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งานสัมมนาผูล้ งทุนในตลาดทุนระดับนานาชาติ
"Thailand Big Strategic Move"
วันที่ 22 มิ ถนุ ายน 2560
ณ Grand Hyatt Erawan Bangkok
************************
ท่านผูม้ เี กียรติครับ
เมื่อประมาณสองสัปดาห์ทแ่ี ล้ว ผมได้มโี อกาสไปร่วมในงาน Nikkei forum ซึง่ จัดขึน้ ทีก่ รุงโตเกียว โดยหัวข้อหลัก
ของงานในปี น้ี คือ การมองบทบาทของเอเชียในอนาคต ตลอดช่วงเวลา 2 วันของการพูดคุย ณ เวทีแห่งนัน้ ในด้านหนึ่งได้
สะท้อนถึงความวิตกกังวลอย่างเห็นได้ชดั ในสภาวะความไม่แน่ นอนของโลกที่กาลังเกิดขึน้ ในขณะนี้ ไม่ว่าจะในด้าน
เศรษฐกิจหรือการเมืองอันเนื่องมาจากการเปลีย่ นแปลงเชิงนโยบายของผูน้ าสหรัฐทีส่ ลัดทิง้ ซึง่ สิง่ ทีต่ นเอง คือ ผูส้ ร้างและ
เชิดชูตลอดหลายทศวรรษทีผ่ ่านมา การสลัดทิง้ อย่างไร้เยื่อใยต่อเขตการค้าเสรี NAFTA และ TPP ทีส่ หรัฐ คือ ผูส้ ร้างและ
ผลักดัน การประกาศหลักการที่ยดึ ผลประโยชน์ของสหรัฐต้องมาก่อนประโยชน์ของชาติพนั ธมิตรทัง้ หลายที่สหรัฐเคยให้
ความเกือ้ กูลอย่างตัง้ ใจ และล่าสุดทีภ่ าพแห่งการปริแยกระหว่างสหรัฐกับชาติพนั ธมิตรตะวันตกจากเหตุการณ์ประชุมนาโต
และการถอนตัวจากข้อตกลง paris Accord ล้วนสร้างแรงสันสะเทื
่
อนต่อระเบียบโลกทีฝ่ ั งรากมานานและเขย่าดุลยภาพ
การเมืองของโลกอย่างรุนแรง ไม่มใี ครหรือสถาบันใดในขณะนี้จะสามารถชีช้ ดั ได้ว่า โลกในปี ขา้ งหน้าจะเป็ นอย่างไรไม่ว่า
เศรษฐกิจหรือการเมือง
แต่ท่านผู้มเี กียรติครับ ในอีกด้านหนึ่ง เวที Nikkei forum ต่างก็เห็นเป็ นเสียงเดียวกันว่า เอเชียกาลังเป็ น
ความหวังใหม่ทจ่ี ะช่วยค้าจุนเศรษฐกิจในยามทีโ่ ลกชะลอตัว เอเชียกาลังเป็ นพลังใหม่ท่จี ะร่วมประสานกับภูมภิ าคอื่นของ
โลกในการต่อสูก้ บั แนวคิด protectionist และกระแส reverse globalization ทีก่ าลังก่อตัวในขณะนี้ ทางเลือกของความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการสร้างเขตการค้าเสรีใหม่ได้ถูกกล่าวถึงและนาเสนอ ไม่ว่าจะเป็ น one belt one road ทีผ่ ลักดัน
โดยจีน TPP ทีท่ ่านนายกอาเบะได้อาสาประกาศตนเป็ นผูน้ าในการขับเคลื่อนแทนทีส่ หรัฐ หรือ เขตความร่วมมือเศรษฐกิจ
ใหม่ RCEP ทีป่ ระกอบด้วยกลุ่มประเทศอาเซียนบวกหกทีค่ รอบคลุมประชากรกว่าครึง่ โลก ท่านผูม้ เี กียรติครับไม่ว่าจะเป็ น
ทางเลือกใดในทุกทางเลือกนัน้ เอเชีย คือ หัวใจทัง้ สิน้
ในอันทีจ่ ริงแล้วศักยภาพของเอเชียไม่ใช่เพิง่ จะเกิด แต่ได้เกิดและสังสมกั
่ นมาช่วงเวลาหนึ่งแล้ว เพียงแต่เกิดขึน้ ใน
ระดับประเทศหรืออนุ ภูมภิ าค มาช่วงทศวรรษทีผ่ ่านมานี้เอง ทีศ่ กั ยภาพของทัง้ ภูมภิ าคได้เปล่งประกายอย่างเจิดจ้าไม่ว่า
จีน ญีป่ ่ นุ อินเดีย เกาหลีใต้ และกลุ่มประเทศ clmvt หรือ asean โดยส่วนรวม และไม่ใช่เพียงแค่อตั ราเติบโตทางเศรษฐกิจที่
โดดเด่นทีส่ ดุ ในโลก แต่รวมไปถึงการเป็ น supply chain ทีส่ าคัญ การเป็ นตลาดขนาดยักษ์ดว้ ยขนาดของทรัพยากรมนุ ษย์
