
 
 

รายงานฉบบัใหม่ได้กล่าวว่า Digitalisation 

คอืกญุแจสําคญัต่อการเกือ้หนุนประคบัประคองการเจริญเตบิโตในกลุ่มตลาดเกดิใหม่ในภูมภิาคเอเชีย 

กรุงมะนิลา วนัท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 – Digitalisation 

สามารถช่วยในการส่งเสริมสนนัสนุนต่อการเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ืองในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชีย (ประกอบดว้ย 

กลุ่มประเทศสมาชิกในกลุ่มสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้จาํนวน 10 ประเทศ, สาธารณรัฐประชาชนจีน  และ ประเทศอินเดีย) 

ในระยะกลางได ้ตามขอ้มูลรายงานแนวโนม้ทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต,้ สาธารณรัฐประชาชนจีน  และ ประเทศอินเดีย 

ประจาํปี พ.ศ. 2561 ซ่ึงไดจ้ดัทาํข้ึนโดยศูนยก์ารพฒันาแห่งองคก์ารเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (OECD Development 
Centre) 
 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) 
ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ของภูมิภาคเอเชียนั้นไดรั้บการคาดการณ์ว่าจะยงัคงมีความมัน่คงแขง็แกร่งในระยะกลาง 

อนัมีผลสืบเน่ืองมาจากการความแขง็แกร่งของความตอ้งการภายในประเทศ ความมัน่คงทางดา้นการลงทุน และ การฟ้ืนตวัทางดา้นการคา้   

การเจริญเติบโตประจาํปีของกลุ่มตลาดเกิดใหมใ่นภูมิภาคเอเชีย ซ่ึงไดเ้ติบโตตามแนวโนม้ของปี พ.ศ. 2559 นั้น ยงัคงมีความต่อเน่ือง 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุ่มสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(ASEAN) ท่ีคาดการณ์ว่าจะมีอตัราการเจริญเติบโตท่ีมัน่คงในปี พ.ศ. 

2560  การเจริญเติบโตในสาธารณรัฐประชาชนจีนและกลุ่มสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(ASEAN) ไดรั้บการคาดการณ์ว่า 

จะมีการปรับตวัสูงข้ึนอนัเน่ืองมาจากการฟ้ืนตวัอยา่งชดัเจนทางดา้นการคา้ และ ความแขง็แกร่งทางดา้นการบริโภคภายในประเทศ   

ในขณะท่ีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอินเดียไดรั้บการคาดคะเนวา่จะมีแรงกดดนัเน่ืองมากจากการปฏิรูปทางดา้นภาษีและทางการเ

งิน  อน่ึง หากตั้งสมมุติฐานว่าแรงผลกัดนัทางดา้นการคา้คงท่ีไม่เปล่ียนแปลง การปฏิรูปภายในประเทศยงัคงมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง 

และเหล่ารัฐบาลต่างเดินหนา้ในการสนบัสนุนโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน  กลุ่มตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชียคาดวา่จะเจริญเติบโตถึงร้อยละ 

6.3 โดยเฉล่ีย ระหวา่งปี พ.ศ. 2561- 2565 ส่วนการเจริญเติบโตของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตน่้าจะยงัคงแขง็แกร่งอยูท่ี่ ร้อยละ 5.2 

ในช่วงระยะเวลาเดียวกนั 

 
ตามรายงานแนวโนม้ทางดา้นเศรษฐกิจฉบบัดงักล่าวนั้น ความเส่ียงสาํคญัต่อการเจริญเติบโตมีผลมาจาก 

ความเป็นไดข้องการหดตวัอยา่งรวดเร็วยิง่ข้ึนของนโยบายทางดา้นการเงินในกลุ่มเศรษฐกิจพฒันาแลว้ 

การขยายเง่ือนไขขอ้จาํกดัทางดา้นการคา้ในระดบัสากล ควบคู่กนักบัความคืบหนา้อยา่งจาํกดัทางดา้นขอ้ตกลงทางการคา้ในระดบัภูมิภาค 

และการเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วของหน้ีสินภาคเอกชน 

 
 “กลุ่มตลาดเกิดใหมใ่นภูมิภาคเอเชียไม่อาจท่ีจะพลาดโอกาสแห่งการปฏิรูปอนัทรงพลงัของdigitalisation น้ีไปได”้     นาย มาริโอ เพซซินิ  

(Mario Pezzini)  ผูอ้าํนวยการศูนยก์ารพฒันาแห่งองคก์ารเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (OECD Development 

Centre) และ ท่ีปรึกษาพิเศษของเลขาธิการการพฒันาแห่งองคก์ารเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (OECD Secretary - 

General on Development) ไดก้ล่าวไว ้เม่ือคร้ังการเปิดตวัรายงานฉบบัดงักล่าว ณ 

เวทีการประชุมสุดยอดทางดา้นธุรกิจและการลงทุนของกลุ่มสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(ASEAN) ประจาํปี พ.ศ. 2560 

ซ่ึงวาระเดียวกนัน้ีถือเป็นการครบรอบวาระ 50 ปีขององคก์รแห่งภูมิภาคดงักล่าวน้ีเช่นกนั  

 
ในบทพิเศษของรายงานแนวโนม้ทางเศรษฐกิจ ไดก้ล่าวถึงผลกระทบของ digitalisation ต่อกลุ่มตลาดเกิดใหม่ของภูมิภาคเอเชีย 

รวมทั้งการขยายตวัของอุตสาหกรรมต่างๆท่ีมีอยูเ่ดิม และ การปรากฏตวัของอุตสาหกรรมใหม่ๆข้ึนในตลาด เช่น 

การผลิตเคร่ืองมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การพฒันาซอฟตแ์วร์และไอซีที (เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร) ในประเทศเวียดนาม 



 
กระบวนการการว่าจา้งหน่วยงานภายนอกทางดา้นธุรกิจและองคค์วามรู้ในประเทศฟิลิปปินส์  

การชาํระเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือในสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นตน้  การผนึกรวมบริการทางดา้น ไอซีที 

(เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร) เขา้มาในภาคการผลิตและการบริการนั้น 

นบัเป็นมูลค่าสาํคญัส่วนหน่ึงในดา้นการส่งออกของบางประเทศ เช่น ในประเทศอินเดีย มีมูลค่าถึงร้อยละ 14.9 

ของการส่งออกโดยรวมในดา้นการบริการ และท่ีน่าสนใจก็คือ มลูค่าเพ่ิมของระบบดิจิตอลท่ีเกิดข้ึนภายในทอ้งถ่ิน 

ถือเป็นองคป์ระกอบสาํคญัท่ีสุดของการส่งออกดา้นการบริการ โดยเฉล่ีย ร้อยละ 85.3 

ของบริการทางดา้นคอมพิวเตอร์และการส่ือสารโทรคมนาคมท่ีไดถู้กรวมไวใ้นการส่งออกดา้นบริการของกลุ่มตลาดเกิดใหม่แห่งภูมิภาคเอเชียนั้

น มีแหล่งผลิตจากภายในประเทศ 

 
แต่อยา่งไรก็ตาม แมว้า่จะมีความเจริญรุดหนา้โดยภาพรวม แต่การเขา้ถึงเศรษฐกิจในรูปแบบดิจิตอลนั้นยงัคงมีความเหล่ือมลํ้า 

ทั้งภายในตลาดเกิดใหม่ในประเทศต่างๆ และ ภาครวมของภูมิภาคเอเชีย ตวัอยา่งเช่น อตัราการใชอิ้นเตอร์เน็ต  

เง่ือนไขจาํเป็นก่อนการเขา้มามีส่วนร่วมในดา้นต่างๆของเศรษฐกิจยคุดิจิตอล  มีความแตกต่างกนั ระหวา่ง ร้อยละ 81 

ของประชากรในประเทศสิงคโปร์ และ ร้อยละ 22 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

