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“สมคดิ” มัน่ใจ ประเทศไทยทะยานสูงสู่เศรษฐกจิยคุใหม่ 
พร้อมประกาศขบัเคล่ือน เมกะโปรเจค – ออีซีี – ดิจทิลั พลกิโฉมสู่อนาคต 

    รองนายกฯ “สมคิด” น าทีมเศรษฐกิจรัฐบาล ประกาศความพร้อมพลิกโฉมประเทศ ดันไทยขึ้น
แท่นศูนย์กลางความเจริญในอาเซียน  เผย 3 กลุ่มยุทธศาสตร์ ทั้ง เมกะโปรเจค อีอีซี  ดิจิทัล สนับสนุน
เศรษฐกจิไทยให้ทะยานขึน้สูงสู่เศรษฐกิจยุคใหม่  ด้านรัฐมนตรี “กอบศักดิ์” ย า้ ขับเคล่ือนทุกมิติเพ่ือปฏิรูป
เศรษฐกจิ ทั้งสร้างคนเก่ง พฒันาธุรกจิ และเสริมประสิทธิภาพภาครัฐ 
 
  นายสมคิด จาตุศรีพิทกัษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายในงานสัมมนา “Thailand Taking off to 
New Heights” ณ อิมแพค เมืองทองธานี จดัโดย ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ซ่ึงมี
ผูเ้ขา้ร่วมงานสัมมนาร่วม 3,000 คน  ประกอบดว้ย นกัลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ผูบ้ริหารจาก
หน่วยงานราชการ และส่ือมวลชนไทยและต่างประเทศ วา่ งานสัมมนาวนัน้ีเป็นเวทีประกาศความพร้อมของ
รัฐบาลในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตในเวทีเศรษฐกิจโลก รวมทั้ งเป็นเวทีในการประกาศ          
ทิศทางการส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทย ซ่ึงนบัจากน้ีไป เศรษฐกิจไทยจะทะยานไปสู่โฉมหน้าใหม่
และเศรษฐกิจยุคใหม่ในระดบัท่ีพฒันาข้ึน และพร้อมเป็นศูนยก์ลางการลงทุน การคมนาคมขนส่ง และการ
ท่องเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน 
  รัฐบาลไดเ้ตรียมความพร้อมส าหรับการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ ดว้ย 3 ยทุธศาสตร์ส าคญัประกอบดว้ย  
1) โครงการลงทุนขนาดใหญ่ หรือ Mega Projects ท่ีจะช่วยยกระดับสมรรถนะของโครงสร้างพื้นฐาน
ทางดา้นกายภาพของประเทศ  อาทิ  โครงการรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โครงการรถไฟฟ้าใน
ต่างจงัหวดั โครงการรถไฟทางคู่ เช่ือมโยงการขนส่งทั้งภาคเหนือ กลาง อีสานและใต้  โครงการรถไฟ
ความเร็วสูงเช่ือมโยงภูมิภาค รวมถึงโครงการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะท่ี 2 โครงการพฒันาท่า
อากาศยานดอนเมือง ระยะ 3 โครงการพฒันาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะท่ี 2 และท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะ
ท่ี 1 รวมถึงโครงการลงทุนด้านพลงังาน ทั้งการส ารวจแหล่งพลงังาน การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานก๊าซ
ธรรมชาติ โครงการลงทุนในโครงข่ายในระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เป็นตน้  
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 2) กลุ่มโครงการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ซ่ึงรัฐบาลตั้งใจพฒันาให้เกิด
การเช่ือมโยงระบบโลจิสติกส์แบบไร้รอยต่อในภูมิภาค ทั้งทางบก น ้ า และอากาศ ในพื้นท่ีอีอีซีและพื้นท่ี
