สนับสนุนโดย

Go Digital ASEAN
เปดโอกาสทางเศรษฐกิจใหมดวยทักษะทางดิจิทัล
กลุมเปาหมาย

200,000 คน
4,000 คน
บรูไน

15,000 คน
กัมพชูา

20,000 คน
อินโดนีเซีย

อาเซียนถือเปนเศรษฐกิจที่ใหญเปนอันดับหาของโลก ที่กำลังกาวสูการรวมตัวกันทาง
เศรษฐกิจ แตถูกจำกัดขีดความสามารถดวยความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีดิจิทัล และ
การแพรระบาดของโควิด-19 ยังไดตอกย้ำความเหลื่อมล้ำนี้อีกดวย ทำใหสงผลกระทบ
ตอผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม และรายยอย หรือเอ็มเอสเอ็มอี (Micro,
Small and Medium Enterprises – MSMEs) ในปจจุบัน เอ็มเอสเอ็มอีคิดเปน 99%
ของธุรกิจที่สำคัญที่สุดของเศรษฐกิจอาเซียน คิดเปน 50% ของจีดีพี และมากกวา 80%
อยูในระบบแรงงาน
จากการกำหนดกลุมเปาหมายที่เปนชุมชนทองถิ่นทั่วภูมิภาคอาเซียน โครงการ Go Digital
ASEAN จึงไดออกแบบใหเอ็มเอสเอ็มอีและแรงงานใหมโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทและหางไกล
มีทักษะและรูจักเครื่องมือทางเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจในประเทศของ
ภูมิภาคอาเซียน และชวยลดผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 โครงการนี้จะเขาถึงกลุมเปาหมาย
200,000 คนที่เปนผูประกอบการรายยอยในชุมชนทั่วภูมิภาค โดยรวมถึงผูหญิง 60% และ
เยาวชน 40% (อายุ 15-35 ป) มูลนิธิเอเชียจะรวมดำเนินโครงการฯ กับองคกรเครือขายใน
พื้นที่ เพื่อนำทักษะความเขาใจและการใชเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคัญสูกลุมเปาหมายใหมากที่สุด

8,000 คน
ลาว

15,000 คน
มาเลเซีย

8,000 คน
เมียนมาร

25,000 คน
ฟลิปปนส

การตอบสนองตอ COVID

100 คน

โควิด-19 เปนภัยคุกคามตอธุรกิจ หางรานตางๆ ทั่วภูมิภาคอาเซียน การหยุดชะงักของการ
ดำเนินธุรกิจและหวงโซอุปทาน รวมถึงการชะลอตัวของภาคธุรกิจตางๆ เชน การทองเที่ยว
ทำใหเอ็มเอสเอ็มอีมีความเสี่ยงสูง ซึ่งความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัลจะมีความสำคัญ
ชวยใหผูประกอบการรายยอยสามารถอยูในระบบธุรกิจตอไปได สามารถเขาถึงตลาดที่ใหญขึ้น
ไดรับขอมูลและการบริการในรูปแบบที่ไมเคยมีมากอน

สิงคโปร

40,000 คน
ไทย

65,000 คน
เวียดนาม

คือผูป
 ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม และรายยอย
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การทำงานต่ำกวาระดับ (underemployment) คือผูที่มีงานทำ แตมีชั่วโมงการทำงานนอยกวาเวลาที่สามารถทำได หรือไดรับรายไดต่ำกวาที่ควรจะไดรับ
หรือไดใชความรูความสามารถในการทำงานต่ำกวาวุฒิการศึกษา หรือไมสอดคลองกับการศึกษา

