สำนักเลขาธิการพรรคเพื่อไทย

ฉบับที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556

นายกฯ
ปลุกเอเชีย
เปดศักยภาพ
สรางอนาคตรวมกัน

นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
กลาวสุนทรพจนในการประชุมนานาชาติ
วาดวยอนาคตของเอเชีย (The Future of Asia)
ณ โรงแรม The Peninsula กรุงโตเกียว
ประเทศญีป่ นุ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2556 นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ชนชั้นกลางทั้งโลก นอกจากนี้ เงินทุนสำรองตางประเทศของเอเชียสูงถึง
กลาวสุนทรพจนในการประชุมนานาชาติวาดวยอนาคตของเอเชีย (The 6.4 ลานลานดอลลารสหรัฐ ซึง่ ถาหากนำมาใชอยางสรางสรรคและมีประสิทธิ
Future of Asia) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญีป่ นุ วา “ดิฉนั ขอขอบคุณ บริษทั ภาพ ก็จะทำใหศตวรรษแหงเอเชีย (The Asian Century) เปนจริง
นิคเคอิ ที่ไดเชิญใหดิฉันเขารวมการประชุมนานาชาติวาดวยอนาคตของ
ในดานการเมืองภูมภิ าคเอเชียกลับมาเชือ่ มโยงกัน โดยมีความรวม
เอเชีย และแสดงปาฐกถาเกี่ยวกับทิศทางของเอเชียใน
มือระดับภูมิภาคที่มีประสิทธิผล ทั้งจากความรวมมือ
อนาคต เอเชียกำลังเติบโตอยางแข็งแรง ภูมิภาคเอเชียมี
ความมนตรีความรวมมืออาวอาหรับ (GCC) ไปจนถึง
จำนวนประชากรขนาดใหญ และพื้นที่ที่เปนผืนแผนดิน
อนาคตของเอเชีย สมาคมความรวมมือภูมภิ าคเอเชียใต (SAARC), ความรวม
ตอเนื่องคาบเกี่ยวมหาสมุทรขนาดใหญ 2 มหาสมุทร ซึ่ง
มือทางเศรษฐกิจและเทคนิคอาวเบงกอล (BIMSTEC)
อยูในมือเรา และ
หมายความวามีอทิ ธิพลสูงตอความเปนไปของโลก ตลอด
และจากความรวมมือภูมิภาคเอเชีย (ACD) ไปจนถึง
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หลายศตวรรษทีผ่ า นมาและปจจุบนั โลกไดมาถึงทางแยก
อาเซียน(ASEAN) และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวัน
ที่จะกำหนดทิศ
สำคัญ ที่เอเชียจะเปนผูกำหนดอนาคตของโลกอีกครั้ง
ออก (EAS) ที่ทำใหความรวมมือเอเชียตะวันออกไปสู
ทางอนาคต เพื่อ
ภูมิภาคอื่นๆ
“ในชวงทศวรรษ 1980 ศูนยกลางความเจริญ
เติบโตของโลกไดขยับมาอยูที่ภูมิภาค โดยประเทศญี่ปุน
สิ่งเหลานี้ไดสงเสริมความเขาใจระหวางประเทศ
นำสูการเติบโต
ไดนำกลุมที่มี เกาหลีใต สิงคโปร ฮองกง ไตหวัน และ
และความสัมพันธระหวางประชาชนกับประชาชน ซึ่ง
อยางยั่งยืน
ประเทศไทย ในการสรางความมั่งคั่งและร่ำรวย และใน
ความรวมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีแข็งแกรงใกล
ของเราทุกคน
ชวงทศวรรษที่ผานมา จีนและอินเดียไดกลายเปนเครื่อง
ชิดกันมากยิง่ ขึน้ จากการทีม่ กี ารเชือ่ มโยงดวยเทคโนโลยี
จักรใหมแหงความเติบโตของโลก โดยเร็วๆนี้ กองทุนการ
และระบบการขนสงสมัยใหม ประเทศจำนวนนอยทีเ่ ลือก
เงินระหวางประเทศ (IMF) ไดคาดการณวา ภูมภิ าคเอเชีย
จะไมเขารวมก็จะเปนผูที่เสียโอกาส
จะมีอัตราการเติบโตอยูที่รอยละ 5.75 ในปนี้ และประมาณรอยละ 6 ในป
“ดิฉันเชื่อวา เวทีไดจัดเตรียมไวพรอมแลวสำหรับความรุงโรจน
