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ธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ ADB รายงานภาพรวมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของอาเซียนในช่วงปลายปี 2562 ที่เติบโตน้อยกว่า
ที่คาดการณ์ไว้ คือ 4.8 ในปี 2562 และ 4.9 ในปี 2563 จาก
เดิมที่คาดการณ์ไว้ที่ 4.9 และ 5.0 ตามล�ำดับ ส่วนหนึ่งเป็นผล
พวงมาจากสงครามการค้าและเศรษฐกิจโลกหดตัว อย่างไรก็ดี
แม้ว่าอาเซียนจะเติบโตในอัตราที่ชะลอตัว แต่ไม่ได้หมายความ
ว่าโอกาสทางธุรกิจจะลดลงตามไปด้วย เนื่องจากกลุ่มประเทศ
อาเซียนยังคงเดินหน้าเผชิญความท้าทายอย่างรอบคอบและ
เร่งพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน โครงข่ายไฟฟ้าและเครือข่ายดิจิทัล เช่น ล่าสุด เมียนมา
ได้เริ่มพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลโดยการส่งดาวเทียม
ขึ้นสู่อวกาศ เพื่อยิงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ด้วยตระหนักถึงความก้าวหน้าของอาเซียนมาโดยตลอด ธนาคาร
กรุงเทพในฐานะธนาคารชัน้ น�ำแห่งภูมภิ าคอาเซียน ทีม่ เี ครือข่าย
สาขาครอบคลุ ม 9 ใน 10 ประเทศอาเซี ย น และมี บ ริ ก าร
ทางการเงินครบวงจร จึงพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมการ
เป็น “อาเซียนที่ไร้รอยต่อ” โดยได้จัดสัมมนาใหญ่ประจ�ำปี AEC
Business Forum 2019 ภายใต้หัวข้อ “2020 : The Age of
ASEAN Connectivity” ด้วยหวังว่าความรูแ้ ละวิสยั ทัศน์เกีย่ วกับ
ทิศทางและกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจในอาเซียนของวิทยากรผูท้ รง
คุณวุฒิและผู้บริหารบริษัทชั้นน�ำระดับโลกและภูมิภาค จะท�ำให้
ลูกค้ามองเห็นโอกาสของตลาดที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลงและสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น
ธนาคารกรุงเทพเชือ่ มัน่ ว่าการให้บริการทางด้านการเงิน ธนาคาร
สามารถเชื่อมโยงลูกค้ากับโอกาสทางธุรกิจในอาเซียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ส�ำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์จะ
ศึกษาหรือใช้บริการทางการเงินในอาเซียนสามารถมาติดต่อขอ
ค�ำปรึกษาได้ที่ศูนย์ AEC Connect
“ธนาคารกรุงเทพ เพื่อนคู่คิด มิตรคู่เออีซี”

ไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์
รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ
บรรณาธิการบริหาร
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ธนาคารกรุงเทพ

เชื่อมนวัตกรรมการเงินภูมิภาค
มองบทบาทอาเซียนผู้นำ�เศรษฐกิจแห่งอนาคต
ธนาคารกรุงเทพ นับเป็นสถาบันการเงินชั้นน�ำที่ขับเคลื่อนและส่งเสริมการลงทุนใน
ภูมิภาคอาเซียน จัดสัมมนาใหญ่ประจ�ำปี AEC Business Forum 2019 ภายใต้หัวข้อ
‘2020 : The Age of ASEAN Connectivity’ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
เพื่อเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้แก่นักธุรกิจไทย
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ดร.ซ่ง เฉิง จือ
(Dr. Sung Cheng Chih)
คุณชาติศิริ โสภณพนิช
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

ไฮไลต์ ค รั้ ง นี้ คื อ การน� ำ เสนอความก้ า วหน้ า ล่ า สุ ด ของ
เศรษฐกิจอาเซียนในศตวรรษที่ 21 เจาะลึกทิศทางการเติบโต
และเทรนด์การค้าการลงทุน โดยมีวทิ ยากรผูท้ รงคุณวุฒแิ ละ
ผู้บริหารบริษัทชั้นน�ำเข้าร่วมอย่างคับคั่ง ณ โรงแรมเซ็น
ทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
คุณชาติศริ ิ โสภณพนิช กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ
จ�ำกัด (มหาชน) ปาฐกถาเปิดงาน AEC Business Forum
สะท้อนให้เห็นพัฒนาการของ AEC มีศักยภาพและทิศทางสู่
อนาคต โดยระบุว่า อาเซียน เริ่มก่อตั้ง AEC รวมเวลา 4 ปี
เป็นกลไกหลักที่เสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในอาเซียน
ให้มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก พร้อมยกระดับโครงสร้าง
พืน้ ฐานทัง้ ทางกายภาพและเครือข่ายดิจทิ ลั เชือ่ มโยงเศรษฐกิจ
และระบบการผลิตในภูมภิ าค สร้างโอกาสให้แก่ภาคธุรกิจอย่าง
มากมาย
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ปัจจัยสำ�คัญที่สร้างการเติบโต
ของอาเซียน ได้แก่ ประชากร
่ ความรูแ
วัยแรงงานทีมี
้ ละทักษะ
ด้านเทคโนโลยีจำ�นวนมาก
สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ดิจิทัลได้เป็นอย่างดี และการ
แปรเปลี่ยนไปเป็นสังคมเมือง
(Urbanization)

ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ ส ร้ า งการเติ บ โตของอาเซี ย น
ได้แก่ ประชากรวัยแรงงานที่มีความรู้และทักษะ
ด้านเทคโนโลยีจ�ำนวนมากสามารถขับเคลื่อน
เศรษฐกิจดิจิทัลได้เป็นอย่างดี การแปรเปลี่ยน
ไปเป็นสังคมเมือง (Urbanization) ซึ่งน�ำไปสู่
การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้นฐานที่สนองตอบการ
บริโภคและการใช้ชีวิต อาทิ การคมนาคมขนส่ง
การศึกษา และภาคบริการอีกมากมาย
การเติบโตในระดับสูงอย่างต่อเนือ่ งเกิดขึน้ ภายใต้
การบูรณาการผสานกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
(Regionalization) ที่เข้มข้นและแนบแน่นยิ่งขึ้น
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเสรี
การค้า การอ�ำนวยความสะดวกในการเดินทาง
ขนส่ง ตลอดจนการย้ายฐานผลิตจากประเทศจีน
มายั ง ภู มิ ภ าคอาเซี ย นอั น เนื่ อ งมาจากปั ญ หา
ข้อพิพาททางการค้ากับสหรัฐอเมริกา
“การลงทุนทางตรงจากภายนอก (FDI) จะเป็น
ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส�ำคัญต่อไปในภูมิภาค
นี้ โดยมีปัจจัยเกื้อหนุนอย่าง เศรษฐกิจดิจิทัล

เสถี ย รภาพของระบบการเงิ น และโครงการ
ระเบียงเศรษฐกิจ EEC ซึง่ คาดว่าจะช่วยยกระดับ
ความสามารถการแข่งขันในภูมิภาคนี้ให้อยู่ใน
ระดับที่ดีต่อไป”
ส� ำ หรั บ การบรรยายพิ เ ศษหั ว ข้ อ “ASEAN
Economy in a Multi – Polar World &
Investment Implications” โดย ดร.ซ่ง เฉิง จือ
(Dr. Sung Cheng Chih) ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
Avanda Investment Management ที่ปรึกษา
ด้านการลงทุนของกระทรวงการคลังสิงคโปร์และ
ธนาคารกลางในสิงคโปร์ นอร์เวย์และประเทศไทย
และสมาชิ ก คณะกรรมการบริ ห าร MIT
Endowment มองว่า อาเซียนได้ประโยชน์จาก
โลกาภิวตั น์ (Globalization) มากกว่าเสีย เห็นได้
จากการพัฒนาเศรษฐกิจที่สร้างชนชั้นกลางเพิ่ม
จ�ำนวนเกินกว่าครึง่ อีกทัง้ อาเซียนยังเป็นศูนย์กลาง
ทีเ่ ชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียและของโลก
“อาเซียนเป็นพืน้ ทีแ่ ห่งการแข่งขันและสมดุลทาง
อ�ำนาจและอิทธิพลของมหาอ�ำนาจ ตลอดจนเป็น

ศูนย์กลางการเจรจากรอบความร่วมมือที่ส�ำคัญ
ของโลก ขณะเดียวกันปริมาณการค้าและการ
ลงทุนภายในภูมิภาคขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกขณะ”
ปัจจัยบวกที่จะรักษาศักยภาพความเป็นดาวรุ่ง
ของโลกต่อไปในมุมมองของ ดร.ซ่ง เฉิง จือ คือ
อัตราการบริโภคที่สูงจากประชากรวัยหนุ่มสาว
ที่มีจ�ำนวนมาก การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั ในการค้าขาย ระบบการเงินทีม่ เี สถียรภาพ
การก้าวสูส่ งั คมเมืองทันสมัยและโอกาสการลงทุน
ทีจ่ ะตามมา รวมไปถึงสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการ
ท�ำธุรกิจ โดยมีมหาอ�ำนาจอย่างจีนจะเป็นตัวเร่ง
สนับสนุน กิจกรรมทางการค้า การลงทุนและ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
อย่างไรก็ดี ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตามองอย่า ง
ต่อเนื่อง เช่น สงครามการค้า เกิดการชะลอ
ตั ว ของเศรษฐกิ จ โลก กั บ ดั ก รายได้ ป านกลาง
ของประชาชน ตลอดจนการขยายตั ว ทาง
เศรษฐกิจให้สมดุลกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
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SECTION

ASEAN CEO’s
Vision 2020
& Beyond

อีกประเด็นที่น่าสนใจและโดดเด่นด้วยมุมมองของซีอีโอ
ชั้นน�ำของประเทศไทยและอาเซียน ก็คือหัวข้อ “ASEAN
CEO’s Vision 2020 & Beyond” โดยได้สะท้อนวิสัยทัศน์
ผู้บริหาร 5 สาขาธุรกิจที่ขยายการลงทุนและใช้ประโยชน์
จากยุคดิจิทัล รวมถึงการปรับตัวเพื่อรับความท้าทายใหม่ๆ

