




เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เพื่ออนาคตประเทศไทย

การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่ออนาคตประเทศ  
 โดย ดร.จรีาวรรณ บญุเพ่ิม ดร.ศักด์ิ เสกขนุทด และคุณปฐม อินทโรดม

“แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” 
 หัวใจส�าคัญเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่การปฏิบัติ

ถนนในเมือง ความปลอดภัย และข้อเสนอเชิงนโยบาย:   
 กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร

อุตสาหกรรม 4.0 คืออะไร

สรุปผลการประชุมระดมความเหน็ร่างแผนพัฒนาฯ ฉบบัท่ี 12 ระดับภาค

ปกหน้าใน 
อินเทอร์เนต็ออฟติงส์ (Internet of Things: IoT) คืออะไร
ปกหลังใน
อันดับความเสีย่งของไทยจากการถกูโจมตีด้านไซเบอร์ของไทย

สารบัญ

คณะที่ปรึกษา

25

32

45

47

บรรณาธิการบริหาร
นางสาวมารยาท สมุทรสาคร
บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา
นางภาณี ชนาธิปกรณ์
กองบรรณาธิการ
นางสาววีณา เตชะพนาดร
นางภาณี ชนาธิปกรณ์
นายอธิพงศ์ หิรัญเรืองโชค
นางนิสวันต์ พิชญ์ด�ารง
นายธีระพงษ์ มาลัยทอง
นางสาวอมราวรรณ ทิวถนอม
นายตฤตณัย นพคุณ
นางสาวปภานัน วรวัฒนสกุล
ฝ่ายจัดการ
นายธีระพงษ์ มาลัยทอง
ออกแบบและพิมพ์ที่
บริษทัอมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลชิช่ิง จ�ากัด (มหาชน) 

เลขาธิการฯ
นายปรเมธี วิมลศิริ
รองเลขาธิการฯ
นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ
นายธานินทร์ ผะเอม
นางสาวลดาวัลย์ ค�าภา
นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ
นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล
นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
นายประพันธ์ มุสิกพันธ์ 
นายมนตรี บุญพาณิชย์
นายดนุชา พิชยนันท์
นายวิทยา ปิ่นทอง
นายสุริยา จันทรกระจ่าง
นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์ 
นายทีปรัตน์ วัชรางกูร
นายวิชญายุทธ บุญชิต
นางสาวจารุนันท์ สุทธิประภา
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บทบรรณาธิการ

วารสารเศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี 2 (เม.ย. -
มิ.ย. 2559) น�าเสนอสาระเก่ียวกับการพัฒนา “เศรษฐกิจดิจิทัล  
(Digital Economy) เพื่อวางรากฐานอนาคตประเทศไทย”  
ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนาส�าคัญในการพัฒนาประเทศ
ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 และเป็นหนึ่งในนโยบายส�าคัญ 
ของรัฐบาลท่ีมุ ่งส่งเสริมและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล 
ให้เป็นแรงขับเคลื่อนท่ีจะท�าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได ้
ทันโลกและสามารถแข่งขันได้ในโลกสมัยใหม่ รวมถึงช่วยพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของคนไทยได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ทั้งนี้ สาระที่น่าสนใจของวารสารฯ ฉบับนี้ประกอบด้วย  
บทสัมภาษณ์ผู ้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับบริบทการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Digital Economy ของไทย ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา Digital Economy ในระยะ 5 ปี และเป้าหมาย 
ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า รวมถึงปัจจัยความส�าเร็จในการพัฒนา 
ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการบริหารส�านักงานส่งเสริม 
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) : SiPA  
ผูอ้�านวยการส�านกังานรัฐบาลอิเลก็ทรอนกิส์ (องค์การมหาชน) และ 
ผู้เช่ียวชาญภาคเอกชนจากสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารแห่งประเทศไทย

ขณะท่ีเร่ืองเด่นประจ�าฉบบัน�าเสนอเร่ือง เศรษฐกิจดิจทัิล  
(Digital Economy) เพ่ืออนาคตประเทศไทย  บทความประจ�าฉบบั  
เร่ือง การขบัเคลือ่นนโยบายเศรษฐกิจดิจทัิล สูก่ารปฏบิติั ข้อมลูชวนรู้ 
เก่ียวกับอุตสาหกรรม 4.0 นอกจากนีย้งัน�าเสนอสาระอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ  
อาทิ บทความพิเศษ เร่ือง ถนนในเมอืง ความปลอดภยั และข้อเสนอ 
เชิงนโยบาย: กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร รายงานความเคลือ่นไหว 
เร่ืองสรุปผลการประชุมระดมความคิดเหน็ร่างแผนพัฒนาฯ ฉบบัท่ี 12  
ระดับภาค

คณะผูจ้ดัท�าหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า สาระต่างๆ ของวารสารฯ 
จะเป็นประโยชน์ส�าหรับผูท่ี้เก่ียวข้องในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทัิล 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ท้ังในการ 
น�าไปปรับใช้ตามบทบาทหน้าที่ รวมถึงเป็นการจุดประกายทิศทาง 
การพัฒนาเร่ืองดังกล่าวท้ังในระยะยาวและในระยะ 5 ปี ของ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ซึ่งจะประกาศใช้ในเดือนตุลาคม 2559 
ต่อไป 
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เศรษฐกิจดิจิทัล 

สำ�นักวิเคร�ะห์โครงก�รลงทุนภ�ครัฐ* สำ�นักประเมินผลและเผยแพร่ก�รพัฒน�**

* บทคว�มนี้ได้รับคว�มอนุเคร�ะห์ข้อมูลจ�กส่วนเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร สำ�นักวิเคร�ะห์โครงก�รลงทุนภ�ครัฐ
** เรียบเรียงโดย น�ยตฤตณัย นพคุณ นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�ร / น�งส�วมณฑ์ชนก มณีโชติ นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนปฏิบัติก�ร 
 สำ�นักประเมินผลและเผยแพร่ก�รพัฒน�

 เรื่องเด่นประจำาฉบับ

ในปี 1995 Don Tapscott ได้บัญญัติศัพท์ Digital  
Economy ไว้ในหนังสือ “The Digital Economy : Promise  
and Peril in the Age of Networked Intelligence” ว่า  
Digital Economy หมายถึง เศรษฐกิจทีใ่ช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
(Information Technology : IT) ทั้งในภาคการเกษตรจนถึง 
ภาคธุรกิจ โดยเป็นการน�าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT  
เข้ามาใช้ในชีวิตประจ�าวันของประชาชนจนถึงการท�าธุรกิจ 
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม (SMEs)  ซึ่ง Tapscott ระบุว่าอินเทอร์เน็ต 
จะเปล่ียนแปลงวิธีการด�าเนินธุรกิจและการด�ารงชีวิต ดังนั้น  
โลกต่อจากนี้จ�าเป็นต้องมีความพร้อมเข้าสู่การเปล่ียนแปลง 
ครั้งนี้ ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน  IT กฎกติกา กฎหมาย  
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการปรับตัวและ 
ปรับทัศนคติของประชาชน 

ส�าหรับประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการ 
เข้าสู่เศรษฐกิจดิจทิลั เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ICT)  

ความหมายและประโยชน์ของเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Digital Economy

เป็นเครื่องมือส�าคัญในการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการ 
แข่งขันของประเทศ ทั้งด้านการส่งออกและการจ้างแรงงาน 
ในประเทศ โดยเฉพาะอตุสาหกรรมโทรคมนาคม จากการพจิารณา 
สัดส่วนระหว่างจ�านวนผู้ใช้บรกิารต่อจ�านวนประชากรในบรกิาร 
โทรศัพท์เคล่ือนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงกับอัตรา 
การเติบโตทางเศรษฐกิจ พบว่า การลงทุนโทรคมนาคมและ 
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจเติบโตข้ึนได้ 
สามารถรองรบัปรมิาณความต้องการและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ที่เพิ่มข้ึนได้ ซึ่งที่ผ่านมาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทย 
มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีความส�าคัญในระบบเศรษฐกิจ 

ปัจจุบันโลกเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุน 

การท�างานเช่นที่ผ่านมา กระบวนการการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอื่นๆ รวมถึง 
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปอย่างสิ้นเชิง ประเทศไทยจึงให้ความส�าคัญต่อการขับเคลื่อนการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ 
เป็นเครื่องมือส�าคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศให้มีการส่งเสริม 

ภาคเศรษฐกจิดจิิทลัและวางรากฐานของเศรษฐกจิดจิิทลัให้เริม่ขับเคลือ่นได้อย่างจรงิจงั ซ่ึงจะท�าให้ทกุภาคเศรษฐกจิก้าวหน้าไป 

ได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ดังนั้น การพัฒนา Digital Economy เพื่อวางรากฐานอนาคตประเทศไทย  
จึงเป็นเรื่องส�าคัญที่ทุกภาคส่วนต้องมีความรู้ความเข้าใจร่วมกันและร่วมผลักดันให้เกิดผลที่ชัดเจน 

(Digital Economy)

เพื่ออนาคตประเทศไทย
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เพิ่มข้ึน จากผลการส�ารวจมูลค่าตลาดส่ือสารของประเทศไทย  
ปี 2555 - 2556 และคาดการณ์ปี 2557 โดยมูลค่าตลาดสื่อสาร 
ในปี 2556 มีรวมทั้งสิ้น 466,526 ล้านบาท เพิ่มจาก 443,385  
ล้านบาท ในปี 2555 หรือคิดเป็นร้อยละ 5.2 และคาดว่า 
ในปี 2557 จะมีมูลค่าตลาดส่ือสารรวม 505,831 ล้านบาท  
หรือเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 8.4 (ที่มา : ส�านักงาน กสทช.)