ค.ศ.2014 โดยมีระดับอัตราเงินเฟอปานกลาง และมีอัตราหนี้สาธารณะตอ ของภูมิภาคเอเชีย แตหนทางสูจุดหมายนั้นไมใชงายเสมอไป ยังมีสิ่งทาทาย
GDP อยูในระดับ บริหารจัดการได นำมาซึ่งเสถียรภาพและความมั่นคง ใน ทีเ่ ปนขอจำกัดตอการเจริญเติบโตและความรุง เรืองทีน่ า จะเปน ประการแรก
ขณะเดียวกัน นวัตกรรมและความคิดสรางสรรคของชาวเอเชีย รวมถึงการ เอเชียถือเปนภูมิภาคที่มีความแตกตางหลากหลาย ดิฉันมีความเชื่อเสมอวา
มีกำลังแรงงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพและไดรบั การสนับสนุนดวยเทคโนโลยีใหมๆ ความแข็งแกรงเกิดขึน้ ไดทา มกลางความหลากหลาย และยิง่ ไปกวานัน้ เอเชีย
จะชวยใหภูมิภาคเอเชียมีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน”
ไมใชแคเพียงพืน้ ทีเ่ อเชียตะวันออก แตรวมถึงภูมภิ าคอืน่ ทีม่ กี ารเจริญเติบโต
ผูเ ชีย่ วชาญไดประมาณการวาสัดสวนของ GDP ของเอเชีย ตอ GDP และมีศักยภาพ เชน เอเชียใต, เอเชียกลาง และตะวันออกกลาง ซึ่งเมื่อผนึก
ของโลกจะเพิม่ เปนสองเทาถึงรอยละ 51 ในป พ.ศ. 2050 โดยฐานการบริโภค กำลังรวมตัวกันในระหวางภูมิภาคตางๆดังกลาว จะชวยขับเคลื่อนใหโลก
และกำลังการใชจา ยของเอเชียจะเติบโตตอเนือ่ งตอไป ซึง่ สัดสวนชนชัน้ กลาง เจริญเติบโตได”
ในเวลาเดียวกัน เมื่อมีความแตกตางแลวในบางครั้งยอมจะเกิด
ทีเ่ ปนคนเอเชียนัน้ คาดวาจะเพิม่ สูงขึน้ จากรอยละ 28 เปนรอยละ 66 ของ
ความขัดแยงและเกิดผลประโยชนทับซอนได ซึ่งประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตองมองใหไกลไปกวาผลประโยชนของประเทศตัวเอง และมองถึงผลประโยชน
โดยรวมของภูมิภาค โดยตองเริ่มคิดวาทุกคนเปนสวนหนึ่งของชุมชนเอเชีย
ทีม่ องไปสูภ ายนอก เพือ่ สงเสริมผลประโยชนรว มและรับมือกับความทาทาย
ดวยกัน ซึง่ ความซบเซาทางเศรษฐกิจทีต่ อ เนือ่ งของยุโรปและสหรัฐอเมริกา
ที่จะเปนบททดสอบสำคัญของภูมิภาคเอเชีย พื้นฐานของเอเชียนั้นแข็งแรง
และการดำเนินการของเราวันนี้จะกำหนดอนาคตของเราทุกคน
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ตอทางรางระหวาง ไทย ลาว และจีน เราวางแผนที่จะขยายการลงทุน ไป
ยังประเทศเอเชียอื่นๆดวย”
ความทาทายประการหนึ่ง คือ ความตึงเครียดในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟก ทีเ่ กิดขึน้ จากความทาทายดานภูม-ิ รัฐศาสตรทางทะเล หากไมมกี าร
พัฒนาอยางยั่งยืนเพื่ออนาคตของเอเชียจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อมีสภาพแวดลอม
ของความมัน่ คง และสันติภาพ ก็จะไมมีการเติบโตทีย่ ง่ั ยืนและอนาคตทีส่ ดใส
สำหรับภูมภิ าคเอเชีย ความไมมเี สถียรภาพในทะเลจีนใตและขอพิพาททาง
ทะเลที่มีอยู ไมมีฝายใดไดรับประโยชน ประเทศในภูมิภาคเอเชียจึงจำเปน
อยางยิ่งที่ตองกาวขามอดีต และจัดการกับความทาทายซึ่งอาจคุกคามการ
สรางความเชื่อมโยงทางทะเลในอนาคต สันติภาพและความมั่นคงเปนพื้น
ฐานสำคัญเพื่ออนาคตที่ดีกวา
เชนเดียวกัน สันติภาพและความมั่นคงเปนปจจัยสำคัญเพื่อให
การเชื่อมตอทางบกบรรลุผล และเพื่อใหเอเชียตระหนักถึงศักยภาพที่เต็ม