คุณอาลก โลเฮีย (Mr. Aloke Lohia) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท
อินโดรามา เวนเจอร์ จ�ำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธุรกิจปิโตรเคมียงั คงต้องปรับ
ตัวอยู่ตลอดเวลา จากปัญหาต้นทุนวัตถุดิบที่ขาดแคลนในภูมิภาคอาเซียน
ต้องน�ำเข้าจากภายนอก และเผชิญกับกระแสลดการใช้ขยะพลาสติก ด้วย
การปรับแนวทางการบริหารงานเชิงองค์รวม (Holistic Management)
ขยายประเภทธุรกิจสูป่ ระเภทอืน่ ๆ เพือ่ ชดเชยความเสีย่ งเรือ่ งต้นทุนและน�ำ
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ ท�ำให้สามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาส
นอกจากนั้นยังน�ำเทคโนโลยี 5G และระบบบริหารจัดการข้อมูลการตลาด
เพื่อน�ำเสนอสินค้าที่สอดรับกับความต้องการให้มากที่สุด โดยเฉพาะกลุ่ม
ลูกค้าที่เป็นธุรกิจ SMEs พร้อมปรับวิสัยทัศน์ให้เป็นธุรกิจที่เน้นคุณภาพ
สินค้ามากกว่าเป้าหมายเชิงยอดขาย

6

a
i
h
o
L
e
k
o
.Al
คุณอาลก โลเฮีย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

“บริษัทฯ ปรับระบบบริหาร เปลี่ยนผ่านไปสู่
ระบบดิจิทัล (digitalization) ในทุกกิจกรรม
ทางธุรกิจ สร้างโอกาสที่เพิ่มขึ้น”
• บริหารงานได้อย่างรวดเร็วฉับไว
• มีข้อมูลมหาศาลมาช่วยในกระบวนการตัดสินใจ
• วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนอย่างแม่นยำ�
• โอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์
• ถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณเจมส์ อู๋ (Mr. James Wu) ประธานบริหาร หัวเว่ย ประจ�ำภูมภิ าค เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ มองว่า ท่ามกลางการแข่งขันทางเทคโนโลยีในโลกปัจจุบนั
โครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีในอาเซียนกลับยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร ธุรกิจ
ด้านเทคโนโลยีส่วนใหญ่อยู่ในระดับ Start-up และเทคโนโลยี 5G ในหลาย
ประเทศยังไม่คืบหน้า อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่หยุดนิ่งแต่ได้เสริมศักยภาพ
ตนเองด้วยโดยการลงทุนวิจัยและพัฒนา (R&D) ด้วยเม็ดเงินสูงถึง 15-20
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในแต่ละปี “ปี 2020 คือปีแห่งความเรืองรองทาง
ปัญญาอย่างแท้จริง หัวเว่ยเล็งเห็นถึงโอกาสในการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และ
บริการให้แก่ผู้บริโภคในอาเซียนยุค 5G”

James Wu
คุณเจมส์ อู๋

ประธานบริหาร หัวเว่ย ประจ�ำภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

“บริษัทฯ จะเข้าไปช่วยพัฒนาอาเซียน
ให้เปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”

วรวุฒิ อุ่นใจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริ•ษพััทฒ
ซีโนาการเชื
อเเอล จ�ำกัอ
(มหาชน) จท
่ ดมโยงทางดิ
ิ ล
ั (Digital Connectivity)

ด้วยเทคโนโลยี 5G และบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ต
• พัฒนา Digital Enabling Platform ด้วยเทคโนโลยี
Cloud, Big Data และ Artificial Intelligence (AI)
• พัฒนา Digital Ecosystem ด้วยการส่งเสริมให้เกิด
การใช้ ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และเนื้ อ หาสาระ
(Digital Application and Content)
• พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านดิจิทัล (Digital ASEAN
Workforce) ด้วยการสร้างสถาบันฝึกอบรมหัวเว่ย
ICT Academic

คุณปณต สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท เฟรเซอร์ส
พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด กล่าวว่า เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยให้เราเข้าใจเทรนด์
อนาคตได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นกุญแจส�ำคัญของกิจการอสังหาริมทรัพย์ที่
ต้องท�ำความเข้าใจรสนิยมและวิถีชีวิตของผู้คนอยู่ตลอดเวลา ท�ำให้เรา
สามารถสร้างแพลตฟอร์มที่ช่วยอ�ำนวยความสะดวกทางธุรกิจ ท�ำให้ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ขยายตัวออกไปยังกลุ่มลูกค้าหลายแบบ ไม่ว่า
จะเป็น กลุ่มที่พักอาศัย (Residential) กลุ่มค้าปลีก (Retail) กลุ่มโรงงาน
อุตสาหกรรมและการขนส่ง (Industrial and Logistics) กลุ่มศูนย์การค้า
และธุ ร กิ จ (Commercial and Business Park) และกลุ ่ ม โรงแรม
(Hospitality)
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คุณปณต สิริวัฒนภักดี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด

“ท่ามกลางความท้าทาย
ผมกลับมองเป็นโอกาส”
• การแปรเปลี่ ย นไปเป็ น สั ง คมเมื อ ง (Urbanization)
คือโอกาสของ high-valued real estate และใช้ดิจิทัล
เทคโนโลยี จัดหาสินค้าและบริการสนองความต้องการ
ของลูกค้าในชุมชนเมือง
• การส่งเสริม Smart Cities คือโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือ
กับชุมชนในการพัฒนาเมืองอย่างมีบรู ณาการ เพราะการ
อยู่อาศัยไม่ใช่มีแค่บ้าน แต่ต้องรวมไว้ซึ่งระบบการเดิน
ทางขนส่งที่ดี มีพื้นที่สีเขียว มีตลาดร้านรวงที่มีสินค้า
และบริการพรั่งพร้อม
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Paul Lim
คุณพอล ลิม
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คุณศุภชัย เจียรวนนท์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท PESTECH International Berhad

ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์
และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

“อาเซียนกำ�ลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน จากเดิมที่
อำ�นาจอยู่ทางตะวันตก สหรัฐฯ อียู มาสู่เอเชีย
ตะวันออกคือจีน อินเดีย เป็น diffusion of power”

“ทิศทางในอนาคต เราจะพัฒนาความสามารถ
ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เป็นผู้ผลิตทั้ง
อาหารกายและอาหารใจ”

แนวทางการรับมือความเปลี่ยนแปลงของอาเซียน
• ความท้าทายเรือ
่ ง Sustainability ทีท
่ ำ�ให้ภาคพลังงาน
ต้ อ งปรั บ ตั ว เพื่ อ สอดรั บ กระแสการส่ ง เสริ ม พลั ง งาน
ยั่งยืน โดยมองว่าอาเซียนยังต้องพัฒนาและจัดหาแหล่ง
พลังงานที่ยั่งยืนมากกว่านี้
• โครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่เพียงพอต่อการขยายการ
ลงทุน อาทิ ระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบการเงินที่
เข้มแข็ง รวมถึงโครงข่ายอินเตอร์เน็ตที่ครอบคลุมและ
มีประสิทธิภาพ

คุณพอล ลิม (Mr. Paul Lim) ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กลุม่ บริษทั PESTECH
International Berhad ระบุวา่ ธุรกิจการผลิตไฟฟ้าได้รบั ผลดีจากเทคโนโลยี
ดิจิทัลซึ่งมีบทบาทต่อวิถีชีวิตคนอย่างมาก ส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้า
เพิม่ สูงขึน้ น�ำไปสูก่ ารขยายตัวของธุรกิจพลังงาน แต่กจ็ ำ� เป็นต้องมีโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดีมารองรับ เช่น สายส่งพลังงานเชื่อมอาเซียน
ส� ำ หรั บ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มุ ่ ง เน้ น การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี
(technological transfer) อย่างเป็นระบบให้แก่พนักงานและพันธมิตร
ของเราได้เรียนรู้และสามารถปรับไปใช้ต่อในชุมชนของตนเอง
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ประเด็นเชิงสังคมที่มีความท้าทาย

• ประชาชนยังอยู่ในภาคเกษตรกรรมมากถึงร้อยละ 40 เข้า
ไม่ถึงทรัพยากรและยังไม่มีความรู้ทางเทคโนโลยีที่แข็งแรงพอ
• ระบบการศึกษาไม่ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางที่แท้จริง
• ปัญหาสิง
่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ขยะทางทะเล
ก๊าซเรือนกระจก เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
• ปัญหาสังคมผู้สูงอายุ อาทิ เกษตรกรส่วนใหญ่อายุ 5060 ปี เคยทำ�งานแบบเดิ ม มา 30-40 ปี จะทำ�ให้ ผ ลิ ต ภาพ
(productivity) สูงขึ้น นำ�ระบบ AI เข้ามาใช้ได้อย่างไร

คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ
ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
กล่ า วว่ า การปรั บ ตั ว ของบริ ษั ท เพื่ อ ตอบโจทย์ ใ หม่ ๆ ที่ ท ้ า ทาย ด้ ว ย
การน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อย่างจริงจัง ผู้บริหารมีทักษะในแต่ละด้าน
ปรับโครงสร้างการท�ำงานมุ่งเน้น ไปที่ก ารบริหารจัดการสายงานธุรกิจ
(function-based business) แทนระบบแบบเดิมที่เน้นการบริหารจาก
ระดับบนควบคุมทุกสายงาน (top-down organizational structure)
“แทนทีบ่ ริษทั จะมี CEO คนเดียวตัดสินใจทุกอย่าง ท�ำให้ปญ
ั หากลายเป็นคอ
ขวด เราก็สร้าง mini CEO หลายคน เพือ่ ขับเคลือ่ นองค์กร เกิดแรงจูงใจและ
วิสัยทัศน์ใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์อย่างมีพลัง รับมือความเปลี่ยนแปลงได้ดีมาก”

