าสดุทีร่อ้ยละ 3.3 ในไตรมาสทีผ่่านมา 

ซึง่คาดว่าค่าเฉลีย่ทัง้ปีจะอยู่ทีร่อ้ยละ 3.5 หรอืสงูกว่า โดยทีห่นี้สาธารณะต่อ GDP ของประเทศอยู่ในระดบัทีไ่ม่เกนิรอ้ยละ 

45  ทัง้หมดนี้เกดิขึน้ในยามทีเ่ศรษฐกจิโลกอยู่ในภาวะถดถอยตลอด 3 ปีทีผ่่านมา  และไม่เพยีงเศรษฐกจิใน real sector 

เท่านัน้ทีม่กีารขยายตวัอย่างน่าพอใจ ตลาดทุนของประเทศกฟ้ื็นตวัโดยล าดบั ในช่วงปี 2011-2016 ก าไรสทุธโิดยเฉลีย่ของ

บรษิทั listed companies อยู่ทีร่อ้ยละ 7 โดยเฉลีย่  ในไตรมาสหนึ่งทีผ่่านมาก าไรสทุธริวมของบรษิทัจดทะเบยีนทัง้สิน้สงูถงึ  

300,000 ลา้นบาทโดยประมาณ หรอืเติบโตรอ้ยละ 21 จากปีทีผ่่านมา  ในขณะทีข่นาดตลาดไดข้ยายตวัโดยล าดบั และมี

ขนาดถงึ 122 % ของขนาดจดีพี ีในขณะทีต่ลาดทุนไทยไดช้ื่อว่ามกีารก ากบัดูแลทีด่โีดยม ีgovernance score สงูทีสุ่ดใน

อาเซยีน ในท่ามกลางสถานการณ์โลกทีม่คีวามตงึเครยีดทางการเมอืงและเต็มไปดว้ยความไม่แน่นอนในขณะนี้  ประเทศ

ไทยจงึเป็นหนึ่งในบรรดาประเทศทีถ่อืเป็น save heaven ทีน่กัลงทุนใหค้วามสนใจ 

ท่านผูม้เีกยีรตคิรบั ถงึแมป้ระเทศไทยไดก้ลบัฟ้ืนคนืสู่สภาพปกตแิละมผีลประกอบการทางเศรษฐกจิทีน่่าพอใจก็

ตาม แต่โจทยใ์หญ่ของประเทศ คอื จะใหก้ารเตบิโตนัน้ยัง่ยนืต่อไปในอนาคตไดอ้ย่างไรในท่ามกลางความทา้ทายของโลกที่

เผชญิอยู่ ไทยจะสามารถกา้วใหพ้น้จากกบัดกั middle income trap ทีป่ระเทศก าลงัพฒันาทัง้หลายลว้นเผชญิอยู่ไดด้ว้ยวธิี

ใด และทีส่ าคญัยิง่กค็อื ในยามทีเ่อเซยีก าลงัทวบีทบาททีส่งูขึน้ในอนาคต ไทยจะสามารถสรา้งโอกาสและเป็นส่วนหนึ่งของ

กระแสแห่งเอเชยีนี้ไดอ้ย่างไร  
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ครบัท่านผูม้เีกยีรตทิี่เคารพ เพื่อตอบโจทย์ทีก่ล่าวมาขา้งต้น ในช่วง 3 ปีมานี้  รฐับาลได้เริม่ขบัเคลื่อนนโยบาย

หลายประการซึง่ถอืเป็น strategic shift หรอืจุดเปลีย่นเชงิยุทธศาสตรก์ารพฒันาครัง้ส าคญัของประเทศ ผมจะขออนุญาต

กล่าวถงึเพยีงบางประเดน็ดงัต่อไปนี้ 

ประการแรก : จาก Export led growth สู่ balanced growth economy 

ดว้ยหลกัการทีส่ าคญัคอืมุ่งสู่การเตบิโตทีส่มดุล ระหว่างการเตบิโตโดยอาศยัปัจจยัภายนอกอาทกิารส่งออก การ

ลงทุนและการท่องเทีย่วจากต่างประเทศ ซึง่เป็นแนวทางหลกัในอดตีกบัการเตบิโตทีข่บัเคลื่อนจากภายในโดยเฉพาะอย่าง