เปยม รูปตอที่หลากหลายตองสามารถตอเขาเปนรูปเดียวกัน อาเซียนที่
ไรพรมแดนในป 2015 จะตองกาวขามอุปสรรคตางๆ แตในขณะเดียวกัน
หากเราสามารถกาวขามป 2015 ไปได อาเซียนก็จะรวมตัวกันกับอนุภมู ภิ าค
ตางๆของเอเชีย และเอเชียจะเติบโตไปดวยกันได
เพื่อชวยตอรูปตอเหลานี้เขาใหเปนภาพเดียวกัน ดิฉันเสนอใหมี
การสงเสริมความรวมมือในลักษณะที่มุงใหทุกฝายเปนผูที่ไดประโยชน
(win-win) ซึ่งจะเพิ่มมูลคาเพิ่มแกเอเชียโดยรวม โดยรวมไปถึงความมั่นคง
ดานอาหารและพลังงาน ซึ่งการรับมือกับความทาทายเหลานี้จะทำใหมีการ
สงเสริมใหเกิดความมั่นคงเพื่อประชาชนของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งชวยลด
ความตึงเครียดที่เกิดจากการแขงขันเพื่อชวงชิงน้ำและน้ำมัน
โดยไทยกำลังลงทุนในดานระบบการบริหารจัดการน้ำ เพื่อสนอง
ตอบและรองรับตอความตองการในการใชนำ้ ในการเกษตร อุตสาหกรรม และ
ครัวเรือน ซึ่งระบบการบริหารจัดการน้ำที่ดีจะสรางความมั่นคงทางอาหาร
และความมัน่ คงดานน้ำ พรอมๆกับการมีระบบปองกันภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
ทีด่ ี ซึง่ จะเปนรากฐานทีม่ น่ั คงและการเจริญเติบโตภายในภูมภิ าค โดยจะเปน
การเจริญเติบที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Growth) และการพึ่งพา
การใชพลังงานทดแทน (Alternative Energy)
“ดิฉันเชื่อวา เอเชียมีศักยภาพในการสรางรวมมือระหวางภูมิภาค
ที่ซึ่งความมั่นคงทางดานอาหารสามารถนำมาแลกเปลี่ยนกับความมั่นคง
ทางดานพลังงานได เชน ระหวางประเทศอาเซียนในภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต และกลุมประเทศความรวมมือ
อาวอาหรับ (Gulf Cooperation Council
: GCC) ในตะวันออกกลาง และเนื่องจาก
เอเชียกำลังเติบโตและมองไปขางหนา ความ
รวมมือในการคาและการลงทุน ตองขยายไป
ยังภูมิภาคอื่น เชน แอฟริกาที่กำลังเติบโต
เชนกัน ดวยเหตุน้ี ไทยกำลังริเริม่ การประชุม
ไทย-แอฟริกา เพือ่ เสริมสรางการมีปฏิสมั พันธ
กับแอฟริกา บรรทัดสุดทาย คือ ภูมิภาค
เอเชียและภูมภิ าคอืน่ ๆ ไมวา จะเปน แอฟริกา
อเมริกา หรือยุโรป จะตองรวมมือกันและ
เติบโตไปดวยกัน อนาคตของเอเชียอยูในมือ
เรา และขึ้นอยูกับคนรุนเราที่จะกำหนดทิศ
ทางอนาคต เพื่อนำสูการเติบโตอยางยั่งยืน
ของเราทุกคน และเปนเสนทางที่เราจะรวม
มือรวมใจกัน เรียนรูซึ่งกันและกัน และเติบ
โตดวยกัน ไมเพียงเพื่อภูมิภาคเราเทานั้น
แตรวมถึงโลกใบนี้ดวย”

มาตรการผอนคลายทางการเงิน (Quantitative Easing Measures)
ของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป และญี่ปุน สงผลใหมี
เงินทุนไหลเขา (Capital Inflow) สูภูมิภาคเปนจำนวนมาก ซึ่งอาจมองวา
มีเหตุจากพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกรง แตเอเชียตองรวมมือกันบริหาร
จัดการการไหลเขาของเงินทุนเหลานี้อยางมีประสิทธิภาพเพื่อสรางความ
มั่นคงในภูมิภาค และเชื่อวาความรวมมือที่ใกลชิดระหวางทุกประเทศ
จะทำใหทุกประเทศไดประโยชนและเติบโตดวยกัน
“เรื่องนี้นำมาสูประเด็นที่สองของดิฉัน ดิฉันเสนอใหเรามุงเนน
