ฉบับที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

หมายเหตุ เรียบเรียงจากคำ�กล่าวของนางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหม ในโอกาสเป็นประธานแถลงข่าวโครงการ
“สร้างอนาคตไทย 2020” วันพฤหัสบดีท่ี 26 กันยายน 2556 ณ ตึกสันติไมตรี
ทำ�เนียบรัฐบาล
“ในอนาคตเมือ่ พ.ร.บ.โครงสร้างพืน้ ฐาน 2 ล้านล้านเริม่ การดำ�เนินการซึง่
ใช้เวลาทัง้ หมด 7 ปี ถ้าเรามาวาดภาพอนาคตของประเทศไทยในอีก 7 ปีขา้ งหน้าร่วม
กันว่าจะเป็นอย่างไร เราเองทุกคนต่างมีความหวัง และความคาดหวังของแต่ละคนก็
แตกต่างกัน แต่เราจะทำ�อย่างไรให้ความคาดหวังนีเ้ ดินไปสูจ่ ดุ มุง่ หมายเดียวกัน และ
สิง่ ทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ คือการทีเ่ ราได้นบั หนึง่ เพือ่ ให้เป็นจุดเริม่ ต้นของการทำ�ในสิง่ ทีเ่ ราคาด
หวัง อนาคตทีเ่ ราฝัน ให้เกิดเป็นจริงขึน้ มา...
“เนือ้ หาของโครงสร้างพืน้ ฐานพูดถึงระบบคมนาคม ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ ง
ทางนำ�้ ทางบก ทางอากาศ และด่านการค้าชายแดน การเชือ่ มโยงประเทศในกลุม่
ภูมภิ าคอาเซียนเข้าด้วยกัน นีถ่ อื เป็นจิก๊ ซอว์ชน้ิ แรกของการวางภาพในอนาคตทีจ่ ะ
เชือ่ มไทยกับเมืองสำ�คัญต่างๆ ของโลกเข้าด้วยกัน...
จากอดีตจนถึงปัจจุบนั จากปัจจุบนั สูอ่ นาคตร่วมกัน
“แต่ก่อนจะไปพูดถึงการวาดภาพเพื่อวางอนาคตอีก 7 ปีข้างหน้า
เราควรมาศึ ก ษาก่ อ นว่ า จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการลงทุ น เกี่ ย วกั บ การคมนาคมใน
ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไร ท่านเชื่อหรือไม่ว่าเมื่อ 117
ปีที่แล้ว ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ท่านได้ทรงประกอบพิธีเปิดการเดินรถไฟ
สายแรกของประเทศไทยคือ สายกรุงเทพฯ – พระนครศรีอยุธยา ระยะทาง
ประมาณ 71 กิโลเมตร ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงให้
กั บ ประเทศไทย เป็ น มิ ต ิ ใ หม่ ข องประเทศไทยในการเชื ่ อ มเศรษฐกิ จ
ครั้งนั้นเป็นการเชื่อมเมืองกรุงเทพฯ กับอยุธยาเข้าด้วยกัน ทำ�ให้คนอยุธยา
และกรุงเทพฯ สามารถเดินทางสัญจรไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น หลังจากนั้นการคมนาคมก็ได้มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จะเห็นว่าความเจริญ
ต่างๆ เริม่ กระจายจากกรุงเทพมหานครไปยังเมืองต่างๆ มากขึน้ ความเสมอภาค
ระหว่างเมืองหลวงกับเมืองรอบด้านมีมากขึน้ ปัญหาความเหลื่อมลำ�้ลดน้อยลง
ผูค้ นสามารถเดินทางไปมาหาสูก่ นั ได้มากขึน้ ดังนัน้ สิง่ ทีเ่ รามองก็คอื การต่อยอด
การพัฒนา และเราคิดว่าโครงการนี้ต้องเป็นโครงการของคนไทยทุกคน คน
ไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการที่จะทำ�ให้โครงการต่างๆ เหล่านี้เป็นจริง
และตอบโจทย์ความต้องการของประเทศไทย...

