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สรุปปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การปฏิรูปประเทศสู่ ไทยมั ่งคั ่ง ไทยมั ่นคง ไทยยั ่งยืน”
โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ในโอกาสการสัมมนาหอการค้าทั ่วประเทศ ครั้ง 36 วันที่ 2 ธันวาคม 2561
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
---------------ภาคเอกชนมีบทบาทในการพัฒนาประเทศในฐานะผูข้ บั เคลื่อนด้านการค้าและการลงทุนตลอดห่วงโซ่
คุณค่า สร้างรายได้ให้กบั ประเทศทั้งระบบ ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยพัฒนา
ผลิตภัณ ฑ์และสินค้า การบริหารจัดการด้านการตลาดและจาหน่ ายยังผูบ้ ริโภค ซึ่งก็สอดรับนโยบาย
รัฐบาลที่ จะขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ “ความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน ” เพื่อ ให้ประเทศไทยหลุดพ้น
กับ ดัก ความยากจนและประเทศรายได้ป านกลางภายใน 20 ปี ตามยุ ท ธศาสตร์ช าติ ร ะยะ 20 ปี
ที่รฐั บาลได้กาหนดและวางแผนไว้
ประเทศไทยมีพัฒ นาการและการเติบโตด้านเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่ อง ด้วยศักยภาพความสมบูรณ์
ทางทรัพยากรธรรมชาติ ที่นามาใช้ในทางอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ที่เรามีความสมบูรณ์และหลากหลายจึงส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความโดดเด่น เกิ ดธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่ องเป็ นจานวนมาก ซึ่งนั บเป็ นพื้ นฐานสาคัญ ที่ ช่วยขับเคลื่ อนให้ประเทศไทยสามารถก้าวพ้น
กับดักรายได้ปานกลาง ซึ่งความได้เปรียบและศักยภาพที่ มีอยู่น้ั น ต้องช่วยกันรักษาให้คงอยู่ตลอดไป
โดยเฉพาะการบริการที่ดี และมีอธั ยาศัยไมตรี รอยยิ้ ม ความจริงใจของคนไทย รวมถึงอาหารที่มีรสชาด
อร่อย สะอาดและราคาถูก ซึ่งความโดดเด่นในเรื่องนี้ ขอให้ภาคธุรกิจได้นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้าน
การค้าและการลงทุนต่อไป
ปั จจุบนั สภาพภูมอิ ากาศมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลต่อผลผลิตที่ลดลง ความต้องการสินค้า
เกษตรที่น้อยอันเนื่ องมาจากการใช้สินค้าอื่นทดแทน หรือประเทศผูร้ บั ซื้ อหันไปซื้ อจากคู่แข่งที่มีราคา
และคุณภาพดีกว่าประเทศไทย ส่งผลแรงงานภาคการเกษตรที่มแี นวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่ อง คนรุน่ ใหม่
หันไปประกอบอาชีพอื่นแทนที่มีรายได้สูงกว่า ทุกภาคส่วนต้องตระหนักในเรือ่ งดังกล่าวเพื่อเตรียมความ
พร้อมและกาหนดแนวทางรองรับปั ญหาดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้ภาคเกษตรไทยยังคงเป็ นพื้ นฐานสาคัญ
ของประเทศ พร้อมเร่งพัฒ นาผลผลิตที่ มีคุณ ภาพและสร้างมูลค่ าเพิ่มสามารถแข่งขันกับต่างประเทศ
ได้แ ละมี ร ายได้ ความเป็ นอยู่ที่ ดี ขึ้ น อาทิ สร้า งเป็ นฺ เศรษฐกิ จ ชี ว ภาพ (Bio Economy) หรื อ BCG
(Bio-Circular-Green Economy) ซึ่งรัฐบาลกาลังดาเนิ นการอยู่ เป็ นต้น
ในการปฏิรูปประเทศทุกด้านทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ต้องมีส่วนร่วม โดย
รัฐบาลจะเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ เช่น การแก้ไขกฎระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้การทางาน
เป็ นไปอย่างไร้รอยต่อ ซึ่งปั จจุบนั รัฐบาลได้มีการดาเนิ นการปลดล็อคในหลายเรื่อง ทั้งการค้าในประเทศ
และต่างประเทศ อย่างไรก็ดี โลกมีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่ อง มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ทาอย่างไรให้เกษตรกร
สามารถเรียนรูไ้ ด้ทนั ท่วงทีมากขึ้ น
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การอ านวยความสะดวกในการประกอบธุ ร กิ จ (Doing Business) ให้มี ค วามสะดวกรวดเร็ ว ขึ้ น
การพัฒนาเทคโนโลยีทีทันสมัย จึงจาเป็ นที่จะต้องพัฒนาและเตรียมความพร้อมคนทุกกลุ่มในประเทศ
ทั้ง 1.0 2.0 และ 3.0 ให้ทัน กับความเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยีดิจิทั ล เพื่อเข้าสู่การปฏิวตั ิ
อุ ต สาหกรรมครั้งที่ 4 หรื อ การไปสู่ 4.0 ตลอดจนการเตรี ย มพร้อ มประเทศเข้า สู่ สัง คมผู ้สู ง อายุ
ในอนาคต ขณะเดียวกันทุกภาคส่ว นต้องสร้างการมีส่วนร่วมให้มากขึ้ น เพื่อรองรับการสร้างมูลค่าเพิ่ ม
ด้านการผลิ ตพื้ นฐานของประเทศ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนมากขึ้ น มีความมัน่ คงและยัง่ ยืน