การลงทุนในการสรางความเชื่อมโยง ทั้งทางบกและทางทะเล เพราะเอเชีย
ประกอบดวยผืนแผนดินขนาดใหญทค่ี รอบคลุมสองมหาสมุทร คือ มหาสมุทร
อินเดียและมหาสมุทรแปซิฟก สำหรับภาคพืน้ ดิน การเชือ่ มตอเสนทางรถไฟ
เปนการเชื่อมตอที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สุด จากอาเซียนและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต เราตองสรางทางเชือ่ มสูเ อเชียเหนือและเอเชียตะวัน
ออกเฉียงเหนือ และในทางตรงกันขาม คือ ไปสูเอเชียใต เอเชียกลาง และ
ตะวันออกกลาง เสนทางรถไฟความเร็วสูง จะเชือ่ มตอภูมภิ าคเอเชียเขาดวย
กันเปน “เสนทางสายไหมใหม” โดยจะตอกับเสนทางลำเลียงของระบบรถไฟ
ขนสงและผูโดยสาร เพื่อเปนสะพานบนดินเอเชียยุโรปเชื่อมโยงสองทวีป
เขาดวยกัน”

ในขณะเดียวกัน เราจะพัฒนาความเชื่อมโยงทางถนน ทาอากาศ
ยาน และทาเรือ อยางทาเรือน้ำลึกทวายในประเทศเมียนมาร ก็จะเชื่อมตอ
จุดตางๆในมหาสมุทรอินเดีย และมีการผานเสนทางถนนสูท า เรือแหลมฉบัง
ไปยังทะเลจีนใตและมหาสมุทรแปซิฟก
ดานมหาสมุทรอินเดีย ทวายจะเชื่อมเอเชียตะวันออกเฉียงใตเขา
กับตะวันออกกลางและแอฟริกา ทั้งนี้ทาเรือ และนิคมอุตสาหกรรมรอบๆ
รวมถึงโครงสรางพืน้ ฐานดานการขนสงจะชวย
ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต อีกทัง้ ชวย
เพิ่มมูลคาสินคาของประเทศตาง ๆ ที่มีฐาน
การผลิตในอาเซียน โดยเฉพาะอยางยิง่ ญีป่ นุ
โดยทาเรือทวายถือเปนการลงทุนเพือ่ อนาคต
ของเอเชีย และในระยะยาวจะเปนจุดยุทธ
ศาสตรของการขนสงในการเชือ่ มตอ เพือ่ เสริม
และตอยอดกับทาเรือและนิคมอุตสาหกรรม
อื่นๆในประเทศเมียนมาร
เมือ่ เรามองไปขางหนา เราตองการ
เห็นการมีสวนรวมในการลงทุนจากผูลงทุน
ตางชาติ และตองการเห็นสถาบันระหวาง
ประเทศ เชน ธนาคารเพื่อการพัฒนาแหง
เอเชีย ชวยใหคำปรึกษาและใหการชวยเหลือ
เกี่ยวกับโครงการในภูมิภาค ซึ่งประเด็นที่จะ
เปนปจจัยตอการลงทุนเพื่ออนาคตคือการ
ลงทุนกวา 66 พันลานเหรียญสหรัฐฯในการ
พัฒนาโครงขายพื้นฐานและการพัฒนา ซึ่ง
รวมถึงรถไฟความเร็วสูง ที่รวมถึงการเชื่อม
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นายกฯ เชื่อม
สัมพันธ ไทย-ญี่ปุน
ดึงการลงทุนทวาย

ในป 2012 ซึง่ เรือ่ งนีเ้ ปนทีท่ ราบกันดีอยูแ ลว แตตอ งการย้ำถึงความประทับใจ
ของนายกรัฐมนตรี ทีน่ กั ลงทุนชาวญีป่ นุ นอกจากจะใหการชวยเหลือผูท ต่ี อ ง
ประสบภัยแลว ก็ยงั ไมเคยสูญเสียความมัน่ ใจในการลงทุน และมีหลายโรงงาน
ที่กลับขยายการลงทุนในประเทศไทยดวยซ้ำ
นักลงทุนญีป่ นุ นัน้ ลงทุนในประเทศไทยมานาน โดยเฉพาะอยางยิง่
ในชวงทศวรรษ 1980 ที่ประเทศไทยริเริ่มโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเล
ตะวันออก หรือ Eastern Seaboard ประเทศญี่ปุนไดรวมลงทุนรวมสราง
กับประเทศไทยตั้งแตยังเปนที่วางเปลา จนบัดนี้ 30 ปตอมา พื้นที่ชายฝง
ทะเลตะวันออกของไทยไดพัฒนาเปนชุมชนที่มีนิคมอุตสาหกรรม โรงงาน
ทาเรือน้ำลึก และโครงขายพื้นฐานที่พรั่งพรอม เปนแหลงอุตสาหกรรมและ