SECTION
Strategies for growth :
ASEAN’s E-Commerce
Trends & Tips in 2020
ยอดขาย E-Commerce ทั่วโลกก�ำลังเติบโต
อย่างน่าจับตามอง สะท้อนจากแคมเปญ 11
เดื อ น 11 เพี ย งครั้ ง เดี ย วก็ มี มู ล ค่ า สู ง มาก
กระแสนี้ ม าแรงในภู มิ ภ าคอาเซี ย น...สนาม
แข่งขันการค้าออนไลน์ที่ทุกแบรนด์ใหญ่ในโลก
ให้ความสนใจ

ช้อปออนไลน์สู่ยุค
Social Commerce
การเสวนาหัวข้อ “Strategies for growth:
ASEAN’s E-Commerce Trends & Tips
in 2020” มี ผู ้ บ ริ ห ารเว็ บ ไซต์ ชั้ น น� ำ เข้ า ร่ ว ม
คับคั่ง โดย คุณแจ็ค จาง (Mr. Jack Zhang)
รองประธานบริหาร บริษทั Lazada ประเทศไทย
ระบุวา่ ตลาดอาเซียน ได้แก่ ประเทศไทย สิงคโปร์
มาเลเซีย และฟิลปิ ปินส์ เติบโตใกล้แตะระดับเลข
3 หลักด้วยซ�้ำ
ถ้าย้อนกลับไปในช่วง 2-3 ปีก่อน ที่ Lazada เข้า
มา แพลตฟอร์ม E-Commerce ยังไม่ได้นยิ มมาก
ขนาดนี้ และมีปัญหาเรื่องต้นทุนโลจิสติกส์ การ
ช�ำระเงิน รวมถึงวัฒนธรรมแตกต่างกันไป แต่วนั นี้
เราได้พัฒนาการขนส่งสินค้าถึงมือลูกค้าเร็วขึ้น
มาก และร่วมกับสถาบันการเงินในการสร้างทาง
เลือกการช�ำระเงิน
“เราเพิง่ จบแคมเปญ 11.11 ไป ผลตอบรับชัว่ โมง
แรกได้รับเกือบสามล้านออเดอร์ในชั่วโมงแรก”
คุณมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บริษัท Sea Group (ประเทศไทย) กล่าว
ว่า Shopee เริ่มพัฒนาตลาดในปี 2558 เป็น
E-Commerce แห่งแรกทีใ่ ช้สมาร์ตโฟน และเริม่
สร้างประสบการณ์ดๆี แก่ผซู้ อื้ ช่วยแก้ปญ
ั หาการ
รับสินค้าให้มีความรวดเร็วและเพิ่มความสะดวก
ในการช�ำระเงิน

“ตลาดการค้ า แบบ E-Retailer ยั ง เติ บ โต
ได้อีก เมื่อค�ำนึงถึงระบบดิจิทัลที่เข้ามารองรับ
สิง่ ส�ำคัญคือจะใช้รปู แบบบริหารจัดการฐานข้อมูล
ลูกค้าอย่างไร การไม่โฆษณามากจนลูกค้าเบื่อ
หาจุดสมดุลของร้านค้าออนไลน์และร้านค้าปกติ
ให้ได้”

“ทุกประเทศในอาเซียนมีความคิดที่ต่างกันไป
การแปลภาษาไม่พอ แต่ตอ้ งเข้าใจคนของประเทศ
นัน้ ๆ ด้วย เราจึงสร้างแอปพลิเคชันขึน้ มา 7 ตลาด”
ขณะนี้ลูกค้าในอาเซียนชอบแชทมากขึ้น จึงปรับ
รูปแบบเป็น Social Commerce เช่น ร่วมกับ
บริษัท Garena พัฒนาเกมในแอปพลิเคชันด้วย
ปรากฏว่ามีผู้เข้ามาเล่นถึง 50 ล้านคนแล้ว

คุ ณ จรั ม พร โชติ ก เสถี ย ร กรรมการธนาคาร
และผู้จัดการโครงการพิเศษด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ระบุว่า ธนาคารกรุงเทพ เป็นสถาบันการเงินที่
มีบทบาทน�ำในการส่งเสริมระบบการช�ำระเงิน
ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ทงั้ ในประเทศไทยและอาเซียน
ช่วยอ�ำนวยความสะดวกร้านค้าและลูกค้าของเรา
กระทั่งได้รับการตอบรับที่ดีมาก

คุ ณ สมวลี ลิ ม ป์ รั ช ตามร กรรมการผู ้ จั ด การ
บริษทั เดอะนีลเส็นคอมปะนี (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เชื่อว่า ตลาด E-Commerce ยังไม่ถึงจุดสูงสุด
แน่นอน โดยในเอเชีย-แปซิฟิคยังอยู่ที่สัดส่วน
ร้อยละ 18 เท่านั้น มีช่องทางขยายตัวอีกมาก

ไม่ เ พี ย งเท่ า นั้ น ธนาคารยั ง ขั บ เคลื่ อ นการ
สนับสนุนกลุม่ Fintech เข้ามาอยูใ่ นระบบนิเวศที่
ธนาคารพัฒนาขึน้ มา เรียกว่า Innohub สามารถ
เชื่อมโยงการท�ำงานที่ล�้ำสมัยและสนับสนุนสาขา
ของธนาคารอีกด้วย
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Biz eye view
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Econ Update
INDONESIA / VIETNAM

อินโดนีเซียเวียดนาม
จีดีพียังแข็งแกร่ง
Suahasil Nazara รัฐมนตรีชว่ ยว่าการ
กระทรวงการคลั ง อิ น โดนี เ ซี ย ระบุ ว ่ า
เศรษฐกิจปลายปีนมี้ แี นวโน้มลดลงเล็กน้อย
จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก รวมถึงผล
กระทบจากการชะลอตัวของจีนและอินเดีย
โดยคาดว่าจีดีพีอินโดนีเซียในปีนี้จะเติบโต
ร้อยละ 5.05 ขณะทีไ่ ตรมาส 3 อัตราเติบโต
อยู่ที่ร้อยละ 5.02 ซึ่งเขามองว่าเป็นตัวเลข
ที่ดีกว่าเศรษฐกิจโลกซึ่งเวิลด์แบงก์และ
ไอเอ็มเอฟได้ประเมินไว้ ส่วนอัตราการ
บริโภคภายในอินโดนีเซียยังดี การจ้างงาน
สูงและเงินเฟ้อปีนี้น่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 3
ขณะที่ เ วี ย ดนามก็ มี อั ต ราเติ บ โต
ทางเศรษฐกิจที่ร้อนแรงเช่นเดียวกัน โดย
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม เปิดเผย
อั ต ราการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของ
เวียดนามไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ ขยายตัว
อย่างแข็งแกร่งอยู่ที่ร้อยละ 7.31 เทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่
ธนาคารพั ฒ นาเอเชี ย (เอดีบี) ประกาศ
คงตัวเลขประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจ
เวียดนามร้อยละ 6.8 ในปีนี้ และร้อยละ
6.7 ส�ำหรับปี 2563
ที่มา : www.prachachat.net,
www.antaranews.com
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ASEAN
THAILAND

ปิดฉากประชุมสุดยอดผู้นำ�อาเซียน

เสร็จสิ้นไปแล้วส�ำหรับ การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 35 ซึ่งประเทศไทยเป็น
เจ้าภาพ เมื่อวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2562 ภายใต้แนวคิด ‘ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน’ (Advancing
Partnerships for Sustainability) ได้กำ� หนดทิศทางประชาคมอาเซียนปี 2568 หรือ ASEAN Community
Vision 2025 เชือ่ มโยงเส้นทางคมนาคมแบบไร้รอยต่อและการวางรากฐานสูอ่ นาคตอีก 50 ปี พร้อมลงนาม
ข้อตกลงโดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนหลากหลายด้าน อาทิ ข้อตกลงยอมรับร่วมผลการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของยานยนต์และชิ้นส่วนอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition
Arrangements (MRA) Pact on Automobiles and Parts) และกลไกระงับข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจของ
อาเซียนฉบับปรับปรุง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสิ่งอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitations : TFs)
นอกจากนั้น ยังพัฒนาความตกลงเดิมให้ทันสมัย เช่น การจัดท�ำระบบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
เอกสารใบรับรองถิ่นก�ำเนิดสินค้า (Form D) ทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างอาเซียน 10 ประเทศ (ASEAN
Single Window : ASW) ซึ่งใกล้แล้วเสร็จสมบูรณ์ เป็นต้น ส่วนความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับ
ภูมภิ าค หรือ RCEP จ�ำนวน 15 ประเทศนัน้ จะลงนามได้ปี 2563 เนือ่ งจากอินเดียเป็นประเทศเดียวทีย่ งั ไม่
ตัดสินใจ โดยเห็นต่างเรื่องการเก็บภาษีศุลกากร, การขาดดุลการค้า และการตั้งก�ำแพงการค้าที่ไม่ใช่ภาษี
โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ส่งมอบต�ำแหน่งประธานให้กับ เหวียน ซวน ฟุก
นายกรัฐมนตรีเวียดนาม รับหน้าที่เจ้าภาพครั้งต่อไปในปีหน้า

ASEAN

ธุรกิจการบินในภูมิภาคเติบโตสูง
สายการบินโลว์คอสต์แอร์ไลน์ในอาเซียนช่วง 5 ปีนบั จากนี้ ยังมีศกั ยภาพ โดย โทนี่ เฟอร์นานเดส ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มสายการบิน บริษัท แอร์เอเชีย ระบุว่า ความต้องการเดินทางระหว่างประเทศจะมีมากขึ้น
เนื่องจากปริมาณประชากรในภูมิภาคนี้มีมากกว่า 600 ล้านคน รวมถึงจุดหมายปลายทางเมืองรองที่ขยายตัว
ต่อเนื่อง
สอดคล้องกับความเคลื่อนไหวของสายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ เปิดเส้นทางเพิ่มในกรุงเทพฯ-เชียงรายอุดรธานี เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เพื่อรองรับความต้องการไปเวียดนาม โดยปัจจุบันให้บริการครอบคลุม
รวม 150 เส้นทางแล้ว
ขณะที่สายการบิน แคมโบเดีย อังกอร์ แอร์ (Cambodia Angkor Air) ของกัมพูชา เตรียมเปิดบริการบิน
ตรง ระหว่างกรุงพนมเปญ-ดานัง เมืองท่าส�ำคัญของเวียดนามกลางตอนใต้ หลังเปิดเทีย่ วบินจากเสียมเรียบ-ดานัง
Chhay Sivlin ประธานสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวกัมพูชา กล่าวว่า เวียดนามเป็นหนึ่งในตลาดท่องเที่ยวขนาดใหญ่
ทีส่ ดุ ของกัมพูชา และกัมพูชาเองก็ตอ้ งการดึงดูดนักท่องเทีย่ วเวียดนามเข้ามาในประเทศให้ถงึ 1 ล้านคนเช่นกัน
ที่มา : www.prachachat.net, www.posttoday.com
SINGAPORE

