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ท่านหวัง หย่ง มนตรีแห่งรัฐ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ท่านรัฐมนตรี 
ท่านผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน 
 

ในนามของรัฐบาลไทย ขอต้อนรับท่านมนตรีแห่งรัฐและผู้ร่วมคณะจากภาครัฐและเอกชนที่ได้ร่วมเดินทาง
มาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้   ผมคิดว่าการประชุม HLJC ไทย-จีนครั้งนี้ เป็นการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ มากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยในประเทศไทย  เมื่อมองไปรอบๆ ห้องนี้แล้ว ยิ่งท าให้
ผมรู้สึกอยากจะจดจ าประวัติศาสตร์ครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง  ผมซาบซึ้งมากในน้ าใจของท่านหวัง หย่ง ที่ได้น าคณะ   
จากจีนที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้มาประเทศไทย ผมคิดว่าคนไทยทุกคนจะรู้สึกซาบซึ้งในน้ าใจของท่านเป็นอย่างยิ่งเช่นกัน  

 
การที่คณะจากจีนเดินทางมาประเทศไทยมากมายเป็นประวัติการณ์เช่นนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความ      

ลึกซึ้งและแน่นแฟ้นในความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนในฐานะพ่ีน้องมากกว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจ  ยากยิ่งที่
ประเทศใดจะเข้าใจ  ผมต้องขอขอบคุณท่านหวัง หย่ง เป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้ความส าคัญกับการประชุมครั้งนี้อย่าง
ชัดเจน  

 
ผมไม่ได้พบกับท่านหวัง หย่ง มากว่า 2 ปีแล้ว นับตั้งแต่การประชุมครั้งที่แล้วที่ปักกิ่ง เพราะภารกิจที่รัดตัว

จึงไม่มีโอกาสได้กลับไปเยือนท่านที่ปักกิ่งอีกเลย แต่ผมได้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดทั้งที่เกี่ยวกับตัวท่านและ
เกี่ยวกับพัฒนาการในทุกมิติของจีนมาโดยตลอด ทุกค าพูดที่ท่านได้กล่าวกับผมในวันนี้ ผมฟังแล้วรู้สึกอบอุ่น ในใจ
ว่า  ถ้าเรามีญาติพ่ีน้องที่มีความเข้าใจและมีความจริงใจต่อกัน พร้อมจะช่วยเหลือสนับสนุนกันทุก ๆ ด้าน ไม่ใช่
เพียงด้านธุรกิจถือว่าเป็นโชคดีอย่างยิ่ง   
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ก่อนอ่ืนผมต้องขอแสดงความยินดีกับความส าเร็จในการพัฒนาประเทศของจีนในทุกมิติ จีนไม่เพีย ง     
แต่สามารถรักษาโมเมนตัมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพเท่านั้น  สิ่งที่เราจะต้องเอาเป็น
แบบอย่าง คือ จีนเป็นตัวของตัวเอง มีความม่ันใจในแนวทาง และรู้จักใช้ทุกวิถีทางที่ถูกต้องและเหมาะสม  รวมทั้ง
ใช้จุดแข็งของประเทศ สร้างชาติของตัวเองให้มั่นคงข้ึนมาได้ และ ไม่หวั่นไหวกับค าวิภาควิจารณ์ใดๆ เมื่อเวลาผ่าน
ไปความส าเร็จก็ค่อยๆ ปรากฏออกมาอย่างชัดเจน  และไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า การพัฒนาของจีนในยุคนี้ไม่มีประเทศ
ใดในโลกจะสามารถเทียบได้  

