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Digital Economy โอกาสที่มาพร้อมความท้าทาย

Highlight

Digital Economy ถือเป็ นหนึ่งในนโยบายสาคัญที่ภาครัฐเร่งผลักดันเพื่อยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมของไทย โดยในช่วง 1 ปี ท่ผี ่านมา เราจะเห็น ความคืบหน้าของ
นโยบายดังกล่าวผ่านการจัดตัง้ กระทรวงดิจิทลั เพื่อ เศรษฐกิจและสัง คม การจัดท า
แผนงาน Digital Thailand ตลอดจนการเร่งผลักดันโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้
ครอบคลุมทัวประเทศ
่
ทีล่ ่าสุด วันที่ 7 ธันวาคม 2016 ครม. ได้มมี ติมอบหมายให้ TOT
เป็ นผู้ดาเนินการใน 24,700 หมู่บ้าน และ กสทช. ดาเนินการในหมู่บ้านที่เหลืออีก
15,732 หมู่บา้ น
อีไอซีมองว่านโยบาย Digital Economy ถือเป็ นการสร้างโอกาสให้แก่หลายๆ ธุรกิจ แต่
ในทางกลับกัน การก้าวเข้าสูส่ งั คมดิจทิ ลั กลับสร้างความท้าทายให้แก่ธุรกิจแบบดัง้ เดิม
ตลอดจนแรงงานทัวไปที
่ ข่ าดทักษะด้านดิจทิ ลั ทีจ่ าเป็ นต้องปรับตัวให้สอดรับกับความ
เปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต

“เศรษฐกิจดิจิทัล” หรือ “Digital Economy” ถือเป็นนโยบายที่รัฐบาลหลายประเทศให้ความสนใจ และ
หยิบยกขึ้นมาเป็นตัวชูโรงเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยกว่า 80% ของประเทศที่เป็ นสมาชิก OECD

หรือกลุ่มประเทศที่พฒ
ั นาแล้ว เช่น ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และฝรังเศส
่
ต่างมีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้าน Digital Economy
ทัง้ สิน้ ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านของไทยอย่างมาเลเซีย นัน้ ก็ได้จดั ทาแผนพัฒนาประเทศสู่สงั คมดิจทิ ลั ที่เรียกว่า Digital
Malaysia ตัง้ แต่ปี 2012 โดยได้พฒ
ั นาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านอินเทอร์เน็ตควบคู่ไปกับการสร้างระบบนิเวศทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ การ
จัดตัง้ ศูนย์สง่ เสริมผูป้ ระกอบการรายใหม่ ตลอดจนยกระดับรัฐบาลสู่รฐั บาลดิจทิ ลั (e-Gov) ทัง้ นี้ หลังจากที่รฐั บาลมาเลเซียได้
ดาเนินการตามแผนดังกล่าวเพียง 2 ปี ก็สามารถช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีนยั สาคัญ อันจะเห็นได้จากรายได้
ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) ทีเ่ พิม่ ขึน้ กว่า 10% ต่อปี หรือเติบโตได้ดกี ว่าช่วง 2 ปี ก่อนหน้าถึงเกือบ 3 เท่า