ยิง่การใหค้วามส าคญักบัการสรา้ง local economy ทัง้การผลติ การตลาด การคา้ การลงทุน และการท่องเทีย่วในภูมภิาค

และทอ้งถิน่โดยยดึแนวพระราชด าร ิการระเบดิจากภายในเป็นส าคญั ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเขม้แขง็ในชนบท การสรา้ง

กิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นทัง้ในระดับกลุ่มจังหวัดและในระดับฐานราก  ได้ถูกก าหนดขึ้นและขบัเคลื่อนพร้อม

งบประมาณที่กระจายสู่กลุ่มจังหวัดและสู่ท้องถิ่นโดยตรง การโน้มน าการท่องเที่ยวทัง้จากต่างประเทศและระหว่าง

นกัท่องเทีย่วไทยกนัเองในประเทศ ทีก่ระจายกวา้งออกไปในแต่ละภูมภิาคและลกึลงไปในระดบัชนบทและชุมชน ถูกใชเ้ป็น

ตวัน าเพื่อกระตุ้นใหเ้กดิการผลติสนิคา้ชุมชนและตลาดทีจ่ะรองรบัอย่างมเีป้าหมาย รฐับาลไดร้ณรงค์ความร่วมมอื 3 ฝ่าย

ระหว่างรฐั เอกชน และชุมชน หรอืทีเ่รยีกว่า ประชารฐั  ในการช่วยยกระดบัคุณภาพการผลติและการสรา้งตลาดของแต่ละ

จงัหวดั จนกลายเป็นแนวทางการพฒันาทีก่ระจายไปในทุกภาคส่วนของประเทศในขณะนี้ ความสมดุลนี้จะเป็นหลกัประกนั

ใหเ้ศรษฐกจิไทยมคีวามมัน่คง สมดุลโดยไม่ตอ้งพึง่พงิปัจจยัภายนอกจนเกนิพอด ี

ประการท่ี 2 : จาก low cost สู่ value based economy  

ดว้ยการให้ความส าคญักบัการสร้างมูลค่าด้วยนวัตกรรมด้วยวทิยาการ ดว้ยการค้นคว้าวจิยั และด้วยความคดิ

สรา้งสรรค ์การผลกัดนัใหเ้กดิ cluster การผลติทีมุ่่งสรา้งความร่วมมอืระหว่างรฐั เอกชน ผูป้ระกอบการสถาบนัศกึษา และ

สถาบนัวจิยั เพื่อเป็นบ่อเกดิแห่งนวตักรรม รฐับาลไดเ้พิม่งบประมาณและผลกัดนัมาตรการการจูงใจทางภาษีใหภ้าคเอกชน

หนัมาลงทุนใน R&D ในขณะน้ีงบลงทุนใน R&D ของประเทศขยายตวัจากรอ้ยละ 0.47 ต่อจดีพี ีเมื่อปี 2013 มาอยู่ทีร่อ้ยละ 

0.65 ของ GDP เมื่อปีทีแ่ลว้ โดยทีส่ดัสว่นของภาคเอกชนอยู่ทีร่อ้ยละ 70 ตามเป้าหมายทีก่ าหนด ซึง่รฐัต้องการขบัเคลื่อน

ให้งบลงทุน R&D รวมของประเทศอยู่ที่ 1% เป็นอย่างน้อยใน 2 ปีขา้งหน้า นอกจากนี้ นโยบายการจูงใจการลงทุนจาก

ต่างประเทศในขณะน้ี ไดมุ้่งใหค้วามส าคญักบัโครงการลงทุน ทีเ่น้นการคน้ควา้วจิยัเป็นตวัน าการผลติ ทัง้หมดนี้ไดน้ ามาซึง่

การเปลีย่นแปลงเชงินโยบายครัง้ส าคญัของ BOI และมาตรการทางภาษขีองกระทรวงคลงัในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 

ประการท่ี 3 : jump start โครงสรา้งพืน้ฐานคมนาคมขนส่งของประเทศ  

หลงัจากทีห่ยุดชะงกัไปนานกว่า 2 ทศวรรษ จนระดบัการลงทุนของภาครฐัแทบจะอยู่ในระดบัทา้ยสุดในเอเชยี  