บริบทการเปล่ียนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาไปสู่
เศรษฐกิจดิจิทัลของไทย

บริบทภายนอก กระแสโลกาภิวัตน์ได้มีบทบาท 
ต่อเศรษฐกิจและสังคมโลกมากข้ึน เกิดการเชือ่มโยงการพฒันา 
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของนานาประเทศ ทั้งด้านข้อมูล 
ข่าวสาร การค้า การเงิน การลงทุน การผลิต เทคโนโลยี ความรู้  
ค่านิยม และวัฒนธรรม ท�าให้เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน 
ต้องเผชิญกับความเปล่ียนแปลง เนื่องจากธุรกิจอุตสาหกรรม 
และบริการมีการน�า ICT ไปใช้ประยุกต์เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพ 
ในการประกอบการ โดยเน้นการเคล่ือนย้ายสินค้า บริการ  
การลงทนุ เงนิทนุ และแรงงานมฝีีมอือย่างเสร ีรวมทัง้พนัธสัญญา 
ข้อตกลง/ความร่วมมือที่ประเทศไทยได้ลงนามกับองค์กร
ระหว่างประเทศต่างๆ อาทิ ผลกระทบที่เก่ียวข้องกับพาณิชย์ 
อิ เ ล็กทรอนิกส ์จากความตกลงหุ ้นส ่วนทางเศรษฐกิจ 
ภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Paciic-Partnerships: TPP) ท�าให ้
มีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

บรบิทภายใน ปัจจบัุนประเทศไทยมกีารน�าเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ในชีวิตประจ�าวันและการ 
ท�างานมากข้ึน เนื่องจากโทรศัพท์เคล่ือนที่มีราคาถูกและมี
ประสิทธิภาพสูง ส่งผลให้การใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่มีจ�านวน
มากกว่าจ�านวนประชากรของประเทศ รวมทัง้การติดต่อส่ือสาร 
ผ่านเครอืข่ายสังคมมปีรมิาณเพิม่ข้ึนอย่างรวดเรว็ตามการพฒันา 
เทคโนโลย ีในขณะเดียวกันเทคโนโลยกีารจดัเก็บข้อมลูจ�านวนมาก 
มรีาคาถูกลง ท�าให้การเข้าถึงข้อมลูการรบัและส่งข้อมูลข่าวสาร 
สามารถท�าได้ในปริมาณมาก เกิดประสิทธิภาพทั้งในด้าน 
การผลิตและบริการ เนื่องจากมีการใช้บริการประมวลผลแบบ 
คลาวด์ (Cloud) ที่ช่วยให้องค์กรและธุรกิจสามารถด�าเนินการ 
จัดเก็บและบริหารข้อมูลได้อย่างคล่องตัว มีความยืดหยุ่นและ 
ประหยัดงบประมาณ 

จะเห็นได้ว่าบริบทการเปล่ียนแปลงท้ังจากภายใน 
และภายนอกเป็นโอกาสอันดีในการท่ีประเทศไทยจะน�า 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นเครื่องมือส�าคัญ 
ในการพัฒนาเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
แต่ก็ยังต้องค�านึงถึงผลกระทบด้านลบท่ีจะเกิดข้ึนตามมาด้วย  
หากมีการน�าเทคโนโลยีไปใช้ในทางท่ีผิดกฎหมายจะก่อให้เกิด 
อาชญากรรมทางไซเบอร์ การจารกรรมข้อมูลส่วนบุคคล  
การสร้างปัญหาด้านความมั่นคง เว็บไซต์หมิ่นสถาบัน การค้า 
ผิดกฎหมายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จารกรรมทางด้านการเงิน  
และการก่อการร้าย ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ  
สังคม และความมั่นคงของประเทศ ขณะเดียวกัน ยังอาจ 
ส่งผลกระทบต่อสังคมทั้งในด้านการควบคุมและด�าเนินการ 
ของภาครัฐท่ีอาจน�าไปสู่การใช้เป็นเครื่องมือในการละเมิดสิทธิ 
ของผู้อื่นหรือก่อเหตุการณ์ร้ายที่มีผลกระทบต่อความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมในสังคม

ดังนั้น การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 
ในระยะต่อไปจงึจ�าเป็นต้องค�านึงถึงหลักความสมดุลเป็นส�าคัญ  
มุ ่งเน ้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดการเรียนรู ้ 
ที่สร้างสรรค์ สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ประโยชน์และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันทัง้ภาคการผลิตและบรกิาร การเงนิ 
การคลัง ท้ังภายในและภายนอกประเทศ รวมท้ังพฒันาเศรษฐกิจ 
ชุมชนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อสร้างรายได ้
และความสุขให้กับประชาชนซึ่งเป็นฐานรากของประเทศ 

เพื่ออนาคตประเทศไทย
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สถานการณ์การพัฒนาระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมของประเทศในระยะที่ผ่านมา 

ระบบส่ือสารโทรคมนาคมของประเทศไทยมกีารพฒันา 
ไปสู่การให้บริการแบบหลอมรวมส่ือเพื่อสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บรกิารทีต้่องการใช้บรกิารทีห่ลากหลายตามเทคโนโลยี
ที่เปล่ียนแปลงไป โดยน�า ICT มาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับ 
ภาคอตุสาหกรรม ภาคบรกิาร และภาครฐั ประกอบกับมกีารใช้ 
อนิเทอร์เนต็เพือ่เชือ่มต่ออปุกรณ์เคล่ือนที ่(Internet of Things) 
มากข้ึนเพื่อก้าวสู ่โลกดิจิทัล รวมทั้งมีการด�าเนินนโยบาย
เศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้รองรับ 
การให้บรกิารของภาคธรุกิจการเงนิและบรกิารอืน่ๆ เพือ่พฒันา
เศรษฐกิจและสร้างสรรค์สังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ทุกภาค
เศรษฐกิจสามารถแข่งขันกับโลกสมัยใหม่ได้อย่างยั่งยืน โดย 
ในปี 2558 สาขาสื่อสารมีสถานการณ์การให้บริการ ดังนี้ 

1. โทรศัพท์ประจ�าท่ี จ�านวนผู้ลงทะเบียนใช้ 
บริการโทรศัพท์ประจ�าที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลงโดยปรับ 
ลดจาก 6.92 ล้านเลขหมายในปี 2553 เป็นจ�านวน  
5.90 ล้านเลขหมายในปี 2557 และคาดว่าจะลดลงเหลือ  
4.44 ล้านเลขหมายในปี 2561 เนื่องจากภาวะตลาด 
ของโทรศัพท์ประจ�าที่ ถึงจุดอิ่มตัว และการเปล่ียน 
พฤติกรรมของผู้บรโิภคทีห่นัมาใช้บรกิารโทรศัพท์เคล่ือนที ่
ที่มีความสะดวก มีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย  

2. โทรศัพท์เคลื่อนท่ี จ�านวนผู้ลงทะเบียนใช้ 
บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มข้ึน  
โดยปรบัจาก 71.72 ล้านเลขหมายในปี 2552 เป็นจ�านวน  
100.87 ล้านเลขหมายในปี 2557 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น  
131.26 ล้านเลขหมายในปี 2561 เนื่องจากในเขตพื้นที ่
ภมูภิาคยงัคงมคีวามต้องการผู้ใช้บรกิารอกีมาก ส�าหรบัในเขต 
เมืองปัจจุบันอยู่ในภาวะอิ่มตัว นอกจากนี้ จากสภาพ 
การแข่งขันทางธุรกิจที่แข่งขันสูง และแนวโน้มอัตรา 
ค่าบริการที่ลดลงตามความต้องการใช้บริการที่มีความ
หลากหลายจากการใช้งานโทรศัพท์เคล่ือนที่ 4G และ 
สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่เน้นการบริการ
ส่ือสารข้อมูลมากกว่าบริการทางเสียงเพียงอย่างเดียว  
ซึง่เป็นปัจจยัส�าคัญทีท่�าให้การใช้บรกิารโทรศัพท์เคล่ือนที่ 
ยังคงเพิ่มขึ้น 

3. อินเทอร์เน็ต จ�านวนผู้ลงทะเบียนที่ใช้บริการ 
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมีแนวโน้มปรับตัวสูงข้ึนโดย 
ปรับจาก 3.20 ล้านราย ในปี 2553 เป็น 5.48 ล้านราย  
ในปี 2557 และคาดว่าจะเพิม่เป็น 7.57 ล้านรายในปี 2557  
เนื่องจากอัตราค่าบริการท่ีมีแนวโน้มลดลงจากสภาพการ 
แข่งขันทางธรุกิจ โครงข่ายการให้บรกิารทีม่ปีระสิทธภิาพ 
และขยายเขตครอบคลุมพืน้ทีท่ัว่ประเทศมากข้ึน คุณภาพ 
การให้บริการที่ได้มาตรฐานท้ังด้านความเร็วและความจุ  
ประชาชนสามารถจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อมาใช้งานได ้
มากข้ึน เนื่องจากคอมพิวเตอร์มีราคาถูกลง  นอกจากนี้  
ภาครัฐยังมีแผนงาน/โครงการท่ีส�าคัญท่ีอยู่ระหว่าง 
ด�าเนินการ ได้แก่ โครงการระบบเคเบิลใต้น�า้ระหว่างประเทศ 
เพื่อรองรับบริการอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ วงเงิน 
ลงทุน 5,979.14 ล้านบาท เพื่อรองรับการให้บริการ 
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศให้สนองตอบต่อ 
ความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างมีเสถียรภาพและ 
ประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ รวมทั้ง 
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้เป็น
ศูนย์กลางการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ 
ในภูมิภาค