ส่วนไทยนั้น ภาครัฐได้ประกาศแผน “Digital Thailand” ที่มุ่งเน้นการวางรากฐานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และบุคลากร ซึ่งจะสร้างโอกาสให้แก่อุตสาหกรรม ICT ตั้งแต่ต้นน้้าถึงปลายน้้า และเป็นกุญแจส้าคัญที่จะ
ปลดล็อกให้ไทยก้าวเข้าสู่ยุค “ไทยแลนด์ 4.0” หรือ “ยุคที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ได้ในเร็ววัน โดย
โครงการส่วนใหญ่เป็ นโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพโครงสร้างพืน้ ฐานด้านดิจทิ ลั ซึง่ ถือเป็ นหัวใจสาคัญทีจ่ ะต่อยอดให้เกิดการ
พัฒนาด้านนวัตกรรม อาทิ โครงการอินเทอร์เน็ตหมู่บา้ น 40,432 แห่ง และโครงการเคเบิลใต้น้า รวมมูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านบาท
ซึง่ แน่ นอนว่าโครงการที่มเี ม็ดเงินลงทุนมหาศาลเหล่านี้ย่อมส่งผลบวกโดยตรงต่อทัง้ ผู้ผลิตอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ ตัวแทนจัด
จาหน่ายอุปกรณ์ ผูผ้ ลิตซอฟต์แวร์ ผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ต (ISPs) และผูอ้ อกแบบและรับติดตัง้ ระบบ (system integrator)
นอกจากนี้ แผน Digital Thailand ยังเป็ นการต่อยอดโอกาสทางธุรกิจให้แก่ธุรกิจ ประเภทอื่นๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็ นธุรกิจ Startup
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และ SMEs ทีจ่ ะได้รบั องค์ความรูผ้ ่านการจัดตัง้ ศูนย์บ่มเพาะผูป้ ระกอบการและการให้ความรูด้ ้านอีคอมเมิรซ์ หรือแม้กระทัง่
ธุรกิจแพลตฟอร์มอีคอมเมิรซ์ และธุรกิจโลจิสติกส์ทจ่ี ะได้รบั ประโยชน์ตามมาจากความต้องการใช้เทคโนโลยีและความต้องการใน
การขนส่งสินค้าเพื่อรองรับตลาดอีคอมเมิรซ์ ทีม่ แี นวโน้มเติบโตอย่างก้าวกระโดด

ยิ่งไปกว่านั้น แผน Digital Thailand ยังเป็นตัวเร่งเครื่องให้ภาคเอกชนหันมาลงทุนเพิ่มขึ้น โดยจาก
กรณีศกึ ษาในอังกฤษและแคนาดาพบว่า การลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานด้านอินเทอร์เน็ตจะเหนี่ยวนาให้เกิดการลงทุนภาคเอกชน
(crowding in effect) ตามมาอีกกว่า 10 เท่า อีกทัง้ ยังมีบทบาทในการเพิม่ มูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ได้ถงึ
15 เท่าของเงินลงทุนตัง้ ต้น ซึง่ เมื่อมองย้อนกลับมายังโครงการอินเทอร์เน็ตหมู่บา้ นของไทยทีม่ มี ูลค่าการลงทุนกว่า 1.5 หมื่น
ล้านบาทแล้ว ย่อมถือเป็ นโอกาสที่จะก่อให้เกิดเม็ดเงินลงทุนจากภาคเอกชนตามมากว่า 1.5 แสนล้านบาท และมีส่วนช่วยเพิม่
GDP ของไทยได้มากถึง 2.25 แสนล้านบาท หรือราว 2% ของ GDP เลยทีเดียว