ใกลเ้คียง อาทิ โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ-ระยอง เช่ือม 3 สนามบิน การยกระดบัสนามบินอู่ตะเภา
ให้เป็นศูนยก์ลางและเมืองการบินของภูมิภาค และการพฒันาท่าเรือแหลมฉบงั โครงการท่าเรือมาบตะพุด 
ระยะท่ี  3 ตลอดจนสนบัสนุนให้เกิดเขตนวตักรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก EECi เพื่อสนบัสนุนการ
ขบัเคล่ือนนโยบาย Thailand 4.0 
 และ 3) กลุ่มโครงการเพื่อขบัเคล่ือนประเทศไทยเขา้สู่ยุคดิจิทลั หรือ 4.0  อาทิ การลงทุนในระบบ  
อินเตอร์เน็ตหมู่บา้น ซ่ึงล่าสุดรัฐบาลไดริ้เร่ิมโครงการลงทุนเคเบิลใตน้ ้ า เช่ือมโยง ไทย ฮ่องกง จีน เพื่อให้
ไทยสามารถเป็นอินเตอร์เนชัน่แนล เกตเวย ์ในระดบัภูมิภาค และการสร้างและพฒันาดิจิทลัเทรดด้ิง และ
การขบัเคล่ือนภาคการผลิตและภาคบริการให้เกิดความต่ืนตวัเรียนรู้และสามารถเปล่ียนแปลงเขา้สู่ระบบ
ดิจิทลัเทคโนโลยีไดใ้นท่ีสุด รวมถึงการกา้วสู่บริการของภาครัฐในแบบสมยัใหม่ หรือ e-Government เพื่อ
เพิม่ประสิทธิภาพการบริการแก่ประชาชนและภาคธุรกิจ  
 นายสมคิด กล่าวดว้ยว่า ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา รัฐบาลได้ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทยจนท าให้เกิดการ
ขยายตวัในหลายดา้น ทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจ มูลค่าการส่งออกท่ีเพิ่มข้ึน การขอรับส่งเสริมการลงทุนท่ี
เพิ่มข้ึนทั้งในภาพรวมของประเทศและในพื้นท่ีอีอีซี ตลอดจนจ านวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเพิ่มมากข้ึน รวม
ไปถึงการจัดอันดับความสามารถแข่งขันของไทยท่ีขยบัสูงข้ึนทั้ งจาก IMD (International Institute for 
Management Development)  และ WEF (World Economic Forum) การไดรั้บการจดัอนัดบัความยากง่ายใน
การประกอบธุรกิจจาก World Bank ในปี 2560 ท่ีดีข้ึนถึง 20 อนัดบัในเวลาเพียง 1 ปี และการจดัอนัดบัจาก 
US News วา่ไทยเป็นประเทศท่ีดีท่ีสุดในการเร่ิมตน้ด าเนินธุรกิจ และอนัดบั 8 ของประเทศท่ีน่าลงทุนท่ีสุด  
  “ภายใตก้ารด าเนินยทุธศาสตร์คร้ังส าคญัของประเทศ ผมมัน่ใจวา่จะท าใหใ้นช่วง 3-4 ปีนบัจากน้ีไป 
เป็นช่วงของการพลิกโฉมประเทศคร้ังส าคญัไปสู่ระบบเศรษฐกิจยุคใหม่อย่างแท้จริง โดยทุกโครงการ
รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะใหภ้าคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เขา้มามีส่วนร่วมกบัเรา เพื่อสร้างอนาคต
ของประเทศไทยดว้ยกนั” นายสมคิด กล่าว  
 ด้านนายกอบศกัด์ิ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  ในฐานะก ากับดูแลบีโอไอ           
ได้กล่าวในหัวขอ้ “การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั” ว่า รัฐบาลมุ่งเน้นการ
ปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศเพื่อสร้างความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี นวตักรรม สร้างสามารถในการแข่งขนั 
ตลอดจนสร้างโอกาสและความเสมอภาคในสังคม ใหมี้การเติบโตอยา่งครอบคลุมทัว่ทุกภาคส่วน 