ประตูสกู ารสงออกของไทยไปทัว่ โลก สรางรายไดใหกบั ประเทศและนักลงทุน
จำนวนมาก ญี่ปุนไดรวมมือกับไทยในการสรางอนาคตที่สดใสสำเร็จมาแลว
สาหรับคนรุนปจจุบัน และนายกรัฐมนตรีเดินทางครั้งนี้เพื่อเชิญชวนใหทุก
ทานชวยกันสานฝนเพื่อสรางอนาคตใหกับลูกหลานของสองประเทศอีกครั้ง
รัฐบาลอยูระหวางการวางรากฐานการพัฒนาประเทศโดยมีแผน
พัฒนาขับเคลื่อนประเทศในชวง 5-10 ปขางหนาและเตรียมพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียนในป 2015 ซึง่ การดำเนินการตามแผนจะทำใหประเทศไทย
เจริญเติบโตอยางยั่งยืน ปกปองการลงทุนของผูที่ลงทุนในประเทศไทย ทั้ง
จะทำใหไทยเปนศูนยกลางความเชื่อมตอของภูมิภาค (Connectivity) ทั้ง
ในอาเซียนและสูตลาดโลก
โครงการแรก คือ โครงการลงทุนดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ใน
วงเงิน 350,000 ลานบาท เปนการบริหารจัดการน้ำอยางครบวงจรที่จะชวย
ปกปองเขตเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมแลว ยังจะมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสาหรับภาคการเกษตรซึ่งเปนสาขาการผลิตที่มีความ
สำคัญที่เปนจุดแข็งของเศรษฐกิจไทย
โครงการที่สอง คือแผนการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน 2 ลานลานบาท
ซึ่งมีวัตถุประสงคในการพัฒนาและเชื่อมโยงโครงขายพื้นฐานดานการขนสง
ของไทยเขากับฐานการผลิตไมวาจะเปนเกษตรหรืออุตสาหกรรมภายใน
ประเทศ และเชื่อมโยงสูประเทศตางๆ ในภูมิภาค ทั้งนี้ จะเปนการชวยเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันและพัฒนาประเทศไทยไปสูการเปนศูนย
กลางในภูมิภาค (Regional Hub)
โครงการที่สาม คือ โครงการนิคมอุตสาหกรรมและทาเรือน้ำลึกทวาย ใน
ประเทศเมียนมาร ซึ่งเปนความรวมมือของสองประเทศ ประธานาธิบดีเต็ง
เส็ง และนายกรัฐมนตรี ไดตกลงที่จะพัฒนา โดยเชื่อวาจะเปนโครงการที่
สำคัญ กอใหเกิดการคา การลงทุนและการเชื่อมตอระหวางภูมิภาค เนื่อง
จากทวายเปนหนึ่งในสามเขตเศรษฐกิจพิเศษที่สำคัญที่สุดของเมียนมารใน
ปจจุบัน ทาเรือน้ำลึกทวายจะเปนประตูการคาขนาดใหญออกสูมหาสมุทร
อินเดียเชื่อมตอไปยังตลาดฝงตะวันตกของโลก ไดแก เอเชียใต เอเชียตะวัน
ออกกลาง แอฟริกา และยุโรป
ดวยทั้ง 3 โครงการเปนโครงการที่ตองการการลงทุนขนาดใหญ ทั้งมีโครง
การที่ตองรองรับในหลายมิติ นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลไทยจึงตองการที่จะ
เชิญชวนนักลงทุนจากประเทศตางๆเขารวมโครงการ โดยนายกิตติรัตน
ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กลาว
ปาฐกถาพิเศษ ในหัวขอ “The Roadmap to Real Opportunities for
Thailand and ASEAN" โดยชี้ใหเห็นถึงเศรษฐกิจไทยที่ยังคงขยายตัวตอ
เนื่องในไตรมาสแรกของป 56 อยูที่รอยละ 5.3 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันป
กอน เปนผลจากการบริโภคและการลงทุนที่ขยายตัวไดดี ทั้งนี้ นโยบาย
ภาครัฐ เชน การเพิ่มคาแรงขั้นต่ำ นโยบายรถคันแรก นโยบายจำนำขาว ได
มีบทบาทสำคัญในการเสริมสรางความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจ พรอมทั้งชี้
