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บทที่
CHAPTER

ภาพรวม

อุตสาหกรรมดิจิทัล
OVERVIEW OF DIGITAL INDUSTRIES

ความสำ�คัญและบทบาทของอุตสาหกรรมดิจิทัล
SIGNIFICANCE AND ROLES OF DIGITAL INDUSTRIES

@

ปั จ จุ บั น เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งรวดเร็ ว และมี ก ารน� ำ ไปประยุ ก ต์ ใ ช้
ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในรูปแบบต่าง ๆ อย่างกว้างขวางจนหลอมรวมเข้าเป็นส่วนหนึง่
ของระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมอย่ า งแท้ จ ริ ง ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งและ
รู ป แบบกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ และกระบวนการทางสั ง คมต่ า ง ๆ รวมถึ ง การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์
ระหว่างบุคคลไปอย่างสิ้นเชิง เทคโนโลยีดิจิทัลจึงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือที่สนับสนุนการขับเคลื่อน
กิจกรรมทางเศรษฐกิ จ เฉกเช่ น ที่ ผ ่ า นมาอี ก ต่ อ ไป หากแต่ ไ ด้ ก ลายเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกิจกรรม
เศรษฐกิจและสังคมต่าง ๆ ทั้งกระบวนการผลิต การดําเนินธุรกิจ การค้า การบริการ การศึกษา
การสาธารณสุข รวมถึงการบริหารราชการในทุกระดับ ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในรูปแบบใหม่ ๆ ขึ้น และทําให้ประชาชน ชุมชน และธุรกิจสามารถ
เข้าถึงแหล่งข้อมูล และบริการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก ตลอดจนท�ำให้การแลกเปลี่ยนสินค้าและ
บริการทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศเป็นไปอย่างคล่องตัวยิ่งขึ้น1

At present, digital technology or information and communication technology (ICT) has been rapidly developed
and extensively applied in economic and social activities in different models to the point where it has become
part of the economic and social system. The result has led to a complete change in structure and models of economic
activities and other social procedures, including interpersonal interaction. Digital technology is more than a tool
to drive economic activities, as it was in the past. It has become part of economic and social activities, including
production process, business transactions, trade, services, education, public health, and government administration
at all levels. This has led to economic development and quality of life improvement in new models. It also enabled
people, communities, and businesses to conveniently access data sources and other services, and facilitate domestic
and international exchange of goods and services.1
1

6

International Telecommunication Union, 2016, “Measuring the Information Society Report 2016” [online], Retrieved from http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/
misr2016/MISR2016-w4.pdf [August 5, 2017].

รายงานอุตสาหกรรมไมซ์ อุตสาหกรรมดิจิทัล

บทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อระบบเศรษฐกิจนั้นได้มีงานศึกษาไว้อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะผลต่อความสามารถในการแข่งขัน
ในระบบเศรษฐกิจ โดยบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจที่ส�ำคัญมี 4 ประการ2 ได้แก่
Research on the roles of digital industry in the economic system have been extensively published, especially
its impact on economic competitiveness in four main areas2 :
(1) การเปิดกว้างการแข่งขันมากขึ้นจากการลดข้อจ�ำกัด
ทางภู มิ ศ าสตร์ ลดการกี ด กั น ทางการค้ า และเปิ ด โอกาสให้
ผู้ประกอบการรายใหม่ได้เข้ามาแข่งขันในตลาดมากขึ้นและขยาย
ขนาดตลาด รวมถึงเพิ่มตลาดใหม่ที่เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยี
(2) การเพิม่ ผลิตภาพ นวัตกรรมในการผลิต และประสิทธิภาพ
ในห่วงโซ่อปุ ทานต่าง ๆ ซึง่ จะส่งเสริมให้มกี ารพัฒนากระบวนการผลิต
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ให้ขยายตัวได้มากขึ้น
(3) การลดต้นทุนทางธุรกรรม Transaction Cost เป็นการ
อ� ำ นวยความสะดวกให้ ผู ้ ผ ลิ ต สามารถท� ำ ธุ ร กรรมทางการค้ า
และทางการเงิ น ได้ ส ะดวกมากขึ้ น รวมทั้ ง ยั ง ช่ ว ยลดต้ น ทุ น
ในการด�ำเนินการของผู้ผลิตด้วย
(4) การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบและสินค้าอื่น ๆ
อาทิ สามารถเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบได้มากยิ่งขึ้น ราคาสินค้าถูกลง
และมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

2

(1) Opening wider opportunity for competition by
reducing geographical limitations and trade barriers, and
creating more opportunity for new entrepreneurs,
expanding market size and building new markets developed
by technology.
(2) Increasing productivity, production innovation,
and efficiency in different supply chains, leading to the
development of production processes and new products
beneficial for economic growth.
(3) Decreasing transaction costs to facilitate trade
and financial transactions while reducing operational
costs.
(4) Making sources of raw materials and other
goods more accessible, enabling producers to lower
product cost and increase product variety.

อนุศรา อนุวงศ์, 2558, “Digital Economy สิง่ นีส้ าคัญไฉน”, ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [ออนไลน์], สืบค้นจาก http://www.ertc.econ.tu.ac.th/images/Digital_
econonmy.pdf [5 สิงหาคม 2560].
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นอกจากนั้น การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลยังมีส่วนกระตุ้นให้เกิดการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมดังกล่าวนี้
ในที่สุดก็จะน�ำไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และส่งผลให้การค้าระหว่างประเทศและการจ้างงานของประเทศต่าง ๆ ขยายตัว
เพิม่ ขึน้ ได้
องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Development:
OECD) ได้ประเมินความส�ำคัญของอุตสาหกรรมดิจิทัลต่อระบบเศรษฐกิจในรายงาน OECD Digital Economy Outlook 2015 3 ว่า
โดยเฉลี่ยแล้วอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศต่าง ๆ นั้นจะมีมูลค่าผลผลิตเท่ากับร้อยละ 5.5 ของมูลค่าผลผลิตของภาคการผลิต
ทั้งหมด โดยเกาหลีใต้ถือเป็นประเทศที่มีสัดส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมดิจิทัลต่อมูลค่าการผลิตของประเทศมากที่สุด คือ มีสัดส่วน
สูงถึงร้อยละ 10.70 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ส�ำหรับประเทศไทย จากการรายงานของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ4 พบว่า มูลค่าการผลิตเฉพาะสาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (Information and Communication)
ในปี 2558 นั้นมีมูลค่า 328,408 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 2.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ
Investing in information and communication technology infrastructure motivates more investment in comparable
infrastructures. Direct and indirect results boost economic growth as well as international trade and employment.
The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) evaluated the significance and roles of
digital technology in the economy in the OECD Digital Economy Outlook 20153. On average, digital industries
internationally have production values of 5.5 percent of total production value. South Korea has the highest value
added of the digital industry compared to its production value. Thailand’s Office of the National Economic and
Social Development Board4 found that the Kingdom’s production value in information and communication for the
year 2015 was 328,408 million baht, or about 2.4 percent of GDP.

โครงการจัดทารายงานอุตสาหกรรมไมซ์ 2017 (MICE Industry Reports 2017)
สัดส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมดิจิทัลต่อมูลค่าเพิ่มของผลผลิตของประเทศของกลุ่ม OECD
Ratio of Value Added of Digital Industries Compared to Outcome Increase for OECD Member Countries

สัดส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมดิจิทัลต่อมูลค่าเพิ่มของผลผลิตของประเทศของกลุ่ม OECD
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OECD, 2015, “OECD Digital Economy Outlook 2015” [online], Retrieved from http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-digital-economy-outlook-2015_9789264232440-en
[August 5, 2017].
Office of the National Economic and Social Development, 2015, “Thailand’s National Income in 2015” [online], Retrieved from http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6428&filename=ni_page
[August 5, 2017].
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สถานการณ์อุตสาหกรรมดิจิทัลของโลก
ภูมิภาค และประเทศไทย
THAILAND AND THE DIGITAL INDUSTRY AT GLOBAL AND REGIONAL LEVELS

สถานการณ์อุตสาหกรรมดิจิทัลของโลก Global Situation of the Digital Industry
กลไกที่ส�ำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัล คือ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร ซึ่ ง ถื อ เป็ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานหลั ก ของ
อุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล ทั่ ว ไป และมี ค วามครอบคลุ ม ทุ ก ภาคส่ ว นของระบบ
เศรษฐกิจและสังคม โดยทั่วไปมักมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน
กับอุตสาหกรรมดิจิทัล ดังนั้น การพิจารณาสถานการณ์อุตสาหกรรมดิจิทัล
โดยทั่ ว ไปจึ ง มั ก พิ จ ารณาจากตั ว ชี้ วั ด การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสารต่าง ๆ เป็นหลัก5 ทั้งนี้ จากรายงานสถานการณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สารทั่ ว โลกในปี 2559 6 ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่ า ง
ประเทศ (International Telecommunication Union: ITU) พบว่า
การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในภาพรวมทั่วโลกมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจาก
ช่วงเวลาก่อนหน้า โดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ประเมินว่า
ในปี 2559 การใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ของโลกมีสัดส่วนเพิ่มเป็นร้อยละ
99.7 ของจ� ำ นวนประชากรทั้ ง หมด โดยสั ด ส่ ว นของประชากรที่ ใ ช้
อินเทอร์เน็ตมีสัดส่วนเพิ่มเป็นร้อยละ 47.1 ของจ�ำนวนประชากร ขณะที่
การใช้เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ความเร็วสูงมีการเติบโตมากที่สุดหากเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดอื่น คือ เติบโตจากร้อยละ 36.7 ในปี
2557 เป็นร้อยละ 49.4 ในปี 2559 ส�ำหรับการใช้อนิ เทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบประจ�ำที่ (Fixed-broadband) นัน้ สหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ (ITU) ประเมินว่าจะมีการเติบโตน้อยที่สุด แต่ก็ยังคงมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มเป็นจ�ำนวน 11.9 เลขหมายต่อ
ประชากร 100 คน ในทางกลับกันการใช้โทรศัพท์ประจ�ำที่ยังคงมีแนวโน้มลดลงเหลือจ�ำนวน 13.7 เลขหมายต่อประชากร 100 คน
The main mechanism driving the digital industry is information and communication technology, considered vital
infrastructure in the overall digital industry. It covers all sectors of economy and society, moving in the same direction
as the digital industry. To evaluate the digital industry, an index on the use of information and communication
technology was taken into account5. A global overview of the digital industry in 20166 by the International
Telecommunication Union (ITU) indicated that the use of information and communication technology has been
on the rise globally. That year, ITU termed mobile phone coverage near-ubiquitous, with 99.7% of the global
population living in an area covered by a basic 2G mobile-cellular network. By the end of 2016, almost half of the
world’s population were using the Internet. High-speed broadband mobile phone use had the highest growth
compared to other indicators, rising from 36.7 percent in 2014 to 49.4 percent in 2016. Fixed-broadband access
had the lowest growth, but still increased by 11.9 telephone numbers per 100 inhabitants. On the other hand,
the use of fixed telephone lines decreased to 13.7 telephone numbers per 100 inhabitants.
5
6

OECD, 2015, “OECD Digital Economy Outlook 2015” [online], Retrieved from http://ec.europa.eu/eurostat/ documents/42577/3222224/Digital+economy+outlook+2015/ [August 6, 2017].
The National Statistics Office, 2015, “Indicators on Information and Communication Technology 2015” [online], Retrieved from http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/pubs/e-book/e17-02-60/
files/assets/basic-html/index.html#19 [August 10, 2017].
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Global ICT Developments, 2001 - 2016
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ขณะที่การส�ำรวจพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของประชากรทั่วโลกของ We Are Social 7 ในเดือนมกราคม
ปี 2560 ระบุว่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกในปี 2560 จะมีจ�ำนวน
3,773 ล้ า นคน และในจ� ำ นวนนี้ จ ะมี ผู ้ ใ ช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์
(Social Media) เพิ่มเป็น 2,789 ล้านคน หรือเท่ากับร้อยละ 37
ของประชากรโลก โดยจ� ำ นวนผู ้ ใ ช้ โ ทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ 4,917
ล้ า นคนนั้ น จะมี ผู ้ ใ ช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ (Social Media)
ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่จ�ำนวน 2,549 ล้านคน คิดเป็น
ร้อยละ 34 ของประชากรทั่วโลก โดยภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก
เป็ น ภู มิ ภ าคที่ มี จ� ำ นวนผู ้ ใ ช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่
รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) มากที่สุด

In January, 2017, a behavioral survey of the use
of information and communication technology by
the world’s population by We Are Social7 found 3,773
million internet users worldwide that year. Of these,
2,789 million used social media, or about 37 percent of
the global population. Among 4,917 million mobile
phone users, 2,549 million were also social media users
or about 34 percent of the overall population. The report
also revealed that the Asia Pacific Region had the
largest global population using the internet, mobile
phones, and social media.

Global Digital Snapshots in 2017
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หน่วย : ล้านคน
unit : million people

Total
Population

Internet Users

Active Social
Media Users

Mobile
Subscriptions

Active Mobile
Social Users

Asia-Pacific

4,153

1,909

1,514

3,999

1,441

The Americas

1,006

718

599

1,069

535

Europe

839

637

412

1,101

340

Africa

1,231

362

170

995

150

The Middle East

246

147

93

312

83

World

7,476

3,773

2,789

4,917

2,549

We Are Social, 2017, “2017 Report DIGITAL YEARBOOK” [online], Retrieved from https://wearesocial.com/sg/blog/2017/01/digital-in-2017-global-overview [August 10, 2017].
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การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference on Trade and Development:
UNCTAD) 8 ประเมิ น ว่ า การค้ า สิ น ค้ า สาขาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของโลก ในปี 2558 มี มู ล ค่ า รวม 4,059,129
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีการขยายตัวเฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 6.18 ต่อปี มากกว่าการเติบโตของมูลค่าการค้าสินค้าของโลกที่เพิ่มขึ้น
เฉลี่ยเพียงร้อยละ 4.12 ต่อปี ส่วนใหญ่เป็นการค้าสินค้ากลุ่มเครื่องมือสื่อสาร เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า
ร้อยละ 50 ของมูลค่าการค้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมด และเป็นสินค้ากลุ่มที่มีการเติบโตมากที่สุด โดยมี
การขยายตั ว เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 11.71 ประเทศที่ เ ป็ น ผู ้ ส ่ ง ออกส� ำ คั ญ ที่ มี ส ่ ว นแบ่ ง ตลาดสิ น ค้ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
มากที่สุด 5 อันดับแรกของโลก คือ จีน ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ และไต้หวัน โดยประเทศกลุ่มอาเซียนมีส่วนแบ่งตลาด
ประมาณร้อยละ 14.85
In 2015, a meeting of the United Nations Commission on Trade and Development (UNCTAD)8 assessed that
trade in information and communication technology goods in 2015 had a total value of about 4,059,129 million
USD, with compound annual growth rate (CAGR) at 6.18 percent, higher than the annual growth in value of
global trade in goods, which increased by only 4.12 percent. Most goods were telecommunications equipment,
computers, and parts, accounting for 50 percent of the value of all information and communication technology
goods, with the highest growth rate of 11.71 percent. The top five exporting countries with the largest market share
of information and communication technology goods were China, Hong Kong, the United States of America,
South Korea, and Taiwan. ASEAN countries shared only 14.85 percent of the market.

การค้าสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของโลก ปี 2558
Global Trade on Information and
Communication Technology Goods in 2015
Miscellaneous
4.16%
Electronic
components
35.95%

ส่วนแบ่งตลาดการค้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของโลก ปี 2558
Global Market Share of Information and
Communication Technology Goods in 2015
Others
10.67%

Computers and
peripheral
equipment
23.65%
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31.19%
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2.73%
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3.16%

Consumer electronic
equipment
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8

Communication
equipment
26.73%

Germany
3.17% Taiwan
5.66%
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5.87%
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7.28%

UNCTAD, 2015, “Trade in information and communications technology goods fell in 2015 as industry juggles shifts in demand” [online]. Retrieved from http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1439 [August 10, 2017]
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ขณะที่ ก ารค้ า บริ ก ารสาขากลุ ่ ม เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสื่ อ สารของโลกในปี 2558 นั้ น มี มู ล ค่ า รวม 762,348
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 9.65 ต่อปี การค้าส่วนใหญ่
เป็นการค้าในตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Service)
และตลาดสื่ อ สาร (Communication) โดยมี สั ด ส่ ว นรวมกั น
มากกว่ า ร้ อ ยละ 90 ของมู ล ค่ า การค้ า บริ ก ารสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมด ประเทศที่เป็นผู้ส่งออกส� ำคัญ
ของโลก คื อ ไอร์ แลนด์ อิน เดีย เนเธอร์แ ลนด์ สหรัฐ อเมริ ก า
เยอรมนี และจี น ตามล� ำ ดั บ ส� ำ หรั บ ประเทศกลุ ่ ม อาเซี ย นมี
สั ด ส่ ว นการส่ ง ออกบริก ารสาขากลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารประมาณร้อยละ 3 ในตลาดโลก

การค้าบริการสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของโลก ปี 2558
Global Trade on Services of
the Information and Communication
Technology in 2015
Information services
6%

Telecommunication
services
23%

Trade in services of information and communication
technology worldwide in the year 2015 had total value
of 762,348 million USD, and average growth of 9.65
percent. Most trade was in computer and communication
services, accounting for 90 percent of value of trade in
services of information and communication technology.
Main export countries were Ireland, India, the Netherlands,
the United States of America, Germany, and China.
ASEAN countries accounted for only 3 percent of the
global market.

ส่วนแบ่งตลาดการค้าบริการสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของโลก ปี 2558
Market Share of Trade on Services of
the Information and Communication Technology
in 2015
Others
30.12%

ASEAN
3.00%
Switzerland
2.89%
Sweden
3.34%
Computer services
71%
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Ireland
13.65%
India
11.67%

Netherlands
7.83%

France
3.53%
United Kingdom
5.15%

China
5.21%

United States
7.61%
Germany
5.99%

สถานการณ์อุตสาหกรรมดิจิทัลของภูมิภาค Regional Situation of Digital Industries
การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในภาพรวมของภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิกนั้นมีการเติบโตขึ้นมากกว่าการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล
ในภาพรวมของโลกโดยเฉลี่ย โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากการใช้
อินเทอร์เน็ต และการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในภูมิภาคของเอเชีย แปซิฟิก ในปี 25599 ที่มีการเติบโตสูงกว่าการเติบโตของการใช้
อินเทอร์เน็ต และการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของโลก โดยสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ประเมินว่า การใช้โทรศัพท์
เคลื่อนที่ต่อประชากรของภูมิภาคในปี 2559 จะมีสัดส่วนเท่ากับ
ร้อยละ 94.1 ต่อประชากร 100 คน โดยสัดส่วนประชากรที่ใช้
อินเทอร์เน็ตสูงขึ้นเป็นร้อยละ 41.9 และการใช้เครือข่ายโทรศัพท์
เคลื่อนที่ความเร็วสูงจะมีการเติบโตเป็นร้อยละ 42.6 ขณะที่การ
ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบประจ�ำที่ (Fixed-broadband)
มีการเติบโตเพิ่มเป็นจ�ำนวน 10.5 เลขหมายต่อประชากร 100 คน

ITU indicated that the use of internet and mobile
phone in the Asia-Pacific region in 20169 grew more
than the global average, with use of mobile phones
by the ASEAN population around 94.1 percent. The
ratio of internet users rose to 41.9 percent, high-speed
broadband mobile phone users to 42.6 percent,
and internet fixed broadband users to 10.5 telephone
numbers per 100 inhabitants. Fixed line telephones
had a downward trend, predicted to decrease to 10.3
telephone numbers per 100 inhabitants.

Asia & Pacific ICT Development, 2010 - 2016
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The National Statistics Office, 2015, “Indicators on Information and Communication Technology 2015” [online], Retrieved from http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/pubs/e-book/e17-02-60/
files/assets/basic-html/index.html#19 [August 10, 2017].
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ขณะที่ We Are Social 10 คาดการณ์ ว ่ า ในปี 2560
ประชากรในภูมิภาคอาเซียนจ�ำนวน 644.1 ล้านคน จะมีจ�ำนวน
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 339.2 ล้านคน หรือเท่ากับร้อยละ 53 ของ
ประชากรในภู มิ ภ าค โดยจะมี ผู ้ ใ ช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ (Social
Media) เท่ากับจ�ำนวน 305.9 ล้านคน หรือเท่ากับร้อยละ 47
ต่ อ ประชากรทั้ ง หมด และจะมี ผู ้ ใ ช้ โ ทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ จ� ำ นวน
854 ล้านเลขหมาย เท่ากับร้อยละ 133 ต่อประชากรทั้งหมด
โดยจ�ำนวนผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ผ่านเครือข่าย
โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ จ ะมี 272.6 ล้ า นคน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 42
ต่อประชากร 100 คน ทั้งนี้ การส�ำรวจของ We Are Social
ระบุว่า บรูไนนั้นถือเป็นประเทศที่มีสัดส่วนการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
และสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ต ่ อ ประชากรมากที่ สุ ด ในภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ รองลงมา คื อ สิ ง คโปร์ มาเลเซี ย ไทย
ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินโดนีเซีย กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา
ตามล�ำดับ

We Are Social10 evaluated that in 2017, of 644.1
million total ASEAN regional population, 339.2 million,
or about 53 percent, were internet users. Of these, 305.9
million population were also social media users, or about
47 percent of the total regional population. Mobile
phone users were assigned 854 million telephone
numbers, equaling 133 percent of the total regional
total population, and 272.6 million of these were also
social media users through their mobile phones, or
about 42 percent. Brunei Darussalam had the highest
ratio of internet and social media access in Southeast
Asia, followed by Singapore, Malaysia, Thailand,
Philippines, Vietnam, Indonesia, Cambodia, Laos PDR,
and Myanmar.

