นายกรัฐมนตรีกลาวปาฐกถาพิเศษในงาน CLMVT Forum 2018
กระตุนการใชเทคโนโลยีดิจิทัลสรางโอกาสทางธุรกิจพรอมสงเสริมการพัฒนาอยางทั่วถึง
กรุงเทพฯ – นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา เปนประธานในพิธีเปดงาน CLMVT Forum
2018 ซึ่งจัดโดยกระทรวงพาณิ ชย รว มกั บหนวยงานพันธมิตร ภายใตแนวคิด “ทะยานสูอนาคตดวยการใช
เทคโนโลยี” (CLMVT Taking-Off Through Technology) ระหวางวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม
เซ็ น ทาราแกรนด และบางกอกคอนเวนชั น เซ็น เตอร เซ็น ทรัล เวิล ด กรุงเทพฯ เพื่อ กระชับ ความสั มพัน ธดา น
เศรษฐกิจการคาการลงทุนในกลุมประเทศ CLMVT อันไดแก กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย ใหแนน
แฟนยิ่งขึ้น รวมถึงสรางเครือขายของผูนําทางธุรกิจ ผูประกอบการรุนใหม ผูกําหนดนโยบาย นักวิชาการ และเยาวชนคน
รุนใหมในภูมิภาค CLMVT ในยุคที่เทคโนโลยีเขามาเปลี่ยนโลก เพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนารวมกัน โดยสอดคลองกับ
หลักการพัฒนาอยางยั่งยืน
ทั้ งนี้ พลเอกประยุ ทธ ได กล าวปาฐกถาพิเศษในหัวขอ “การทะยานสูอ นาคตของภูมิภ าค CLMVT ดว ย
เทคโนโลยี” โดยกลาววา กลุม CLMVT ไดรับความสนใจจากทั่วโลกในฐานะภูมิภาคที่มีศักยภาพทางการคาและการ
ลงทุน ดังจะเห็นไดจากนโยบาย Look East ของชาติตะวันตกและอินเดีย รวมถึงนโยบาย Look South ของจีน
ญี่ปุน และเกาหลีใต ดังนั้น CLMVT Forum จึงเปนเวทีในการหารือทิศทางอนาคตรวมกัน และสงเสริมความเชื่อมโยง
แบบไรรอยตอภายใน CLMVT (seamless connectivity) ควบคูกับความรวมมือกับนานาประเทศ ดวยการนํา
ของภาคเอกชนและวิชาการเปนหลัก เพื่อปรับตัวรองรับเศรษฐกิจยุคใหมไปพรอมๆ กัน เพื่อกาวไปสูการเปนตลาด
และฐานการผลิตเดียวกันที่เชื่อมโยงหวงโซมูลคาจากภูมิภาคสูตลาดโลก โดยภาคเอกชนและวิชาการจะมีบทบาท
สําคัญมากขึ้น ในฐานะผูสรางนวัตกรรมและใชนวัตกรรมในเชิงพาณิชย รวมถึงเปนแกนกลางประสานภาคสวน
ตางๆ ใหเดินไปในทิศทางเดียวกัน
นายกรัฐมนตรีกลาววา โลกไดเขาสูยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ซึ่งเปนยุคแหงการหลอมรวมของเทคโนโลยี
หลายสาขา ทั้งเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีกายภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพ ทําใหวิถีชีวิตและการทําธุรกิจเปลี่ยนไป
ไมวาจะเปนภาคเกษตร อุตสาหกรรมหรือบริการ CLMVT จึงตองพรอมกันยกระดับศักยภาพทางเทคโนโลยีใหได
เร็วที่สุด

ทั้งนี้ เทคโนโลยีมีผลกระทบเปนอยางมากตอการผลิต รวมทั้งกระบวนการกอนและหลังการผลิต โดยธุรกิจจะ
เติบโตดวยการใชองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคแทนการผลิตสินคาปริมาณมากๆ ดวย