และชนชัน้ กลางอันมหาศาล อีกทัง้ ยังเป็ นบ่อเกิดนวัตกรรมแห่งอนาคตอันหลากหลาย เพียงแต่ว่าศักยภาพอันยิง่ ใหญ่
เหล่านี้ เลือกทีจ่ ะแฝงตัวอยู่ใต้ภาพการนาโดยโลกตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐและ EU แต่เมื่อสหรัฐเลือกทีจ่ ะสละความเป็ น
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ผูน้ าโลกในยามทีส่ หภาพยุโรปเริม่ อ่อนแรงและต้องฝ่ าฟั นอุปสรรคนานาประการเพื่อการดารงอยู่รอด ประกายแห่งเอเชียจึง
เริม่ เจิดจ้า อย่างมิอาจหักห้ามและกลายเป็ นความหวังใหม่ในยามทีโ่ ลกท้อแท้ คาว่า Asia Rise ทีก่ ล่าวกันแต่ในนามมากว่า
ทศวรรษ ยามนี้ไม่มผี ใู้ ดปฏิเสธได้ โอกาสทีแ่ ฝงมาในวิกฤติโลก จึงมาเยือนถึงหน้าประตูบา้ นของประเทศทัง้ หลายในเอเชีย
และประเทศไทยก็เป็ นหนึ่งในจานวนนัน้
ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศใหญ่ เราเป็ นเพียงประเทศเล็กๆ แต่ศกั ยภาพของไทยนัน้ ไม่มใี ครจะปฏิเสธได้ ด้วยการ
เป็ นประเทศที่พร้อมมูลด้วยทรัพยากร และด้วยตาแหน่ งที่อยู่ใจกลาง mainland ของอาเซียนและ clmvt ที่เป็ นหัวใจของ
supply chain และ logistic แห่งเอเชีย ยิง่ เมื่อจีนประกาศโครงการ one belt one road ทีน่ านาประเทศให้ความสนใจ
ประเทศไทยยิง่ โดดเด่นเพราะอยู่บนเส้นทางเชื่อมระหว่าง one belt บนแผ่นดินใหญ่กบั maritime silk road ทางทะเล
ในอดีตพัฒนาการทางเศรษฐกิจของไทยเคยโดดเด่นถึงขนาดถูกจัดนับให้เป็ นเสือตัวใหม่แห่งเอเชียก่อนที่จะต้องเผชิญ
วิกฤติการเงินครัง้ ใหญ่ของเอเซียเมื่อปี 2540 และต้องเผชิญความพลิกผันทางการเมืองตลอดทศวรรษทีผ่ ่านมา ซึง่ มีผลฉุ ด
รัง้ การเติบโตทางเศรษฐกิจและบดบังศักยภาพของประเทศอย่างไม่ควรจะเป็ น ทศวรรษทีผ่ ่านมาถือเป็ น lost decade หรือ
ทศวรรษทีส่ ูญเปล่าอย่างไร้ค่า แต่บดั นี้ เมฆหมอกแห่งความมืดมนเหล่านี้ได้ผ่านพ้นไปแล้วอย่างน่ ายินดี ตลอดสามปี ท่ี
ผ่านมา รัฐบาลภายใต้การนาของท่านประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ใช้วกิ ฤติเป็ นโอกาสให้กบั ประเทศ ในด้านหนึ่งได้นาประเทศ
กลับคืนสูค่ วามสงบและความมีเสถียรภาพทีม่ คี วามสาคัญสูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ และก้าวตาม roadmap การเมืองทีจ่ ะ
นาไปสูก่ ารเลือกตัง้ ในปี หน้า ทุกสิง่ จะเป็ นไปตามขัน้ ตอนทีร่ ะบุไว้ในรัฐธรรมนูญ ในขณะเดียวกันในด้านเศรษฐกิจ รัฐบาลได้
ออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจทีไ่ ด้ผล นาความเชื่อมันกลั
่ บคืนมาด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากทีต่ กต่ า ลงมาถึงขีดสุดสุด
ทีร่ อ้ ยละ 0.8 เมื่อ 3 ปี ทแ่ี ล้ว กลับฟื้ นคืนมาทีร่ อ้ ยละ 2.9 และ 3.2 ในปี ทผ่ี ่านมา และล่าสุดทีร่ อ้ ยละ 3.3 ในไตรมาสทีผ่ ่านมา
ซึง่ คาดว่าค่าเฉลีย่ ทัง้ ปี จะอยู่ทร่ี อ้ ยละ 3.5 หรือสูงกว่า โดยทีห่ นี้สาธารณะต่อ GDP ของประเทศอยู่ในระดับทีไ่ ม่เกินร้อยละ
