สรุปการบรรยายพิเศษ “สร้างไทยให้เข้มแข็ง ด้วยเศรษฐกิจภูมิภาค พร้อมเชื่อมโยงการทางานร่วมกัน
ระหว่างกระทรวงพาณิ ชย์กบั หอการค้าจังหวัด”
โดย นายสนธิรตั น์ สนธิจริ วงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิ ชย์
ประเทศไทยเป็ นประเทศทีม่ ศี กั ยภาพ มีอนาคตทีจ่ ะเดินไปข้างหน้าได้ แต่ดว้ ยในปัจจุบนั ยังมีขอ้ จากัด
อยู่หลายประการด้วยกัน ดังนัน้ หัวใจของการพัฒนาประเทศคือ ความต่อเนื่องของนโยบายทีม่ กี ารเชื่อมโยง
และบูรณาการร่วมกัน ทีผ่ ่านมาไทยเป็ น หนึ่งในประเทศที่ถูกจับตามองจากประเทศต่าง ๆ โดย 3-4 ปี หลังนี้
การดาเนินงานของประเทศเป็ นไปในทิศทางทีด่ ขี ้นึ เห็นได้จาก GDP ในไตรมาสแรกทีโ่ ต 4.8% และทัง้ ปี ของ
ประเทศทีม่ กี ารคาดการณ์ว่า ไม่ตา่ กว่า 4.5%
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีหลายปัจจัยที่เป็ นความท้าทายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะ
เรื่องของความเหลือ่ มลา้ ทางเศรษฐกิจทีไ่ ทยติดอันดับ 3 ของโลก ซึ่งเกิดมาจากปัญหาการบริหารนโยบายของรัฐบาล ทาให้เกิดช่ องว่างระหว่างคนจนกับ
คนรวย และด้วยพื้นฐานของช่องว่างทีต่ ่างกันมากเป็ นเหตุให้การขับเคลือ่ นพร้อมกันทัง้ ประเทศเป็ นได้ได้ค่อนข้างยาก ผนวกกับการเปลีย่ นแปลงของโลก
ภายนอกทีเ่ กิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทัง้ ยังถูกเร่ งความเร็วด้วยเทคโนโลยีท่เี ข้ามาเปลีย่ นแปลงในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการค้า การลงทุน รว มถึงด้านเกษตร
อุตสาหกรรรม เป็ นต้น แต่ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีก็สามารถช่วยในการจัดการแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึ้นได้ เช่น กลไกการค้าทีไ่ ม่เป็ นธรรม หรือการพัฒนา
ผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเห็นได้จาก กรณี ของทุเรียนไทย ที่ใช้วธิ ีตลาดนาการผลิต ซึ่งวิธีน้ ีในอดีตเป็ นไปได้ค่อนข้างยาก แต่ในปัจจุบ ั นสามารถทาได้
ผ่านการค้า E-Commerce สาหรับกฎเกณฑ์สนิ ค้าทีจ่ ะเข้าสู่ตลาด E-Commerce ของภาครัฐได้จะต้องเป็ นสินค้าทีม่ มี าตรฐานคุณภาพ ต้องมีแบรนด์สนิ ค้า
เป็ นสมาชิก ThaiTrade.com มีการขายแบบ B2B และ B2C รวมถึงเป็ น National platform
ประเทศไทยมีจุดแข็งอยู่หลายด้านด้วยกัน ได้แก่ ด้านการเกษตร : ไทยยังคงเป็ นจุดแข็งและครองที่ 1 ได้ หากมีการเปลีย่ นความคิดเรื่อง
การตลาด รวมถึงรู จ้ ุดอ่อนจุดแข็ง ของคู่ แข่ง ทัง้ โครงสร้างของประชากร สภาพพื้นฐาน เนื่องจากคนไทยมีความรู ค้ วามสามารถเรื่องการเกษตรมากกว่า
คนอื่น ๆ แม้ว่าเพือ่ นบ้านจะมีผลผลิตทางการเกษตรทีค่ ล้ายคลึงกันก็ตาม ทัง้ นี้ หากต้องการเพิม่ ระดับรายได้ของเกษตรกร จาเป็ นต้องแก้ปญั หาคนกลาง
