CLMVT Forum 2018
“ทะยานสูอนาคตดวยการใชเทคโนโลยี” (CLMVT Taking-Off Through Technology)
วันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร
เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ
------------------------------------------------------------------------------------กระทรวงพาณิชยรวมกับหนวยงานพันธมิตร จัดงาน CLMVT Forum 2018 ภายใตแนวคิด “ทะยานสู
อนาคตดวยการใชเทคโนโลยี” (CLMVT Taking-Off Through Technology) ระหวางวันที่ 16-17 สิงหาคม
2561 ณ โรงแรมเซ็ น ทาราแกรนด และบางกอกคอนเวนชั น เซ็ น เตอร เซ็ น ทรั ล เวิล ด กรุง เทพฯ เพื่ อกระชั บ
ความสัมพันธดานเศรษฐกิจการคาการลงทุนในกลุมประเทศ CLMVT อันไดแก กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม
และไทย ใหแนนแฟนยิ่งขึ้น และเปนเวทีสรางความรวมมือในภูมิภาคใหเติบโตตอเนื่องและแขงขันไดทามกลาง
ความทาทายและบริบทเศรษฐกิจการคาโลกยุคใหม โดยมุงเนนการใชประโยชนจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี
ดิจิทัล มาชวยในการพัฒนาเศรษฐกิจทุกระดับอยางทั่วถึงและยั่งยืน
ในวันแรกของการจัดงานไดรับเกียรติจากพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานเปด
งานและกลาวปาฐกถาพิเศษ หัวขอ “การทะยานสูอนาคตของภูมิภาค CLMVT ดวยเทคโนโลยี” และยังไดรับ
ความสนใจจากตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ รวมทั้งสื่อจากประเทศ CLMVT รวมประมาณ 1,000
คน มารวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับการขยายความรวมมือและการคาการลงทุนระหวางกัน
โดยเฉพาะในดานที่เกี่ยวกับการประยุกตใชเทคโนโลยี และการพัฒนาธุรกิจออนไลน ซึ่งมีรายละเอียดสรุปการ
ประชุม ดังนี้
CLMVT Forum 2018 วันที่ 16 สิงหาคม 2561 มีประเด็นหลัก คือ “เทคโนโลยีกับการเปลี่ยนโลกการคาและ
การลงทุน” (Technology to Change Trade and Investment)
สรุปการเสวนาโดยผูเชี่ยวชาญ หัวขอ “การเชื่อมตอในยุคเทคโนโลยี”
(Experts Discussion: Connectivity in the Technological Era)
ความกาวหนาของเทคโนโลยีที่กาวกระโดด ชวยเชื่อมโยงแตละหนวยเศรษฐกิจ (เชน คน ธุรกิจ ประเทศ)
เขาดวยกันไดอยางรวดเร็ว และเสริมศักยภาพใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ อยางไรก็ตาม การพัฒนาและเติบโต
รวมกันตองกาวผานความทาทายในหลายประเด็น เชน ความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานของเทคโนโลยี ความ
แตกตางกันของทรัพยากรดานดิจิทัล (digital assets) และความพรอมของประชากรในภูมิภาคในการใชประโยชน
จากเทคโนโลยี (people’s readiness)

