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และแขกผู้ มีเกียรติทกุท่าน 

 

ในนามของรัฐบาลไทย  ผมขอขอบพระคณุทา่นผู้ มีเกียรตทิัง้หลาย  ท่ีได้ให้ความสนใจและเข้ามาร่วมงาน

ในวนันี ้ ในอดีตผมมีโอกาสเดนิทางมาญ่ีปุ่ นหลายครัง้  แตน่ี่เป็นครัง้แรกท่ีผมมาอยา่งเป็นทางการในฐานะของรอง

นายกรัฐมนตรีในรัฐบาลชดุปัจจบุนั  และเลือกท่ีจะมาญ่ีปุ่ นเป็นลําดบัแรก  เพราะความสมัพนัธ์ท่ีมีมาช้านาน  

และด้วยสมัพนัธภาพทางเศรษฐกิจท่ีลกึซึง้และแนบแนน่ตลอดมา 

 ทา่นผู้ มีเกียรตคิรับ  ในหลายปีมานี ้ เศรษฐกิจโลกมีความผนัผวนสงูและมีแนวโน้มท่ีชะลอตวั  ประเทศ

ใหญ่ท่ีมีพลงัทางเศรษฐกิจ  ไมว่า่จะเป็นสหรัฐอเมริกา อีย ูและญ่ีปุ่ น  ตา่งก็เผชิญกบัปัญหาความซบเซาทาง

เศรษฐกิจ  แม้กระทัง่จีน  ประเทศท่ีได้ช่ือวา่เศรษฐกิจไมเ่คยถดถอยใน 2 ทศวรรษท่ีผา่นมา  ก็หาได้รอดพ้นไม่ 

 ประเทศไทยก็เชน่กนั  ด้วยความจริงท่ีวา่  เราเป็นประเทศท่ีเน้น export-led economy ด้วยสดัสว่นการ

สง่ออกตอ่ GDP เกือบ 70%อีกทัง้ต้องเผชิญกบัภาวะท่ีราคาสนิค้าเกษตรทัว่โลกกําลงัตกต่ํา  และด้วยความจริง

ท่ีวา่  ในหลายปีท่ีผา่นมา  การเมืองในประเทศมีความผนัผวน  จนกระทัง่นําไปสูก่ารเปล่ียนแปลงทางการเมือง

ในชว่งปีเศษท่ีผา่นมา  ภาวะเศรษฐกิจไทยในภาพรวม  จงึคอ่นข้างซบเซาและชะลอตวั  



 อยา่งไรก็ดี  ด้วยความมุง่มัน่ของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีและรัฐบาล  และด้วยความร่วมมือของทกุฝ่ายใน

สงัคม  การเมืองไทยได้กลบัมาสูภ่าวะปกตอีิกครัง้  บ้านเมืองสงบสขุ  ธรุกิจก้าวเดนิไปข้างหน้า  การทอ่งเท่ียว

ขยายตวัอยา่งไมเ่คยปรากฏ  ด้วยจํานวนนกัทอ่งเท่ียวถึง 30 ล้านคนตอ่ปี  ในทางการเมือง คณะกรรมการร่าง

รัฐธรรมนญูกําลงัเร่งร่างรัฐธรรมนญูฉบบัใหมท่ี่สอดรับกบัการพฒันาประเทศในระยะยาว  ทา่นนายกรัฐมนตรีได้

กําหนด road map ท่ีชดัเจน  วา่ประเทศจะต้องพร้อมมีการเลือกตัง้ใหมใ่นกลางปี 2017 หรืออีกปีคร่ึงนบัจากนีไ้ป 

 ในด้านเศรษฐกิจ  แม้เศรษฐกิจโลกจะซบเซาและการสง่ออกของไทยจะได้รับผลกระทบก็ตาม  แตฐ่านะ

เศรษฐกิจในภาพรวม  ยงัแข็งแกร่งอยูม่าก  ไทยมีเงินทนุสํารองเงินตราตา่งประเทศถึง  $157billion  ในขณะท่ีมี