45 ทัง้ หมดนี้เกิดขึน้ ในยามทีเ่ ศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะถดถอยตลอด 3 ปี ทผ่ี ่านมา และไม่เพียงเศรษฐกิจใน real sector
เท่านัน้ ทีม่ กี ารขยายตัวอย่างน่าพอใจ ตลาดทุนของประเทศก็ฟ้ื นตัวโดยลาดับ ในช่วงปี 2011-2016 กาไรสุทธิโดยเฉลีย่ ของ
บริษทั listed companies อยู่ทร่ี อ้ ยละ 7 โดยเฉลีย่ ในไตรมาสหนึ่งทีผ่ ่านมากาไรสุทธิรวมของบริษทั จดทะเบียนทัง้ สิน้ สูงถึง
300,000 ล้านบาทโดยประมาณ หรือเติบโตร้อยละ 21 จากปี ทผ่ี ่านมา ในขณะทีข่ นาดตลาดได้ขยายตัวโดยลาดับ และมี
ขนาดถึง 122 % ของขนาดจีดพี ี ในขณะทีต่ ลาดทุนไทยได้ช่อื ว่ามีการกากับดูแลทีด่ โี ดยมี governance score สูงทีส่ ุดใน
อาเซียน ในท่ามกลางสถานการณ์โลกทีม่ คี วามตึงเครียดทางการเมืองและเต็มไปด้วยความไม่แน่ นอนในขณะนี้ ประเทศ
ไทยจึงเป็ นหนึ่งในบรรดาประเทศทีถ่ อื เป็ น save heaven ทีน่ กั ลงทุนให้ความสนใจ
ท่านผูม้ เี กียรติครับ ถึงแม้ประเทศไทยได้กลับฟื้ นคืนสู่สภาพปกติและมีผลประกอบการทางเศรษฐกิจทีน่ ่ าพอใจก็
ตาม แต่โจทย์ใหญ่ของประเทศ คือ จะให้การเติบโตนัน้ ยังยื
่ นต่อไปในอนาคตได้อย่างไรในท่ามกลางความท้าทายของโลกที่
เผชิญอยู่ ไทยจะสามารถก้าวให้พน้ จากกับดัก middle income trap ทีป่ ระเทศกาลังพัฒนาทัง้ หลายล้วนเผชิญอยู่ได้ดว้ ยวิธี
ใด และทีส่ าคัญยิง่ ก็คอื ในยามทีเ่ อเซียกาลังทวีบทบาททีส่ งู ขึน้ ในอนาคต ไทยจะสามารถสร้างโอกาสและเป็ นส่วนหนึ่งของ
กระแสแห่งเอเชียนี้ได้อย่างไร
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ครับท่านผูม้ เี กียรติท่เี คารพ เพื่อตอบโจทย์ทก่ี ล่าวมาข้างต้น ในช่วง 3 ปี มานี้ รัฐบาลได้เริม่ ขับเคลื่อนนโยบาย
หลายประการซึง่ ถือเป็ น strategic shift หรือจุดเปลีย่ นเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาครัง้ สาคัญของประเทศ ผมจะขออนุ ญาต
กล่าวถึงเพียงบางประเด็นดังต่อไปนี้
ประการแรก : จาก Export led growth สู่ balanced growth economy
ด้วยหลักการทีส่ าคัญคือมุ่งสู่การเติบโตทีส่ มดุล ระหว่างการเติบโตโดยอาศัยปั จจัยภายนอกอาทิการส่งออก การ
ลงทุนและการท่องเทีย่ วจากต่างประเทศ ซึง่ เป็ นแนวทางหลักในอดีตกับการเติบโตทีข่ บั เคลื่อนจากภายในโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ การให้ความสาคัญกับการสร้าง local economy ทัง้ การผลิต การตลาด การค้า การลงทุน และการท่องเทีย่ วในภูมภิ าค
และท้องถิน่ โดยยึดแนวพระราชดาริ การระเบิดจากภายในเป็ นสาคัญ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งในชนบท การสร้าง
กิจ กรรมทางเศรษฐกิจ ให้เ กิด ขึ้น ทัง้ ในระดับ กลุ่ ม จัง หวัด และในระดับ ฐานราก ได้ถู ก ก าหนดขึ้น และขับ เคลื่อ นพร้อ ม
งบประมาณที่ก ระจายสู่ก ลุ่ ม จัง หวัด และสู่ท้อ งถิ่น โดยตรง การโน้ ม น าการท่ อ งเที่ย วทัง้ จากต่ า งประเทศและระหว่ า ง
นักท่องเทีย่ วไทยกันเองในประเทศ ทีก่ ระจายกว้างออกไปในแต่ละภูมภิ าคและลึกลงไปในระดับชนบทและชุมชน ถูกใช้เป็ น
