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บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีรุมแย่งชิงตลาดอินเทอร์เน็ตในแอฟริกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีก าลังเตรียมเงินหลายพันล้าน KES เพื่ออัดฉีดเข้าสู่แอฟริกา 
โดยผู้คนนับล้านจับตามองและคาดหวังจะได้ใช้บริการเร็ว ๆ นี้ 

ตลาดอินเทอร์เน็ตของแอฟริกาก าลังดุเดือด บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีรุมกันแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด มีการลงทุน
หลายแสนล้าน KES เพ่ือดึงดูดชาวแอฟริกันหลายล้านคนให้เข้ามาใช้บริการออนไลน์ในทศวรรษหน้า 

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Google และ Facebook ยักษ์ใหญ่ด้านอินเทอร์เน็ตระดับโลกได้วางกลยุทธ์การลงทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐานในแผนที่จะเห็นผู้คนนับแสนล้านหลั่งไหลเข้ามาในทวีปนี้ในอีกไม่ก่ีปีข้างหน้า 

ตามที่ Google กล่าวว่าจะลงทุนประมาณ 110 พันล้าน KES (1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในแอฟริกาในอีก 5 ปี
ข้างหน้า  Facebook ได้เปิดเผยเทคโนโลยีต่างๆ ที่สร้างขึ้นเพ่ือให้แน่ใจว่าจะไปถึงทุกมุมของทวีปผ่านโปรแกรม 
Inside the Lab ที่ก าหนดเป้าหมายไปที่รองรับผู้ใช้เพิ่มเป็นพันล้านรายบนแพลตฟอร์ม 

ทั้ง Google และ Facebook ใช้เงินหลายพันล้านเพ่ือสร้างสายเคเบิลใต้น้ าที่เชื่อมต่อถึง 3 ทวีป การลงทุนที่มี
เป้าหมายเพ่ือเพ่ิมการเชื่อมต่อในแอฟริกา โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยเพ่ิมจ านวนแบนด์วิดธ์ให้ครอบคลุมทั่วทั้ง
ทวีปแอฟริกา มีการสร้างสายเคเบิลใต้น้ าที่ยาวที่สุดในโลก โดยมีการออกแบบโรงไฟฟ้าลอยน้ าที่ตั้งอยู่กลาง
มหาสมุทรเพ่ือควบคุมพลังของดวงอาทิตย์และคลื่นสัญญานส่งไปยังสายเคเบิลในมหาสมุทร ซึ่งจะเพ่ิมขีด
ความสามารถ สร้างระบบที่ให้ความเร็วอินเทอร์เน็ตส าหรับบ้านและธุรกิจ โดยไม่ต้องใช้สายเคเบิลทั้งหมด 
(Terragraph) และมีคุณภาพอินเทอร์เน็ตที่ดีกว่า 3 เทา่ เมื่อเทียบกับปัจจุบัน 
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ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายจ านวนมากกับระยะเวลา 5 ปี ที่บริษัทได้คิดค้นเทคโนโลยีการเชื่อมต่ออย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ดึงดูดชาวแอฟริกันหลายร้อยล้านคนที่คาดว่าจะเข้ามาใช้บริการและ จ านวนชาวแอฟริกันที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ต
อาจเพิ่มขึ้น 100 เท่า  

Facebook กล่าวว่า การลงทุนด้านการเชื่อมต่อจะมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยมอง
ว่า การลงทุนในสายเคเบิลใต้ทะเลของโครงการ 2Africa จะเพ่ิมขึ้นจาก 250 พันล้าน KES ไปถึง 400 พันล้าน 
KES 

Facebook ซึ่งเป็นเจ้าของ Whatsapp และ Instagram ก าลังมองโปรแกรมที่เรียกว่า Inside the Lab ซึ่งมี
เป้าหมายในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือเจาะตลาดที่ยังมีโอกาสอยู่  และคิดว่า เทคโนโลยีใหม่นี้อาจส่งผลให้
ต้นทุนการติดตั้งไฟเบอร์และอินเทอร์เน็ตลดลงได้มากที่สุด และได้เริ่มหารือเก่ียวกับการน าร่องของโครงการนี้แล้ว 

