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“สมคิด” มัน่ ใจ ประเทศไทยทะยานสู งสู่ เศรษฐกิจยุคใหม่
พร้ อมประกาศขับเคลื่อน เมกะโปรเจค – อีอซี ี – ดิจทิ ลั พลิกโฉมสู่ อนาคต
รองนายกฯ “สมคิด” นาทีมเศรษฐกิจรั ฐบาล ประกาศความพร้ อมพลิกโฉมประเทศ ดัน ไทยขึ้น
แท่ นศู นย์ ก ลางความเจริ ญ ในอาเซี ยน เผย 3 กลุ่ ม ยุทธศาสตร์ ทั้ง เมกะโปรเจค อีอีซี ดิ จิทัล สนั บ สนุ น
เศรษฐกิจไทยให้ ทะยานขึน้ สู งสู่ เศรษฐกิจยุคใหม่ ด้ านรัฐมนตรี “กอบศักดิ์” ยา้ ขับเคลื่อนทุกมิติเพื่อปฏิรูป
เศรษฐกิจ ทั้งสร้ างคนเก่ ง พัฒนาธุรกิจ และเสริมประสิ ทธิภาพภาครัฐ
นายสมคิด จาตุศรี พิ ทกั ษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิ ดเผยภายในงานสัมมนา “Thailand Taking off to
New Heights” ณ อิมแพค เมืองทองธานี จัดโดย สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (บีโอไอ) ซึ่ งมี
ผูเ้ ข้าร่ วมงานสัมมนาร่ วม 3,000 คน ประกอบด้วย นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผูบ้ ริ หารจาก
หน่วยงานราชการ และสื่ อมวลชนไทยและต่างประเทศ ว่า งานสัมมนาวันนี้ เป็ นเวทีประกาศความพร้อมของ
รั ฐบาลในการขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จไทยให้ เติ บ โตในเวที เศรษฐกิ จ โลก รวมทั้ง เป็ นเวที ใ นการประกาศ
ทิศทางการส่ งเสริ มการลงทุนของประเทศไทย ซึ่ งนับจากนี้ ไป เศรษฐกิ จไทยจะทะยานไปสู่ โฉมหน้าใหม่
และเศรษฐกิ จยุคใหม่ในระดับที่พฒั นาขึ้น และพร้อมเป็ นศูนย์กลางการลงทุน การคมนาคมขนส่ ง และการ
ท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน
รัฐบาลได้เตรี ยมความพร้อมสาหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วย 3 ยุทธศาสตร์ สาคัญประกอบด้วย
1) โครงการลงทุ น ขนาดใหญ่ หรื อ Mega Projects ที่ จะช่ วยยกระดับ สมรรถนะของโครงสร้ างพื้ น ฐาน
ทางด้านกายภาพของประเทศ อาทิ โครงการรถไฟฟ้าในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล โครงการรถไฟฟ้ าใน
ต่างจังหวัด โครงการรถไฟทางคู่ เชื่ อมโยงการขนส่ งทั้งภาคเหนื อ กลาง อี ส านและใต้ โครงการรถไฟ
ความเร็ วสู งเชื่อมโยงภูมิภาค รวมถึงโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ระยะที่ 2 โครงการพัฒนาท่า
อากาศยานดอนเมือง ระยะ 3 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2 และท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะ
ที่ 1 รวมถึ งโครงการลงทุนด้านพลังงาน ทั้งการส ารวจแหล่ งพลังงาน การลงทุ นโครงสร้ างพื้ นฐานก๊าซ
ธรรมชาติ โครงการลงทุนในโครงข่ายในระบบท่อส่ งก๊าซธรรมชาติ เป็ นต้น
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2) กลุ่ มโครงการลงทุนในเขตเศรษฐกิ จพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่ งรัฐบาลตั้งใจพัฒนาให้เกิ ด
การเชื่ อมโยงระบบโลจิสติก ส์ แบบไร้ รอยต่อในภูมิภาค ทั้งทางบก น้ า และอากาศ ในพื้นที่อีอีซีและพื้นที่
ใกล้เคียง อาทิ โครงการรถไฟความเร็ วสู งกรุ งเทพ-ระยอง เชื่อม 3 สนามบิน การยกระดับสนามบินอู่ตะเภา