ตัวนาเพื่อกระตุ้นให้เกิดการผลิตสินค้าชุมชนและตลาดทีจ่ ะรองรับอย่างมีเป้ าหมาย รัฐบาลได้รณรงค์ความร่วมมือ 3 ฝ่ าย
ระหว่างรัฐ เอกชน และชุมชน หรือทีเ่ รียกว่า ประชารัฐ ในการช่วยยกระดับคุณภาพการผลิตและการสร้างตลาดของแต่ละ
จังหวัด จนกลายเป็ นแนวทางการพัฒนาทีก่ ระจายไปในทุกภาคส่วนของประเทศในขณะนี้ ความสมดุล นี้จะเป็ นหลักประกัน
ให้เศรษฐกิจไทยมีความมันคง
่ สมดุลโดยไม่ตอ้ งพึง่ พิงปั จจัยภายนอกจนเกินพอดี
ประการที่ 2 : จาก low cost สู่ value based economy
ด้วยการให้ความสาคัญกับการสร้างมูลค่าด้วยนวัตกรรมด้วยวิทยาการ ด้วยการค้นคว้าวิจยั และด้วยความคิด
สร้างสรรค์ การผลักดันให้เกิด cluster การผลิตทีม่ ุ่งสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน ผูป้ ระกอบการสถาบันศึกษา และ
สถาบันวิจยั เพื่อเป็ นบ่อเกิดแห่งนวัตกรรม รัฐบาลได้เพิม่ งบประมาณและผลักดันมาตรการการจูงใจทางภาษีให้ภาคเอกชน
หันมาลงทุนใน R&D ในขณะนี้งบลงทุนใน R&D ของประเทศขยายตัวจากร้อยละ 0.47 ต่อจีดพี ี เมื่อปี 2013 มาอยู่ทร่ี อ้ ยละ
0.65 ของ GDP เมื่อปี ทแ่ี ล้ว โดยทีส่ ดั ส่วนของภาคเอกชนอยู่ทร่ี อ้ ยละ 70 ตามเป้ าหมายทีก่ าหนด ซึง่ รัฐต้องการขับเคลื่อน
ให้งบลงทุน R&D รวมของประเทศอยู่ท่ี 1% เป็ นอย่างน้อยใน 2 ปี ขา้ งหน้า นอกจากนี้ นโยบายการจูงใจการลงทุนจาก
ต่างประเทศในขณะนี้ ได้มุ่งให้ความสาคัญกับโครงการลงทุน ทีเ่ น้นการค้นคว้าวิจยั เป็ นตัวนาการผลิต ทัง้ หมดนี้ได้นามาซึง่
การเปลีย่ นแปลงเชิงนโยบายครัง้ สาคัญของ BOI และมาตรการทางภาษีของกระทรวงคลังในช่วง 3 ปี ทผ่ี ่านมา
ประการที่ 3 : jump start โครงสร้างพืน้ ฐานคมนาคมขนส่งของประเทศ
หลังจากทีห่ ยุดชะงักไปนานกว่า 2 ทศวรรษ จนระดับการลงทุนของภาครัฐแทบจะอยู่ในระดับท้ายสุดในเอเชีย
ประเทศไทยได้กลับมาประกาศการลงทุนครัง้ ใหญ่เมื่อ 2 ปี ทผ่ี ่านมา ด้วยวงเงินลงทุนกว่า 2.4 ล้านล้านบาท ในโครงสร้าง
พืน้ ฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศ ทัง้ การสร้างถนน ทางด่วน motorway โครงการรถไฟฟ้ า รถไฟรางคู่ รถไฟ
ความเร็วสูง การสร้างและพัฒนาสนามบินท่าเรือและสถานีขนส่งสินค้า ครอบคลุมช่วงระยะ 5 ปี ขา้ งหน้า โครงการลงทุน
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เหล่านี้จะได้รบั การ finance จาก 4 แหล่ง คือ งบประมาณแผ่นดิน การกูย้ มื การร่วมลงทุนกับเอกชน ในโครงการ ppp fast
track ซึง่ ในขณะนี้โครงการรถไฟฟ้ าร่วมลงทุนได้เริม่ แล้วถึง 5 เส้นทาง คือ เส้นสีเขียว น้ าเงิน ส้ม เหลือง และชมพู และ
ภายในปี น้จี ะเริม่ ให้มกี ารประมูลอีก 3 เส้นทาง คือ ม่วงใต้ ส้มตะวันตก และสีแดง ในช่วง 2 เดือนข้างหน้า จะทราบผลการ
ประมูลรถไฟรางคู่อกี 5 เส้นทาง ซึง่ จะเริม่ ลงทุนในปี น้ี
สาหรับเส้นทางรถไฟไทย-จีน คาดว่าจะเริม่ ได้ก่อนกันยายน และก่อนสิน้ ปี เส้นทางรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพระยอง กรุงเทพ-หัวหิน และเส้นทางรถไฟฟ้ าทีภ่ ูเก็ต ซึง่ เป็ นโครงการ ppp fast track จะสามารถผ่านการพิจารณาจาก