บทบรรณาธิการ | สร้างอนาคตไทย 2020
เริ่มแล้ว...ตั้งแต่ปลายสัปดาห์ท่ีผ่านมาสำ�หรับนิทรรศการ
เคลือ่ นที่ “สร้างอนาคตไทย 2020” สร้างความรูค้ วามเข้าใจต่อ
โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศ
เปิดตัวครัง้ แรกทีห่ นองคาย และจะตามมาอีก 11 จังหวัดครอบคลุมทัว่
ประเทศ
การนำ�เสนอของเนือ้ หานิทรรศการ 2 ประเด็นหลัก คือ...รัฐบาล
จะทำ�อะไร และประโยชน์ทป่ี ระชาชนจะได้รบั จากโครงการนีค้ อื อะไร
เนือ้ หาสาระแน่นจริง อธิบายโครงการ 2 ล้านล้านว่า
ครอบคลุมถึงการคมนาคมทุกระบบเช่นไร ทางรถไฟความเร็วสูงจะวิง่
ไปไหน และจะเชือ่ มโยงต่อเนือ่ งให้ประโยชน์กบั ชีวติ ผูค้ นในมิตติ า่ งๆ
อย่างไร
ที่สำ�คัญ ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนที่เข้าชมงาน แสดง
ความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เพือ่ รัฐบาลจะได้รวบรวมสรุปเป็นข้อมูลที่
จะตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกท้องถิน่ ให้ได้มากทีส่ ดุ
ตอกยำ�เ้ จตนารมณ์ของโครงการนี้ ทีย่ งั คงปรัชญาสำ�คัญของ
รัฐบาลพรรคเพือ่ ไทย...หัวใจ คือ ประชาชน.
“แต่ชว่ งหลังเนือ่ งจากมีการเปลีย่ นแปลงรัฐบาลอยูบ่ อ่ ยครัง้ เราจึงขาด
ความต่อเนือ่ งในการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานมาเป็นเวลานาน ดังนัน้ สิง่ หนึง่ ทีเ่ ราควร
จะต้องทำ�ให้ประเทศของเรา สามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันคือการลงทุนครัง้ ใหญ่ของประเทศ...
เราได้อะไรจากโครงการ “สร้างอนาคตไทย 2020”

“ประเด็นแรกสิง่ ทีเ่ ราพบคือประเทศเราไม่ได้ลงทุนในเรือ่ งของโครงสร้าง
พืน้ ฐานมาเป็นเวลานาน ดังนัน้ ขีดความสามารถในการแข่งขันจึงหยุดอยูก่ บั ที่
ไม่มกี ารพัฒนา ในขณะทีป่ ระเทศเพือ่ นบ้านมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง นีจ่ งึ เป็น
โจทย์แรกทีร่ ฐั บาลนำ�เอาปัญหานีม้ าสะท้อนเพือ่ ให้เห็นว่าประเทศของเราต้องการ
การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความเชือ่ มัน่ ให้
กับนักลงทุน...

“สิง่ ทีจ่ ะได้ตอ่ มาก็คอื เรือ่ งของพลังงาน การลงทุนโครงสร้างนีเ้ ชือ่ มโยง
เมืองสู่เมือง อุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม แต่สิ่งสำ�คัญคือ เราต้องการเห็น
การลดการใช้พลังงาน ซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนสำ�คัญในการขนส่ง วันนี้ถ้าเรา
ไม่ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ผู้ที่จะมาลงทุนก็จะมีต้นทุนใน การขนส่งสินค้าที่
สูงขึ้น ขณะเดียวกันต้องเผชิญกับเรื่องของการนำ�เข้าพลังงานจากต่างประเทศ
ต้นทุนที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมในประเทศไทยจึงเป็นอุปสรรคที่ทำ�ให้เราไม่
สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้เลย หรือแม้กระทั่งนักธุรกิจที่จะมาลงทุน
เขาก็ต้องวิเคราะห์ว่าถ้ามาลงทุนในประเทศไทย ต้นทุนในการแข่งขันของ
ประเทศไทยเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ถ้าเราสามารถพัฒนา
ตรงจุดนี้ได้ ถ้าต้นทุนในการแข่งขันเราดีกว่า...