จีนสามารถก้าวมาสู่การเป็นเสาหลักเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเซีย และยังเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจโลกในช่วงทีพ่ลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากโลกตะวันตกเริ่มอ่อนแรงลงอีกด้วย  และที่ต้องชื่นชมจีนอย่างยิ่ง
อีกย่างหนึ่ง ก็คือ จีนประสบความส าเร็จอย่างสูงในการแก้ไขปัญหาความยากจนและสามารถลดความเหลื่อมล้ า  
ในประเทศ  จีนสามารถสร้างความเจริญ  สามารถลดจ านวนคนยากไร้ในชนบท  และสามารถสร้างชนชั้นกลาง
กลุ่มใหม่จ านวนมหาศาลจนกลายเป็นอ านาจซื้อใหม่ที่ยิ่งใหญ่ของโลก ในขณะเดียวกันก็สามารถยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิทยาการและการสร้างนวัตกรรม             
อันหลากหลาย  โดยสามารถสร้างผู้ประกอบการใหม่ นับล้านคนประสบความส าเร็จในระดับโลก และในอนาคต
ก าลังสร้างการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของโลกครั้งใหญ่   ซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางเศรษฐกิจแห่งยุคสมัยที่ยาก
จะหาใครเปรียบได ้
 

ในขณะเดียวกัน ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนแนวนโยบายหนึ่งแถบ     
หนึ่งเส้นทางของจีนที่สามารถก้าวไปได้ไกลสมดังจุดมุ่งหมายตามที่ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ประกาศไว้  
แนวความคิดนี้เกิดขึ้นในช่วงที่โลกก าลังมีปัญหา  เศรษฐกิจโลกก าลังสั่นคลอน ความคิดนี้ได้รับการวิภาควิจารณ์
ค่อนข้างมากจากหลายๆ ประเทศในช่วงนั้น แต่คนไทยและประเทศไทยเห็นว่า แนวความคิด The Belt and 
Road Initiative เป็นแนวความคิดที่ยิ่งใหญ่  เป็นการมองการณ์ไกล และสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมท าให้มี      
การเชื่อมต่อสร้างความสัมพันธ์ของมนุษยชาติจากทั่วทุกมุมโลก  ประเทศไทย  โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีและ  
คณะรัฐบาลไทยล้วนแล้วแต่สนับสนุน The Belt and Road Initiative ทั้งสิ้น  

 
ผมดีใจที่ทุกโครงการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้ ก าลังก้าวไปข้างหน้าได้อย่างน่าชื่นชม เส้นทางรถไฟ

เชื่อมต่อจากจีนไปยังยุโรป และเส้นทาง Continental Rail ผ่านมองโกเลีย ก าลังคืบหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เส้นทางรถไฟจากจีนลงใต้ผ่านลาวสู่ไทยอยู่ในช่วงการประมูล การก่อสร้างรถไฟไทย-จีน ก็ก าลังจะเริ่มแล้ว 
หลังจากที่มีการปรึกษาหารือกันมาอย่างละเอียด ท าให้การเริ่มต้นท างานเกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็ว  
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ท่านผู้มีเกียรติครับ The Belt and Road Initiative หรือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางที่โด่งดังขณะนี้ก าลัง      
มีบทบาทส าคัญในการเป็นแกนน าเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม        
ไมเ่พียงแตใ่นเอเชียเท่านั้น แตร่วมถึงทุกภูมิภาคในโลกนี้  สิ่งนี้เกิดขึ้นพร้อมๆ กับบทบาทของจีนในการเป็นแกนน า
ยืนหยัดรักษาแนวนโยบายแห่งการค้าเสรี  ในยุคสมัยที่การค้าเสรีและกระแสโลกาภิวัฒน์ก าลังถูกท้าทายและ
ทดสอบ บทบาทและความส าเร็จของจีนในขณะนี้ถือเป็นสิ่งที่ชาวจีนจะต้องภูมิใจ ความฝันของจีนหรือ China 
Dream  ที่ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้จุดประกายไว้เมื่อหลายปีก่อน เพ่ือให้ชาวจีนมีจิตส านึก มีความภาคภูมิใจ            
มีความมุมานะ  มีความบากบั่น มีความเข้มแข็ง มีความภาคภูมิใจในเกียรติยศของชาติและมุ่งมั่นสร้างชีวิต      
ความเป็นอยู่ที่ดีของคนจีนในอนาคตก าลังออกดอกออกผล เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ความฝันนั้นก าลังเป็นความ
จริงและเด่นชัดขึ้นทุกขณะ  ไทยในฐานะบ้านพ่ีเมืองน้องที่ใกล้ชิดย่อมมีความยินดี และภูมิใจไปกับคนจีนอย่างยิ่ง 
ผมอยากจะเรียนว่า  รูปแบบของจีนเป็นตัวอย่างที่ดีของการพัฒนาส าหรับประเทศไทย คนจีนมีความฝันของคนจีน 
หรือ China Dream คนไทยก็มี Thai Dream เหมือนกัน ความมุมานะ ความอดทน ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
ความมีระเบียบวินัย เป็นโมเดลอันยิ่งใหญ่ที่คนไทยควรจะใช้เป็นแบบอย่างเป็นอย่างยิ่ง  
 