การเข้าถึงเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ของอาเซียน ปี 2560
Penetration to Internet and Social Media Technology ASEAN, 2017
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ผลการประเมินของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
(ITU) และ We Are Social แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการใช้งาน
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในภาพรวมของภู มิ ภ าคอาเซี ย นที่ เ ติ บ โตขึ้ น
ซึ่ ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง โอกาสและศั ก ยภาพในการลงทุ น ทางด้ า น

14

58
26

Internet Penetration in Southeast Asia

10

82

71

77
67

58

67
53

26

Myanmar

Philippines

Singapore

Thailand

Vietnam
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Assessments from ITU and We Are Social clearly
indicate that the use of digital technology in general
in ASEAN was rising, reflecting the growth of
investment opportunities and regional potential
in digital technology industry. Conclusions were

We Are Social, 2560, “รายงาน 2017 DIGITAL YEARBOOK” [ออนไลน์], สืบค้นจาก https://wearesocial.com/sg/blog/2017/01/digital-in-2017-global-overview” [10 สิงหาคม 2560].
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ธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล ในภู มิ ภ าคที่ สู ง ขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ บทวิ เ คราะห์ ข อง
Deloitte 11 ที่ ม องว่ า ประเทศในอาเซี ย นนั้ น มี ก ารใช้ ง านด้ า น
ดิจิทั ล ในจ� ำนวนที่ สู งในตัวชี้วัดหลาย ๆ ด้าน และจะส่ ง ผลต่ อ
การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และการเปลี่ ย นแปลงภู มิ ทั ศ น์ ท าง
เศรษฐกิ จ ของภู มิ ภ าคในหลาย ๆ ประการ ที่ ส� ำ คั ญ คื อ
ความเชื่อมโยงทางธุรกิจและช่องทางธุรกิจใหม่ ๆ ความสามารถ
ในการแข่งขันที่สูงขึ้น ตลาดการค้าในภูมิภาคที่ขยายตัวมากขึ้น
การพัฒนาระบบการช�ำระเงิน และการลงทุนในรูปแบบใหม่ ๆ
มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและ
การเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค

in line with Deloitte,11 which found an increasing use
of digital technology in the ASEAN region for many
index areas, impacting economic growth and changing
the digital landscape.Among substantial changes were
business connectivity and new business channels,
increasing competitiveness, enlarging the regional
market, developing payment systems, and new investment
models, leading to regional competitiveness and
economic growth.

แผนแม่บท ICT อาเซียน ปี 2558 ระบุว่า อุตสาหกรรมดิจิทัลนั้นถือเป็นอุตสาหกรรมส�ำคัญของภูมิภาค และจะยังคงเป็น
พลังการขับเคลื่อนการพัฒนาของอาเซียนในทุกภาคส่วนในอีกหลายสิบปีข้างหน้า ประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียนจึงต้องยอมรับ
คลื่ น แห่ ง นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ที่ นํา ความมั่ ง คั่ ง และการเจริ ญ เติ บ โตมาสู ่ แ ต่ ล ะประเทศในภู มิ ภ าคนี้ โดยปั จ จุ บั น อุ ต สาหกรรม
ดิจิทัลในอาเซียนเป็นอุตสาหกรรมที่กําลังเจริญเติบโต และมีการจ้างงานถึง 11.7 ล้านคน และสร้างรายได้มากกว่า 32,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือมากกว่าร้อยละ 3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross Domestic Product: GDP) ของอาเซียน
โดยแผนแม่บท ICT อาเซียน ปี 2558 ระบุว่า การขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband) เพิ่มขึ้นทุกร้อยละ 10
จะช่ ว ยเพิ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมประชาชาติ (GDP) ประมาณร้ อ ยละ 1.3 และหากความหนาแน่ น ของระบบโทรคมนาคมไร้ ส าย
เพิ่มขึ้นทุกร้อยละ 10 จะช่วยเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ประมาณร้อยละ 0.7
การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ระบุว่า การค้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของอาเซียนในปี 2558 นั้นมีมูลค่ารวม 507,860.01 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีอัตราขยายตัวเฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 6.41 ต่อปี ประเทศ
ที่มีการค้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากที่สุด คือ สิงคโปร์ รองลงมา คือ มาเลเซีย เวียดนาม ไทย ฟิลิปปินส์ และ
อินโดนีเซีย ขณะที่การค้าบริการสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาเซียนและของไทยในปี 2558 นั้นมีมูลค่ารวม
29,008.74 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีอัตราขยายตัวเฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 13.31 ต่อปี ประเทศที่มีการค้าบริการสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมากที่สุด คือ สิงคโปร์ รองลงมา คือ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม ตามล�ำดับ
The ASEAN ICT Master Plan 2015 indicated that the digital industry was considered a major regional force
that would drive ASEAN development in all sectors over the following ten years. AEAN countries should accept
the wave of innovation bringing prosperity and growth to each country in the region. Today, the ASEAN digital
industry is rising, employing 11.7 million people, building revenue of over 32,000 million USD or about 3 percent
of the ASEAN gross domestic product (GDP). The ASEAN ICT Master Plan 2015 also indicated that every 10 percent
expansion of internet broadband network would increase GDP 1.3 percent, and every 10 percent increase of wireless
telecommunication density would increase GDP by 0.7 percent.
The United Nations Commission on Trade and Development (UNCTAD) assessed that trade of information
and communication technology goods in ASEAN for 2015 would have a total value of 507,860.01 million USD,
with compound annual growth rate (CAGR) of 6.41 percent. Top exporters of information and communication
technology were Singapore, Malaysia, Vietnam, Thailand, Philippines and Indonesia. Trade in information and
communication technology service for ASEAN, including Thailand, in 2015 had a total value of 29,008.74 million
USD with CAGR of 13.31 percent. Countries with high service of information and communication technology trade
included Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia, Thailand and Vietnam, in decreasing order of significance.
11

Deloitte, 2016, “Advancing the ASEAN Economic Community The Digital Economy and the Free Flow of Data” [online], Retrieved from https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sg/
Documents/about-deloitte/sea-about-aec-digital-economy-free-flow-of-data-2016.pdf [August 10, 2017].
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มูลค่าการค้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาเซียน ปี 2558
Value of Trade in Goods of Information and Communication Technology for ASEAN, 2015
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มูลค่าการค้าบริการสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาเซียน ปี 2558
Value of Trade in Services in Information and Communication Technology for ASEAN, 2015
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สถานการณ์อุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทย Thailand’s Digital Industry Situation
การสํ า รวจการใช้ ง านเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่ อ สารของส� ำ นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ 12 ระบุ ว ่ า ในปี 2559
ประเทศไทยมีจ�ำนวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 20.2 ล้านคน (ร้อยละ 32.2)
จ�ำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 29.8 ล้านคน (ร้อยละ 47.5) และจ�ำนวน
ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 51.1 ล้านคน (ร้อยละ 81.4) เมื่อพิจารณา
เปรี ย บเที ย บแนวโน้ ม การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ อิ น เทอร์ เ น็ ต และ
โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ต่อจ�ำนวนประชากรในช่ว งระยะเวลา 5 ปี
ที่ผ่านมา พบว่า ในปี 2559 ประเทศไทยมีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ลดลง
จากร้อยละ 33.7 (จํานวน 21.2 ล้านคน) จากปี 2555 เป็นร้อยละ
32.2 (จํานวน 20.2 ล้านคน) ในปี 2559 แต่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนั้น
กลับเติบโตเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 26.5 (จํานวน 16.6 ล้านคน) เป็น
ร้อยละ 47.5 (จํานวน 29.8 ล้านคน) และผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
ทุกประเภทมีจำ� นวนเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 70.2 (จาํ นวน 44.1 ล้านคน)
เป็นร้อยละ 81.4 (จํานวน 51.1 ล้านคน) โดยจ�ำนวนผู้ใช้โทรศัพท์
เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนมีการเติบโตขึ้นจากร้อยละ 8.0 (จํานวน
5.0 ล้านคน) เป็นร้อยละ 50.5 (จํานวน 31.7 ล้านคน)

A survey on the use of information and
communication technology by the National Statistics
Office12 indicated that in 2016, 20.2 million Thai people
were computer users (about 32.2 percent), 29.8 million
internet users (about 47.5 percent) and 51.1 million
mobile users (81.4 percent). Compared to the trend in
computer, internet and mobile phone use over the past
five years, in 2016, Thailand had a decreasing number
of computer users, from 33.7 percent (or 21.2 million
people) in 2012 to 32.2 percent (or 20.2 million people)
in 2016. Yet internet users grew from 26.5 percent (16.6
million people) to 47.5 percent (about 29.8 million
people) and those who used all types of mobile phones
increased from 70.2 percent (about 44.1 million people)
to 81.4 percent (51.1 million people). Users of mobile
phones increased from 70.2 percent (about 44.1 million
people) to 81.4 percent (51.1 million people). Users of
smart mobile phones increased from 8 percent (5 million
people) to 50.5 percent (about 31.7 million people).

โครงการจัดทารายงานอุตสาหกรรมไมซ์ 2017 (MICE Industry Reports 2017)

ร้อยละของประชากรที่ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2555 - 2559
Percentage of The Population
who Use่ใช้Information
and Comunication
ร้อยละของประชากรที
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื
่อสาร Technology, 2012 - 2016
ปี 2555 - 2559
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The Sub-Committee on Information and Communication Technology Statistics, The National Statistics Office, 2015, “Development Plan on Information and Communication Technology
Statistics, 1st Issue 2013-2015” [online], Retrieved from http://osthailand.nic.go.th/files/economic_sector/7.ICT_ok.pdf [August 10, 2017].

สานั กงานพัฒ นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ งชาติ (สวทช.) ประมาณการ มูล ค่าตลาดสิ น ค้า
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของไทย ในปี 2558 ว่า มีมูลค่า 749,552 ล้านบาท ตลาดสื่อสารมี

ส� ำ นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ
(สวทช.) ประมาณการมูลค่าตลาดสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของไทยในปี 2558 ว่า มีมูลค่า 749,552 ล้านบาท
ตลาดสื่อสารมีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดมีมูลค่า 535,989 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.51 เนื่องจากการใช้จ่ายทางด้านบริการ
โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ แ ละบริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต มี ก ารเติ บ โตต่ อ เนื่ อ ง
จึ ง ส่ ง ผลให้ ก ารใช้ จ ่ า ยทั้ ง ในตลาดอุ ป กรณ์ แ ละตลาดบริ ก าร
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมี ก ารขยายตั ว ตามไปด้ ว ย รองลงมา คื อ ตลาด
ซอฟต์แวร์มีมูลค่า 85,505 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.41
ตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์มีมูลค่า 76,104 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 10.15 และตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์มีมูลค่า
51,954 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.93 ตามล�ำดับ

ส่วนแบ่งตลาดสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของประเทศไทย ปี 2558
Market Share of Information and
Communication Technology Goods in 2015

ตลาดคอมพิวเตอร์
ฮาร์ดแวร์
Hardware Computer
Market
10.15%

ตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์
Computer Service Market
6.93%

The National Science and Technology Development
Agency (NSTDA) estimated that in 2015, the market
value of information and communication technology
goods from Thailand was 749,552 million baht, of which
the communication market had the largest share, or
535,989 million baht, about 71.51 percent. This was due
to continual high growth of payment for mobile phones
and internet services, leading to increased expenditures
in related equipment and service markets. This was
followed by the growth of the software market to 85,505
million baht or about 11.41 percent, while the hardware
market was 76,104 million baht or about 10.15 percent
and computer service market 51,954 million baht, or
about 6.93 percent.

สัดส่วนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์
ของประเทศไทย ปี 2557
Ratio of Software Industry and
Digital Content for Thailand in 2014

Software
82%
Embedded Software
8%
Animation
3%
Digital Content
10%

ตลาดซอฟต์แวร์
Software Market
11.41%
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ตลาดสื่อสาร
Communication Market
71.51%

Game
7%

ทั้งนี้ ส�ำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 13 ประมาณการมูลค่าตลาดซอฟต์แวร์และดิจิทัล
คอนเทนต์ของประเทศไทยในปี 2557 ว่า มีมูลค่ารวม 105,117 ล้านบาท แบ่งเป็น มูลค่าอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 85,703 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82 และมูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ 11,338 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 (แบ่งเป็นมูลค่า
อุตสาหกรรม Animation ร้อยละ 3 และเป็นมูลค่าของอุตสาหกรรม Game ร้อยละ 7) และมูลค่าอุตสาหกรรม Embedded
Software 8,076 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8 ตามล�ำดับ ส�ำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ได้ประมาณการมูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ในปี 2558 ว่า จะมีมูลค่า 12,745 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 12.4
เป็นมูลค่าตลาด Animation 3,851 ล้านบาท เป็นมูลค่าตลาด Game 8,894 ล้านบาท
The Software Industry Promotion Agency (Public Organization) (SIPA)13 estimated that for 2014, the value
of Thailand’s software and digital content markets was 105,117 million baht, with 85,703 million baht of software
industry or about 82 percent, and 11,338 million baht digital content industry, or about 10 percent (3 percent
animation industry and 7 percent game industry), and 8,076 million baht embedded software, about 8 percent.
SIPA estimated that in 2015, the digital content industry value would be 12,745 million baht more than the previous
year, or about 12.4 percent, with 3,851 million baht in the animation market and 8,894 million baht in the game
market.

มูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของประเทศไทย ปี 2556 - 2558
Digital Content Industry Value for Thailand, 2013 - 2015
14,000
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Software Industry Promotion Agency (Public Organization), 2015, “The Value of the Thai Software Market in 2015” [online], Retrieved from http://www.depa.or.th/th/market-outlook
[August 10, 2017].
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สถานะการแข่งขันอุตสาหกรรมดิจิทัลของโลก
ภูมิภาค และประเทศไทย
DIGITAL INDUSTRY COMPETITION ON GLOBAL
AND REGIONAL LEVELS AND IN THAILAND

การก�ำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกใน
ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศสูง โดยถือเป็นยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญในการสร้างความ
ได้เปรียบเชิงแข่งขันในเวทีโลก ซึ่งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(National Competitiveness) คือ ขีดความสามารถและผลประกอบการ
ของประเทศในการสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การประกอบ
กิจการ ในปัจจุบันหน่วยงานที่มีการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน
ด้านดิจิทัลของประเทศมีหลายหน่วยงาน แต่ที่ได้รับความสนใจและเป็นที่
ยอมรับมาอย่างต่อเนื่อง คือ (1) Digital Competitiveness Ranking ของ
สถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management
Development: IMD) (2) ดัชนี Network-Readiness Index (NRI) ของ
สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) และ (3) ตัวชี้วัด
ICT Development Index (IDI) ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
(International Telecommunication Union: ITU) ดังนี้
In the past decades, different countries have mapped out development strategies by focusing on national
competitiveness, believing it a vital strategy to build up competitive advantage in the global market. National
competitiveness means the ability and output of a country, building up and maintaining appropriate business
environments. Presently, several agencies are responsible for the national digital competitiveness ranking (DCR),
including (1) International Institute for Management Development (IMD), (2) Network Readiness Index (NRI) of the World
Economic Forum (WEF), and (3) ICT Development Index (IDI) of International Telecommunication Union (ITU).

1

Digital Competitiveness Ranking ของสถาบันการจัดการนานาชาติ (IMD) ได้ท�ำการเผยแพร่ผลการจัดอันดับความสามารถ
ในการแข่งขันทางด้านดิจิทัล ประจ�ำปี 2560 (Digital Competitiveness Ranking 2017) โดยแบ่งปัจจัยด้านความสามารถในการ
แข่งขันเป็น 4 หมวดหลัก ได้แก่ 1) สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ (Economic Performance) 2) ประสิทธิภาพของรัฐบาล (Government
Efficiency) 3) ประสิทธิภาพของธุรกิจ (Business Efficiency) และ 4) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) พบว่า สิงคโปร์เป็น
ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันเป็นอันดับที่ 1 รองลงมา คือ สวีเดน และสหรัฐอเมริกา ตามล�ำดับ ส�ำหรับประเทศไทยมี
ความสามารถในการแข่งขันทางด้านดิจิทัลในอันดับที่ 41 จากประเทศที่จัดอันดับทั้งหมด 63 ประเทศ
IMD’s 2017 DCR list classified competitiveness factors into four categories: economic performance, government
efficiency, business efficiency, and infrastructure. Singapore earned top place, followed by Sweden and the United
States of America. Thailand ranked 41st in digital competitiveness among 63 countries.
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2

ดัชนี Network-Readiness Index (NRI) ของสภาเศรษฐกิจโลก (WEF) ได้จัดท�ำรายงานความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลักดันเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยการสร้างดัชนี Network-Readiness Index
(NRI) ของประเทศต่าง ๆ เป็นตัวชี้วัด ซึ่งมีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ดัชนีที่ประเมินสภาวะแวดล้อมของประเทศ (Environment)
ดัชนีที่ประเมินความพร้อมทางเทคโนโลยี (Readiness) ดัชนีที่ประเมินการใช้เทคโนโลยี (Usage) และดัชนีประเมินผลกระทบ
(Impact) และมี ก ารรายงานใน Global Information Technology Report เป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี การจั ด อั น ดั บ ประจ� ำ ปี ข อง
สภาเศรษฐกิจโลก (WEF) ในปี 2559 พบว่า สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลักดันเศรษฐกิจ
ภายในประเทศเป็นอันดับที่ 1 ประเทศที่อยู่ใน 10 อันดับแรกเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นส่วนมาก ขณะที่ประเทศในภูมิภาคเอเชีย แปซิ ฟ ิ ก ที่ อยู ่ ใ น 10 อัน ดับ แรกมีเพียงสิงคโปร์แ ละญี่ ปุ่ น เท่ า นั้ น ส� ำ หรั บประเทศไทยได้ รั บการจั ด ระดั บความก้ า วหน้ า ในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการผลักดันเศรษฐกิจภายในประเทศในอันดับที่ 54 จากประเทศที่จัดอันดับทั้งหมด 139 ประเทศ
The NRI of the WEF prepared a progress report in information and communication technology and technology
use to mobilize domestic economies by building NRI in different countries, according to four areas, environment,
technology, readiness, and technology usage and impact assessment. Results will appear annually in a global
information technology report. According to the WEF, in 2016 Singapore was first in technological use for mobilizing
the domestic economy. The remaining top ten countries were all developed nations, with only two, Japan and
Singapore, in the Asia-Pacific region. Thailand ranked 54th of 139 countries for information and communication
technology use to drive the domestic economy.

3

ICT Development Index (IDI) ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ได้จัดท�ำตัวชี้วัด ICT Development
Index (IDI) เพื่อใช้ในการประเมินระดับความก้าวหน้าของแต่ละประเทศในการก้าวเข้าสู่สังคมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นประจ�ำทุกปี โดยก�ำหนดเกณฑ์และคะแนนเป็น 3 กลุ่ม คือ การเข้าถึง (Access) การใช้งาน (Use) และระดับความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี (Skill) เป็นประจ�ำทุกปี การจัดอันดับประจ�ำปีของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ในปี 2559 พบว่า
ประเทศที่อยู่ใน 10 อันดับแรกเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหมด โดยเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันเป็นอันดับที่ 1
รองลงมา คือ ไอซ์แลนด์และเดนมาร์ก ประเทศในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ที่อยู่ใน 10 อันดับแรกมี 3 ประเทศ คือ เกาหลีใต้ ฮ่องกง
และญี่ ปุ ่ น ส� ำ หรั บ ประเทศไทยได้ รั บ การจั ด ว่ า มี ร ะดั บ ความก้ า วหน้ า ในการก้ า วเข้ า สู ่ สั ง คมเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
ในอันดับที่ 82 จากประเทศที่จัดอันดับทั้งหมด 175 ประเทศ
The ITU ICT Development Index (IDI) was used to monitor and compare development level for each country
towards transforming it into an information and communication society annually, defining criteria and scoring by
access, use, and skill. The 2016 ITU Ranking Report revealed that the top ten countries were all developed, with
South Korea leading, followed by Iceland and Denmark. In the Asia and Pacific region, South Korea, Hong Kong
and Japan were among the top ten. Thailand ranked 82nd of 175 countries.
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เมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกันแล้ว ประเทศไทยถือว่าอยู่ในอันดับที่ค่อนข้างดีเมื่อพิจารณาจากตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่
และมีศักยภาพที่จะพัฒนาไปอย่างแข็งแกร่งได้ในอนาคตเมื่อค�ำนึงถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคนิคและทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ รวมถึง
การสนับสนุนอย่างเต็มที่ของรัฐบาลในการสร้างเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ซึ่งเห็นได้จากอันดับของประเทศไทยในดัชนีการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีอันดับดีขึ้นโดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการพัฒนา
มากที่สุดในกลุ่มประเทศเดียวกัน ประเทศไทยยังเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าในกลุ่มตัวชี้วัดการเข้าถึง (Readiness Subindex)
ด้วย เมื่อพิจารณาถึงการเข้าถึงของโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่มากถึงร้อยละ 84 และร้อยละ 47 เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของภูมิภาค หรือทั่วโลก ในขณะเดียวกันประเทศไทยยังคงตามหลัง
ประเทศในอาเซียน อาทิ มาเลเซีย และสิงคโปร์ ในแง่ของการเข้าถึงโดยรวมของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และตัวบ่งชี้
ด้าน “Skill” นอกจากนี้ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยยังอยู่
ในระดั บ ต�่ ำ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของ
ประเทศไทยให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศยังมีค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศในเวทีโลก
Among ASEAN nations, Thailand had an acceptable ranking, with potential for further development due to
infrastructure and human capital, as well as full governmental support in building a digital economy and society.
This was confirmed by Thailand’s ranking in information and communication technology development, relatively
high compared to others in ASEAN. Thailand also made advances in the readiness sub-index, with access to mobile
phone and internet technology at 84 percent and 47 percent respectively, compared to the average rate of mobile
phone and internet use in the region and worldwide. At the same time, Thailand still lagged behind neighboring
countries such as Malaysia and Singapore in overall access to information and communication technology and
index on skill. Besides, impact from information and communication technology upon Thailand was still in low
level, especially economic impact, suggesting that Thailand made less use of information and communication
technology, compared to the other countries worldwide.

การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศทั่วโลก
Digital Competitiveness Ranking
Digital Competitiveness Ranking
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The Networked Readiness Index

ICT Development Index (IDI)

Ranking

Country

Ranking

Country

Ranking

Country

1

Singapore

1

Singapore

1

Korea (Rep.)

2

Sweden

2

Finland

2

Iceland

3

United States

3

Sweden

3

Denmark

4

Finland

4

Norway

4

Switzerland

5

Denmark

5

United States

5

United Kingdom

6

Netherlands

6

Netherlands

6

Hong Kong, China

7

Hong Kong

7

Switzerland

7

Sweden

8

Switzerland

8

United Kingdom

8

Netherlands

9

Canada

9

Luxembourg

9

Norway

10

Norway

10

Japan

10

Japan

24

Malaysia

21

Malaysia

20

Singapore

41

Thailand

54

Thailand

61

Malaysia

46

Philippines

62

Indonesia

82

Thailand

59

Indonesia

86

Vietnam

105

Vietnam

89

Philippines

107

Philippines

115

Indonesia
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The Networked Readiness Index 2016 (WEF)
Political and regulatory
environment
Business and Innovation
environment

Social impacts

Infrastructure

Economic impacts

Singapore
Malaysia
Thailand
Indonesia

Affordability

Goverment usage

Philippines
Vietnam

Skills

Business usage
Individual usage

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมดิจทิ ลั ของประเทศไทยยังมีแนวโน้ม
เติบโตสอดคล้องกับบทบาทของดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ขยายตัวมากขึ้นในระดับโลก โดยธนาคารโลก
ระบุ ว ่ า เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล มี มู ล ค่ า ประมาณร้ อ ยละ 15 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลก และกล่าวว่า ยุทธศาสตร์ดิจิทัลของ
ประเทศไทยเดินมาถูกทาง โดยเน้นการวางรากฐานด้านดิจิทัล
การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ การผลั ก ดั น ให้ ค นไทยได้ รั บ โอกาสและ
ประโยชน์อย่างทั่วถึง นอกจากนั้น ระดับรายธุรกิจของประเทศไทย
ส่งสัญญาณการเติบโตอย่างมีศักยภาพ จากรายงานการส�ำรวจ
ของส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ พบว่ า มู ล ค่ า ตลาดสื่ อ สาร
(Communication Market) ของประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง
โดยในปี 2559 มีมูลค่ารวม 577,329 ล้านบาท คาดว่า ในปี
2560 จะมีมูลค่ารวม 632,120 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ
9.5 เมื่อเทียบกับปี 2559 ขณะที่ตลาดซื้อขายสินค้าลิขสิทธิ์ระดับ
โลกในปี 2558 มี มู ล ค่ า รวม 251,700 ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ
ตลาดซื้ อ ขายสิ น ค้ า ลิ ข สิ ท ธิ์ ข องประเทศไทยมี มู ล ค่ า รวม 520
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นอันดับ 37 ของโลก ขยายตัวร้อยละ
25.9 เป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ อัตรา
การซื้ อ ลิ ข สิ ท ธิ์ ต ่ อ ประชากรของประเทศไทยอยู ่ ที่ ป ี ล ะ 7.62
ดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับประเทศพัฒนาแล้วซึ่งอยู่ที่ 120 - 180
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ตลาดในประเทศไทย

In addition, Thailand’s digital industry had a
growth trend, following increasing roles of information
and communication technology globally. The World
Bank indicated that digital economy value accounted
for 15 percent of world GDP, and Thailand’s digital
strategy was correct in focusing on building digital
infrastructure, quality education, and urging Thai people
to accept opportunities to use it inclusively. Each
business sector in Thailand showed potential growth
signs according to a survey by the National Broadcasting
and Telecommunication Commission (NBTC) office,
finding that Thailand’s communication market value
grew continually from 577,329 million baht in 2016
to a forecasted 632,120 million baht in 2017 or 9.5
percent growth. In 2015, the global market of patented
goods value was 251,700 million USD and Thai market
of patented goods value 520 million USD, ranking
37th internationally. Growth was at 25.9 percent,
first among ASEAN countries. Per capita rate of patent
buying in Thailand was 7.62 USD annually, compared
to developed countries at from 120 to 180 USD annually,
indicating that Thailand had growth opportunities.
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ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมากในอนาคต ขณะที่ตลาดโฆษณาดิจิทัล
ของประเทศไทยเติบโตอย่างเข้มแข็ง โดยปี 2559 ตลาดโดยรวม
มีมูลค่า 9,447 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับปี
2558 คาดว่า ปี 2560 จะมีมูลค่ารวม 11,700 ล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับปี 2559 นอกจากนั้น ธนาคารทหารไทย
ได้เสนอรายงานว่า ตลาด E-commerce ของประเทศไทยในปี
2558 มีมูลค่ารวม 2.1 ล้านล้านบาท และคาดว่า ในอนาคตตลาด
E-commerce ของประเทศไทยจะมี มู ล ค่ า เติ บ โตอี ก 3 เท่ า
ภายใน 6 ปี จาก 2.1 ล้านล้านบาท เป็น 6 ล้านล้านบาท หรือ
เติบโตโดยเฉลี่ยปีละประมาณร้อยละ 19

Thailand’s digital advertisement market grew strongly.
In 2016, its value was 9,447 million baht, with about 17
percent growth over 2015 and it was forecast that
by 2017 it would be 11,700 million baht, or about 24
percent growth more than the previous year.
The Thai Military Bank also presented in a report
that the Thai e-commerce market value would treble
within 6 years, from 2.1 trillion baht to 6 trillion baht,
or about 19 percent growth.

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
และห่วงโซ่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
THE DIGITAL TECHNOLOGY INDUSTRY AND ITS SUPPLY CHAIN

จากการแถลงนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ต่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ในวั น ที่ 12 กั น ยายน 2557 ได้ มี
การกล่าวถึง Digital Economy โดยสิ่งที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลง
อย่างชัดเจน คือ การเปลี่ยนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อ สาร เป็ น “กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม”
ซึ่งส่งผลให้ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปให้ความ
สนใจ Digital Economy เพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ Digital
Economy นั้ น หมายถึ ง ระบบเศรษฐกิ จ ที่ อ าศั ย เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกิจกรรม
ทางเศรษฐกิ จ และหลายภาคส่ ว นในระบบเศรษฐกิ จ ท� ำ ให้ ล ด
ต้ น ทุ น การติ ด ต่ อ สื่ อ สารมากขึ้ น ลดต้ น ทุ น การขนส่ ง และ
การด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ
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On September 12, 2014, a policy statement
by the government of General Prayut Chan-o-cha to
the National Legislative Assembly discussed the digital
economy. One clear improvement was transforming
the Ministry of Information and Communication
Technology into the Ministry of Digital Economy and
Society. This change attracted wide public and private
interest. In this case, digital economy referred to the
economic system relying on information technology
to focus on economic activities and other aspects of
the economic system to reduce communication,
transportation and other costs.

ทั้งนี้ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ได้ให้ค�ำนิยาม
กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital) คือ อุตสาหกรรมที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้มข้น (Digital Technology
Intensive Industry) และเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เป็นพื้นฐานที่จ�ำเป็นของการพัฒนาภาคการผลิตและบริการอื่น ๆ ด้วย
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย 5 อุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (Autonomous Agent Software
และ Service Architecture) อุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์ (Embedded System และ Smart Device) อุตสาหกรรมบริการทางด้าน
ดิจิทัล (Data Center, Cloud Service, Data Analytics) อุตสาหกรรมบริการสื่อสารโทรคมนาคม (Over the Top, Security)
และอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content, Multimedia & Broadcast)
On April 5, 2016, a Development Plan for Digital Economy and Society which was approved by the cabinet,
defining digital technology-intensive industry as a necessary basis for developing other production and service
industries.
Five industries were mentioned: autonomous agent software and service architecture; embedded system
and smart device; data center, cloud service and data analytics; security; and multimedia and broadcast digital
content.

หากพิจารณาห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมดิจิทัลโดย
อ้ า งอิ ง จากห่ ว งโซ่ อุ ต สาหกรรมเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสาร และอุตสาหกรรมเนื้อหาแบบดั้งเดิม (Traditional ICT
and Content Industries)14 ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม
ดิ จิ ทั ล ประกอบด้ ว ย อุ ต สาหกรรมการผลิ ต สิ น ค้ า เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร อุ ต สาหกรรมการให้ บ ริ ก ารด้ า น
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT) อุ ต สาหกรรมบริ ก ารโทรคมนาคม
และอุ ต สาหกรรมเนื้ อ หา โดยห่ ว งโซ่ อุ ป ทานของอุ ต สาหกรรม
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร และอุ ต สาหกรรม
เนื้ อ หานั้ น มี ก ารเชื่ อ มโยงกั น โดยมี ผู ้ ป ระกอบการที่ ส� ำ คั ญ
ประกอบด้ ว ย ผู ้ ป ระกอบการที่ อ ยู ่ ทั้ ง ภายในและภายนอก
อุ ต สาหกรรม ผู ้ ป ระกอบการหลั ก ภายในอุ ต สาหกรรมนั้ น
ประกอบด้วย 5 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ให้บริการ (Operator) ผู้ผลิต/
จัดหาอุปกรณ์ (Equipment Provider: EP) ผู้จัดหาโปรแกรม
ประยุกต์ (Application Provider: AP) ผู้จัดหาบริการต่าง ๆ
(Service Provider: SP) และผู ้ จั ด หาเนื้ อ หา (Content
Provider: CP) และผู้ประกอบการหลักภายนอกอุตสาหกรรม
ได้แก่ ผู้ก�ำกับดูแล (Regulator) ผู้ใช้ (End User) และคนกลาง
(Intermediary) ทั้งนี้ เส้นแบ่งระหว่างผู้จัดหาโปรแกรมประยุกต์
และผู ้ จั ด หาอุ ป กรณ์ กั บ ระหว่ า งผู ้ จั ด หาเนื้ อ หาและผู ้ จั ด หา
บริ ก ารต่ า ง ๆ อาจมี ค วามไม่ ชั ด เจนมากนั ก เนื่ อ งจากผู ้ ผ ลิ ต
โปรแกรมประยุกต์อาจเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และผู้จัดหาเนื้อหา
อาจเป็นผู้จัดหาบริการในขณะเดียวกัน
14

Comparing the digital industry supply chain
to that of ICT and the former traditional ICT and
content industries14, the former contains production
of the latter, the telecommunication service and
digital content industries. ICT industry and the
digital content industry supply chains are related.
Main entrepreneurs comprise those inside and
outside the industry. Those inside the industry
include the operator, and providers of equipment
(EP), application (AP), service (SP), and content (CP).
Main entrepreneurs outside the industry include
the regulator, end-user, and intermediary. The dividing
line between AP and EP, and between CP and SP
may not be clear. An AP may be an EP, just as a CP
may be an SP simultaneously.

Ministry of Information and Communication Technology, 2017, “ICT Industry Promotion for the Promotion of Economic Growth Phase 2” [online], Retrived from http://www.tdri.or.th/
research/s55/ [August 10, 2017].
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ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมดิจิทัล
Digital Industry Supply Chain
Content

CP

SP

Application

AP

Operator

EP

Basic & Value added Service
Tailored Terminal
SIM card

End User

SIM card

Application
Equipment

Regulator

Service Platform

Network Infrastructure & Tailored Terminal
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นโยบายและมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ
GOVERNMENTAL POLICY AND SUPPORTING MEASURES

ปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี น โยบายและมาตรการสนั บ สนุ น
จากภาครั ฐ กั บ การปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศไทยไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” เพื่อให้
ประเทศไทยเข้าสู่ Thailand 4.0 หลายนโยบาย/มาตรการด้วยกัน
โดยมีนโยบายหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล คือ แผนพัฒนา
ดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ ใ ห้ ค วามเห็ น
ชอบเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ซึ่งแผนนี้ได้ให้ความส�ำคัญอย่างยิ่ง
กับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระยะยาวอย่างยั่งยืน และความ
สอดคล้ อ งกั บ การจั ด ท� ำ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี โดยมาตรการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลที่ส�ำคัญ คือ มาตรการสิทธิประโยชน์
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล ของส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น (Office of Board of
Investment: BOI) ซึ่งมี 4 ประเภท ดังนี้
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At present, using policy and supporting
measures, the government developed the national
economic structure into an “innovation-driven
economy” to advance towards Thailand 4.0. One main
advance was the Digital Economy and Society
Development Plan, approved by the cabinet on April 5,
2016. The plan focused on sustainability and long-term
continuity, in line with the 20 Year National Strategic
Plan.Principle measures to promote the digital industry
included four different investment incentives from
the Board of Investment (BOI):

(1) มาตรการสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต ามประเภทกิ จ การ
(Sector-based Incentives) เป็นสิทธิประโยชน์ที่ให้กับกิจการ
ที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น โดยยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล
3 - 8 ปี นับจากปีที่มีรายได้จากการประกอบกิจนั้น ตามประเภท
กิจการ โดยแบ่งประเภทของอุตสาหกรรมดิจิทัลออกเป็น 2 กลุ่ม
คื อ กลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมโครงสร้ า งพื้ น ฐานทางดิ จิ ทั ล (Digital
Infrastructure) และกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ดิจิทัลอื่น (Digital Activities)

(1) Sector-based incentives for enterprises
receiving investment promotion through corporate
income tax exemption for 3 to 8 years counting from
the first year companies gain profit. The digital industry
is classified into digital infrastructure and activities.

(2) มาตรการสิทธิประโยชน์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านเทคโนโลยี (Technology-based Incentives) มาตรการนี้
ให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ เ พิ่ ม เติ ม กั บ การลงทุ น เพื่ อ พั ฒ นาเทคโนโลยี
เป้าหมาย (Core Technologies) โดยอุตสาหกรรมดิจิทัลที่ได้
รับการส่งเสริมการลงทุนจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 10 ปี
และสามารถขอรั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ เ พิ่ ม เติ ม ตามคุ ณ ค่ า ของ
โครงการได้อีก 1 - 3 ปี รวมแล้วสูงสุดไม่เกิน 13 ปี

(2) Technology-based incentives for investment
in core technologies with corporate income tax
exemption for 10 years. Further exemption is possible,
according to project merit, project for 1 to 3 years,
not exceeding a total of 13 years.

(3) มาตรการสิ ท ธิ ป ระโยชน์ เ พิ่ ม เติ ม ตามคุ ณ ค่ า ของ
โครงการ (Merit-based Incentives) เป็นสิทธิประโยชน์ที่ให้
กั บ อุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล ที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น โดยการ
ปรั บ เกณฑ์ ก ารให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต ามคุ ณ ค่ า ของโครงการ
(Merit-based Incentives) ส� ำ หรั บ กิ จ การผลิ ต ทั่ ว ไปที่ ไ ด้
สิ ท ธิ ต ามหลั ก เกณฑ์ ป กติ ด ้ ว ย อาทิ ถ้ า ลงทุ น เพิ่ ม ด้ า นพั ฒ นา
เทคโนโลยี ห รื อ พั ฒ นาบุ ค ลากร จะให้ เ พิ่ ม ค่ า ใช้ จ ่ า ยดั ง กล่ า ว
เพื่ อ น� ำ มารวมเป็ น มู ล ค่าภาษีที่ไ ด้ยกเว้น จากเดิม ร้อยละ 100
เป็นร้อยละ 200 และหากเป็นค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา
ให้เพิ่มเป็นร้อยละ 300

(3) Merit-based incentives by adjusting criteria
according to project merit. If more investment occurs
in technology or human resources development,
expenditures will be taken into account for the
corporate income tax exemption cap, extending it
from 100-200 percent to 300 percent.

(4) มาตรการสิ ท ธิ ป ระโยชน์ เ พิ่ ม เติ ม ตามที่ ตั้ ง ของ
โครงการ (Area-based Incentives) เป็นสิทธิประโยชน์ที่ให้กับ
อุตสาหกรรมดิจิทัลที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยลดหย่อน
ภาษีเงินได้ตามพื้นที่ที่ลงทุน และตามประเภทของกิจการ อาทิ
อุตสาหกรรมดิจิทัลที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)
ที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น จะได้ รั บ ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้
นิติบุคคลลดหย่อนภาษีเงินได้ร้อยละ 50 เพิ่มอีก 5 ปี (เฉพาะ
อุตสาหกรรมเป้าหมายและกิจการสนับสนุน)

(4) Area-based incentives by income tax reduction
according to investment sector. The digital industry
in the Eastern Economic Corridor (EEC), in which
Thailand hopes to develop its eastern provinces into
a leading ASEAN economic zone, will be granted
corporate income tax exemption at 50 percent for 5
supplementary years for core and support industries.

นอกจากมาตรการสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ทั้ ง 4 ประเภทข้ า งต้ น ปั จ จุ บั น ส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล (Digital Economy
Promotion Agency: DEPA) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักภาครัฐที่จัดตั้งเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัล ได้มีมาตรการ Digital Startup
เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการดิจิทัลเทคโนโลยีให้เติบโตได้อย่างมั่นคงเช่นกัน โดยมีมาตรการส�ำคัญ 4 มาตรการ ดังนี้
In addition, the Digital Economy Promotion Agency (DEPA), drafted measures on digital startups to help
support digital industry entrepreneurs towards steady growth. These include:
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(1) มาตรการสนับสนุนให้ Digital Startup และกลุ่ม
ผู้ประกอบการนวัตกรรมและเทคโนโลยี เข้าถึงการจดแจ้งลิขสิทธิ์
ทรัพย์สินทางปัญญา โดยการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มผู้ประกอบการ
ทราบและตระหนักถึงความส�ำคัญของกฎหมายทรัพย์สนิ ทางปัญญา

(1) allowing technological innovation (TI)
groups access to registering copyright and intellectual
property rights by creating awareness among entrepreneurs
of the necessity of intellectual property right law.

(2) มาตรการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยส่งเสริม
ให้ ผู ้ ป ระกอบการเข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น โดยร่ ว มมื อ กั บ บรรษั ท
ประกั น สิ น เชื่ อ อุ ต สาหกรรมขนาดย่ อ ม (บสย.) เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
Digital Startup และกลุ่มผู้ประกอบการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ในเบื้องต้น บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
แบ่งกลุ่มการให้การสนับสนุนการค�้ำประกันสินเชื่อออกเป็น 2 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่ม Digital Startup และบุคคลธรรมดาไม่เกิน 1 ล้านบาท
และนิ ติ บุ ค คลไม่ เ กิ น 5 ล้ า นบาท และกลุ ่ ม นวั ต กรรมและ
เทคโนโลยี บุคคลธรรมดาไม่เกิน 1 ล้านบาท และนิติบุคคลไม่เกิน
20 ล้านบาท

(2) promoting entrepreneurial access to sources
of funding through cooperation with the Thai Credit
Guarantee Corporation (TCGC) to help digital startups
and entrepreneurs in TI groups. TCGC supports digital
startups for legal persons at up to 1 million baht and
juristic persons, up to 5 million baht; innovation and
technology groups are supported for legal persons at
up to 1 million baht and juristic persons up to 20
million baht.

(3) promoting investment for target groups by
(3) มาตรการส่งเสริมการลงทุน โดยร่วมมือกับส�ำนักงาน cooperating with the BOI office to publicize policies
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ด�ำเนินการเผยแพร่และ and availability of incentives, especially in the digital
ประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเป้าหมายทราบเกี่ยวกับนโยบายและ cluster field, where different details and criteria
การเข้ า ถึ ง สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต ่ า ง ๆ ในการส่ ง เสริ ม การลงทุ น จาก apply.
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น (BOI) โดยเฉพาะ
(4) promoting software and digital entrepreneur
ประเภทกิจการที่เกี่ยวกับคลัสเตอร์ดิจิทัลซึ่งมีรายละเอียดสิทธิ registration to build confidence and broaden the market
ประโยชน์และเงื่อนไขที่แตกต่างกัน
for digital startup users and TI groups. The Report on
(4) มาตรการส่ ง เสริ ม การขึ้ น ทะเบี ย นผู ้ ป ระกอบการ the Situation on Investment Promotion 2016 by the
ซอฟต์ แ วร์ แ ละดิ จิ ทั ล คอนเทนต์ เพื่ อสร้างความน่า เชื่ อ ถื อและ Office of the Board of Investment indicated that
ยืนยันการมีตัวตน เพื่อให้เกิดการขยายตัวทางด้านการตลาดให้ digital industry investment was one of the 10 target
กับกลุม่ ผูใ้ ช้งานดิจทิ ลั กลุม่ Digital Startup และกลุม่ ผูป้ ระกอบการ industries in governmental policy, with 849 projects in
2016 among those applying for investment promotion,
นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อไป
ทั้งนี้ จากรายงานภาวะการส่งเสริมการลงทุนในปี 2559 or about 55 percent of the total. Most were in response
ของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่ระบุถึง to promotional policies for the digital industry. Of 319
ภาวะการลงทุ น ในกลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล 1 ใน 10 กลุ ่ ม projects with an investment value of 5,173 million
อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล พบว่า ในปี 2559 baht, 276 were in software development with an
กิ จ การที่ ข อรั บ การส่ ง เสริ ม ใน 10 อุ ต สาหกรรมเป้ า หมายของ investment value of 2,250 million baht, three on data
รัฐบาล มีจ�ำนวน 849 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55 ของจ�ำนวน centers with an investment value of 2,031 million
โครงการที่ขอรับการส่งเสริมทั้งหมด และหากพิจารณาในด้าน baht, and four on cloud service with an investment
จ�ำนวนโครงการ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรม value of 557 million baht.
ดิ จิ ทั ล ตามนโยบายส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล จ� ำ นวน 319
โครงการ คิ ด เป็ น เงิ นลงทุน 5,173 ล้านบาท แบ่งเป็ น กิ จ การ
พัฒนาซอฟต์แวร์จ�ำนวน 276 โครงการ เงินลงทุน 2,250 ล้าน
บาท กิจการ Data Center จ�ำนวน 3 โครงการ เงินลงทุน 2,031
ล้ า นบาท และกิ จ การ Cloud Service จ� ำ นวน 4 โครงการ
เงินลงทุน 557 ล้านบาท ตามล�ำดับ
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ต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัล
THE ROLE OF MICE IN DIGITAL INDUSTRY MOBILIZATION

จากความส�ำคัญของอุตสาหกรรมดิจิทัลที่จะทวีบทบาท
มากยิ่งขึ้นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในฐานะที่เป็น
เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ช่วยภาคการผลิตให้เพิ่ม
ผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและ
บริการต่าง ๆ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ
การค้าระหว่างประเทศ อีกทั้งยังก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ
ในแทบทุกสาขาเศรษฐกิจ

Digital industries play an increasing role
in national economic development as catalysts for
increased productivity, creating value-added products
and services, competitiveness in international trade,
and building new business opportunities in most
economic sectors.