ใหเห็นถึงความสำคัญของโครงการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานของประเทศและ
โครงการทวาย โดยจากภูมศิ าสตรของไทยทีอ่ ยูบ ริเวณศูนยกลางของอาเซียน
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดานการคมนาคมและการเชื่อมโยงกับเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวายจะทำใหไทยไดประโยชนอยางเต็มทีเ่ มือ่ เขาสูป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในป 2558

“Building a Strong Foundation for Thailand and ASEAN” ณ โรงแรม The Peninsula
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556

นายกรัฐมนตรีเขารวมงาน “ Tokyo Roadshow 2013” ใน
หัวขอ “Building a Strong Foundation for Thailand and ASEAN”
ซึ่งกระทรวงการคลังจัดขึ้น เพื่อสรางความมั่นใจแกนักลงทุนญี่ปุน ถึงศักย
ภาพการบริหารประเทศเพื่อสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแผนการ
ลงทุนเพื่อพัฒนาประเทศ เพื่อเปนศูนยกลางการเชื่อมโยงของอาเซียน รวม
ทั้ง การสนับสนุนโครงการพัฒนาทาเรือน้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
โดยในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีไดกลาวเปดงานตอผูเ ขารวมการประชุม ดังนี้
นายกรัฐมนตรี กลาวเชือ่ มัน่ วา การจัด Roadshow ครัง้ นี้ จะเปน
ประโยชนกับนักลงทุน นักธุรกิจ ตลอดจนเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุนและ
ประเทศไทย พรอมทัง้ แสดงความขอบคุณ เจโทร ทีช่ ว ยสนับสนุนการดำเนิน
การของกระทรวงการคลังไทยซึง่ เปนเจาภาพการจัดงานวันนี้ และเปนกำลัง
สำคัญที่ทำใหงานประสบความสำเร็จ มีผูใหความสนใจจำนวนมาก ความ
ตัง้ ใจของรัฐบาลไทยในการจัดงานในครัง้ นี้ ก็เพือ่ ทำความเขาใจเกีย่ วกับแผน
การลงทุนขนาดใหญของไทยหลายโครงการทีป่ ระเทศไทยตองการเห็นความ
รวมมือในการลงทุนของประเทศญีป่ นุ และมัน่ ใจวาแผนงานโครงการเหลานี้
เปนประโยชนตอการพัฒนาของทั้งสองประเทศ รวมถึงการเสริมสรางความ
แข็งแกรงของภูมภิ าค ปกปองการลงทุนของญีป่ นุ ในประเทศไทย และทำให
การลงทุนที่มีอยูแลวมีศักยภาพสูงขึ้น มีผลตอบแทนที่ชัดเจนและเพิ่มพูน
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีไดกลาวถึงการเขารวมการประชุมนานา
ชาติ “The Future of Asia” ของบริษัท Nikkei เพื่ออธิบายถึงภาพรวม
ของการเจริญเติบโตของเอเชียในอนาคตในมุมมองของนายกรัฐมนตรี ซึง่ จะ
เกี่ยวเนื่องและสอดคลองกับแผนการลงทุนของประเทศไทยที่มีการนำเสนอ
ในวันนี้
สำหรับ ในการหารือกับนายกรัฐมนตรี ชินโสะ อาเบะ ซึง่ ตอเนือ่ ง
จากการเยือนประเทศไทยเมื่อเดือนมกราคมที่ผานมา นับเปนโอกาสอันดีท่ี
จะไดแลกเปลีย่ นขอคิดเห็นและการกำหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจรวม
กันทั้งในภาครัฐและเอกชน ความสัมพันธไทยญี่ปุนนั้นมีมายาวนาน ปนี้นับ
เปนปที่ครบรอบ 126 ปแหงความสัมพันธอยางเปนทางการ คนญี่ปุนและ