แต่ในอีกมุมหนึ่ง การก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัล กลับท้าให้ธุรกิจแบบดั้งเดิมต้องเผชิญหน้ากับความท้าทาย
ใหม่ๆ เนื่องจากเทคโนโลยีจะทาให้รปู แบบการทาธุรกิจเปลีย่ นไปอย่างสิน้ เชิง ซึง่ หากภาคธุรกิจยังคงทาธุรกิจในรูปแบบเดิมๆ
ก็อาจไม่สามารถแข่งขันกับกับบริษทั Startup หน้าใหม่ทม่ี คี วามเชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีได้ ยกตัวอย่างเช่น การก้าวเข้ามาของ
Uber ทีก่ าลังกลายมาเป็ นภัยคุกคามโดยตรงต่อธุรกิจรถแท็กซี่ เป็ นต้น อย่างไรก็ดี การปรับเปลีย่ นสูโ่ ลกยุคดิจทิ ลั ไม่ได้เป็ นเรื่อง
ง่ายทีส่ ามารถทาได้เพียงชัวข้
่ ามคืน โดยจากการสารวจของ IDC บริษทั วิจยั ด้านเทคโนโลยีชนั ้ นาพบว่า องค์กรราว 30% ทีจ่ ะ
สามารถก้าวข้ามสูอ่ งค์กรดิจทิ ลั ได้อย่างสมบูรณ์นนั ้ จะต้องอาศัยความมุ่งมันของผู
่
บ้ ริการ การวางแผนอย่างรอบคอบ และความ
ร่วมมือจากทุกหน่วยงาน
ทัง้ นี้ หากผูป้ ระกอบการแบบดัง้ เดิมสามารถยกระดับตนเองสูอ่ งค์กรดิจทิ ลั ได้ แน่ นอนว่าจะช่วยให้องค์กรสามารถลดต้นทุนจาก
ภาระงานทีไ่ ม่จาเป็ น และทาให้ประสิทธิภาพและผลผลิตในการทางานดีขน้ึ ซึง่ สุดท้ายแล้วจะช่วยเพิม่ ผลกาไรให้แก่องค์กรได้อกี
ทาง โดยจากการศึกษาของมหาวิทยาลัย MIT พบว่าบริษทั ทีน่ าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้อย่างสาเร็จจะมีผลกาไรที่เหนือกว่า
บริษทั อื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันถึง 26% ซึง่ ผลตอบแทนดังกล่าวนับว่ามีความคุม้ ค่าในระยะยาว เมื่อเทียบกับเม็ดเงินลงทุน
ด้าน ICT ทีโ่ ดยเฉลีย่ จะอยู่เพียงราว 3-5% ของรายได้ทงั ้ ปี เท่านัน้

นอกจากนี้ ยังต้องจับตามองรูปแบบการจ้างงานที่มีแนวโน้มเปลี่ย นแปลงอย่างมีนัยส้าคัญ

โดยจาก
กรณีศกึ ษาของกลุ่มประเทศ OECD พบว่า แม้ว่าการก้าวเข้าสู่สงั คมดิจทิ ลั จะไม่ได้ลดปริมาณการจ้างงานทัง้ ในภาพรวมและ
ภาค ICT แต่สงิ่ ทีเ่ ปลีย่ นไปอย่างเห็นได้ชดั คืองานในยุคดิจทิ ลั จะมีความต้องการแรงงานทีม่ ที กั ษะฝี มอื สูงมากขึน้ ชีใ้ ห้เห็นจาก
สัดส่วนการจ้างงานของผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน ICT ต่อการจ้างงานทัง้ หมดทีเ่ พิม่ ขึน้ จาก 3% เป็ น 4% ภายในระยะเวลาเพียง 3 ปี สวน
ทางกับแรงงานไร้ฝีมอื ที่จะค่อยๆ ลดบทบาทลง โดย OECD คาดการณ์ว่างานกว่า 9% มีความเสีย่ งสูงทีจ่ ะถูกแทนที่ด้วย
เทคโนโลยีและเครื่องจักรในอนาคต
Implication

อีไอซีแนะผู้ประกอบการในทุกอุตสาหกรรมปรับตัวให้สอดรับกับยุคดิจิทัล เพื่อให้
ได้รับอานิสงส์สูงสุดจากนโยบายของภาครัฐ ยกตัวอย่างเช่น ผูป้ ระกอบการควรศึกษา
เทคโนโลยีใหม่ๆ อาทิ การเชื่อมโยงอุปกรณ์ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet of Things) การ
ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) หรือการระดมข้อมูลจากมวลชน (crowdsourcing) และ
เตรียมพัฒนาโมเดลธุรกิจ ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับ เทคโนโลยีในอนาคต ทัง้ นี้ ผู้ประกอบการที่ไม่
ชานาญด้านเทคโนโลยีอาจร่วมมือเป็ นพันธมิตรกับบริษัทด้าน ICT ให้มากขึน้ เพื่อช่วยให้การ
เปลีย่ นผ่านสูเ่ ทคโนโลยีสมัยใหม่เป็ นไปอย่างราบรื่นมากทีส่ ดุ
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ภาครัฐควรเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ แรงงานไทยเพื่อรองรับความท้าทาย
ของตลาดแรงงานในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภาวะการแข่งขันกับคอมพิวเตอร์และเครื่องจักร และ
การแข่งขันกับแรงงานต่างชาติทจ่ี ะทวีความรุนแรงมากยิง่ ขึน้ เนื่องจากเทคโนโลยีจะมีบทบาททาให้
การทางานไร้พรมแดนมากขึน้ โดยภาครัฐอาจร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อจัดหาบุคลากรที่มคี วาม
เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มทักษะแก่แรงงานไทย ทัง้ ในด้ านที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและไม่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยี เช่น ทักษะด้านภาษา ตลอดจนการแก้ไขปญั หาที่ซบั ซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็ น
ทักษะทีค่ อมพิวเตอร์ยงั ไม่สามารถทาได้ เป็ นต้น