กลุ่มฟินเทคสิงคโปร์
ได้รับความสนใจสูง
ส� ำ นั ก ข่ า วสเตรตส์ไ ทมส์ รายงานผลส�ำรวจของ ‘แอคเซนเจอร์’
บริษัทที่ปรึกษาธุรกิจระดับโลกว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ เม็ดเงินลง
ทุนในสตาร์ตอัพด้านฟินเทคของสิงคโปร์ เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 69 หรือราว
735 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก 435 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเดียวกันของ
ปีกอ่ น กลุม่ ผูล้ งทุนเน้นสตาร์ตอัพทีเ่ ติบโตระดับหนึง่ แล้วมากกว่าสตาร์ตอัพ
ในระยะเริ่มต้น
ดิฟยิช วิทลานี หัวหน้าฝ่ายบริการทางการเงินภูมิภาคอาเซียนของ
แอคเซนเจอร์ อธิบายว่า ปรากฏการณ์นสี้ ะท้อนให้เห็นว่าภาคธุรกิจธนาคาร
และผู้ให้บริการทางการเงินรายใหญ่ ต่างต้องการเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการทางการเงินโดยเร็วและหลากหลาย
ขณะทีธ่ นาคารกลางประเทศสิงคโปร์จะออกใบอนุญาตจัดตัง้ ธนาคาร
ดิจิทัลให้กับธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินในปี 2563 ช่วยเพิ่มโอกาสให้
สตาร์ตอัพและภาคการธนาคารแบบดัง้ เดิม สามารถท�ำงานร่วมกันได้มากขึน้
ที่มา : www.prachachat.net

PHILIPPINES

ห่วงปัญหาทุนจีนรุกคืบ
ฟิลิปปินส์

นิกเคอิเอเชียรีวิว สื่อยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่น รายงานว่าพื้นที่บริเวณถนน
คีรโี นใกล้กบั ท่าอากาศยานมะนิลาของฟิลปิ ปินส์ เต็มไปด้วยร้านอาหาร สปา
อะพาร์ตเมนต์ และค้าปลีกขนาดเล็กและใหญ่ เพือ่ รองรับธุรกิจ ‘กาสิโน’ ถึง
60 แห่ง หลังรัฐบาลฟิลปิ ปินส์ผอ่ นปรนกฎการลงทุนอนุญาตให้ธรุ กิจกาสิโน
ด�ำเนินการได้ตั้งแต่ปี 2559 โดยมีกลุ่มเป้าหมายอันดับหนึ่งก็คือชาวจีน
ปัญหาใหญ่ที่สร้างความไม่พอใจให้ชาวฟิลิปปินส์คือชาวจีนท�ำงาน
ต�ำแหน่งที่มีทักษะและมีรายได้สูง ส่วนแรงงานฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่อยู่ใน
ต�ำแหน่งระดับรอง เช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คนขับรถ และแม่
บ้าน นอกจากนั้นราคาอสังหาริมทรัพย์รอบๆ กาสิโนในกรุงมะนิลาพุ่งขึ้น
ร้อยละ 15 กระทบต้นทุนภาคธุรกิจของฟิลิปปินส์ด้วย
รายงานของนิกเคอิเอเชียรีวิว ระบุด้วยว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์มีรายได้
จากค่าธรรมเนียมธุรกิจกาสิโนมากถึง 390 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี จึงยาก
ทีจ่ ะจัดการปัญหาแต่ทนี่ า่ กังวลคือความรูส้ กึ ของประชาชนทีต่ อ่ ต้านชาวจีน
ซึ่งอาจรุนแรงขึ้น เหมือนในกัมพูชาเมื่อ 5 ปีก่อน ที่ ‘สีหนุวิลล์’ ซึ่งขณะนี้
กลายเป็นชุมชนชาวจีนแห่งใหม่ในกัมพูชาไปแล้ว
ที่มา : www.prachachat.net
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ผลกระทบทางเศรษฐกิจอาเซียน
การออกจากสหภาพยุโรป (อีย)ู ของอังกฤษ สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจมายังภูมภ
ิ าคอาเซียนเพียงใด?
ในเมือ
่ โมเดลเขตการค้าเสรีทด
ี่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ในโลกเริม
่ อ่อนแอ ไม่ได้เปลีย
่ นแปลงแค่โอกาสการค้าและการลงทุนเท่านัน
้
แต่สง
่ สัญญาณถึงความมัน
่ ใจในแต่ละประเทศว่า จะด�ำเนินนโยบายร่วมกันอย่างไรด้วย

มูลค่าการค้าระหว่างอาเซียนและอียูในแต่ละปี
อยูท่ ปี่ ระมาณ 1.34 ล้านล้านบาท แต่เมือ่ รวมกับ
มูลค่าเงินลงทุนของสหภาพยุโรปที่เข้ามาด�ำเนิน
ธุรกิจตั้งโรงงาน ขยายฐานผลิตใน 10 ประเทศ
แล้ว ก็นบั ว่าสูงสุดเป็นอันดับหนึง่ ทุกฝ่ายจึงต้อง
จับตามองแรงกระเพื่อมจากอียูต่อไปนี้หลังเกิด
ปรากฏการณ์ Brexit
หนึ่ ง ในความเคลื่ อ นไหวส� ำ คั ญ ที่ เ กิ ด แล้ ว ก็ คื อ
การเดินทางมาร่วมประชุมอาเซียนทีป่ ระเทศไทย
เมือ่ เดือนมิถนุ ายนทีผ่ า่ นมา ของนายโดมินคิ ราบ
(Dominic Raab) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ สหราชอาณาจักร เป็นนัยส�ำคัญชี้
ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในอนาคต
ระหว่างอาเซียนและอียวู า่ จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อ
ไป เพราะมีตวั แปรเพิม่ มากขึน้
นายโดมินคิ ราบ ระบุวา่ ทีผ่ า่ นมานโยบายการค้า
และการต่ า งประเทศของสหราชอาณาจั ก ร
มุ่งเน้นเฉพาะกลุ่มประเทศในอียูด้วยกันเป็นหลัก
แต่นบั จากนีส้ หราชอาณาจักรคงต้องขยายขอบเขต
ให้กว้างไกลขึน้
“รั ฐ บาลชุ ด ปั จ จุ บั น ต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นนโยบาย
กรอบความเข้าใจ และการแสวงหาโอกาสทีด่ ที สี่ ดุ
การร่วมมือกับอาเซียนจึงเป็นการยกระดับความ
ร่วมมือระดับทวิภาคีของสหราชอาณาจักรใน
อนาคต”
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มูลค่าการค้าระหว่าง EU กับ ASEAN
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ASEAN trade in goods : export and import shares with main partners, 2018

Other
24 %

Other
25 %

ASEAN
24 %

Hong Kong
7%

China
14 %

Japan
8%
United States
11 %

EU-28
11 %

Exports

ASEAN
22 %

South Korea
7%

China
21 %

United States
7%
Japan
9%

Source : UNCTAD stat

EU-28
9%

Imports

ปัจจุบนั อาเซียนเป็นสมาชิกในกลุม่ ความร่วมมือกับ
สหภาพยุโรปหรือทีร่ จู้ กั กันในนาม ‘กรอบความร่วม
มือเอเชีย-ยุโรป’ หรือ ASEM โดยมีการจัดประชุม
ทุกๆ 2 ปี แต่ ASEM ไม่ได้มบี ทบาททีเ่ ข้มแข็งมาก
เท่าไหร่นกั อียจู งึ เดินเกมรุกสร้างความร่วมมือกับ
ภูมิภาคอาเซียนมาตลอด ด้วยการเจรจาความ
ตกลงเขตการค้าเสรีภมู ภิ าคอีย-ู อาเซียน และแยกท�ำ
ความตกลงเขตการค้าเสรีระดับทวิภาคีกับอีก 4
ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม สิงคโปร์ ไทย และมาเลเซีย
ดังนั้น การที่อังกฤษตัดสินใจแยกตัวออกไปจาก
อียู ก็ทำ� ให้ไม่สามารถบังคับใช้ความตกลงเอฟทีเอ
ในสหราชอาณาจักรได้ ขนาด มูลค่า และความ

น่าสนใจของเอฟทีเอกับอียจู งึ น้อยลง โดยเฉพาะ
มาตรการลดภาษีไม่มีผลเชิงบวกกับการส่งออก
สินค้าในตลาดส�ำคัญอย่างประเทศอังกฤษ ทีข่ นาด
เศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองในยุโรป
ขณะที่เว็บไซต์ thcasean.org องค์กรวิชาการ
นานาชาติดา้ นอาเซียนศึกษา มองว่าความสัมพันธ์
ระหว่างสองภูมภิ าคจะยังคงเดินหน้าต่อไป เพราะ
อียมู แี นวโน้มใช้นโยบายการทูตเชิงสร้างสรรค์กบั
อาเซียนมาตลอด พยายามเปิดตลาดกับอาเซียน
มากขึน้ เมือ่ การมุง่ ค้าขายกันเองในสหภาพยุโรป
มาถึงจุดอิ่มตัว และพร้อมส่งเสริมการลงทุนใน
ประเทศที่มีแรงงานคุณภาพและต้นทุนไม่สูงมาก
นัก “ความสัมพันธ์ทมี่ ตี อ่ กันยาวนานและข้อตกลง
ระหว่างภูมิภาคจะไม่ได้รับผลกระทบจากการ
Brexit ครัง้ นี”้
สิง่ ทีต่ อ้ งระมัดระวังต่อไป ก็คอื การด�ำเนินนโยบาย
ความร่วมมือของอาเซียนทีเ่ ห็นอียเู ป็นบทเรียนแล้ว
ว่าไม่ควรสร้างความเป็น “องค์กรเหนือชาติ” มาก
เกินไป เพราะทุกประเทศยังต้องการด�ำรงอัตลักษณ์
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของตน แม้วา่
อาเซียนเคยมองอียูว่าเป็นโมเดลที่ประสบความ
ส�ำเร็จ แต่ตอนนีไ้ ม่นา่ จะเป็นเช่นนัน้ อีกแล้ว ค่านิยม
ทีเ่ รียกว่า ‘ASEAN Way’ หรือวิถอี าเซียนก�ำลังกลับ
มาถูก ‘โฟกัส’ ให้ชดั เจนขึน้

