
 

 

  

ค ำกล่ำวปำฐกถำของนำยกรัฐมนตรี 
ส ำหรับกำรประชุม International Conference on the Future of Asia (Nikkei Forum) ครั้งที่ ๒๗ 

หัวข้อ “Redefining Asia’s role in a divided world” (๒๐ นาที ๓,๓๔๙ ค า) 
วันที่ ๒๖ พฤษภำคม ๒๕๖๕ ๑๓.๐๐ - ๑๓.๒๐ น. ณ Imperial Hotel Tokyo 

  
ท่ำนประธำนและผู้บริหำรระดับสูงของนิคเค 
แขกผู้มีเกียรติทุกท่ำน 
 
คนนิจิวะ!  
 
๑. ขอบคุณคุณทาคาฮาชิ ส าหรับการกล่าวแนะน าครับ 
 
๒. ผมยินดีที่ได้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ Future of Asia (ฟิวเจอร์ ออฟ เอเชีย) อีกครั้งหนึ่งในปีนี้                     
ตามค าเชิญของหนังสือพิมพ์นิคเค ขอบคุณส าหรับการต้อนรับที่อบอุ่นให้แก่ผมและคณะ 
 
๓. ก่อนที่ผมจะเริ่มให้มุมมองของไทย ผมอยากจะเล่าถึงเหตุผลที่ท าให้ผมตัดสินใจเดินทางมาเข้าร่วมการประชุม 
นิคเคท่ีกรุงโตเกียวด้วยตนเอง 
 
๔. ประกำรแรก อย่างที่ทุกท่านทราบ ไทยเชื่อว่าญี่ปุ่นเป็นมิตรแท้ของไทยเสมอมา ผมเพิ่งต้อนรับ 
ท่านนายกรัฐมนตรีคิชิดะท่ีได้เยือนไทยอย่างเป็นทางการเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา การเยือนไทยและประเทศ 
ในอาเซียนของท่านนายกรัฐมนตรีคิชิดะส่งสัญญาณเชิงบวกต่อเนื่องทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
และมีความส าคัญเป็นพิเศษยิ่งส าหรับไทย ในโอกาสที่เราเฉลิมฉลองความสัมพันธ์และมิตรภาพอันยาวนาน 
กว่า ๑๓๕ ปี ระหว่างกัน 
 
๕. ประกำรที่สอง ไทยและญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันอย่างยิ่ง โดยญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าที่มีความส าคัญ
เป็นอันดับ ๒ ของไทย และความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของเราก็เหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
นับตั้งแต่ที่ได้จัดท าความตก JTEPA (เจ-เท็ป-ป้า) เมื่อปี ๒๕๕๐ และความตกลง AJCEP (เอ-เจ-เซ็บ) ในปีถัดมา  
โดยในปี ๒๕๖๔ การค้าระหว่างประเทศของเรามีมูลค่าสูงกว่าหกหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และที่ส าคัญ  
ญี่ปุ่นยังคงเป็นประเทศที่เข้ามาลงทุนในไทยเป็นอันดับหนึ่งมาอย่างยาวนาน คิดเป็นเกือบร้อยละ ๓๐ ของ 
มูลค่า FDI ทั้งหมดของไทยเมื่อปีที่แล้ว นอกจากนี้ จากการที่ความตกลง RCEP (อา-เซ็บ) ซึ่งเป็นความตกลงการค้า 
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีผลใช้บังคับเม่ือต้นปีที่ผ่านมา เราก าลังมองเห็นการเจริญเติบโตทางการค้าขนาดมหาศาลระหว่าง
ประเทศสมาชิกด้วยกัน ญี่ปุ่นมีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
ไทยขอขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่น ตลอดจนนักธุรกิจและนักลงทุนญี่ปุ่นที่ยังคงความเชื่อม่ันในศักยภาพของไทย 
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อย่างไม่เสื่อมคลาย เรายินดีต้อนรับการลงทุนจากญี่ปุ่นเพิ่มเติมเสมอ โดยเฉพาะใน EEC ขณะเดียวกัน เรายังได้เห็น
การเจริญเติบโตของ FDI จากไทยไปยังญี่ปุ่นในรอบทศวรรษท่ีผ่านมา ซ่ึงขณะนี้เป็นอันดับสองหรือสาม 
ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และหวังว่าจะได้เห็นเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ในอนาคต โดยเฉพาะการลงทุนในสาขาพลังงาน
ทดแทน ประการส าคัญ ผมเชื่อมั่นว่าญี่ปุ่นจะให้การสนับสนุนในสิ่งที่นักลงทุนของเราต้องการ ซ่ึงรวมถึงการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการลงทุนด้วย 
 