ส าหรับธุรกิจขนาดเล็ก  Facebook ร่วมมือกับ Google ยังได้ประกาศกลยุทธ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจขนาดเล็ก 
ด้วยการลงทุน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2569   ลูกค้าได้รับรายได้เป็นรายวันระหว่าง 1-3 ดอลลาร์
สหรัฐ และมีเพียง 20% เท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน 4G  ได้  ดังนั้น จึงจัดรายการส่งเสริมการ
ขายลดราคาอุปกรณ์เหลือ 35 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3,800 KES) แตก่็ยังแพงเกินไป    

ดังนั้น  โทรศัพท์มือถือ Lipa Mdogo Mdogo ของค่าย Safaricom จึงเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง ซ่ึงลูกค้าสามารถ
จ่ายทีละน้อย ประมาณ 500 KES หรือ 20 cent (ประมาณ 22 KES) ต่อวัน ผ่าน M-Pesa บนมือถือลูกค้า ส่งผล
ให้ต้นทุนราคาลดลง 22 %  และ อุปกรณ4์G ขายดเีพ่ิมข้ึน 40 % 

จะเห็นได้ว่า การลงทุนเหล่านี้จะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของทวีป  ท าให้เข้าถึงผู้ใช้ชาวแอฟริกันทุก
คนในราคาประหยัด ช่วยผู้ประกอบการลงทุนเทคโนโลยีและเปลี่ยนแปลงธุรกิจให้เป็นรูปแบบดิจิทัล เพ่ือคนรุ่น
ต่อไปและเพ่ือปรับปรุงชีวิตที่ดีข้ึนในแอฟริกา 

ความเห็นของ สคต. 

สคต.มองว่า การลงทุนของบริษัทระดับชั้นน าด้านเทคโนโลยีหลายแสนล้าน KES ย่อมมีผลเชิงบวกในหลายภาค
ส่วนของเศรษฐกิจ ช่วยเพ่ิมการจ้างงานผ่านทั้งการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานอินเทอร์เน็ต  จ านวนผู้บริโภคจะ
เพ่ิมขึ้นจากการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต  การเข้าถึงบริการต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต จึงมี
ความส าคัญที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ า อีกทั้ง เทคโนโลยีดังกล่าวยังช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ธุรกิจ  การใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในมือยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่คนในระดับฐานรากนับล้าน สร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันให้ธุรกิจ  ถือว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออกไทยเช่นกัน  
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หากผู้ประกอบการไทยก าลังพิจารณาหาช่องทางการส่งออกสินค้าไปยังประเทศแถบแอฟริกาเพ่ิมมากขึ้น  ต้องการ
เพ่ิมยอดขายจากการขยายตลาดผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ platform e-Commerce ต่าง ๆ  ซึ่งจะช่วยให้เข้าถึง
กลุ่มลูกค้าได้มากขึ้นโดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกล  เมื่อช่องทางการเข้าถึงตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น  การน าเสนอ
สินค้าและบริการจะตรงตามความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น เนื่องจากมีข้อมูลที่เก็บจาก Mobile Application 
และมีระบบ IT เชื่อมโยงข้อมูล  การใช้อินเทอร์เน็ตจึงช่วยต่อยอดธุรกิจเพ่ิมยอดขายจากต่างประเทศได้เป็นอย่างดี 
 
ผู้ส่งออกที่สนใจข้อมูลเพ่ิมเติมต่าง ๆ เกี่ยวประเทศเคนยา และประเทศในแอฟริกาตะวันออก ท่านสามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่ E-mail: ของส านักงานฯ ที่ info@ocanairobi.co.ke 
 
ที่มา : The East African 
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