หนีส้ินตา่งประเทศระยะสัน้เพียง $55 billion   และมีระดบัหนีส้าธารณะตอ่ GDP เพียง 43%  ในขณะท่ีมีเงินเฟ้อ

ต่ํา  และอตัราวา่งงานเพียง 0.9%  ถึงแม้การเตบิโตทางเศรษฐกิจในปีนีจ้ะชะลอตวั  แตด้่วยผลจากมาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจท่ีรัฐบาลได้ออกไปในชว่ง 3 เดือนท่ีผา่นมา  ไมว่า่จะด้วยการเร่งอดัฉีดงบประมาณและสินเช่ือลง

สูท้่องถ่ิน  ทัง้ในระดบัตําบลและระดบัหมูบ้่านในโครงการพฒันาตา่ง ๆ ท่ีจะก่อให้เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้  

ไมว่า่จะด้วยการจดัหาสินเช่ือต้นทนุต่ํา  และลดภาษีเพ่ือลดภาระแก่ SME ท่ีขาดแคลนเงินทนุและขาดสภาพคลอ่ง  

ไมว่า่จะด้วยการออกมาตรการกระตุ้นภาคอสงัหาฯ ท่ีเป็นอตุสาหกรรมสําคญัและมีผลตอ่เน่ืองสูอ่ตุสาหกรรม

ตอ่เน่ือง  ในท่ีสดุความมัน่ใจทัง้ในด้านของผู้บริโภคและในภาคอตุสหกรรมได้เร่ิมกลบัมาอีกครัง้  จากการสํารวจ

ของสถาบนัตา่ง ๆ และอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกิจในไตรมาส 3 ท่ีผา่นมาก็เร่ิมมีแนวโน้มดีขึน้  โดยมีอตัราการ

เตบิโต 2.9% เทียบกบั 0.9% ในไตรมาส 3 ปีท่ีแล้ว  และมีแนวโน้มท่ีจะดีขึน้ในไตรมาส 4 และต้นปีหน้า  โดยคาด

วา่จะมีอตัราเตบิโตเฉล่ียทัง้ปีประมาณ 3% ในปีนี ้ และ 3.5 – 4% ในปีหน้า 

 ทา่นผู้ มีเกียรตท่ีิเคารพ  การเตบิโตในระยะสัน้  ไมใ่ชเ่ป้าหมายท่ีสําคญั  แตท่ี่สําคญักวา่คือการเตบิโต

อยา่งมีคณุภาพ  อยา่งยัง่ยืน  ซึง่จะเกิดขึน้ได้ก็ด้วยการปฏิรูปเศรษฐกิจอยา่งจริงจงั  เพ่ือยกระดบัความสามารถใน

การแขง่ขนั  และเพ่ือให้โครงสร้างเศรษฐกิจไทยสอดรับกบัความเปล่ียนแปลงของโลกในอนาคต  

 ใน ประการแรก  ประเทศไทยต้องการพฒันาสูร่ะบบเศรษฐกิจท่ีมีการเตบิโตอยา่งสมดลุ  ไทยต้องการ

สร้างสิง่ท่ีเรียกวา่  การเตบิโตจากภายในควบคูไ่ปกบัการเน้นการสง่ออกดงัเชน่ในอดีต  นัน่หมายถึงการให้นํา้หนกั

กบัการพฒันาเศรษฐกิจท้องถ่ิน  ไมว่า่จะเป็นการปฏิรูปเพ่ือเพิ่มผลิตภาพการผลิต productivity และเพ่ือเพิม่มลูคา่

สนิค้าเกษตร  การสร้างและพฒันาการทอ่งเท่ียวท้องถ่ิน  การพฒันาผลิตภณัฑ์ชมุชน  การสร้างความเข้มแข็งแก่ 

SME และวิสาหกิจชมุชน  ซึง่เป็นกลไกเศรษฐกิจหลกัในท้องถ่ิน  ท่ีไมเ่พียงสร้างรายได้แตย่งัเอือ้ให้มีการลด