Digital industry infrastructure such as broadband
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากอุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล จะกลายมาเป็ น internet, mobile phone networks, and image signal
บริ ก ารสาธารณู ป โภคที่ จ� ำ เป็ น เช่ น อิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง networks for digital television and radio, have become
(Broadband) โครงข่ายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และโครงข่าย essential. This makes digital industries basic factors
สัญญาณภาพโทรทัศน์และกระจายเสียงวิทยุระบบดิจิทัล เป็นต้น in economic activities and people’s way of life.
ส่ ง ผลให้ อุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล จะกลายมาเป็ น ปั จ จั ย พื้ น ฐานต่ อ
The main digital industry structure comprises
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันของ government support and regulation as well as digital
ประชาชน
technology, products, and consumers:
โครงสร้างที่ส�ำคัญของอุตสาหกรรมดิจิทัล ประกอบด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) การสนับสนุนและการ
ก�ำกับดูแลจากภาครัฐ (Government Support & Regulation)
สินค้าและบริการดิจิทัล (Digital Product) และผู้บริโภคสินค้า
ดิจิทัล (Digital Consumer) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน (Fundamental) ของอุตสาหกรรมดิจิทัล มีบทบาทในการก�ำหนดทิศทางหรือเป็นตัวบ่งชี้แนวโน้ม
ที่จะเกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมนี้ทั้งหมด ส�ำหรับเทคโนโลยีดิจิทัลที่คาดว่าจะมีบทบาทส�ำคัญในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้มีอยู่หลาย
ประเภท เช่น เทคโนโลยีสื่อสารที่มีความเร็วและคุณภาพสูงมาก (New Communications Technology) เทคโนโลยีอุปกรณ์
เคลื่อนที่เพื่อการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบทุกที่ทุกเวลา (Mobile/Wearable Computing) เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์
(Cloud Computing) เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) ระบบปฏิบัติการเชื่อมต่อแบบ Application
Programming Interface (API) เทคโนโลยีการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (Internet of Things) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial
Intelligence: AI) เป็นต้น
Digital technology is fundamental to the digital industry, devising directions or indicators of overall
industry trends. Many types of digital technology are expected to play vital roles soon, such as new
communication technology, with high speeds and efficiency, mobile/wearable computing, cloud computing,
big data analytics, application programming interface (API), internet of things, and artificial intelligence (AI).

การสนับสนุนและก�ำกับดูแลจากภาครัฐ (Government Support & Regulation)
การพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลจ�ำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ รวมถึงการท�ำหน้าที่เป็นผู้ก�ำกับดูแลให้แต่ละภาคส่วน
ในอุ ต สาหกรรมนี้ มี ก ารด� ำ เนิ น การเป็ น ไปตามแนวนโยบายที่ ก� ำ หนด โดยเฉพาะการวางกรอบนโยบายเพื่ อ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ น
อุตสาหกรรมนี้เป็นไปได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านการก�ำหนดมาตรฐานของระบบหรือสินค้าในอุตสาหกรรม (Standardization)
การรับมือกับภาวะภัยคุกคามไซเบอร์ (Cyber Security) และการก�ำหนดกฎเกณฑ์ที่จ�ำเป็น (Law & Regulation) รวมถึงการ
สนับสนุนเพื่อสร้างให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม (Facilitation Service) และส่งเสริมให้เกิดความเป็นธรรม
ในการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
Developing digital industries requires governmental support as well as regulation to monitor each industry
sector for policy adherence, especially frameworks designed to result in concrete outcomes. Standardization
of systems and goods, cybersecurity response, necessary laws and regulations, supporting environments for
facilitation service and enhancing fair competition among industry entrepreneurs, are all issues.

สินค้าดิจิทัล (Digital Products)
สินค้าดิจิทัลในมิติโครงสร้างของอุตสาหกรรมดิจิทัล หมายถึง สินค้าที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้มข้น สามารถ
จ�ำแนกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างกันได้ 5 หมวดอุตสาหกรรมย่อย ได้แก่ อุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ (Autonomous Agent Software และ Service Architecture) อุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์ (Embedded System และ
Smart Device) อุตสาหกรรมบริการทางด้านดิจิทัล (Data Center, Cloud Service, Data Analytics) อุตสาหกรรมบริการสื่อสาร
โทรคมนาคม (Over The Top, Security) และอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content, Multimedia & Broadcast)
Digital products in the industrial supply chain include products applying digital intensive technology,
classified according to qualifications into five sub-industries: autonomous agent software and service
architecture; embedded system and smart device; data center, cloud service, data analytics; over the top,
security; and digital content, multimedia and broadcast.
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ผู้บริโภคสินค้าดิจิทัล (Digital Consumer)
ผู้บริโภคสินค้าในอุตสาหกรรมดิจิทัลอาจจ�ำแนกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ (1) ผู้บริโภคขั้นสุดท้าย (End User) ส่วนใหญ่เป็นผู้บริโภค
ระดั บ ครั ว เรื อ น ซึ่ ง มี ก ารบริ โ ภคสิ น ค้ า ดิ จิ ทั ล อย่ า งหลากหลาย ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การบริ โ ภคเพื่ อ ความบั น เทิ ง หรื อ แสวงหาข้ อ มู ล
องค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อน�ำมาใช้ประโยชน์ ตลอดจนใช้ในชีวิตประจ�ำวันด้านอื่น ๆ อีก เช่น การใช้ชีวิตในบ้าน การเดินทาง การดูแล
สุขภาพ และการใช้พลังงาน เป็นต้น ส�ำหรับแนวโน้มสินค้าดิจิทัลที่มีความส�ำคัญส�ำหรับผู้บริโภคในตลาดนี้ เช่น Smartphones,
Computers, Game Consoles, Tablets, Smart TV และ Home Internet เป็นต้น และ (2) ผู้บริโภคระดับอุตสาหกรรมหรือ
ภาคธุ ร กิ จ ซึ่ ง จะมี ก ารบริ โ ภคสิ น ค้ า ดิ จิ ทั ล ในฐานะที่ เ ป็ น ปั จ จั ย การผลิ ต ที่ ส� ำ คั ญ ในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต หรื อ การบริ ห าร
จัดการ ทั้งที่เป็นด้านการสื่อสาร การเชื่อมต่อและจัดเก็บข้อมูล เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต จัดเก็บ การขนส่งสินค้า หรือแม้กระทั่ง
การเฝ้าระวังภัยพิบัติ และการดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
The digital consumer can be classified into two levels:
(1) end user, mostly household consumers using different types of digital goods for entertainment or
data and knowledge, searching for such daily activities as travel, healthcare, and electricity consumption.
Trending digital goods significant for consumers in this market include smartphones, computers, game consoles,
tablets, smart TV, and home internet.
(2) industrial use or business sector, consuming digital goods as vital parts of production to increase
efficiency and management in communication, connection, and data collection, production technology, goods
storage and transportation; or monitoring natural disaster and environmental protection.
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ความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมดิจิทัล
และอุตสาหกรรมไมซ์

CONNECTION BETWEEN DIGITAL INDUSTRY AND MICE INDUSTRY

อุตสาหกรรมไมซ์มีบทบาทส�ำคัญในฐานะที่เป็นตัวกลาง
เชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ ในห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมดิจิทัล
ทั้งด้านการสนับสนุนให้เกิดการเจรจาและจับคู่ธุรกิจ ซึ่งก่อให้เกิด
มูลค่าการค้าและการลงทุน ตลอดจนสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่
ช่วยในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจในอนาคต ผ่านการจัดงานแสดงสินค้า
(Exhibitions) เชือ่ มโยงระหว่างผูท้ เี่ กีย่ วข้องทัง้ หมดในอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมไมซ์ยังมีส่วนส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยน
และถ่ายทอดองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมดิจิทัล ผ่านกิจกรรมการ
จัดประชุมหรือสัมมนา (Conferences) ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบ
ทีส่ ำ� คัญต่อพัฒนาการของอุตสาหกรรม นอกจากนี้ อุตสาหกรรมไมซ์
ยั ง มี บ ทบาทในการถ่ า ยทอดความรู ้ จ ากอุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล
สู ่ อุ ต สาหกรรมอื่ น ๆ จากบริ บ ทที่ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เป็ น ปั จ จั ย
พื้นฐานที่ส�ำคัญในการพัฒนาต่อยอดของอุตสาหกรรมต่าง ๆ
The meetings, incentives, conventions and exhibitions (MICE) industry plays a significant role as
intermediary connecting different digital industry supply chain activities, supporting business match-making
to create trade and investment value and building partner networks to extend businesses into the future by
organizing exhibitions connecting industry players.
The MICE industry also helps enhance changes and knowledge transfer in the digital industry through
conferences and seminars as main components in industrial development. The MICE industry plays a role
in technology transfer from digital to other industries, according to context, making the digital industry
a developmental foundation for extending other industries.
นอกจากนี้ อุ ต สาหกรรมไมซ์ นั บ เป็ น หนึ่ ง ในผู ้ เ กี่ ย วข้ อ ง
อย่างใกล้ชิดโดยตรงกับอุตสาหกรรมดิจิทัล ในฐานะที่เป็นผู้ใช้
บริ ก ารสิ น ค้ า ดิ จิ ทั ล อาทิ ระบบสื่ อ สารโทรคมนาคม รวมถึ ง
เทคโนโลยีดิจิทัลภายในงานประชุมและสัมมนาต่าง ๆ ทั้งก่อน
และหลังการจัดงาน ตลอดจนการท�ำการตลาดไมซ์ ซึ่งล้วนแต่มี
การพัฒนารูปแบบและวิธีการบริหารจัดการตามการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยเช่นกัน ส่งผลให้พัฒนาการที่เกิดขึ้นใน
อุตสาหกรรมดิจิทัลมีส่วนส่งผลต่อความก้าวหน้าในอุตสาหกรรม
ไมซ์ด้วย
ส�ำหรับความเชื่อมโยงกิจกรรมไมซ์ในห่วงโซ่คุณค่าของ
อุตสาหกรรมดิจิทัลสามารถแสดงได้ตามภาพดังต่อไปนี้
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In addition, the MICE industry is a closely related
partner of the digital industry, as it uses digital
services such as telecommunication systems and
pre- and post-digital policies in conferences and
seminars, as well as MICE marketing plans, to
develop model and management methods according
to changes in digital technology. At the same time,
developing digital technology also assists MICE industry
advancement. Connection between the latter and
digital industry value chain is illustrated below:

ความเชื่อมโยงกิจกรรมไมซ์ในห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมดิจิทัล
Connection between MICE Activities and Digital Industry Value Chain

MICE

Standardization/Cybersecurity

Law & Regulation/Facilitation Service

Support & Regulations

MICE

Digital Technology

Communication
Technology

Cloud
Computing

Big Data
Analytics

API

Artificial
Intelligence

Internet of Things

MICE

MICE
Digital Products
Software Industry
Hardware Industry
Digital Services
Telecommunication Industry
Digital Content, Multimedia & Broadcast

MICE
Other Industry User

End User

MICE

หมายเหตุ/Remark:

MICE

หมายถึง กิจกรรมไมซ์ ซึง่ ประกอบด้วยการประชุมองค์กร (Meetings) การเดินทางเพือ่ เป็นรางวัล (Incentives) การประชุมวิชาชีพ (Conventions)
และงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ (Exhibitions)
Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions

ที่มา: พัฒนาจาก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2560, “แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม”. สำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2560, “เศรษฐกิจดิจิทัล”. Kinetik
Solutions, 2017, “Transforming the Digital Supply Chain”
Source: Developed from Ministry of Information Technology and Communication “Development Plan for Digital Economy and Society”, and Office of Standard, Electronic
Transaction Development (Public Organization) Kinetik Solutions. “Transforming the Digital Supply Chain”
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บทบาทของอุตสาหกรรมไมซ์ที่มีต่อ
อุตสาหกรรมดิจิทัลในประเด็นที่น่าสนใจ

SELECTED EXAMPLES OF MICE INDUSTRY RELATIONSHIP WITH THE DIGITAL INDUSTRY

เนื่องจากอุตสาหกรรมดิจิทัลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลยังได้รับ
ความสนใจจากนั ก ลงทุ น จากทั่ ว โลก ส่ ง ผลต่ อ ความต้ อ งการในการจั ด งานแสดงสิ น ค้ า การสั ม มนา และ
นิทรรศการระดับนานาชาติ ซึ่งอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยสามารถตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าว
ได้ เ ป็ น อย่ า งดี โดยบทบาทส� ำ คั ญ ของอุ ต สาหกรรมไมซ์ ที่ มี ต ่ อ อุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล ในประเด็ น ที่ น ่ า สนใจ
มีดังต่อไปนี้
Since the digital industry developed continually, attracting attention from
worldwide investors, it created a demand for domestic and international exhibitions
and seminars, which the MICE industry can fulfill. Examples of vital functioning of
the MICE industry in the digital industry follow:
กิจกรรมไมซ์ช่วยสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทย
MICE Activities Helping Build Business Partnerships in the Thai Digital Industry
การลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลจ�ำเป็นต้องอาศัยความรู้
และความเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น อี ก ทั้ ง ผู ้ ป ระกอบการใน
อุ ต สาหกรรมนี้ ยั ง ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การสร้างเครือข่าย
พันธมิตรทางธุรกิจจึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการลดความเสี่ยง
จากการประกอบการดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการร่วมกัน
พั ฒ นาเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ซึ่ ง จะช่ ว ยเพิ่ ม ศั ก ยภาพและขี ด ความ
สามารถในการแข่ ง ขั น ของผู ้ ป ระกอบการไทยได้ เ ป็ น อย่ า งมาก
การจั ด กิ จ กรรมไมซ์ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ อุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล จึ ง เป็ น
โอกาสส�ำคัญให้ผู้ประกอบการไทยได้มีการพบปะกับผู้ประกอบการ
รายใหญ่ ที่ มี ศั ก ยภาพสู ง จากต่ า งประเทศ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด
การสร้ า งเครื อ ข่ า ยพั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ระหว่ า งกั น ซึ่ ง สามารถ
ต่อยอดสู่การสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ และเพิ่มมูลค่าการค้า
และการลงทุนของผู้ประกอบการไทยต่อไปได้ในอนาคต
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Investing in digital industries requires specific
knowledge and expertise with entrepreneurs facing
risks from rapid technological changes. Building
business partners meaningfully reduces risks, adding
opportunities to jointly develop new technology.
This in turn increases competitiveness potential of
Thai entrepreneurs. Organizing digital industry-related
MICE activities will provide opportunities for Thai
entrepreneurs to meet large potential partners from
overseas, creating a business partnering and matching
network. This may lead to more in-depth cooperation,
increasing the value of trade and investment of Thai
entrepreneurs in future.

กิจกรรมไมซ์ช่วยเชื่อมโยงให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมดิจิทัล
MICE Activities Helping Connect Each Sector and Motivating Knowledge Transfer in the Digital Industry
อุตสาหกรรมดิจิทัลเป็นอุตสาหกรรมที่องค์ความรู้มีการ
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้กระบวนการ
ถ่ า ยทอดความรู ้ ใ นอุ ต สาหกรรมนี้ เ ป็ น สิ่ ง ที่ จ� ำ เป็ น และมี ค วาม
ส�ำคัญอย่างยิ่ง ทั้งที่เป็นการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ส่วนต่าง ๆ ใน
อุตสาหกรรมดิจิทัลเอง หรือถ่ายทอดความรู้ไปสู่อุตสาหกรรมอื่น
ซึ่ ง กิ จ กรรมไมซ์ ส ามารถช่ ว ยเชื่ อ มโยงให้ เ กิ ด การถ่ า ยทอดองค์
ความรู้ดังกล่าว ท�ำให้พลวัตของอุตสาหกรรมดิจิทัลเกิดประโยชน์
อย่างสมบูรณ์เต็มที่ และท้ายที่สุดแล้วจะส่งผลต่อโครงสร้างของ
ระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศที่ จ ะใช้ ป ระโยชน์ จ าก
เทคโนโลยีได้อย่างก้าวกระโดด

The digital industry is noted for dynamic
development and transformations in knowledge.
So knowledge transfer is necessary between different
sectors of the digital industry and other industries.
MICE activities help connect knowledge transfer,
creating a fully beneficial dynamic in the digital
industry, eventually impacting the national economic
and social system by dramatically increasing
technological use.

ตัวอย่างกิจกรรมไมซ์ที่ช่วยให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมดิจิทัล อาทิ
Examples of MICE activities helping knowledge transfer in the digital industry:
- Digi.travel Thailand International Conference & Expo 2017 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม
เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ โดย Travel Media Applications ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก
ประจ�ำประเทศไทย (PATA Thailand) เป็นงานสัมมนาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้จากอุตสาหกรรมดิจิทัลสู่อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว น�ำเสนอความเชื่อมโยงและประโยชน์ที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะได้รับจากเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือ
และโซลูชั่นใหม่ ๆ ที่จะช่วยน�ำไปสู่ความส�ำเร็จด้านการตลาดดิจิทัลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- Digi.travel Thailand International Conference & Expo 2017 was organized on June 28, 2017 at the
Landmark Hotel, Bangkok by Travel Media Applications in cooperation with Pacific Asia Travel Association
(PATA Thailand) with the aim of transferring digital industry knowledge to the travel industry. Connectivity
and benefits which the travel industry would receive from the digital industry were presented as well as
current technology, instruments, and new solutions to bring success to travel industry digital markets.
- Startup Thailand 2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 9 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยส�ำนักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) เป็นกิจกรรมไมซ์ที่ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และส่งเสริมให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์
ในการด�ำเนินธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และกระตุ้นให้เกิดการ “Scale Up” หรือขยายขนาดธุรกิจให้ก้าวออกไปสู่ระดับ
ภูมิภาคหรือระดับสากล
- Startup Thailand 2017, organized from July 6 to 9, 2017 at Queen Sirikit National Convention Center
by the National Innovation Agency (NIA) of the Ministry of Science and Technology. MICE activities helped
knowledge transfer and encourages new generations with creative ideas to do technology-driven business.
Scaling up and expansion of expansions at regional and global levels were encouraged.
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- Thailand Industry Expo 2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 30 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 3 อิมแพ็ค
เมืองทองธานี โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ภายในงานมีการสัมมนาหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดิจิทัลมากมาย เช่น Internet
of Things (IoT) for Machinery Industry ประโยชน์ของ Google Apps และการใช้งานเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีส�ำหรับ SMEs ยุค 4.0 เป็นต้น
- Thailand Industry Expo 2017, organized from 25 to 30 July 2017 at Challenger Halls 1-3, Impact
Muangthong Thani by the Ministry of Industry. Seminars on digital industry topics included the internet of
things (IoT) for machinery industry, the benefit of Google apps and their professional business uses, and
innovation and technology for small and medium-sized enterprises (SMEs) in the 4.0 era.
- DAAT Day 2017: Digital 4.0 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
กรุงเทพฯ เป็นงานสัมมนาซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) (Digital Advertising Association (Thailand): DAAT)
เพื่อแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนอัปเดตเทคโนโลยีและทิศทางการท�ำโฆษณาด้านดิจิทัล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้ง
บริษัท อุตสาหกรรม และผู้บริโภคที่ต้องใช้การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
- DAAT Day 2017: Digital 4.0 organized on August 29, 2017 at the Centara Grand Hotel at Central
World, Bangkok, by Digital Advertising Association Thailand (DAAT) to exchange, transfer, and update
technology and directions in digital advertising beneficial to companies, industries, and consumers using
digital market communication.