ท่านผู้มีเกียรติครับ ช่วงเวลา 2 ปีเศษที่ผ่านมา ประเทศไทยอยู่ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญของประเทศ 
หากท่านยังจ าได ้เมื่อ 4 – 5 ปีที่แล้ว ประเทศไทยมีปัญหาทางการเมือง มีความไม่สงบในสังคม มีความขัดแย้ง แต่ 
ณ วันนี้ เหตุการณ์เหล่านั้นได้ผ่านพ้นไปแล้ว บ้านเมืองสงบลงโดยการน าของรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์       
จันทร์โอชา และคณะ  เมื่อความสงบกลับคืนมา ความขัดแย้งลดลง เศรษฐกิจก็เดินไปข้างหน้า ได้อย่างเต็มที่ 
ดังเช่น 

ประการแรก  ปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจไทยได้ก้าวข้ามสภาพถดถอยเมื่อ 4 ปีที่แล้ว สู่สภาพการฟ้ืนตัวโดย
สมบูรณ์ การเติบโตทางเศรษฐกิจไต่ระดับตั้งแต่ 0.9 สู่ระดับ 2.9, 3.2 และ 3.9 ในปีที่ผ่านมา และสูงขึ้นสู่ระดับ 
4.8 ในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้    ในขณะที่การบริโภคและการลงทุนฟ้ืนตัวต่อเนื่อง ทั้งในภาครัฐและเอกชน         
การท่องเที่ยวและการส่งออกด าเนินไปไปได้ดี  ทุนส ารองเงินตราของไทยที่เกินกว่า 2 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ   
อยู่ในระดับที่จะสามารถทนแรงเสียดทานกับภาวะผันผวนของการเงินโลกได้  ในขณะที่หนี้สินต่างประเทศต่อจีดีพี
อยู่ที่เพียงร้อยละ 40 เท่านั้น นับเป็นการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและมีเสถียรภาพ  ก้าวพ้นจากสภาพ          
ที่เปราะบางและถดถอยในช่วง 3-4 ปีก่อนหน้านี้ 

ประการที่สอง โครงการปฏิรูปเศรษฐกิจที่เริ่มขับเคลื่อนตั้งแต่เมื่อ 3 ปีที่แล้ว  มีความคืบหน้าไปมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ  เส้นทางคมนาคมทางบก ทั้งถนน และ Motorway 
ถูกเร่งรัดการด าเนินการ  โครงการรถไฟฟ้าในเมืองและภูมิภาคก าลังเดินหน้า หลายเส้นทางอยู่ระหว่างก่อสร้าง   
หลายเส้นทางอยู่ระหว่างการประกวดราคาหรือรอ ครม. อนุมัติ  ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้โครงการ 
ที่ส าคัญเริ่มต้นในปีนี้หรือปีหน้าเป็นอย่างช้า โครงการรถไฟไทย-จีนที่ผ่านการหารือศึกษาในรายละเอียดก าลัง
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คืบหน้าไปได้ด้วยดี นอกจากนี้  รัฐบาลก าลังเร่งการท า TOR รถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อสู่ภาคใต้ของไทย พร้อมๆ 
ไปกับการประกาศโครงการรถไฟรางคู่เชื่อมระบบขนส่งทั่วประเทศ 10 เส้นทาง และเมื่อสองสัปดาห์ก่อนหน้านี้ 
เส้นทางรถไฟรางคู่ทางเหนือที่เชื่อมโยงถึงสุดชายแดนภาคเหนือที่อ าเภอเชียงของ ได้ผ่านการอนุมัติจาก ครม. ซึ่ง
จะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่สามารถเชื่อมโยงกับคุนหมิงไดใ้นอนาคต 