ชอ่งวา่งและกระจายความเจริญสูภ่มูภิาคประเทศไทยต้องเรียนรู้และแสวงหาการสนบัสนนุจากญ่ีปุ่ น  ซึง่มีความ

เข้มแข็งเป็นอยา่งย่ิงในด้านนี ้



 ประการท่ีสอง  ไทยต้องการเปล่ียนโครงสร้างการผลิต  จากการรับจ้างผลิตสินค้า ต้นทนุต่ํา ใช้แรงงาน

ราคาถกู  สูก่ารผลติท่ีเน้นนวตักรรม  เน้นคณุภาพ  เน้นวิทยาการ  เพ่ือสร้างมลูคา่ (Value Added) และ

ความสามารถในการแขง่ขนั  เม่ือสปัดาห์ท่ีผา่นมารัฐบาลได้อนมุตัใิห้มีการกําหนดอตุสาหกรรมเป้าหมาย 10 กลุม่  

ท่ีจะให้เป็นพลงัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจในอนาคต  โดยท่ี 5 กลุม่แรก  เป็นการตอ่ยอดอตุสาหกรรมท่ีมีอยูแ่ล้ว  และ

เคยสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กบัประเทศในอดีต  แตใ่ห้มุง่เน้นในการเพิ่มความก้าวหน้าทางวิทยาการ

และเทคโนโลยีให้มากขึน้  อาทิ กลุม่ยานยนต์  ให้เป็นยานยนต์แหง่อนาคตท่ีเน้นเทคโนโลยีระดบัสงู และรักษา

สิ่งแวดล้อม  กลุม่อิเลคทรอนิกส์  ให้เน้นการเป็น smart electronics เพ่ือดกัหน้าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใน

อนาคต 

 ในด้านการเกษตร  ให้เน้นการแปรรูปในระดบัสงูและ biotechnology การเน้นการสร้างอตุสาหกรรม

อาหารท่ีเป็นอาหารแหง่อนาคตและเน้นทางด้านสขุภาพ  หรือแม้แตก่ารทอ่งเท่ียว  ก็ต้องการพฒันาไปสูก่าร

ทอ่งเท่ียวเชิงคณุภาพ  ท่ีพฒันาแหลง่ทอ่งเท่ียวใหม่ๆ  ท่ีเน้นคณุคา่เชิงประวตัศิาสตร์ วฒันธรรม การทอ่งเท่ียวเชิง

นเิวศน์และการรักษาสิง่แวดล้อม   

ในขณะท่ีมีการตอ่ยอดอตุสาหกรรมเดมิเหลา่นี ้ ประเทศไทยได้กําหนดกลุม่อตุสาหกรรมใหม ่ ท่ีไทย

กําหนดให้เป็น S-curve ตวัใหม ่ ในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจในอนาคต  อาทิ  อตุสาหกรรมหุน่ยนต์  โดยเฉพาะ

อยา่งย่ิงหุน่ยนต์อตุสาหกรรม  อตุสาหกรรมด้านการบนิและ logistics ในทกุมิต ิ เพ่ือรองรับ connectivity และ

การเตบิโตทางการค้าและลงทนุในAEC และ Asia  อตุสาหกรรม Digital โดยเฉพาะด้าน IT และ Internetท่ีกําลงั

แพร่และขยายตวัอยา่งรวดเร็ว  อตุสาหกรรมประเภท bioindustriesโดยเฉพาะ biofuels และ biochemicalsซึง่ใช้

ภาคเกษตรเป็นพืน้ฐานท่ีสําคญั และท่ีขาดไมไ่ด้คืออตุสาหกรรมการแพทย์และสขุภาพครบวงจร  ซึง่ประเทศไทยมี

ความมุง่มัน่ท่ีจะเป็น Medical Hub แหง่ภมูภิาค 

ทา่นผู้ มีเกียรตคิรับ  การท่ีจะสร้างและพฒันาอตุสาหกรรมเหลา่นีใ้ห้เตบิโตและเข้มแข็งได้อยา่งยัง่ยืนนัน้  