กิจกรรมไมซ์ช่วยเปิดตลาดต่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทย
MICE Activities Helping Open Foreign Markets to Thai Digital Industry Entrepreneurs
การจั ด กิ จ กรรมไมซ์ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ อุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล
เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยได้มีการท�ำตลาดเชิง
รุกและพบกับผู้ซื้อจากต่างประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มต้องการสินค้า
ดิจิทัลที่หลากหลายมากกว่าตลาดในประเทศ ส�ำหรับกิจกรรมไมซ์
ที่ ช ่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การเจรจาธุ ร กิ จ หรื อ เพิ่ ม มู ล ค่ า การค้ า
ระหว่างประเทศ ได้แก่

Organizing MICE digital industry-related
activities helps Thai entrepreneurs make proactive
marketing plans and meet overseas buyers from who
tend to need more variety of digital goods than in
domestic markets. MICE activities helping to promote
business negotiations and adding value to international
trade include:

- Bangkok International Digital Content Festival 2017 (BIDC 2017) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2560
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายในงานมีผู้ประกอบการรายส� ำคัญในธุรกิจดิจิทัลจากต่างประเทศ
อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์ จีน และเกาหลี รวมกว่า 40 ราย เข้าร่วมการ
เจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจไทย 63 ราย เกิดการจับคู่เจรจาการค้ารวม 456 คู่ และสร้างมูลค่าทางธุรกิจในเบื้องต้นไม่ต�่ำกว่า 850 ล้านบาท
- Bangkok International Digital Content Festival 2017 (BIDC 2017) organized from March 20 to 24,
2017 at the Centara Grand at Central World, Bangkok. Over 40 renowned international digital companies
from the United States of America, Canada, the United Kingdom, France, New Zealand, Japan, Malaysia,
Singapore, China and Korea participated. They had business negotiations with over 63 Thai entrepreneurs,
leading to 456 business matchings with a preliminary business value of at least 850 million baht.
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- Software Expo Asia: Digital Integration จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 - 23 มกราคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ภายในงานมีผู้ร่วมแสดงสินค้าและนิทรรศการประมาณ 250 ราย ประกอบด้วย (1) ผู้ประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์เพื่อการพาณิชย์
ใน 6 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ การท่องเที่ยว บริการด้านสุขภาพ บริการด้านระบบโลจิสติกส์ อาหารและการเกษตร ธุรกิจค้าปลีก
ธุรกิจด้านการศึกษา (2) ผู้ประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์ด้าน Digital Content (Animation, Mobile Application, Games,
E-learning & New Media) (3) นักพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ และ (4) หน่วยงานและองค์กรที่มีผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์
- Software Expo Asia: Digital Integration organized from January 21 to 23, 2016 at Queen Sirikit
National Convention Center, Bangkok. About 250 booths for products showcase and exhibition included
commercial software industry entrepreneurs in travel industry, healthcare, logistics system, food and agriculture,
and retailing and education industries. Also software entrepreneurs in digital content (animation, mobile
applications, games, e-learning, and new media) as well as software developers and software research agencies
and organizations.

ความสำ�คัญของอุตสาหกรรมดิจิทัล
ต่ออุตสาหกรรมไมซ์

SIGNIFICANCE OF THE DIGITAL INDUSTRY FOR THE MICE INDUSTRY

นอกเหนื อ จากอุ ต สาหกรรมไมซ์ ที่ มี บ ทบาทในการสนั บ สนุ น อุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล ตามที่ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง แล้ ว
ในทางกลับกันอุตสาหกรรมดิจิทัลก็มีส่วนสนับสนุนต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์เช่นกัน แม้ว่าโอกาสใน
การจัด กิจกรรมไมซ์ที่เกี่ยวข้องกับอุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล ยั ง มี จ� ำ นวนครั้ ง ไม่ มากนั ก แต่ ห ากสามารถจั ด กิจกรรม
ดังกล่าวในระดับ นานาชาติไ ด้ ย่อ มส่ ง ผลต่ อ ภาพลั ก ษณ์ ค วามสามารถในการจั ด กิ จ กรรมไมซ์ ข องประเทศได้
เป็นอย่างดี เนื่องจากพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมงานที่มีความทันสมัย เป็นผู้น�ำเทคโนโลยี อีกทั้งยังนิยมถ่ายทอด
กิ จ กรรมผ่ า นเครื อ ข่ า ยออนไลน์ ข องตนเอง ซึ่ ง เป็ น การโฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ ป ระเทศที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก
ให้เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมด้วย
As we have seen, the digital industry helps support MICE industry growth.Though
opportunities to organize MICE activities related to the digital industry are still limited in
numbers of events, if organized at an international level, these can enhance the image of
the national MICE industry. By identifying trendy technological leaders eager to transfer
activities to online networks, countries selected to host such conferences may benefit in
prestige.
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นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม
ดิ จิ ทั ล ที่ มี ก ารพั ฒ นาก้ า วหน้ า อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและอย่ า งรวดเร็ ว
ย่ อ มมี ผ ลกระทบต่ อ อุ ต สาหกรรมไมซ์ อ ย่ า งไม่ อ าจหลี ก เลี่ ย งได้
ซึ่ ง ส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และนิ ท รรศการ (องค์ ก าร
มหาชน) หรือ สสปน. ได้ใช้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นโอกาส
ในการพั ฒ นากิ จ กรรมไมซ์ ข องประเทศไทยด้ ว ย โดยมุ ่ ง สร้ า ง
ประสบการณ์นักเดินทางกลุ่มไมซ์ด้วยนวัตกรรมผ่านการตลาด
ไมซ์ ดิ จิ ทั ล (Digital Marketing) ภายใต้ แ นวคิ ด “Thailand
SMART MICE” โดยใช้เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือ
การพั ฒ นาตลาดไมซ์ และสื่ อ สารไปยั ง กลุ ่ ม เป้ า หมาย เพื่ อ ให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลในการวางแผนการจัดกิจกรรมไมซ์ของไทยได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารจัดการงานไมซ์
ที่ ส ร้ า งประสบการณ์ น ่ า ประทั บ ใจ และส่ ง เสริ ม การมี ส ่ ว นร่ ว ม
ของผู้ร่วมงานทั้งก่อนงานระหว่างงานและหลังงาน เช่น ส่งเสริม
ผูจ้ ดั งานใช้เทคโนโลยีทชี่ ว่ ยเพิม่ การมีสว่ นร่วมของผูเ้ ข้าร่วมงาน เช่น
Voting System เทคโนโลยีที่ช่วยดึงดูดและเพิ่มความน่าสนใจ
ในการแสดงงาน เทคโนโลยีเสมือนจริงจอภาพที่มีการโต้ตอบกับ
ผู้ใช้งาน หรือการใช้ Virtual Reality เทคโนโลยี Beacon ที่สามารถ
สนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้า ตัง้ แต่การส่งข้อมูลรายชือ่ ตรวจสอบ
ผู้เข้าร่วมงาน แสดงข้อมูลสินค้าให้กับผู้เข้างานในบริเวณบูธ รวมถึง
เทคโนโลยีที่ช่วยอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้างาน เช่น การใช้
Application หรือ QR Code ในการลงทะเบียนและเข้างาน เป็นต้น
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In addition, digital industry technological
changes has continually and rapidly developed,
inevitably impacting the MICE industry. The Thailand
Convention and Exhibition Bureau (TCEB) has developed
the MICE industry by focusing on building experiences
of MICE travelers through innovations in MICE digital
marketing. The concept of Thailand Smart MICE uses
online technology and media as development tools
for communicating the MICE market to target groups,
enabling them to quickly access MICE activities.
This includes managing MICE events, creating impressive
experiences and promoting attendee participation at
pre- and post-events. Promoting organizer use of
technology to increase participation through a voting
system, virtual reality, or Beacon technology to
organize trade exhibitions by sending participant
invitation data, screening participants, and showing
product data to participants in booths. There is also
technology for participant facilitation, such as
applications and QR codes for registration.

ศักยภาพของประเทศไทยในการจัดกิจกรรมไมซ์
ขนาดใหญ่ที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมดิจิทัล
POTENTIAL FOR THAILAND TO MANAGE LARGE-SCALE,
DIGITAL INDUSTRY-RELATED MICE ACTIVITIES

ปัจจัยส่งเสริมศักยภาพในการจัดกิจกรรมไมซ์ขนาดใหญ่ระดับนานาชาติส�ำหรับอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทยมีหลาย
ประการด้วยกัน โดยปัจจัยส�ำคัญที่ควรกล่าวถึง 3 ประการ ได้แก่ (1) ความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย (2) ศักยภาพและ
มาตรฐานของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย และ (3) การสนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนในประเทศ
Several factors support the potential for organizing large scale MICE activities in Thailand’s digital
industry: digital industry strength, MICE industry potential and standards, and government and local private
organization support.

1. ความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย

Thailand’s Digital Industry Strength

อุตสาหกรรมดิจิทัลเป็นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลไทยให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ให้มีความเข้มแข็ง ต้องการผลักดันให้เป็นกลไก
ส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญในการแก้ไขปัญหาและเพิ่ม
โอกาสในการพัฒนาประเทศ โดยรัฐบาลได้มีนโยบายที่จะปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ ก� ำหนดเป้าหมายส�ำคัญประการหนึ่ง
คือ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือหลัก
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตและการบริการ
พร้อมทั้งได้ก�ำหนดภูมิทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทยในระยะเวลา 20 ปี แบ่งเป็น 4 ระยะ เริ่มต้นตั้งแต่ระยะที่ 1 สร้างรากฐาน
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ระยะที่ 2 ให้ทุกภาคส่วนของประเทศมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามแนวทาง
ประชารัฐ ระยะที่ 3 ก้าวสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ และระยะที่ 4
ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมได้อย่างยั่งยืน
The digital industry is fully supported by the government to become a strong, vital mechanism in
national economic and social development. The government expects to use the digital industry as principal
infrastructure for tackling problems and increasing opportunities in national development, with the clear
policy of creating a digital Thailand. One important goal to increase national economic competitiveness
uses innovation and digital technology to create production and service innovations.
The government also designed a 20 year Thailand digital landscape, divided into four stages. These
include building a foundation for developing the digital economy and society; urging all sectors to take
part in the digital economy and society according to the civic state approach; and moving forward to
digital Thailand driven by, and making full use of, digital innovations; then, Thailand would be a developed
country where digital technology creates sustainable value for the economy and society.
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ภูมิทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทยในระยะเวลา 20 ปี
Thailand’s Digital Landscape in 20 Years
ระยะที่ 3 3rd Stage
Digital Thailand II: Full Transfomation

ระยะที่ 1 1st Stage
Digital Foundation
ประเทศไทยลงทุน
และสร้างฐานรากใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล

ประเทศไทยก้าวสู่ The country steps
ดิจิทัลไทยแลนด์ into digital Thailand
ที่ขับเคลื่อนและ which is driven by
ใช้ประโยชน์จาก and utilizes full
นวัตกรรมดิจิทัล digital innovation.
ได้อย่างเต็มศักยภาพ
10 ปี / 10 Years

Thailand invests and
builds up foundation
for digital economy
and society Development.

1 ปี 6 เดือน / 1 Year and 6 Months

5 ปี / 5 Years

10 - 20 ปี / 10 - 20 Years

ระยะที่ 2 2nd Stage
Digital Thailand I: Inclusion

ระยะที่ 4 4th Stage
Global Digital Leadership

ทุกภาคส่วนของ
ประเทศไทยมีส่วนร่วม
ในเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัลตามแนวทาง
ประชารัฐ

All sectors take part
in digital economy
according to civicstate approach.

ประเทศไทยอยู่ในกลุ่ม
ประเทศที่พัฒนาแล้ว
สามารถใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล สร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและคุณค่า
ทางสังคมอย่างยั่งยืน

Thailand is among
the developed countries
which can use digital
technology to create
value in economy and
society in a sustainable
manner.

ที่มา : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, “แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม”.
Source: Ministry of Information Technology and Communication “Development Plan on Digital Economy and Society.”

ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้อย่างยิ่งว่า ประเทศไทยจะมี
การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล ให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง ก้ า วทั น การ
เปลี่ยนแปลงในบริบทของสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งเกิดจากความ
ร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งผลต่อโอกาสในการ
ที่ จ ะจั ด งานไมซ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล ขนาดใหญ่
ในอนาคตอย่ า งแน่ น อน ซึ่ ง จากนโยบายดั ง กล่ า ว ในปี 2560
ที่ผ่านมา ประเทศไทยโดยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมมือกันจัดงานมหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์
“BIDC 2017” ซึ่ ง เป็ น ก้ า วส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
ประเทศไทยในการจั ด กิ จ กรรมไมซ์ ข นาดใหญ่ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ
อุตสาหกรรมดิจิทัล
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Thailand may indeed develop a strong digital
industry and catch up with changes in the digital
economy and society resulting from the collaboration
of all concerned sectors. This will eventually open
opportunities to organize future large-scale MICE
events related to the digital industry. In 2017,
Thailand, with cooperation from public and private
agencies, organized Bangkok International Digital
Content Festival (BIDC) 2017, a digital content
festival. BIDC 2017 was considered a significant step
to developing Thailand’s potential for organizing
large-scale MICE activities related to the digital
industry.

2. ศักยภาพและมาตรฐานของอุตสาหกรรมไมซ์ ไทย

Thai MICE Industry Potential and Standards

อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยถือว่ามีศกั ยภาพสูงและยังได้รบั การพัฒนามาอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะสิง่ อ�ำนวยความสะดวกและ
การพัฒนาบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ รองรับการจัดกิจกรรมไมซ์ทมี่ มี าตรฐาน อีกทัง้ ประเทศไทยยังมีปจั จัยพืน้ ฐานด้านแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ วยงาม
มีชื่อเสียงด้านการบริการ และมีกิจกรรมสันทนาการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่มีให้เลือกใช้บริการอย่างมากมาย ส่งผลต่อความ
สามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยได้ค่อนข้างโดดเด่น โดยภาพรวมขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไมซ์
ของประเทศไทยจั ด ว่ า อยู ่ ใ นระดั บ ที่ ทั ด เที ย มกั บ ประเทศชั้ น น� ำ หลายประเทศ ขณะที่ มี ข ้ อ ได้ เ ปรี ย บด้ า นค่ า ใช้ จ ่ า ยในการจั ด งาน
ที่ไม่สูงมากนัก และท�ำเลที่ตั้งของประเทศที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ของ
ประเทศไทยยังมีการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลให้การด�ำเนิน
กิจกรรมไมซ์ระหว่างประเทศประสบความส�ำเร็จได้เป็นอย่างดีภายใต้มาตรฐานการบริหารจัดการระดับโลก ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางของการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติของภูมิภาคอาเซียน และอยู่ในกลุ่มประเทศชั้นน�ำของภูมิภาคเอเชีย
Thailand’s MICE industry has high potential and has been continuously developed, especially in terms of
facilities and human resources, to support the standard of MICE activities. Thailand has basic amenities, including
tourist attractions, high-level service, and related recreations to add competitiveness to the MICE industry. Thailand’s
MICE industry competitiveness matches other leading countries, due to the advantages of relatively low cost for
organizing events and geographical location in the center of ASEAN. Besides, Thai entrepreneurs in the MICE industry
have developed international partnership networks according to different successful models. With world
management standards, Thailand’s image is enhanced as an ASEAN center for international exhibitions among
leading Asian countries.
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3. การสนับสนุนจากภาครัฐ

Governmental Support

อุตสาหกรรมดิจิทัลเป็นอุตสาหกรรมที่ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) มุ่งเน้นให้การสนับสนุน
อย่ า งเต็ ม ที่ โดยจั ด ให้ อ ยู ่ ใ นกลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมแห่ ง อนาคตที่ รั ฐ บาลต้ อ งการส่ ง เสริ ม เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นาประเทศอย่ า ง
ก้าวกระโดด ภายใต้แนวคิด ประเทศไทย 4.0 (อุตสาหกรรมในกลุ่มนี้ประกอบด้วย (1) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ
(2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (3) กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ (4) กลุ่มดิจิทัล (5) กลุ่มอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์)
ส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และนิ ท รรศการ (สสปน.) พร้ อ มให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ การจั ด กิ จ กรรมไมซ์ ด ้ ว ยความเป็ น
มืออาชีพ ทั้งการให้บริการช่วยเหลือ ให้ค�ำแนะน�ำ และประสานงาน เพื่อให้กิจกรรมไมซ์ที่ต้องการมาจัดที่ประเทศไทยมีมาตรฐาน
การจัดงานในระดับสูง และมีความยืดหยุ่นตรงกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของกิจกรรมที่แตกต่างกันในแต่ละครั้ง อีกทั้งยังมี
การมอบสิทธิประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการจัดกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทย ทั้งการสนับสนุนทางการเงินและการสนับสนุนที่มิใช่การเงิน
อาทิ การประชาสัมพันธ์ การอ�ำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม การบริการช่องผ่านเข้าเมืองพิเศษ (MICE Lane) ส�ำหรับผู้เดินทาง
กลุ่มไมซ์ VIP จ�ำนวนไม่เกิน 15 ราย นอกจากนี้ ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา
ก�ำหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนการจัดงานไมซ์ส�ำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้แนวคิดประเทศไทย 4.0 และสร้างความ
ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรอย่างเป็นรูปธรรมที่จะเป็นต้นแบบกลไกการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติจริงได้ในการดึงงานและส่งเสริม
ธุ รกิ จ ไมซ์ แ ต่ ล ะกลุ ่ มอุต สาหกรรมด้ว ย ซึ่งสามารถศึกษารายละเอี ย ดเพิ่ มเติ มได้ ที่ www.businesseventsthailand.com และ
www.dmiceplanner.com
The digital industry has been fully supported by the Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB),
classified as a future industries group which the government will support to serve as instrument for leapfrog
development in Thailand 4.0. Future industries groups comprise food, agriculture and bio-technology;
public health, health care, and medical technology; smart tool and equipment; digital companies; and
creative industries.
TCEB is ready to help organize MICE activities professionally by providing assistance, counseling and
coordination for events that are high standard, flexible, and meet objectives for individual details. TCEB,
therefore, provides incentives for those interested in organizing MICE activities in Thailand in both financial
supports and non-financial ones such as event advertisement, facilitation and MICE Lane for up to 15 VIP
business travelers. Furthermore, TCEB is now considering to provide new incentives for target industries
under the concept of Thailand 4.0 and building up cooperation with organizational partners concretely to
serve as prototypes in driving implementation of attracting and supporting MICE activities in each industry.
For further detail please go to www.businesseventsthailand.com and www.dmiceplanner.com
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บทที่
CHAPTER

แนวโน้มนวัตกรรมของ

อุตสาหกรรมดิจทิ ลั ระดับโลกและประเทศไทย
TREND OF DIGITAL INDUSTRY INNOVATION
AT GLOBAL LEVEL AND IN THAILAND

ภาพรวมและทิศทางของนวัตกรรมของ
อุตสาหกรรมดิจิทัลระดับโลก
GLOBAL TREND OF DIGITAL INNOVATION
ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ�ำวันของทุกคน ภาครัฐและภาคเอกชนต่างตื่นตัวในการปรับองค์กร
และรูปแบบการท�ำงานให้เป็นดิจิทัล ซึ่งไม่จ�ำกัดเฉพาะการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเท่านั้น แต่รวมถึงการสอดแทรก
เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นส่วนหนึ่งยุทธศาสตร์ขององค์กร ที่เรียกว่า “Digital Transformation”
Digital technology is considered a part of people’s daily lives. Public and private sectors are alertly
transforming organizations and work styles to digital. More than just using technology at work, digital
technology has become part of organizational strategy in Digital Transformation.
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นิตยสาร Forbes เปิดเผยแนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลโลกในปี 2560 ที่จะมีบทบาทในสร้าง Digital Transformation ส�ำหรับ
ผู้ประกอบการ อันได้แก่
Forbes Magazine published an article analyzing the global trend of digital technology in 2017, featuring
the vital role of Digital Transformation for entrepreneurs:

ระบบคลาวด์

การสร้างระบบคลาวด์เชิงผสม (Hybrid Cloud) เป็น
สิ่ ง ท้ า ทายส� ำ หรั บ ผู ้ ป ระกอบการที่ ต ้ อ งจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่
เพื่ อ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ผู ้ ป ระกอบการจ� ำ เป็ น ต้ อ งเชื่ อ มต่ อ คลาวด์
องค์กร (Private Cloud) กับคลาวด์สาธารณะ (Public Cloud)
เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารแก่ ผู ้ บ ริ โ ภคและผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านภายในได้ พ ร้ อ มกั น
ประเด็นท้าทายที่ส�ำคัญ คือ ระบบคลาวด์เชิงผสมต้องมีระบบ
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) ที่มีประสิทธิภาพ
ข้ อ มู ล ที่ เ ปลี่ ย นถ่ า ยจากระบบการเก็ บ ข้ อ มู ล ดั้ ง เดิ ม ไปสู ่ ร ะบบ
คลาวด์ เ ชิ ง ผสมจะต้ อ งไม่ สู ญ หายหรื อ ถู ก ท� ำ ลายระหว่ า งการ
ด� ำ เนิ น งาน และมี ร ะบบป้องกัน การโจมตีฐ านข้อมูลจากบุ ค คล
ภายนอก ด้วยคุณสมบัติของระบบคลาวด์ที่สามารถจัดเก็บข้อมูล
ขนาดมหาศาลพร้ อ มจั ด เรี ย งชุ ด ข้ อ มู ล ระบบคลาวด์ จึ ง เป็ น
เครื่องมือส�ำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดมหาศาล (Big Data
Analytics)

การวิเคราะห์ข้อมูลจ�ำนวนมหาศาล

ประสบการณ์ ข องลู ก ค้ า (Customer Experience)
เป็นปัจจัยส�ำคัญในการก�ำหนดยุทธศาสตร์ของธุรกิจ ณ ปัจจุบัน
การเข้าชมสินค้าผ่านสื่อออนไลน์และการซื้อสินค้าทางออนไลน์
มีสัดส่วนเพิ่งสูงขึ้น ทุกคลิกบนเว็บไซต์มีผลต่อการประมวลผล
ประสบการณ์ของลูกค้า ซึ่งท�ำให้ผู้ประกอบการได้เปรียบคู่แข่ง
ในการก�ำหนดกลยุทธ์ทางการค้าที่ตรงใจผู้บริโภค การวิเคราะห์
ประสบการณ์ ข องลู ก ค้ า ผ่ า นการเยี่ ย มชมเว็ บ ไซต์ เ ป็ น การ
วิเคราะห์ข้อมูลจ�ำนวนมหาศาล (Big Data Analytics) ซึ่งต้อง
อาศัยระบบคลาวด์ที่มีประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูล พร้อมกับ
อั ล กอริ ทึ ม (Algorithm) ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และใช้ ใ นธุ ร กิ จ
อีคอมเมิร์ซขนาดใหญ่ อาทิ Booking.com หรือ Amazon เพื่อ
ให้สามารถน�ำเสนอสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้า
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Cloud computing

Building a hybrid cloud system is a challenge
for entrepreneurs who must store large volumes of
data for business. They must connect organizational
clouds or private clouds with public clouds, providing
parallel services to consumers and staff. One
challenge is that a hybrid cloud system requires
efficient cybersecurity to transform old data without
losing or damaging it, as well as protection from
outside attack. Cloud systems storing and sorting
large volumes of data are significant instruments for
big data analytics.