ปัญหา/อุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
ของประเทศไทย 

อย่างไรก็ตาม แม้การพฒันาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสารเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลจะมี 
ความก้าวหน้าไปตามล�าดับ แต่จากการเปรียบเทียบคุณภาพ 
โครงสร้างพื้นฐานกับ IMD  WEF (เฉพาะ AEC) โดยผล 
การจัดอันดับตัวช้ีวัดจ�านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของสถาบัน IMD 
พบว่า ประเทศไทยมีอันดับลดลงจากอันดับที่ 51 ในปี 2555 
เป็นอันดับที่ 54 ในปี 2557 ส�าหรับการจัดอันดับความพร้อมใช้ 
ของเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (Network Readiness  
Index: NRI) ของ WEF ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 67 จาก 143  
ประเทศ และเป็นอับดับ 3 ในภูมิภาคอาเซียน เป็นรองสิงคโปร์  
(อันดับท่ี 1) และมาเลเซีย (อันดับท่ี 32) แสดงให้เห็นว่า  
ประเทศไทยยังมีปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารในหลายประการ โดยมีเรื่องส�าคัญ 
ที่ต้องเร่งปรับปรุง ดังนี้ 
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1. ขาดการวิจัยและพัฒนาบุคลากร การขาด 
การสนับสนุนอย่างจริงจัง ปัจจุบันประเทศไทยต้องพึ่งพา 
เทคโนโลยีการส่ือสารโทรคมนาคมจากต่างประเทศทั้งหมด  
ส่งผลให้ประเทศไทยสูญเสียเงินตราต่างประเทศจากการ 
ขาดดุลการค้าและดุลการช�าระเงิน และไม่สามารถคิดค้น 
นวัตกรรมหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรภายในประเทศ หรือ 
ต่อยอดแนวความคิดเพื่อการพัฒนาระบบส่ือสารโทรคมนาคม 
ของไทยให้ก้าวทันการพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคมโลกได้ 

2. ขาดการก�าหนดมาตรฐานของเทคโนโลยี
โทรคมนาคมของประเทศ การรับรองมาตรฐานวิชาชีพของ 
ผู้ประกอบการยังไม่ได้อยู ่ในระดับเดียวกับนานาชาติ และ 
การขาดแรงงานที่มีทักษะในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมท�าให้ 
ผู้ผลิตที่มีศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีไม่สามารถ 
ก�าหนดทิศทางการวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนและอุปกรณ์และ 
ผลิตภณัฑ์โทรคมนาคมได้ ขาดแรงงานทีม่ทีกัษะในอตุสาหกรรม
โทรคมนาคม ขาดการยอมรับในระดับสากลของคุณภาพและ 
มาตรฐานของชิ้นส่วน อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ ต้นทุนการผลิต
ชิ้นส่วน อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากการวิจัยและพัฒนา 
สูงกว่าต้นทนุการผลิตชิน้ส่วน อปุกรณ์ และผลิตภณัฑ์ส�าเรจ็รปู
พร้อมใช้งาน เนือ่งจากต้นทนุน�าเข้าปัจจยัการผลิตต้องเสียภาษี 
น�าเข้าในอัตราที่สูง ขณะที่ชิ้นส่วน อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์
ส�าเรจ็รปูพร้อมใช้งานทีน่�าเข้าจะได้รบัการยกเว้นภาษีตามกรอบ
ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ

3. ปัญหาการเข้าถึงบริการสื่อสารโทรคมนาคม  
เกิดจากการกระจกุตัวของโครงข่ายบรกิารส่ือสารโทรคมนาคม
ในเขตเมืองใหญ่ ท�าให้เกิดความเหล่ือมล�้าในการเข้าถึงบริการ
ระหว่างเขตเมืองกับเขตชนบท

4. ประเด็นด้านทรัพย์สินทางปัญญา ความมั่นคง
และปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสาร และการป้องกัน 
การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและความถูกต้องของข้อมูล  
เน่ืองจากเทคโนโลยีระบบส่ือสารโทรคมนาคมพัฒนาไปถึงจุด
ที่ท�าให้การรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดนยากต่อการปิดก้ัน 
และก�ากับการใช้งานในทุกกิจกรรม ท�าให้มีผู้น�าเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ในการก่อให้เกิดปัญหาในด้านลบ ได้แก่ 
อาชญากรรมทางไซเบอร์ ข้อพิพาทในการท�าธุรกรรมออนไลน์  
การใช้เป็นเครื่องมือในการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและละเมิด

ทิศทางการพัฒนาสู่เศรษฐกิจดิจิทัลใน 20 ปี 
ข้างหน้า 

เพื่อก้าวสู่ประเทศท่ีมีความเข้มแข็งในเรื่องเทคโนโลยี 
สารสนเทศและก้าวสู่เศรษฐกิจดิจทัิล จ�าเป็นต้องก�าหนดทิศทาง 
การพัฒนาไปสู่อนาคตในอีก 20 ปีข้างหน้าท่ีประเทศไทย
สามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล 
อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม 
ข้อมูล และทุนมนุษย์ และการพัฒนาทรัพยากรอื่นๆ เพื่อ 
ขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ 
ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ดังนั้น ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ซึ่งรัฐบาลได้จัดท�าข้ึน  

สิทธิของผู้อื่น ขณะเดียวกัน ยังน�าไปสู่อาชญากรรมที่ใช้ระบบ 
สื่อสารและโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์ทางด้านข้อมูล ทางด้าน 
ความมัน่คง การค้าผิดกฎหมายผ่านระบบอนิเทอร์เนต็ ธรุกรรม
ทางด้านการเงิน หรือการก่อการร้ายจากช่องว่างและข้อจ�ากัด
ทางเทคโนโลยีในการก�ากับดูแลระบบส่ือสารโทรคมนาคม  
ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความ
มั่นคงของประเทศและศีลธรรมในสังคม

ดังนั้น ประเทศไทยจึงจะต้องพยายามพัฒนาปัจจัย 
พืน้ฐานในหลายๆ ด้าน ทัง้ในด้านโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศ  
ความสามารถของบุคลากรภายในประเทศให้มีความสามารถ 
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารได้ดียิง่ข้ึน การพฒันา 
ศักยภาพของสถานประกอบการ การสร้างเครอืข่ายผู้ประกอบการ 
ให้มีความเข้มแข็ง ตลอดจนการด�าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ เพื่อท่ีประเทศไทยจะได้มีความสามารถในการแข่งขัน 
กับต่างชาติหรือระดับโลกได้ดีขึ้นในอนาคต
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จึงให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศ 
เข้าสู่เศรษฐกิจดิจทิลั โดยในช่วง 5 ปีจะมุง่เน้นพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัลให้ครอบคลุมทั้งประเทศ ขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างสังคมคุณภาพด้วย 
เทคโนโลยีดิจิทัล ปรับเปล่ียนการบริการภาครัฐไปสู่การเป็น
รัฐบาลดิจิทัล สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

ส่วนในช่วงปีที่  10 จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ให้รองรับและหลอมรวมและเชื่อมต่อทุกอุปกรณ์ส�าหรับ 
การใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทุกบ้าน โดยถือว่าอินเทอร์เน็ต 
เป ็นสาธารณูปโภคพื้นฐานประเภทหนึ่ง มุ ่งเน ้นการน�า
เทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจทุกภาคส่วน 
ทัง้ภาคการเกษตร ธรุกิจการค้าและบรกิาร และภาคอตุสาหกรรม  
และเชือ่มโยงเศรษฐกิจไทยสู่ตลาดโลก เพือ่เพิม่ขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ โดยอยูใ่นกลุ่มประเทศทีม่กีารพฒันา 
สูงสุด 15 อันดับแรก มีสัดส่วนมูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัล 
ต่อ GDP เพิ่มเป็นร้อยละ 25 พัฒนาองค์ความรู้ให้ประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ข้อมูลเพื่อการด�าเนินการ 
ในชวีติประจ�าวนั บรหิารจดัการบรกิารภาครฐัให้เป็นเมอืงอจัฉรยิะ  
(Smart City) โดยอันดับการพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัล 
จะต้องอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุด 50 อันดับแรก  
ปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าและการท�าธุรกรรม 
ดิจิทัล ประเทศไทยมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดิจิทัล 
เฉพาะด้านเพื่อรองรับตลาดแรงงานในอนาคต 

ส�าหรับในช่วง 10 - 20 ปีสุดท้ายของยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเทศไทยจะมีโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ทันสมัยและ 
มปีระสิทธภิาพรองรบัการเป็นศูนย์กลางการเชือ่มต่ออนิเทอร์เนต็ 
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งด้านการค้า  
การลงทนุ และภาคอตุสาหกรรม โดยจะขับเคล่ือน 
และใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลอย่าง 
เต็มศักยภาพ ประชาชนและชุมชนสามารถใช้
ดิจิทัลเพื่อพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง ภาครัฐจะ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการรัฐและ 
การบริการประชาชน พัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง 
ด้านก�าลังคนดิจิทัลทั้งในรายสาขาและผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล 

นโยบายการน�าประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

เพือ่บรรลุแนวทางการพฒันาสู่เศรษฐกิจดิจทิลัใน 20 ปี 
ข้างหน้า รฐับาลได้ก�าหนดนโยบายการพฒันาเป็น 2 ระยะ ได้แก่
การปฏิรูปประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งเป็นแนวทางระยะยาว 
และการผลักดันในระยะเร่งด่วน มีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้

1. การปฏิรูปประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัล มีแนวทาง
ดังนี้

การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเชิงดิจิทัล การเข้าสู ่
เศรษฐกิจเชงิดิจทิลัเป็นการรบัส่งข้อมลู 
จ�านวนมากผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
จึงจ�าเป็นต้องมีโครงข่ายอินเทอร์เน็ต 
ความเร็วสูงที่ดีเชื่อมต่อกันทุกพื้นที่ 
การขยายการเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน 
ระบบ 4G ทีจ่ะต้องเร่งออกใบอนุญาต 
และเตรียมการให้รองรับเทคโนโลยี  
5G ท่ีเกิดข้ึน มีการวางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
ให้บริการภาครัฐและประชาชนให้เข้าถึงบริการ ซึ่งจะช่วยลด 
ช่องว่างเชิงดิจิทัลและลดความซ�้าซ้อนของการสร้างเครือข่าย 
ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ท�าให้ได้เครือข่าย 
ที่มีคุณภาพและประหยัดการลงทุน