๖. ประกำรที่สำม ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคในปีนี้ ซึ่งญี่ปุ่นเป็นสมาชิกท่ีแข็งขัน โดยเอเปคก าลัง 
อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อส าคัญระหว่างการด าเนินการเพื่อปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ปุตราจายา ค.ศ. ๒๐๔๐  
ตามแผนปฏิบัติการอาโอทีอาโรอา เพ่ือปูทางไปสู่การฟ้ืนฟูทางเศรษฐกิจของเอเชีย-แปซิฟิก ทั้งภูมิภาค 
อย่างยั่งยืน 
 
๗. โอกาสที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคในปีนี้ตรงกับท่ีกัมพูชาเป็นประธานอาเซียน และอินโดนีเซีย 
เป็นประธานจี ๒๐ พอดี นับเป็นเรื่องท่ีเกิดข้ึนไม่บ่อยท่ีจะเห็นประเทศสมาชิกอาเซียน ๓ ประเทศ 
น ากระบวนการในเวทีอันทรงเกียรติ ๓ แห่งพร้อมกัน ด้วยโอกาสอันพิเศษนี้ เราทั้งสามประเทศมุ่งม่ันที่จะท างาน
ร่วมกับหุ้นส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพ่ือส่งเสริมจิตวิญญาณของความร่วมมือ ในขณะทีพ่วกเรา         
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เสริมสร้างความเข้มแข็งของความเป็นแกนกลางของอาเซียน ความน่าเชื่อถือ  
และบทบาทของอาเซียน ในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคและของโลกต่อไป 
 
๘. ในการนี้ ในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น ไทยพร้อมร่วมมือกับญี่ปุ่นและ  
ประเทศสมาชิกอาเซียนในการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น  
โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยเฉพาะในโอกาสที่เราจะเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ ๕๐ ปีระหว่าง 
อาเซียนกับญี่ปุ่นในปีหน้า 
 

๙. และประกำรสุดท้ำย ขณะทีเ่ราก าลังเผชิญสถานการณ์ท่ีท้าทายเป็นอย่างยิ่ง การมาเข้าร่วมประชุม 
ในเวทีแห่งนี้ไม่เพียงแต่ท าให้ผมมีโอกาสที่จะแบ่งปันมุมมองของไทยกับบรรดาผู้น า แต่ยังท าให้ผมได้มี 
โอกาสรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่มีประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเอกชน 
 
ท่ำนผู้มีเกียรติครับ 
 
๑๐. สองปีก่อน โรคระบาดโควิด-๑๙ ส่งผลกระทบต่อเราทุกคนอย่างรุนแรงในทุกมิติ ในระดับท่ีไม่มีใคร 
เคยพบเจอมาก่อนในยุคสมัยของเรา ทั้งในแง่การสูญเสียชีวิตและผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ตามมา ประชาชน 
หลายล้านคนต้องเผชิญกับความยากล าบากอย่างมาก ในครั้งนั้น การเดินทางท่ัวโลกถูกตัดขาด ห่วงโซ่อุปทาน 
ชะงักงัน ชายแดนถูกปิดลง เพ่ือหนีจากศัตรูร่วมกันที่มองไม่เห็น ผลคือชีวิตของเราต้องเผชิญกับความไม่รู้อนาคต 
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๑๑. เมื่อโลกก าลังฟ้ืนตัวอย่างช้า ๆ จากวิกฤติโควิด-๑๙ เราก็เจอกับความท้าทายใหม่ ๆ อีก เกิดการชะงักงัน 
(disruptions) ระลอกแล้วระลอกเล่า ทั้งความแตกแยก ความขัดแย้ง ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ความ
ยากจนและความไม่เท่าเทียมท่ีเพ่ิมสูงขึ้น ค่าครองชีพสูง สภาวะเงินเฟ้อ ความผันผวน การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และอ่ืน ๆ อีกมากมาย บางอย่างเกิดก่อนโควิด-๑๙ นานแล้วแตย่ังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ 
 
