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ท่านรัฐมนตรี ท่านเอกอัครราชทูตไทย
และแขกผู้มีเกียรติทกุ ท่าน
ในนามของรัฐบาลไทย ผมขอขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทงหลาย
ั้
ที่ได้ ให้ ความสนใจและเข้ ามาร่วมงาน
ในวันนี ้ ในอดีตผมมีโอกาสเดินทางมาญี่ปนหลายครั
ุ่
ง้ แต่นี่เป็ นครัง้ แรกที่ผมมาอย่างเป็ นทางการในฐานะของรอง
นายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลชุดปั จจุบนั และเลือกที่จะมาญี่ปนเป็
ุ่ นลําดับแรก เพราะความสัมพันธ์ที่มีมาช้ านาน
และด้ วยสัมพันธภาพทางเศรษฐกิจที่ลกึ ซึ ้งและแนบแน่นตลอดมา
ท่านผู้มีเกียรติครับ ในหลายปี มานี ้ เศรษฐกิจโลกมีความผันผวนสูงและมีแนวโน้ มที่ชะลอตัว ประเทศ
ใหญ่ที่มีพลังทางเศรษฐกิจ ไม่วา่ จะเป็ นสหรัฐอเมริ กา อียู และญี่ปนุ่ ต่างก็เผชิญกับปั ญหาความซบเซาทาง
เศรษฐกิจ แม้ กระทัง่ จีน ประเทศที่ได้ ชื่อว่าเศรษฐกิจไม่เคยถดถอยใน 2 ทศวรรษที่ผา่ นมา ก็หาได้ รอดพ้ นไม่
ประเทศไทยก็เช่นกัน ด้ วยความจริ งที่วา่ เราเป็ นประเทศที่เน้ น
export-led economy ด้ วยสัดส่วนการ
ส่งออกต่อ GDP เกือบ 70%อีกทังต้
้ องเผชิญกับภาวะที่ราคาสินค้ าเกษตรทัว่ โลกกําลังตกตํา่ และด้ วยความจริ ง
ที่วา่ ในหลายปี ที่ผา่ นมา การเมืองในประเทศมีความผันผวน จนกระทัง่ นําไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ในช่วงปี เศษที่ผา่ นมา ภาวะเศรษฐกิจไทยในภาพรวม จึงค่อนข้ างซบเซาและชะลอตัว

อย่างไรก็ดี ด้ วยความมุง่ มัน่ ของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และรัฐบาล และด้ วยความร่วมมือของทุกฝ่ ายใน
สังคม การเมืองไทยได้ กลับมาสูภ่ าวะปกติอีกครัง้ บ้ านเมืองสงบสุข ธุรกิจก้ าวเดินไปข้ างหน้ า การท่องเที่ยว
ขยายตัวอย่างไม่เคยปรากฏ ด้ วยจํานวนนักท่องเที่ยวถึง 30 ล้ านคนต่อปี ในทางการเมือง คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญกําลังเร่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่สอดรับกับการพัฒนาประเทศในระยะยาว ท่านนายกรัฐมนตรี ได้
กําหนด road map ที่ชดั เจน ว่าประเทศจะต้ องพร้ อมมีการเลือกตังใหม่
้ ในกลางปี 2017 หรื ออีกปี ครึ่งนับจากนี ้ไป
ในด้ านเศรษฐกิจ แม้ เศรษฐกิจโลกจะซบเซาและการส่งออกของไทยจะได้ รับผลกระทบก็ตาม แต่ฐานะ
เศรษฐกิจในภาพรวม ยังแข็งแกร่งอยูม่ าก ไทยมีเงินทุนสํารองเงินตราต่างประเทศถึง $157billion ในขณะที่มี
หนี ้สินต่างประเทศระยะสันเพี
้ ยง $55 billion และมีระดับหนี ้สาธารณะต่อ GDP เพียง 43% ในขณะที่มีเงินเฟ้อ
ตํา่ และอัตราว่างงานเพียง 0.9% ถึงแม้ การเติบโตทางเศรษฐกิจในปี นี ้จะชะลอตัว แต่ด้วยผลจากมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลได้ ออกไปในช่วง 3 เดือนที่ผา่ นมา ไม่วา่ จะด้ วยการเร่งอัดฉีดงบประมาณและสินเชื่อลง
สูท่ ้ องถิ่น ทังในระดั
้
บตําบลและระดับหมูบ่ ้ านในโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่จะก่อให้ เกิดการจ้ างงานและสร้ างรายได้