  รัฐบาลจึงไดก้ าหนดแผนปฏิรูปเศรษฐกิจ เพื่อสนบัสนุนให้คนไทยเก่งข้ึน สนบัสนุนให้ภาคธุรกิจ
พฒันาข้ึน และผลกัดนัให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยมีแผนด าเนินงานใน 3 ส่วน คือ 1.การเพิ่มผลิต
ภาพทั้ งการเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมหลักท่ีประเทศไทยมีความช านาญ และการสร้างฐาน
อุตสาหกรรมใหม่ ท่ี มีศักยภาพในอนาคต   นอกจากน้ีต้องพัฒนาปัจจัยด้าน อ่ืนๆในการพัฒนา                      
ขีดความสามารถในการแข่งขัน เช่น การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะบุคลากรในด้านท่ีจ าเป็นต่อ
อุตสาหกรรมในอนาคต และการพฒันาทรัพยากรมนุษย์  2.การรวมกลุ่มในภูมิภาค เพราะการเติบโตทาง
เศรษฐกิจไทยอย่างย ัง่ยืน จ าเป็นจะตอ้งบูรณาการเศรษฐกิจร่วมกบัภูมิภาคด้วยการส่งเสริมการลงทุนใน
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โครงสร้างพื้นฐาน  เปิดเสรีการคา้และบริการระหวา่งประเทศไทยและประเทศเพื่อนบา้น และ 3.การสร้าง
ระบบนิเวศดา้นวจิยัพฒันาและนวตักรรม  เพื่อเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนั ดว้ยการปรับปรุงมาตรการและปัจจยั
เอ้ือใหเ้กิดการจดัระบบนวตักรรมใหมี้การเช่ือมโยงระหวา่งการผลิต 
 “การด าเนินการดงักล่าวจะเกิดข้ึนไม่ได ้หากขาดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซ่ึงรวมถึงทุกบริษทั
ท่ีเขา้ร่วมงานสัมมนาในวนัน้ี ในนามของรัฐบาล ผมจึงขอเชิญชวนทุกท่านให้มาร่วมมือกนัเพื่อให้เกิดการ
ปฏิรูปดา้นเศรษฐกิจท่ีส่งผลให้ประเทศไทยสามารถกา้วขา้มกบัดกัรายไดป้านกลาง และบรรลุเป้าหมายดา้น
เศรษฐกิจไดอ้ยา่งย ัง่ยนืในอนาคต” นายกอบศกัด์ิกล่าว 
  ดา้นนางสาวดวงใจ อศัวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ กล่าววา่ งานสัมมนาคร้ังน้ีมีนกัลงทุนไทยและ
ต่างชาติ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และส่ือมวลชน เข้าร่วมรับฟังจ านวนมากเกินกว่าเป้าหมายท่ีตั้ งไว ้        
โดยมีจ านวนร่วม 3,000 คน จึงนบัเป็นเวทีใหญ่ท่ีภาครัฐและบีโอไอ ไดป้ระกาศย  ้าทิศทางในการส่งเสริมการ
ลงทุนของไทย รวมถึงช้ีแจงแนวทาง และความคืบหน้าของพื้นท่ีอีอีซีให้เข้าถึงกลุ่มผูส้นใจได้โดยตรง      
เพื่อสนบัสนุนใหเ้กิดการลงทุนในอนาคต 
  นอกจากน้ี ภายในงานยงัมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมออกบูธแสดงผลงานและให้ขอ้มูลแก่นกัธุรกิจท่ีเขา้
ร่วมงาน อาทิ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ส านักงานเพื่อการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวนัออก (สกรส. หรือ อีอีซี) กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีเป็นตน้   

พร้อมกนัน้ี ยงัมีพื้นท่ีจดัแสดงผลิตภณัฑ์ท่ีได้พฒันาต่อยอดจากการวิจยัและพฒันา โดยไดรั้บการ
สนับสนุนจากภาครัฐ อาทิ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ รวมทั้งบูธให้ขอ้มูลเกี่ยวกบั
มาตรการสนับสนุนด้านการวิจยัและพฒันาส าหรับภาคเอกชน  
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