ครม. ทัง้ นี้รฐั บาลต้องการให้ทุกโครงการเริม่ ต้นก่อนปลายปี หน้า นอกจากนี้ รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังกาลังเตรียมการ
จาหน่ ายหน่ วยลงทุน Thailand future Fund ในอีกไม่ก่เี ดือนข้างหน้า เพื่อเป็ นทางเลือกอีกทางหนึ่งในการลงทุน ใน
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และจะให้มกี ารจาหน่ ายแก่ประชาชนในประเทศและนักลงทุ นทัง้ ในและต่างประเทศ ด้วย
แหล่ง financing เหล่านี้ จะช่วยประหยัดงบประมาณและรักษาระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP ไม่ให้เกินระดับร้อยละ 50
ประการที่ 4 : Eastern economic corridor,corridor for the future
ท่านผูม้ เี กียรติครับ รัฐบาลนี้มคี วามมุ่งมันที
่ จ่ ะปฏิรปู โครงสร้างการผลิตของประเทศทีเ่ น้นมูลค่าเหนือปริมาณ เน้น
นวัต กรรมและวิท ยาการเหนื อ ปั จ ัย ด้า นต้ น ทุ น และต้ อ งการเปลี่ย นผ่ า นก้า วสู่ เ ศรษฐกิจ ดิจิตัล รัฐ บาลจึง ได้ก าหนด
อุตสาหกรรมเป้ าหมายแห่งอนาคตทีเ่ ราคิดว่าเรามีจุดแข็งและสามารถเป็ นศูนย์ กลางการผลิตแห่งภูมภิ าคได้ อาทิ อาหาร
แห่งอนาคต bioeconomy ที่อาศัยเกษตรเป็ นพืน้ ฐาน ยานยนต์แห่งอนาคต หุ่นยนตร์อุตสาหกรรมโดยอาศัยฐานการผลิต
ยานยนตร์ และอิเล็กทรอนิกส์ทใ่ี หญ่ทส่ี ุดในภูมภิ าคเป็ นพืน้ ฐาน health and wellness Medical device petrochemical
ขัน้ สูง ศูนย์กลางอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว ศูนย์กลางการบินแห่งภูมภิ าค เป็ นต้น รัฐบาลได้จดั พืน้ ทีพ่ เิ ศษ 3 จังหวัด ในระยะ
เริม่ ต้นพร้อมโครงการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานเฉพาะใน EEC กว่า 4 แสนล้านบาท ในปั จจุบนั ได้มโี ครงการร่วมลงทุนเป็ น
จานวนมากและโครงการร่วมพัฒนาระหว่างไทยกับมิต รประเทศโดยเฉพาะอย่างยิง่ ญี่ป่ ุนและจีน รายละเอียดจะขอให้รมว.
อุตสาหกรรมทีร่ บั ผิดชอบจะมากล่าวต่อไป
ประการที่ 5 : มุ่งสู่ digital Thailand
กระทรวงดิจติ ลั ได้ถูกตัง้ ขึน้ เป็ นการเฉพาะเพื่อเตรียมการรองรับการก้าวสู่ยุคดิจติ ลั รัฐบาลได้เริม่ โครงการการ
ลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐาน digital โดยเฉพาะด้าน internet broadband โดยจัดสรรงบประมาณ 2 หมื่น 5 พันล้านบาททีจ่ ะ
ให้มี internet broadband กว่า 24,000 หมู่บา้ นในปี น้ี และอีก 2 หมื่นหมู่บา้ นในปี หน้า เพื่อให้เทคโนโลยีดจิ ติ ลั เข้าถึงชนบท
ที่จ ะมีผ ลทัง้ ในเชิง ของการพัฒ นาการศึก ษา สาธารณสุข การค้า ผ่ า น e-commerce จากชนบทสู่โ ลก การลงทุ น ใน
submarine cable ด้วยงบประมาณกว่า 5 พันล้านบาท เพื่อเชื่อมต่อกับต่างประเทศเพื่อให้ไทยสามารถเป็ น international
gateway ของภูมภิ าคในอนาคต การให้ได้มาและการเข้าถึงวิทยาการรวมถึงการสร้างบุคลากรดิจติ ลั เป็ นสิง่ ทีส่ าคัญยิง่ ซึง่