 
อีกด้านหนึ่งที่มีความส าคัญไม่ด้อยไปกว่ากันก็คือ การขับเคลื่อนการลงทุนด้านดิจิทัล ด้วยการสนับสนุน

จากมิตรประเทศทั้งรัฐและเอกชน การลงทุนใน Internet Broadband สู่ทุกหมู่บ้านกว่า 7 หมื่นหมู่บ้านก าลัง   
จะเสร็จสมบูรณ์ในปีนี้ พร้อมๆกับการลงทุนใน Submarine Cable เชื่อมกับ Hong Kong ที่จะมีการลงนามคู่สัญา
กับฝ่ายจีนในวันพรุ่งนี้    ซึ่งจะส่งผลให้ไทยสามารถเป็น International Gateway ของอนุภูมิภาคแห่งนี้      
ความคืบหน้าของการลงทุนเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ยุคดิจิทัล เพ่ือให้ภาค
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการแห่งรัฐ ภาคธุรกิจเอกชนสามารถเปลี่ยนผ่านการผลิตสู่ยุคดิจิทัล การค้า Online 
การใช้ประโยชน์จาก Big Data และ AI ตลอดจนการบริหารกิจการภาครัฐที่ก าลังขับเคลื่อนเข้าสู่ยุค E – 
Government โดยสมบูรณ์ การขับเคลื่อนเหล่านี้  ประเทศไทยได้รับความร่วมมืออย่างสูงจากภาคเอกชนของจีน 
ผมต้องขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 

 
ประการที่สาม  โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งเป็นโครงการส าคัญของ

รัฐบาลก าลังรุดหน้าอย่างน่าพอใจ ทั้งในด้านกฎหมายรองรับและการลงทุน  โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 
สนามบิน ก าลังจะยื่นซองประกวดราคาประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน พร้อมๆ กับโครงการรถไฟรางคู่ที่           
จะเชื่อมต่อจากระยองไปถึงจันทบุรีและตราด  ในขณะที่โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง มาบตาพุด  และ
โครงการก่อสร้างสนามบินอู่ตะเภาก็จะประกาศ TOR ภายในปลายปีนี้ เพ่ือให้สามารถเรียกประกวดราคาได้   
อย่างช้าภายในต้นปีหน้า  

 
ด้านการลงทุนจากต่างประเทศใน EEC ก็เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ในช่วงเวลาตั้งแต่ปี 2559 จนถึง

เดือนมิถุนายน 2561 เพียงสองปีครึ่ง มีโครงการลงทุนใน EEC ในหลากหลายอุตสาหกรรม มูลค่าค าขอรับ       
การส่งเสริมจาก BOI มีจ านวน 822 โครงการ มูลค่าเกือบ 7 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนถึง 47% ของมูลค่า    
การลงทุนทั้งสิ้น เมื่อเทียบกับการลงทุนเมื่อสิบปีก่อนหน้านี้ มูลค่าเงินลงทุนในพ้ืนที่แถบนี้โดยเฉลี่ยเพียงปีละ 2 
แสนล้านบาท เช่น มูลค่าค าขอในปี 2558 ต่ ากว่าหนึ่งแสนล้านบาท  ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณนักลงทุนจากจีนที่ให้     
ความสนใจและตัดสินใจลงทุนในไทย  โดยมีมูลค่าเงินลงทุนจากจีน ใน 2 ปีที่ผ่านมาสูงเกือบ 6 หมื่นล้านบาท 
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ท่านผู้มีเกียรติครับ อีก 2 โครงการที่รัฐบาลก าลังขับเคลื่อน ได้แก่ โครงการเมืองการบินในพ้ืนที่สนามบิน 
อู่ตะเภา เมื่อเดือนที่แล้วได้มีการลงนามระหว่างสายการบินไทยและ Airbus ในโครงการ MRO อันเป็นจุดเริ่มต้น 
ที่ส าคัญที่จะใช้ประโยชน์จากท าเลที่ตั้งและจ านวนเที่ยวบินนับแสนเที่ยวที่ลงจอดในประเทศไทย ขั้นต่อไปคือ    
การขยายสู่การผลิตในซัพพลายเชน และการสร้างบุคลากรด้านการบิน และอีกโครงการหนึ่งที่ท่านนายกฯ ต้องการ
เร่งรัด คือ Smart City ใน EEC ซึ่งทั้ง 2 โครงการนี้ ผมขอเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในที่นี้ว่า ผู้ประกอบการจาก
จีนเป็นเป้าหมายส าคัญของผมที่จะเชื้อเชิญมาลงทุนอย่างแน่นอน 

