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นายกฯ ชูภาคเอกชนนําประเทศสู “ประเทศไทย 4.0” 

“Opportunity Thailand” สรางโอกาสแหงอนาคตของไทยและภูมิภาค 
 

 นายกรัฐมนตรี ชูภาคเอกชนจะนําประเทศไทยกาวสู “ประเทศไทย 4.0” หลังรัฐบาลผลักดัน

กฎหมายใหเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจ และสรางเคร่ืองมือใหมดึงดูดการลงทุน ดานรองนายกฯ สมคิดย้ํา 

“Opportunity Thailand” สรางโอกาสแหงอนาคตไทยและอาเซียน เลขาธิการบีโอไอม่ันใจ มาตรการ

สงเสริมการลงทุนใหมจะเกิด “หุนสวนเทคโนโลยี” ระหวางไทยกับตางชาติ 

 พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี กลาวปาฐกถาพิเศษหัวขอ “โอกาสกับประเทศไทย 

4.0” ในงานสัมมนาและนิทรรศการ “Opportunity Thailand” ซ่ึงจัดโดย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

การลงทุน (บีโอไอ) โดยมีนักลงทุนและนักธุรกิจช้ันนําท้ังไทยและจากตางประเทศเขารวมกวา 3,000 ราย  

วา การปรับเปล่ียนประเทศไทยใหกาวไปสู “ประเทศไทย 4.0” ซ่ึงเปนโมเดลเศรษฐกิจท่ีเนนคุณคา (Value-

Based Economy) และเนนการขับเคล่ือนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรม (Innovation-driven Economy) รัฐบาลได

ดําเนินการปรับปรุงแกไขกฎระเบียบตางๆมาอยางตอเนือ่ง เพื่อใหสามารถสงเสริมและสนับสนุนภาคเอกชน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเร่ืองกฎหมายดานการลงทุนท่ีสําคัญ 2 ฉบับคือ การปรับปรุงแกไข พระราชบัญญัติ

สงเสริมการลงทุน และพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศสําหรับ

อุตสาหกรรมเปาหมาย ซ่ึงมีผลบังคับใชแลว ดังนั้น นับจากนี้ไป การลงทุนของภาคเอกชนจะมีบทบาทสําคัญ

อยางยิ่งตอการปรับเปล่ียนประเทศสู “ประเทศไทย 4.0” ตลอดจนชวยเสริมสรางเศรษฐกิจไทยใหเขมแข็ง

และเติบโตไดอยางม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 

 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยน้ัน รัฐบาลไดนํา “วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค” มาเปนตัวขับเคล่ือนในการยกระดับภาคอุตสาหกรรมและบริการที่เรามี

พื้นฐานดีอยูแลวใหดียิ่งข้ึน และนําความอุดมสมบูรณดานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ        

ซ่ึงเปนจุดแข็งของไทยมาพัฒนาใหมีศักยภาพยิ่งข้ึน  
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 นายกรัฐมนตรี กลาวดวยวา นอกจากรัฐบาลจะมุงพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยมุงเนน

อุตสาหกรรมเปาหมายและเทคโนโลยีแลว รัฐบาลยังใหความสําคัญกับการพัฒนาเชิงพื้นท่ี (Area-based 

Development Policy) เพื่อกระจายความเจริญไปยังพื้นท่ีตางๆ ในประเทศอยางท่ัวถึง ซ่ึงดําเนินการแลวไดแก

การพัฒนาพื้นท่ีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบานในรูปของ “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” ทั้ง 10 จังหวัด 

และการพัฒนาพื้นท่ีตอนในโดยคํานึงถึงความเช่ือมโยงของหวงโซมูลคาในภาคอุตสาหกรรมและ

สถาบันการศึกษาในพื้นท่ีในรูปแบบ “คลัสเตอร” และท่ีสําคัญ รัฐบาลไดกําหนดนโยบายการพัฒนาพื้นท่ี

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) โดยมีนโยบายท่ีจะเรงการพัฒนา

ความพรอมในทุกดานเพ่ือรองรับการลงทุนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นท่ี ท้ังดานสาธารณูปโภค 

ระบบคมนาคมขนสงและโลจิสติกส การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการอํานวยความสะดวกในรูปแบบ 

One Stop Service เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจใหมีความสะดวกรวดเร็วท่ีสุด และไดต้ังเปาหมายให

พื้นท่ี EEC เปนพื้นท่ีเศรษฐกิจท่ีดีท่ีสุดและทันสมัยท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน   