ในขณะนี้ไทยได้เริม่ โครงการร่วมมือทัง้ กับภาครัฐและภาคเอกชนจากต่างประเทศ และได้ส่งเสริมให้มกี ารลงทุนในด้านนี้
อย่างจริงจัง ทัง้ ในด้าน internet IOT big data และ AI รัฐบาลโดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้เริม่ รณรงค์ให้ภาคเอกชนเริม่
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ปรับเปลีย่ นเปลีย่ นกระบวนการผลิต ยกระดับ supply chain สู่ 4.0 เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจไทยสามารถเชื่อมโยงกับ global
supply chain ทีก่ าลังเข้าสูย่ ุคดิจติ ลั รัฐบาลในขณะนี้ได้แสวงหาความร่วมมือทัง้ ในระดับรัฐต่อรัฐ และกับ เอกชนทีเ่ ป็ นผูน้ า
ทางด้านนี้ โดยเฉพาะกับญี่ป่ ุน จีน และเยอรมัน โดยเฉพาะญี่ป่ ุนทีม่ ฐี านการผลิตทีใ่ หญ่ทส่ี ุดแห่งหนึ่งของโลกในประเทศ
ไทย ตัวผมได้เป็ นสักขีพยานในการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง รมว.อุตสาหกรรมของไทยกับรมว.แห่ง meti
เพื่อการนี้โดยเฉพาะเมื่อคราวเดินทางไปญีป่ ่ นุ เมื่อเร็วๆนี้
ประการที่ 6 : ผมเรียกมันว่า Thailand, a start up nation
หมดสมัยแล้วในความคิดของผม ทีร่ ะบบเศรษฐกิจไทยจะถูกขับเคลื่อนโดยบริษทั ขนาดใหญ่เพียบหยิบมือ ป่ าที่
อุดมสมบูรณ์ย่อมประกอบไปด้วยต้นไม้อนั หลากหลายทีห่ นาแน่ นและอุดมสมบูรณ์ฉันใด เศรษฐกิจจะเต็มไปด้วยพลังขับ
เคลื่อนที่ทรงพลังหากเต็มไปด้วยผู้ประกอบการที่มพี ลวัตรและสร้างสรรค์ ไม่ว่าเล็ก กลาง หรือใหญ่ ไม่ว่าจะอยู่ในภาค
เกษตร อุตสาหกรรม technology based หรือ creative economy การสร้าง ecosystem หรือสภาพแวดล้อมทีเ่ กือ้ หนุ น
และสนับสนุนการบ่มเพาะและสร้าง start up อย่างจริงจัง เป็ น strategic move ทีส่ าคัญของรัฐบาลชุดนี้ โดยยึดในหลักการ
ความร่ ว มมือ ระหว่ า งภาครัฐ ด้ว ยการจัด หางบประมาณ การให้ก ระทรวงคลัง และตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ เป็ น ศูน ย์ก ลาง
ประสานงานทัง้ ในด้านงบประมาณ การจัดหา seed money การให้สถาบันการเงินภาครัฐทุกแห่งในขณะนี้ขบั เคลื่อนการ
สร้าง start up อย่างจริงจัง การจัดสถานทีห่ รือ working spaces สาหรับผูป้ ระกอบการ start up การดึงสถาบันการศึกษา
สถาบันวิจยั และผูป้ ระกอบการรายใหญ่ ตลอดจนสถาบันการเงิน และ venture capital อันหลากหลายมาเข้าร่วม เพื่อสร้าง
mass start up ทัง้ ใน real sector และ fintech ใน financial sector ด้วยความเชื่อทีว่ ่า Start up Entrepreneur คือ ผูส้ ร้าง
นวัตกรรมและผูข้ บั เคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตความตื่นตัวกาลังเกิดขึน้ ในประเทศอย่างไม่เคยมาก่อน และเรากาลังดึง start
up จากต่างประเทศมาร่วมกับเรา ขอให้ตดิ ตามงาน start up Thailand ครัง้ ทีส่ องทีไ่ ทยจะจัดขึน้ ในเร็วๆ นี้

ประการที่ 7 : การเชื่อมต่อ geopolitic และ geoeconomic ทีส่ าคัญมี 3 ประการ
หนึ่ ง คือ ความเชื่อมโยงกับ clmv การทีป่ ระเทศจะพัฒนาไปได้นัน้ ความสัมพันธ์กบั ประเทศเพื่อนบ้านเป็ นสิง่
