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 1 : เป้าหมายเชิงบูรณาการ 

 1) ภาคอุตสาหกรรม 
 ได้

ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศต่อประชากร 1 6,000 ดอลล่าร์ แต่ในทางกลบักนั ด้วย

1 เปอร์เซน็ต์ของไทย  สง่ผลให้

แรงงานในภาคอตุสาหกรรมมีแนวโน้ ด้วย หาก

ให้ประเทศไทยมี

“ ” 

เจริญเติบโตแบบก้ จะต้องมี  

จะให้การสนบัสนนุกบัทางฝ่ายไทยได้ในหลายๆด้าน 

อาทิเช่น ทางด้านนวตักรรม “Innovation Workshop”  อ 2 

ทางด้าน

อตุสาหกรรมอาหารและการเกษตรควบคู่ไปกับการสนบัสนนุการขยายตวัของมลูคา่อตุสาหกรรมของ

 

 
(  2) การให้ความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนา 

R&D) นบัว่า

ภาคอตุสาหกรรม ดงัเช่น 

ทย สนบัสนนุอยา่ง

ประสานความร่วมมือระหวา่งภาคอตุสาหกรรม ภาคการศกึษาและภาครัฐ อาทิเช่น การจดั

ให้มีการประชมุ “Round Table Conference on Human Resources Development” ถึง การ

วางมาตรการใน  “ ความร่วมมือพฒันาทรัพยากรบุคคลระหว่างไทย- ” 

รวมถึงการให้ความสนบัสนนุสถาบนัเทคโนโลยีไทย- ง สร้างผลงานออกมาอย่าง

ยาวนาน และ มีแนวคิด ในการพฒันาด้านการฝึกฝน



และพฒันาแรงงาน จะเป็น ากรบุคคล

ทางด้านวิศวกรรม โดยให้การสนบัสนนุ ระบบการทดสอบวดัระดบัฝีมือและระบบจดัลําดบั

คณุภาพการศกึษาทางด้านวิชาชีพ  

 และ

ประเทศไทย อย่างเช่น มหาวิทยาลยัและองค์กรทางด้านการ

หลายแห่งได้เข้ามาจดั วิจยั สง่เสริมความร่วมมือในด้าน

ดงักลา่ว ผ่านเครือข่ายพนัธมิตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงส่งเสริมให้คนไทยมีความสนใจใน

โดยการ ผู้ศกึษา  และผู้ เข้าทดสอบวดัระดบัความสามารถทาง

 นกัศกึษา ในประเทศ  ใน

การเข้าทํา  

 

ารให้ความร่วมมือด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
มีความสมัพนัธ์

กนัอย่างแนบแน่น และได้มีการช่วยเหลือ

เข้ามาลงทนุในไทยมากเป็นอนัดบัต้นๆ ประมาณ  

บริษัท และมีบริษัทของ - นบัได้ว่า

นมีบทบาทสําคญัในการพฒันาเศษฐกิจของประเทศไทย 

 จะ ตลอด จําเป็นต้องมีการพฒันาด้าน

ดําเนินงานด้านการจดัเก็บภาษี การปรับปรุงแก้ไข

รัฐบาล ใคร่อยากฝากถึงรัฐบาลไทย 

ช่วย

ทางด้านเศรษฐกิจของกลุม่ ของ

ในประเทศไทย หรือ ทางสถาน

ในประเทศไทยมีความยนิดีให้ความช่วยเหลือแก่ ให้การสนบัสนนุงาน

ในด้านต่างๆ พร้อมๆกบัการ ความสมัพนัธ์ระหว่างรัฐบาลไทยกบักลุม่บริษัท

 

 



 

 2 : เป้าหมายในสาขาเฉพาะ 
4) 

 
บรรลถุึงเป้าหมายจากการรวมตวัของประเทศสมาชิกในกลุม่อาเซียนให้ภมิูภาคโดยรวม

มีการ  เข้าด้วยกนั ได้แก่ ทางด้านถนน 

ลากร และจะเป็นการ

นอกเหนือ มีการพฒันาทางด้าน เป็นการ

เป็นการผลกัดนัประเทศไทยให้เป็นศนูย์กลาง

ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะ โดยมุ่งเน้นการจดัสรรแบ่งงาน

 

ด้าน

ประเทศ ได้รับความน่ และ

มากกวา่ น้อยกว่า ได้ให้

ความสําคญัในการสนบั , 

รถไฟทางไกล, การพฒันาโครงการทวาย, , การใช้ประโยชน์จากข้อมลูเชิง

ICT) ยงัพร้อมให้ความร่วมมือใน

ด้านกายภาพ ด้านกฎระเบียบ และด้านประชาชนร่วมกันผ่าน ของ 

“Japan-Mekong Connectivity Initiative” ทาง

สงูสดุ รวมถึงมาตรการการ

ป้องกันภยัแล้งโดยมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการ  เป็นต้น 

 