แรงงานราคาถูกที่จะหมดความสําคัญลง เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถชวยทําใหธุรกิจสรางสรรคสินคาและบริการไดตรง
ตามความตองการของลูกคาเฉพาะราย (customization) ไดมากขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะชวยเพิ่มความไดเปรียบใน
การแขงขัน และในบริบทของ CLMVT เทคโนโลยีสามารถถูกนํามายกระดับภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ซึ่งจะสงผลดีตอคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
ในส ว นของภาคธุ ร กิ จ ควรประยุ ก ต ใ ช เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล กั บ กระบวนการต า งๆ ของธุ ร กิ จ (digital
transformation) เพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ ตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา ตั้งแตการออกแบบและคิดคน
ผลิตภัณฑใหมๆ เพื่อตอบโจทยความตองการของผูบริโภค การผลิตสินคาและบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
การกระจายสินคาและการตลาดที่เขาถึงผูบริโภคเฉพาะกลุม รวมถึงการใหบริการหลังการขายที่สามารถสราง
ประสบการณใหมๆใหลูกคาได ทั้งหมดนี้เปนสิ่งที่ธุรกิจ ไมวาจะเล็กหรือใหญตองนําไปปรับใชเพื่อเพิ่มความไดเปรียบ
ทางการแขงขันของตนเองในยุคเศรษฐกิจใหมได
ในขณะเดียวกันกระบวนการเปลี่ยนไปสูดิจิทัล (digital transformation) ไดสงผลใหเกิดการคารูปแบบใหม มี
การทําการคาผานชองทางออนไลนมากขึ้น จึงตองสรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการคาในรูปแบบใหมใหไดมากที่สุด
ซึ่งรวมถึงการสรางระบบขนสงโลจิสติกส และการชําระเงินขามพรมแดนแบบอิเล็กทรอนิกสที่สะดวกและปลอดภัย
รวมทั้งการพัฒนาความเชื่อมโยงทางระบบดิจิทัลระหวางประเทศ และการสรางความเชื่อมั่นในการซื้อขายผาน
ชองทางออนไลน โดยภาครัฐควรปลดล็อคและปรับปรุงกฎระเบียบตางๆ เพื่อไมใหเปนอุปสรรคตอภาคธุรกิจ
ภาคบริการเปนอีกสาขาหนึ่งที่จะเปลี่ยนรูปแบบไป ซึ่งเปนผลจากการเขามาของเทคโนโลยีสมัยใหม เห็น
ไดชัดจากภาคบริการทางการเงิน จากการเขามาของธุรกิจฟนเทค นอกจากนี้ ธุรกิจบริการอื่นๆ ก็กําลังเรงปรับตัวเขา
หาเทคโนโลยีสมัยใหม กอใหเกิดรูปแบบการทําธุรกิจแบบใหม โดยเทคโนโลยีสมัยใหมยังกอใหเกิดผลดีตอผูบริโภค
ที่จะไดรับการบริการที่รวดเร็ว สะดวก และราคาถูกลง ดังนั้น ภาคธุรกิจจําเปนตองปรับตัวและหันมาใชประโยชน
จากเทคโนโลยีสมัยใหมใหมากขึ้น รวมถึงภาครัฐก็ตองปรับใชเทคโนโลยีสมัยใหมเชนกัน เพื่อปรับปรุงการใหบริการ
แกประชาชนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อรองรับธุรกิจใหม
ในสวนของธุรกิจดานเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) หรือธุรกิจที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมและ
ความรูสึก เปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูงของภูมิภาค CLMVT เนื่องจากภูมิภาค CLMVT เปนที่รูจักของ
ทั่วโลกถึงความคิดสรางสรรค และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ดังนั้นคําถามสําคัญคือ จะทําอยางไรในการนํา
เทคโนโลยี ดิ จิ ทัล ไปพั ฒ นาหรื อเพิ่ มช องทางการตลาดใหกับ ธุร กิจ สรางสรรค เพื่อเติมเต็มศักยภาพของธุร กิจ
สรางสรรคใหสามารถเปนแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคไดอยางแทจริง

นายกรัฐมนตรีกลาวเนนวา เศรษฐกิจดิจิทัลจะตองเติบโตควบคูไปกับการเติบโตของเศรษฐกิจทองถิ่น และ
การมีสวนรวมของธุรกิจหรือผูประกอบการขนาดเล็ก ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลจะตองเขามาสรางโอกาสใหกลุมเหลานี้
สามารถเขาถึงโอกาสทางธุรกิจใหมๆ ชวยเพิ่มชองทางการตลาด และชวยเรื่องการเขาถึงขอมูลที่สามารถนํามา
วิ เ คราะห และใช ป ระโยชน ใ นการประกอบธุ ร กิ จ ไดอ ยา งเต็ม ที่ นอกจากนี้ ยั งต องสร างโอกาสทางธุ รกิ จให กั บ
ผูประกอบการหนาใหมทมี่ ีความคิดสรางสรรคและสามารถสรางสรรคคุณคาใหมๆ ใหกับเศรษฐกิจในภูมิภาค
ความทาทายของ CLMVT ในบริบทของเศรษฐกิจยุคใหม คือจะใชป ระโยชนจ ากเทคโนโลยียุค ใหมนี้ ในการ
เติบโตไปดวยกันไดอยางไร ทุกประเทศใน CLMVT จึงควรสรางเครือขายและพัฒนาผูประกอบการในเรื่องทักษะ
ทางการคาในยุคดิจิทัลรวมกัน พรอมทั้งมีการสงเสริมการสรางสภาพแวดลอมดานการคาแบบดิจิทัลรวมกันทั้งภูมิภาค
ซึ่งรวมถึงการมีแพล็ตฟอรม e-commerce ของภูมิภาค การมีระบบขนสงโลจิสติกส การชําระเงินขามพรมแดน
และความสอดคลองของมาตรฐานและระบบปฏิบัติการระหวางประเทศ ซึ่งระบบที่มีประสิทธิภาพนี้ นอกจากจะเพิ่ม
บทบาทแพล็ตฟอรม e-commerce ของภูมิภาคแลว ยังสามารถเชื่อมโยงและขยายตลาดออนไลนใหสินคาและ
บริการของ CLMVT กับ Global E-Marketplace ของตางประเทศดวย
นอกจากการสร างความเข มแข็ งไปด วยกั นภายในภู มิภาคในเรื่ องเศรษฐกิ จใหม และเศรษฐกิ จดิ จิ ทัลแล ว
CLMVT ตองแสวงหาและพัฒนาความรวมมือเชิงยุทธศาสตร (strategic partnership) กับประเทศที่มีศักยภาพนอกกลุม เชน
จีน ญี่ปุน อเมริกา ยุโรป ฯลฯ ซึ่งมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่กาวหนากวา เพื่อเติมเต็มมูลคาและเปน Best Practice
ใหกับภูมิภาค CLMVT ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสูสากล (local to global) และการเติบโตอยางสมดุ ล
(balanced growth) ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการเติบโตอยางทั่วถึง (inclusive growth) โดยไมทิ้งใครไวขางหลัง
พลเอกประยุทธยืนยันวาประเทศไทยยึดมั่นในหลักการ stronger together โดยการเคารพและเกื้อกูลกัน
แบบทุกฝายไดประโยชน (win-win) รวมถึงการกระจายโอกาสใหทั่วถึง (inclusive growth) ดังนั้น การแขงขันและ
ความรวมมือจะตองดําเนินควบคูกันไปอยางสมดุล จึงจะเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน และนําไปสูการเติบโตไป
ดวยกันอยางยั่งยืน
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