มูลค่าการนำ�เข้าสินค้า
จากอาเซียน 3 อันดับแรก
โดยสมาชิกสหภาพยุโรป
ปี 2018

01

Germany

30,418
EUR million

02

03

Netherlands

27,124
EUR million

United
Kingdom

19,278
EUR million

ที่ ผ ่ า นมา สหภาพยุ โ รป หลอมรวมกั น ด้ ว ย
หลักการ 5 ข้อ คือ 1.เขตการค้าเสรี 2.สหภาพ
ศุลกากร 3.การเคลื่อนย้ายอย่างเสรี 4.สหภาพ
ทางการเงิน และ 5.การมีกฎหมายและรัฐสภาร่วม
กัน ขณะทีอ่ าเซียนรวมตัวกันโดยเน้นหลักการเพียง
2 ข้อ คือเรือ่ งเขตการค้าเสรีและการเคลือ่ นย้าย
แรงงานอย่างเสรีเท่านัน้ หมายความว่ายังเป็นการ
รวมตัวแบบหลวมๆ ไม่ผูกมัดหรือพันธสัญญาที่
เคร่งครัดชัดเจนเหมือนอียู
ดังนัน้ ความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ กรณี Brexit จึง
มีทงั้ ข้อดีและข้อเสียตามบริบทของสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป ที่ส�ำคัญคือถึงเวลาที่อาเซียนจะ
ต้องร่วมมือกัน มองทิศทางความเปลีย่ นแปลงครัง้ นี้
เพือ่ ก�ำหนดกลยุทธ์กา้ วสูอ่ นาคต ในฐานะภูมภิ าค
ทีม่ อี ตั ราเติบโตทางเศรษฐกิจโดดเด่นทีส่ ดุ ในโลก

ที่มา : thcasean.org และ ec.europa.eu
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Biz Sharing

เมียนมาส่งดาวเทียม

Sat-2 สู่อวกาศ

เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารไร้สาย

SAT-2

อ
ื่ กา
พ
เ
ม
ย
ี
เท
ดาว

Merah Putih (2561)

Lao Sat-1 (2558)
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Measat-3a (2552)
Measat-3b (2557)

ื่ สารของภูมิภา
รสอ
ค

Diwata-1 (2559)

Myanmar Sat-1 (2559)
Myanmar Sat-2 (2562)

Aoba Velox-3
(2559)

อาเซ
ียน

Thaicom 6 (2557)
Thaicom 7 (2557)
Thaicom 8 (2559)

Vinasat-1 (2551)
Vinasat-2 (2555)

นับเป็นความส�ำเร็จครั้งส�ำคัญของรัฐบาลเมียนมาในการส่งดาวเทียมเพื่อยิง
สัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงขึ้นสู่อวกาศ เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เริ่มส่งดาวเทียมสู่วงโคจรไปแล้วเมื่อ
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ฐานปล่อยจรวดศูนย์อวกาศเกียนา (Guiana
Space Centre) เมืองกูรู (Kourou) ดินแดนเฟรนช์เกียนา (French Guiana)
ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางเหนือของทวีปอเมริกาใต้
บริษัทระดับโลกด้านบริการขนส่งอวกาศในเครือ บริษัท แอร์บัส นั่นคือ
‘เอเรียนสเปซ’ (Arianespace) ประเทศฝรั่งเศส ผู้รับผิดชอบในการปล่อย
จรวด Intelsat 39 จากฐานยิง มุง่ สูภ่ ารกิจหลักคือน�ำส่งดาวเทียมส�ำรวจโลก
สูว่ งโคจรหลายดวงและหนึง่ ในนัน้ คือดาวเทียมสือ่ สาร ‘แซตเทิลไลต์-ทู’ หรือ
Sat-2 ของส�ำนักงานเทคโนโลยีการสือ่ สารและความมัน่ คงไซเบอร์ กระทรวง
สื่อสารและโทรคมนาคม ประเทศเมียนมา
ดาวเทียม Sat-2 ได้รับการออกแบบและก่อสร้างโดยบริษัทอินเทลแซท
(Intelsat) ของสหรัฐ ซึ่งเคยพัฒนาดาวเทียมเดิม ‘แซตเทิลไลต์-วัน’ หรือ
Sat-1 ที่ปล่อยสู่วงโคจรไปแล้วเมื่อปี 2559 โดยเมียนมาได้จัดท�ำข้อตกลง
กับบริษัทเพิ่มเติมในปี 2561 ส�ำหรับการผลิตและออกแบบ Sat-2 ให้มี
ประสิทธิภาพในการท�ำงานดีกว่า Sat-1 ราว 8 ถึง 10 เท่า สามารถขยายขีด
ความสามารถในการพัฒนาเครือข่ายโทรคมนาคม อินเตอร์เน็ต การสื่อสาร
ของเมียนมาให้ครอบคลุมทั่วประเทศยิ่งขึ้น
อู วิน อ่อง (U Win Aung) หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมของโครงการดาวเทียม
Sat-2 ส�ำนักงานเทคโนโลยีการสื่อสารและความมั่นคงไซเบอร์ กระทรวง
สื่อสารและโทรคมนาคม ระบุว่า ดาวเทียม Sat-2 สามารถส่งสัญญาณทั้ง
ในระบบ C-Band และ KU-Band ในช่องความถี่ 864 MHz โดยมีความเร็ว
มากกว่าที่เคยได้รับจาก Sat-1 ประมาณ 8-10 เท่า
เบื้องต้นรัฐบาลเมียนมาประเมินว่า ร้อยละ 95 ของประชากรในประเทศ
จะมีโอกาสใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตที่รวดเร็วขึ้น รวมถึงการสื่อสารไร้สาย
ทีช่ ดั เจนมากกว่าเดิม คาดว่าจะสามารถเริม่ การสือ่ สารผ่านช่องสัญญาณจาก
Sat-2 ได้ประมาณปลายปี 2562

แน่นอนว่า งานนี้ถูกใจผู้ใช้สมาร์ตโฟนและคนรุ่นใหม่ รวมถึงนักลงทุน
ต่างชาติที่เข้ามาด�ำเนินธุรกิจในเมียนมา ซึ่งต้องการระบบเทคโนโลยีที่
ทันสมัยรองรับและเป็นประเด็นส�ำคัญในการตัดสินใจเข้ามาท�ำธุรกิจ
“ดาวเทียม Sat-2 จะผสมผสานกับเครือข่ายการสื่อสารเดิมของเมียนมา
สามารถตอบสนองความต้องการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่ส�ำคัญ
ต่างๆ อย่างครบวงจร อาทิ บริการด้านเงิน บริการด้านสุขภาพ การศึกษา
การเตือนภัย การป้องกันภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งไม่เฉพาะ
ประสิทธิภาพด้านความเร็วของอินเตอร์เน็ตเท่านั้น แต่ยังท�ำให้บริการด้าน
คมนาคมสื่อสารในพื้นที่ต่างๆ ที่ห่างไกลได้ครอบคลุมมากขึ้นด้วย”
รัฐบาลเมียนมาต้องใช้งบประมาณส�ำหรับจัดซื้อจัดจ้างการผลิต และบริการ
ปล่อย Sat-2 สู่วงโคจรประมาณ 155.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ
กว่า 4,800 ล้านบาท จากเดิมที่รัฐบาลจะต้องจัดสรรงบประมาณปีละไม่
ต�่ำกว่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อใช้จ่ายในการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม
จากประเทศต่างๆ เพื่อใช้ในการสื่อสาร ทั้งสหรัฐอเมริกา จีน เวียดนาม
อินโดนีเซีย และไทย
“โครงการ Sat-2 ไม่เพียงแค่เพิ่มประสิทธิภาพของการสื่อสาร สร้างโอกาส
ให้ประชากรเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตได้มากขึน้ แต่ยงั เป็นการลงทุนในระยะ
ยาว สร้างความมั่นคงด้านการสื่อสารของประเทศ และอาจจะมีโอกาสสร้าง
รายได้ในอนาคต ถ้ามีประเทศอื่นที่ต้องการเช่าช่องสัญญาณเหมือนกับที่
เมี ย นมา เคยเช่ า ช่ อ งสั ญ ญาณจากประเทศต่ า งๆ รวมถึ ง การมี ร ะบบ
การสื่อสารที่ดีก็มีโอกาสช่วยผลักดันให้ GDP ของประเทศเพิ่มขึ้นจากราว
ร้อยละ 3 เป็นร้อยละ 5 ได้” อู วิน อ่อง กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา :
www.mmtimes.com
www.globalnewlightofmyanmar.com
ภาพประกอบ : www.mmtimes.com
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ภาคธุรกิจ ’รับมือ’ อาเซียนเปลี่ยน
ธุรกิจพลังงาน ท่องเที่ยว ก่อสร้างบูม!