ประการหนึง่ คือการใช้แนวคดิการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือพฒันา cluster เฉพาะอยา่ง  ซึง่ไมเ่พียงแตใ่ห้มี

การสง่เสริมผู้ผลิต  แตย่งัรวมถึงองค์ประกอบอ่ืนๆ ท่ีจะสง่ผลให้เกิดการพฒันาอยา่งจริงจงั อาทิ การสง่เสริมให้มี

การจดัตัง้สถาบนัวิจยั  การดงึดดูนกัวิจยั  การสง่เสริมบทบาทของมหาวิทยาลยั  การดงึนกัลงทนุชัน้นําจาก

ตา่งประเทศ  ตลอดจนการสร้างสิง่อํานวยความสะดวก  และการสร้างโครงสร้างพืน้ฐานระดบัสากล   ท่ีจะเกือ้หนนุ

ให้มีความเป็นเลิศในอตุสาหกรรมเป้าหมาย  รัฐบาลได้อนมุตัใิห้มีการขยายเขตเศรษฐกิจพเิศษ  จากเดมิท่ีเน้น

พืน้ท่ีแหลมฉบงัและมาบตาพดุ  ให้มีการขยายออกสูจ่งัหวดัใกล้เคียงรวม  7 จงัหวดั  และอีก 2 จงัหวดัพเิศษ คือท่ี

เชียงใหมแ่ละภเูก็ต  สําหรับอตุสาหกรรม Digital โดยเฉพาะ  โดยเรียกรวมวา่ super cluster  อีกทัง้ได้อนมุตัใิห้ 

BOI ให้สิทธิจงูใจในระดบัสงูสดุเพ่ือการนี ้ นอกจากนี ้ รัฐบาลยงัจะจดัตัง้กองทนุพิเศษเพ่ือการสง่เสริมการลงทนุ



ใหมนี่ ้ โดยมอบให้ผมเป็นประธานในการสรรหากลุม่ธุรกิจเป้าหมาย  การกําหนดสิ่งจงูใจ  ตลอดจนเจรจาและ

ชกัชวนให้ธุรกิจท่ีมีความโดดเดน่ในอตุสาหกรรมเป้าหมายเหลา่นีม้าลงทนุ  แนน่อนท่ีสดุ  กลุม่ธุรกิจจากญ่ีปุ่ นคือ

เป้าหมายสําคญัท่ีผมต้องการพดูคยุและชกัชวนให้มาร่วมกบัเรา  สําหรับอตุสาหกรรมอ่ืน ๆ เราก็มิได้ละทิง้  BOI 

ยงัคงให้สิทธิประโยชน์ท่ีเหมาะสมและจดัเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีเหมาะสมตอ่ไปสําหรับในรายละเอียดนัน้  ทา่น

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงอตุสาหกรรมและเลขาธิการ BOI จะรายงานให้ทา่นทัง้หลายได้ทราบในลําดบัตอ่ไป 

การตดัสินใจเชิงนโยบายท่ีสําคญัประการท่ีสาม  คือการลงทนุสร้างโครงสร้างพืน้ฐานครัง้ใหญ่  

โดยเฉพาะการคมนาคมและการขนสง่ของประเทศ  ไมว่า่จะเป็นรถไฟฟ้า  รถไฟรางคู ่ เช่ือมโยงเหนือ-ใต้ และออก-

ตก  ไปสูก่ารพฒันาทวาย  เพ่ือเช่ือมโยงสูพ่มา่  การพฒันาสนามบนิท่ีสวุรรณภมูิ   การพฒันาสนามบนิและทา่เรือ

นํา้ลกึท่ีอูต่ะเภา  เพ่ือให้ไทยสามารถก้าวสูก่ารเป็นศนูย์กลางการบนิและการขนสง่ในภมูิภาค เป็นต้น  การพฒันา

โครงสร้างพืน้ฐานแหง่อนาคตเหลา่นี ้ รัฐบาลมีความตัง้ใจท่ีจะให้มีการร่วมมือกบัภาคเอกชน  ทัง้ภายในและจาก