โดยให้ “ทาน้อย>ได้มากขึ้ น” จากเดิมที่ทามากแต่ได้น้อย เป็ นต้น
การปฏิ รู ป เพื่ อ สร้า งความมัง่ คัง่ ที่ ยัง่ ยื น และมี ร ายได้ที่ มัน่ คง ต้อ งด าเนิ น การให้ค รอบคลุ ม ในทุ ก
ขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผน การลงทุน การผลิต การแปรรูป การตลาด และการจาหน่ าย ที่รวมถึงการค้า
ขายกับต่างประเทศ ซึ่งในห่วงโซ่เหล่านี้ การค้า การลงทุ น และการตลาด ถื อเป็ นข้อต่อและช่องทาง
สาคัญในการสร้างและกระจายรายได้ให้กบั ประชาชนในประเทศ
ภาครัฐพร้อมสนั บสนุ นเอกชน ผ่านมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าและ
ปั ญ หาเชิ งโครงสร้า ง ที่ ส ะท้อ นจากการจัด ท ายุ ท ธศาสตร์ช าติ 20 ปี และแผนปฏิ รู ป ประเทศ ที่ ใ ห้
ความสาคัญ กับการสร้างรากฐานการพัฒนาในระยะยาวเพื่อขับเคลื่อนประเทศ ทั้งนี้ ในส่วนภาครัฐ
ได้เร่งกระตุน้ เศรษฐกิจฐานราก ที่ ยงั ไม่เจริญเติ บโตมากนั ก ประชาชนยังมีรายได้น้อยกว่าที่ ควรเป็ น
ปั จจุบนั ประชาชนกว่า 4 ล้านคนมีรายได้เฉลี่ยตา่ กว่า 3 หมืน่ บาท/คน/ปี ภาครัฐจึงจาเป็ นที่จะต้องเข้า
ไปให้ความช่วยเหลือเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ควบคู่กบั การกาหนดเป้ าหมายการยกระดับเพื่อให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็ นหน้าที่ ของทุกรัฐบาลที่ ตอ้ งให้ความช่วยเหลือระยะสั้น และการปรับตัว
ระยะยาว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มุ่งช่วยเหลือผูม้ ีรายได้น้อยให้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โครงสร้าง
พื้ นฐานต่าง ๆ ที่ช่วยลดต้นทุนและการเข้าถึงตลาด โดยมีโครงการสาคัญ ประกอบด้วย โครงการรถไฟ
ความเร็วสู ง โครงการขยายท่ าเรือน้ าลึ ก โครงการสนามบิ น และเมื องการบิ น รวมถึ งศูน ย์ซ่อมบารุ ง
อากาศยาน เป็ นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นโครงการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน
การเข้าถึง Digital ของหน่ วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ขอให้หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย สนั บ สนุ น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา สมาชิ ก ผู ป้ ระกอบการ ได้เข้าถึ งและเรีย นรู ก้ ารน ามาเป็ นเครื่องมื อ
ทางการค้าบนระบบ online มากยิ่งขึ้ น หลายหน่ วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงพาณิ ชย์ ได้สร้างระบบ
ค้าขายออนไลน์ รองรับไว้แล้ว หรือหน่ วยงานอื่ น ๆ ที่ เปิ ดกว้างให้เข้าไปใช้ระบบมากขึ้ น ซึ่งนอกจาก
จะช่วยเปิ ดช่องทางการจัดจาหน่ ายแล้วยังเป็ นการพัฒนาและยกระดับศักยภาพผูป้ ระกอบการ ช่วยเปิ ด
วิสยั ทัศน์การค้าในและต่างประเทศบนระบบออนไลน์ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อประเทศในอนาคต
ด้าน Big Data รัฐบาลเห็ น ว่าเป็ นเครืองมื อส าคัญ ในการน าไปบริห ารจัด การเพื่ อ เพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพ
การดาเนิ น งานภาครัฐสามารถรับรูค้ วามต้องการและการติดตามแผนงาน โครงการที่ ดาเนิ นงานได้
อย่างรอบด้าน อาทิ ความต้องการแหล่ งน้ า หรือโครงสร้างพื้ นฐานการจัด ลาดับก่อนหลัง เชื่อมโยง
การทางานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนส่งผลต่อการใช้งบประมาณแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพ
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ด้านการวิจยั และพัฒนา ประเทศไทยมีความจาเป็ นที่ตอ้ งมีการวิจยั และพัฒนารองรับเกษตร 1.0 , 2.0,
3.0 และ 4.0 ตามล าดับ ซึ่ งขอให้ภ าคเอกชนโดยหอการค้าไทยพิ จารณากาหนดแนวทางการผลิ ต
บุคลากรเพื่อให้ตรงกับความต้องการของภาคเอกชนอย่างแท้จริงสอดรับกับการพัฒนาประเทศ
ขอให้ภาคเอกชนได้พิจารณากรอบยุทธศาสตร์ชาติท้งั 5 ด้าน (ความมัน่ คง,ความสามารถในการแข่งขัน
,โอกาสและความเสมอภาคและเท่ าเที่ ยมทางสังคม,การเติบโตที่ เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม,การบริการ
จัด การภาครัฐ ,และการพัฒ นาเสริม สร้า งศัก ยภาพบุ ค ลากร) ซึ่ งประกอบด้ว ย 23 แผนแม่บ ท 94
กิ จกรรมว่าจะสามารถเข้าร่วมสนั บ สนุ น หรือ เชื่ อมโยงในแผนแม่บ ทหรือ กิ จกรรมใดได้บ า้ งเพื่ อ ช่วย
ผลักดันให้ยุทธศาสตร์ชาติสามารถขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่ องและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
-------------------
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