ภาคธุรกิจพลังงาน ท่องเที่ยว โรงแรม และการก่อสร้าง
โครงการขนาดใหญ่ ล้วนเป็นสาขาที่มีบทบาทขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ โดยในการสัมมนาประจ�ำปี ‘AEC Business
Forum 2019’ หัวข้อ “Rising Sectors of AEC” ได้เชิญ
วิทยากรชั้นน�ำมาร่วมแชร์ประสบการณ์และมองทิศทาง
ข้างหน้า เพื่อสร้างโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ในภูมิภาค
คุณปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
กล่าวว่า บริษทั บี.กริมฯ เป็นธุรกิจด้านพลังงานที่
ด�ำเนินกิจการมา 141 ปีแล้ว ปัจจุบนั มีโรงไฟฟ้าใน
ประเทศไทย 45 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นพลังงานทดแทน
อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานไฮโดรเจน
พลังน�้ำ ฯลฯ ปริมาณผลิตไฟฟ้ารวมประมาณ
2,900 เมกะวัตต์ โดยเชื่อว่าทิศทางพลังงาน
หมุนเวียนยังมีแนวโน้มสดใสในอนาคต
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การลงทุนในภูมิภาคอาเซียนนั้น บริษัท
บี.กริม เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน) มุง่ เน้นลงทุนใน
ประเทศเวียดนาม เพราะอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจ
เฉลีย่ ร้อยละ 6-7 ต่อปี การลงทุนจากต่างประเทศ
สูงและคนรุน่ ใหม่มคี ณ
ุ ภาพ ล่าสุด บี.กริมฯ ได้เปิด
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใหญ่ทสี่ ดุ ในอาเซียน
คือ DAU TIENG 1 และ DAU TIENG 2 (DT1&
DT2) นอกจากนัน้ ยังลงทุนใน สปป. ลาว ฟิลปิ ปินส์
กัมพูชาและเตรียมขยายธุรกิจในมาเลเซียอีกด้วย

“ภาพรวมการลงทุนใน AEC คือพลังงาน
ทดแทนมาแน่นอน เพราะต้นทุนอุตสาหกรรมด้าน
นีล้ ดลงมากแล้ว อาทิแผงโซลาร์เซลล์ หรือ ระบบ
กักเก็บไฟฟ้า รวมถึงภาวะโลกร้อนและข้อตกลง
ปารีส ล้วนเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ให้ความต้องการ
พลังงานสะอาดของทุกประเทศเพิ่มสูงขึ้น”
ด้ า น คุ ณ ศุ ภ จี สุ ธ รรมพั น ธุ ์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จ�ำกัด
(มหาชน) ฉายภาพให้เห็นถึงอัตราการเติบโตธุรกิจ
การท่องเทีย่ วทีส่ งู ต่อเนือ่ ง โดยทัว่ โลกมีผเู้ ดินทาง
ถึง 1,600 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในยุโรปและ
ภูมิภาคเอเชียเป็นอันดับสอง ขณะที่ประเทศไทย
มีนักท่องเที่ยวมาเยือน 38 ล้านคน แต่ปีหน้า
คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 40 ล้านคน
ภูมิภาคอาเซียนยังเติบโต แม้บางประเทศ
ตัวเลขจีดีพีไม่สูงมากแต่ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะสิ่งที่
ส�ำคัญกว่าคือการวางต�ำแหน่ง (Positioning) ให้
ดึงดูดผูค้ นและสร้างประสบการณ์แก่นกั ท่องเทีย่ ว
ซึง่ ตอนนีม้ โี อกาสที่ “เมืองรอง” ของอาเซียนจะได้
รับความสนใจเป็น Urbanization และถ้าเมือง
รองเติบโตดีปริมาณนักท่องเทีย่ วก็จะเพิม่ สองเท่า
ทันที

Rising Sectors of AEC

คุณสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา
ประธานกรรมการ
บริษัท ฤทธา จำ�กัด

คุณปรียนาถ สุนทรวาทะ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

“ช่วง 3-5 ปีข้างหน้า มีโอกาสและความ
ท้าทายรออยู่ ปริมาณนักท่องเที่ยวจะขยายตัว
มากขึ้น แต่โปรไฟล์เค้าจะเปลี่ยนไป จากเดิม
ลู ก ค้ า ของประเทศไทยคื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วจาก
ตะวันตกที่มาอยู่นานนับเดือน แต่ยุคนี้เป็นคน
ชั้ น กลางในเอเชี ย และระยะเวลาการเข้ า พั ก
3-4 วัน”
ส�ำหรับรูปแบบในด�ำเนินธุรกิจก็เปลี่ยนไป
ใช้เทคโนโลยีมากขึ้นและเป็นแบบแบ่งปันหรือ
“Sharing Economy Model” เช่นนิยมเช่า
ห้องพักผ่านแอปพลิเคชัน Airbnb ซึ่งคนต้องการ
เข้าถึง (Access) มากกว่าถือครอง Asset จริงๆ
ดั ง นั้ น ธุ ร กิ จ บริ ก ารที่ พั ก และท่ อ งเที่ ย วจึ ง
ต้ อ งอาศั ย สื่ อ กลางในการเข้ า ถึ ง ลู ก ค้ า ให้
ครอบคลุม
ด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ก็ถือว่าก�ำลัง
มาแรงในกลุ่มอาเซียน ซึ่งมีการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานคึกคักทุกประเทศ คุณสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา
ประธานกรรมการ บริษัท ฤทธา จ�ำกัด มองว่า
ขณะนีอ้ าเซียนมุง่ เน้นการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พืน้ ฐานอย่างมากและยังมีประเทศจีนคอยให้การ
สนับสนุน ท�ำให้เกิดพลิกโฉมหน้า AEC ทันที

คุณนิรมาณ ไหลสาธิต

รองผู้จัดการใหญ่
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)

โดยช่วง 10 ปีที่ผ่านมา อาเซียนพัฒนา
อย่างหลากหลาย แต่สิ่งส�ำคัญก็คือเราจะจับคู่
พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ กั น อย่ า งไร เพราะมิ ติ ก าร
ท�ำงานร่วมกันยังต้องปรับจูนอีกมาก จากพืน้ ฐาน
ทางวัฒนธรรมที่แตกต่าง ดังนั้นถ้าเราจับคู่ธุรกิจ
กันแน่นไป ก้าวเดินด้วยกันก็อาจพลาดล้มได้
ดังนั้นถ้าผูกกันหลวมๆ คิดว่าน่าจะดีกว่า
“ยังมีปญ
ั หาช่องว่างระหว่างวัย ซึง่ ความคิด
ในการท�ำงานของคนเอเชีย ก็กำ� ลังเปลีย่ นไปจาก
เดิมด้วย เวลาธุรกิจมีปัญหาต้องปรึกษากับคนรุ่น
ใหญ่ แต่เดี๋ยวนี้คนรุ่นใหญ่กลับต้องปรึกษาคนรุ่น
ใหม่แทน เช่นเรือ่ งเทคโนโลยี ดังนัน้ จึงไม่ตอ้ งวิตก
แค่เราต้องปรับตัวให้สอดรับไปเท่านั้น”
ส�ำหรับธุรกิจการเงินก็ส�ำคัญต่อผู้ที่สนใจ
ค้าขายหรือขยายการลงทุนในอาเซียน ปัจจุบัน
ธนาคารกรุงเทพมีสาขาในภูมิภาคนี้รวม 14 แห่ง
(ยกเว้นประเทศบรูไน) เชือ่ มโยงการให้บริการและ
สามารถเป็น “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่เออีซ”ี สนับสนุน
ผู้ประกอบการไทยได้ทันที
โดย คุณนิรมาณ ไหลสาธิต รองผู้จัดการ
ใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) มองว่า
อาเซียนจะมีการเชื่อมโยงกันในมิติต่างๆ มาก

คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
บริษัท ดุสิตธานี จำ�กัด (มหาชน)

ขึ้นในอนาคต เช่น เรื่องระบบสายส่งพลังงาน
ไฟฟ้า ท่อส่งแก๊ส รวมถึงการวางระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน เช่น รถไฟฟ้าความเร็วสูง รถไฟและ
ถนน ฯลฯ
“ประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย เมียนมา
ฯลฯ ยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก และส่วนใหญ่ก็
จะมีตัวเลขจีดีพีสูงกว่าไทยด้วย จึงเป็นโอกาส
การลงทุนของนักธุรกิจไทยและนักธุรกิจภูมิภาค
นี้ในอนาคต ซึ่งธนาคารกรุงเทพพร้อมเป็น เพื่อน
คู่คิด มิตรคู่เออีซี”
ในส่ ว นการปรั บ ตั ว ของประเทศไทยนั้ น
คุณนิรมาณ มองว่า จุดขาย เรื่องแรงงานราคาถูก
คงไม่มอี กี แล้ว เราต้องเริม่ ยกระดับสูอ่ ตุ สาหกรรม
การสร้างมูลค่า (High Value) เช่น ยานยนต์
การบิน ฯลฯ ขณะที่ภาคเกษตรแข็งแกร่ง ก็ต้อง
ต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยราคาก็จะสูง
ขึ้นได้
มุมมองของนักธุรกิจระดับแนวหน้าทั้ง 4
ท่าน สะท้อนตรงกันว่าภูมิภาคอาเซียนยังเป็น
พืน้ ทีแ่ ห่งอนาคต เพียงแค่มคี วามพร้อมและสร้าง
พันธมิตรทางธุรกิจทีด่ .ี ..ค�ำว่าประสบความส�ำเร็จ
อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
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People Focus

อินโดนีเซียทุ่ม
1 ล้านล้านบาท
ย้ายเมืองหลวง
กระจายความมัง
่ คัง
่

Borneo
(East
Kalimantan)
Jakarta

นโยบายส�ำคัญของนายโจโก วิโดโด
ประธานาธิบดีอน
ิ โดนีเซีย หลังชนะการเลือกตัง
้
กุมบังเหียนในรัฐบาลปัจจุบน
ั คือการประกาศ
ย้ายเมืองหลวงจากกรุงจาการ์ตาบนเกาะชวา
ไปยังเมืองกาลิมน
ั ตันตะวันออกบนเกาะ
บอร์เนียว ซึง
่ ตัง
้ อยูใ่ จกลางประเทศและ
มีความเสีย
่ งต�ำ่ ต่อการเกิดวิกฤตภัยธรรมชาติ

ปัญหารถติด
สภาพอากาศ
่ งภัย
ทีใ่ หม่เสีย
ธรรมชาตินอ
้ ยกว่า

กระจาย
่ คัง
่
ความมัง

เมืองหลวง
ก�ำลังจะจมน�ำ้
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5 เหตุผลที่
อินโดนีเซีย
ย้ายเมืองหลวง