๑๒. ถึงกระนั้นก็ตาม ท่ามกลางสิ่งเหล่านี้ ในด้านเศรษฐกิจ เอเชียยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมีอิทธิพล 
เพ่ิมมากข้ึนในเชิงความส าคัญทั้งทางยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจ โลกก าลังจับตามองว่าเอเชียจะเดินไปในทิศทางใด 
เพ่ือต่อสู้กับความท้าทายเหล่านี้ ผมกับผู้น าหลายประเทศได้เข้าร่วมในการเปิดตัวข้อริเริ่มกรอบ IPEF (ไอ-เพ็ฟ) 
ของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ที่หนักแน่นอีกประการหนึ่งว่าเอเชียยังคงมีความส าคัญ
ในทกุวันนี้ 
 
๑๓. ประการส าคัญ ในช่วงเริ่มต้นของยุคดิจิทัลนี้ เอเชียก าลังพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างก้าวกระโดด 
อย่างเช่นบล็อกเชน มีบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกจ านวนมากที่เกิดและก าลังจะเกิดจากในเอเชีย และในขณะที่
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เหล่านี้ และแพลตฟอร์มการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก าลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเพ่ือแก้ปัญหา 
ของอดีต การเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลจะเป็นกุญแจส าคัญที่ก าหนดทิศทางและรูปแบบของสังคมสมัยใหม่และ
เศรษฐกิจดิจิทัลที่ผันผวนสูงมากและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน เราต้องพึงตระหนักด้วยว่า  
การเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลจะน าไปสู่ความไม่เท่าเทียมกันที่มากขึ้นทั้งในและระหว่างประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 
๑๔. จากบริบทต่าง ๆ เหล่านี้ที่ผมได้กล่าวมา หัวข้อหลักของการประชุมจึงเป็นค าถามท่ีเหมาะสมกับช่วงเวลา
เป็นอย่างยิ่ง เอเชียจะมีบทบาทอย่างไรได้บ้างเม่ือช่องว่างขยายกว้างขึ้นเรื่อย ๆ ในทุกมิติ เอเชียจะมีส่วน 
ในการสร้างสันติภาพ ความม่ันคง และความม่ังคั่งในทุกด้านได้อย่างไร ค าตอบง่ายมาก เอเชียจะต้องยืดหยุ่น 
ต่อกำรปรับตัว เอเชียจะต้องสนับสนุนควำมย่ังยืนอย่ำงแน่วแน่ เอเชียจะต้องสร้ำงสังคมที่ครอบคลุมมำกขึ้น                           
สองปีทีผ่่ำนมำได้สอนให้เรำเรียนรู้ว่ำ “ควำมยืดหยุ่นเพื่อปรับตัวต่อควำมชะงักงันใด ๆ – และผมขอย้ ำว่ำ      
ควำมชะงักงันใด ๆ ก็ตำมที่เกิดขึ้น – เป็นสิ่งส ำคัญพื้นฐำนในกำรประคับประคองตนเอง” กำรเจริญเติบโต 
เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะไม่มีควำมหมำยหำกเรำไม่มีควำมย่ังยืน โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในบริบทปัจจุบันที่กำรเติบโต
เปรำะบำงมำก ด้วยเหตุผลเหล่ำนี้ ผมเชื่อว่ำกำรฟื้นฟูทำงเศรษฐกิจจ ำเป็นต้องเดินหน้ำควบคู่ไปกับกำรสร้ำง
ควำมสมดุลของสรรพสิ่งและก้ำวไปสู่ควำมยั่งยืน ดังนั้น ผมขอใช้โอกาสนี้แบ่งปันมุมมองของไทยต่อค าถามท่ีว่า
เราจะเดินไปสู่การเจริญเติบโตที่สมดุล ครอบคลุม และยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม ได้อย่างไร ท่ามกลางความท้าทายนานัปการที่เราก าลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้ เพ่ือสร้างอนาคตท่ีสดใสยิ่ง
กว่าเดิมของเอเชียของเราและของโลก 
 