ตา่งประเทศ  โดยตัง้คณะกรรมการ PPP (Public-PrivatePartnership) ท่ีมีผมเป็นประธาน  และกําลงัจดัตัง้

กองทนุขนาดใหญ่เพ่ือร่วมลงทนุกบัภาคเอกชน  ซึง่คาดวา่จะจดัตัง้เสร็จก่อนสิน้ปี   นอกจากนี ้ ยงัได้ออกกฎหมาย

เพ่ืออํานวยความสะดวกในการลงทนุ  และทา่นนายกฯ เองได้ลงมากํากบัการขจดัอปุสรรคทางธรุกิจ  ท่ีเรียกวา่ 

Business Easing ด้วยตนเองในทกุขัน้ตอนโครงการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานเหลา่นีจ้ะเกิดขึน้ในปีหน้าเป็นต้น

ไป 

ทา่นผู้ มีเกียรตท่ีิเคารพ  ท่ีกลา่วมาข้างต้นเป็นเพียงสว่นหนึง่ของโครงการปฏิรูปเศรษฐกิจท่ีรัฐบาลไทย  

กําลงัขบัเคล่ือน  โดยร่วมมืออยา่งใกล้ชดิกบัภาคเอกชน  ขณะนีท้า่นนายกฯ ยงัมีบญัชาให้ผมและคณะ   ให้

ผลกัดนัการปฏิรูปในด้านอ่ืนๆ ท่ีจะมีผลอยา่งมีนยัสําคญัตอ่เศรษฐกิจไทยในอนาคต อาทิ การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ  

การปฏิรูปทรัพยากรมนษุย์  การปฏิรูปการเงินการคลงัของประเทศ  การปฏิรูประเบียบกฎเกณฑ์และกฎหมายให้

ทนัสมยัและเป็นธรรม เป็นต้น 

ทา่นผู้ มีเกียรตท่ีิเคารพ  เป็นท่ีเห็นพ้องกนัแล้ววา่  พลงัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของโลก  กําลงัเคล่ือนจาก

ตะวนัตกมาสูต่ะวนัออก  ดงัคําวา่ Asia Rising ท่ีทกุคนกลา่วขวญั  และข้อตอ่สําคญัของ  Asia Rising ก็คือ

อาเซียนท่ีเป็น supply chain ท่ีสําคญัทางเศรษฐกิจ  ข้อเท็จจริงดงักลา่ว  มีนยัสําคญัอยา่งย่ิงยวด  ท่ีสะท้อน

โอกาสและศกัยภาพของประเทศไทยในอนาคต  ในฐานะท่ีเป็นประเทศซึง่มีแหลง่ท่ีตัง้อนัเป็นจดุยทุธศาสตร์ท่ี

สําคญัใจกลางอาเซียน  อีกทัง้เป็นศนูย์กลางแหง่ CLMV ท่ีกําลงัเตบิโต  ผมเช่ือวา่  ด้วยศกัยภาพดงักลา่ว  ถ้าไทย

มีการปฏิรูปอยา่งจริงจงั  ซึง่เรากําลงัดําเนนิการอยู ่ และด้วยการการสนบัสนนุจากญ่ีปุ่ นทัง้ภาครัฐและเอกชน  

ประเทศไทยจะเป็นประเทศท่ีมีศกัยภาพสงูย่ิงในยคุข้างหน้า  การร่วมมืออยา่งใกล้ชิดระหวา่งไทยและญ่ีปุ่ น  

ในชว่งเวลาท่ีสําคญัเชน่นี ้ จะเอือ้ประโยชน์อนัสงูย่ิง  ไมเ่พียงเฉพาะกบัประเทศทัง้สอง  แตย่งัสามารถเอือ้



ประโยชน์ตอ่การพฒันาประเทศเพ่ือนบ้านใน CLMV โดยไทยยินดีท่ีจะเป็นแกนนําสําคญัด้วยการสนบัสนนุจาก