ไม่วา่ จะด้ วยการจัดหาสินเชื่อต้ นทุนตํ่า และลดภาษีเพื่อลดภาระแก่ SME ที่ขาดแคลนเงินทุนและขาดสภาพคล่อง
ไม่วา่ จะด้ วยการออกมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาฯ ที่เป็ นอุตสาหกรรมสําคัญและมีผลต่อเนื่องสูอ่ ตุ สาหกรรม
ต่อเนื่อง ในที่สดุ ความมัน่ ใจทังในด้
้ านของผู้บริโภคและในภาคอุตสหกรรมได้ เริ่มกลับมาอีกครัง้ จากการสํารวจ
ของสถาบันต่าง ๆ และอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาส 3 ที่ผา่ นมาก็เริ่มมีแนวโน้ มดีขึ ้น โดยมีอตั ราการ
เติบโต 2.9% เทียบกับ 0.9% ในไตรมาส 3 ปี ที่แล้ ว และมีแนวโน้ มที่จะดีขึ ้นในไตรมาส 4 และต้ นปี หน้ า โดยคาด
ว่าจะมีอตั ราเติบโตเฉลี่ยทังปี
้ ประมาณ 3% ในปี นี ้ และ 3.5 – 4% ในปี หน้ า
ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ การเติบโตในระยะสัน้ ไม่ใช่เป้าหมายที่สําคัญ แต่ที่สําคัญกว่าคือการเติบโต
อย่างมีคณ
ุ ภาพ อย่างยัง่ ยืน ซึง่ จะเกิดขึ ้นได้ ก็ด้วยการปฏิรูปเศรษฐกิจอย่างจริงจัง เพื่อยกระดับความสามารถใน
การแข่งขัน และเพื่อให้ โครงสร้ างเศรษฐกิจไทยสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต
ใน
ประการแรก ประเทศไทยต้ องการพัฒนาสูร่ ะบบเศรษฐกิจที่มีการเติบโตอย่างสมดุล ไทยต้ องการ
สร้ างสิง่ ที่เรี ยกว่า การเติบโตจากภายในควบคูไ่ ปกับการเน้ นการส่งออกดังเช่นในอดีต นัน่ หมายถึงการให้ นํ ้าหนัก
กับการพัฒนาเศรษฐกิจท้ องถิ่น ไม่วา่ จะเป็ นการปฏิรูปเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต productivity และเพื่อเพิม่ มูลค่า
สินค้ าเกษตร การสร้ างและพัฒนาการท่องเที่ยวท้ องถิ่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุ ชน การสร้ างความเข้ มแข็งแก่
SME และวิสาหกิจชุมชน ซึง่ เป็ นกลไกเศรษฐกิจหลักในท้ องถิ่น ที่ไม่เพียงสร้ างรายได้ แต่ยงั เอื ้อให้ มีการลด
ช่องว่างและกระจายความเจริ ญสูภ่ มู ภิ าคประเทศไทยต้ องเรี ยนรู้และแสวงหาการสนับสนุนจากญี่ปนุ่ ซึง่ มีความ
เข้ มแข็งเป็ นอย่างยิ่งในด้ านนี ้

ประการที่สอง ไทยต้ องการเปลี่ยนโครงสร้ างการผลิต จากการรับจ้ างผลิตสินค้ า ต้ นทุนตํ่า ใช้ แรงงาน
ราคาถูก สูก่ ารผลิตที่เน้ นนวัตกรรม เน้ นคุณภาพ เน้ นวิทยาการ เพื่อสร้ างมูลค่า (Value Added) และ
ความสามารถในการแข่งขัน เมื่อสัปดาห์ท่ีผา่ นมารัฐบาลได้ อนุมตั ใิ ห้ มีการกําหนดอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 กลุม่
ที่จะให้ เป็ นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต โดยที่ 5 กลุม่ แรก เป็ นการต่อยอดอุตสาหกรรมที่มีอยูแ่ ล้ ว และ
เคยสร้ างความเข้ มแข็งทางเศรษฐกิจให้ กบั ประเทศในอดีต แต่ให้ มงุ่ เน้ นในการเพิ่มความก้ าวหน้ าทางวิทยาการ
และเทคโนโลยีให้ มากขึ ้น อาทิ กลุม่ ยานยนต์ ให้ เป็ นยานยนต์แห่งอนาคตที่เน้ นเทคโนโลยีระดับสูง และรักษา