ท่ำนผู้มีเกียรติครับ 
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๑๕. สันติภาพและความรุ่งเรืองที่เรามุ่งหวัง เคยเป็นไปได้ในอดีตและยังคงเป็นไปได้ในวันนี้ โลกของเรายังคงต้อง
เดินหน้าต่อ เราต้องไม่ย่อท้อต่อความท้าทายต่าง ๆ ที่เราก าลังเผชิญอยู่ บางครั้งวิกฤติก็ท าให้เกิดแรงผลักดัน
อย่างมหาศาลเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนและท าให้ความท้าทายกลายเป็นโอกาส ปีที่แล้วในเวทีแห่งนี้ 
ผมพูดว่า เอเชียฟ้ืนตัวกลับมาได้เสมอ ผมยังคงเชื่ออย่างเต็มเปี่ยมเช่นนั้น 
 
๑๖. ผมขอแบ่งปัน ๓ สิ่งที่ไทยเชื่อว่าเอเชียจะร่วมกันท าได้เพ่ือก้าวข้ามสถานะท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยมุ่งให้เกิด
สันติภาพและความม่ันคงในภูมิภาค 
 
๑๗. ประกำรแรก เรำจะต้องกระตุ้นกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ โดยเราจะต้องท าให้ตลาดเปิดกว้างและ
ครอบคลุมต่อไป การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อเรามีภูมิต้านทานมากพอที่จะสามารถ
ปรับตัวและรับมือกับความชะงักงันและความไม่แน่นอนใด ๆ ได้อย่างทันท่วงที พร้อมกับมีห่วงโซ่อุปทานของ
ภูมิภาคและของโลกที่มีความเข้มแข็ง ยืดหยุ่นและไม่ถูกตัดขาด ในเรื่องนี้ เราต้องสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคี 
ที่มีกฎเกณฑ์เป็นพ้ืนฐานต่อไป โดยมี WTO (ดับบลิว ที โอ) เป็นแกนกลาง และต้องสร้างสภาพแวดล้อมการค้า   
และการลงทุนที่เสรี เป็นธรรม เปิดกว้าง ไม่เลือกปฏิบัติ โปร่งใส ครอบคลุม และคาดการณ์ได้  
 
๑๘. ในส่วนของไทย ไทยมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปเพ่ืออ านวยความสะดวก 
การค้าและการลงทุนเพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันของไทยให้สูงขึ้นกว่าเดิม เราจะสร้างสภาพแวดล้อม
ที่มั่นคง คาดการณ์ได้ มีนวัตกรรม และเอ้ืออ านวยให้แก่นักธุรกิจและนักลงทุน 
 
๑๙. ในการนี้ ไทยมองเห็นความจ าเป็นของการเตรียมพร้อมก าลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับภูมิทัศน์ 
ทางการเงินและเศรษฐกิจที่พัฒนาอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานส าคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืน เปรียบเสมือนบ้านที่มีรากฐานที่แข็งแรงพอที่จะต้านทานแรงพายุได้ เราก าลังยกระดับและขยายระบบ
ขนส่งทางรางและท่าอากาศยานทั่วประเทศ และก าลังด าเนินการเพ่ือพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคม และโครงสร้าง
พ้ืนฐานดิจิทัล รวมถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและการบริหารจัดเก็บข้อมูลในระบบคลาวด์ การส่งเสริมการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะ ตลอดจนการสร้างบุคลากรดิจิทัลที่มีทักษะสูง โดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและวิศวกร 
ระบบคลาวด์ เพื่อรองรับการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มตัวและเมตาเวิร์สที่แผ่ขยายกว้างขึ้นเรื่อย ๆ  
ผลคือบริษัทจัดเก็บข้อมูลในระบบคลาวด์จ านวนมากเลือกมาลงทุนในไทยเพ่ือพัฒนาศูนย์บริหารจัดเก็บข้อมูล 
ในระบบคลาวด์ ท าให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางบริการด้านการจัดเก็บข้อมูลในระบบคลาวด์ที่น่าดึงดูดมากท่ีสุด
ประเทศหนึ่งในภูมิภาค ต้องขอขอบคุณญี่ปุ่นส าหรับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและความช่วยเหลือที่ผ่านมา 
ซึ่งมีส่วนท าให้ไทยมายืนอยู่ตรงจุดนี้ 
 