ญ่ีปุ่ น 

ทา่นผู้ มีเกียรตท่ีิเคารพ  เศรษฐกิจไทยสามารถก้าวมาสูจ่ดุนีไ้ด้  ต้องยอมรับและต้องขอบคณุการ

สนบัสนนุจากญ่ีปุ่ นทัง้ภาครัฐและเอกชน  จากคล่ืนการลงทนุลกูแรกเม่ือกวา่สามสิบปีท่ีแล้ว  ทําให้เกิดการพฒันา

อตุสาหกรรมกบัประเทศไทยอยา่งมีพลงั  และด้วยการลงทนุในคล่ืนลกูท่ีสองท่ีผมมีสว่นร่วมในการผลกัดนั

ข้อตกลง JTEPA ระหวา่งไทยและญ่ีปุ่ น  ท่ีก่อให้เกิดคล่ืนการลงทนุและการค้าอยา่งตอ่เน่ืองมาจนถึงปัจจบุนั     มา

บดันี ้ ประเทศไทยกําลงัก้าวเข้าสูช่ว่งเวลาแหง่การปฏิรูป  เราหวงัอยา่งย่ิงท่ีจะเห็นคล่ืนการลงทนุลกูท่ีสาม  จาก

ญ่ีปุ่ นท่ีจะมาร่วมกบัไทยอีกครัง้หนึง่ 

วนันี ้ ประเทศไทยโดยการนําของทา่นนายกฯ มีความมุง่มัน่อยา่งแรงกล้าท่ีจะปฏิรูปเศรษฐกิจไทย      

ทา่นผู้ นําของไทยและทา่นผู้ นําของญ่ีปุ่ นได้มีโอกาสพบปะกนัท่ี ASEAN Summit เม่ือไมก่ี่วนัมานี ้ ก็สะท้อนถึง

ความมุง่มัน่ของรัฐบาลทัง้สองประเทศ  ท่ีจะร่วมมือกนัอยา่งใกล้ชิดสูอ่นาคต  

ผม  ในฐานะรองนายกรัฐมนตรี  ท่ีรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ  ซึง่ได้รับมอบหมายจากทา่นนายกฯ ให้

เดนิทางมาในครัง้นี ้ เพ่ือบอกเลา่ถึงสถานการณ์ของประเทศ  เพ่ือเชิญชวนทา่นทัง้หลาย  ให้มาร่วมกบัประเทศ

ไทย  ในฐานะนกัลงทนุในคล่ืนลกูท่ีสาม  มาร่วมกบันกัลงทนุไทย  มาร่วมกบัรัฐบาลไทย  ในชว่งจงัหวะเวลาอนั

สําคญัแหง่ประวตัศิาสตร์  ผมมาด้วยตนเอง  และเลือกท่ีจะมาญ่ีปุ่ นเป็นประเทศแรก  เพราะต้องการจะบอกตอ่

ทา่นวา่  ทา่นคือนกัลงทนุท่ีไทยให้ความสําคญัสงูสดุ  และเพ่ือมายืนยนัแก่ทา่นวา่  จะดแูลพวกทา่นทัง้หลายอยา่ง

ดีท่ีสดุ  และท่ีสําคญัท่ีสดุ  คือความต้องการท่ีจะยกระดบัความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจจากการเป็นคูค้่า  คูล่งทนุท่ี

ใกล้ชิด  สูก่ารเป็นหุ้นสว่นทางเศรษฐกิจท่ีแท้จริง  ในยคุท่ี AEC กําลงัจะเตบิใหญ่ และในยคุท่ี Asia กําลงัผงาด  

ความสมัพนัธ์เชิงหุ้นสว่นท่ีแท้จริงนี ้ ผมเช่ืออยา่งย่ิงวา่จะยงัประโยชน์แก่ประชาชนของทัง้สองประเทศ  และยงัจะ

เอือ้ประโยชน์ตอ่ประเทศอ่ืนๆ ในภมูิภาคนีอ้ยา่งแนน่อน  

 

      ขอบพระคณุครับ 