Big Data Analytic

Customer experiences are substantial bases
for establishing business strategy as they often
views goods online, and online sales are rising.
Each click on a website permits computing customer
experiences, giving an advantage to the entrepreneur
in creating trade strategy. Analyzing customer
experiences in visiting websites through big data
analytics requires an efficient cloud system and
algorithm of large-scale commercial systems such
as Booking.com or Amazon to present good and
services meeting customers’ need.

Application Programming Interface

API เป็ น ระบบปฏิ บั ติ ก ารที่ เ ปิ ด โอกาสให้ แ พลตฟอร์ ม
หรื อ โปรแกรมอื่ น สามารถเชื่ อ มต่ อ กั บ ระบบปฏิ บั ติ ก ารของ
ผู้ให้บริการ ยกตัวอย่าง Twitter เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้
API และเปิ ด โอกาสให้ มี ก ารพั ฒ นาโปรแกรมค้ น หาข้ อ มู ล
(Search Engine) บน Twitter ท�ำให้ Twitter มีความยืดหยุ่น
และตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้บริการ API จึงเป็นตัวจักรกล
ส�ำคัญในการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงบริการของผู้บริโภค และ
สร้างโอกาสการเติบโตให้กับธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น

Internet of Things

ระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ ส ามารถเชื่ อ มต่ อ กั บ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า
ยานพาหนะ และอุปกรณ์ที่มีแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ภายใน และ
ผู้ใช้งานสามารถสั่งให้อุปกรณ์ดังกล่าวท�ำงานโดยผ่านแอปพลิเคชัน
ที่ท�ำงานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต IoT จึงท�ำให้อุปกรณ์ไฟฟ้า
ยานพาหนะ และอาคารที่ พั ก อาศั ย ตลอดจนเมื อ งมี ค วาม
อัจฉริยะ (Smart) บริษัทที่ปรึกษาด้านไอที SAP คาดการณ์ว่า
จะมีการใช้งาน IoT Sensor จ�ำนวน 5 พันล้านชิ้นภายในปี 2573
IoT จึงไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจ แต่อาจ
เปลี่ยนโฉมหน้าของธุรกิจอย่างสิ้นเชิง

ปัญญาประดิษฐ์

ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ เทคโนโลยี มี ก ารพั ฒ นา
อย่างต่อเนื่อง ในสมัยปฏิวัติอุตสาหกรรม เครื่องจักรต้องท�ำงาน
โดยอาศัยค�ำสั่งจากมนุษย์ ณ ปัจจุบัน เครื่องจักรสามารถเรียนรู้
และท�ำงานตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยตัวเองโดย
อาศัยปัญญาประดิษฐ์ (AI)

API

API is an operating system offering opportunities
for a platform or other programs to connect with the
operating system of service providers such as Twitter,
an online social network using API. By developing
search engines on Twitter, it makes Twitter more
flexible and able to respond to users. API is a vital
mechanism in increasing portals to access to services
and building opportunities for business expansion.

IoT

In an internet system connecting electrical and
vehicle equipment with an electronic board, the user may
instruct the equipment to work through applications
operating on an internet network. IoT makes electrical
equipment, vehicles, dwellings, and towns smart. SAP
Consultancy Firm predicted that five billion IoT sensors
will be used by the year 2030. This will transform
the business model and create a completely new
business look.

Artificial Intelligence: AI

The relation between humans and technology has
continually developed since the Industrial Revolution, with
machines working by human orders. Today, machines can
learn and operate by themselves according to a changing
environment by using Artificial Intelligence (AI).
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ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (AI) ไม่ เ พี ย งแต่ เ ข้ า มาแทนที่ แ รงงาน
ทักษะต�่ำ แต่สามารถท�ำงานร่วมกับมนุษย์ในการแก้ไขปัญหาที่
ซับซ้อน อาทิ Chatbot ที่ท�ำงานแทนพนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ตอบค�ำถามและรับค�ำร้องของลูกค้า ตลอดจนแก้ไขปัญหาทีเ่ กีย่ วกับ
สิ นค้ า นอกจากนี้ McKinsey Global Institute เปิ ด เผยว่ า
บริษัทผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่อย่าง บีเอ็มดับเบิลยู (BMW) และ
โตโยต้า (Toyota) อัดฉีดเงินลงทุนในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์
และ Machine Learning ส�ำหรับรถยนต์ไร้คนขับ (Driverless
Car) สูงถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ดังนั้น ปัญญาประดิษฐ์
จึงถูกใช้อย่างแพร่หลาย ตั้งแต่ธุรกิจค้าปลีกไปจนถึงอุตสาหกรรม
รถยนต์ (Automotive)
โดยสรุปแล้ว แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัลในปี 2560
และในอีกหลายปีข้างหน้า มุ่งเน้นการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้าง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด� ำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนอง
ความต้องการลูกค้า ตลอดจนสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจ
แก่ลูกค้า อย่างไรก็ดี การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลมัก
เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ผู้ประกอบการจึงควร
ระมัดระวังในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้อยู่ในขอบเขต
ของการสัญญาซื้อสินค้าหรือรับบริการ และมีมาตรการปกป้อง
การโจมตีและขโมยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
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AI is used extensively from retail businesses to
the automotive industry. It replaces low-skill labor
but also works with human in overcoming complex
problems such as Chatbot, a computer program
conducting a conversation through auditory or textual
methods. Chatbot represents a customer relations
staff, answering questions, receiving customer
requests, and solving retail problems. McKinsey
Global Institute revealed that large automobile
production companies such as BMW and Toyota
injected investment in the amount of one trillion USD
to develop AI and machine learning for driverless cars.
So for 2017 and several years ahead, the trend
will focus on using digital technology to build
efficiency and effectiveness in business to respond to
customer requirements and create the best customer
experience. In using digital technology with customer
personal data, entrepreneurs should mind contractual
limits on purchasing goods and providing services.
Measures should be installed to protect from attacks
and theft of personal data.

ภาพรวมและทิศทางของนวัตกรรมของ
อุตสาหกรรมดิจิทัลประเทศไทย

OVERVIEW AND DIRECTION OF DIGITAL INDUSTRY INNOVATION

ประเทศไทยมีแนวโน้มเดียวกับโลกที่มุ่งเน้นการเปลี่ยน
ผ่านไปสู่สังคมและเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมีนโยบาย “ประเทศไทย
4.0” เป็นตัวขับเคลื่อน ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริม
การลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้มข้น
ที่เรียกว่า “New-S Curve” อันประกอบด้วย 5 อุตสาหกรรม
แห่งอนาคต ได้แก่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) อุตสาหกรรม
การบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) อุตสาหกรรม
เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals)
อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบ
วงจร (Medical Hub) โดยพบว่า มีธุรกิจบริการหลายประเทศ
ที่ อ ยู ่ ใ นกลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมแห่ ง อนาคตนี้ อาทิ การออกแบบ
เว็บไซต์ การเขียนซอฟต์แวร์เกม การสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน
พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ธุ ร กิ จ ให้ ค� ำ ปรึ ก ษาการท� ำ สื่ อ สั ง คม
ออนไลน์ (Social Media Consulting) ประโยชน์ที่นักลงทุนใน
กลุ่มอุตสาหกรรม New-S Curve จะได้รับจากการส่งเสริมการ
ลงทุน คือ การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 10 ปี และ
สามารถรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมพิเศษจากคุณค่า (Value) ของ
โครงการได้อกี 1 - 3 ปี และส�ำหรับการลงทุนในกลุม่ อุตสาหกรรมอืน่
อาทิ อาหารแปรรูปหรือสิ่งทอ หากมีการลงทุนเพิ่มด้านพัฒนา
เทคโนโลยี นิติบุคคลสามารถน�ำค่าใช้จ่ายดังกล่าวค�ำนวณรวม
กับมูลค่าภาษีที่ได้รับยกเว้นอีกร้อยละ 200

Thailand, like the international community,
aims to transition into a digital economy and society.
The government declared a Thailand 4.0 policy as
motivation to become a digital country, upgrading
economic competitiveness. It also established
New-S Curve, investment promotion in the intensive
digital industry for five future industries, robotics,
aviation and logistics, biofuels and biochemicals,
digital, and medicine hub. Many types of service
industries were involved with future industries such
as website design, software game writing, animation
film production, and social media consulting. New-S
Curve industry investor benefit promotion includes
exemption of juristic person income tax for 10 years.
Further incentives based on project merit are possible
for one to three years. For investment in other
industries such as food processing and textiles, with
more technological investments, juristic persons may
deduct expenditures at 200 percent.

On June 28, 2016, the cabinet resolved to
establish an EEC project in the provinces of Chonburi,
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 คณะรัฐมนตรี Rayong, and Chachoengsao to attract investment
มีมติให้จัดตั้งโครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก and build Thailand into a hub of digital trade and
(EEC) ในพื้ น ที่ 3 จั ง หวั ด ประกอบด้ ว ย ชลบุ รี ระยอง และ investment. Alibaba, a large Chinese electronic
ฉะเชิงเทรา เพื่อดึงดูดการลงทุนและเสริมสร้างให้ประเทศไทย commerce company, agreed to invest in the EEC by
เป็ น ศู น ย์ ก ลางการค้ า และการลงทุ น ในธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล และเป็ น focusing on comprehensive e-commerce, with service
ประตูการค้าให้กับประเทศอาเซียนในกลุ่มประเทศกัมพูชา สปป. including the e-payment AliPay and Alibaba Cloud,
ลาว เมียนมา และเวียดนาม หรือกลุ่มประเทศ CLMV โดยมี offering cloud computing services and solutions.
บริษัทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จีนขนาดใหญ่อย่าง Alibaba ตกลง
ที่ จ ะร่ ว มลงทุ น ในพื้ น ที่ ร ะเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาคตะวั น ออก (EEC)
แล้ ว โดยเน้ น การให้ บ ริ ก ารพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ค รบวงจร
รวมถึ ง ระบบช� ำ ระเงิ น อย่ า ง AliPay และบริ ก ารคลาวด์ อ ย่ า ง
Alibaba Cloud
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ด้วยนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการจัดตั้งโครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ประกอบกับอุปสงค์
ในประเทศ ในอีก 1 - 3 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะมีการใช้บริการคลาวด์อย่างแพร่หลาย ผลส�ำรวจจาก Evolution เผยว่า ธุรกิจ
ในประเทศไทยมีแผนที่จะใช้งานคลาวด์สาธารณะมากขึ้นในอีก 1 - 2 ปีข้างหน้า ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก
และญี่ปุ่น ที่ร้อยละ 54 แต่จุดอ่อนด้านความมั่นคงปลอดภัยเป็นข้อกังวลของธุรกิจที่ใช้บริการคลาวด์สาธารณะ นอกจากนี้ IoT
จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ�ำ วันของคนไทย ยกตัวอย่าง บริษัทอสังหาริมทรัพย์อย่างแสนสิริ ได้เริ่มโครงการบ้านอัจฉริยะ
ที่ผู้อยู่อาศัยสามารถควบคุมการท�ำงานเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านผ่านแอปพลิเคชัน และการเติบโตของเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และจะมีโครงการน�ำร่องในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
สั ด ส่ ว นการใช้ บ ริ ก ารสั ง คมออนไลน์ (Social Media) ของประเทศไทยที่ ติ ด สิ บ อั น ดั บ แรกของโลก และผลส� ำ รวจจาก
Evolution ที่ระบุว่าเฉลี่ยร้อยละ 60 ของธุรกิจไทยเริ่มสร้างรายได้เกินกว่าครึ่งจากบริการที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล แสดงให้เห็นถึง
โอกาสทางธุรกิจในอุตสาหกรรมดิจิทัลเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
With an investment promotion policy and EEC establishment along with domestic demand, Thailand
will have extensive cloud services within one to three years. A survey result on development revealed that
the business sector plans to use more public cloud within the next one to two years, higher than the average
Asia-Pacific regional rate or Japan by 54 percent. Security issues for businesses using public cloud were
principal concerns. Otherwise, IoT is becoming a part of daily lives in Thailand. Sansiri, a real estate company,
launched a smart home project in which inhabitants can control household electrical equipment by application.
Smart city growth is governmentally supported and a pilot project will be created in the EEC.
The ratio of social media use in Thailand ranks among the top ten of the world. The same survey
indicated that about 60 percent of Thai businesses earned over half of their revenue from digital services.
This shows that business opportunities in digital industries encourage a transitional phase to a full digital
economy.
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งานไมซ์ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมดิจิทัล
ระดับโลกและประเทศไทย

MICE ACTIVITES RELATED TO GLOBAL AND DOMESTIC DIGITAL INDUSTRIES
งานไมซ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดิจิทัลส่วนใหญ่จะมีขึ้น
ณ สถานที่ที่มีอุปสงค์และอุปทานด้านดิจิทัลจ�ำนวนมาก ยกตัวอย่าง
เยอรมนี ซึ่ ง ตั้ ง เป้ า หมายในการเป็ น ประเทศผู ้ น� ำ ด้ า นดิ จิ ทั ล ใน
ทวี ป ยุ โ รป และเป็ น ประเทศต้ น ก� ำ เนิ ด ของการน� ำ เทคโนโลยี
ดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต (Transform the
Manufacturing Sector) มี ง านแสดงสิ น ค้ า ด้ า นดิ จิ ทั ล ที่ มี
ชื่อเสียงอันดับต้นของโลก ภายใต้ชื่อว่า “CeBIT” จัดขึ้นครั้งแรก
ในปี 2529 ณ เมืองฮันโนเวอร์ (Hannover) เยอรมนี โดยมีสินค้า
และบริการร่วมจัดแสดง ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลจ�ำนวนมหาศาล
(Big Data Analytics) ชิ้ น ส่ ว นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ความมั่ น คง
ปลอดภัยส�ำหรับธุรกิจ (Business security) การสื่อสารและ
เครือข่าย (Communication & Networks) โครงสร้างพื้นฐาน
ส�ำหรับศูนย์ข้อมูล (Datacenter Infrastructure) เทคโนโลยีดิจิทัล
ส� ำ หรั บ ส� ำ นั ก งาน (Digital Office - ECM/Input/Output)
เทคโนโลยีดิจิทัลส�ำหรับงานทรัพยากรบุคคล (HR Solutions)
Internet of Things (IoT) เทคโนโลยีดิจิทัลส�ำหรับการท�ำการ
ตลาด (Marketing & Sales Solution) เทคโนโลยีดิจิทัลส�ำหรับ
ภาครัฐ (Public Sector Parc) เทคโนโลยีความจ�ำเป็นจริงเสมือน
(Virtual Reality) และ Augmented Reality ตลอดจนโดรน
(Drone) และโปรแกรมควบคุมโดรน (Drone)

MICE activities related to the digital industry
are mostly organized where digital markets grew on
significant demand and supply side factors, as in
Germany. There, a goal was set to be Europe’s leading
digital nation and first to use digital technology to
transform the manufacturing sector. CeBIT, the largest
and most internationally representative computer
trade fair, is held each year on the Hanover fairground
in 1970. Goods on display included big data analytics;
electronics parts for business security; communication
and networks; datacenter infrastructure; digital officeECM input/output; digital technology for human relations
(HR) solutions; IOT; digital technology for marketing
and sale solution; a Public Sector Parc offering concepts
and technologies for cities of tomorrow; virtual and
augmented reality; and drone and drone control.

In 2017, 174,639 people visited CeBIT’s 128,604
square meters of exhibition areas and 18,282 square
meters of special exhibition shows. A special feature
is that many partner countries co-organize events,
ในปี 2560 มีผู้เข้าชมงาน CeBIT สูงถึงจ�ำนวน 174,639 คน most recently Japan, reflecting a partnership between
และมีจ�ำนวนพื้นที่จัดแสดงสินค้า 128,604 ตารางเมตร รวมถึง leading digital countries in Asia and Europe. CeBIT
จ�ำนวนพื้นที่จัดแสดงโชว์พิเศษอีก 18,282 ตารางเมตร ลักษณะ can attract potential buyers and those looking for
พิเศษของ CeBIT คือ งานแสดงสินค้าและการประชุมวิชาการ new business partners not limited to Europe. However,
ซึ่งเกิดขึ้นที่เยอรมนี แต่มีประเทศหุ้นส่วน (Partner Country) five years ago it was decided that exhibition areas
ร่วมจัดงาน อาทิ CeBIT 2017 ร่วมจัดกับญี่ปุ่น แสดงให้เห็นถึง had decreased, crowded with more participants. This
การเป็นพันธมิตรระหว่างประเทศผู้น�ำด้านดิจิทัลจากทวีปยุโรป reflected the change of digital exhibitions from showing
และเอเชีย CeBIT จึงสามารถดึงดูดผู้ซื้อที่มีศักยภาพและมองหา electronics equipment or hardware, requiring large
หุ้นส่วนทางธุรกิจใหม่ที่ไม่จ�ำกัดเฉพาะในยุโรป อย่างไรก็ดี เมื่อ areas, to focusing on digital demonstrations of services
พิจารณาขนาดพื้นที่จัดแสดงงาน CeBIT ย้อนหลัง 5 ปี พบว่า and customized solution for buyers.
พื้นที่จัดแสดงสินค้ามีขนาดเล็กลง แต่มีจ�ำนวนผู้เข้าร่วมงานมากขึ้น
อั น แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ทิ ศ ทางของงานแสดงสิ น ค้ า ด้ า นดิ จิ ทั ล ที่
เปลี่ยนจากการแสดงสินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Hardware)
ที่ต้องใช้พื้นที่จัดแสดงจ�ำนวนมาก ไปสู่การน�ำเสนอบริการดิจิทัล
(Digital Services & Solutions) ที่เน้นการสาธิตการให้บริการ
ที่ตอบโจทย์ของผู้ซื้อ (Customized Solution for Buyers)
THAILAND’S MICE INDUSTRY REPORT DIGITAL INDUSTRY

49

ส�ำหรับประเทศไทย งานไมซ์ด้านดิจิทัลที่จัดขึ้นทั้งหมด
จะเกี่ ย วข้ อ งกั บ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เฉพาะด้ า น (Niche) อาทิ
งาน BMAM & GBR Expo Asia 2017 จัดโดย IMPACT Exhibition
Organizer เป็นงานแสดงเทคโนโลยีเพื่อผู้บริหารจัดการอาคาร
ก่ อ สร้ า ง และต่ อ เติ ม อาคารประหยั ด พลั ง งานแบบครบวงจร
เน้ น การน� ำ เทคโนโลยี IoT มาใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การอาคาร
ด้านพลังงานและความปลอดภัย หรืองาน TRS Conference
on Robotics and Industrial Technology ซึ่งเป็นงานประชุม
วิ ช าการด้ า นหุ ่ น ยนต์ แ ละการใช้ หุ ่ น ยนต์ ใ นกระบวนการผลิ ต
จั ด โดยสมาคมอุ ต สาหกรรมไฟฟ้ า แห่ ง ประเทศไทย นอกจากนี้
การแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลยังสอดแทรกอยู่ตามงานแสดงสินค้า
ประเภทเครื่ อ งจั ก รอย่ า งงาน Grand Metalex หรื อ งาน
Manufacturing Expo ที่น�ำเอาเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ หุ่นยนต์
มาเสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพการท� ำ งานของเครื่ อ งจั ก ร ดั ง นั้ น
งานแสดงสินค้าด้านดิจิทัลในประเทศไทยจะเป็นการแสดงสินค้า
หรืออุปกรณ์ที่ผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัลมากกว่าการน�ำเสนอ
บริ ก ารด้ า นดิ จิ ทั ล ส่ ว นงานประชุ ม วิ ช าการจะเป็ น การแลก
เปลี่ยนองค์ความรู้ด้านดิจิทัลเฉพาะด้าน
อย่างไรก็ดี ด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาล ทิศทางของงาน
แสดงสินค้าด้านดิจิทัลได้เปิดกว้างมากขึ้น เดือนกรกฎาคม 2560
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์ และเครือข่ายภาคเอกชน
ร่ ว มกั น จั ด งาน Startup Thailand 2017 ภายใต้ ชื่ อ งาน
“Startup Thailand Scale Up Asia” ซึ่ ง แสดงจุ ด ยื น และ
ความมุ ่ ง มั่ น ของภาครั ฐ ในการส่ ง เสริ ม ให้ ป ระเทศไทยก้ า วสู ่
ประเทศที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยนวั ต กรรมและเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล โดย
ในงานดั ง กล่ า วระดมผู ้ ป ระกอบการเทคโนโลยี ร ายใหม่
(Technology Startup) ของประเทศไทยให้ ม ารวมตั ว กั น
เพื่ อ แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ กั บ Startup ต่ า งชาติ ที่ ป ระสบ
ความส� ำ เร็ จ และกลุ ่ ม นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ ที่ พ ร้ อ มจะให้ ก าร
สนับสนุนทางการเงินกับ Startup ไทยที่มีศักยภาพ โดยมี Startup
จากประเทศไทยและต่ า งประเทศเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมจ� ำ นวนมาก
แบ่ ง ออกเป็ น 9 กลุ ่ ม ได้ แ ก่ กลุ ่ ม สุ ข ภาพ (HealthTech)
อุตสาหกรรม (IndustryTech) อสังหาริมทรัพย์ (PropertyTech)
สิ่งแวดล้อม (EnviTech) ไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) บริการทางธุรกิจ
(Business service) การเงิน (FinTech) ท่องเที่ยว (Travel
Tech) และการศึกษา (EdTech) ด้วยจ�ำนวนผู้เข้าร่วมทั้งจากใน
ประเทศและต่างประเทศและประเภทธุรกิจ Startup ที่หลากหลาย
ได้ความตระหนักและตื่นตัวให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่ ตลอดจน
เป็นเวทีแก่ผู้ประกอบการรายใหม่ในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
คิดเป็นมูลค่าการลงทุนไม่ต�่ำกว่า 4,000 ล้านบาท
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Thai MICE activities related to special technology
or niche markets were organized at the BMAM & GBR Expo
Asia 2017, an international exhibition and conference on
building maintenance and facilities management held in
Thailand for the Asia Market. Organized by IMPACT Exhibition
Management Co., Ltd., it showed technology for managing
building construction, and focusing on use of IoT in managing
power saving and security building.
Another event was the TRS Conference on Robotics
and Industrial Technology, a technical conference highlighting
the use of robotics in production lines, organized by the
Electrical Industry Association of Thailand. In addition,
digital technology was part of exhibitions on machinery
such as the Grand Metalex, ASEAN’s largest international
machine tool and metalworking technology trade exhibition
and conference. Also Manufacturing Expo 2017, Bangkok,
ASEAN’s leading machinery and technology event for
manufacturing and supporting industries. Showcased
digital technology included robot use to increase
mechanical effectiveness. Digital goods exhibitions in
Thailand displayed equipment along with digital technology,
rather than only digital services. Most technical conferences
were about communicating specific knowledge.
With governmental support, more digital industry
trade shows are opening. In July 2017, the Ministry of
Science and Technology, in cooperation with the Ministry
of Digital Economy and Society, Ministry of Commerce,
and private sector network organized Startup Thailand
2017 with the theme of Startup Thailand, Scale Up Asia.
This reflected public sector determination to promote
a forward-thinking nation driven by innovation in digital
technology. Thai technology startup entrepreneurs gathered
to exchange experiences with successful foreign startups
and foreign investor groups ready to provide financial
support. Participants represented health, industrial, property,
environmental, lifestyle, business service, financial, travel,
and educational technologies. With many local and
international participants along with startup entrepreneurs
from different businesses, Startup Thailand 2017 created
awareness and activated new projects. It also served as
a stage where startups could find new business partners
for investment value over 4,000 million baht.