๒๐. เราภูมิใจที่ระบบการธนาคารของเราเป็นหนึ่งในระบบธนาคารที่ก้าวหน้ามากท่ีสุด เราเป็นหนึ่งในประเทศ
แรก ๆ ที่ใช้ระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ส าเร็จ เรียกว่าระบบพร้อมเพย์ ท าให้บุคคลและธุรกิจต่าง ๆ สามารถ
โอนเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีค่าใช้จ่าย การจ่ายบิล การแลกเปลี่ยน
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เงินตรา และการลงทุนส่วนบุคคลก็สามารถท าในช่องทางออนไลน์ได้เช่นกัน ยิ่งไปกว่านั้น การเชื่อมระบบ 
พร้อมเพย์กับเพย์นาวระหว่างไทยกับสิงคโปร์ในปีที่ผ่านมา เป็นการเชื่อมระบบการช าระเงินดิจิทัลครั้งแรกของ
โลก เราได้เชื่อมระบบในลักษณะเดียวกันกับญี่ปุ่น กัมพูชา มาเลเซีย และอินโดนีเซียแล้วเช่นกัน เราหวังว่าจะ
สามารถเชื่อมต่อระบบกับประเทศอ่ืน ๆ เพิ่มเติม โดยเฉพาะในเอเปค ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายของเราที่จะสร้าง
ความเชื่อมโยงทางดิจิทัล และเป็นเป้าหมายของเราว่าในอีกไม่ก่ีปีข้างหน้า เศรษฐกิจดิจิทัลจะมีสัดส่วนถึง 
หนึ่งในสามของ GDP ทั้งหมด 
 
๒๑. ประกำรที่สอง เรำต้องสนับสนุนระบบพหุภำคีต่อไปเพรำะไม่มีประเทศใดจะสำมำรถรับมือและจัดกำร
กับควำมท้ำทำยเหล่ำนี้ได้เพียงล ำพัง ไทยสนับสนุนระบบพหุภาคีอย่างแน่วแน่เสมอมาและจะยังคงสนับสนุน
ต่อไป เพราะไทยเชื่อมั่นอย่างที่สุดว่าสิ่งนี้จะเป็นปัจจัยส าคัญหากเราต้องการสร้างประชาคมระหว่างประเทศ 
ที่เอ้ือต่อการเจริญเติบโต การพัฒนาที่ยั่งยืน และสันติภาพ เพราะในเวทีระหว่างประเทศ ทุกประเทศอยู่บน
พ้ืนฐานที่เท่ากัน ไม่ว่าจะเป็นประเทศใหญ่หรือเล็ก ไทยพร้อมที่จะท าหน้าที่ของเราเพ่ือสนับสนุนแนวคิดพหุภาคี
และขับเคลื่อนความร่วมมือระดับพหุภาคีต่อไปให้มากที่สุด 
 
๒๒. เอเปคเป็นอีกเวทีหนึ่งที่ไทยจะสามารถแสดงการสนับสนุนระบบพหุภาคีได้ ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม
เอเปคปี ค.ศ. ๒๐๒๒ ไทยรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ขับเคลื่อนงานของเอเปคในปีนี้ หากจะกล่าวตามตรง การท างาน
ของไทยในฐานะเจ้าภาพเอเปคปีนี้ไม่ง่ายเลยด้วยสถานการณ์โลกปัจจุบันและผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
อย่างมหาศาลที่ตามมา หลังจากท่ีผ่านมาแล้วเกือบครึ่งทาง แต่ไทยไม่ย่อท้อและขอยืนยันอีกครั้งหนึ่ง 
ถึงความมุ่งมั่นที่ไม่เปลี่ยนแปลงของไทยที่จะท าให้เอเปคยังคงเดินหน้าต่อ เพ่ือให้เอเปคมีผลลัพธ์ที่มีความหมาย
และเป็นรูปธรรมในปีนี้ เพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนในเอเชีย-แปซิฟิกทุกคน 
 
