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รองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีกระทรวงด้านเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม
รัฐมนตรีกระทรวงด้านเศรษฐกิจดิจิทัล
รัฐมนตรีกระทรวงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จากประเทศกัมพูชา สปป.ลาว สหภาพเมียนมา เวียดนาม และไทย
เอกอัครราชทูต
ผู้แทนรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ
ผู้นาทางธุรกิจ
และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพ
 ขอต้อนรับมิตรสหายจากหลายประเทศที่มาร่วมงาน CLMVT Forum
2018 ในวันนี้ ซึ่งเมื่อสองปีที่แล้ว เราได้มาร่วมแสดงพลังกันในการผลักดันความร่วมมือ
เพื่อ “การเติบโตไปด้วยกัน (Shared Prosperity)” ซึ่งทาให้เกิดความร่วมมือต่างๆ ที่จะเป็น
ปัจจัยในการยกระดับศักยภาพของแต่ละประเทศให้เจริญก้าวหน้าขึ้น
 รั ฐบาลไทยมีความยินดีอย่างยิ่งที่ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม CLMVT
Forum 2018 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่ อนการสร้างความเชื่อมโยง (Connectivity)
อย่างใกล้ชิดและแนบแน่นตลอดห่วงโซ่คุณค่า ทั้งภายใน CLMVT และภายนอก รวมทั้ง
เพื่อสร้างเครือข่ายของผู้นาทางธุรกิจ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผู้กาหนดนโยบาย นักวิชาการ
และเยาวชนคนรุ่นใหม่ในภูมิภาค CLMVT ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนโลก เพื่อส่งเสริม
ความเจริ ญก้ าวหน้ าร่ วมกั น สอดคล้ องกับหลั กการพั ฒนาอย่ างยั่ งยื น ด้วยแนวคิ ดหลั ก
ของการประชุมคือ “การทะยานสู่อนาคตของภูมิภาค CLMVT ด้วยเทคโนโลยี” (CLMVT
Taking-Off Through Technology)
 ผมขอยื นยันว่า ประเทศไทยยึดมั่นในหลั กการ stronger together
โดยการเคารพและเกื้ อ กูล กั นแบบ win-win รวมถึง การกระจายโอกาสให้ ทั่ ว ถึ ง
(Inclusive Growth) ดังนั้น การแข่งขันและความร่วมมือจะต้องดาเนินควบคู่กันไปอย่างสมดุล
จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และนาไปสู่การเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
/ เป็นที่น่า...
 เป็นที่ น่าภาคภู มิใจว่ากลุ่ม CLMVT ของเราได้รั บความสนใจจากทั่วโลก
ในฐานะของภูมิภาค ที่มีศักยภาพทางการค้าและการลงทุน ดังจะเห็นได้จากนโยบาย
Look East ของชาติตะวันตกและอินเดีย รวมถึงนโยบาย Look South ของจีน ญี่ปุ่น
และเกาหลีใต้ ดังนั้น CLMVT จึงควรมีเวทีหารือทิศทางอนาคตร่วมกัน และประสานเสียงกัน
เพื่อร่วมมือกับนานาประเทศโดยรอบ ซึ่งเวที CLMVT Forum จะเป็นการหารือ
ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการส่งเสริมความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อภายใน CLMVT
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-2(Seamless Connectivity) ด้วยการนาของภาคเอกชนและวิชาการเป็นหลัก เพื่อปรับตัว
รองรั บ เศรษฐกิ จ ยุ ค ใหม่ ไ ปพร้ อ ม ๆ กั น โดยไม่ มี ช่ อ งว่ า งในการพั ฒ นา เพื่ อ ก้ า วไป
สู่การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน ที่เชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าจากภูมิภาคสู่ตลาดโลก
 โดยภาคเอกชนและวิชาการจะมีบทบาทสาคั ญมากขึ้น ในฐานะผู้สร้าง
นวัตกรรมและใช้นวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ รวมถึงเป็นแกนกลางประสานภาคส่วนต่างๆ
ให้เ ดินไปในทิ ศ ทางเดีย วกัน วันนี้ ท่ า นทั้ งหลายซึ่งเป็นผู้ มี วิสั ย ทั ศ น์ มี ค วามเชี่ย วชาญ
จึงต้ อ งมาระดมสมอง ระดมความคิ ด และประสบการณ์ ร่ ว มกั น ว่า เราจะขับ เคลื่ อ น
ความร่วมมือกันอย่างไรในการกาหนดทิศทางการดาเนินงานเพือ่ ให้ ๕ ประเทศสามารถแข่งขันได้
โดยการประชุมในวันนี้จะครอบคลุมใน ๒ มิติ คือ การพัฒนาที่ทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้า
 ผมจึ งขอให้ทุ ก ท่ า นร่ ว มกั น เสนอแนะแนวทางการปรั บ ตั ว รั บ บริ บทใหม่
ภายใต้ การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งก้ า วกระโดดของเทคโนโลยี ซึ่ ง เศรษฐกิจ ของ CLMVT
มีการยึดโยงกัน เสมือนผ้าผืนเดียวกัน การที่จะขยับปรับตัว จึงต้องอาศัยการประสานงาน
ที่ใกล้ชิด เพื่อที่จะดึงดูดและปรับใช้เทคโนโลยีให้ได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะสาหรับคนรุ่นใหม่
ที่จะเป็นพลังสาคัญของเราต่อไป
ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ
 โลกได้เข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 แล้ว ซึ่งเป็นยุคแห่งการหลอมรวม
ของเทคโนโลยีหลายสาขา ทั้งเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีกายภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพ
ทาให้วิถีชีวิตและการทาธุรกิจเปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตร อุตสาหกรรมหรื อบริการ
การตื่ น ตั ว ให้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงจึ ง เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ มาก ซึ่ ง ไม่ ส ายเกิ น ไปที่ จ ะเริ่ ม
ตั้งแต่ตอนนี้ ดังนั้น พวกเรา CLMVT ต้องพร้อมกันยกระดับศักยภาพทางเทคโนโลยี
ให้ได้เร็วที่สุด
/ โดยที่เทคโนโลยี...