โดยสรุป ด้วยนโยบาย Thailand 4.0 ประกอบกับความ
ตื่นตัวของกลุ่ม Startup ในประเทศไทย ความต้องการเทคโนโลยี
ดิจิทัลของภาครัฐและภาคธุรกิจไทยในอนาคตย่อมเติบโตอย่าง
แน่นอน แนวโน้มของการจัดงานไมซ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ดิ จิ ทั ล ในประเทศไทยจึ ง ไม่ จ� ำ กั ด เฉพาะงานที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะ
กลุ่ม (Niche) เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการรวบรวมคลัสเตอร์ของ
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ ต อบสนองความต้ อ งการกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ และ
ผู้บริโภค อาทิ เทคโนโลยีด้านการเงิน หรือท่องเที่ยว สามารถ
ดึ ง ดู ด ความสนใจของผู ้ แ สดงสิ น ค้ า และผู ้ ซื้ อ ทั้ ง จากในประเทศ
และต่ า งประเทศ โดยเฉพาะกลุ ่ ม ประเทศอาเซี ย นได้ อ ย่ า ง
แน่นอน

Finally, Thailand 4.0 policies and startup activation
reflecting a public and private sector need for digital
technology, strong growth will surely occur soon.
MICE events in digital industry are not limited to
niche markets, also including the digital technology
cluster, in response to business group and consumer
needs for financial and travel technology. These
could attract local and international exhibitors and
buyers, especially from ASEAN countries.
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ผูท้ รงคุณวุฒสิ าขาอุตสาหกรรมดิจทิ ลั
SYNTHESIS OF RESOURCES INTERVIEW PERSON

ดร.กษิติธร ภูภราดัย (Dr. Kasititorn Pooparadai)
รองผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
Deputy Director, Digital Economy Promotion Agency (DEPA)

ดร.กษิ ติ ธ ร ภู ภ ราดั ย เป็ น ผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า น
นโยบายและยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และเป็นบุคคลผู้มีบทบาทส�ำคัญในการ
จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมดิจทิ ลั
ทั้งแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2543 ต่อเนื่องจนถึงปี 2557
รวมทั้งเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการจัดท�ำแผนดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 5 เมษายน 2559 แผนดังกล่าวนี้
ได้รับการกล่าวถึงในระดับนานาชาติว่ามีบทบาทอย่าง
ส�ำคัญต่อการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็น
ประเทศที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยไม่ทิ้ง
ใครไว้ข้างหลัง (Inclusive Development) เนื่องจาก
แผนฉบับนี้เน้นบทบาทการมีส่วนร่วมของทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้ความส�ำคัญกับ
การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของคนไทย
ทั้งประเทศ ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่าง
ยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งเน้นการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ
ธุรกิจไทยในระหว่างประเทศ

Dr.Pooparadai, an expert on policy
and technology on information technology
and communication, played a significant
role in drawing a strategic plan on digital
industry and the national master plan on
information technology and communication
for 2000 to 2016. She also played a vital
role in devising a digital economy and
society plan approved by the cabinet on
April 5, 2016. The plan was mentioned
internationally for motivating Thailand
to become driven by digital technology,
leading to sustainable growth of the Thai
economy and society, without leaving
anyone behind. This plan for inclusive
development focused on public and
private participation through access to
digital infrastructure, human resources
development to drive a long-term,
sustainable digital economy and society, and
enhancing Thai business competitiveness
world-wide.

ปัจจุบัน ดร.กษิติธร ภูภราดัย ด�ำรงต�ำแหน่ง
Currently, Dr. Pooparadai is deputy
รองผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล director of the DEPA, a key organization
(DEPA) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีบทบาทและภารกิจส�ำคัญ in motivating a digital economy and society
ในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม in Thailand.
ดิจิทัลของประเทศไทย
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ประเทศไทยก�ำลังก้าวสู่เส้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน
Thailand is moving forward on the road to sustainable development of a digital economy and society.
ดร.กษิ ติ ธ ร ภู ภ ราดั ย กล่ า วว่ า ในอดี ต การขั บ เคลื่ อ น
การพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของไทย
ติดขัดปัญหาหลายประการ ทั้งปัญหาเชิงสถาบันของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ ความต่อเนื่องของการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานตาม
แผนและยุทธศาสตร์ รัฐบาลภายใต้การน�ำของพลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อปี
2557 โดยกล่าวชัดเจนว่า ต้องการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อ
พัฒนาประเทศให้ครอบคลุมทุกมิติ น�ำไปสู่การจัดท�ำแผนดิจิทัล
เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม การปรับโครงสร้างหน่วยงานระดับกระทรวง
โดยจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การประกาศ
ใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม พ.ศ. 2560
เหล่านี้ถือเป็นการวางรากฐานอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเปลี่ยนผ่าน
และขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทย
ดร.กษิติธร ภูภราดัย กล่าวว่า แผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมจัดท�ำโดยศึกษาวิเคราะห์บริบทเศรษฐกิจและสังคมไทย
อย่างรอบคอบ ทั้งมิติภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
เป็นการจัดท�ำแผนที่ให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง มีการศึกษาวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบยุทธศาสตร์และ
นโยบายเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล ของประเทศพั ฒ นาแล้ ว และประเทศ
ก� ำ ลั ง พั ฒ นา ทั้ ง สิ ง คโปร์ มาเลเซี ย ออสเตรเลี ย ไอร์ แ ลนด์
ผู้ก�ำหนดนโยบายระดับประเทศก็ให้ความส�ำคัญกับกระบวนการ
จัดท�ำแผน ซึง่ เป็นแผนทีเ่ น้นการสร้างกลไกขับเคลือ่ นเพือ่ ให้ผลลัพธ์
อย่างเป็นรูปธรรม มีกลไกติดตามและตรวจสอบการด�ำเนินงาน
ตามแผนเพื่อน�ำไปสู่การปรับและแก้ไขแผนระหว่างการด�ำเนินงาน
โดยมีเป้าหมายสุดท้าย คือ เพือ่ ให้ประเทศไทยสามารถน�ำเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล มาใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ส� ำ คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นา
ประเทศ และสามารถตอบปัญหาความท้าทายที่ประเทศก�ำลัง
เผชิ ญ อยู ่ และน� ำ ไปสู ่ ก ารเพิ่ ม โอกาสการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และ
สังคมที่สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
แผนดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ประกอบด้ ว ย 6
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
(2) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (3) การสร้าง
สั ง คมคุ ณ ภาพด้ ว ยเทคโนโลยีดิจิทัล (4) การปรับ เปลี่ ย นสู ่ ก าร
เป็ น รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล (5) การพั ฒ นาก� ำ ลั ง คนให้ พ ร้ อ มก้ า วสู ่ ยุ ค
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะ
ด้ า นดิ จิ ทั ล ของคนไทยและการวางแผนการผลิ ต ก� ำ ลั ง คนเพื่ อ
รองรั บ ความต้ อ งการของภาคธุ ร กิ จ และ (6) การสร้ า งความ
เชื่อมั่นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้การ
คุ ้ ม ครอง ลดอุ ป สรรคและอ� ำ นวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจดิจิทัล โดยการพัฒนาระบบนิเวศน์ธุรกิจให้เกิดผู้ประกอบการ

Dr. Pooparadai said that in the past, development
in information technology and communication faced
institutional obstacles from responsible agencies, and
in implementation continuity according to plan and
strategy. In 2014, the present government under
General Prayut Chan-o-cha made a policy statement
to the National Legislative Assembly, expressing clear
intent to use digital technology for national development
in all dimensions. This led in 2017 to establishing a
Digital Plan for Economy and Society as well as a
Ministry on Digital Economy and Society, requiring
ministerial restructuring. These created a foundation
for change to inspire Thailand’s digital economy and
society.
Dr. Pooparadai added that the Digital Plan for
Economy and Society prioritized participation of all
parties concerned. Comparative study analysis of
digital strategy and policy in developed and developing
countries, including Singapore, Malaysia, Australia
and Ireland, was done. Results were that national
policy makers gave priority to plan formation, especially
those focused on arriving at mechanisms for concrete
outcomes, with monitoring and checking to be
adjusted during implementation. The final goal is to
enable Thailand to use digital technology, respond
to challenges it is facing, and increase opportunities
in economic and social development to make Thailand
internationally competitive.
Strategies of the Digital Plan for Economy and
Society included developing digital infrastructures;
motivating the economy and creating a high-quality
society through digital technology; developing resource
personnel ready to advance to a digital economy and
society by developing national digital knowledge and
skills and human resource planning to support business
sector needs; and building confidence in use of digital
technology by adjusting and developing technology
to enable it to protect, reduce obstacles, and to facilitate
digital business in environments developing new
sustainable digital entrepreneurships. Compliance to
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รายใหม่ทมี่ นี วัตกรรมให้สามารถเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน แผนดังกล่าวนี้
จัดท�ำโดยค�ำนึงถึงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จึงเป็น
แผนที่ให้ความส�ำคัญกับความยั่งยืนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาระยะยาวของประเทศ
พระราชบัญญัติดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560
มีสาระส�ำคัญ คือ ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีกรรมการ
จากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ ซึ่งเป็นทรงคุณวุฒิ
มีอ�ำนาจหน้าที่ส�ำคัญทั้งด้านการจัดท�ำแผนและนโยบาย รวมทั้ง
การเสนอกฎหมายและระเบียบภาครัฐที่เป็นอุปสรรคต่อการน�ำ
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาใช้ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ
โดยก� ำ หนดให้ มี ห น่ ว ยงานที่ ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น ฝ่ า ยเลขาคณะ
กรรมการเป็นการเฉพาะ ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพการด�ำเนินงาน
ด้านดิจิทัลของประเทศให้คล่องตัว โดยยึดแนวคิดการด�ำเนินงาน
คล้ายกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

the 20 Year National Strategic Plan and 12th National
Economic and Social Development Plan were
considered, emphasizing sustainability and compliance
with long-term national development strategy.
The Digital Act for Economy and Society B.E. 2560
was a major inspiration for the establishment of the
National Board on Digital Economy and Society, chaired
by the Prime Minister. It includes representatives from
public, private, and academic sectors. All are resource
persons responsible for establishing plans and policies,
identifying obstacles in existing laws and regulations
for national digital development. A new agency was
formed to serve as administrative board, enhancing
Thailand’s digital potential by using the same concepts
motivating the National Economic and Social Plan.

“Digital Thailand Big Bang 2017” ประกาศให้นานาชาติรบั รูว้ า่ ประเทศไทยยืนอยูใ่ น “Spotlight” ของอุตสาหกรรมดิจทิ ลั
Digital Thailand Big Bang 2017 Declared as National Position Spotlighting the Digital Industry
ในบทบาทของรองผูอ้ ำ� นวยการ ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจทิ ลั (DEPA) ซึง่ เป็นหน่วยงานทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตดิ จิ ทิ ลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มีบทบาทส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและ
ส่งเสริมให้เกิดการนําไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมัน่ คงของประเทศ ดร.กษิตธิ ร
ภูภราดัย กล่าวว่า ในปี 2560 ได้เตรียมการจัดงานระดับภูมิภาค
โดยใช้ชื่อว่า “Digital Thailand Big Bang 2017” ซึ่งเป็นงานที่มี
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์เพือ่ ประกาศให้นานาชาติเชือ่ มัน่ ว่าประเทศไทย
ก�ำลังเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัลอย่างมีพลัง เป็นงานที่มุ่งน�ำเสนอ
แนวคิด Digital Transformation รวมทั้งต้องการสร้างความตื่นตัว
ให้ผู้ประกอบการและคนไทยรู้จักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการประกอบธุ ร กิ จ ให้ รั บ ทราบว่ า สั ง คมดิ จิ ทั ล ก� ำ ลั ง เปลี่ ย น
ความต้องการของตลาดไปในทิศทางใด ขณะเดียวกันได้มีการร่วม
จัดงานกับ Global Entrepreneur Network (GEN) เพื่อให้ความรู้
ด้านการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมใหม่ส�ำหรับ Startup ไทย
การน�ำเสนอไอเดียด้านนวัตกรรมเพือ่ จุดประกายแนวคิดสูก่ ารพัฒนา
ผลงาน ธุรกิจสูโ่ ลกอนาคต มีการน�ำเสนอแนวคิดการเป็น Smart City
ซึ่งได้ประกาศให้เมืองใหญ่ของประเทศไทย อาทิ ภูเก็ต ขอนแก่น
เชียงใหม่ มุ่งพัฒนาสู่การเป็นเมืองดิจิทัล การน�ำเสนอแนวคิดและ
มาตรการด้านนโยบายการลงทุนใน “Digital Park” ในพืน้ ทีร่ ะเบียง
เศรษฐกิ จ ภาคตะวั น ออก (EEC) ในงานดั ง กล่ า วนี้ จ ะน� ำ เสนอ
ทิศทางการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “ไทยแลนด์ 4.0”
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Dr.Pooparadai further mentioned that for 2017,
Digital Thailand Big Bang 2017, a regional event was
being prepared with the strategic goal of informing
the international community that Thailand is on its
way to becoming a powerful digital society. A digital
transformation concept will create entrepreneurial
and popular awareness of digital technology in doing
business and how a digital society changes market
demand directions. The Global Entrepreneur Network
(GEN) will collaborate, providing expertise on creativity
and innovation development for startup entrepreneurs
and innovative ideas to spark business development.
The concept of smart city will be promoted and major
sites, including Phuket, Khon Kaen, and Chiang Mai, termed
smart cities, to present the Digital Park concept and
investment policy measures in the EEC. Digital Thailand
Big Bang 2017 will also showcase how to transform
Thailand into Thailand 4.0.
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ
มาตรการเพื่อพัฒนากิจกรรมไมซ์
สาขาอุตสาหกรรมดิจิทัล

POLICY RECOMMENDATIONS AND MEASURES TO DEVELOP
THE MICE INDUSTRY IN THE DIGITAL INDUSTRY FIELD

สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจไทยที่ส่งผลต่อนโยบาย

และมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์สาขาอุตสาหกรรมดิจิทัล
Economic Environment Affecting Policy and Development
Measures of the MICE Industry in the Digital Industry Field
ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่ โี ครงสร้างเศรษฐกิจหลากหลาย
ประกอบด้วย ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และภาคการเกษตร
เศรษฐกิ จ ของประเทศไทยมี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ ต่ า งประเทศสู ง
โดยไทยเป็ น ประเทศผู ้ ผ ลิ ต และส่ ง ออกสิ น ค้ า อุ ต สาหกรรมที่
ส�ำคัญออกสู่ตลาดโลก ได้แก่ รถยนต์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ อัญมณีและเครื่องประดับ รวมทั้งเป็นผู้ผลิต
และส่ ง ออกสิ น ค้ า เกษตรและเกษตรแปรรู ป ที่ ส� ำ คั ญ ของโลก
โดยมี สิ น ค้ า ส่ ง ออกที่ ส� ำ คั ญ ประกอบด้ ว ย ข้ า ว ยางพาราและ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อาหารทะเลแปรรู ป นอกจากนี้ ในภาคบริ ก าร
ประเทศไทยถื อ เป็ น เป้ า หมายการเดิ น ทางด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
ที่ ส� ำ คั ญ ของโลก เนื่ อ งจากมี ส ถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วที่ ห ลากหลาย
ทั้ ง สถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วด้ า นธรรมชาติ แ ละสถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วเชิ ง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม มี ค วามพร้ อ มด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นการ
ท่องเที่ยว ทั้งด้านโรงแรมที่พักและร้านอาหาร ระบบคมนาคม
และการขนส่ ง ที่ ดี ม ากประเทศหนึ่ ง ในโลก รวมทั้ ง มี วั ฒ นธรรม
และความเป็นมิตรที่สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวจาก
ทั่วโลกที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี
จึงอาจกล่าวได้ว่า ประเทศไทยเป็นเป้าหมายการเดินทางที่ส�ำคัญ
ของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกในราคาที่คุ้มค่า ปัจจัยเหล่านี้ถือเป็น
ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของอุตสาหกรรมไมซ์
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Thailand’s economic structures include industry,
service, and agriculture. The Thai economy is
interconnected with foreign economies as a producer
and exporter of industrial products to the world market.
These include automobiles and parts, electrical and
electronic equipment, gems and jewelry, as well as
producing and exporting agricultural produce such
as rice, para-rubber and its products, and processed
sea food. In the service sector, Thailand is considered
a leading touring destination with natural and cultural
tourist attractions, and touring infrastructure
readiness in lodging and and restaurants, a developing
transportation system, and hospitality to attract
increasing worldwide tourists numbers annually.
Thailand is a popular traveling destination for worldwide
budget travelers. All these factors are comparative
advantages in the MICE industry.