งบประมาณใน
การย้ายคุม
้ ค่า

จาการ์ตาประสบปัญหาร้อยแปด ไม่แตกต่างจาก ‘เมกะซิตี้’ แห่งอื่นๆ ใน
โลกใบนี้ นั่นคือมลพิษทางอากาศสูง สภาพจราจรที่ติดขัดอย่างหนักสร้าง
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจปีละ 2 แสนล้านบาท ที่ส�ำคัญความเสี่ยงเรื่อง
น�้ำท่วม แผ่นดินทรุด ท�ำให้จาการ์ตากลายเป็นเมืองที่ไม่น่าอยู่และไม่
ปลอดภัยอีกต่อไป
แน่นอนว่าความเอาจริงเอาจังของรัฐบาลนายโจโก วิโดโด ครั้งนี้ ได้สร้าง
ความตื่ น ตั ว ครั้ ง ใหญ่ ใ ห้ ทุ ก ภาคส่ ว นของอิ น โดนี เ ซี ย เพราะกระทบต่ อ
ประชากร 30 ล้านคนที่อาศัยอยู่ทั้งในกรุงจาการ์ตาและเมืองอื่นๆ โดยรอบ
ซึ่งพวกเขาพึ่งพาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน บริการ ท่องเที่ยว และประมง
เพื่อเลี้ยงปากท้องด้วยกันทั้งสิ้น
ขณะที่เสียงสะท้อนจากนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและธรณีวิทยาออกมา
ในเชิงบวก เช่น Irvan Pulungan ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม มองว่า ภาวะ
โลกร้อนในช่วง 20 ปีนี้ ได้สร้างผลกระทบใหญ่หลวงต่อกรุงจาการ์ตา และ
ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลง ขณะที่ผู้คนที่อาศัยอยู่บ้านเรือนใกล้กับชายฝั่ง
บอกว่า ทุกๆ วันพวกเขาพบปัญหาน�้ำที่ขึ้นสูงกว่าเดิม จากนั้นมันก็จะลดลง
ในวันต่อมา เหตุการณ์เป็นอย่างนี้สลับกันไป
ส่วนชาวประมงที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านทางตอนเหนือของเกาะชวา กังวลต่อ
อนาคตว่า พวกเขาอาจจับสัตว์น�้ำได้ยากขึ้นจากปัญหาสภาวะแวดล้อม
Jan Jaap Brinkman นักวิชาการจากสถาบัน Deltares เนเธอร์แลนด์ กล่าวว่า
จาการ์ตาต้องเผชิญภาวะแผ่นดินทรุดตัวทุกปีจากการขุดน�้ำบาดาลขึ้นมาใช้
รวมถึงอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวและภูเขาไฟ
ด้วย โดยพื้นที่ทางตอนเหนือของจาการ์ตาจะค่อยๆ ทรุดตัวลงในช่วง 35 ปี
ข้างหน้า หรือราว 10-20 เซนติเมตรต่อปี
“เรามีกำ� แพงเหมือนเขือ่ นกัน้ น�ำ้ ทะเลหนุนอยูแ่ ล้ว แต่การทีน่ ำ�้ ขึน้ สูงถึงปีละ
10 ซม. ก็เป็นปัญหาว่าเขื่อนกั้นไม่สูงพอและภายใน 1-2 วัน น�้ำทะเลจะไหล
ทะลักเข้าท่วมกรุงจาการ์ตาที่ห่างออกไปในรัศมี 5 กิโลเมตร”
การสร้างแนวกัน้ ตลอดชายฝัง่ ของเมืองหลวงนัน้ ท�ำได้ แต่จะส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนที่อาศัยอยู่จ�ำนวนมาก ทางออกจึงมีด้วยกัน 3 รูปแบบ คือ อพยพ
ผูค้ นทีอ่ าศัยอยูบ่ ริเวณจาการ์ตาตอนเหนือราว 4 ล้านคน ออกไปอยูบ่ นพืน้ ที่
สูงขึ้น การสร้างระบบสูบน�้ำขนาดใหญ่เพื่อเอาน�้ำออก แล้วท�ำเขื่อนกั้นที่ดี

กว่าเดิม และสุดท้ายก็คือการสร้างเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจใหม่ขึ้นมาอยู่ใน
ทะเล เรียกว่า New Business Center เมื่อมองมาจากท้องฟ้าลงมาแล้วจะ
เห็นภูมิทัศน์ที่สวยงามและสามารถท�ำให้จาการ์ตาปลอดภัย
ก่อนหน้านี้เมื่อปี 2550 ทางตอนเหนือของกรุงจาการ์ตาเคยเกิดเหตุการณ์
น�้ำท่วมครั้งใหญ่มาแล้ว จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตขึ้นได้อีก เพราะภาวะ
อากาศเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วภาวะโลกร้อนจะร้ายแรงยิง่ กว่าเดิม รวมถึง
การสูบน�้ำใต้ดินมาใช้สูงมากในส่วนที่ลึกลง 500 เมตร โพรงหินและโคลน
จึงทรุดตัวลง
ประธานาธิบดีโจโก วิโดโด กล่าวว่า นี่เป็นครั้งแรกที่อินโดนีเซียมีโอกาส
เลือกเมืองหลวงเอง นับตั้งแต่ได้รับเอกราชจากประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อ
74 ปีกอ่ น ปัจจุบนั จาการ์ตาไม่อาจแบกรับภาระศูนย์กลางการบริหาร ธุรกิจ
การเงิน การค้าและบริการในอนาคตได้อีกแล้ว โดยผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า
กรุงจาการ์ตาราว 1 ใน 3 จะจมทะเลในปี 2593
“การย้ายเมืองหลวงจะแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดของ
อินโดนีเซีย การกระจายความมัง่ คัง่ ออกไป สะท้อนให้เห็นถึงความเท่าเทียม
ทางเศรษฐกิจและความยุติธรรม”
ที่ผ่านมาจาการ์ตาสร้างรายได้ให้กับประเทศมากเกือบร้อยละ 60 ของจีดีพี
ขณะทีพ่ นื้ ทีเ่ กาะบอร์เนียว เมืองหลวงแห่งใหม่มขี นาดเศรษฐกิจไม่ถงึ ร้อยละ
10 ของจีดีพีประเทศเท่านั้น
มีการประเมินว่านโยบายสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่บนเกาะบอร์เนียว ต้องใช้
งบประมาณราว 33,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1 ล้านล้านบาท
คาดว่าจะเริม่ ก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภคต่างๆ ในปี 2564 และทยอย
ย้ายที่ท�ำการของรัฐบาลกลางในปี 2567
อินโดนีเซียก�ำลังจะเป็นอีกหนึง่ ประเทศทีย่ า้ ยเมืองหลวงเพือ่ สร้างสรรค์ความ
เจริญบนพืน้ ทีแ่ ห่งใหม่ เช่นเดียวกับประเทศในอาเซียนอย่างเมียนมา และอีก
หลายๆ ประเทศในโลกใบนี้
จึงต้องจับตากันต่อไปว่า ท่ามกลางสารพัดปัญหาทีอ่ นิ โดนีเซียก�ำลังเผชิญอยู่
ปัจจุบัน ‘เมกะโปรเจกต์’ ที่ท้าทายนี้ จะเกิดขึ้นได้จริงอย่างไรและรวดเร็ว
เพียงใด
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อาหารหลากรสชาติ...
แบบฉบับชาวสิงคโปร์
LAKSA

ลักซา

สู ต รขึ้ น ชื่ อ ของสิ ง คโปร์ ที เ ดี ย ว ลั ก ษณะคล้ า ย
ก๋วยเตี๋ยวต้มย�ำใส่กะทิ รสชาติเข้มข้น หอมหวน
คล้ายกับข้าวซอยของไทย มีส่วนผสมของกุ้งแห้ง
พริก กุ้งต้มและหอยแครง เหมาะส�ำหรับคนที่
ชอบรับประทานอาหารทะเลอย่างยิ่ง ลักซามีทั้ง
แบบทีใ่ ส่กะทิและไม่ใส่กะทิ ทว่าแบบทีใ่ ส่กะทิจะ
เป็นที่นิยมมากกว่า

DIM SUM

ติ่มซำ�

เนื่ อ งจากประชากรมากกว่ า ร้ อ ยละ 70 ของ
ชาวสิงคโปร์มาจากประเทศจีน ซาลาเปา ขนมจีบ
ฮะเก๋ า ฯลฯ จึ ง เป็ น หนึ่ ง ในอาหารขึ้ น ชื่ อ ที่ ม า
สิงคโปร์เมื่อไหร่ต้องลองดูสักครั้ง

ICE KACHANG

‘สิงคโปร์’ ประเทศเล็กๆ ทีม
่ ป
ี ระชากรหนาแน่น
ทีส
่ ด
ุ ในอาเซียน ศูนย์รวมของความหลาก
หลายเชือ
้ ชาติ จึงไม่นา่ แปลกใจทีอ
่ าหาร
การกินจะมีให้เลือกสรรมากมาย รสชาติ
ดัง
้ เดิมของแต่ละวัฒนธรรมผสมผสานกันจน
กลายเป็นอาหารประจ�ำถิน
่ ของชาวสิงคโปร์

HAINANESE
CHICKEN RICE

ข้าวมันไก่สิงคโปร์

ข้าวมันไก่สไตล์ไห่หนานของประเทศจีน รสชาติ
น�้ำจิ้มอาจจะไม่จัดจ้านเท่าเมืองไทย แต่เน้นข้าว
ที่มีความนุ่มลื่น หอมมัน ประกอบกับเนื้อไก่ชิ้น
ใหญ่นุ่ม ชุ่มฉ�่ำในน�้ำซุปกระดูกหมู รับประทาน
ได้ตลอดทั้งวัน

K AYA T O A S T

คายาโทส

เมนูอาหารเช้ายอดนิยมของชาวสิงคโปร์ ขนมปัง
ปิ้งกรอบๆ ที่มีไส้เป็นแยมมะพร้าวกินกับไข่ลวก
และชาหรือกาแฟ หาทานได้ทวั่ ไปตามศูนย์การค้า
หรือสถานีรถไฟใต้ดิน