“เรื่องการเชื่อมโยงประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เราพูดถึง
ASEAN เราพูดถึง AEC ว่าเราจะเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แต่ในความเป็นจริง
สิง่ ทีจ่ บั ต้องได้ คือการเชือ่ มโยงในเรือ่ งของเส้นทางโลจิสติกส์หรือการคมนาคม
ระหว่างกัน และอีกประการทีเ่ ราสามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมคือ ด่านการค้า
ชายแดนทีเ่ ป็นมาตรฐาน หรือ National Single Window เพราะในอนาคต
อันใกล้ การเดินทางไปมาระหว่างประชาชนของประเทศเพือ่ นบ้านจะเกิดเป็น
จำ�นวนมาก จำ�นวนนักท่องเทีย่ วจะเพิม่ ขึน้ เมือ่ ถึงวันนัน้ เราจะวางระบบอย่างไร
ให้เกิดประสิทธิภาพ และทีส่ �ำ คัญไม่กระทบต่อความมัน่ คงของประเทศ...

มากกว่าสิง่ ทีเ่ รามองเห็น
“การลงทุนทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมด ไม่ใช่เพียงแค่การลงทุนเพือ่ สร้างโครงสร้าง
พืน้ ฐาน แต่เป็นการลงทุนเพือ่ สร้างอนาคตประเทศไทย เพราะรัฐบาลไม่ได้มอง
แค่วา่ การลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานนัน้ จะตอบโจทย์เพียงเรือ่ งรถไฟความเร็วสูง เรือ่ ง
รถไฟรางคู่ เรือ่ งถนนหนทาง เรือ่ งท่าเรือต่างๆ เรือ่ งสนามบินหรือแม้กระทัง่ เรือ่ งด่าน
ชายแดนเท่านัน้ แต่สง่ิ ทีเ่ ราจะได้กลับคืนมานัน้ มีมลู ค่ามากกว่าทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วข้าง
ต้นมาก ตัวอย่างเช่น การส่งเสริมสินค้าเกษตร ในหลายประเทศทีม่ รี ถไฟความเร็วสูง
หรือมีเส้นทางคมนาคมขนส่งทีเ่ กิดขึน้ ตามสถานีตา่ งๆ สามารถนำ�สินค้าเกษตร เช่น
อาหารพืน้ เมือง สินค้าโอทอป สินค้าพืน้ บ้านมาขายตามสถานี ซึง่ มีนกั ท่องเทีย่ วหรือ
ผูท้ เ่ี ดินทางไปมาจำ�นวนมาก สามารถสร้างรายได้ให้กบั คนในพืน้ ทีไ่ ด้อย่างแน่นอน
ประโยชน์อกี ด้านหนึง่ ทีส่ �ำ คัญคือการสะท้อนเอกลักษณ์ของท้องถิน่ เช่นสินค้า
โอทอปในแต่ละพืน้ ทีก่ จ็ ะมีความแตกต่างกันออกไป สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมและ
เอกลักษณ์ของแต่ละพืน้ ที่ แต่ละภูมภิ าค ประชาชนสามารถหารายได้จากการเผย
แพร่เอกลักษณ์วฒ
ั นธรรมตามเส้นทางทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต...
“ไม่เพียงแค่สนิ ค้าโอทอปเท่านัน้ จะเกิดร้านค้า ร้านอาหาร โรงพยาบาล
โรงเรียน สถานีต�ำ รวจ สถานที่ที่เป็นบริการภาคสาธารณะ สิง่ ทีไ่ ด้กลับมาคือ
ความเจริญ นีค่ อื สิง่ ทีเ่ รามองว่าเป็นประโยชน์ทจ่ี ะเกิดขึน้ มากกว่าคำ�ว่า “โครงสร้าง
พืน้ ฐาน” ดังนัน้ โครงสร้างพืน้ ฐานจึงเป็นเพียงจุดเริม่ ต้นเพือ่ ให้เห็นเป็นรูปธรรม เพือ่
รอความเจริญก้าวหน้าด้านอืน่ ๆ ทีก่ �ำ ลังจะตามมาในอนาคต...