สิ่งแวดล้ อม กลุม่ อิเลคทรอนิกส์ ให้ เน้ นการเป็ น smart electronics เพื่อดักหน้ าความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีใน
อนาคต
ในด้ านการเกษตร ให้ เน้ นการแปรรูปในระดับสูงและ
biotechnology การเน้ นการสร้ างอุตสาหกรรม
อาหารที่เป็ นอาหารแห่งอนาคตและเน้ นทางด้ านสุขภาพ หรื อแม้ แต่การท่องเที่ยว ก็ต้องการพัฒนาไปสูก่ าร
ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ที่พฒ
ั นาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่เน้ นคุณค่าเชิงประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์และการรักษาสิง่ แวดล้ อม
ในขณะที่มีการต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมเหล่านี ้ ประเทศไทยได้ กําหนดกลุม่ อุตสาหกรรมใหม่ ที่ไทย
กําหนดให้ เป็ น S-curve ตัวใหม่ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต อาทิ อุตสาหกรรมหุน่ ยนต์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหุน่ ยนต์อตุ สาหกรรม อุตสาหกรรมด้ านการบินและ logistics ในทุกมิติ เพื่อรองรับ connectivity และ
การเติบโตทางการค้ าและลงทุนในAEC และ Asia อุตสาหกรรม Digital โดยเฉพาะด้ าน IT และ Internetที่กําลัง
แพร่และขยายตัวอย่างรวดเร็ ว อุตสาหกรรมประเภท bioindustriesโดยเฉพาะ biofuels และ biochemicalsซึง่ ใช้
ภาคเกษตรเป็ นพื ้นฐานที่สําคัญ และที่ขาดไม่ได้ คืออุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพครบวงจร ซึง่ ประเทศไทยมี
ความมุง่ มัน่ ที่จะเป็ น Medical Hub แห่งภูมภิ าค
ท่านผู้มีเกียรติครับ การที่จะสร้ างและพัฒนาอุตสาหกรรมเหล่านี ้ให้ เติบโตและเข้ มแข็งได้ อย่างยัง่ ยืนนัน้
ประการหนึง่ คือการใช้ แนวคิดการสร้ างเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อพัฒนา cluster เฉพาะอย่าง ซึง่ ไม่เพียงแต่ให้ มี
การส่งเสริ มผู้ผลิต แต่ยงั รวมถึงองค์ประกอบอื่นๆ ที่จะส่งผลให้ เกิดการพัฒนาอย่างจริงจัง อาทิ การส่งเสริมให้ มี
การจัดตังสถาบั
้
นวิจยั การดึงดูดนักวิจยั การส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัย การดึงนักลงทุนชันนํ
้ าจาก
ต่างประเทศ ตลอดจนการสร้ างสิง่ อํานวยความสะดวก และการสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐานระดับสากล ที่จะเกื ้อหนุน
ให้ มีความเป็ นเลิศในอุตสาหกรรมเป้าหมาย รัฐบาลได้ อนุมตั ใิ ห้ มีการขยายเขตเศรษฐกิจพิเศษ จากเดิมที่เน้ น
พื ้นที่แหลมฉบังและมาบตาพุด ให้ มีการขยายออกสูจ่ งั หวัดใกล้ เคียงรวม 7 จังหวัด และอีก 2 จังหวัดพิเศษ คือที่
เชียงใหม่และภูเก็ต สําหรับอุตสาหกรรม Digital โดยเฉพาะ โดยเรี ยกรวมว่า super cluster อีกทังได้
้ อนุมตั ใิ ห้
BOI ให้ สิทธิจงู ใจในระดับสูงสุดเพื่อการนี ้ นอกจากนี ้ รัฐบาลยังจะจัดตังกองทุ
้
นพิเศษเพื่อการส่งเสริมการลงทุน

ใหม่นี ้ โดยมอบให้ ผมเป็ นประธานในการสรรหากลุม่ ธุรกิจเป้าหมาย การกําหนดสิ่งจูงใจ ตลอดจนเจรจาและ