ประเทศไทยไดก้ลบัมาประกาศการลงทุนครัง้ใหญ่เมื่อ 2 ปีทีผ่่านมา ดว้ยวงเงนิลงทุนกว่า 2.4 ลา้นลา้นบาท ในโครงสรา้ง

พืน้ฐานดา้นการคมนาคมขนส่งของประเทศ ทัง้การสรา้งถนน ทางด่วน motorway โครงการรถไฟฟ้า รถไฟรางคู่ รถไฟ

ความเรว็สงู การสรา้งและพฒันาสนามบนิท่าเรอืและสถานีขนส่งสนิคา้ ครอบคลุมช่วงระยะ  5 ปีขา้งหน้า โครงการลงทุน
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เหล่าน้ีจะไดร้บัการ finance จาก 4 แหล่ง คอื งบประมาณแผ่นดนิ การกูย้มื การร่วมลงทุนกบัเอกชน ในโครงการ ppp fast 

track ซึง่ในขณะนี้โครงการรถไฟฟ้าร่วมลงทุนไดเ้ริม่แลว้ถงึ 5 เสน้ทาง คอื เสน้สเีขยีว น ้าเงนิ สม้ เหลอืง และชมพู และ

ภายในปีนี้จะเริม่ใหม้กีารประมลูอกี 3 เสน้ทาง คอื ม่วงใต้ สม้ตะวนัตก และสแีดง ในช่วง 2 เดอืนขา้งหน้า จะทราบผลการ

ประมลูรถไฟรางคู่อกี 5 เสน้ทาง ซึง่จะเริม่ลงทุนในปีนี้ 

ส าหรบัเสน้ทางรถไฟไทย-จนี คาดว่าจะเริม่ได้ก่อนกนัยายน และก่อนสิน้ปีเสน้ทางรถไฟความเรว็สูงกรุงเทพ -

ระยอง กรุงเทพ-หวัหนิ และเสน้ทางรถไฟฟ้าทีภู่เกต็ ซึง่เป็นโครงการ ppp fast track จะสามารถผ่านการพจิารณาจาก 

ครม. ทัง้นี้รฐับาลต้องการใหทุ้กโครงการเริม่ต้นก่อนปลายปีหน้า นอกจากนี้  รฐับาลโดยกระทรวงการคลงัก าลงัเตรยีมการ

จ าหน่ายหน่วยลงทุน Thailand future Fund ในอีกไม่กี่เดือนขา้งหน้า เพื่อเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในการลงทุนใน

โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และจะให้มกีารจ าหน่ายแก่ประชาชนในประเทศและนักลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ ด้วย

แหล่ง financing เหล่าน้ี จะช่วยประหยดังบประมาณและรกัษาระดบัหนี้สาธารณะต่อ GDP ไม่ใหเ้กนิระดบัรอ้ยละ 50  

ประการท่ี 4 : Eastern economic corridor,corridor for the future 

ท่านผูม้เีกยีรตคิรบั รฐับาลนี้มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะปฏริปูโครงสรา้งการผลติของประเทศทีเ่น้นมูลค่าเหนือปรมิาณ เน้น

นวัตกรรมและวิทยาการเหนือปัจัยด้านต้นทุนและต้องการเปลี่ยนผ่านก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิตัล รัฐบาลจึงได้ก าหนด

อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคตทีเ่ราคดิว่าเรามจีุดแขง็และสามารถเป็นศูนย์กลางการผลติแห่งภูมภิาคได ้อาทิ อาหาร

แห่งอนาคต bioeconomy ที่อาศยัเกษตรเป็นพืน้ฐาน ยานยนต์แห่งอนาคต หุ่นยนตร์อุตสาหกรรมโดยอาศยัฐานการผลติ

ยานยนตร ์และอเิลก็ทรอนิกสท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในภูมภิาคเป็นพืน้ฐาน  health and wellness  Medical device petrochemical 

ขัน้สงู  ศนูยก์ลางอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว ศนูยก์ลางการบนิแห่งภูมภิาค เป็นตน้ รฐับาลไดจ้ดัพืน้ทีพ่เิศษ 3 จงัหวดั ในระยะ

เริม่ตน้พรอ้มโครงการลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานเฉพาะใน EEC กว่า 4 แสนลา้นบาท ในปัจจุบนัไดม้โีครงการร่วมลงทุนเป็น

จ านวนมากและโครงการร่วมพฒันาระหว่างไทยกบัมติรประเทศโดยเฉพาะอย่างยิง่ญี่ปุ่ นและจนี รายละเอยีดจะขอใหร้มว.