“การเชือ่ มโยง”
“นอกจากการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ ลดต้นทุน เพือ่ ให้บริการต่างๆ
ในบริเวณสถานีรถไฟหรือทางผ่านต่างๆ มีการพัฒนาขึน้ ให้ชมุ ชนมีรายได้เพิม่ มากขึน้
แล้ว สิง่ ทีต่ อ้ งคำ�นึงหลังจากนีค้ อื การ “เชือ่ ม” ท่านรัฐมนตรีชชั ชาติฯ คงมีโอกาสพูด
หลายครัง้ แล้วในเรือ่ ง หลักในการเชือ่ มโยง สิง่ ทีเ่ ราจะต้องคำ�นึงถึงคือหลัก Supply
Chain หรือเส้นทางของการให้บริการต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นต้นนำ�้ กลางนำ�แ้ ละ ปลาย
นำ�้ การทีเ่ ราจะเชือ่ มแหล่งผลิตโดยเฉพาะภาคการเกษตรเข้ากับโรงงานอุตสาหกรรม
แปรรูปและรวมไปถึงส่งออก ถ้าเรามีการเชือ่ มกันตัง้ แต่ตน้ นำ�้ กลางนำ�แ้ ละปลายนำ�้
ได้ดขี น้ึ สิง่ ทีเ่ ห็นแน่ๆ คือต้นทุนทีล่ ดลง สิง่ ทีส่ องก็คอื ระยะเวลาในการเดินทางก็เร็ว
ขึน้ สินค้าต่างๆ ถึงมือผูบ้ ริโภคเร็วขึน้ สดขึน้ และดึงดูดในการลงทุนมากขึน้ ถ้าสมมติ
ว่าเรามีโรงงานอุตสาหกรรมอยูท่ ห่ี นึง่ จะต้องขับรถไปรับสินค้าเกษตรอีกไกล แล้ว
ระหว่างทางถนนหนทางไม่ดี ต้นทุนต่างๆ ก็จะกลับมาเป็นต้นทุนของผูผ้ ลิต สุดท้ายก็
กลับมาสูม่ อื ผูบ้ ริโภคทีจ่ ะต้องซือ้ สินค้าแพงขึน้ ถ้าเรามาวางระบบนีใ้ ห้มคี วามสัมพันธ์
กันตัง้ แต่ตน้ นำ�้ กลางนำ�แ้ ละปลายนำ�้ ปัญหาเหล่านีก้ จ็ ะไม่เกิด ความเชือ่ มัน่ และ
ความสนใจของนักลงทุนทีม่ ตี อ่ ประเทศไทยก็เพิม่ มากขึน้ ...
“นอกเหนือจากต้นทุนกลางนำ�้แล้ว สิ่งที่เราเชื่อว่าจะเป็นอนาคตอีก
ประการหนึง่ ก็คอื งานบริการ โดยเฉพาะการบริการด้านการท่องเทีย่ ว ประเทศไทย
เรามีแหล่งท่องเทีย่ วน่าสนใจเป็นจำ�นวนมาก ถ้าเรามีการบริหารจัดการที่ดี มี
การเชือ่ มโยงการเดินทางการขนส่งระหว่างเมืองท่องเทีย่ วด้วยกันจะทำ�ให้นกั ท่อง
เทีย่ วอยูก่ บั เรานานขึน้ สมมติวา่ นักท่องเทีย่ วเดินทางมาลงทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ
แล้วจะเดินทางต่อไปจังหวัดอืน่ ถ้าไม่มกี ารเชือ่ มโยงทีด่ ี เขาก็สามารถเดินทางได้
เพียงวงจำ�กัด แต่ถา้ เราสามารถเชือ่ มโยงระหว่างเมืองหนึง่ ไปสูอ่ กี เมืองหนึง่ ให้ตรงกับ
ความต้องการของนักท่องเทีย่ ว ก็จะทำ�ให้นกั ท่องเทีย่ วอยูก่ บั เรานานขึน้ มีการจับจ่าย
ใช้สอยมากขึน้ เกิดการกระจายรายได้สทู่ อ้ งถิน่ มากขึน้ ความเจริญต่างๆ ก็ตามมา...