สาคัญ ไม่เพียงในเชิงของความมันคงแต่
่
เชื่อมโยงในเชิงของเศรษฐกิจอย่างมีนัยสาคัญ ยิง่ ประเทศเพื่อนบ้านเติบโตเท่าไร
ทัง้ อนุ ภูมภิ าคจะได้ประโยชน์จากการนัน้ ในอันทีจ่ ะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ยิ่งมีความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์มาก
เพียงใด พลังทางเศรษฐกิจของทัง้ อนุภูมภิ าคก็เพิม่ ทวี ทัง้ ในเชิงของการเชื่อมต่อ supply chain ทัง้ ในมิตขิ องการสร้างพลัง
ร่วมของการท่ องเที่ย ว เป็ น ต้น ด้วยเหตุ น้ี นโยบายการก้าวไปด้วยกัน เข้มแข็ง ร่วมกัน จึงเป็ นที่มาของการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ร่วมของ clmvt ซึง่ ในทีส่ ดุ แล้วย่อมเชื่อมโยงกว้างออกไปสูอ่ าเซียนโดยรวมและอนุภูมภิ าคอื่นๆ
สอง คือ การเชื่อมโยงไทยเข้ากับ one belt one road ของจีน ซึง่ ถือเป็ นการขยับตัวทาง geopolitic ทีส่ าคัญอย่าง
ยิง่ ยวดโดยเฉพาะการเชื่อม ต่อเข้ากับ eec ซึง่ รูปแบบการพัฒนา eec นัน้ ต้องการให้เป็ นศูนย์ logistic และเป็ น port ของ
ทัง้ อนุภูมภิ าค เพื่อรองรับการเข้าและออกจาก clmvt สูโ่ ลก การเชื่อม eec ด้วยเส้นทางรถไฟเข้ากับเส้นทางรถไฟไทยจีนที่
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จะเชื่อมจากจีนสูเ่ วียงจันทร์ผ่านไทยไปยังมาเลเซียจะทาให้การเชื่อมโยง one belt และ maritime silkroad เป็ นจริงโดยไทย
เป็ นข้อต่อสาคัญซึง่ จะยังประโยชน์ไม่เพียงกับประเทศแต่กบั กลุ่มประเทศในอนุภูมภิ าค clmvt โดยส่วนรวม
สาม คือ การร่วมผลักดันและเป็ นส่วนหนึ่ งของเขตการค้าเสรีใหม่ท่จี ะเกิดขึ้น ไม่ ว่าจะเป็ น RCEP ซึ่งไทยมี
ข้อตกลง FTA กับกลุ่มประเทศเหล่านี้ โดยส่วนใหญ่อยู่แล้วหรือแม้แต่ TPP ซึง่ ญี่ป่ ุนจะเป็ นแกนนาต่อไปก็เป็ นแนวทางที่
น่าสนใจ ไทยเราเชื่อว่าเขตการค้าเสรีทงั ้ สองแนวทางนี้จะยังประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของทัง้ เอเชียและของโลกในอนาคต
ประการสุดท้าย : ยกเครือ่ งประสิ ทธิ ภาพ และความโปร่งใสภาครัฐ
ท่านนายกรัฐมนตรีและตัวผมเอง ได้ลงมาขับเคลื่อนด้วยตัวเอง การขับเคลื่อนนโยบาย ease of doing business
ด้วยการลดขัน้ ตอน การขจัดอุปสรรค การแก้และออกกฎหมายใหม่ในช่วง 2 ปี ทผ่ี ่านมา โดยเฉพาะการสร้างความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ การริเริม่ integrity pact และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การเริม่ โครงการ
government e-payment ของกระทรวงการคลัง ถือเป็ นจุดเริม่ ต้นสาคัญในการเพิม่ ประสิทธิภาพและลดต้นทุ นการบริการ
อีกทัง้ ยังช่วยขจัดปั ญหาด้านคอรัปชัน่ ยิง่ ไปกว่านัน้ การบริหารงานงบประมาณในช่วง 2 ปี ทผ่ี ่านมา ได้ถูกปรับเปลีย่ นจาก
การจัดสรรตามหน้ าที่ส่กู ารจัดสรรตามวาระเชิงยุทธศาสตร์ และให้ความสาคัญกับการจัดสรรตามพื้นที่และกลุ่มจังหวัด
เพื่อให้เม็ดเงินงบประมาณถูกจัดสรรอย่างมีประสิทธิผลเชิงยุทธศาสตร์ การพัฒนาในแต่ ละพื้นที่พร้อมๆ กันนัน้ พรบ.