อุตสาหกรรมทีร่บัผดิชอบจะมากล่าวต่อไป 

ประการท่ี 5 : มุ่งสู่ digital Thailand   

กระทรวงดจิติลัได้ถูกตัง้ขึน้เป็นการเฉพาะเพื่อเตรยีมการรองรบัการก้าวสู่ยุคดจิติลั  รฐับาลได้เริม่โครงการการ

ลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐาน digital โดยเฉพาะดา้น internet broadband โดยจดัสรรงบประมาณ 2 หมื่น 5 พนัลา้นบาททีจ่ะ

ใหม้ ีinternet broadband กว่า 24,000 หมู่บา้นในปีนี้ และอกี 2 หมื่นหมู่บา้นในปีหน้า เพื่อใหเ้ทคโนโลยดีจิติลัเขา้ถงึชนบท

ที่จะมีผลทัง้ในเชิงของการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข การค้าผ่าน e-commerce จากชนบทสู่โลก   การลงทุนใน 

submarine cable ดว้ยงบประมาณกว่า 5 พนัลา้นบาท เพื่อเชื่อมต่อกบัต่างประเทศเพื่อใหไ้ทยสามารถเป็น international 

gateway ของภูมภิาคในอนาคต การใหไ้ดม้าและการเขา้ถงึวทิยาการรวมถงึการสรา้งบุคลากรดจิติลัเป็นสิง่ทีส่ าคญัยิง่ ซึง่

ในขณะนี้ไทยไดเ้ริม่โครงการร่วมมอืทัง้กบัภาครฐัและภาคเอกชนจากต่างประเทศ  และไดส้่งเสรมิใหม้กีารลงทุนในดา้นนี้

อย่างจรงิจงั ทัง้ในดา้น internet IOT big data และ AI รฐับาลโดยกระทรวงอุตสาหกรรมไดเ้ริม่รณรงคใ์หภ้าคเอกชนเริม่
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ปรบัเปลีย่นเปลีย่นกระบวนการผลติ ยกระดบั supply chain สู่ 4.0 เพื่อใหร้ะบบเศรษฐกจิไทยสามารถเชื่อมโยงกบั global 

supply chain ทีก่ าลงัเขา้สูยุ่คดจิติลั รฐับาลในขณะนี้ไดแ้สวงหาความร่วมมอืทัง้ในระดบัรฐัต่อรฐั และกบั เอกชนทีเ่ป็นผูน้ า

ทางดา้นนี้ โดยเฉพาะกบัญี่ปุ่ น จนี และเยอรมนั  โดยเฉพาะญี่ปุ่ นทีม่ฐีานการผลติทีใ่หญ่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลกในประเทศ

ไทย ตวัผมได้เป็นสกัขพียานในการลงนามในขอ้ตกลงความร่วมมอืระหว่าง รมว.อุตสาหกรรมของไทยกบัรมว.แห่ง meti 

เพื่อการน้ีโดยเฉพาะเมื่อคราวเดนิทางไปญีปุ่่ นเมื่อเรว็ๆนี้ 

ประการท่ี 6 : ผมเรียกมนัว่า Thailand, a start up nation  

หมดสมยัแลว้ในความคดิของผม ทีร่ะบบเศรษฐกจิไทยจะถูกขบัเคลื่อนโดยบรษิทัขนาดใหญ่เพยีบหยบิมอื ป่าที่

อุดมสมบูรณ์ย่อมประกอบไปด้วยต้นไมอ้นัหลากหลายทีห่นาแน่นและอุดมสมบูรณ์ฉันใด เศรษฐกจิจะเต็มไปดว้ยพลงัขบั