หลักสูตรการเรียนรู

แบบ
ตัวตอตัว

ทักษะความเขาใจ
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การติดตามผล

การเขาถึงชุมชน

ดวยการทำงานกับภาครัฐ หนวยงานทองถิ่น และอาสาสมัครใน 10 ประเทศของภูมิภาคอาเซียน โครงการ Go Digital
ASEAN จะนำความรูสูกลุมเปาหมายในหมูบานและเมืองรองตางๆ เพื่อใหผูประกอบการและลูกจางสามารถทำงานใน
ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล และไดรับขอมูลความชวยเหลือเกี่ยวกับโควิด-19 ได
มูลนิธิเอเชียจะดำเนินโครงการฯ รวมกับองคกรทองถิ่นที่มากดวยประสบการณการทำงานในพื้นที่ชนบทและชุมชน
รวมถึงการทำงานกับกลุมผูหญิง เยาวชน ชนเผาพื้นเมือง และคนพิการ และมีความเชี่ยวชาญในภาคธุรกิจ หรือในกลุม
อุตสาหกรรมเปาหมาย ไดแก เกษตรกรรม การทองเที่ยว และหัตถกรรม เปนตน
ทักษะความเขาใจและการใชเทคโนโลยีดจ
ิ ท
ิ ล
ั และการตระหนักรู
ถึงความปลอดภัยทางออนไลน

โครงการ Go Digital ASEAN จะนำเสนอเนื้อหาและเครื่องมือเพื่อชวยใหผูคนประสบความสำเร็จในเศรษฐกิจดิจิทัล
เมื่อการเขาถึงอินเตอรมีเพิ่มมากขึ้น ทำใหเพิ่มโอกาสที่จะประสบภัยคุกคามทางออนไลนมากขึ้นดวย โครงการฯ มีความ
พยายามในการสรางความตระหนักดานความปลอดภัยออนไลน เพื่อใหมั่นใจวาการใชงานออนไลนจะปลอดภัย เชน
ในประเทศไทย โครงการฯ จะแนะนำใหมีความระมัดระวังในเรื่องกลโกงจากการซื้อขายออนไลน เปนตน
กาวสูก
 ารบูรณาการทางดิจท
ิ ล
ั ของอาเซียน

เทคโนโลยีใหมกำลังสรางการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในวิถีการใชชีวิต การทำงาน และการปฏิสัมพันธของผูคน และแตละ
รัฐบาลก็ตองการใหมั่นใจวาประเทศของตนจะไมถูกทิ้งไวขางหลัง โครงการ Go Digital ASEAN จะสนับสนุนดานความ
สามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัลและวัตถุประสงคของกรอบบูรณาการดานดิจิทัลของอาเซียน หรือ ASEAN Digital Integration
Framework (ADIF) ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการประสานงานอาเซียนดานวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม และรายยอย
หรือ ASEAN Coordinating Committee on MSMEs โดยกิจกรรมตางๆ จะสนับสนุนแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร
เพื่อการพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของอาเซียน พ.ศ. 2559-2568 หรือ ASEAN Strategic
Action Plan for SME Development 2016 - 2025
เกีย
่ วกับ Go Digital ASEAN

โครงการ Go Digital ASEAN มุงเนนที่จะปดชองวางทางเทคโนโลยีดิจิทัลทั่วภูมิภาคอาเซียน เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศนของคณะกรรมการ
ประสานงานอาเซียนดานวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม และรายยอย โครงการนี้ดำเนินการโดยมูลนิธิเอเชีย รวมกับองคกรทองถิ่นใน
ประเทศบรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และเวียดนาม ดวยการสนับสนุนจาก Google.org ซึ่งเปน
แผนกการกุศลของ Google โครงการฯ จะนำความรูสูกลุมเปาหมายจำนวน 200,000 คนในพื้นที่ชนบทและชุมชน รวมถึงผูประกอบการ
เยาวชน และผูหญิงที่ทำงานต่ำกวาระดับความรูและทักษะ ดวยงบประมาณ 3.3 ลานดอลลารสหรัฐ โครงการฯ คาดหวังวาจะสามารถชวย
ขยายโอกาสการมีสวนรวมในเศรษฐกิจดิจิทัลไปยังกลุมเปาหมายใหมีทักษะทางเทคโนโลยีดิจิทัลของศตวรรษที่ 21 ไดแก ทักษะความเขาใจ
และการใชเทคโนโลยีดิจิทัล และความตระหนักดานความปลอดภัยออนไลน
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