“อนาคตอีกอันหนึ่งที่เรามองเห็น นอกเหนือจากโครงสร้างพื้นฐาน
คือ การวางระบบของผังเมืองให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่และอนาคตของ
ประเทศไทยใหม่ในอีก 7 ปีขา้ งหน้า เมือ่ ใดทีโ่ ครงสร้างพืน้ ฐานหลักเกิดขึน้ ระบบ
การวางโครงสร้างของเมืองจะเปลีย่ นแปลง การวางผังเมืองทีส่ อดคล้องกับวิถชี วี ติ
มีความจำ�เป็นมากขึน้ เมือ่ ถึงจุดนัน้ การพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบจะตามมา...
“อีกสิง่ หนึง่ ทีจ่ ะต้องสะท้อนให้เห็นถึงความสำ�คัญคือเรือ่ งของการเชือ่ ม
โยงระบบการบริหารจัดการนำ�้ เรามีระบบการบริหารจัดการนำ�ท้ จ่ี ะดูแลเรือ่ งของ
อุทกภัยและใช้เพือ่ ชลประทาน แต่ในขณะเดียวกันการบริหารจัดการนำ�ก้ ต็ อ้ งไม่ขดั
กับระบบคมนาคม สิง่ นีจ้ งึ เป็นความจำ�เป็นอีกอย่างทีเ่ ราต้องคำ�นึงถึง...
“เมือง” สู่ “เมือง”
“หลักในการคิดของโครงการนีค้ อื “การเชือ่ มเมืองสูเ่ มือง” ลักษณะเด่น
ทีเ่ ราต้องการนำ�เสนอคือในแต่ละภาคนัน้ ก็จะมีศนู ย์กลางของภูมภิ าคทีจ่ ะเชือ่ มโยงต่อ
ไปยังเมืองทีอ่ ยูร่ ายรอบ และเมืองทีอ่ ยูร่ ายรอบก็สามารถเชือ่ มโยงไปมาหาสูร่ ะหว่าง
กันได้โดยสะดวก ดังนัน้ ไม่ได้หมายความว่าโครงการนีจ้ ะให้ประโยชน์แก่จงั หวัดทีม่ ี

สถานีรถไฟฟ้าหรือจุดต่างๆที่โครงสร้างพื้นฐานผ่านเท่านั้น แต่เป็นการเชื่อม
ชีวติ จะเป็นอย่างไร...การค้าจะก้าวไกลแค่ไหน
และดึงความเจริญของเมืองอืน่ ๆ รายรอบเข้ามาอย่างเป็นระบบ...
พบคำ�ตอบก่อนใครใน
“ถ้าท่านมองภาพแผนทีป่ ระเทศไทย โครงการนีก้ เ็ หมือนกับเรากำ�ลังวาง
โครงสร้าง Backbone หรือเส้นเลือดใหญ่ให้กบั ประเทศ ขณะเดียวกันจังหวัดอืน่ ๆ
ก็เปรียบเสมือนเส้นเลือดฝอยทีจ่ ะเป็นโครงข่ายย่อยต่อลงไปถึงสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว นิทรรศการส่วนที่ 1 “ก้าวใหม่การพัฒนา...เชือ่ มไทยสูโ่ ลก”
ต่อลงไปถึงจุดทีม่ ปี ระชากรมาก ต่อลงไปถึงจุดทีม่ โี รงงานอุตสาหกรรม หรือต่อลงไป โซน 1 ทำ�ไมต้องสร้างอนาคตไทย
ถึงจังหวัดทีม่ ตี น้ นำ�ห้ รือภาคการเกษตร...