เคลื่อนที่ทรงพลงัหากเต็มไปด้วยผู้ประกอบการที่มพีลวตัรและสร้างสรรค์ ไม่ว่าเลก็ กลาง  หรอืใหญ่  ไม่ว่าจะอยู่ในภาค

เกษตร อุตสาหกรรม technology based หรอื creative economy การสรา้ง ecosystem หรอืสภาพแวดลอ้มทีเ่กือ้หนุน 

และสนบัสนุนการบ่มเพาะและสรา้ง start up อย่างจรงิจงั เป็น strategic move ทีส่ าคญัของรฐับาลชุดนี้ โดยยดึในหลกัการ

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ด้วยการจัดหางบประมาณ การให้กระทรวงคลังและตลาดหลักทรัพย์ฯ  เป็นศูนย์กลาง

ประสานงานทัง้ในดา้นงบประมาณ การจดัหา seed money การใหส้ถาบนัการเงินภาครฐัทุกแห่งในขณะนี้ขบัเคลื่อนการ

สรา้ง start up อย่างจรงิจงั การจดัสถานทีห่รอื working spaces ส าหรบัผูป้ระกอบการ start up การดงึสถาบนัการศกึษา 

สถาบนัวจิยั และผูป้ระกอบการรายใหญ่ ตลอดจนสถาบนัการเงนิ และ venture capital อนัหลากหลายมาเขา้ร่วม เพื่อสรา้ง 

mass start up ทัง้ใน real sector และ fintech ใน financial sector ดว้ยความเชื่อทีว่่า Start up Entrepreneur คอื ผูส้รา้ง

นวตักรรมและผูข้บัเคลื่อนเศรษฐกจิในอนาคตความตื่นตวัก าลงัเกดิขึน้ในประเทศอย่างไม่เคยมาก่อน และเราก าลงัดงึ start 

up จากต่างประเทศมาร่วมกบัเรา ขอใหต้ดิตามงาน start up Thailand ครัง้ทีส่องทีไ่ทยจะจดัขึน้ในเรว็ๆ นี้ 

 

ประการท่ี 7 : การเช่ือมต่อ geopolitic และ geoeconomic ทีส่ าคญัม ี3 ประการ   

หน่ึง คอื ความเชื่อมโยงกบั clmv การทีป่ระเทศจะพฒันาไปได้นัน้ความสมัพนัธก์บัประเทศเพื่อนบ้านเป็นสิง่

ส าคญั ไม่เพยีงในเชงิของความมัน่คงแต่เชื่อมโยงในเชงิของเศรษฐกจิอย่างมนีัยส าคญั ยิง่ประเทศเพื่อนบา้นเตบิโตเท่าไร 

ทัง้อนุภูมภิาคจะไดป้ระโยชน์จากการนัน้ในอนัทีจ่ะดงึดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ยิ่งมคีวามร่วมมอืเชงิยุทธศาสตรม์าก

เพยีงใด พลงัทางเศรษฐกจิของทัง้อนุภูมภิาคกเ็พิม่ทว ีทัง้ในเชงิของการเชื่อมต่อ supply chain ทัง้ในมติขิองการสรา้งพลงั

ร่วมของการท่องเที่ยว เป็นต้น ด้วยเหตุนี้  นโยบายการก้าวไปด้วยกนั เข้มแขง็ร่วมกัน จึงเป็นที่มาของการพฒันา

ยุทธศาสตรร์่วมของ clmvt ซึง่ในทีส่ดุแลว้ย่อมเชื่อมโยงกวา้งออกไปสูอ่าเซยีนโดยรวมและอนุภูมภิาคอื่นๆ   

สอง คอื การเชื่อมโยงไทยเขา้กบั one belt one road ของจนี ซึง่ถอืเป็นการขยบัตวัทาง geopolitic ทีส่ าคญัอย่าง

ยิง่ยวดโดยเฉพาะการเชื่อม ต่อเขา้กบั eec  ซึง่รูปแบบการพฒันา eec นัน้ต้องการใหเ้ป็นศูนย์ logistic และเป็น port ของ