 
รายงานแนวโนม้ทางดา้นเศรษฐกิจไดล้งบนัทึกวา่ 

การบูรณาการระดบัภูมิภาคไดรั้บการกระชบัหย ัง่ลึกเพ่ือให้มีความแขง็แกร่งมัน่คงในช่วงระยะเวลานบัปีท่ีผา่นมา ทั้งในดา้นการคา้ แรงงาน และ 

การเงิน  ความริเร่ิมต่างๆ เพ่ือการส่งเสริมการผสมผสาน บูรณาการ 

ให้ยิง่ข้ึนไปนั้นจะเป็นหวัใจสาํคญัในการรักษาความมัน่คงของการเจริญเติบโตในภูมิภาค 

รวมทั้งการบรรลุผลสาํเร็จของการหลอมรวมตวัให้เป็นหน่ึงเดียวไดอ้ยา่งราบร่ืน ไร้อุปสรรค ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
 
นกัข่าว ส่ือมวลชน สามารถติดต่อขอรับขอ้มูลรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ เคน็ซึเคะ ทานากะ (Kensuke Tanaka) หวัหนา้แผนกทวีปเอเชีย,  

ศูนยก์ารพฒันาแห่งองคก์ารเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (OECD Development Centre)  
(อีเมล: Kensuke.Tanaka@oecd.org  หมายเลขโทรศพัท:์ +33 (0) 627190519 และ บุชรา ครีอุต (Bochra Kriout)  
อีเมล: Bochra.Kriout@oecd.org   หมายเลขโทรศพัท:์ + 33 145 24 82 96) ณ สาํนกังานข่าว (Press Office)   

 
สาํหรับรายงานแนวโนม้ทางเศรษฐกิจของภูมิภาคแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต,้ สาธารณรัฐประชาชนจีน และ ประเทศอินเดีย ประจาํปี พ.ศ. 

2561 รวมทั้งบนัทึกรายงานของประเทศ  ท่านสามารถดูขอ้มูลรายละเอียดเพ่ิมเติม ไดท่ี้: http://www.oecd.org/dev/asia-pacific/   
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เกีย่วกบัรายงานแนวโน้มทางเศรษฐกจิฉบับดงักล่าว  

 
รายงานแนวโนม้ทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต,้ สาธารณรัฐประชาชนจีน และ ประเทศอินเดีย ประจาํปี พ.ศ. 2561 

ไดถู้กจดัทาํข้ึนโดย ศูนยก์ารพฒันาแห่งองคก์ารเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (OECD Development Centre) 

ภายใตก้ารความร่วมมือประสานงานกบั คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งสหประชาชาติสาํหรับเอเชียและแปซิฟิก (United Nations 

Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – UNESCAP) และ 

สถาบนัวิจยัเศรษฐกิจเพ่ืออาเซียนและเอเชียตะวนัออก (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia - ERIA) 

รายงานแนวโนม้ทางเศรษฐกิจประจาํปี พ.ศ. 2561 น้ี ยงัได ้
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ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์การพฒันาต่างๆ ในดา้นการบูรณาการระดบัภูมิภาค โดยการวิเคราะห์ทางดา้นขอบเขตของนโยบายสาํคญัๆ และ 

บนัทึกรายงานของประเทศ ท่ีไดก้ล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคของการปฏิรูปทางดา้นโครงสร้างในระดบัประเทศ 

ในกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ทั้ง 10 ประเทศ, สาธารณรัฐประชาชนจีน  และ ประเทศอินเดีย 

 
รายงานแนวโนม้ทางเศรษฐกิจดงักล่าวถือเป็นการสนบัสนุนช่วยเหลือต่อโครงการระดบัภูมิภาคในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตข้ององคก์ารเพ่ือควา

มร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (OECD Southeast Asia Regional Programme ) 

ซ่ึงมีความมุ่งหมายท่ีจะส่งเสริมการเรียนรู้และความเขา้ใจร่วมกนั รวมทั้งการแลกเปล่ียนแนวทางและหลกัการปฏิบติัอนัดี 

ระหวา่งเหล่าผูว้างนโยบายของรัฐหรือองคก์รต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

และในกลุ่มประเทศสมาชิกขององคก์ารเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (OECD) 
 