อุ ต สาหกรรมไมซ์เป็น อุต สาหกรรมบริก ารที่มีบ ทบาทส� ำ คั ญต่ อ การน� ำ รายได้ เ ข้ า ประเทศ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง กิ จ กรรมการ
สัมมนาวิชาการ (Conferences) และการจัดงานแสดงสินค้า (Exhibitions & Trade Shows) เนื่องจากสามารถน�ำรายได้เข้า
ประเทศจากการจับจ่ายใช้สอยของนักเดินทางกลุ่มไมซ์ที่สูงกว่าของนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปถึง 2 - 3 เท่า นอกจากนั้น กิจกรรมไมซ์
น�ำไปสู่การค้าขายในรูปแบบการส่งออกสินค้าและบริการ น�ำรายได้เข้าประเทศในทางอ้อม อีกทั้งกิจกรรมไมซ์ยังน�ำไปสู่การถ่ายทอด
ความรู้และทักษะด้านวิชาการใหม่ ๆ เพื่อประยุกต์สู่การสร้างนวัตกรรมและพัฒนาผลิตภาพในการประกอบธุรกิจและด�ำเนินงาน
ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และก่อให้เกิดเครือข่ายทางสังคม (Social Networking) ที่มีประโยชน์ต่อการสร้างความร่วมมือทั้ง
ด้ า นวิ ช าการและการประกอบธุ ร กิ จ ในอนาคตอี ก ด้ ว ย ด้ ว ยเหตุ ผ ลที่ อุ ต สาหกรรมไมซ์ มี ค วามส� ำ คั ญ ทั้ ง มิ ติ ด ้ า นเศรษฐกิ จ และการ
พัฒนา จึงส่งผลให้อุตสาหกรรมไมซ์มีการแข่งขันสูงทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก ประเทศไทยซึ่งได้ก�ำหนดนโยบายเป็นเป้าหมาย
ของนักเดินทางกลุ่มไมซ์ในระดับภูมิภาคเอเชียจึงต้องปรับกลยุทธ์การด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด
อุตสาหกรรมไมซ์ในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยมีคู่แข่งในภูมิภาคที่ส�ำคัญ คือ มาเลเซีย และสิงคโปร์
อุตสาหกรรมดิจิทัลถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทส�ำคัญมาก เนื่องจากมีความส�ำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร
โลก โดยการตอบสนองต่อรูปแบบการด�ำเนินชีวิตใหม่ ๆ และมีความส�ำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพความสามารถการแข่งขันของ
ประเทศในภาพรวมและทั้งระดับอุตสาหกรรม ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ได้ประกาศนโยบายส�ำคัญ คือ การปฏิวัติอุตสาหกรรม
ครั้ ง ที่ 4 ซึ่ ง เป็ น การต่ อ ยอดและผสมผสานเทคโนโลยี เ พื่ อ รั บ ใช้ สั ง คมมนุ ษ ย์ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น เทคโนโลยี เ หล่ า นี้ ได้ แ ก่
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ การพิมพ์สามมิติ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และพันธุวิศวกรรม โดยได้
ด�ำเนินยุทธศาสตร์และนโยบายเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่ความเป็นดิจิทัลให้ทั่วถึงทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับความสามารถ
การแข่งขันของประเทศ รวมทั้งได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลระดับภูมิภาค โดยเฉพาะในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนแผ่นดินใหญ่ซึ่งประกอบด้วย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม การบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านไปสู่
ไทยแลนด์ 4.0 ต้องอาศัยอุตสาหกรรมไมซ์ที่เข้มแข็งเป็นพื้นฐาน ภายใต้การก�ำหนดนโยบายและกลยุทธ์การด�ำเนินงานที่เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยการประเมินและวิเคราะห์อย่างรอบคอบและครบถ้วน
The MICE industry plays a vital role in income-earning service, especially from technical conventions,
exhibitions, and trade shows. MICE travelers spend two to three times more than average tourists. MICE activities
lead to trade in the form of exported goods and services, bringing revenue indirectly. MICE activities lead to
communicating knowledge and new technology skills applicable for creating innovation and productivity
development in business management and public and private sector performance. It creates social networking
for building cooperation in future technology and businesses. As the MICE industry plays a substantial role in
economics and development, it faces high competition regionally and globally. Thailand has already set a goal
to be a MICE Asian traveler destination. Continual development on implementation strategy is needed to be able
to compete in the MICE industry at regional and global levels, with impressive rivals such as Malaysia and Singapore.
Digital industry has a vital role in developing quality of life for the world’s population by responding to new
lifestyles. It is also essential for developing national potential and competitiveness overall and on an industrial level.
Most developed countries adhere to the Fourth Industrial Revolution, extending and combining
technologies to support human society more effectively. These included robotic and information technology,
nanotechnology, three dimensional printing, AI, and genetic engineering.
Thailand has resolved to join the Fourth Industrial Revolution with Thailand 4.0, implementing strategies
and policy to create a completely digital nation in public and private sectors, improving competitiveness.
The strategy and policy to be an ASEAN regional hub was especially directed at mainland countries such
as Myanmar, Cambodia, Vietnam and Lao PDR. To attain the goal of achieving Thailand 4.0 relies on a strong
MICE industry as foundation with appropriate strategy and policy implementation to suit the economic,
social, and cultural environment after careful and complete analysis.
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โอกาสทางธุรกิจของอุตสาหกรรมไมซ์

สาขาอุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล ของประเทศไทย 15
Business Opportunities for MICE Industry in Digital Industry
จุดแข็ง (Strengths)
ประเทศไทยมี ศั ก ยภาพและความโดดเด่ น ด้ า นการ
ท่ อ งเที่ ย วเป็ น ทุ น เดิ ม ที่ ส� ำ คั ญ เมื่ อ จั ด กิ จ กรรมไมซ์ ส าขา
อุตสาหกรรมดิจิทัลระดับระดับนานาชาติ จึงได้รับการตอบรับที่ดี
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ประเทศไทยเป็ น ฐานการผลิ ต ของภาคอุ ต สาหกรรม
และบริการที่ส�ำคัญของโลกและภูมิภาค ซึ่งต้องมีการลงทุนด้าน
ดิ จิ ทั ล เพื่ อ พั ฒ นาผลิ ต ภาพและยกระดั บ ความสามารถการ
แข่งขันเพื่อก้าวสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0
ต�ำแหน่งที่ตั้งของประเทศไทยมีความโดดเด่น ถือเป็น
ต�ำแหน่งทางยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญ (Strategic Location) ที่สามารถ
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศกัมพูชา สปป.ลาว
เมียนมา และเวียดนาม รวมถึงจีนและอินเดียซึ่งเป็นประเทศที่
เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล ก� ำ ลั ง ขยายตั ว โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง กรณี จี น ซึ่ ง
ก� ำ ลั ง ก้ า วสู ่ สั ง คมไร้ เ งิ น สดและธุ ร กิ จ ค้ า ขายผ่ า นระบบพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ก�ำลังเติบโตสูงมาก
คนไทยมี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละมี ศั ก ยภาพด้ า น
Digital Creativity และเป็นผู้เล่นส�ำคัญในอุตสาหกรรมดิจิทัล
คอนเทนต์ซึ่งตลาดก�ำลังเติบโต
คนไทยเป็ น ผู ้ บ ริ โ ภคส� ำ คั ญ ในอุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล
สะท้อนจากอัตราการใช้ Social Media ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทั้ง Facebook, Youtube, Instragram, Line, WhatsApp
ซึ่งเป็นฐานส�ำคัญของการเติบโตของธุรกิจดิจิทัลในอนาคต
รั ฐ บาลให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ อุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล โดยได้
จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมไมซ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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Thailand has potential and an outstanding
position in tourism when proposing to host international
MICE activities. Strongly approving digital responses
were received from all parties concerned.
The remarkable national character impressing
MICE travelers include food and services and the
uniqueness of Thai ways, including providing Thai
massages during MICE activities and organizing afterparties with Thai food served to build social networking
Thailand is an important production base for
world and regional industry and services. Digital investment
to develop productivity and increase competitiveness
to match the Fourth Industrial Revolution is needed
in the automobile and auto-parts, food processing,
financial and banking, hotel and tourism, transportation
and logistics, construction, and medical industries.
Thailand’s important strategic geographical
location connects to neighboring countries in Mekong
sub-regional area as well as China and India, whose digital
economies are increasing. China is moving forward to a
cashless society, with e-commerce business expanding
extensively.
Thai people are creative and have potential
in digital creativity as well as playing important roles
in the booming digital content industry.
Thai people are substantial consumers of the
digital industry, reflected from the rate of social media
use which continually grows on Facebook, YouTube,
Instagram, Line, and WhatsApp. This is an important
foundation for future growth of digital business.
The government gives priority to the digital
industry by allocating budget for continuously
increasing MICE activities.

ข้อมูลจากการประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดิจิทัล จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์

รายงานอุตสาหกรรมไมซ์ อุตสาหกรรมดิจิทัล

โอกาส (Opportunities)
รัฐบาลภายใต้การน�ำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ให้ความส�ำคัญกับการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมโดยได้บรรจุแนวทางการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นดิจิทัล
ไว้ในแผนการพัฒนาประเทศระยะยาว รวมทั้งได้ปรับโครงสร้าง
เชิงสถาบันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งจะ
ส่งผลให้การด�ำเนินนโยบายและการขับเคลื่อนภารกิจด้านดิจิทัล
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

The Thai government under General Prayut
Chan-o-cha gives priority to digital applications for
economic and social development. Development
guidelines to transform Thailand into a digital nation
were included in long-term national development
projects, in the 12th National Economic and Social
Development Plan and 20 Year National Strategic
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ประกาศนโยบาย Plan. The government also approved a Digital Economy
ส่งเสริมการลงทุน โดยได้ก�ำหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อ and Society Plan on April 5, 2016 and issued an Act on
ก้ า วสู ่ ไ ทยแลนด์ 4.0 ซึ่ ง เป็ น การปรั บ ทิ ศ ทางนโยบายส่ ง เสริ ม Digital Economy and Society 2017, on January 23, 2017
การลงทุนโดยการออกกฎหมายและเครื่องมือส่งเสริมการลงทุน leading to establishment of a Ministry of Digital
ใหม่เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดย Economy and Society. Organizational structure reform
ได้ อ อกพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น was made in agencies related to the digital industry,
ของประเทศ พ.ศ. 2560 รวมทั้ ง ได้ อ อกมาตรการด้ า นภาษี increasing efficiency in policy implementation and
เพื่อสร้างแรงจูงใจด้านการลงทุน (BOI++) ในกลุ่มอุตสาหกรรม mobilizing government missions.
The BOI declared a new investment promotion
ที่ ป ระเทศไทยมี ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น อยู ่ แ ล้ ว 5 กลุ ่ ม
policy
for
Thailand 4.0, modifying directions for
อุ ต สาหกรรม และ 5 กลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมแห่ ง อนาคต อาทิ
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งจะส่งผลให้การลงทุน investment promotion by issuing new laws and
instruments to enhance national competitiveness. The
ด้านดิจิทัลของไทยขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
รัฐบาลได้ประกาศจัดตั้งโครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียง Act on Increasing National Competitiveness 2017 was
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อส่งเสริมการลงทุนในเชิงพื้นที่ issued, with tax incentive measures for investment
น�ำร่อง โดยให้ก�ำหนดมาตรการส่งเสริมเป็นพิเศษในการลงทุน promotion (BOI++) for five industries with potential
ในอุตสาหกรรมดิจิทัล รวมทั้งได้จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมดิจิทัล and five future industries, including robotics and digital,
หรื อ “Digital Park Thailand” เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยเป็ น to increase Thailand’s future digital investment.
ศูนย์กลางด้านดิจิทัลในภูมิภาค (ASEAN Digital Hub)

The government designated the EEC as a
special economic zone to promote investment in the
pilot area, devising promotion measures for digital
industry investment and establishing Digital Park
Thailand, a digital industrial estate, to turn Thailand
into an ASEAN digital hub.
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและกลยุทธ์

การจัดกิจกรรมไมซ์สาขาอุตสาหกรรมดิจทิ ลั
Policy Recommendations and Strategy for
Organizing MICE Activities
จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์สาขาอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทย สามารถ
ก�ำหนดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและกลยุทธ์การจัดกิจกรรมไมซ์ไทยสาขาอุตสาหกรรมดิจิทัลได้ดังต่อไปนี้
According to the analysis on the competitive environment of the MICE industry in the Thai digital
industry, policy recommendations and strategies for organizing MICE activities include:
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จัดกิจกรรมไมซ์โดยมุ่งเน้นการน�ำดิจิทัลมาใช้ในการ
พัฒนาศักยภาพการแข่งขันของภาคการผลิต ภาคเกษตร และ
ภาคบริ ก าร ซึ่ ง ประเทศไทยมี ผู ้ ป ระกอบการขนาดใหญ่ แ ละ
ผู ้ ป ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่ อ มเป็ น ฐานอยู ่ แ ล้ ว
โดยก�ำหนดขอบเขตการจัดกิจกรรมไมซ์ให้มีความเจาะจงมากขึ้น
อาทิ งานแสดงสิ น ค้ า และสั ม มนาวิ ช าการ เรื่ อ ง Smart Car,
Smart Agriculture, Smart Logistics, Smart Tourism,
Smart Textiles, Smart Healthcar, Smart Food, Smart
City, Smart Education, Smart Printing, E-Sport Game
การจั ด งานไมซ์ ใ นลั ก ษณะดั ง กล่ า วนี้ จ ะสามารถดึ ง ดู ด
ผู ้ แ สดงสิ น ค้ า จากต่ า งประเทศได้ ม าก เป็ น งานไมซ์ ที่ สิ ง คโปร์
และมาเลเซียไม่สามารถจัดได้ เนื่องจากไม่มีพื้นฐานอุตสาหกรรม
รองรับ แต่ไทยมีศักยภาพด้านการผลิตและการส่งออกสินค้าและ
บริการเหล่านี้อยู่แล้ว จึงมีความได้เปรียบในการจัดงานลักษณะ
นี้ กลยุทธ์การด�ำเนินงาน คือ ต้องส่งเสริมให้ผู้ประกอบการแต่ละ
สาขาอุตสาหกรรมและบริการรวมตัวกันแล้วประมวลข้อมูลงาน
กิจกรรมไมซ์ระดับโลกว่า เจ้าของงานคือใคร แล้วเชิญมาจัดงาน
ในประเทศไทย

Organize MICE activities aiming to apply
digital technology to develop competitive potential
of production, agricultural, and service sectors in
which a wide base of large and SMEs define criteria
as more segmented. Exhibitions and technical
seminar on smart cars, smart agriculture, smart
logistics, smart tourism, smart textiles, smart
healthcare, smart food, smart city, smart education,
smart printing, and e-sport games would be suitable.
Organizing this kind of MICE event will attract large
numbers of foreign exhibitors and cannot be matched
by Malaysia and Singapore who lack basic industry
support. By contrast, Thailand has the potential
to produce and export these goods and services,
a distinct advantage. The implementation strategy
would be to support gatherings of Thai entrepreneurs
to assess global MICE data, to find hosts and invite
companies to organize events in Thailand.

การจั ด กิ จ กรรมไมซ์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายและ
มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ โดยเชิญผู้ประกอบการไทย
ที่มีศักยภาพในการขยายการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) ที่มุ่งเน้นการลงทุนในเขตอุตสาหกรรมดิจิทัล
และเชิญนักลงทุนจากต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น ไต้หวัน และจีน
มาเจรจาธุ ร กิ จ กั บ ผู ้ ป ระกอบการไทยที่ ต ้ อ งการหาพั น ธมิ ต ร
ด้ า นการลงทุ น ในพื้ น ที่ ร ะเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาคตะวั น ออก (EEC)
โดยลงพื้นที่จริงเพื่อเข้าชมพื้นที่ที่จัดเตรียมส�ำหรับการลงทุน

Organize MICE activities complying with
investment promotion policies and measures in the
EEC by inviting Thai entrepreneurs with investment
potential in this special economic zone, focusing on
the digital industry. Overseas investors from Japan,
Taiwan, and China should be invited for business
matchups with Thai entrepreneurs looking for EEC
investment partners. Organize site visits to the
designated investment area.

รายงานอุตสาหกรรมไมซ์ อุตสาหกรรมดิจิทัล

ขยายการจั ด กิ จ กรรมไมซ์ ดิ จิ ทั ล สู ่ ต ่ า งจั ง หวั ด ที่ มี
จุ ด เชื่ อ มต่ อ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น นอกจากเป็ น การส่ ง เสริ ม
เศรษฐกิ จ ท้ อ งถิ่ น แล้ ว ยั ง จะสามารถดึ ง ดู ด ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มชมงาน
จากต่างประเทศ อาทิ กัมพูชา เมียนมา และ สปป.ลาว โดย
ควรให้ความส�ำคัญกับเชียงใหม่และขอนแก่นเป็นล�ำดับแรก
การจั ด กิ จ กรรมไมซ์ ส าขาอุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล ควร
เป็นการจัดงานภายใต้ความร่วมมืออย่างน้อย 3 ภาคส่วน คือ
(1) ผู ้ ป ระกอบการในสาขาอุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล นั้ น อาจเป็ น
สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล สมาคมเกม สมาคมอุตสาหกรรม
ซอฟต์ แ วร์ ไ ทย (2) หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ มี ห น้ า ที่ แ ละรั บ ผิ ด ชอบ
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล (3) สถาบั น การศึ ก ษา
ที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาดิจิทัล ทั้งนี้ เพื่อน� ำจุดแข็ง
ของผู้เกี่ยวข้องแต่ละส่วนมาใช้ในการก�ำหนดรูปแบบการจัดงาน
ให้สามารถต่อยอดและพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะยาว รวมทั้ง
เพื่ อ เป็ น การสร้ า งเสริ ม องค์ ค วามรู ้ ใ ห้ แ ก่ ภ าคการศึ ก ษาด้ ว ย
ในเบื้ อ งต้ น ส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และนิ ท รรศการ
(สสปน.) ควรก�ำหนดเงื่อนไขการจัดงานในรูปแบบนี้โดยให้เป็น
ส่วนหนึ่งของข้อก�ำหนดในการให้การสนับสนุนในการจัดงาน
ส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และนิ ท รรศการ
(สสปน.) ควรจั ด ฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รการจั ด กิ จ กรรมไมซ์ ส าขา
อุ ต สาหกรรมดิ จิทั ล เพื่อให้ผู้ป ระกอบการในภาคอุต สาหกรรม
ไมซ์ทั้งผู้จัดงานแสดงสินค้าและผู้จัดประชุมวิชาการ (PEO และ
PCO) รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลมีความรู้และความเข้าใจ
ทั้งอุตสาหกรรมไมซ์และอุตสาหกรรมดิจิทัลในลักษณะเชื่อมโยง
องค์ความรู้
การจัดกิจกรรมไมซ์สาขาอุตสาหกรรมดิจิทัลควรเป็น
งานที่ มี ค วามเฉพาะเจาะจง ก� ำ หนดกลุ ่ ม เป้ า หมายให้ ชั ด เจน
มีการก�ำหนดแนวคิดการจัดงานให้ชัดเจน รวมทั้งผู้ประกอบการ
ไมซ์ ต ้ อ งมี ค วามรู ้ แ ละความเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า นอุ ต สาหกรรม
ดิจิทัลอย่างแท้จริง โดยต้องติดตามความเคลื่อนไหวและความ
ก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล อย่ า งใกล้ ชิ ด มี ก ารวิ เ คราะห์
พฤติ ก รรมกลุ ่ ม เป้ า หมายอย่ า งละเอี ย ดเพื่ อ ก� ำ หนดรู ป แบบการ
จั ด งานให้ ต รงความต้ อ งการมากที่ สุ ด ทั้ ง ด้ า นการสื่ อ สาร
ประชาสั ม พั น ธ์ โ ดยใช้ Social Media การพั ฒ นารู ป แบบการ
เจรจาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ การจัดงานเพื่อน�ำไปสู่การพัฒนา
เครือข่ายทางสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจิทัล
แก้ ไ ขกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกั บการน� ำ
เข้าสินค้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับกิจกรรมไมซ์สาขาอุตสาหกรรม
ดิจิทัลให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น อาทิ การน�ำเข้าโดรน (Drone)

MICE activities should be organized in provincial
areas where connecting points exist with neighboring
countries to promote local economies and attract
participants from neighboring countries such as
Myanmar, Lao PDR, and Cambodia. Priority should
be given to Chiang Mai and Khon Kaen.
MICE activities should be organized by
cooperation from at least three parties: (1) enterprises
in the segmentation digital industry or digital enterprise
association; (2) government agencies responsible for
promoting and developing the digital industry; and
(3) digital education institutes. This would exploit
individual strengths in arranging events and extend
and develop the industry for the long term, as well
as to enhance education sector knowledge. At first,
the Thailand Convention and Exhibition Bureau
(TCEB) should establish criteria as conditions for
supporting event arrangement.
The Thailand Convention and Exhibition
Bureau (TCEB) should organize training courses on
arranging MICE digital activities to provide knowledge
and understanding of the industry in the form of
knowledge connectivity to MICE entrepreneurs,
professional exhibition organizers (PEO), and professional
conference organizers (PCO) as well as government
officials responsible for promoting and developing
the digital industry.
MICE activities on digital industry should be
highly segmented, with clear target groups and
precise concepts. MICE entrepreneurs should have
knowledge and understanding of digital industry
segments. They must closely monitor digital technology
movement and progress to analyze target group
behavior and devise arrangements for events to meet
needs for public relations, developing effective business
negotiations leading to extending social media of
digital entrepreneurs.
Amend laws and regulations related to
importing goods and equipment for MICE digital
activities, to make them more convenient. For
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ที่ ต ้ อ งมี ค วามสะดวกรวดเร็ ว มากขึ้ น การน� ำ เข้ า อุ ป กรณ์ ด ้ า น
ดิจิทัลเกี่ยวกับเกมออนไลน์ที่ต้องการกฎระเบียบเป็นการเฉพาะ
ไม่สามารถใช้กฎระเบียบปัจจุบันได้ การพัฒนากฎระเบียบเหล่านี้
ควรเชิ ญ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาประชุ ม หารื อ เพื่ อ หาทางออก
ที่ เ หมาะสมร่ ว มกั น รวมทั้ ง ควรก� ำ หนดแนวทางการพั ฒ นา
ล่ ว งหน้ า มิ ใ ช่ ป ล่ อ ยให้ เ กิ ด ผลกระทบและเกิ ด ปั ญ หาแล้ ว ค่ อ ย
แก้ไข ท�ำให้เสียโอกาสของประเทศ
จัดงานไมซ์สาขาอุตสาหกรรมดิจิทัลที่มีลักษณะเฉพาะ
เจาะจงมากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันกับต่างประเทศ โดย
ใช้ศักยภาพที่ประเทศไทยมีอยู่ เช่น จัดงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ส� ำ หรั บ การดู แ ลผู ้ สู ง อายุ จั ด งานแสดงหุ ่ น ยนต์ ดู แ ลผู ้ สู ง อายุ
จัดงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีการพิมพ์ส�ำหรับการแพทย์ เป็นต้น
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example, importing drones should be quicker and
less complicated. Importing digital equipment for
online games needs specific reregulation, as existing
rules cannot be applied. In developing these new
rules and regulations, concerned agencies should be
invited to find appropriate solutions in advance, rather
than waiting until problems occur and investment
opportunities are lost.
Organize MICE events in the digital industry
focusing more on segmentation to avoid competing
with other countries by using existing potential such
as digital exhibitions on robots for elder care and on
printing technology for medical use.
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