 โดยที่เทคโนโลยีมีผลกระทบเป็นอย่างมากต่อการผลิต รวมทั้งกระบวนการ
ก่อนและหลั งการผลิ ต โดยธุ รกิจจะเติบโตด้ วยการใช้องค์ ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ แทนการผลิตสินค้าปริมาณมากๆ ด้วยแรงงานราคาถูกที่จะหมด
ความส าคั ญลง โดยเฉพาะเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล สามารถช่ วยท าให้ ธุ รกิ จสร้ างสรรค์ สิ นค้ า
และบริ การได้ ตรงตามความต้ องการของลู กค้ าเฉพาะราย (Customization) ได้ มากขึ้ น
และรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน และในบริบทของ CLMVT
เทคโนโลยีสามารถถูกนามายกระดับภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปตลอดห่วงโซ่
ซึ่งจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
 ภาคธุร กิ จควรประยุ กต์ใ ช้เ ทคโนโลยี ดิ จิทั ล กั บกระบวนการต่า งๆ ของ
ธุรกิจ (Digital Transformation) เพื่อยกระดับและเพิ่ มประสิทธิภาพธุรกิจ ตั้งแต่ต้น น้า
จนถึงปลายน้า ตั้งแต่การออกแบบและคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ
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-3ของผู้บริโภค การผลิตสิ นค้าและบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การกระจายสินค้า
และการตลาดที่ เข้าถึงผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม รวมถึง การให้บริการหลังการขายที่สามารถ
สร้ า งประสบการณ์ ใ หม่ ๆ ให้ ลู ก ค้ า ได้ ทั้ ง หมดนี้ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ธุ ร กิ จ ไม่ ว่ า จะเล็ ก หรื อ ใหญ่
ต้องนาไปปรับใช้เพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันของตนเองในยุคเศรษฐกิจใหม่ได้
 ในขณะเดียวกัน กระบวนการเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัล (digitalization) ได้ส่งผลให้
เกิ ดการค้ ารู ปแบบใหม่ มี การท าการค้ าผ่ านช่ องทางออนไลน์ มากขึ้ น เราจึ งต้ องสร้ าง
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการค้าในรูปแบบใหม่ให้ ได้มากที่สุด ซึ่งรวมถึงการสร้างระบบ
ขนส่งโลจิสติกส์ และการชาระเงินข้ามพรมแดนแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สะดวกและปลอดภัย
รวมทั้ ง การพั ฒ นาความเชื่ อ มโยงทางระบบดิ จิ ทั ล ระหว่ า งประเทศ และการสร้ า ง
ความเชื่ อ มั่ น ในการซื้ อ ขายผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ วั น นี้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญจากหลากหลาย
หน่ ว ยงานจะได้ ม าแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น เพื่ อ เตรี ย มการรองรั บ การเปลี่ ย นแปลง
ที่เกิดขึ้น โดยภาครัฐจะปลดล็อคและปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรค
ต่อการสร้างสรรค์ไอเดียของภาคธุรกิจ

/ ภาคบริการ...