งบประมาณ และวินยั การคลัง กาลังจะมีผลในไม่ชา้ เพื่อสร้าง governance กับระบบการเงินการคลังของประเทศ ทีก่ ล่าว
มาข้างต้นนัน้ เป็ นเพียงจุดเริม่ ต้นของความมุ่งมันในการปฏิ
่
รูปกลไกภาครัฐ และระบบราชการที่จะติดตามมา ความเพียร
พยายามและความมุ่ งมัน่ ตลอด 2 ปี ท่ผี ่ านมา มีผลทาให้ประเทศไทยได้รบั การจัดลาดับที่ดีข้นึ จาก IMD ที่ผ่ านมา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสมรรถนะและประสิทธิภาพในภาครัฐสูงขึน้ ถึง 6 อันดับ และได้รบั การจัดอันดับดีขน้ึ 2 อันดับสู่
อันดับ 19 ของดัชนี Global FDI confidence index โดย A.T. Kearney ครัง้ ล่าสุด ซึง่ รัฐบาลมันใจว่
่ าจะดีขน้ึ ไปอีกจากการ
ขับเคลื่อนทีจ่ ริงจังและต่อเนื่อง นี่เป็ นเพียงจุดเริม่ ต้นของการปฏิรปู ภาครัฐและราชการทัง้ ระบบต่อไปในอนาคต และไม่เพียง
เท่านัน้ เรากาลังจะก้าวไปอีกขัน้ ด้วยการยกระดับการพัฒนาการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ ซึง่ เป็ นพลังขับเคลื่อนสาคัญของ
ภาครัฐให้มพี ลังยิง่ ขึน้ ไปอีกในอนาคต ซึง่ เรากาลังจะมีการประชุมร่วมของ CEO ในวันจันทร์ทจ่ี ะถึงนี้
ท่านผูม้ เี กียรติครับ ทัง้ หมดที่ผมกล่าวมานี้ผมเรียกโดยรวมว่า ยุทธศาสตร์นาพาไทยสู่ยุค 4.0 รัฐบาลนี้มคี วาม
เชื่อมันว่
่ า ก้าวย่างเชิงยุทธศาสตร์เหล่านี้เป็ นจุดเปลีย่ นสาคัญของประเทศเป็ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ไม่เพียงแต่เป็ นการปฏิรูปแต่เป็ น
การ transform ประเทศเพื่อรองรับโลกในอนาคต อีกทัง้ เป็ นการสร้างความเข้มแข็งให้เกิดจากภายใน ในขณะเดียวกันก็
สามารถแข่งขันได้ในระดับโลกและที่สาคัญยิง่ คือ การมี strategic position หรือตาแหน่ งยุทธศาสตร์ท่เี หมาะสม ที่จะ
สามารถสร้างโอกาสให้กบั ประเทศในท่ามกลางความเปลีย่ นแปลงของ geopolitic โลกในขณะนี้ แต่คาถามสาคัญทีจ่ ะตามมา
ก็คอื แล้วมันจะได้รบั การสานต่ออย่างต่อเนื่องได้อย่างไร คาตอบก็คอื เป็ นหน้าที่ถูกกาหนดไว้ในรัฐธรรมนู ญฉบับใหม่ท่ี
รัฐบาลทุก รัฐบาลจากนี้ไ ปจะต้อ งสานต่ อ การปฏิรูป ประเทศและสานต่ อ ยุท ธศาสตร์ข องประเทศ ซึ่งจะถูก กากับด้ว ย
คณะกรรมการ 2 คณะ อันได้แก่ คกก.ยุทธศาสตร์ชาติ และ คกก.ปฏิรปู ประเทศ เพื่อเป็ นหลักประกันว่าประเทศไทยจะต้อง
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เดินตามก้าวย่างยุทธศาสตร์และต้องมีการปฏิรปู อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการทัง้ สองคณะนี้กาลังจะถูกจัดตัง้ ในเร็วๆ นี้ตาม
ขัน้ ตอนของรัฐธรรมนูญ
ท่านผูม้ เี กียรติครับ ถึงแม้รฐั บาลชุดนี้ จะไม่ใช่รฐั บาลจากการเลือกตัง้ แต่กเ็ ป็ นรัฐบาลทีเ่ กิดจากความจาเป็ นของ
สถานการณ์ท่ีต้องการจะนาพาประเทศให้หลุดพ้นจากภาวะที่สุ่มเสีย่ งต่อการเป็ นรัฐที่ล้มเหลวในอดีต และเป็ นรัฐบาลที่
พยายามใช้ช่วงเวลาทีผ่ ่านมามุ่งมันที
่ จ่ ะปฏิรูปและวางรากฐานของประเทศ เพื่อหนุ นส่งให้ประชาธิปไตยทีห่ ากเมื่อเกิดขึน้
แล้ว ก็จะสามารถนาพาประเทศสู่ความรุ่งเรืองได้ในอนาคต เราเชื่อมันว่
่ า ด้วยจังหวะก้าวย่างเชิงยุทธศาสตร์ท่ถี ูกต้อง
ทันเวลา และด้วยความร่วมมือกับมิตรประเทศและนักลงทุนจากนานาประเทศไทยจะสามารถสร้างโอกาสให้กบั ประเทศใน
ยุคซึง่ บทบาทของเอเซียกาลังทะยานอย่างยากทีจ่ ะหยุดยัง้ ได้อกี แล้ว

22 มิ.ย. 60