ดังนั้น ภาครัฐและเอกชนจําเปนตองรวมกันแกปญหาและอุปสรรค ดวยการสรางบรรทัดฐานกฎระเบียบ
รวมกัน (Intraregional level of data governance: Single policy or framework on data regulations)
เพื่อรองรับการขยายตัวและการเชื่อมโยงอยางไรรอยตอของภูมิภาค นอกจากความรวมมือกันระดับภูมิภาคแลว
การสรางทักษะและความพรอมทางเทคโนโลยี (digital skills and literacy) ใหประชาชนก็เปนเรื่องที่แตละ
ประเทศตองเรงดําเนินการ รวมถึงการวางรากฐานการศึกษาเพื่อใหคนสามารถนําเทคโนโลยีมาใช สามารถเรียนรู
และพัฒนาทักษะอยางตอเนื่อง พรอมรับความเปนไปของโลกและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อีกทั้ง
ตองใหความสําคัญกับการคุมครองขอมูล (data protection) การคุมครองทรัพยสินทางปญญา เพื่อใหเกิดการ
พัฒนาความคิดสรางสรรค ทั้งนี้ กฎระเบียบและการกํากับดูแลตองมีความสมดุล ไมปดกั้นการแลกเปลี่ยนขอมูล
และจํากัดศักยภาพของการพัฒนาเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลรวมกัน
สรุปการปาฐกถาพรอมรับประทานอาหารกลางวัน หัวขอ “การสรางความกาวหนารวมกันใน CLMVT”
(Luncheon Talk: Creating Shared Prosperity in CLMVT)
เศรษฐกิจภูมิภาค CLMVT เปน “ขุมทองของโอกาส” ที่เต็มไปดวยศักยภาพสําหรับการลงทุนและการทํา
ธุรกิจในอีก 15 ปขางหนา รวมถึงศักยภาพในการเปนศูนยกลางการคาของโลก ดวยขนาดประชากรที่สูงถึง
240 ลานคน และแนวโนมการเติบโตของกําลังซื้อของผูบริโภคที่แข็งแกรง นอกจากนี้ โครงสรางพื้นฐานรวมกัน
ของภูมิภาค อาทิ One Belt One Road ยังทําหนาที่เปนสะพานเชื่อมไทยกับกลุม CLMV และประเทศอื่นๆ ใน
อาเซียน ชวยสงเสริมการคาขายและสรางความกาวหนารวมกัน เพื่อเติบโตไปดวยกันอยางมั่นคง
ภาครัฐตองทําหนาที่ในการพัฒนาความสามารถทางการแขงขันของภาคเอกชนในชวงเวลาแหงความทา
ทายที่เต็มไปดวยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสมัยใหม และการแขงขันที่สูงขึ้นในตลาดโลกจากประเทศยักษ
ใหญอยางจีนและอินเดีย ภาครัฐและภาคเอกชนของ CLMVT ตองรวมมือกันพัฒนาความแข็งแกรงภายในภูมิภาค
ไมวาจะเปนการสรางสาธารณูปโภคพื้นฐานรวมกันเปนเครือขาย (Infrastructure - Digital - Energy
Connectivity) เพื่อเพิ่มศักยภาพและเชื่อมโยงการคารวมกันในภูมิภาค รวมถึงผลักดันการเรียนรูและทํางาน
รวมกั นอย างใกลชิ ดในระดับ ภูมิภ าค เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาภูมิภ าคและสรางความกาวหนารวมกันใน
CLMVT ในระยะยาวอยางยั่งยืน

สรุปการเสวนาคูขนาน หองที่ 1 หัวขอ “ระบบนิเวศการคาดิจิทัล: สิ่งที่ตองทําคืออะไร”
Digital Trade Ecosystem: What Needs to be Done?