ให้เป็ นศูนย์กลางและเมืองการบินของภูมิภาค และการพัฒนาท่าเรื อแหลมฉบัง โครงการท่าเรื อมาบตะพุด
ระยะที่ 3 ตลอดจนสนับสนุ นให้เกิดเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EECi เพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0
และ 3) กลุ่มโครงการเพื่อขับเคลื่ อนประเทศไทยเข้าสู่ ยุคดิ จิทลั หรื อ 4.0 อาทิ การลงทุนในระบบ
อินเตอร์ เน็ตหมู่บา้ น ซึ่ งล่าสุ ดรัฐบาลได้ริเริ่ มโครงการลงทุนเคเบิลใต้น้ า เชื่ อมโยง ไทย ฮ่องกง จีน เพื่อให้
ไทยสามารถเป็ นอินเตอร์ เนชัน่ แนล เกตเวย์ ในระดับภูมิภาค และการสร้างและพัฒนาดิ จิทลั เทรดดิ้ง และ
การขับเคลื่ อนภาคการผลิ ตและภาคบริ การให้เกิ ดความตื่นตัวเรี ยนรู ้ และสามารถเปลี่ ยนแปลงเข้าสู่ ระบบ
ดิจิทลั เทคโนโลยีได้ในที่สุด รวมถึงการก้าวสู่ บริ การของภาครัฐในแบบสมัยใหม่ หรื อ e-Government เพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิภาพการบริ การแก่ประชาชนและภาคธุ รกิจ
นายสมคิ ด กล่ าวด้วยว่า ในช่ วง 2 ปี ที่ ผ่านมา รัฐบาลได้ขบั เคลื่ อนเศรษฐกิ จไทยจนทาให้เกิ ดการ
ขยายตัวในหลายด้าน ทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจ มูลค่าการส่ งออกที่เพิ่มขึ้น การขอรับส่ งเสริ มการลงทุนที่
เพิม่ ขึ้นทั้งในภาพรวมของประเทศและในพื้นที่อีอีซี ตลอดจนจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิม่ มากขึ้น รวม
ไปถึ ง การจัด อัน ดับ ความสามารถแข่ ง ขัน ของไทยที่ ข ยับ สู ง ขึ้ น ทั้ง จาก IMD (International Institute for
Management Development) และ WEF (World Economic Forum) การได้รับการจัดอันดับ ความยากง่ายใน
การประกอบธุ รกิจจาก World Bank ในปี 2560 ที่ดีข้ ึนถึง 20 อันดับในเวลาเพียง 1 ปี และการจัดอันดับจาก
US News ว่าไทยเป็ นประเทศที่ดีที่สุดในการเริ่ มต้นดาเนินธุ รกิจ และอันดับ 8 ของประเทศที่น่าลงทุนที่สุด
“ภายใต้การดาเนินยุทธศาสตร์ ครั้งสาคัญของประเทศ ผมมัน่ ใจว่าจะทาให้ในช่วง 3-4 ปี นับจากนี้ไป
เป็ นช่ วงของการพลิ ก โฉมประเทศครั้ งส าคัญ ไปสู่ ระบบเศรษฐกิ จยุคใหม่ อย่างแท้จริ ง โดยทุ ก โครงการ
รัฐบาลมีนโยบายที่จะให้ภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้ามามีส่วนร่ วมกับเรา เพื่อสร้างอนาคต
ของประเทศไทยด้วยกัน” นายสมคิด กล่าว
ด้า นนายกอบศัก ดิ์ ภู ต ระกู ล รั ฐ มนตรี ป ระจ าส านัก นายกรั ฐ มนตรี ในฐานะก ากับ ดู แ ลบี โอไอ
ได้ก ล่ าวในหัวข้อ “การปฏิ รูปเศรษฐกิ จเพื่ อสร้ างขี ดความสามารถในการแข่งขัน ” ว่า รัฐบาลมุ่ งเน้นการ
ปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศเพื่อสร้างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม สร้างสามารถในการแข่งขัน
ตลอดจนสร้างโอกาสและความเสมอภาคในสังคม ให้มีการเติบโตอย่างครอบคลุมทัว่ ทุกภาคส่ วน
รัฐบาลจึงได้กาหนดแผนปฏิ รูปเศรษฐกิ จ เพื่อสนับสนุ นให้คนไทยเก่งขึ้น สนับสนุ นให้ภาคธุ รกิ จ
พัฒนาขึ้น และผลักดันให้ภาครัฐมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น โดยมีแผนดาเนิ นงานใน 3 ส่ วน คือ 1.การเพิ่มผลิต