ทัง้อนุภูมภิาค เพื่อรองรบัการเขา้และออกจาก clmvt สูโ่ลก การเชื่อม eec ดว้ยเสน้ทางรถไฟเขา้กบัเสน้ทางรถไฟไทยจนีที่
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จะเชื่อมจากจนีสูเ่วยีงจนัทรผ์่านไทยไปยงัมาเลเซยีจะท าใหก้ารเชื่อมโยง one belt และ maritime silkroad เป็นจรงิโดยไทย

เป็นขอ้ต่อส าคญัซึง่จะยงัประโยชน์ไม่เพยีงกบัประเทศแต่กบักลุ่มประเทศในอนุภูมภิาค clmvt โดยสว่นรวม 

สาม คือ การร่วมผลักดนัและเป็นส่วนหนึ่งของเขตการค้าเสรีใหม่ที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น RCEP ซึ่งไทยมี

ขอ้ตกลง FTA กบักลุ่มประเทศเหล่านี้ โดยส่วนใหญ่อยู่แลว้หรอืแมแ้ต่ TPP ซึง่ญี่ปุ่ นจะเป็นแกนน าต่อไปกเ็ป็นแนวทางที่

น่าสนใจ ไทยเราเชื่อว่าเขตการคา้เสรทีัง้สองแนวทางนี้จะยงัประโยชน์ต่อเศรษฐกจิของทัง้เอเชยีและของโลกในอนาคต 

ประการสุดท้าย : ยกเครือ่งประสิทธิภาพ และความโปรง่ใสภาครฐั  

ท่านนายกรฐัมนตรแีละตวัผมเอง ไดล้งมาขบัเคลื่อนดว้ยตวัเอง การขบัเคลื่อนนโยบาย ease of doing business 

ดว้ยการลดขัน้ตอน การขจดัอุปสรรค การแกแ้ละออกกฎหมายใหม่ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา โดยเฉพาะการสรา้งความโปร่งใส

ในการจดัซื้อจดัจ้างของภาครฐั  การรเิริม่ integrity pact และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง นอกจากนี้ การเริม่โครงการ 

government e-payment ของกระทรวงการคลงั ถอืเป็นจุดเริม่ต้นส าคญัในการเพิม่ประสทิธภิาพและลดต้นทุนการบรกิาร 

อกีทัง้ยงัช่วยขจดัปัญหาดา้นคอรปัชัน่  ยิง่ไปกว่านัน้ การบรหิารงานงบประมาณในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา ไดถู้กปรบัเปลีย่นจาก

การจดัสรรตามหน้าที่สู่การจดัสรรตามวาระเชงิยุทธศาสตร์ และให้ความส าคญักบัการจดัสรรตามพื้นที่และกลุ่มจงัหวดั 

เพื่อให้เม็ดเงินงบประมาณถูกจดัสรรอย่างมีประสทิธผิลเชิงยุทธศาสตร์ การพฒันาในแต่ละพื้นที่พร้อมๆ กนันัน้ พรบ.

งบประมาณ และวนิยัการคลงั ก าลงัจะมผีลในไม่ชา้เพื่อสรา้ง governance  กบัระบบการเงนิการคลงัของประเทศ  ทีก่ล่าว

มาขา้งต้นนัน้เป็นเพยีงจุดเริม่ต้นของความมุ่งมัน่ในการปฏริูปกลไกภาครฐั และระบบราชการที่จะตดิตามมา ความเพยีร

พยายามและความมุ่งมัน่ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา มีผลท าให้ประเทศไทยได้รบัการจัดล าดับที่ดีขึ้นจาก IMD ที่ผ่านมา 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้นสมรรถนะและประสทิธภิาพในภาครฐัสงูขึน้ถงึ 6 อนัดบั และไดร้บัการจดัอนัดบัดขีึน้ 2 อนัดบัสู่

อนัดบั 19 ของดชันี Global FDI confidence index โดย A.T. Kearney ครัง้ล่าสดุ  ซึง่รฐับาลมัน่ใจว่าจะดขีึน้ไปอกีจากการ

ขบัเคลื่อนทีจ่รงิจงัและต่อเนื่อง นี่เป็นเพยีงจุดเริม่ตน้ของการปฏริปูภาครฐัและราชการทัง้ระบบต่อไปในอนาคต และไม่เพยีง