ให้ได้ดว้ ย เพราะหลายทีใ่ ช้วธิ ที าสัญญาแบบไม่เป็ นธรรมกับเกษตรกร ดังนัน้ หากจัดการกับปัญหาคนกลาง และใช้ตลาดนา
การผลิต มองความต้องการของตลาดเป็ นหลัก ก็จะช่ วยภาคการเกษตรได้ นอกจากนี้ ผลผลิตทางการเกษตรที่จะขาย
ต้อ งไม่ ใ ช่ Fresh Product อย่ า งเดีย ว ต้อ งมีก ารแปรรู ป สร้า งมูลค่ า เพิ่ม สร้า งนวัต กรรมเพื่อ เพิ่มมูลค่ า จึง จะท าให้
ภาคการเกษตรอยู่รอด ด้านธุรกิจบริการ : คนไทยมีการสร้างวัฒนธรรมในการบริการที่ดี โดยเฉพาะการยิ้มแย้มแจ่มใส
รวมไปถึงกริยามารยาท, ด้านศิลปวัฒนธรรม : ความเป็ นเอกลักษณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมทีม่ อี ยู่ถอื เป็ นจุดดึงดูดความ
สนใจ โดยเฉพาะเรื่องของการท่องเทีย่ วได้เป็ นอย่างดี ทัง้ นี้ นอกจาก 3 ด้านข้างต้นยังมี ด้านการท่องเที่ยว ทีส่ ามารถนามา
ทาให้เกิดเป็ นอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วทีส่ ร้างรายได้ให้กบั ประเทศได้ ส่วนด้านการค้าชายแดน ไทยถือเป็ นศู นย์กลางของ
อาเซียน มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านเรียกได้ว่าเป็ น Land link ที่ใหญ่ท่สี ุด ทาให้การค้าชายแดนเป็ นสิ่ง สาคัญ
อีกทัง้ ยังถือเป็ น Gateway ของอาเซียน ทีเ่ ชื่อมโยงทัง้ ภายในและภายนอกอย่างบูรณาการ
สาหรับแนวทางการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจภูมภิ าคให้เข้มแข็ง สอดรับ “ไทยเท่” และ “ไทยนิยม ยัง่ ยืน” โดย ไทยเท่ คือการนาเอาวัฒนธรรมท้องถิน่
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ มารังสรรค์ให้เกิดสินค้าและบริการใหม่ท่มี อี ัตลักษณ์ของท้องถิ่นและสร้างมูลค่ าเพิ่ม ขณะที่ไทยนิยม ยัง่ ยืน คือ
การพัฒนาและแก้ปญั หาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงปฏิรูปการผลิตภาคการเกษตร มุ่งให้ประชาชนมีความเป็ นอยู่ท่ีดขี ้นึ
มีอาชีพ มีรายได้ท่แี น่ นอน ซึ่งหากนาทัง้ 2 แนวทางมาเชื่อมโยงและพัฒนาไปด้วยกันผ่าน 5 กลไกทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น ภาควิชาการ และ
ภาคประชาสังคม จะช่ วยทาให้เกิดผลสาเร็จที่เร็วขึ้นและเป็ นไปอย่ างยัง่ ยืน และสาหรับการสร้างไทยให้เข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจภูมภิ าค จะต้องเริ่มจาก
คนในพื้นทีใ่ นการเป็ นกระบอกเสียงสะท้อนความต้องการ เพือ่ ให้ได้ขอ้ เท็จจริงทีน่ ามาแก้ไข ผลักดันได้ตรงจุด เพราะความล ้มเหลวทีผ่ ่านมา คือการกาหนด
One Policy for all ซึ่งในความเป็ นจริง คนในพื้นที่จะรู เ้ รื่องในพื้นที่ของตนเองได้ดีกว่า และสิ่งสาคัญที่สุดคือการทางานร่ วมกันของภาครัฐและเอกชน
เพือ่ นาไปสู่ Action Plan ในการขับเคลือ่ นและพัฒนาบนพื้นฐานของความเข้าใจทีต่ รงกันต่อไป