 
ใน คาดว่าการผลิต

ก๊าซธรรมชาติภายในประเทศจะลดน้อยลง 

พลงังานโดยมีการแสวงหาแหล่งพลงังานอนัหลากหลายจากแหล่งต่างๆมาทดแทน และการสง่เสริมการ

CO ยงัคงเป็นปัญหาตามปริมาณ

โดยมี มี



ไม่ถกูหลกัการ ก่อให้  

 มีแนวคิด “เวทีสนทนา”ระหว่างภาครัฐและ

จะเชิญ เ ยวข้องกบัการใช้พลงังานเข้าร่วมด้วย โดยใช้กรอบ “Energy Policy 

Dialogue” สําหรับ

คาร์บอนไดออกไซด์  อยากให้มีการสง่เสริมในรูปแบบโครงการ มีลกัษณะเฉพาะภายใต้ความร่วมมือ

แบบทวิภาคีไทย- เรียกว่า กลไกเครดิตร่วม (JCM) จะ

พฒันา จะพิจารณาให้มีความเหมาะสมกบั

ะสทิธิภาพ ยงั

จดัการของเสียรวมถึงการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ 

 

มือสนับสนุนการยกระดับของอุตสาหกรรมการบริการ 
 จากอตัราสว่นของจํานวนแรงงานและระดบัมาตรฐานของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศของ

อตุสาหกรรมการบริการในประเทศไทยยงัคง อยู ่

ไทย ควรจะต้องมีการขยายและยกระดบัอตุสาหกรรมการบริการ จากงานทางด้านบริการใน

 

 โดยผ่านการพิจารณาหารือกบั

ฝ่ายไทยในรูปแบบต่างๆ เช่น ทาง

ตอบสนองความต้องการของสงัคมแบบใหม่ รวมไปถึงทางด้านการเงิน การคมนาคม การไปรษณีย์และ 

ICT) นบัว่าเป็นการสนบัสนนุทางด้านเศรษฐกิจโดย  

 

 
 ธรุกิจข ใน

แต่ละสาขาธรุกิจจะสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจด้วยการสนบัสนนุโอกาสในการทําธุรกิจโดยให้บคุคลากร

เป็นผู้ดงึเอาศกัยภาพ ต่างๆ คญัของ”

ห่วงโซอ่ปุทาน” เปิดรับฟังความคิดเหน็

และความต้องการรวมถึงการพิจารณาให้การสนบัสนนุทางด้านการเงินแก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม

และผู้ประกอบการใหม่  

 า “นวตักรรม” 

“ ” 



ประเทศกําลงัพัฒนาในด้าน “Embassy Pitch” จะร่วมมือกบัทาง

รัฐบาลไทยไปพร้อมๆกับการประสานความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่และผู้ประกอบการ

ธรุกิจรายใหญ่  

 

 

 3   
 8) การให้ความร่วมมือในการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ และการสร้างความรู้สึกปลอดภัย

 
นบั แต่ปี  

แนวทางในการ

มาก ประชากรทกุระดบัในสงัคม ประเทศไทยยงัคงมีโจทย์

ๆ  อาทเิช่น  การสร้างเสริมสขุภาพ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทํางานของแรงงาน การ

สร้างความปลอดภยัในการจราจร การแก้ปัญหา  การดแูลผู้สงูอาย ุรวมไปถงึการสร้าง

งานให้แก่ผู้สงูอายแุละผู้พิการ  เป็นต้น 
มีความยินดีให้การช่วยเหลือแก่ประเทศไทยด้วยการ

มนาหรือการสนบัสนนุความ

เน้นการพฒันาศกัยภาพของมนษุย์ 
 

 

 4  
( ) ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-  
 ของการสถาปนาความสมัพนัธ์ทางการทตูระหว่างประเทศ

แนวคิด เป็นประโยชน์ ทางด้านวฒันธรรมและ

การศึกษาและกิจกรรมอนัหลากหลาย  กรุ

แนวคิด จดักิจกรรมไปยงั ต่างๆ ในไทย ด้วย เป็นการเฉลมิฉลองปีแหง่

ความสมัพนัธ์ฯ  โดยคํานึงถงึสถานการณ์ในสงัคมไทยหลงัการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภมิูพลอดลุยเดช  ยงัมี



เตรียมความพร้อมไปสู่การแขง่ขนักีฬาโอลมิปิกและพาราลมิปิก ณ กรุงโตเกียว ในปี พ.ศ. 

 อีกด้วย  และ จะขอ งกัน

และกัน รวมถึงการสร้างความสั โดยจะมี

กนัในด้านต่างๆ 

 

 

 

  

ตะวันออก 
ของไทย

ประกอบกบั -ระยองและตามมาด้วย  

เดินหน้าตอ่ไป จงึมีการ

านกงสลุใหญ่ในจงัหวดัชลบรีุอีกด้วย 

 

 

*  *  * 

ในฐานะ “ทีมซะโดะชมิะ” 

ข้าพเจ้ามีความ

 

 