นอกจากนี้ ภาครัฐยังควรส่งเสริมให้เอกชนหันมาลงทุนผลิตอุปกรณ์ด้าน ICT ให้
มากขึ้น เพื่อลดภาระการน้าเข้าสินค้า ซึ่งที่ผ่านมา ไทยนาเข้าเครื่องรับส่งสัญญาณและ
อุปกรณ์โทรคมนาคมจากต่างประเทศค่อนข้างมาก โดยมีมลู ค่านาเข้ารวมกว่า 1.2 แสนล้านบาทต่อปี
และมีแนวโน้มเติบโตกว่า 15-20% ต่อปี ทัง้ นี้ ภาครัฐอาจเพิม่ สิทธิประโยชน์ดา้ นภาษี รวมถึงลด
ข้อจากัดด้านการถือหุน้ ของต่างชาติเพื่อให้เกิดการลงทุนในไทยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้มากขึน้
รูปที่ 1: เปรียบเทียบนโยบาย Digital Economy ระหว่างมาเลเซียและไทย

- โครงการบรอดแบนด์แห่งชาติ

-

โครงการผูป้ ระกอบการดิจทิ ลั รายใหม่
ศูนย์นวัตกรรมแห่งชาติ
คลัสเตอร์ดา้ นเทคโนโลยี (MSc)
ก หมายความปลอดภัยไซเบอร์ ก หมาย
ลายเซ็นดิจทิ ลั

- การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
- การใช้ cloud และศูนย์ขอ้ มูลกลาง

- การจัดตัง้ Malaysia Digital Economy
Corporation (MDec)

- โครงการอินเทอร์เน็ตหมู่บา้ น

- ศูนย์บ่มเพาะผูป้ ระกอบการ
- คลัสเตอร์ดจิ ทิ ลั
- ก หมายส่งเสริม digital economy ก หมาย
ความปลอดภัยไซเบอร์ และก หมายคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล

- การบูรณาการข้อมูลผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูล
กลาง
- โครงสร้างพืน้ ฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์

- การจัดตัง้ กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ทีม่ า: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของกระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ MDec Malaysia
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รูปที่ 2: อุตสาหกรรม ICT ในมาเลเซียเติบโตแบบก้าวกระโดด หลังรัฐบาลดาเนินการตามแผน Digital Malaysia
ICT
หน่วย: ล้านริงกิต
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ทีม่ า: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ Department of Statistics Malaysia

รูปที่ 3: บริษทั ทีน่ าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้อย่างสาเร็จ
จะมีผลกาไรทีเ่ หนือกว่าบริษทั อืน่ ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

รูปที่ 4: แรงงานทีม่ ที กั ษะสูง เช่น ผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน ICT จะทวี
ความสาคัญมากยิง่ ขึน้ ในโลกยุคดิจทิ ลั
ICT
OECD
หน่วย: ล้านคน

สูง

ระดับของการนาเอาเทคโนโลยีมาใช้

ผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน ICT

อื่นๆ
CAGR
(11-14)

-11%

413

+26%

3%

-24%

424

1%

4%

4%

96%

+9%

1%

97%
ระดับของการให้ความสาคัญในการเปลีย่ นแปลงองค์กร

ต่า

ทีม่ า: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ MIT (กลุ่มตัวอย่าง 391 บริษทั )

โดย:

2011

สูง

2014

ทีม่ า: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ OECD
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