นำ�เสนอข้อมูลสำ�คัญ 5 ประเด็นทีผ่ ลักดันให้ประเทศต้องเร่งปรับโครงสร้าง
พืน้ ฐานทางคมนาคมและขนส่ง อาทิท�ำ เลทีต่ อ้ งการการเชือ่ มต่อ ความสามารถใน
การแข่งขันทีล่ ดลง ปัญหาราคาพลังงานทีส่ งู ขึน้ โครงสร้างพืน้ ฐานคือปัจจัยสำ�คัญใน
การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไทย และสุดท้ายคือเชือ่ มคนไทยคืนสูภ่ มู ลิ �ำ เนา
โซน 2 พลิกโฉมคมนาคมไทย
นิทรรศการทีแ่ สดงให้เห็นถึงสภาพของระบบคมนาคมไทยในปัจจุบนั ที่
ตามหลังประเทศเพือ่ นบ้าน เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ อีกทัง้ อันดับโครงสร้างพืน้ ฐาน
คมนาคมก็ถดถอยลงเรือ่ ยๆ ในขณะทีป่ ระเทศอืน่ ๆโดยเฉพาะในอาเซียนเร่งพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับอนาคต ในโซนนีย้ งั อธิบายแผนการลงทุนเพือ่ พัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานทางคมนาคมและขนส่งในประเทศไทย ว่ามีการลงทุนเรือ่ งใดบ้าง
อาทิ ท่าเรือ ด่าน ถนน รถไฟทางคูร่ ถไฟความเร็วสูงและมีสดั ส่วนในการลงทุนอย่างไร
สุดท้ายคือการนำ�เสนอแผนทีโ่ ครงข่ายคมนาคมในอนาคตให้เห็นอย่างชัดเจน
โซน 3 ระบบรางสร้างอนาคต
เมือ่ พิจารณาการคมนาคมทางนำ�้ ทางอากาศ และทางถนนระบบ
รางตอบโจทย์ได้ดที ส่ี ดุ
ทัง้ การโดยสารคนตลอดจนการขนส่งสินค้า เนือ่ งจาก
ประเทศไทยเป็นประเทศทีไ่ ม่ใหญ่มากมีรศั มีการเดินทางไม่ถงึ 1,000 กิโลเมตร ทำ�ให้
ระบบรางรองรับความต้องการได้เต็มศักยภาพ และสร้างความสะดวกคล่องตัวให้
ประชาชนได้เต็มที่
จากความเจริญภายนอก สู่ ความสุขภายใน “ครอบครัว”
“ทั้งหมดนี้คือภาพที่เราอยากจะเห็นให้เกิดขึ้นกับประเทศไทย เรา โซน 4 It’s not just a Train, it’s the Future
ชวนสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ วิถชี วี ติ บนความเร็วสูง โดยจำ�ลองตู้
สามารถเชื่อมโยงความเจริญสู่ความเจริญ เราสามารถกระจายความเจริญไปยัง
เมืองต่างๆ ให้ทว่ั ถึงกันได้มากขึน้ แต่มากไปกว่านัน้ สิง่ ทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ทีเ่ ราสามารถวาด รถไฟในอนาคตมาให้ชม ว่าในรถไฟขบวนหนึง่ ๆ ประกอบไปด้วยความสะดวกสบาย
ครบครัน ไม่ใช่เฉพาะความเร็วเท่านัน้ แต่ยงั มีลกั ษณะของ lifestyle ทีผ่ นวกอยูก่ บั การ
ภาพและมองเห็นภาพนัน้ ในอนาคต 7 ปีขา้ งหน้า คือ ความอบอุน่ ของครอบครัว... เดินทางทีป่ ระชาชนสามารถทำ�กิจกรรมต่างๆ ระหว่างการสัญจรได้ สุดท้ายมีการ
“หลายครอบครัวโดยในจังหวัดไม่มโี อกาสได้อยูด่ ว้ ยกัน บางครอบครัว จำ�ลองขบวนรถไฟความเร็วสูงให้ประชาชนได้ทดลองนัง่ จินตนาการถึงการเดินทางที่