 
ท่านผู้มีเกียรติครับ  3-4 ปีที่ผมได้เข้ามาช่วยดูแลด้านเศรษฐกิจ  ท่านหวัง หย่ง เคยถามผมว่า ได้ความคิด

ต่าง ๆ นี้มาจากไหน เพราะเป็นความคิดที่ดีมาก ผมเรียนท่านไปว่า จริงๆ แล้ว ผมไม่ได้เรียนมาจากไหน แต่ผม
เรียนรู้จากมิตรประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศจีน  การเยือนประเทศจีนทุกครั้ง  ทุกที่ที่ผมเดินทางไป 
ทุกคนที่ผมได้มีโอกาสพบหารือ  ผมศึกษาและติดตามตลอดเวลา เช่น  ผมศึกษาว่าท าไมท่านจึงต้องสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ท าไมท่านจึงต้องดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ท าไมท่านจึงต้องลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัล ท าไม  
ท่านจึงต้องปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ  การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ PPRD  เขตเศรษฐกิจทางภาคเหนือ 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในบางจังหวัด  เหล่านี้คือ ความกล้าหาญ  ความเด็ดเดี่ยวในการบริหารและ
เปลี่ยนแปลงประเทศ  จนท าให้จากประเทศที่ยากจนมากๆ เมื่อ 40 – 50 ปีที่แล้ว วันนี้ประเทศจีนก้าวมาสู่ตรงนี้
เป็นผู้น าทางด้านเศรษฐกิจของโลกได้  เป็นบทเรียนจากความจริงที่ดีมากที่ประเทศต่างๆ ควรศึกษาเรียนรู้อย่างยิ่ง  

 
ส าหรับประเทศไทย เรามาถึงจุดนี้ได้ ส่วนหนึ่งก็เพราะแรงสนับสนุนจากประเทศจีน และในอนาคต     

เราเชื่อว่า  เราจะไปได้ไกลกว่านี้ อีก เพราะความสมบูรณ์ของประเทศไทยนั้น อุดมด้วยธรรมชาติ เรามี          
ทรัพยากรมนุษย์ที่เพียงพอ  แม้ว่าความก้าวหน้าทางวิทยากรจะมีอย่างจ ากัด แต่เราก็ดิ้นรนและต่อสู้เพ่ือให้ได้     
สิ่งเหล่านั้นมา  ด้วยแรงขับเคลื่อนต่าง ๆ ผมเชื่อว่าเรามีศักยภาพในการก้าวไปสู่จุดที่ดีกว่า แม้ว่าเราจะจัดอยู่      
ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง  แต่ความเป็นจริงแล้วเรามีคนที่ยากจนอยู่เป็นจ านวนมากในภูมิภาคต่างๆ 
รูปแบบการพัฒนาภูมิภาคของจีน การยกระดับรายได้ของคนจีน  การสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง การค้าผ่าน E - 
Commerce  ท าให้คนยากจนของจีนลดลงอย่างรวดเร็ว  วันแรกๆ ที่ผมพบท่านหวัง หย่ง ผมก็ได้เรียนท่านใน
ตอนนั้นว่า ผมต้องการอะไรและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากจีน  ในฐานะประเทศที่เป็นพ่ีของเรา   
เมื่อท่านช่วยเหลือเรา ผมมั่นใจว่า เราจะก้าวไปไกลกว่านี้ และเมื่อประเทศไทยเจริญขึ้น  มั่งมีขึ้น คนมีความสุขขึ้น 
คนไทยจะไม่มีวันลืมคนจีน รัฐบาลไทยจะไมล่ืมรัฐบาลจีน  ผมอยากให้ท่านจ าค าพูดค านีข้องผมไว้ 

 
ท่านผู้มีเกียรติครับ มีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าส าคัญมากและอยากจะบอกกล่าวต่อกัน คือ ในขณะนี้             