คนไทยมีความสนิทสนมเปนเพือ่ นกันตอเนือ่ งมาหลายรุน ทุกวันนีม้ คี นญีป่ นุ
อาศัยอยูหรือทำงานในประเทศไทยมากกวา 50,000 คน โดยมีคนไทยใน
จำนวนที่เทาๆกันอาศัยและทางานในญี่ปุน ในดานการลงทุน ประเทศญี่ปุน
เปนประเทศที่มาลงทุนในประเทศไทยเปนอันดับหนึ่งมีมูลคาถึง 1.3 ลาน
ลานเยน และการคาระหวางไทยและญี่ปุนมีมูลคาสูงถึง 7.5 ลานลานเยน
ในป ท ี ่ แ ล ว โดยมี น ั ก ท อ งเที ่ ย วเดิ น ทางไปมาระหว า งสองประเทศกว า
1.6 ลานคนเมื่อปที่แลวเชนกัน และการที่ประเทศทั้งสองมีประวัติศาสตร
ของการอยูรวมกันยาวนาน มีความเจริญเติบโตในดานการคาการลงทุนใน
ระดับสูง จึงทำใหความไววางใจกันของรัฐตอรัฐ ระหวางบริษทั หางรานธุรกิจ
ภาคเอกชน และระหวางประชาชนตอประชาชน
นายกรัฐมนตรียงั ไดกลาวถึงการเขารับตำแหนงนายกรัฐมนตรีเมือ่
ปลายป 2011 ทามกลางวิกฤตอุทกภัยครั้งใหญ ที่ถือวาใหญสุดในประวัติ
ศาสตรชาติไทย ซึง่ สงผลกระทบกับภาคการผลิตของไทยอยางรุนแรง ทำให
เศรษฐกิจไทยในป 2011 โตเพียง รอยละ 0.1 แตรัฐบาลรวมกับประชาชน
คนไทยก็ไดฟน ฝาภัยพิบตั นิ น้ั มาได จนเศรษฐกิจกลับมาเติบโตถึงรอยละ 6.4
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นายกฯดึงญี่ปุน
ลงทุนตรง
ในไทย
น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ใหสัมภาษณหนังสือพิมพ Nikkei
(นิเกอิ) ของญีป่ นุ เกีย่ วกับความรวมมือดานความมัน่ คงในภูมภิ าค ทีจ่ ะรวม
กับญีป่ นุ โดย นายกฯ กลาววา ปจจุบนั ไทยและญีป่ นุ มีความรวมมือกันดาน
ความมั่นคง ผานการฝกคอบราโกลด และการประชุมอาเซียนวาดวยความ
รวมมือดานการเมืองและความมัน่ คงในภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟก (ARF) ซึง่ ทาน
นายกฯอยากเห็นความสงบในภูมิภาคผานการเจรจาในเวทีตางๆเพื่อใหเกิด
ความรวมมือและความ
ทาทายทีไ่ ทยและญีป่ นุ มี
คือการรับมือภัยพิบัติ ที่
ตางตองมีความพรอมและ
มีความมั่นคงดานอาหาร
นายกฯ ยังกลาว
ยอมรับวา เงินบาททีแ่ ข็ง
คาขึ้น อาจกระทบนักลง
ทุนญี่ปุนในประเทศไทย
โดยไทยอยากเห็นคาเงินมีเสถียรภาพ อยากเห็นเงินทุนไหลเขาไทยโดยตรง
มากกวาเขาไปลงทุนในตลาดพันธบัตร ทั้งนี้หากไทยและญี่ปุน มีความรวม
มืออยางใกลชิดจะทำใหความรวมมือดูแลการเคลื่อนไหวของเงินทุนจะมี
ความสัมพันธกนั พรอมกันนี้ นายกฯ ยังชวนญีป่ นุ ใหลงทุนในพลังงานสะอาด
เกษตรแปรรูป และโครงสรางพื้นฐาน นอกเหนือจากอุตสาหกรรมยานยนต
ในปจจุบัน เนื่อง จากญี่ปุนมีเทคโนโลยีที่หลากหลายจึงอยากเห็นญี่ปุนเขา
มาลงทุนในทุกสาขาทั้งในไทยและอาเซียน โดยไทยพรอมเปนพันธมิตรกับ
ญีป่ นุ และนอกเหนือจากญีป่ นุ จะรวมลงทุนในไทยแลว ยังอยากเห็นโอกาส
ทีไ่ ทยรวมมือกับญีป่ นุ ไปลงทุนในภูมภิ าคอืน่ มากขึน้ ดวย
นายกฯยังกลาวตอวา อยากเห็นระบบรถ
ไฟฟา ชินคันเซ็น ของญีป่ นุ ในประเทศไทย เพราะไทย
อยูระหวางการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน 2 ลานลาน
บาทสวนเรือ่ งความตกลงหุน สวนยุทธศาสตรเศรษฐกิจ
เอเชีย-แปซิฟก (TPP) นัน้ อยูร ะหวางฟงความเห็นจาก
เอกชน และจะนำเขาสูสภา โดยจะเรง รัฐมนตรีวา