การสร้างความตระหนักในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ปัจจุบันดิจิทัลเทคโนโลยีสามารถใช้ได้ท้ังคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ  
คอมพิวเตอร์พกพา และโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ส่วนใหญ่ใช้เพื่อ 
ความบันเทิง ส�าหรับการท�าธุรกิจยังอยู่บนพื้นฐานแบบเดิม  
เนื่องจากคนไทยไม่นิยมท�าธุรกรรมออนไลน์ ท�าให้ขาดความ

สามารถในการติดต ่อส่ือสารเชิง
ดิจิทัล ขาดทักษะการค้นคว้าและ
กล่ันกรองข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
ท�าให้ยากต่อการแข่งขันเชิงธุรกิจ 
ดังนั้ นจึ งจ� า เป ็น ท่ีจะต ้องสร ้ าง
ความตระหนักในการใช ้ ดิจิทั ล
เทคโนโลยีให้กับทุกภาคส่วน ทั้ง

ภาคธุรกิจ ราชการ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยว  
การขนส่ง เพื่อให ้ประเทศไทยเข ้าสู ่ เศรษฐกิจดิจิทัลได ้ 
อย่างจริงจัง
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การพฒันาบคุลากรและงานวจิยัด้านไอซีที  การพฒันา 
เศรษฐกิจดิจทิลัทีดี่จะต้องมพีืน้ฐาน
ของงานวิจัยและพัฒนาทางด้าน 
ICT ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยพึ่งพา 
การน�าเข้าจากต่างประเทศท้ังทาง
ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ดังนัน้  
ในระยะส้ันจึงต ้องพัฒนาให ้ม ี

การใช ้ซอฟต ์แวร ์ที่ผลิตภายในประเทศเพื่อผลักดันให ้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วโลก 
และระยะยาวต้องเร่งพัฒนาบุคลากรทางด้าน ICT โดยเน้น
การปฏิรูปการศึกษาให้เยาวชนไทยมีความสามารถทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น

การปฏิรูปกฎหมายด ้านดิ จิ ทัล  กฎระเบียบ 
ของประเทศไทยไม่เอื้อต่อการเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล ท�าให้การ
ติดต่อราชการยังต้องใช้เอกสารจ�านวนมาก แม้ว่าประเทศไทย 
จะใช้บัตรประชาชน
ที่เป็น Smart Card  
แต่การท�าธุรกรรม 
ในหน่วยงานต่างๆ  
ต้องมีการท�าส�าเนา 
บั ต ร ป ร ะ ช า ช น  
การจัดซื้ อจัดจ ้ าง
หรือการท�านิติกรรมต่างๆ ยังมีกฎระเบียบที่ค่อนข้างล้าหลัง  
อ้างอิงกับรูปแบบเดิมที่ต้องใช้หลักฐานจ�านวนมากในรูปแบบ 
ที่เป็นกระดาษและส�าเนา ซึ่งไม่เอื้อต่อการท�าธุรกรรมออนไลน์  
กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับงานด้านดิจทิลั เช่น กฎหมายด้านลายเซน็ 
ดิจิทัล กฎหมายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล กฎหมายพาณิชย์ 
อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย และกฎหมายคอมพิวเตอร์ท่ียัง 
ไม่บังคับใช้ 

การผลกัดนัให้เกิดกฎหมายเปิดเผยข้อมลู  การเปิดเผย 
ข้อมลูและข่าวสารของรฐับาล องค์กรสาธารณะ และหน่วยงาน 
เอกชน ที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน ในรูปแบบที่เป็น 

มาตรฐานเปิด ไม่ใช่มาตรฐานเฉพาะ  
เพือ่คนหรอืเครือ่งคอมพวิเตอร์อ่านได้  
แล้วน�าไปใช้หรอืต่อยอดในการพัฒนา 
ข้อมูลอื่นได้ การเปิดเผยข้อมูลจะ 
เป็นการลดอุปสรรคในการเข้าถึง
ข้อมลูของภาคประชาชนและยงัช่วย

ท�าให้เกิดการน�าไปใช้ในด้านอืน่ทีม่ปีระโยชน์ต่อไป การเปิดเผย
ข้อมลูภาครฐัจะช่วยให้บรกิารของรฐัดีข้ึน สร้างความโปร่งใสและ
เกิดธรรมาภบิาลในการบรหิารงานภาครฐั เนือ่งจากการเปิดเผย
ข้อมูลภาครัฐ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
เป็นต้น 

การปฏิรูปหน่วยงานภาครัฐด้าน ICT จากการที ่
ภาครฐัขาดความพร้อมด้านบุคลากร อ�านาจหน้าทีใ่นการก�ากับ
ดูแลหน่วยงานอื่น ขาดความชัดเจนของอ�านาจหน้าที่และ
ความซ�้าซ้อน โดยมี กสทช. เป็นองค์กรอิสระที่เป็นผู้ดูแลก�ากับ
โครงสร้างด้านอินเทอร์เน็ต สื่อสารโทรคมนาคม ขณะเดียวกัน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  
มีภารกิจบางอย ่างที่ ใกล ้ เ คียง
หรือซ�้าซ ้อนกัน มีหน่วยงานใน
ก�ากับที่เป็นองค์กรมหาชนภายใต ้
กระทรวงหลายหน่วยงาน เช ่น  
ส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) ส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(EGA) ซึ่งไม ่มีอ�านาจหน้าท่ีโดยตรงท่ีเข ้าไปก�ากับดูแล  
e-Service ของหน่วยงานรฐัอืน่ ท�าให้การบรกิารอเิล็กทรอนกิส์
ภาครฐัไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หรอืบางหน่วยงาน เช่น SIPA  
และ NECTEC เป็นหน่วยงานด้าน ICT แต่สังกัดกระทรวง 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจงึควรมกีารบูรณาการมาอยูภ่ายใต้ 
กระทรวงใหม่ หรือแม้แต่ Software Park ที่ไม่มีงบประมาณ
ด�าเนินงาน จึงควรทบทวนบทบาทและหน้าที่ว ่าควรม ี
การจัดสรรงบประมาณหรือสังกัดกระทรวงใด นอกจากนี้  
กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม ส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม (สสว.) กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาจต้องจัดองค์กรเพื่อรองรับ 
ภารกิจใหม่ให้สอดคล้องกัน หรืออาจต้ังหน่วยงานข้ึนภายใต ้
กระทรวงใหม่

2. แนวทางที่ต้องด�าเนินการเร่งด่วน
พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม

ของประเทศ เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อย่างมีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง ในราคาท่ียุติธรรม  
เพื่อก่อให้เกิดสังคมอุดมปัญญาและการเรียนรู้ และสร้างขีด 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนเตรียม 
พร้อมด้านสาธารณูปโภคและระบบโลจสิติกส์ ให้สามารถรองรบั 
การเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนและการลงทุนจากต่างประเทศ
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พัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยเข้าสู่มาตรฐาน 
สากล เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในซอฟต์แวร์ไทย รวมทั้ง 
ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู ้ผลิตสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถผลิตชิ้นส่วนและประกอบอุปกรณ์ เพื่อการจ�าหน่าย 
ในประเทศด้วยต้นทุนที่ต�่ากว่าการน�าเข้า

สร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
ด้าน ICT โดยร่วมมอืกับสถาบันการศึกษาและภาคอตุสาหกรรม  
พัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
รวมถึงหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อผลิตบัณฑิตและนักวิชาชีพ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพิ่มทักษะความรู้ของบุคลากร
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กรอบทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านเศรษฐกิจดจิิทลัในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบับที ่12 

สร้างโอกาสทางการตลาด และเชื่อมโยงเครือข่าย
ธุรกิจสู่สากล เพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ รวมทั้งหา 
ตลาดส่งออก บริหารจัดการการจัดหาวัตถุดิบราคาถูกและ 
มีคุณภาพดีในภูมิภาคมาใช้ในประเทศ โดยส่งเสริมให้เกิด 
เครือข่ายการผลิตเพื่อให้สามารถสร้าง Economy of Scale  
และส่งเสริมองค์ความรู้แก่ SMEs ให้มีความพร้อมสามารถ 
แข่งขันในระดับภูมิภาค 

ปรบัปรงุโครงสร้างภาษีและแก้ไขกฎระเบียบของไทย  
ที่เป็นอุปสรรคต่อการผลิต การลงทุนในภาคอุตสาหกรรม 
ทั้งระบบ เพื่อให้เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการไทย และ 
ให้ความส�าคัญกับการป้องกันภัยคุกคามทางอิเล็กทรอนิกส์  
เพื่อเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยในการด�าเนินธุรกรรมทาง 
อเิล็กทรอนกิส์จากการใช้คอมพวิเตอร์และเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็  

จากกรอบทิศทางการพฒันาเศรษฐกิจดิจทัิลในอนาคต 
20 ปีที่จะพัฒนาให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีพัฒนา 
แล้ว สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
และคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาในช่วง 5 ปีแรก 
ของยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 จะมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมของ
ประเทศไทยท้ังในด้านโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่ลดความเหล่ือมล�า้ 
ในการเข้าถึงบรกิาร เพิม่ประสิทธภิาพการบรหิารจดัการภาครฐั 
โดยเทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ 
ของภาคธุรกิจดิจิทัลให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในตลาดภูมิภาค
และตลาดโลก โดยเฉพาะ SMEs สร้างองค์ความรูใ้ห้แก่ประชาชน
น�าข้อมูลไปใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ และ
เตรียมความพร้อมด้านก�าลังคน รวมทั้งปรับปรุง กฎ ระเบียบ
ให้ทันสมัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการด�าเนินธุรกิจดิจิทัล 
โดยทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ได้ก�าหนดวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พื้นฐานดิจิทัล ดังนี้