๒๓. ตั้งแต่ก่อตั้งเอเปค เอเปคได้บ่มเพาะความคิดดี ๆ หลายเรื่องและเสนอแนวทางท่ีสร้างสรรค์และใช้ได้จริง  
เพ่ือแก้ปัญหาที่ซับซ้อนหลายประการ โอกาสของเอเปคมาถึงอีกครั้งที่จะรวมพลังกัน แสดงความเป็นผู้น า  
และส่งเสียงเป็นเสียงเดียวกันเพ่ือแก้ปัญหาเศรษฐกิจโลก เราจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวก 
ที่จะยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนได้หรือไม่ เรามีเวทีที่จะท ามันแล้ว ที่เหลือก็ข้ึนอยู่กับการตัดสินใจ
ของพวกเรา 
 
๒๔. ภายใต้หัวข้อหลัก “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” ไทยมุ่งจะส่งเสริมการค้าและการลงทุน 
ที่เปิดกว้างสู่โอกาส เชื่อมโยงภูมิภาคอีกครั้งในทุกมิติ และน าพาเอเปคไปสู่การเจริญเติบโตที่สมดุล ครอบคลุม และ
ยั่งยืน ภายหลังโควิด-๑๙ เพ่ือด าเนินการตามเป้าหมายในวิสัยทัศน์ปุตราจายา ค.ศ. ๒๐๔๐ และแผนปฏิบัติการ 
อาโอทีอาโรอา โดยมี BCG เป็นแนวคิดพ้ืนฐาน 
 
๒๕. ภายใต้หัวข้อหลักท่ี ๑ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์” ไปสู่โอกาส ไทยผลักดันให้มกีารริเริ่มการทบทวนการหารือ
เรื่อง FTAAP (เอฟแทป) ผ่านมุมมองของโลกหลังโควิด-๑๙ โดยค านึงถึงประเด็นการค้าและการลงทุนใหม่ ๆ    
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เช่น เศรษฐกิจดิจิทัลและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ไทยหวังว่าจะมีการต่อยอดงานดังกล่าวในปีต่อ ๆ ไป ที่ส าคัญท่ีสุด 
การเปิดเสรีและการอ านวยความสะดวกการค้าและการลงทุน การลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน และ 
การรวมตัวทางเศรษฐกิจ ยังคงเป็นหัวใจส าคัญของเอเปคที่จะท าให้ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกกลายเป็นภูมิภาค 
ที่เปิดกว้าง มีพลวัต พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และมีสันติภาพตามวิสัยทัศน์ปุตราจายา ค.ศ. ๒๐๔๐ 
 
๒๖. ภายใต้หัวข้อหลักที่ ๒ “เชื่อมโยงกัน” ในทุกมิต ิไทยมุ่งจะเชื่อมโยงภูมิภาคเข้าด้วยกันอีกครั้ง  
ในการนี้ ไทยได้จัดตั้งคณะท างานเฉพาะกิจขึ้นโดยเฉพาะเพ่ือหาแนวทางที่จะรื้อฟ้ืนการเดินทางข้ามพรมแดน 
ในภูมิภาคอย่างปลอดภัยและไร้รอยต่อ ข้อริเริ่มต่าง ๆ ล้วนมีข้ึนเพ่ือหารือประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
การใช้ใบรับรองการฉีดวัคซีนร่วมกันได้ในเอเปค และการขยายขอบเขตการใช้บัตรเดินทางของนักธุรกิจในเอเปค  
เป็นต้น 
 
๒๗. ภายใต้หัวข้อหลักท่ี ๓ “สู่สมดุล” ในทุกทาง ไทยผลักดันการส่งเสริมการเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม     
โดยจุดมุ่งหมายประการหนึ่งที่ส าคัญส าหรับไทย คือการท าให้ MSMEs ธุรกิจที่น าโดยสตรี และธุรกิจเล็ก ๆ  
ซึ่งล้วนเป็นพื้นฐานส าคัญของเศรษฐกิจของเรา สามารถเข้าถึงตลาดและเงินทุนได้มากขึ้น เพื่อให้พวกเขามี
ความสามารถในการแข่งขันและมีโอกาสที่จะเติบโต นอกจากนี้ ไทยเสนอให้มกีารรับรองเอกสารระดับผู้น า  
ชื่อว่า “เป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจบีซีจี” ซึ่งเป็นเอกสารที่จะวางรากฐานการด าเนินงานของเอเปค 
ในระยะยาวด้านความยั่งยืนที่ครบถ้วนที่สุด ทั้งในด้านการปรับตัวและการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่ยั่งยืน และการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน  
สิ่งเหล่านี้สอดคล้องอย่างมากกับนโยบายการเติบโตสีเขียวของญี่ปุ่น และผมขอขอบคุณญี่ปุ่นที่สนับสนุนวาระ 
BCG ของไทยอย่างเต็มที ่
 