ในอนุภูมิภาคแถบนี้  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง CLMVT อันได้แก่ กัมพูชา ลาว เวียดนาม เมียนมา และไทย เรามี    
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ความร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นอย่างยิ่ง  เมื่อเร็ว ๆ นี้เรามีการประชุมผู้น าของชาติเหล่านี้ โดยไทยเป็นเจ้าภาพ  
ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน การประชุมนั้น คือ ACMECs ย่อมาจาก Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong 
Economic Cooperation Strategy ในที่ประชุมมีการตกลงกันประกาศ Master Plan การสร้างยุทธศาสตร์ร่วม
ของอนุภูมิภาคแห่งนี้ ซึ่งไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ ในอดีตถ้าท่านมองกลับไปเมื่อสัก 50 ปีที่แล้ว ดินแดนแถบนี้ไม่มี
ความสงบเลย  มีความขัดแย้ง  มีสงคราม แต่ขณะนี้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ประเทศเหล่านี้ก าลังมีอัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่สูงมากโดยเฉลี่ยประมาณ 7-8 เปอร์เซนต์ ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา 

 
 นอกจากนั้น กลุ่มประเทศเหล่านี้มีประชากรเกิน 200 ล้านคน มีชนชั้นกลางที่ก าลังเพ่ิมขึ้นอย่างมหาศาล 

เป็นซัพพลายเชนที่ส าคัญของเอเชีย เมื่อเรามีการประกาศยุทธศาสตร์ร่วมกัน นั่นหมายความว่า จากเดิมที่แต่ละ
ประเทศคิดเอง ดิ้นรนแสวงหาความช่วยเหลือจากต่างประเทศในแบบของตัวเอง ต่างคนต่างท า ท าให้พลังร่วม   
ไม่เกิดขึ้น แต่การประชุม ACMECs ที่ผ่านมา ประเทศไทยเสนอให้มี Master Plan ยุทธศาสตร์ร่วม  เราจะสร้าง 
Connectivity ให้เชื่อมโยงในทุกมิติ  การติดต่อสื่อสารจะต้องเชื่อมโยงกัน การคมนาคมก็เช่นกัน เราจะมีการร่วม
คิดยุทธศาสตร์ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน พลังงาน การศึกษา และที่ส าคัญที่สุด
การสร้างบุคลากรส าหรับอนาคตของอนุภูมิภาคแห่งนี้ ซึ่งหมายความว่าในอนาคต สิ่งที่เกิดขึ้นจากที่ประชุมแห่งนี้  
จะเป็นจุดส าคัญที่ท าให้ประเทศใหญ่ๆ ทั้งหลายที่ต้องการช่วยเหลือและพัฒนาดินแดนแห่งนี้ทราบว่าดินแดน
เหล่านี้ต้องการอะไร  เขาจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาได้อย่างไร  ถ้า CLMVT เข้มแข็ง มั่นคง และ
เป็นเอกภาพ  อาเซียนก็จะเป็นเอกภาพ   ถ้า CLMVT ไม่มีเอกภาพ  อาเซียนก็จะไม่มีเอกภาพเช่นกัน  ฉะนั้น 
CLMVT จึงเป็นหัวใจทีส่ าคัญที่สุดของอาเซียน  

 
ผมอยากให้มีการปรึกษาหารือร่วมมือกันระหว่างจีนและ ACMECs ประเทศไทยยินดีที่จะเป็นศูนย์กลาง

ประสานงานเพื่อเชื่อมโยงจีนกับกลุ่มประเทศเหล่านี้  เพราะที่ตั้งของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางและมีความสัมพันธ์
ที่ดีกับทุกประเทศ  ผมคิดว่าในอนาคต ถ้าเราเชื่อมโยงจีนกับ CLMVT ได้   สิ่งที่ผมเคยน าเสนอท่านหวัง หย่ง    
เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ถ้าท่านยังจ าได้ ก็คือ ผมอยากให้มีความร่วมมือระหว่างไทยกับอนุภูมิภาคหรือมณฑลในประเทศจีน 
ขณะนี้ เรามีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากกับ Greater Bay Area คือ ฮ่องกง มาเก๊า และกวางโจว ในอนาคตเรา
อยากมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับ PPRD, กับ Yangtze River Delta และบริเวณอ่ืนๆ ด้วย เพ่ือเชื่อมโยง           
ทางเศรษฐกิจ สังคม และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างท้องถิ่นกับท้องถิ่น ซึ่งขอให้ท่านหวัง หย่ง ช่วยสนับสนุน
ด้วย  