FRIED CARROT
CAKE

BUK KUT TEH

บักกุ๊ดเต๋

อาหารเช้ า ของชาวสิ ง คโปร์ แ ละชาวมาเลเซี ย
รวมทั้งภาคใต้ของไทย สูตรของสิงคโปร์จะเป็น
น�้ำซุปพริกไทยด�ำเข้มข้นกลมกล่อม อุดมไปด้วย
เครื่องเทศและสมุนไพร ใส่กระดูกหมูชิ้นใหญ่
ที่ตุ๋นจนเปื่อย ผสมกันจนได้ที่ รวมทั้งเครื่องใน
เส้นหมี่และปาท่องโก๋

C H A R K WAY
TEOW

หมี่ผัด

ลักษณะคล้ายผัดหมีข่ องไทย แต่จะนิยมใช้เส้นหมี่
2 แบบ คือเส้นหมี่เหลืองกลมและเส้นแบนสีขาว
คล้ายเส้นใหญ่ นิยมใส่เครื่องต่างๆ เช่น ปลาหมึก
หมู กุ้ง กุนเชียง เป็นต้น

CHILLI CRAB

น้ำ�แข็งไส

ผัดขนมผักกาด

ปูผัดพริก

เมนูขนมหวานยอดนิยมของชาวสิงคโปร์ เอาไว้
รับประทานดับร้อน โดยจะมีเครื่องให้เลือกใส่
มากมายหลายแบบ เช่น ถั่วแดง ข้าวโพด เผือก
เยลลี่ มะม่วง และเฉาก๊วย

มีลกั ษณะเหมือนกับผัดขนมผักกาดทีบ่ า้ นเรามาก
คือน�ำเอาแป้งข้าวเจ้าไปทอดกรอบก่อนแล้วจึง
ผัดกับผักต่างๆ และไข่ โดยจะเลือกใส่ซอสสีด�ำที่
เหมือนซีอวิ้ หวานหรือซีอวิ้ ขาวแล้วแต่ความชอบ

เมนู เ ด็ ด ที่ ห าทานค่ อ นข้ า งยาก น� ำ ปู ส ดจาก
ศรีลังกาตัวโตๆ มาปรุงรสด้วยสูตรต่างๆ ผัดพริก
หรือพริกไทยด�ำ นิยมทานคู่กับหมั่นโถว

S ATAY

R O T I P R ATA

สะเต๊ะ

เป็นเมนูยอดฮิตของชาวอินเดีย ที่จะน�ำแป้งโรตี
แผ่นกลมไปทอดจนบางกรอบหรืออาจจะเหนียว
นุ่มก็ได้ กินคู่กับแกงกะหรี่ต่างๆ เช่น แกงกะหรี่
เนื้อ แกงกะหรี่ไก่ และแกงกะหรี่หัวปลา ฯลฯ

เมนูทคี่ ล้ายกับหมูสะเต๊ะของไทย แต่มเี นือ้ ประเภท
อืน่ ๆ ให้เลือกด้วย เช่น หมู เนือ้ ไก่ กุง้ และเนือ้
แกะ ไม้เสียบจะเล็กกว่าและรสชาติเครื่องเทศ
เข้มข้นกว่า เสิร์ฟพร้อมกับข้าวต้มมัดและซอส
ถัว่ เหลืองแบบบ้านเรา

โรตี พราตา
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N A S I L E MA K

นาซี เลมัก

จานนี้จริงๆ เป็นเมนูประจ�ำชาติมาเลเซีย คล้าย
กับข้าวราดแกงของไทย แต่จะน�ำข้าวไปหุงกับ
น�้ำกะทิ มักจะรับประทานร่วมกับพวกกับข้าว
เช่น ปีกไก่ทอด ไข่ดาว ปลากรอบ ปลาทู น�้ำพริก
ไข่ต้ม ไก่ทอด และผัดผักต่างๆ เป็นต้น

Bleasure

‘หลวงพระบาง’

เมืองมาสเตอร์พีซระดับโลก
องค์การ ‘ยูเนสโก’ ได้ขึ้นทะเบียน ‘หลวง
พระบาง’ มาตั้งแต่ปี 2538 ยกย่องความโดดเด่น
ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมและสถาปั ต ยกรรมที่ ผ สม
ผสานกันอย่างลงตัวกับวิถีชีวิตผู้คน ผลงานชิ้น
เอกระดับ ‘มาสเตอร์พีซ’ ที่นักเดินทางอยากลอง
มาสัมผัสสักครั้งในชีวิต
ตลอด 25 ปี อดี ต เมื อ งหลวงเก่ า แห่ ง
‘ราชอาณาจักรล้านช้าง’ ได้กลายมาเป็นทีส่ ดุ ของ
จุดหมายปลายทางอันเปี่ยมล้นด้วยมนต์เสน่ห์
จิตรกรรมฝาผนังทีท่ รงคุณค่า โบราณสถาน ป่าเขา
ล�ำเนาไพร และวิถีผู้คนท้องถิ่นที่ยังคงอัตลักษณ์
ยากยิ่งจะหาสิ่งใดเสมอเหมือน
การเดินทางไปเมืองหลวงพระบางทุกวันนี้
แสนสะดวกและง่ายดาย มีสนามบินนานาชาติไว้
รองรับผู้คนจากทุกมุมโลก แม้ไม่ใหญ่โตอลังการ
หรูหราเหมือนเมืองใหญ่ๆ แต่ก็ถือว่าพอดีกับ
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมเยือนอย่างไม่
ขาดสาย
ในยุคที่ สปป. ลาว ก่อร่างสร้างประเทศ
ปฐมบรมกษัตริย์ปกครองเรียกขานนครแห่งนี้ว่า
‘เชียงทอง’ หมายถึงเมืองแห่งทอง มีหัวใจหลัก
คือพระพุทธศาสนา กษัตริย์ สปป. ลาว ขณะนั้น
จึงขอให้อญ
ั เชิญ ‘พระบาง’ มาจากเจ้าเมืองลังกา
พระพุทธรูปซึ่งมี พระบรมสารีริกธาตุ ประทับอยู่

5 ชิ้น ได้รับการเชิดชูถึงความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก เมื่อ
เดินทางมาประดิษฐานคู่บ้านคู่เมือง สปป. ลาว
แล้ว เมืองเชียงทองจึงมีชื่อเรียกใหม่ว่า ‘หลวง
พระบาง’
การเดินทอดน่องท่องเทีย่ วน่าจะเป็นวิธกี าร
ที่ชวนให้ทุกคนรู้จักหลวงพระบางทุกแง่ทุกมุม
บริเวณตัวเมืองไม่กตี่ ารางกิโลเมตร มีรายละเอียด
ให้แวะชมมากมาย บ้านเรือนซึ่งมีกลิ่นอายโบร�่ำ
โบราณ สถานที่ทรงคุณค่าที่ได้รับการอนุรักษ์
อย่างดี ตลาดยามเช้าซึ่งชาวลาวท้องถิ่นนิยมมา
ซื้ออาหารการกินฯลฯ
ทุกอิริยาบถของเด็กน้อย ผู้เฒ่า ผู้แก่ และ
คนหนุ่มสาว คงไว้ซึ่งเสน่ห์ทางวัฒนธรรม เช่น
การนุ่งผ้าซิ่น ถูกถักทอลวดลายอย่างสวยงาม
ใส่แล้วรู้สึกราวกับสวมชุดประจ�ำชาติ อาภรณ์
ประจ�ำถิ่น กลิ่นอายความภาคภูมิใจ
จุ ด ท่ อ งเที่ ย ว ‘ไฮไลต์ ’ ที่ อ ยากแนะน� ำ
คื อ ‘หอพระบาง’ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ห่ ง ชาติ ห ลวง
พระบางทีเ่ ก็บทรัพย์แผ่นดินในสมัยทีย่ งั มีพระมหา
กษัตริย์เป็น ‘เจ้ามหาชีวิต’ ราชาองค์สุดท้ายก่อน
เปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบคอมมิวนิสต์
อีกสถานที่พลาดไม่ได้คือ ‘วัดเชียงทอง’
สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2103 ต�ำนานที่ส�ำคัญทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ ใ นฐานะวั ด ประจ�ำ ราชวงศ์ ล าว

ที่มาตั้งรกรากในแผ่นดินหลวงพระบางนั่นเอง
จิ ต รกรรมวั ด เชี ย งทองคื อ พุ ท ธศิ ล ป์ ชิ้ น เอก
ลวดลายประดั บ ด้ ว ยกระจกแก้ ว ชิ้ น เล็ ก ๆ นั บ
หมื่นแสนชิ้นสวยงามสุดบรรยาย โดยเฉพาะรูป
‘ต้นทอง’ หรือต้นไม้แห่งชีวติ ทีส่ ร้างแรงบันดาลใจ
อันยิ่งใหญ่ เชื่อมโยงศรัทธาระหว่างคน ธรรมชาติ
และศาสนา
อี ก กิ จ กรรมที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วไม่ ค วรพลาด
เมื่อมาเยือนหลวงพระบาง ก็คือการ ‘ตักบาตร’
โดยตอนเช้าจะมีพระจากวัดต่างๆ เดินแถวมารับ
ถวายภัตตาหาร จุดไฮไลต์หลักๆ คือหน้า ‘วัด
ใหม่’ และหน้า ‘วัดเชียงทอง’ แต่หากเป็นเทศกาล
เช่น วันออกพรรษาขึ้น 15 ค�่ำของเดือนตุลาคม
จะเป็นวันหยุดที่ทุกคนมารวมตัวกันท�ำบุญใหญ่
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ตอนกลางคืนก็ร่วม
กันอธิษฐานปล่อยเรือและกระทงลงสู่แม่น�้ำโขง
ทุกวัดในเขตเมืองเก่า พระและเณร ต่างก็
จะร่วมจิตร่วมใจกันท�ำโคมไฟจากกระดาษสาและ
ไม้ไผ่เป็นรูปดวงดาว พญานาค เรือไฟต่างๆ เพื่อ
ประดับประดาโบสถ์วิหารให้เจิดจรัสงดงาม สวย
จนยากจะหาสถานที่ใดๆ มาเทียบ
นี่คือหลวงพระบาง...เมืองที่ชวนให้ทุกคน
มาพักผ่อน ย้อนเวลา และหาความสุขทีส่ งบร่มเย็น
จนไม่อยากกลับสู่โลกของการท�ำงาน
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