ภูมิภาค CLMVT เปนภูมิภาคที่ยังมีโอกาสมหาศาลดานการคาดิจิทัลซึ่งมีการพัฒนาและเติบโตอยาง
รวดเร็ว เปนโอกาสในการสรางการพัฒนาที่ทั่วถึง (inclusiveness) การเขาถึงแหลงเงินทุน การเขาถึงตลาดของ
ภาคธุรกิจและผูบริโภค และการพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหมๆ ที่ตอบสนองและอํานวยความสะดวกทางธุรกิจ
อย า งไรก็ ตาม ยั ง มี ความท า ทายที่ CLMVT ตองเรงดําเนิน การรว มกัน เชน การปลูก ฝงทัศนคติ
(mindset) การสรางความรูความเขาใจทางดิจิทัล (digital literacy) การสรางความเชื่อใจ (trust) ระหวางผูซื้อ
ผูขายตลอดหวงโซการคาดิจิทัลทั้งในและระหวางประเทศ การกําหนดมาตรฐานรวมที่สามารถใชไดในทุกประเทศ
CLMVT และการพัฒนาปจจัยเสริมดานอื่นๆ เชน ระบบขนสงและโลจิสติกส กระบวนการศุลกากร กฎหมายและ
กฎระเบียบ ไปพรอมกันดวย
สรุปการเสวนาคูขนาน หองที่ 2 หัวขอ “จากการคาออฟไลนสูออนไลน: โอกาสของ CLMVT ในการคาการ
ลงทุนผานดิจิทัลแพลตฟอรม”
From Offline to Online: CLMVT Opportunities in Trade and Investment through Digital Platform
ดิจิทัลแพลตฟอรม (Digital Platform) จะเปนเครื่องมือในการสรางโอกาสทางธุรกิจใหแกผูประกอบการ
รายเล็กและบุคคลธรรมดา ทั้งในมิติของพื้นที่ (เชื่อมโยงภูมิภาคสูโลก) และมิติของธุรกิจ (เชื่อมโยงและจับคูธุรกิจ
ไดหลากหลาย ตั้งแต B2C B2C B2B B2G) โดยตองพัฒนาสภาพแวดลอม (ecosystem) ไปพรอมกันทั้งระบบ
เพื่อกระตุนใหเกิดรูปแบบธุรกิจใหมๆ ที่เกื้อกูลและสนับสนุนกันอยางไรรอยตอ รวมถึงสนับสนุนธุรกิจการคาปลีก
ยุคใหม (new retail) ที่เชื่อมโยงออฟไลนและออนไลนเขาดวยกัน ซึ่งเปนแนวโนมในขณะนี้
นอกจากนี้ ควรใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบ big data ที่ชวยใหผูประกอบการเขาถึงขอมูลได
สะดวกขึ้น เพื่อใชประโยชนในการทําธุรกิจและการตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งจําเปนตองมีการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และกฎระเบียบในภูมิภาค CLMVT เพื่อรองรับพลวัตรของเศรษฐกิจดิจิทัล ตลอดจนการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อใหคนรุนใหมเรียนรูการใชประโยชนจากเทคโนโลยี และสามารถสนองตอบรูปแบบการทํางาน
ที่จะเปลี่ยนไป
สรุปการเสวนาของรัฐมนตรี หัวขอ “กาวตอไปของเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาค CLMVT”
Ministerial Conversation: What’s Next for CLMVT Digital Economy?
กาวตอไปของเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาค CLMVT มีโอกาสและความทาทายจากเทคโนโลยีดิจิทัลหลาย
ประการ เชน ความแตกตางของระดับในการพัฒนาของแตละประเทศ ความสอดคลองของนโยบายและการ

ดําเนินงานภาครัฐ การมีสวนรวมของภาคเอกชน กฎระเบียบที่แตกตางกันและไมรองรับการเปลี่ยนแปลง ปญหา
บุคลากรและธุรกิจแบบดั้งเดิมไมสามารถปรับตัวได โครงสรางพื้นฐานทางดิจิทัลไมเพียงพอและยังไมเชื่อมโยงกัน
ทั้งนี้ในการเสวนามีขอเสนอใน 5 ประเด็น เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ไดแก
1. จัดทําแผนแมบทดานเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาค CLMVT
2. สงเสริมการมีสวนรวมและความรวมมือจากภาคเอกชนใหมากขึ้น
3. เชื่อมโยงโครงสรางพื้นฐานทางดิจิทัล
4. พัฒนากฎระเบียบและมาตรฐานดานดิจิทัลของภูมิภาคใหสอดคลองกัน
5. พัฒนาบุคลากรและอํานวยความสะดวกในการเคลื่อนยายบุคลากร รวมทั้ง Quick Win ที่อาจเปนไปได
เชน โครงการ CLMVT Sister Smart City และโครงการ CLMVT Startups & Young
Entrepreneur (Networking & Exchange)
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