ชักชวนให้ ธุรกิจที่มีความโดดเด่นในอุตสาหกรรมเป้าหมายเหล่านี ้มาลงทุน แน่นอนที่สดุ กลุม่ ธุรกิจจากญี่ปนคื
ุ่ อ
เป้าหมายสําคัญที่ผมต้ องการพูดคุยและชักชวนให้ มาร่วมกับเรา สําหรับอุตสาหกรรมอื่น ๆ เราก็มิได้ ละทิ ้ง BOI
ยังคงให้ สิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและจัดเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เหมาะสมต่อไปสําหรับในรายละเอียดนัน้ ท่าน
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงอุตสาหกรรมและเลขาธิการ BOI จะรายงานให้ ทา่ นทังหลายได้
้
ทราบในลําดับต่อไป
การตัดสินใจเชิงนโยบายที่สําคัญ ประการที่สาม คือการลงทุนสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐานครัง้ ใหญ่
โดยเฉพาะการคมนาคมและการขนส่งของประเทศ ไม่วา่ จะเป็ นรถไฟฟ้า รถไฟรางคู่ เชื่อมโยงเหนือ-ใต้ และออกตก ไปสูก่ ารพัฒนาทวาย เพื่อเชื่อมโยงสูพ่ ม่า การพัฒนาสนามบินที่สวุ รรณภูมิ การพัฒนาสนามบินและท่าเรื อ
นํ ้าลึกที่อตู่ ะเภา เพื่อให้ ไทยสามารถก้ าวสูก่ ารเป็ นศูนย์กลางการบิน และการขนส่งในภูมิภาค เป็ นต้ น การพัฒนา
โครงสร้ างพื ้นฐานแห่งอนาคตเหล่านี ้ รัฐบาลมีความตังใจที
้ ่จะให้ มีการร่วมมือกับภาคเอกชน ทังภายในและจาก
้
ต่างประเทศ โดยตังคณะกรรมการ
้
PPP (Public-PrivatePartnership) ที่มีผมเป็ นประธาน และกําลังจัดตัง้
กองทุนขนาดใหญ่เพื่อร่วมลงทุนกับภาคเอกชน ซึง่ คาดว่าจะจัดตังเสร็
้ จก่อนสิ ้นปี นอกจากนี ้ ยังได้ ออกกฎหมาย
เพื่ออํานวยความสะดวกในการลงทุน และท่านนายกฯ เองได้ ลงมากํากับการขจัดอุปสรรคทางธุรกิจ ที่เรี ยกว่า
Business Easing ด้ วยตนเองในทุกขันตอนโครงการลงทุ
้
นในโครงสร้ างพื ้นฐานเหล่านี ้จะเกิดขึ ้นในปี หน้ าเป็ นต้ น
ไป
ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ ที่กล่าวมาข้ างต้ นเป็ นเพียงส่วนหนึง่ ของโครงการปฏิรูปเศรษฐกิจที่รัฐบาลไทย
กําลังขับเคลื่อน โดยร่วมมืออย่างใกล้ ชดิ กับภาคเอกชน ขณะนี ้ท่านนายกฯ ยังมีบญ
ั ชาให้ ผมและคณะ ให้
ผลักดันการปฏิรูปในด้ านอื่นๆ ที่จะมีผลอย่างมีนยั สําคัญต่อเศรษฐกิจไทยในอนาคต อาทิ การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ
การปฏิรูปทรัพยากรมนุษย์ การปฏิรูปการเงินการคลังของประเทศ การปฏิรูประเบียบกฎเกณฑ์และกฎหมายให้
ทันสมัยและเป็ นธรรม เป็ นต้ น
ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ เป็ นที่เห็นพ้ องกันแล้ วว่า พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลก กําลังเคลื่อนจาก
ตะวันตกมาสูต่ ะวันออก ดังคําว่า Asia Rising ที่ทกุ คนกล่าวขวัญ และข้ อต่อสําคัญของ Asia Rising ก็คอื
อาเซียนที่เป็ น supply chain ที่สําคัญทางเศรษฐกิจ ข้ อเท็จจริงดังกล่าว มีนยั สําคัญอย่างยิง่ ยวด ที่สะท้ อน
โอกาสและศักยภาพของประเทศไทยในอนาคต ในฐานะที่เป็ นประเทศซึง่ มีแหล่งที่ตงอั
ั ้ นเป็ นจุดยุทธศาสตร์ ที่
สําคัญใจกลางอาเซียน อีกทังเป็