1) วัตถุประสงค ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างท่ัวถึงท้ังประเทศ ประชาชน
ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและส่ือดิจิทัลได้อย่าง 
เท่าเทียม ท่ัวถึง และเพียงพอในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม 
ส่งเสริมศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่ม ธุรกิจดิจิทัลใหม่ และ 
นวตักรรมของผู้ประกอบการ อนัจะเป็นการเพิม่ขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบความปลอดภัย
ทางไซเบอร์ให้มคีวามมัน่คง สร้างความเช่ือมัน่และคุ้มครองสิทธิ
ส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ 
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 2) เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

 สร ้ างกลไกการขับเค ล่ือนยุทธศาสตร ์
โครงสร ้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศไทยโดยให้ 
ภาคเอกชนมีส่วนร่วม

 3.2) ส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ  
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการด�าเนิน
ธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจธุรกิจขนาด
กลางและขนาดเล็ก โดยมีแนวทาง ดังนี้

 ส ่งเสริมการพัฒนาผู ้ประกอบการดิจิทัล  
เพื่อใช้ปรับเปล่ียนรูปแบบการท�าธุรกิจให้เป็นระบบดิจิทัล  
โดยจัดท�า Platform ธุรกิจดิจิทัล E-commerce ภาคเกษตร 
ภาคการผลิต และภาคธุรกิจและบริการ สร้างร้านค้าและ 
มาตรฐานสินค้าออนไลน์ ส่งเสรมิธรุกิจของผู้ประกอบการดิจทิลั
รุ่นใหม่ (Start up)  SMEs อัจฉริยะ และดิจิทัลเพื่อวิสาหกิจ 
ชุมชน 

 พัฒนาระบบมาตรฐานข้อมูลของสินค้าและ 
ผลิตภัณฑ์ไทยให้เกิดความน่าเชื่อถือ เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน และรองรับกับการท�าธุรกรรม e-Commerce  
e-Supply Chain และ e-Payment 

 3.3) ส่งเสริมนวัตกรรม การวิจัย และพัฒนา 
อตุสาหกรรมดิจทัิลและเทคโนโลยอีวกาศของไทย พฒันาความรู้
และทกัษะของประชาชน เพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรูใ้ห้เท่าทนัต่อการ 
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยใีนอนาคต และเสรมิสร้างบคุลากร 
ด้านดิจทัิลและด้านอวกาศของประเทศ โดยมแีนวทางดังนี้ 

 ส นั บ ส นุ น ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ด ้ า น 
โทรคมนาคม โดยเฉพาะนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
เทคโนโลยี 5G ระบบ Software อุปกรณ์รับส่งสัญญาณ ระบบ
ส่ือสารความเร็วสูง ระบบดาวเทียม เทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ ให้สามารถน�าไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 

เป้ำหมำย ตัวชี้วัด

- ร้อยละ 85 ของหมู่บ้านทั่วประเทศมีโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง 

- อันดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(Network Readiness Index : NRI) 

- จ�านวนหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง
- ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหม่เพิ่มขึ้น จ�านวนไม่น้อย

กว่า 1,000 ราย
- จ�านวนผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล

- ร้อยละ 80 ของหน่วยงานภาครัฐมีระบบความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ในการรับมือภัยคุกคามทางออนไลน์

- จ�านวนเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เกิดขึ้น 
ในประเทศ 

3) แนวทา งกา รพัฒนา โค ร งสร ้ า งพื้ น ฐ าน
โทรคมนาคมของประเทศ  ทิศทางของแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 12 ได้ก�าหนดแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
โทรคมนาคมของประเทศเพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลไว้ภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ด ้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ 
โลจิสติกส์ สรุปได้ดังนี้

 3.1) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร ้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ทุกพื้นที่ 
ทุกเวลา ในราคาที่ยุติธรรม และทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยมี
แนวทาง ดังนี้ 

 พัฒนาโครงข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูง 
ทั้งระบบสายและไร้สายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และจัดให้
มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม  
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง

 พฒันาโครงข่ายวงจรส่ือสารระหว่างประเทศ
ทั้งภาคพื้นดิน เคเบิลใต้น�้า ดาวเทียม และพัฒนาโครงข่าย 
เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน รวมทั้งบริหารจัดการ 
การใช้ประโยชน์ต�าแหน่งวงโคจรและคล่ืนความถ่ีทัง้ในเชงิพาณิชย์ 
และบรกิารสาธารณะ เพือ่สร้างมัน่คงให้แก่ระบบการเชือ่มสัญญาณ 
ระหว่างประเทศให้มีวงจรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างประเทศ 
ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

 บรหิารจดัการเทคโนโลยแีละโครงสร้างพืน้ฐาน 
โทรคมนาคมและส่ือสารมวลชนให้มีการบูรณาการใช้โครงข่าย
และอุปกรณ์ร่วมกัน และจัดท�าแผนการจัดสรรคล่ืนความถ่ี 
ที่ไม่ได้ใช้งาน และใกล้หมดสัญญาสัมปทานให้ชัดเจน เพื่อให ้
การใช้ทรัพยากรของประเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ 
ลดความซ�้าซ้อนและค่าใช้จ่ายในการลงทุน
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 พัฒนาบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน  
รวมทั้งสถาบันการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถรองรับต่อ
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและสอดคล้องกับความต้องการ 
ของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต

 3.4) สร ้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ์  
(Cyber Security) เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยและ 
ความน่าเชื่อถือของระบบดิจิทัลให ้สามารถท�าธุรกรรม 
อเิล็กทรอนิกส์ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ ทนัสมยั และมมีาตรฐาน  
โดยจัดต้ังศูนย์การเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์  
(cyber security international council) เพื่อดูแลปัญหา 
และรับมือกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

 3.5) ปรับปรุ งกฎ ระเ บียบ และกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
กิจการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศ  
และอ�านวยความสะดวกในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิ ทัล 
ทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อาทิ 
กฎหมายคุ้มครอง กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีทันสมัย  
กฎหมายคอมพิวเตอร์ต่างๆ การพัฒนาระบบตรวจสอบยืนยัน 
ตัวตน/บุคคลทางออนไลน์ ระเบียบการใช้สิทธิแห่งทาง 
ในการพัฒนาและขยายโครงสร ้างพื้นฐานโทรคมนาคม  
รวมทัง้การจดัต้ังองค์กรภาคเอกชนในรปูแบบสภาวชิาชีพดิจทัิล  
เพื่อเป็นกลไกในการบริการ/จัดการในส่วนของภาคเอกชน 
ต่อการเข้าร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับประเทศ

บทสรุป 

การวางรากฐานของประเทศด้วยการขับเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล นับเป็นพื้นฐานส�าคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจของไทย โดยจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ 
ผู้ประกอบการไทย เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ช่วยเพิ่มผลผลิต ขยายตลาด  
พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยการท�าธุรกิจผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็น E-commerce หรือ E-industry  
ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิต สร้างธุรกิจการขายและบริการใหม่ๆ ให้เกิดการต่อยอดเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค 
และสนับสนุนการติดต่อประสานงานระหว่างธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของรัฐผ่านการปรับเปล่ียนไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มี 
การน�าระบบ E-government มาใช้ จะท�าให้การติดต่อส่ือสารระหว่างประชาชนกับประชาชน และประชาชนกับภาครัฐ  
เป็นไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งข้ึน และยังเพิ่มโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก�าหนดและสะท้อนความต้องการต่อการบริการ 
ของภาครัฐ รวมถึงตรวจสอบการท�างานของภาครัฐเพื่อให้เกิดความโปร่งใสได้มากขึ้นอีกด้วย

นอกจากน้ียังมีผลต่อการพัฒนาในด้านสังคม โดยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต  
ก่อให้เกิดการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างไร้ขอบเขตด้วย E-education ท่ีช่วยบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
ทั้งในมิติพื้นที่และเวลา ทั้งยังสามารถน�าระบบ E-society มาใช้สร้างโอกาสด้านต่างๆ ให้กับประชาชนเพื่อลดความเหล่ือมล�้า
ทางสังคม เช่น การเรียนรู้และพัฒนาศูนย์ดิจิทัลชุมชน การสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต การได้รับบริการสาธารณะต่าง ๆ  
ของภาครัฐผ่านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลดังกล่าว ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงในด้านเศรษฐกิจและสังคม 
อย่างมปีระสิทธภิาพ แต่อกีด้านหน่ึงก็จะส่งผลให้ปรบัเปล่ียนวฒันธรรมการด�ารงชีวติและพฤติกรรมการใช้ชีวติของคน เกิดภยัคุกคาม 
ทีเ่กิดจากเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารต่อความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สิน ท�าให้เกิดความเส่ียงต่อการก่ออาชญากรรม 
และการก่อการร้ายทางไซเบอร์ ดังนั้น การพัฒนาประเทศให้เข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลนั้น จึงต้องให้ความส�าคัญกับการสร้างความรู้  
ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ และส่ือดิจิทัล  
สร้างภูมิคุ้มกันจากภายในเพื่อให้คนไทยสามารถแยกแยะการเลือกรับสื่อดิจิทัลต่าง ๆ  ได้อย่างมีคุณภาพและรู้เท่าทัน เพื่อน�าไปสู่ 
การสร้างพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพของสังคม รวมทั้งปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการเว็บไซต์อย่างเข้มงวดควบคู ่
กับการพฒันาขีดความสามารถของภาครฐัโดยร่วมมอืกับภาคเอกชนทีพ่ร้อมและมศัีกยภาพสูงในการรบัมอืภยัคุกคามด้านไซเบอร์ 
ในทุกรูปแบบ ควบคู่ไปกับการเตรียมการด้านความปลอดภัยด้านไซเบอร์ในระดับบุคคล เพื่อสร้างการเปล่ียนแปลงในอนาคต 
ที่อยู่บนพื้นฐานของความสมดุลและยั่งยืนอย่างแท้จริง 