 
ท่านผู้มีเกียรติครับ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  ทั้งจีนและไทยต่างมีพัฒนาการของตนเอง และเป็นสิ่งที่น่ายินดี

อย่างยิ่งที่ทั้งสองฝ่ายสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างน่าประทับใจ ความหมายและความส าคัญของ HLJC          
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ที่จะประชุมในบ่ายนี้  ประเด็นส าคัญจึงอยู่ที่ว่า จะท าอย่างไร ให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของทั้งสองประเทศสามารถ
เชื่อมโยง เกื้อกูล และเกิดพลังร่วมระหว่างกัน อย่างทีท่านหวัง หย่ง ได้กล่าวไว้ในตอนต้น  

 
ท่านผู้มีเกียรติครับ การประชุม HLJC เกิดข้ึนครั้งแรกเม่ือ 15 ปีที่แล้ว โดยที่รองนายกอู๋อ๋ีและผม ในฐานะ

ประธานร่วม และจากนั้นก็มีการสานต่อระหว่างท่านมนตรีแห่งรัฐหวัง หย่ง กับผม ในฐานะประธานร่วมกัน    
ในช่วงเวลา 4 ปีที่ผ่านมา เราได้เห็นตัวเลขมูลค่าการค้าที่เราตั้งเป้าไว้ จาก 3 – 5 หมื่นล้านบาทในยุคนั้น ในขณะนี้ 
สูงขึ้นเป็น 7 – 8 หมื่นล้านบาทแล้ว และผมเชื่อว่าจะต้องสูงขึ้นทะลุหลักแสนล้านอย่างแน่นอนด้วยความสัมพันธ์ 
ของเรา แต่ด้วยการเติบโตของเศรษฐกิจโลก เป้าหมายแสนล้านอาจน้อยเกินไปด้วย ดังนั้น วันนี้เราจะมีการ
ตั้งเป้าหมายใหม่   

 
ผมเชื่อว่า ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  ยุคนี้เป็นยุคที่

ก้าวสู่จุดสูงสุดแล้ว และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นความสัมพันธ์นี้ก้าวต่อไปข้างหน้า โดยมีท่านหวัง หย่ง   
เป็นแกนน า  ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้นับเป็นความโชคดีของผมและประเทศไทย และผมเชื่อว่าการที่เราค่อยๆ 
ปรับเปลี่ยนแนวทางของการประชุม จากเดิมที่เน้นแต่เรื่องของการค้า มาสู่การเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ระหว่าง
สองประเทศ ท าให้ความสัมพันธ์จากการค้าขยายสู่ทุกมิติ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคม การท่องเที่ยว การศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และการลงทุน ฉะนั้น ประเทศจีนก้าวมาจนถึงจุดนี้ได้เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจและดีใจยิ่ง  และหากท่าน
สามารถเอาพลังของท่านช่วยเหลือประเทศที่ก าลังพัฒนา ช่วยให้เขาสามารถลดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า 
และช่วยให้เขายืนหยัดและมีความสามารถในการแข่งขันได้ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อโลก   ส าหรับประเทศไทย
เรายินดีรับการสนับสนุนจากท่าน และพร้อมหารือกับท่านในทุกมิติ  

 
ในฐานะตัวแทนของรัฐบาลไทย ท่านนายกรัฐมนตรีได้ฝากความระลึกถึง และฝากความปราถนาดีต่อ      

ทุกท่านที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาเดินทางมาร่วมประชุมในวันนี้  ซึ่งถือเป็นประวัติการณ์
จริงๆ ที่มีนักลงทุนจีนมาร่วมกว่า 600 คน และขอขอบคุณท่านหวัง หย่ง และคณะอีกครั้งที่ให้เกียรติมาเยือน
ประเทศไทย 

 
ขอบคุณครับ 