จะต้องเดินทางมายังเมืองใหญ่เพือ่ ทำ�งาน กว่าจะได้กลับบ้านเป็นอาทิตย์ เป็น จะพลิกวิถชี วี ติ สังคม เศรษฐกิจ และประเทศในวันข้างหน้า
เดือนเป็นปี แต่ถา้ มีโครงสร้างพืน้ ฐานเหล่านีก้ จ็ ะทำ�ให้คนในครอบครัวสามารถ นิทรรศการส่วนที่ 2“ยกระดับทุกมิต.ิ ..เพือ่ คนไทยทุกคน”
ทีจ่ ะใช้เวลากับครอบครัวได้มากขึน้ สิง่ เหล่านีค้ อื ทีส่ ง่ิ ดิฉนั มองว่ามีคา่ มากยิง่ กว่า โซน 1 ภูมภิ าค ชีวติ และอนาคต
ศึกษาเส้นทางคมนาคมทีจ่ ะปรับเปลีย่ นในแต่ละภูมภิ าค ซึง่ จะช่วยให้เกิด
รายได้หรือเงินเพิม่ ขึน้ หรือสิง่ ทีไ่ ด้กล่าวไปทัง้ หมดแล้วข้างต้น...
“ดังนัน้
จึงเป็นทีม่ าว่าทำ�ไมเราถึงอยากจะมีโอกาสในการนำ�เสนอโครงการ การเชือ่ มโยงไปยังประเทศเพือ่ นบ้าน โดยใช้เทคนิค Interactive Infrastructure
MAP & LED เพือ่ ให้ผชู้ มเข้าใจโครงข่ายระบบคมนาคมในอนาคต นอกจากนีย้ งั มี
โครงสร้างพืน้ ฐานนีล้ งไปยังพีน่ อ้ งประชาชนในแต่ละจังหวัดทัว่ ประเทศ เราอยากให้คน รายละเอียดของโครงการ ระยะเวลาดำ�เนินงาน และเส้นทางต่างๆ ทีจ่ ะเชือ่ มต่อกับ
ไทยทุกคนรวมพลังในการวาดภาพอนาคตประเทศไทยปี 2020 ว่าอยากเห็นประเทศไทย ประเทศในอาเซียนทัง้ ในทางการค้า สังคม และวัฒนธรรม
เป็นอย่างไร อยากเห็นว่าการทีเ่ ราจะนำ�เอาโครงสร้างพืน้ ฐานนีไ้ ปเชือ่ มโยงกับคุณภาพชีวติ โซน 2 ถิน่ นีอ้ สี านเหนือ (หรืออีสานใต้) หรือกลุม่ จังหวัดอืน่ ๆ ทีจ่ ะสัญจรต่อไป
นำ�เสนอจังหวัดต่างๆ ในภูมภิ าคว่ามีจงั หวัดอะไรบ้าง และมีลกั ษณะเด่น
ไปเชือ่ มโยงกับความอบอุน่ ของครอบครัว ไปเชือ่ มโยงกับความสุขของคนไทย จะทำ�ให้คน
ไทยมีความสุขมากขึน้ เพียงใด และทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ คือเป็นการเชือ่ มโยงระหว่างคนรุน่ นีท้ จ่ ี ะ อย่างไร ทางด้านทีท่ อ่ งเทีย่ ว และสินค้าพืน้ เมืองนอกจากนีย้ งั ประมวลความเป็นมาของ
วางอนาคตให้กบั ลูกหลานของเราในอนาคตอีก 7 ปี ว่าลูกหลานของเรานัน้ จะมีสง่ ิ ทีด่ ขี น้ ึ ภูมภิ าคนีต้ ง้ั แต่อดีตถึงปัจจุบนั ตลอดจนความหวังในอนาคต เมือ่ มีการพลิกระบบคมนาคม
มาอย่างไร สิง่ นีท้ เ่ ี ราเชือ่ ว่า จะเป็นวิธที ด่ ี ที ส่ ี ดุ ในการทีเ่ ราจะพูดกันถึงอนาคต ด้วยสิง่ ทีจ่ บั ต้อง โซน 3 เชือ่ มโยงชีวติ เศรษฐกิจ ทุกทิศทัว่ ไทย
จำ�ลองตู้รถไฟความเร็วสูงให้ผู้ชมเดินเข้าไปชม โดยเน้นลักษณะ
ได้ ด้วยโครงสร้างพืน้ ฐาน เพือ่ ทีจ่ ะพูดว่าเราทุกคนจะได้รว่ มกันในการสร้างประวัตศิ าสตร์ การตกแต่งทีน่ �ำ เอาสินค้าโอทอปขึน้ ไปจัดแสดง และประยุกต์เข้ากับเฟอร์นเิ จอร์
และสร้างอนาคตประเทศไทยของปี 2020 ไปด้วยกัน ขอบคุณค่ะ.