ธีระพงษ์ ม�ลัยทอง* มณฑ์ชนก มณีโชติ** พรรณภ� พูลม�ก *** 

 สัมภาษณ์พิเศษ
นานาทัศนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.จีราวรรณ บุญเพิ่ม
ประธานคณะกรรมการบริหารส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) : SiPA

* นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�ร ** นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนปฏิบัติก�ร *** พนักง�นร�ชก�ร สำ�นักประเมินผลและเผยแพร่ก�รพัฒน�

ขอบเขตของ Digital Economy 

ดร.จีราวรรณฯ กล่าวว่า ปัจจุบันการใช้ชีวิตและ 
การท�าธุรกิจมีการปรบัเปล่ียนเข้าสู่ระบบดิจทิลัมากข้ึน ทุกอย่าง 
จะเชือ่มโยงกันผ่านดิจทิลัเสมอืนมอีกีโลกซ้อนข้ึนมา การใช้ชวีติ 
และการท�าธุรกิจต่างๆ จะส่ือสารผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์  
ดังนัน้ ต่อไปคนเราจะต้องเรยีนรูเ้พือ่ความอยูร่อดในสังคมดิจทิลั  
จะด�ารงชีวิตอย่างไร จะประกอบอาชีพอะไร ได้รับประโยชน์
อะไรจากการที่โลกกลายเป็นสังคมดิจิทัล ประชาชนทุกกลุ่ม 
ต้ังแต่ระดับรากหญ้าจนถึงผู้ประกอบธุรกิจต้องเรียนรู ้ท่ีจะ 
ใช้ชีวิตในโลกที่เชื่อมโยงกันผ่านระบบดิจิทัล รัฐบาลจะเข้ามา 
ช่วยสนับสนุนโดยการให้ความรู้แก่ประชาชนในการปรับตัว 
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกภายใต้สังคมดิจิทัลได้

“เทยีบได้กับแผนพฒัน�ฯ ของสภ�พฒัน์ คือก่อนจะเริม่ 
ทำ�แผนพัฒน�ฯ ฉบับแรก ประช�ชนต่�งคนต่�งอยู่ ต่อม� 
มีแนวคิดจะทำ�แผนพัฒน�ฯ มียุทธศ�สตร์ของประเทศที่จะ 
เดินไปด้วยกัน โดยเริ่มมีแผนพัฒน�ฯ ฉบับแรกข้ึนในปี 2504  
จ�กที่ต่�งคนต่�งทำ� ปรับเป็นต้องปฏิบัติภ�ยใต้กรอบทิศท�ง 
ว่�ควรจะทำ�อะไรบ้�ง เช่น ต้องเล้ียงเป็ด เล้ียงสุกร เริม่มกีฎกติก� 
เข้�ม�ในสังคม ก�รพัฒน�ไปสู่ Digital Economy ก็เช่นกัน  

ในปัจจบัุน Digital Economy เป็นกระแสใหม่ของโลกทีทุ่กอย่�ง 
จะเชือ่มโยงกันด้วยอเิล็กทรอนกิส์ ดังนัน้ ประเทศไทยก็จำ�เป็นต้อง 
มีแผนหลักม�กำ�กับทิศท�งก�รพัฒน�ให้มีคว�มชัดเจน”

“วนันีภ้�ครฐัมนีโยบ�ยเพือ่สนบัสนนุ โดยนโยบ�ยเศรษฐกิจ 
ของรัฐบ�ลแบ่งเป็น 5 ด้�น คือ 1) Hard Infrastructure คือ
ก�รพัฒน�ด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�นดิจิทัล เพื่อให้ประเทศไทย 
มีโครงสร้�งพื้นฐ�นดิจิทัลที่ครอบคลุมเข้�ถึงประช�ชนทุกพื้นที่  
และส�ม�รถใช้อนิเทอร์เนต็คว�มเรว็สูงได้ท่ัวถึง ซึง่ถือเป็นหน้�ท่ี
ของภ�ครัฐในก�รบริห�รจัดก�ร Hard Infrastructure ให้ 
ครอบคลุมทั่วถึง 2) ด้�น Soft Infrastructure เมื่อโครงสร้�ง

เพื่ออนาคตประเทศ
การพฒันาเศรษฐกิจ ดจิิทัล

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ (สศช.)  
ได้รับเกียรติจ�กผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รพัฒน� Digital Economy 
ของประเทศม�อย่�งต่อเนือ่ง รวมถงึมคีว�มเข�้ใจในแนวท�งก�รขบัเคลือ่นก�รพัฒน�  
Digital Economy ให้เกิดผลในท�งปฏิบัติเป็นอย่�งดี ให้เข้�พบและสัมภ�ษณ์ 
ในประเดน็คว�มจำ�เป็นท่ีประเทศไทยต้องพัฒน�ไปสูก่�รเป็น Digital Economy ปัญห�
อุปสรรคต่�งๆ รวมถึงปัจจัยคว�มสำ�เร็จและแนวท�งก�รพัฒน�ท้ังในระยะ 5 ปีของ 
แผนพัฒน�ฯ ฉบับท่ี 12 และในระยะย�วท่ีจะเป็นฐ�นสำ�คัญในก�รพัฒน�ประเทศไปสู ่
อน�คตท่ีมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน
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พื้นฐ�นเข้�ถึงทุกพื้นที่แล้ว จำ�เป็นต้องมีกติก�บนโลกดิจิทัล 
ภ�ยใต้โครงข่�ยที่พัฒน�ข้ึน ข้อมูลต้องมีม�ตรฐ�น และระบบ 
มีคว�มปลอดภัย 3) ด้�น Service Infrastructure ว่�มีบริก�ร
ใดบ้�งทีจ่ะใช้ประโยชน์จ�กเครอืข่�ย 4) ด้�น Digital Economy  
Promotion และ 5) ด้�น Digital Society and Knowledge 
จะเห็นได้ว่� Digital Economy มุ่งสร้�งคว�มพร้อมให้กับ 
ภ�ครัฐที่จะดูแลบุคล�กรภ�ยใต้โลกของสังคมดิจิทัล” 

“ตัวอย่�งเช่น คนที่เรียนบัญชีจะมีมุมมองก�รทำ�บัญช ี
ใหม่ๆ ในขณะที่เพื่อนในชมรมที่เรียนไอทีก็มีคว�มรู้ด้�นไอที  
เมื่อม�คุยกันอ�จนำ�ไปสู่ก�รเกิดคว�มคิดใหม่เก่ียวกับก�รนำ� 
ไอทีเข้�ม�สนับสนุนด้�นบัญชีให้ทำ�ธุรกิจใหม่ๆได้ อ�จ�รย์ก็จะ
ม�ช่วยชี้แนะ จ�กนั้นท�ง SiPA จะจัดประกวดไอเดียให้กระตุ้น 
คว�มคิด ห�กชมรมส�ม�รถท่ีจะสร้�งธุรกิจใหม่ๆข้ึนม�ได้ 
ก็จะทำ�ให้มีก�รตื่นตัว”

บทบาทของ SiPA เข้าไปสนับสนุนนโยบาย 
Digital Economy

ดร.จีราวรรณฯ กล ่าวถึงภารกิจของหน่วยงาน 
ในความรับผิดชอบ คือการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด 
การพัฒนาอุตสาหกรรมทางด ้านซอฟต์แวร ์โดยคนไทย  
รวมทั้งเนื้อหาดิจิทัล หรือดิจิทัลคอนเทนท์ (Digital Content)  
และการพัฒนาบุคลากรให้เกิดความเข้มแข็งกับ Digital  
worker หรือ IT worker ให้มีความพร้อมในการสร้างธุรกิจ 
ในประเทศไทย ซึง่ SiPA ได้ด�าเนนิการผลักดันให้เกิดการพฒันา 
ไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลในหลายรูปแบบ

“เร�มีหน ้�ที่ ในก�รส ่งเสริม Digital worker  
ให้ประกอบธุรกิจพัฒน�ซอฟต์แวร์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดตล�ด 
ก�รใช้ซอฟต์แวร์ที่พัฒน�โดยคนไทย ส่งเสริมให้เกิดก�รใช้
ม�กข้ึนทั้งในภ�ครัฐ ธุรกิจอุตส�หกรรมต่�งๆ ของคนไทย
ท้ังหมด และพฒัน�คนให้รองรบัก�รเติบโตของตล�ดซอฟต์แวร์  
สนับสนุนให้เกิดบรรย�ก�ศก�รเรียนท�งด้�นไอทีเพื่อให้มอง
เห็นโอก�สในก�รประกอบอ�ชีพ ก็จะมีโครงก�รต่�งๆ ในก�ร 
พัฒน�คน เช่น ในปี 2559 มีก�รจัดตั้งชมรม Startup Club  
ในมห�วิทย�ลัย เพื่อสร้�งบรรย�ก�ศให้เกิดก�รร่วมมือกัน
ระหว่�งคนทีเ่รยีนส�ข�ไอทกัีบคนทีเ่รยีนส�ข�อืน่ให้ร่วมกันคิด 
อ�จจะก่อให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ เพื่อให้เกิดไอเดียต่�งๆ ข้ึนใหม่  
และจะมีอ�จ�รย์ม�ช่วยเป็นพี่เลี้ยงคอยแนะนำ�” 