 ภาคบริ ก ารก็ เ ป็ น อี ก สาขาหนึ่ ง ที่ จ ะเปลี่ ย นรู ป แบบไป ซึ่ ง เป็ น ผลจาก
การเข้ามาของเทคโนโลยีสมัยใหม่ เห็นได้ชัดจากภาคบริการทางการเงิน จากการเข้ามา
ของธุรกิจฟินเทค นอกจากนี้ ธุรกิจบริการอื่นๆ ก็กาลังเร่งปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยีสมัยใหม่
ก่ อ ให้ เ กิ ด รู ป แบบการท าธุ ร กิ จ แบบใหม่ โดยเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ยั ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลดี
ต่อผู้บริโภค ที่จะได้รับการบริการที่รวดเร็ว สะดวก และราคาถูกลง ดังนั้น ภาคธุรกิจ
จาเป็นต้องปรับตัวและหันมาใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้มากขึ้น รวมถึงภาครัฐ
ก็ ต้ อ งปรั บ ใช้ เ ทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ เ ช่ น กั น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อรองรับธุรกิจใหม่
 ทั้ งนี้ ธุ รกิจด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative economy) หรื อธุรกิจ
ที่ เกี่ยวข้ องกั บวั ฒนธรรมและความรู้ สึ ก เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ มี ศั กยภาพสู งของ
ภูมิภาค CLMVT เนื่องจากภูมิภาค CLMVT เป็นที่รู้จักของทั่วโลกถึงความคิดสร้างสรรค์
และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ดังนั้น คาถามที่สาคัญคือ เราจะทาอย่างไรในการนา
เทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนา หรือเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับธุรกิจสร้างสรรค์ของพวกเรา
เพื่ อ เติ ม เต็ ม ศั ก ยภาพของธุ ร กิ จ สร้ า งสรรค์ ใ ห้ ส ามารถเป็ น แรงขั บ เคลื่ อ นเศร ษฐกิ จ
ของภูมิภาคได้อย่างแท้จริง
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-4 สิ่งสาคัญ อีกประการหนึ่งที่ ผมอยากจะเน้น คือ เศรษฐกิจดิจิทัลจะต้อ ง
เติบโตควบคู่ ไปกับการเติบโตของเศรษฐกิจท้อ งถิ่น และการมีส่ วนร่วมของธุร กิจหรือ
ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลจะต้อ งเข้ามาสร้า งโอกาสให้ กลุ่มเหล่านี้
สามารถเข้าถึงโอกาสธุรกิจ ใหม่ๆ ช่วยเพิ่มช่องทางการตลาด และช่วยเรื่องการเข้าถึง
ข้อมูลที่สามารถนามาวิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจได้อย่างเต็มที่
 นอกจากนี้ เราจะต้องสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการหน้าใหม่ ๆ
(New Entrepreneur) ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และความคล่องตัว พวกเขา
เหล่ านี้ จะขึ้ นมาเป็ นนั กรบเศรษฐกิ จ ที่ สามารถสร้ างสรรค์ คุ ณค่ าใหม่ ๆ ในทุ กขั้ นตอน
ของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่มีช่องว่างให้เติมเต็มให้กับภูมิภาคของเรา
 ทั้ งนี้ ความท้าทายของ CLMVT ในบริบทของเศรษฐกิจยุ คใหม่ คือเราจะ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยียุคใหม่นี้ ในการเติบโตไปด้วยกันได้อย่างไร และนี่เป็นสิ่งที่

/รัฐบาลไทย...
รัฐบาลไทยให้ความสาคัญเป็นอย่างมาก ทุกประเทศใน CLMVT ควรสร้างเครือข่าย และ
พัฒนาผู้ประกอบการ ในเรื่องทักษะทางการค้าในยุคดิจิทัลร่วมกัน พร้อมทั้งมีการส่งเสริม
การสร้างสภาพแวดล้อมด้านการค้าแบบดิจิทัลร่วมกันทั้งภูมิภาค ซึ่งรวมถึงการมีแพล็ตฟอร์ม
e-commerce ของภูมิภาค การมีระบบขนส่งโลจิสติกส์ การชาระเงินข้ามพรมแดน และ
ความสอดคล้องของมาตรฐานและระบบปฏิบัติการระหว่างประเทศ ซึ่งระบบที่มีประสิทธิภาพนี้
นอกจากจะเพิ่มบทบาทแพล็ตฟอร์ม e-commerce ของภูมิภาคแล้ว ยังสามารถเชื่อมโยง
และขยายตลาดออนไลน์ให้สินค้าและบริการของ CLMVT กับ Global E-Marketplace
ของต่างประเทศด้วย
 นอกจากการสร้างความเข้มแข็งไปด้วยกันภายในภูมิภาค CLMVT ในเรื่อง
เศรษฐกิจใหม่ และ Digital Economy ที่กล่าวข้างต้นแล้ว เราต้องไม่ลืมที่จะแสวงหาและ
พัฒนาความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) กับประเทศที่มีศักยภาพนอกกลุ่ม
CLMVT เช่น จีน ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ฯลฯ ซึ่งมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวหน้ากว่า
เพื่อเติมเต็มมูลค่าและเป็น Best Practice ให้กับภูมิภาค CLMVT เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากสู่สากล (Local to Global) และการเติบโตอย่างสมดุล (Balanced Growth) ซึ่งเป็น
หัวใจส าคั ญของการเติบโตอย่ างทั่ วถึง (Inclusive Growth) เพื่ อไม่ ทิ้ งใครไว้ ข้างหลั ง
(No one is left behind)
ผู้มีเกียรติที่เคารพครับ
 ผมขอให้เราช่วยกันมองไปในอนาคต และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กันไว้ เพื่อสร้างโอกาสจากเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้พวกเราเท่าทันเทคโนโลยีใหม่ๆ ดังนั้น
เราจะต้องลงมือ ทางานร่วมกัน โดยงานประชุมในวันนี้จะเป็นการต่อยอดที่สาคัญ จาก
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