้ นศูนย์กลางแห่ง CLMV ที่กําลังเติบโต ผมเชื่อว่า ด้ วยศักยภาพดังกล่าว ถ้ าไทย
มีการปฏิรูปอย่างจริ งจัง ซึง่ เรากําลังดําเนินการอยู่ และด้ วยการการสนับสนุนจากญี่ปนทั
ุ่ งภาครั
้
ฐและเอกชน
ประเทศไทยจะเป็ นประเทศที่มีศกั ยภาพสูงยิ่งในยุคข้ างหน้ า การร่วมมืออย่างใกล้ ชิดระหว่างไทยและญี่ปนุ่
ในช่วงเวลาที่สําคัญเช่นนี ้ จะเอื ้อประโยชน์อนั สูงยิ่ง ไม่เพียงเฉพาะกับประเทศทังสอง
้
แต่ยงั สามารถเอื ้อ

ประโยชน์ตอ่ การพัฒนาประเทศเพื่อนบ้ านใน CLMV โดยไทยยินดีท่ีจะเป็ นแกนนําสําคัญด้ วยการสนับสนุนจาก
ญี่ ปุ่ น
ท่านผู้มีเกียรติท่ีเคารพ เศรษฐกิจไทยสามารถก้ าวมาสูจ่ ดุ นี ้ได้ ต้ องยอมรับและต้ องขอบคุณการ
สนับสนุนจากญี่ปนทั
ุ่ งภาครั
้
ฐและเอกชน จากคลื่นการลงทุนลูกแรกเมื่อกว่าสามสิบปี ที่แล้ ว ทําให้ เกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมกับประเทศไทยอย่างมีพลัง และด้ วยการลงทุนในคลื่นลูกที่สองที่ผมมีสว่ นร่วมในการผลักดัน
ข้ อตกลง JTEPA ระหว่างไทยและญี่ปนุ่ ที่ก่อให้ เกิดคลื่นการลงทุนและการค้ าอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปั จจุบนั มา
บัดนี ้ ประเทศไทยกําลังก้ าวเข้ าสูช่ ว่ งเวลาแห่งการปฏิรูป เราหวังอย่างยิง่ ที่จะเห็นคลื่นการลงทุนลูกที่สาม จาก
ญี่ปนที
ุ่ ่จะมาร่วมกับไทยอีกครัง้ หนึง่
วันนี ้ ประเทศไทยโดยการนําของท่านนายกฯ มีความมุง่ มัน่ อย่างแรงกล้ าที่จะปฏิรูปเศรษฐกิจไทย
ท่านผู้นําของไทยและท่านผู้นําของญี่ปนได้
ุ่ มีโอกาสพบปะกันที่ ASEAN Summit เมื่อไม่กี่วนั มานี ้ ก็สะท้ อนถึง
ความมุง่ มัน่ ของรัฐบาลทังสองประเทศ
้
ที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ ชิดสูอ่ นาคต
ผม ในฐานะรองนายกรัฐมนตรี ที่รับผิดชอบด้ านเศรษฐกิจ ซึง่ ได้ รับมอบหมายจากท่านนายกฯ ให้
เดินทางมาในครัง้ นี ้ เพื่อบอกเล่าถึงสถานการณ์ของประเทศ เพื่อเชิญชวนท่านทังหลาย
้
ให้ มาร่วมกับประเทศ
ไทย ในฐานะนักลงทุนในคลื่นลูกที่สาม มาร่วมกับนักลงทุนไทย มาร่วมกับรัฐบาลไทย ในช่วงจังหวะเวลาอัน
สําคัญแห่งประวัตศิ าสตร์ ผมมาด้ วยตนเอง และเลือกที่จะมาญี่ปนเป็
ุ่ นประเทศแรก เพราะต้ องการจะบอกต่อ
ท่านว่า ท่านคือนักลงทุนที่ไทยให้ ความสําคัญสูงสุด และเพื่อมายืนยันแก่ทา่ นว่า จะดูแลพวกท่านทังหลายอย่
้
าง
ดีท่ีสดุ และที่สําคัญที่สดุ คือความต้ องการที่จะยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจจากการเป็ นคูค่ ้ า คูล่ งทุนที่
ใกล้ ชิด สูก่ ารเป็ นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่แท้ จริง ในยุคที่ AEC กําลังจะเติบใหญ่ และในยุคที่ Asia กําลังผงาด
ความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วนที่แท้ จริ งนี ้ ผมเชื่ออย่างยิ่งว่าจะยังประโยชน์แก่ประชาชนของทังสองประเทศ
้
และยังจะ
เอื ้อประโยชน์ตอ่ ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี ้อย่างแน่นอน

ขอบพระคุณครับ