ดร.จรีาวรรณฯ กล่าวต่อว่า ปัจจบัุน SiPA มกีารร่วมทนุ 
และท�างานร่วมกับ BOI เมื่อผู้ประกอบการซอฟต์แวร์พัฒนา 
ความคิดใหม่ๆ ที่เ ก่ียวกับการเขียนซอฟต์แวร์ข้ึนมาแล้ว 
ท�าอย่างไรจะไปขอสิทธิประโยชน์จากทาง BOI ได้ ซึ่ง BOI  
จะให้สิทธิ์ในการแปลงความคิดใหม่ๆ ให้เป็นทุน ขณะที่ในอดีต 
การไปขอรับทุนจะต้องมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรในจ�านวนที่ BOI  
ก�าหนด รวมท้ังมีการท�างานร่วมกับกรมสรรพากรด้วยในเรื่อง 
ของมาตรการภาษีต่างๆ นอกจากนี้ ในส่วนของนโยบายรัฐ  
เช่น นโยบายคลัสเตอร์และเรื่อง SMEs ทาง SiPA ยังได้เข้าไป 
มีส่วนร่วมในการผลักดันดูแลด้วย

“SiPA มีโครงก�รต้นแบบคือ SMART CITY โดย
มีจังหวัดภูเก็ตเป็นที่แรก ซึ่งเป็นพื้นที่ซูเปอร์คลัสเตอร์ของ 
รัฐบ�ลด้วย โดยก�รพย�ย�มปรับสภ�พแวดล้อมของภูเก็ต 
ให้รองรับ Digital worker เข้�ม� setup ธุรกิจโดยง่�ยที่สุด  
โดยมีก�รทำ�ง�นร่วมกับ BOI สำ�นักง�นตรวจคนเข้�เมือง (ตม.)  
และหน่วยง�นในพื้นที่ เพื่อจัดตั้ง One Stop Service สำ�หรับ 
ผู้สนใจจะเข้�ม�เริ่มทำ�ธุรกิจในจังหวัด 
ภูเก็ต ส�ม�รถติดต่อที่ One Stop  
Service เรื่องก�รขอจดทะเบียน 
บริษัท ก�รขอวีซ่�ทำ�ง�น เป็นก�ร 
สนับสนุนให้เกิดก�รลงทุนภ�ยใน 
จังหวัดภูเก็ต โดยอ�ศัยเงื่อนไขจ�ก 
ซูเปอร์คลัสเตอร์ในเรื่องก�รลดหย่อน 
ต่�งๆ ของนโยบ�ยรัฐบ�ล และว�งแผน 
จะขย�ยโครงก�ร SMART CITY ไปที่
จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป”
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“อีกส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่อง SMEs เพร�ะนักพัฒน�
ซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขน�ดเล็ก SiPA จะช่วยกระตุ้น
ให้เกิดบริษัทซอฟต์แวร์ไทยโดยคนไทย ก�รเขียนซอฟต์แวร์ 
ก็จะไม่ใช่ธุรกิจขน�ดใหญ่ม�กนัก ในขณะเดียวกันก็สนับสนุน
ให้เกิดตล�ดของนักพัฒน�ซอฟต์แวร์ด้วย ทำ�ให้มีก�รเช่ือมโยง
ไปยังผู้ใช้ซอฟต์แวร์โดยให้คว�มสำ�คัญกับกลุ่ม SMEs ท่ัวไป 
ได้แก่ กลุ่ม OTOP ธุรกิจขน�ดเล็กในกลุ่มของก�รท่องเท่ียว 
ระบบขนส่งต่�งๆ ก็มกี�รสนบัสนนุให้ใช้ซอฟต์แวร์คนไทย ซึง่จะ 
ช่วยเพิ่มประสิทธิภ�พของธุรกิจ โดยมีก�รแนะนำ�ก�รใช้ง�น 
เพื่อช่วยเปิดตล�ดให้กับนักพัฒน�ซอฟต์แวร์ไทย นับเป็น 
ขอบเขตในก�รส่งเสริมของ SiPA ด้วย” 

ปัญหาหรืออุปสรรคหรือข้อจ�ากัดของการท�างาน 
ในช่วงที่ผ่านมา

ดร.จรีาวรรณฯ กล่าวว่า วนันีส่้วนหน่ึงทีเ่ป็นปัญหาและ 
เราควรที่ร่วมกันแก้ที่จะมาตอบโจทย์เรื่อง Digital Economy  
ด้วยก็คือเรื่อง “คน” ต้องเตรียมเรื่องการพัฒนาคนให้มากขึ้น

“ต ้องแก ้ ต้ั งแต ่ เรื่ อง  D ig i tal  worker วันนี้ 
มีคว�มต้องก�รที่เพิ่มข้ึน โลกดิจิทัลเกิดข้ึนจำ�เป็นต้องมีคน 
เข้�ใจนวัตกรรมใหม่ๆ ด้�น Digital Economy ให้ม�กขึ้นด้วย  
ซึ่งวันน้ีเร�ยังมีบุคล�กรที่ยังไม่เพียงพอ ในขณะเดียวกันคนท่ี 
มีอยู ่ก็ยังไม่มีขีดสมรรถนะเพียงพอที่จะรองรับเทรนด์ของ 

เทคโนโลยีใหม่ ซึ่ง SiPA มุ่งมั่นที่จะพัฒน�คนเหล่�นี้
ให้ม�กขึ้น 

“ปัจจุบันรัฐบ�ลให้คว�มสำ�คัญกับ  
StartUp ในกลุ่ม StartUp ระดับสูงท่ีมีไอเดีย 

ที่จะเปล่ียนโลกหรือสร้�งคว�มแตกต่�งในสังคม  
ซึ่งไอเดียเหล่�นี้ต้องก�รให้เกิดธุรกิจได้และกฎเกณฑ์
ต่�งๆ ต้องก�รก�รสนับสนุน เช่น ด้�นภ�ษี และอื่นๆ 

ที่ตอบโจทย์คนเหล่�น้ี ไม่งั้นไอเดียดีๆท่ีเกิดข้ึน 

ในประเทศไทยจะไปจดทะเบียนท่ีประเทศสิงค์โปร์บ้�งทีอ่ืน่บ้�ง  
เพร�ะจดท่ีเมืองไทยแล้วมักไม่ได้เปรียบในเชิงธุรกิจ เช่น  
เมื่อมีคนสนใจม�ร่วมลงทุนห�กข�ยเปล่ียนมือจะต้องเสียภ�ษี 
ม�กข้ึน นับเป็นร�ยละเอียดท่ีเร�ต้องสร้�งบรรย�ก�ศใน 
ก�รแข่งขันให้ได ้ในก�รท่ีจะทำ�อย่�งไรให้ไอเดียเหล่�นี้ 
ก่อให้เกิดธุรกิจในประเทศไทยให้ม�กที่สุด”

ดร.จีราวรรณฯ กล่าวต่อว่า การพัฒนาเรื่องคนนั้น 
สถาบันการศึกษาและกลุ่มคนรุ่นใหม่จะมีบทบาทส�าคัญใน
การส่งเสริม Digital ที่มีคุณภาพ โดยทุกวันนี้ SiPA ได้ท�างาน 
ร่วมกับสถาบันการศึกษาในการต้ังชมรม Startup Club  
ขณะนี ้มมีหาวทิยาลัยร่วมมือกับทาง SiPA ประมาณ 40 สถาบัน 

“ก่อนเริ่มโครงก�รได้มีก�รสัมมน�รับฟังคว�มคิดเห็น 
และมีก�รติดต�มคว�มคืบหน้�ว่�มห�วิทย�ลัยให้คว�มสำ�คัญ
กับเรือ่งดังกล่�วอย่�งไร มคีว�มคืบหน้�อย่�งไรบ้�ง เพือ่นำ�ข้อมลู 
ม�จัดระบบให้เข้มแข็งข้ึนอย่�งไร ซึ่งท่�นรัฐมนตรี ICT จะมี 
โครงก�รทำ�ง�นร่วมกับสถ�บันก�รศึกษ�อีกหล�ยเรื่อง เช่น  
ก�รบ่มเพ�ะคนท�งด้�นไอที ห�กมผู้ีให้คว�มสนใจในเทคโนโลยี
ระดับสูง ท�ง SiPA จะร่วมมือกับมห�วิทย�ลัยท่ีมีคว�มโดดเด่น 
ในด้�นที่สนใจนั้น ซึ่งต้องมีก�รคัดเลือกบุคคลที่สนใจจ�ก
ท�ง SiPA ผ่�นกระบวนก�รต่�งๆ ก่อนจะไปอบรมกับท�ง 
มห�วทิย�ลัยทีม่คีว�มโดดเด่นในแต่ละเรือ่ง ซึง่เป็นเรือ่งทีร่ฐับ�ล
ควรให้ก�รสนับสนุน” 

Digital Economy ปัจจัยส�าคญัในการขบัเคล่ือน 
ประเทศหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง 

จากการท่ีหลายฝ่ายมองว่า Digital Economy  
จะเป็นเครื่องมือส�าคัญในการส่งเสริมรายได้และเรื่องเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ น�าไปสู่การหลุดพ้น 
จากประเทศรายได้ปานกลาง มุมมองของ ดร.จีราวรรณฯ  
มีความเห็นต่อเรื่องนี้ว่า 
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“คิดว่� Digital Economy เป็นส่ิงจำ�เป็น ที่ผ่�นม� 
ประเทศไทยพึ่งพิงเรื่องก�รเกษตรและก�รผลิตจึงเน้นเรื่อง 
ก�รส่งออกสินค้�เกษตร สินค้�อุตส�หกรรมต่�งๆ ทำ�ให้ร�ยได้ 
เกิดคว�มไม่แน่นอนจ�กคว�มผันผวนของเศรษฐกิจโลก  
ประเทศไทยจงึต้องก�รนวตักรรมใหม่ๆ เพือ่ปรบัเปล่ียนรปูแบบ
ของอุตส�หกรรมในประเทศ คิดว่�เป็นส่วนหนึ่งท�งออกที่จะ
ทำ�ให้ประเทศไม่ต้องพึง่พ�เฉพ�ะสินค้�เกษตรกับอตุส�หกรรม 