๒๘. ประกำรสุดท้ำยและส ำคัญที่สุด อย่างทีผ่มได้กล่าวไปแล้ว ภายใต้แนวคิด BCG ไทยเชื่อว่ากำรฟื้นฟู 
ทำงเศรษฐกิจจะต้องเกิดควบคู่ไปกับควำมยั่งยืน ไทยมุ่งม่ันที่จะท าให้มากขึ้นและดีขึ้นเรื่อย ๆ ผมจึงขอใช้
โอกาสนี้เชิญชวนภาคเอกชนมาร่วมมือกันเพ่ือบรรลุเป้าหมายนี้ เพราะทุกท่านคือผู้ขับเคลื่อนให้เกิดความยั่งยืน 
อย่างแท้จริง  
 
๒๙. ส าหรับประเทศไทย บนหนทางไปสู่ความยั่งยืน เราก าลังเปลี่ยนผ่านทางพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. ๒๐๕๐ และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. ๒๐๖๕ โดยเราได้เริ่มกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรม EV แล้ว และก าลังเร่ง
สร้างระบบนิเวศน์เพ่ือรองรับการเปลี่ยนผ่านดังกล่าว และในขณะที่ผมก าลังพูดอยู่นี้ มีเรือ EV อัจฉริยะล่องอยู่ใน
แม่น้ าเจ้าพระยาเพ่ือขนส่งผู้โดยสารทางน้ าเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนในระบบขนส่งมวลชนทางน้ าของเรา ไทยหวังว่า
ไทยจะเป็นหนึ่งในฐานการผลิต EV ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในอนาคตอันใกล้ การให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านการเงิน
และด้านวิชาการ ตลอดจนการถ่ายทอดทางเทคโนโลยี และการพัฒนาขีดความสามารถยังคงเป็นปัจจัยส าคัญต่อ



 - ๗ - 

การพัฒนาในด้านนี้ของเขตเศรษฐกิจก าลังพัฒนาเช่นไทยซึ่งต้องใช้ความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูง เราหวังว่าจะได้
ร่วมมือกับญี่ปุ่นในด้านนี้และด้านอ่ืน ๆ ต่อไป 
 
ผู้มีเกียรติทุกท่ำนครับ 
 
๓๐. เอเชียเป็นภูมิภาคที่ไม่เพียงแต่กว้างใหญ่และไม่หยุดนิ่ง แต่ยังยืดหยุ่นและเต็มไปด้วยทรัพยากรมากมาย  
ยังมีศักยภาพอีกมากที่ยังไม่ได้ใช้ ผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราทุกคนจะไม่ย่อท้อและยึดมั่นในปณิธานที่ได้ตั้งไว้ 
เพราะความเข้มแข็งของเอเชียคือความเป็นเอกภาพและการเติบโตไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  
เอเชียเป็นแผ่นดินแห่งความหวัง เอเชียเป็นสถานที่แห่งโอกาส ไทยก าลังท าหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ 
ในทุกระดับ เรามาจับมือกันเพ่ือท าให้ความมุ่งหวังอันท้าทายของเรากลายเป็นจริงขึ้นมาร่วมกัน ณ บัดนี้  
เรามีหน้าที่ต่อเด็กรุ่นใหม่ที่จะต้องสร้างโลกท่ีพวกเขาจะสามารถเติบโตและพัฒนาศักยภาพสูงสุดของตนเองได้ 
เพ่ือสร้างอนาคตของเขาเอง และนี่ “เป็นหน้ำที่ของพวกเรำทุกคนร่วมกันครับ” 
  
อะริกำโตโกะไซมัส ขอบคุณครับ 
 

   *  *  *  *  * 

กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

 
 
 