จัดให้เห็นเป็น ห้องประชุมบนตูร้ ถไฟและ service lounge ทีพ่ รัง่ พร้อมไปด้วย
สินค้าจากโอทอปพร้อมทั้งอธิบายประโยชน์ของรถไฟความเร็วสูงที่มีต่อภูมิภาค
โซน 4 เมืองใหม่ อนาคตใหม่
นำ�เสนอต้นแบบเมืองแห่งอนาคตทีข่ ยายตัวและเศรษฐกิจทีเ่ ติบโตเมือ่ เกิด
รถไฟความเร็วสูงจะเกิดเมืองใหม่ โดยยกตัวอย่างเมืองทีเ่ กิดขึน้ จริงในประเทศญีป่ นุ่
พร้อมทัง้ นำ�เสนอรูปแบบเมืองใหม่ทจ่ี ะเกิดขึน้ ในไทย สุดท้ายคือทิศทางของจังหวัดใน
ภูมภิ าคต่างๆ ถูกวางเป้าหมายและกรอบยุทธศาสตร์อย่างไร
โซน 5 อีสานเหนือ (หรืออีสานใต้) หรือกลุม่ จังหวัดอืน่ ๆ ทีจ่ ะสัญจรต่อไป
แสดงให้การเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเมื่อมีรถไฟ
ความเร็วสูง และโครงข่ายคมนาคมอืน่ ๆ เกิดขึน้ ในโซนมีพน้ื ทีใ่ ห้ประชาชนผูเ้ ข้าชมได้
แสดงความคิดเห็นหรือจัดนำ�เสนอความต้องการ โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามา
บันทึกข้อมูล

“สร้างอนาคตไทย 2020”

วันที่ 15-17 พฤศจิกายน
เชียงใหม่ฮอลล์
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
เชียงใหม่แอร์พอร์ต

วันที่ 4-6 ตุลาคม
ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
วันที่ 25-27 ตุลาคม
Convention Hall
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 18-20 ตุลาคม
ศูนย์แสดงและจำ�หน่ายสินค้าหนึง่ ตำ�บลหนึง่ ผลิตภัณฑ์
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 1-3 พฤศจิกายน
เทศบาลนครสวรรค์
วันที่ 8-10 พฤศจิกายน
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
(องค์การมหาชน)

วันที่ 11-13 ตุลาคม
อาคารเรียนรวมหลังใหม่
(อาคาร 35)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วันที่ 8-10 พฤศจิกายน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันที่ 15-17 ตุลาคม
เซ็นทรัลพัทยาบีช (indoor)

วันที่ 1-3 พฤศจิิกายน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา

วันที่ 22-24 พฤศจิกายน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันที่ 29 พฤศจิกายน -1 ธันวาคม
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

วัน เวลา และสถานทีอ่ าจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม

