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ท่านรองนายกรัฐมนตรี 
ท่านรัฐมนตรี 
ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน 
 

 ผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีท่ีได้มาเปิดงานสัมมนาและปาฐกถา
พิเศษเร่ือง “โอกาสกับประเทศไทย 4.0” ในวันนี้ 

 เป็นท่ีทราบกันดีว่า โลกในวันนี้มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและมี
ความผันผวนอย่างมาก  ผลกระทบจากเหตุการณ์ท่ีเหนือความคาดหมายซึ่งเกิดขึ้นใน   
แต่ละประเทศท่ัวโลก ไม่ว่าจะเป็นกรณีท่ีอังกฤษโหวตขอแยกตัวจากสหภาพยุโรปหรือ 
Brexit ตามมาด้วยการประกาศนโยบายท่ีร้อนแรงของทรัมป์ และความไม่แน่นอนทาง
การเมืองในฝั่งยุโรปท่ียังคงมีอยู่ ส่งผลให้แต่ละประเทศจะต้องคิดกลยุทธ์เพื่อรักษาระดับ
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศของตนเอง ซึ่งรวมถึงประเทศไทย ท่ีจะต้อง
ปรับตัวและสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศในทุกๆ ด้านต้ังแต่ฐานราก และวางอนาคต
อย่างมีทิศทางท่ีชัดเจน 

 ท่ีผ่านมาต้ังแต่อดีต ประเทศไทยได้มีการปรับเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจมา
หลายคร้ัง  เพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในขณะนั้น  โดยเ ร่ิมจาก 
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“Thailand1.0” ท่ีเน้นเกษตรกรรมแบบด้ังเดิม ไปสู่ “Thailand 2.0” ท่ีเน้น
อุตสาหกรรมเบา โดยใช้ประโยชน์จากค่าจ้างแรงงานราคาถูกและทรัพยากรธรรมชาติท่ี
อุดมสมบูรณ์ มุ่งเน้นการผลิตเพื่อทดแทนการนําเข้าเป็นสําคัญ จากนั้นประเทศไทยได้ก้าว
สู่ “Thailand 3.0” ในปัจจุบันท่ีเน้นอุตสาหกรรมท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยดึงดูดการ
ลงทุนจากต่างประเทศเพื่อให้มาใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปตลาดโลก 
อย่างไรก็ดี ภายใต้ “Thailand 3.0” นั้น แม้จะทําให้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจท่ีเติบโต
เพิ่มขึ้น แต่ก็ต้องเผชิญกับ “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง”“กับดักความเหลื่อมล้ําของ
ความม่ังคั่ง” และ “กับดักความไม่สมดุลในการพัฒนา” 

 ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลท่ีผมมารับหน้าท่ีนายกรัฐมนตรีนี้ จึงให้ความสําคัญ
อย่างยิ่งกับการพัฒนาท่ีจะสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ อย่าง
ครอบคลุม สมดุลและยั่งยืน เราตระหนักดีว่า การพัฒนาที่ขาดความสมดุล ย่อมไม่อาจ
นําพาประเทศให้ผ่านพ้นกับดักเหล่านี้ไปได้ 
 

ท่านผู้มีเกียรติครับ 

 รัฐบาลได้น้อมนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นหลักคิดในการพัฒนาประเทศ ตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่ง
การครองราชย์ พระองค์ท่านได้ทรงวางรากฐานเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทย
ในหลายด้าน ท้ังด้านเกษตรกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม พระองค์ทรงเป็นท้ังพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ และพระบิดาแห่งเทคโนโลยี
ของไทย ผลงานการประดิษฐ์คิดค้นในพระองค์ท่ีเราคนไทยรู้จักกันดี ได้แก่ การประดิษฐ์
เคร่ืองกลเติมอากาศท่ีผิวน้ําหมุนช้าแบบทุ่นลอย หรือ “กังหันน้ําชัยพัฒนา” และโครงการ
พระราชดําริท่ีมีคุณค่ายิ่งต่อพสกนิกรชาวไทยอีกหลายโครงการ เช่น โครงการพระราชดําริ
ฝนหลวง ไบโอดีเซล และแนวพระราชดําริเร่ืองการเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นต้น 

 จากหลากหลายรางวัลระดับโลกท่ีมีผู้ ทูลเกล้าฯ ถวาย ท้ังในสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุข การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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กีฬา วรรณกรรม ดนตรี และอื่นๆ อีกมากมาย ทําให้เราได้เห็นถึงพระปรีชาญาณอันสุดจะ
ประมาณ ผลงานของพระองค์ก่อให้เกิดประโยชน์ท้ังต่อพสกนิกรชาวไทย และเผยแผ่ไปสู่
ประชาชนในนานาประเทศ ท่ีได้นําแนวทางของพระองค์ไปปรับใช้ เพื่อยกระดับชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนในแต่ละประเทศให้ดียิ่งขึ้น พระเกียรติของพระองค์ขจรขยายไปถึง
ต่างแดน โดยเฉพาะพระอัจฉริยภาพในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 สิ่งสําคัญเหนืออื่นใด คือองค์ความรู้จาก “ศาสตร์พระราชา” ได้สอนให้
เรารู้ว่า การพัฒนาจะย่ังยืนได้ ต้องรักษาสมดุล ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ไม่ควรเน้นเฉพาะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียว แต่ควร
คํานึงถึงคุณภาพ ความสมดุล และความสุขของประชาชนด้วย ดังเช่นหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีมุ่งให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 แนวพระราชดําริท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง คือการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน ซึ่งถือเป็นการสร้างรากฐานท่ีสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ รัฐบาลได้น้อมนําแนว
พระราชดําริดังกล่าวมาปฏิบัติ โดยให้ความสําคัญกับการเร่งแก้ไขปัญหาจากฐานราก และ
สร้างความเข้มแข็งจากภายใน ตามแนวพระราชดําริท่ีพระองค์ท่านทรงวางแนวทางการ
พัฒนา ท่ีมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในลักษณะการพึ่งตนเอง โดยทรงใช้คําว่า 
“ระเบิดจากข้างใน” นั่นคือ ทําให้ชุมชน หมู่บ้าน มีพื้นฐานท่ีม่ันคงพอสมควรก่อน แล้วจึง
สร้างความเจริญและยกระดับเศรษฐกิจให้สูงขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป อันจะเป็นแนวทาง
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนตลอดไป 

 รัฐบาลจะพยายามอย่างสุดความสามารถ เพื่อมุ่งสนองพระราชปณิธาน
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยสืบสานสิ่งต่างๆ ท่ีพระองค์
ท่านได้ทรงวางรากฐานไว้ เพื่อสร้างประโยชน์และความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืนให้แก่คนไทย 
และเผื่อแผ่ไปยังเพื่อนบ้านและนานาประเทศท่ีมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทยเสมอมา 

ท่านผู้มีเกียรติครับ 
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 เพื่อให้ประเทศไทยก้าวพ้นกับดักต่างๆ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศ รัฐบาลจําเป็นต้องปฏิรูปคร้ังใหญ่ ซึ่งไม่เพียงการปฏิรูปเฉพาะด้านเศรษฐกิจ
เท่านั้น แต่รวมไปถึงด้านสังคม การศึกษา กฎหมาย และความมั่นคงของประเทศ ท้ังหมด
นี้ ก็เพื่อนําพาประเทศไทยให้ไปสู่ “ความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน” อย่างแท้จริง 

 ในด้านเศรษฐกิจ ประเทศไทยจําเป็นต้องปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
คร้ังใหม่ เพื่อก้าวข้ามไปสู่โมเดลใหม่ของประเทศท่ีเรียกว่า “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งเป็น
โมเดลของเศรษฐกิจท่ีเน้นคุณค่า (Value-Based Economy) และเน้นการขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม (Innovation-driven Economy) 

 ในการนําพาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 หัวใจสําคัญคือ คนไทยต้องมี
ความพร้อม ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเตรียมไปสู่ “คนไทย 4.0” จึงเป็นงาน
ท่ีรัฐบาลให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง และต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของไทย  
ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครอง ในการพัฒนาคนไทย 
เยาวชนไทย ให้มีทักษะความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะการพัฒนาความสามารถด้าน 
STEM (Science, technology, engineering and mathematics) และภาษา 
ต่างประเทศนั้นมีความจําเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้บุคลากรไทยมีความพร้อมรองรับความ
ต้องการของตลาดและผู้ประกอบการที่จะมาลงทุนในประเทศ และพร้อมต่อการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีมุ่งไปสู่เทคโนโลยีและนวัตกรรม  โดยยึดหลักการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ มีเป้าหมาย นําไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผล และคํานึงถึงส่วนรวม 

 

ท่านผู้มีเกียรติครับ 

 “ภูมิภาคเอเชีย” นับวันจะมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจโลกมากข้ึน และ
ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งท่ีมีศักยภาพสูงท่ีจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําในหลายๆ ด้าน  
รัฐบาลไทยจึงมีความพยายามอย่างยิ่งในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็น “ศูนย์กลางด้าน
การค้าการลงทุนของภูมิภาค” แม้ประเทศไทยจะมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ มีความ
หลากหลายทางชีวภาพ (Bio Diversity) และความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cultural 
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Diversity) มีธรรมชาติท่ีสวยงามและสภาพอากาศท่ีน่าอยู่ จนทําให้ประเทศไทยเป็นท่ี
ดึงดูดใจของชาวต่างชาติ ในการเข้ามาท่องเท่ียวพักผ่อนหย่อนใจ อย่างไรก็ตาม เราจะ
หยุดอยู่เพียงการหารายได้จากทรัพยากรตามธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่างจํากัด รวมถึงการผลิต
สินค้าและบริการแบบเดิมๆ ไม่ได้ เพราะนั่นเป็นการจํากัดการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศและไม่มีความยั่งยืน  

 ดั งนั้น  รัฐบาลจึงไ ด้วางแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่ อส ร้าง 
“เครื่องยนต์เพื่อขับเคล่ือนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่” (New Engines of 
Growth) โดยนํา “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์” มา
เป็นตัวขับเคลื่อนท่ีสําคัญ ในการยกระดับภาคเศรษฐกิจเดิมท่ีเรามีพื้นฐานดีอยู่แล้วให้ดี
ยิ่งขึ้น รวมท้ังการสร้างอุตสาหกรรมและบริการใหม่ๆ ท่ีเรามีศักยภาพให้เกิดขึ้นเพิ่มเติม
เพื่อเป็นฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยมุ่งหวังว่า หากทุกคนร่วมมือกันและเดิน
ไปในทิศทางเดียวกัน จะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ยกระดับสภาพความเป็นอยู่ของ
ประชาชนให้ดียิ่งขึ้น และนําไปสู่ความยั่งยืนของประเทศในอนาคตได้ 

 นอกจากการท่ีรัฐบาลจะมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยคํานึงถึง
อุตสาหกรรมเป้าหมายและเทคโนโลยีในแต่ละสาขาแล้ว รัฐบาลยังคํานึงถึงการพัฒนาเชิง
พื้นที่ (Area-based Development Policy) เพื่อกระจายความเจริญไปยังพื้นท่ีต่างๆ 
ในประเทศอย่างท่ัวถึง และทําให้ประเทศไทยซ่ึงมีสภาพภูมิศาสตร์ท่ีเอื้อต่อการเป็น
ศูนย์กลางเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคต่างๆ ในเอเชียนั้น เกิดกิจกรรมความเช่ือมโยงทาง
เศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจภายในประเทศผ่านกลไกของ “18 กลุ่มจังหวัดและ 76 จังหวัด”  การพัฒนา
พื้นท่ีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านในรูปของ “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” ทั้ง 10 
จังหวัด ซึ่งมีการบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างหลายหน่วยงาน ท้ังภาครัฐและ
เอกชน รวมถึงประชาชนในพ้ืนท่ี  การพัฒนาพื้นท่ีตอนในโดยคํานึงถึงความเชื่อมโยงของ
ห่วงโซ่มูลค่าในภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีในรูปแบบ “คลัสเตอร์” 
รวมถึงการพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีสามารถยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม เชื่อมโยงท้ัง
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ทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ ให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปได้ ประเทศ
ไทยจะได้เป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของภูมิภาคท่ีแท้จริง 

 พื้นท่ีภาคตะวันออกของไทยถือว่ามีความโดดเด่นในด้านภูมิประเทศและ
มีศักยภาพที่จะรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อต่อยอดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ได้เป็นอย่างดี รัฐบาลจึงได้กําหนดนโยบายการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดระยอง 
ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เป็นพื้นท่ีนําร่อง โดยพื้นท่ี EEC นี้ รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะเร่งการ
พัฒนาความพร้อมในทุกด้านเพ่ือรองรับการลงทุนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นท่ี 
ท้ังด้านสาธารณูปโภค ระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
และการอํานวยความสะดวกในรูปแบบ One Stop Service เพื่อสนับสนุนการประกอบ
ธุรกิจให้มีความสะดวกรวดเร็วท่ีสุด โดยรัฐบาลต้ังเป้าหมายให้พื้นท่ี EEC นี้ เป็นพื้นท่ี
เศรษฐกิจท่ีดีท่ีสุดและทันสมัยท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน   

 เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบาย EEC เป็นไปอย่างรวดเร็วและเห็นผล
เป็นรูปธรรมภายในปี 2560  เม่ือเดือนมกราคมท่ีผ่านมา ผมได้ออกคําสั่งหัวหน้า คสช. 
โดยใช้มาตรา 44 จัดต้ังคณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการบริหาร และสํานักงาน
ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถเดินหน้าทํางานและกําหนดมาตรการต่างๆ 
ในการพัฒนาพื้นท่ี EEC ไปก่อนในระหว่างท่ีรอพระราชบัญญัติ EEC ผ่านการพิจารณา
ตามข้ันตอน  เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเกิดผลโดยเร็ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูป
เศรษฐกิจ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นท่ี ตลอดจนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
โดยรวม 

 

 

 ในการปรับเปลี่ยนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ Thailand 4.0 นั้น การลงทุน
ของภาคเอกชนมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่ง  นโยบายด้านการลงทุนในอนาคตจะเน้นส่งเสริม
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การลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศหรือ Investment-led 
Transformation ซึ่งจะให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการลงทุนใน 5 มิติที่สําคัญ ได้แก่  

1. มิติด้านเทคโนโลยี โดยให้ความสําคัญกับการสร้างขีดความสามารถ
ของเทคโนโลยีหลัก (Core Technologies) ท่ีประเทศไทยมีศักยภาพ 
ยกตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ซึ่งจะเป็นฐาน
สําคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการท่ีหลากหลาย ท้ังภาค
เกษตร อาหาร พลังงาน สุขภาพและการแพทย์  รวมท้ังการกระตุ้นให้
เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทต่างชาติมาสู่ผู้ประกอบการและ
บุคลากรไทยอย่างเป็นระบบ 

2. มิติด้านทรัพยากรมนุษย์ ท้ังการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในประเทศ 
เพื่อสร้าง “คนไทย 4.0” ซึ่งจะเป็นกําลังสําคัญของการพัฒนา
ประเทศในอนาคต รวมถึงการดึงดูดบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้านและมีทักษะสูง (Talents) จากต่างประเทศในสาขาท่ี        
ขาดแคลนมาช่วยกันพัฒนาประเทศด้วย 

3. มิติด้านโครงสร้างพื้นฐาน จะให้ความสําคัญกับการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานท้ังในด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ  (Physical 
Infrastructure)  โครงสร้างพื้นฐานรองรับการเชื่อมต่อ 
(Connectivity Infrastructure) โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา 
(Intellectual Infrastructure) และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม 
(Social Infrastructure)  

4. มิติด้าน Enterprise เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการในระดับ
ต่างๆ ให้มีความเข้มแข็ง ท้ังการส่งเสริมให้เกิด Startup ในธุรกิจ
ต่างๆ  และการยกระดับและปรับปรุงประสิทธิภาพของ SMEs เช่น 
การปรับเปลี่ยนจากผู้รับจ้างผลิต (OEM) ไปสู่การออกแบบและสร่าง
แบรนด์ของตนเองมากขึ้น (ODM & OBM)  การส่งเสริมให้มีการนํา
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เคร่ืองจักรอัตโนมัติ (Automation) มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มาก
ขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ รวมถึงการส่งเสริมให้บริษัท
ใหญ่มาช่วยพัฒนา Local Supplier ด้วย 

5. มิติด้านอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเน้นการส่งเสริมให้เกิดการลงทุน
และการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีเป็นฐานอุตสาหกรรม
อนาคต  โดยเฉพาะในพื้นท่ี EEC ซึ่งเป็นพื้นท่ีเป้าหมายของรัฐบาล  

 การปรับเปล่ียนแนวทางการส่งเสริมการลงทุนท่ีกล่าวมานี้ จะเป็นไปใน
ทิศทางท่ีสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2560 – 2579) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศระยะยาว เพื่อให้เกิดการผลักดัน
และขับเคลื่อนประเทศอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกันต่อไปทุกๆ รัฐบาล 

 นอกจากนี้ ในการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการลงทุนให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น ประเทศไทยจําเป็นท่ีจะต้องมีเครื่องมือใหม่ๆ สําหรับใช้ในการแข่งขันเพื่อ
ดึงดูดการลงทุนที่มีคุณค่าสูง โดยเฉพาะการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง หรือมีการวิจัยและพัฒนา ซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านี้จะช่วย
เสริมรากฐานทางเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่งให้กับประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศในระยะยาว 

 รัฐบาลจึงได้ผลักดันกฎหมายด้านการลงทุนท่ีสําคัญ 2 ฉบับคือ การ
ปรับปรุงแก้ไข พ .ร .บ .ส่งเสริมการลงทุน และการยกร่าง พ .ร .บ . การเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งท้ังสองฉบับ
ได้ผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว โดยมุ่งหวังท่ีจะสร้าง
เคร่ืองมือใหม่ๆ ในการส่งเสริมการลงทุน เพื่อดึงดูดการลงทุนท่ีมีคุณค่าสูงให้เข้ามาใน
ประเทศไทยมากยิ่งขึ้น สําหรับรายละเอียดของเคร่ืองมือต่างๆ นั้น ท่านเลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะได้อธิบายต่อไป 

ท่านผู้มีเกียรติครับ 
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 ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีท่ีผ่านมา รัฐบาลได้เร่งผลักดันการยกร่าง
กฎหมายและแก้ไขกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติราชการ 
เพื่อปรับปรุงการบริการของภาครัฐให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ภาครัฐจะต้อง
นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาเชื่อมโยงการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน โดยเฉพาะภาคธุรกิจท่ีเป็นกลไกขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ จะต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการประกอบธุรกิจ นอกจากน้ี การทํางาน
ของภาครัฐจะต้องมีความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น ขอให้ทุกหน่วยงานภาครัฐ
ปฏิบัติหน้าท่ีบนหลักธรรมาภิบาล คํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็น
สําคัญ เพื่อให้ประเทศไทยมีบรรยากาศท่ีน่ามาลงทุน 

 ในปีนี้ ผมได้สั่งการให้มีการดําเนินการ 3 เร่ืองสําคัญท่ีต้องดําเนินไป
ควบคู่กับนโยบาย Thailand 4.0 ได้แก่ 1. การปฏิรูปประเทศ 2. การจัดทํายุทธศาสตร์
ชาติ และ 3. การสร้างความสามัคคีปรองดอง  โดยในการขับเคลื่อน 3 เร่ืองท่ีสําคัญนี้ให้
สําเร็จได้ด้วยดี ผมจึงได้ออกคําสั่งให้มีการจัดต้ัง “คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน
ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
(ป.ย.ป.)” มากํากับดูแล โดยมี 4 คณะกรรมการย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการ
เตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการ
เตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดอง และคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิง
ยุทธศาสตร์ ซึ่งผมจะดูแลในทุกชุด และมีรองนายกรัฐมนตรีทุกท่านมาช่วยผมขับเคลื่อน
ในแต่ละชุด  โดยมีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์) ทําหน้าท่ี
เลขานุการ ป.ย.ป.  

 สําหรับ “สํานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (PMDU)” นั้น 
รัฐบาลจะดึงบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถจากท้ังภาครัฐและเอกชนเข้ามาช่วยกัน
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  โดย PMDU นี้จะมีบทบาทในการประสานงาน ติดตาม 
ขับเคลื่อนนโยบายแต่ละด้าน และรายงานตรงต่อนายกรัฐมนตรี  โดยการทํางานจะเน้น
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การบูรณาการร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายสําคัญของประเทศให้มี
ความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 

ท่านผู้มีเกียรติครับ 

 ท้ายท่ีสุดนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่รัฐบาลกําลังพยายาม
ดําเนินการ รวมทั้งนโยบาย Thailand 4.0 จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวได้
อย่างต่อเนื่อง ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม สามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายในและภายนอก
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต ทําให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของ
ภูมิภาค (Gateway of ASEAN) อย่างแท้จริง เพื่อสร้างโอกาสท่ียิ่งใหญ่ให้กับทุกท่าน 

 แน่นอนครับว่า ความร่วมมือจากทุกท่านท้ังในและต่างประเทศ ท้ังรัฐ 
เอกชน และประชาชน คือหัวใจสําคัญท่ีจะนํามาซึ่งความสําเร็จของพวกเราทุกคน ผมหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่า การขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ “Thailand 4.0” ในคร้ังนี้ จะได้รับ
แรงสนับสนุนจากทุกท่าน เพื่อช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งและเติบโตได้อย่าง
ม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืนตลอดไป   

 ผมขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านท่ีช่วยกันพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมา
โดยตลอด และขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนท่ีได้จัดงานสัมมนา
ขึ้นในวันนี้ ผมขอให้ทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ช่วยกันทําให้
ประเทศไทยมีบรรยากาศท่ีน่าลงทุน เพื่อเสริมสร้างความเชื่อม่ันให้แก่นักลงทุนท้ัง
ภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไป
อย่างยั่งยืน สุดท้ายนี้ ผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมงานในวันนี้ และ
ขอเปิดงานสัมมนา “Opportunity Thailand" อย่างเป็นทางการ 

 

 
ขอบคุณครับ 