“Opportunity Thailand” รวมสรางโอกาสแหงอนาคต 

 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรี กลาวปาฐกถาเร่ือง “การขยายตัวของไทยทามกลางความ

ผันผวนของเศรษฐกิจโลก” วา ทามกลางการเปล่ียนแปลงของโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งในสหรัฐอเมริกาและ

สหภาพยุโรป ก็ไดเกิดปรากฎการณการแสวงหาความรวมมือของชาติในเอเชีย ซ่ึงตางก็ตระหนักดีวา ส่ิงท่ีมี

คุณคามิไดอยูท่ีการมีทรัพยากรหลากหลายและอุดมสมบูรณ แตอยูท่ีการเช่ือมโยงของชาติในเอเชียเพื่อสราง

พลังขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจใหม เราจึงตองนําจุดแข็งของประเทศมาเช่ือมโยงกับจุดแข็งของประเทศอ่ืน 

และถักทอใหเปนหวงโซคุณคา (Value Chain) แหงเอเชีย และเช่ือมโยงกับหวงโซคุณคาของโลก 

  สําหรับประเทศไทย เรามีจุดแข็งหลายประการที่เปนเอกลักษณและสามารถผสานเขากับ Value 

Chain ของเอเชีย และของโลก รัฐบาลจึงม่ันใจที่จะสรางและพัฒนาใหไทยเปนศูนยกลางการผลิตในหลาย

อุตสาหกรรมและบริการท่ีเรามีความเขมแข็ง อาทิ การเกษตร การทองเท่ียว การแพทย การผลิตรถยนตแหง

อนาคต รวมถึงศูนยกลางการบิน เพื่อเช่ือมโยงแหลงทองเท่ียวและโลจิสติกส  

 รัฐบาลจึงไดเรงการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศ แกไขปญหาและอุปสรรคตางๆ ของ

ภาคธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยในการเปนแหลงรองรับการลงทุนของโลก เพื่อผลักดันให

ประเทศไทยเปนแหลงรองรับการลงทุนช้ันนําและเปนศูนยกลางของภูมิภาคอยางแทจริง  
 และท่ีสําคัญ รัฐบาลกําลังพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 

Corridor: EEC) ท้ังดานสาธารณูปโภค ระบบคมนาคมขนสงและโลจิสติกส การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และ

การอํานวยความสะดวกในรูปแบบ One Stop Service และต้ังเปาหมายใหพื้นท่ี EEC เปนมหานครแหง

อนาคต เปนศูนยกลางการคา การลงทุน การขนสงของภูมิภาค เปนประตูสูเอเชีย  
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 นายสมคิดกลาวดวยวา การสรางความเติบโตและพัฒนาของไทยจะตองมีความสัมพันธในลักษณะ 

Strategic Partnership กับประเทศเพ่ือนบาน โดยเฉพาะกลุมประเทศ CLMV เพราะเราเช่ือวา ความ

เจริญรุงเรืองในระดับภูมิภาคจะเปนพลังแมเหล็กดึงดูดความสนใจจากโลก ดึงดูดการลงทุนและการ

ทองเท่ียวจากโลก ซ่ึงประเทศไทยก็ม่ันใจวา นักธุรกิจนักลงทุนท่ีเขารวมงานในวันนี้พรอมท่ีจะเปน

พันธมิตรท่ีจะรวมสรางโอกาสแหงอนาคตของประเทศไทยและภูมิภาคแหงนี้ 

 

บีโอไอม่ันใจ แจงเกิด“หุนสวนเทคโนโลยี”  

 นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กลาววา การสงเสริมการ

ลงทุนเพื่อใหประเทศไทยกาวไปสู “ประเทศไทย 4.0” นั้น จะใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

และเทคโนโลยีเปนลําดับแรก เชน สงเสริมใหเกิดการลงทุนเทคโนโลยีเปาหมาย (Core Technologies: 

Biotech, Nanotech, Advanced Materials, Digital Technology) 

 และสงเสริมใหเกิดกิจกรรมวิจัยพัฒนา  ฝกอบรมเทคโนโลยีข้ันสูง พัฒนาผูรับชวงการผลิต รวมท้ัง

สรางความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษากับภาคอุตสาหกรรม เพือ่ใหเกดิการถายทอดเทคโนโลยีและการ

พัฒนาบุคลากร 

 และท่ีสําคัญ  บีโอไอจะผลักดันให เกิด  “หุนสวนเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” (International 

Consortium) ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชนไทย หรือตางชาติ กับมหาวิทยาลัยไทยและตางประเทศ ใหรวมกัน

เปน Strategic Partner  

******************************************************** 

  

 