การกระทรวงพาณิชยดำเนินการอยางเร็วทีส่ ดุ และใน
เดือนพ.ย. นี้ จะมีการประชุมรวม ไทย- แอฟริกาที่
จ.เชียงใหมโดยจะเนนเรื่องการพัฒนาดานการเกษตร
วิชาการ และสาธารณสุข

“เราก็อยากเห็นการลงทุน ทีเ่ กิดจากการลงทุนของแต
ละภูมภิ าคนัน้ มาลงทุนในประเทศไทยทีเ่ กิดจากการลงทุนจริงๆ
เพราะวาถาเกิดจากการลงทุน ก็จะเกิดการสรางงาน สรางเสริม
เศรษฐกิจในประเทศซึง่ ถือวาชวงนีเ้ ศรษฐกิจของเราเอง ตองการ
ที่จะมี Partner ในการลงทุน เพราะวาในเรื่องของการขยาย
โครงการในอนาคต หรือเทคโนโลยีตา งๆ ก็เปนสิง่ จำเปนมากกวา
การทีจ่ ะมาลงทุนแคเพียงในเรือ่ งของพันธบัตรอยางเดียวก็สามารถ
ที่จะมาลงทุนในสวนของการลงทุนธุรกิจได”
“เขาจะมี theme ของเขาวาเขาเลือกในเรื่องของงาน
ศิลปะตางๆ ขึน้ มา แลวก็กลุม เปาหมายคือกลุม คนรุน ใหม อยาง
ที่ทาง D47 คิดก็คือวา การสืบทอดแนวความคิดทางดานของ
ศิลปวัฒนธรรม สินคาพื้นบาน ถูกเปลี่ยนแปลงไปตามแตละยุค
แตละสมัย ฉะนัน้ เขาอยากใหคนรุน ใหมไดรวู า พืน้ ฐานของญีป่ นุ
มีอะไรดี ดังนั้นเขาจึงจำเปนตองนำสินคาตางๆ ออกมาใหกับ
คนรุนใหมไดทราบ เขาก็ตองเลือกใหตรงกับความตองการและ
ดูมีความทันสมัยขึ้น”
“ในแตละรานสามารถทำแบรนดนง่ิ ของตัวเองได แตวา
ในชวงตนการเปดตลาด ถาแบรนดนง่ิ เราไมแข็งแรง เราตองเสีย
เงินในการโฆษณามาก แตถาการที่เราบูรณาการรวมกับภาครัฐ
แลวเราดึงสินคาตางๆ เขามา พูดภายใตแบรนดเดียวแลว เรา
ทำใหทุกคนมีจุดสนใจ มีความแตกตางได แลวเมื่อแข็งแรงขึ้น
ก็สามารถที่จะเติบโตพัฒนาเปนแบรนดของ
ตนเองได เพราะวาการที่คนเราเชื่อถือเรื่อง
ของแบรนดสนิ คาตางๆ นัน้ ทำใหเปนการเพิม่
มูลคาดวย สินคาบางอยาง ถาทำธรรมดาแลว
อาจจะไมมคี นสนใจ แตถา มาวางบนหางราน
แลวก็มีลักษณะของการดีไซนใหดีขึ้น ก็จะ
ทำใหมูลคาเพิ่มในเรื่องของราคา สามารถ
ขายไดราคาที่ดีขึ้นดวย”
คำกลาวของทานนายกรัฐมนตรี ในรายการ
รัฐบาลยิ่งลักษณพบประชาชน วันเสารที่ 25 พ.ค. 2556

จากการประชุมใหขอมูลนักลงทุนบริษัทญี่ปุนประมาณ 300 บริษัท เกี่ยวกับโครงการทวาย ซึ่งไดรับความสนใจจากนัก
ลงทุนญี่ปุนอยางมาก เชื่อมั่นวาเขาจะไปรวมลงทุนเพื่อสรางทาเรือน้ำลึกทวายใหยิ่งใหญ เหมือนอีสเทิรนซีบอรด โดยสิ่งที่ญี่ปุน
สนใจหลักๆมี 2 เรื่อง คือ ทาเรือ และนิคมอุตสาหกรรม
“ความนาสนใจ คือ จากที่เราไดจัดหาพื้นที่ใหญๆ ทำทาเรือ และพื้นที่ทำนิคมฯหาไดยาก ถือเปนแหลงธุรกิจแหลงใหม
นอกจากทาเรือและนิคมฯแลวก็มกี ารพูดถึงเรือ่ งเมือง การพัฒนาเมือง ซึง่ ตรงนัน้ มีหาดทรายยาวทีเ่ ปนสถานทีท่ อ งเทีย่ วไดอกี ดวย
ซึ่งไมเพียงแตเปนการพัฒนาของพมาเทานั้น ถือเปนการขยายธุรกิจของไทยไปอีกระดับหนึ่ง นอกจากนี้ทางรัฐบาลพมาก็ไดออก
กฎหมายใหมเพื่อสงเสริมการลงทุน” นายนิวัฒนธำรง กลาว
นายนิวัฒนธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จัดรายการ “รัฐบาลยิ่งลักษณ พบประชาชน” จากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน 25 พฤษภาคม 2556
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