เท่านัน้ เราก าลงัจะกา้วไปอกีขัน้ดว้ยการยกระดบัการพฒันาการบรหิารจดัการรฐัวสิาหกจิ ซึง่เป็นพลงัขบัเคลื่อนส าคญัของ

ภาครฐัใหม้พีลงัยิง่ขึน้ไปอกีในอนาคต ซึง่เราก าลงัจะมกีารประชุมร่วมของ CEO  ในวนัจนัทรท์ีจ่ะถงึนี้ 

ท่านผูม้เีกยีรตคิรบั ทัง้หมดที่ผมกล่าวมานี้ผมเรยีกโดยรวมว่า ยุทธศาสตร์น าพาไทยสู่ยุค 4.0 รฐับาลนี้มคีวาม

เชื่อมัน่ว่า กา้วย่างเชงิยุทธศาสตรเ์หล่าน้ีเป็นจุดเปลีย่นส าคญัของประเทศเป็นสิง่ทีถู่กตอ้ง ไม่เพยีงแต่เป็นการปฏริูปแต่เป็น

การ transform ประเทศเพื่อรองรบัโลกในอนาคต  อกีทัง้เป็นการสรา้งความเขม้แขง็ใหเ้กดิจากภายใน ในขณะเดยีวกนัก็

สามารถแข่งขนัได้ในระดบัโลกและที่ส าคญัยิง่คอื การม ีstrategic position หรอืต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม ที่จะ

สามารถสรา้งโอกาสใหก้บัประเทศในท่ามกลางความเปลีย่นแปลงของ geopolitic โลกในขณะนี้ แต่ค าถามส าคญัทีจ่ะตามมา

กค็อื แลว้มนัจะได้รบัการสานต่ออย่างต่อเนื่องไดอ้ย่างไร ค าตอบกค็อื  เป็นหน้าที่ถูกก าหนดไวใ้นรฐัธรรมนูญฉบบัใหม่ที่

รฐับาลทุกรฐับาลจากนี้ไปจะต้องสานต่อการปฏิรูปประเทศและสานต่อยุทธศาสตร์ของประเทศ   ซึ่งจะถูกก ากับด้วย

คณะกรรมการ 2 คณะ อนัไดแ้ก่ คกก.ยุทธศาสตรช์าต ิและ คกก.ปฏริปูประเทศ เพื่อเป็นหลกัประกนัว่าประเทศไทยจะต้อง
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เดนิตามกา้วย่างยุทธศาสตรแ์ละตอ้งมกีารปฏริปูอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการทัง้สองคณะนี้ก าลงัจะถูกจดัตัง้ในเรว็ๆ นี้ตาม

ขัน้ตอนของรฐัธรรมนูญ 

ท่านผูม้เีกยีรตคิรบั ถงึแมร้ฐับาลชุดนี้ จะไม่ใช่รฐับาลจากการเลอืกตัง้ แต่กเ็ป็นรฐับาลทีเ่กดิจากความจ าเป็นของ

สถานการณ์ที่ต้องการจะน าพาประเทศให้หลุดพ้นจากภาวะที่สุ่มเสีย่งต่อการเป็นรฐัที่ล้มเหลวในอดตี และเป็นรฐับาลที่

พยายามใชช้่วงเวลาทีผ่่านมามุ่งมัน่ทีจ่ะปฏริูปและวางรากฐานของประเทศ เพื่อหนุนส่งใหป้ระชาธปิไตยทีห่ากเมื่อเกดิขึน้

แล้ว กจ็ะสามารถน าพาประเทศสู่ความรุ่งเรอืงได้ในอนาคต   เราเชื่อมัน่ว่า ด้วยจงัหวะกา้วย่างเชงิยุทธศาสตร์ที่ถูกต้อง 

ทนัเวลา และดว้ยความร่วมมอืกบัมติรประเทศและนักลงทุนจากนานาประเทศไทยจะสามารถสรา้งโอกาสใหก้บัประเทศใน

ยุคซึง่บทบาทของเอเซยีก าลงัทะยานอย่างยากทีจ่ะหยุดยัง้ไดอ้กีแลว้ 

 


