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 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ครองอันดับหนึ่ง
ในการวัดดัชนีชี้วัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ระดับโลกหลายแห่ ง และถูกจัดเป็น
ประเทศกลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยนวัตกรรม 

 ดัชนีที่วัดการพัฒนาและคุณภาพของโครงสร้าง
พ้ืนฐานการสื่อสารทั่วโลกในปี 2563 จัดให้ยูเออีเป็น
ประเทศอันดับหนึ่งของโลกในด้านจำนวนอินเทอร์เน็ต 
บรอดแบนด์มือถือต่อประชากร 100 คน และดัชนีความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนด้าน ICT   
 ข้อมูลสถานะความพร้อมด้าน ICT ของประเทศ 
ปัจจุบันมีการพิจารณาจากดัชนีชี้วัดสำคัญในเวทีโลก 
เช่น  The Networked Readiness Index: NRI (โดย 
World Economic Forum)  United Nations E-
Government Survey: EGDI (โดย UN) และ Doing 
Business Index (โดย World Bank) เป็ นต้ น  ทั้ งนี้  
ดัชนีดังกล่าวข้างต้นนำมาเปรียบเทียบอันดับของยูเออี

กับประเทศเป้าหมายที่ เป็น Benchmarking โดยวัด
ระดับความสามารถในสามด้าน คือ ด้านการเข้าถึง 
(access index) การใช้งาน (use index) และทักษะ
ผู้ใช้ (skills index)  
  ผลการเปรียบเทียบพบว่ายูเออีเป็นอันดับต้นๆ
ของโลกในด้านความสามารถของการแข่งขันด้าน
อินเตอร์เนตและโทรศัพท์มือถือ รวมทั้งความสามารถ
ของรัฐบาลในการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
เพ่ือให้บริการผ่านสื่อออนไลน์แก่ประชาชน  ซึ่งเป็น
ความพร้อมที่มีความเกี่ยวโยงกับหลายภาคส่วนของ
ภ าครั ฐ ใน ด้ าน การบ ริก ารก ารท ำธุ รก รรม ท าง
อิเล็กทรอนิกส์  
 จากรายงานประจำปีของสภา FTTH ระบุยูเออี
เป็นประเทศที่มีเครือข่ายใยแก้วนำแสงสูงที่สุดในโลก
โดยมีอัตราการครอบคลุมมากกว่าสิงคโปร์ จีน เกาหลีใต้ 
ฮ่องกงและญ่ีปุ่น 
 นอกจากนี้  รายงาน Telecommunications 
and Digital Government Regulatory Authority 
ภายใต้ชื่อเรื่อง “UAE is a global leading country 
in ICT 2020” สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังคงเป็นผู้นํา
ระดับโลกในตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขันที่วัด
อัตราการสมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์มือถือ
และบริการโทรศัพท์มือถือในประเทศต่างๆ ของโลก  
 

https://www.albawaba.com/business/uae-abu-dhabi-launch-major-ppp-infrastructure-projects-1423531
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 จากการสำรวจผู้ประกอบในหลายสาขาพบว่า
ประมาณร้อยละ 80 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีความแตกต่าง
กันตามขนาด/ประเภทธุรกิจ ธุรกิจที่ ใช้  ICT จะได้
ประโยชน์ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลิต
ภาพแรงงาน และประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์เพ่ือ
สร้างรายได้ การปรับใช้ ICT ให้เหมาะกับบริบทของ
ธุรกิจ และดำเนินควบคู่ไปกับการพัฒนานวัตกรรม
สินค้าและบริการ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
และทักษะแรงงานของบุคลากร เช่น ธุรกิจที่ใช้ ICT มี
ผลิตภาพแรงงานสูงกว่าธุรกิจที่ไม่ได้ใช้สูงสุดถึงร้อยละ 
70  

 การเข้าไม่ถึงข้อมูลการตลาดและการขาดความ
เข้าใจในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การขาดแคลน
บุคลากรและทักษะความรู้ด้าน ICT เป็นอุปสรรคสำคัญ
ต่อการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนธุรกิจของ 
SMEs ทำให้การต่อยอดธุรกิจเป็นไปได้ยาก 

 รัฐบาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ได้กำหนด
แผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ 
และที่เกี่ยวข้องกับภาค ICT อย่างเป็นทางการ ภายใต้
วิสัยทัศน์  "Operation 300bn" ที่ ให้ความสำคัญกับ
ภาคอุตสาหกรรมผลิตสินค้านวัตกรรมแห่งอนาคต 
ภายใต้สโลแกน  ‘Make it in the Emirates’ ภายใน 
10 ปีข้างหน้า เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและขยาย
ภาคอุตสาหกรรมให้กลายเป็นแรงผลักดันเศรษฐกิจของ
ประเทศอย่างยั่งยืน สร้างภาพลักษณ์ของประเทศเป็น
ประเทศอุตสาหกรรมเทคโยโลยีชั้นสูง โดยภาครัฐบาล
ให้ความสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย  SMEs, 
Micro Enterprise และ Startups ที่เกี่ยวข้องกับภาค 
ICT อาทิ เช่น  ผู้ ผลิตและพัฒนาอุปกรณ์  IoT หรือ 
Internet of Things ส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
นั กวิจั ยและวิ เคราะห์ ฐานข้อมู ล  Big data ที่ เป็ น
ชาวต่างชาติ รัฐบาลมอบวีซ่าประเภทพักอาศัยหรือ 
Golden visa ระยะเวลา 10 ปี     
 นอกเหนือจากการผลิตการส่งออกและนำเข้า
สินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รัฐบาลดูไบเปิด  Dubai 
CommerCity นับเป็นเขตสินค้าทัณฑ์บน (Free Zone) 
แห่งเดียวในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาซึ่ง
ตั้งขึ้นมาเพ่ือธุรกิจอีคอมเมิร์ซโดยเฉพาะ มีการอำนวย
ความสะดวกให้กับบริษัทที่จะเข้ามาใช้บริการตั้งแต่
เริ่มต้น ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการต่างชาติสามารถเข้ามา
ทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซในดูไบได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
เป็นต้น 
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 ปัจจุบันมีการลงทุนและความต้องการด้าน ICT 
เพ่ิมข้ึน  ธุรกิจผู้ให้บริการคอมพิวเตอร์  การติดต่อธุรกิจ 
ธนาคาร การศึกษา ติดต่อหน่วยงานรัฐบาลผ่านระบบ
ดิจิทัลเกือบทั้งสิ้น  ความต้องการใช้บริการคอมพิวเตอร์
จะสามารถเติบ โตได้  โดยได้ รับแรงหนุนจากการ
เปลี่ยนแปลงธุรกิจไปสู่ดิจิทัล ธุรกิจผู้จัดหาเทคโนโลยี 

และอุปกรณ์ด้านการสื่อสาร (ICT Equipment) จะมี
ความต้องการมากขึ้น     
 ผู้ประกอบการไทยในสาขาเกี่ยวข้องกับภาค 
ICT สามารถใช้ยูเออีในการขยายตลาดและเพ่ิมมูลค่า
ให้กับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับภาค ICT อาทิ 
ร่วมมือกับผู้ประกอบการในยูเออี  เพ่ือหาแนวทางใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจได้ในอนาคต   
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