ภาพทั้ง การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในอุ ต สาหกรรมหลัก ที่ ป ระเทศไทยมี ค วามช านาญ และการสร้ า งฐาน
อุ ต สาหกรรมใหม่ ที่ มี ศ ั ก ยภาพในอนาคต นอกจากนี้ ต้ อ งพั ฒ นาปั จจัย ด้ า นอื่ น ๆในการพั ฒ นา
ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขัน เช่ น การพัฒ นาและเสริ ม สร้ า งทัก ษะบุ ค ลากรในด้ า นที่ จ าเป็ นต่ อ
อุตสาหกรรมในอนาคต และการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ 2.การรวมกลุ่ มในภู มิภาค เพราะการเติบโตทาง
เศรษฐกิ จไทยอย่างยัง่ ยืน จาเป็ นจะต้องบู รณาการเศรษฐกิ จร่ วมกับ ภู มิภาคด้วยการส่ งเสริ มการลงทุ นใน
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โครงสร้างพื้นฐาน เปิ ดเสรี การค้าและบริ การระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน และ 3.การสร้าง
ระบบนิเวศด้านวิจยั พัฒนาและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ด้วยการปรับปรุ งมาตรการและปั จจัย
เอื้อให้เกิดการจัดระบบนวัตกรรมให้มีการเชื่ อมโยงระหว่างการผลิต
“การดาเนิ นการดังกล่าวจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากขาดความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วน ซึ่ งรวมถึงทุกบริ ษทั
ที่เข้าร่ วมงานสัมมนาในวันนี้ ในนามของรัฐบาล ผมจึงขอเชิ ญชวนทุกท่านให้มาร่ วมมือกันเพื่อให้เกิ ดการ
ปฏิรูปด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง และบรรลุเป้ าหมายด้าน
เศรษฐกิจได้อย่างยัง่ ยืนในอนาคต” นายกอบศักดิ์กล่าว
ด้านนางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิ การบีโอไอ กล่าวว่า งานสัมมนาครั้งนี้ มีนกั ลงทุนไทยและ
ต่ างชาติ รวมถึ ง หน่ ว ยงานภาครั ฐ และสื่ อ มวลชน เข้า ร่ ว มรั บ ฟั ง จ านวนมากเกิ น กว่า เป้ าหมายที่ ต้ งั ไว้
โดยมีจานวนร่ วม 3,000 คน จึงนับเป็ นเวทีใหญ่ที่ภาครัฐและบีโอไอ ได้ประกาศย้าทิศทางในการส่ งเสริ มการ
ลงทุ นของไทย รวมถึ งชี้ แจงแนวทาง และความคื บ หน้าของพื้ นที่ อีอีซี ให้ เข้าถึ งกลุ่ ม ผูส้ นใจได้โดยตรง
เพื่อสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในอนาคต
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีหน่วยงานต่างๆ ร่ วมออกบูธแสดงผลงานและให้ขอ้ มูล แก่นกั ธุ รกิจที่เข้า
ร่ วมงาน อาทิ การนิ คมอุ ตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย (กนอ.) สานักงานเพื่อการพัฒนาระเบี ยงเศรษฐกิ จ
พิเศษภาคตะวันออก (สกรส. หรื อ อีอีซี) กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เป็ นต้น
พร้อมกันนี้ ยังมีพ้นื ที่จดั แสดงผลิ ตภัณฑ์ที่ไ ด้พ ฒั นาต่อยอดจากการวิจยั และพัฒนา โดยได้รับการ
สนับ สนุ น จากภาครัฐ อาทิ ส านัก งานกองทุ น สนับ สนุ น การวิจยั (สกว.) สถาบัน วิจยั วิท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย และสานัก งานคณะกรรมการวิจ ยั แห่ ง ชาติ รวมทั้ง บูธให้ข อ้ มู ล เกี่ ย วกับ
มาตรการสนับสนุ นด้านการวิจยั และพัฒนาสาหรับภาคเอกชน
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