ในขณะเดียวกันสินค้�เกษตรและอตุส�หกรรมมผีลต่อ 
คนจำ�นวนม�กจงึควรห�วธินีำ�เทคโนโลยสีมยัใหม่เข้�ไปส่งเสรมิ 
ก�รทำ�ง�นหรือก�รผลิตให้มีต้นทุนตำ่�และมีผลิตภ�พที่สูงข้ึน 
ให้ม�กที่สุด จะช่วยให้ผลผลิตสูงข้ึนและส�ม�รถส่งผลผลิต 
ให้โรงง�นได้อย่�งต่อเนื่อง นับเป็นก�รได้ประโยชน์ร่วมกัน 
ทั้งฝ่�ยเกษตรกรและโรงง�น กล่�วโดยสรุปคือแบ่งเป็น 2 ส่วน  
คือ 1. พย�ย�มสร้�งนวัตกรรมใหม่ๆ ท�งเทคโนโลยีเพิ่มข้ึน 
เพื่อเป ็นท�งเลือกไม ่ ให ้ เน ้นเฉพ�ะตล�ดต ่�งประเทศ  
2. ลดต้นทุนในภ�คก�รผลิตที่เกี่ยวข้องกับคนจำ�นวนม�ก”

ให้ประช�ชนทุกกลุ่มได้รับประโยชน์จ�ก Digital technology  
ให้ม�กท่ีสุด ปัจจุบันเทคโนโลยี IOT (Internet of thing)  
มีก�รนำ�เสนอท่ีดูน ่�สนใจม�ก เช ่น ทุกวันนี้ เกษตรกร 
มกัประสบภยัแล้ง จงึมกี�รศึกษ�เรือ่งพชื โดยใช้ Technology IOT  
ติด Sensor กับพืชที่ปลูกส�ม�รถบอกระดับคว�มชื้นเพื่อจะได ้
ให้นำ้�อย่�งเหม�ะสม จะเห็นได้ว่�เทคโนโลยีเข้�ม�ช่วยได้ม�ก 
และมีร�ค�ไม่แพงเหมือนแต่ก่อน ห�กรัฐบ�ลให้ก�รสนับสนุน
ม�กข้ึน Hard Infrastructure ก็เข้�ถึงประช�ชนทุกกลุ่ม 
อย่�งไร้พรมแดน 

ดังนั้น ท่ีกล่�วว่�เกษตรกรท่ีอยู่ห่�งไกลจะเข้�ไม่ถึง 
เทคโนโลยีคงเป็นไปไม่ได้ นอกจ�กนี้ยังมีก�รนำ�เสนอโครงก�ร 
Crop switching โดยภ�ครัฐพย�ย�มจะกำ�หนด Zoning  
ให้เกษตรกรปลูกพืชให้เหม�ะสมกับพื้นท่ีแต่ไม่ส�ม�รถสู้กลไก 
ตล�ดได้ มักเกิดปัญห�พืชบ�งชนิดล้นตล�ดเพร�ะเกษตรกร 
มักจะแห่ไปปลูกพืชที่มีร�ค�สูงทั้งๆ ที่ไม่เหม�ะสมกับพื้นที่  
แต่ห�กมีก�รทำ�ระบบข้อมูลเรื่องนำ้� เรื่องประเภทของพืช 
ประเภทของดินแล้วเกษตรกรส�ม�รถท่ีจะกรอกข้อมูลเข้�ไป 
ในระบบเพื่อตรวจสอบว่�พื้นท่ีของตนต�มโฉนดเหม�ะแก่ 
ก�รปลูกพืชชนิดใด ห�กปลูกพืช ก. จะได้ผลตอบแทนเท่�ไหร่  
พชื ข. จะได้ผลตอบแทนเท่�ไหร่ ให้พจิ�รณ�ด้วยตัวเองจ�กข้อมลู 
ท่ีปร�กฏทำ�ให้มีคว�มเส่ียงน้อยลง จ�กตัวอย่�งจะเห็นได้ว่� 
เทคโนโลยีส�ม�รถช่วยเกษตรกรได้จริงๆ”

การพฒันา Digital economy ในระยะ 5 ปี ของ 
แผนพฒันาฯ ฉบับที ่12 เพือ่วางฐานการพฒันา
ระยะยาว 

ดร.จีราวรรณฯ ย�้าว่าในระยะ 5 ปีต่อจากนี้ไปยังต้อง 
ให ้ความส�าคัญกับในเรื่องของคนมากท่ีสุด โดยต้องเร ่ง 
พฒันาคนเพือ่รองรบัการปรบัตัวเข้าสู่สังคม Digital economy  
เต็มตัว ขณะเดียวกันต้องเร่งส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการพัฒนา Digital economy มากขึ้น ทั้งในเรื่อง 
ของบุคลากรและเรื่องการส่งเสริมการตลาด

“ต้องมีบุคล�กรด้�น Digital worker ในจำ�นวน
ท่ีเหม�ะสม ไม่ใช่เฉพ�ะผู้ที่เก่ียวข้องกับดิจิทัลเทคโนโลยี 
ประช�ชนทกุคนก็ควรมคีว�มรูค้ว�มเข้�ใจให้ม�กข้ึน จงึต้องเร่ง 
ให้คว�มรูป้ระช�ชนทัว่ไปพร้อมกับผู้ประกอบธรุกิจต่�งๆ ไม่ว่� 
จะเป็นธุรกิจร�ยเล็ก OTOP ธุรกิจชุมชน โดยเข้�ไปส่งเสริม 
ให้ใช ้ง�นม�กข้ึน ข�ยสินค้�ผ่�นระบบ E-Commerce  

ดร.จีราวรรณฯ กล ่าวต ่อว ่า หัวใจส�าคัญของ
การน�า Digital economy มาใช้ในการขับเคล่ือนประเทศ 
ให้หลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลางนั้น ต้องค�านึงถึง 
การลดความเหล่ือมล�้าควบคู่ไปด้วย โดยเฉพาะเรือ่งการส่งเสรมิ 
รายได้ของเกษตรกร 

“เศรษฐกิจดิจทิลัจะก่อให้เกิดก�รพฒัน�ทีเ่ท่�เทียมกัน
ได้หรอืไม่ ในส่วนของภ�คชนบท กลุ่มคนทีม่รี�ยได้น้อย หรอืว่� 
กลุ่มเกษตรกรที่ย�กจน Digital economy จะเข้�ไปถึงหรือไม่  
ห�กดำ�เนินต�มนโยบ�ยของรัฐบ�ลทุกอย่�งจะครอบคลุม 
อยู่แล้ว เพร�ะรัฐบ�ลต้องเริ่มต้นตั้งแต่ Hard Infrastructure  
ให้ระบบเครือข่�ยครอบคลุมประช�ชนทุกคน เมื่อเครือข่�ย 
เข้�ถึงแล้วก็จะต้องมี Soft Infrastructure และกฎระเบียบ
กติก�ต่�งๆ ในก�รใช้ง�นร่วมกัน จ�กนั้นต้องคิดว่�ทำ�อย่�งไร 
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ม�กข้ึน รวมทั้งบุคล�กรภ�ครัฐก็ต้องเข้�ใจเทคโนโลยี 
ให้ม�กขึ้น

“ส่วนบทบ�ทของภ�คเอกชนในระยะ 5 ปีของแผน 
พัฒน�ฯ ฉบับที่ 12 ถ้�เป็นเอกชนร�ยเล็กจะต้องคิดเรื่อง
ก�รปรบัตัวม�ใช้เทคโนโลยใีห้ม�กข้ึนต้องเปิดใจและนำ�ม�ใช้  
ถ้�เป็นผู้ประกอบก�รร�ยใหญ่ๆซึ่งเข�ใช้อยู่แล้วอ�จจะต้อง
ม�มีบทบ�ทในเรื่องที่จะให้คว�มช่วยเหลือว่�ทำ�อย่�งไร 
จะทำ�ให้เกิดบรรย�ก�ศของก�รใช้เทคโนโลยีให้ครอบคลุม
หรือกว้�งขว�งให้ม�กข้ึน อ�จจะต้องเข้�ม�ช่วยภ�ครัฐ 
ในเรื่องของก�รพัฒน�คนบ้�งหรือช่วยภ�ครัฐในก�รเป็น 
พี่เล้ียงให้กับธุรกิจร�ยเล็กๆ โดยเฉพ�ะ OTOP และธุรกิจ
ภ�ยในชุมชน ผ่�น CSR ของบริษัทใหญ่ๆ เพร�ะภ�ครัฐ 
คงไม่มีกำ�ลังเพียงพอ 

ผู้ประกอบก�รร�ยใหญ่ท่ีประสบคว�มสำ�เร็จแล้วควรจะ
หันม�ช่วยโครงก�รต่�งๆ อ�จจะมีวิทย�กรหรือมีองค์คว�มรู้ที่ดี 
ที่จะเข ้�ม�สนับสนุนภ�ครัฐ ปัจจุบันมีโครงก�รบ�งแห่งที่ 
ผู้ประกอบก�รด้�น IT รวมตัวกัน อ�จไม่ขน�ดซิลิคอนแวลลีย์  
(Silicon Valley) หรือเขตเศรษฐกิจด้�นเทคโนโลยี แต่เป็น 
ก�รรวมกลุ่มกันโดยก�รแชร์ส่ิงอำ�นวยคว�มสะดวกส่วนกล�งกัน 
ให้ผู้ประกอบก�รร�ยเล็กม�ใช้ซอฟต์แวร์ได้ เช่น ซอฟแวร์บัญชี  
ก�รตล�ด แล้วมกี�รฝึกอบรมบุคล�กร จ�กนัน้สม�ชกิทีร่วมกลุ่มกัน 
จะรับผู้ที่ผ่�นก�รฝึกอบรมเข้�ทำ�ง�น ซึ่งถือว่�เป็นประโยชน ์
ที่เกิดขึ้นจ�กก�รรวมกลุ่มกัน”

ดร.จีราวรรณฯ กล่าวทิ้งท้ายถึงเรื่องที่หลายฝ่ายมองว่า 
ควรส่งเสริมให้ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่เป็น 
อุตสาหกรรมต้นน�้าหรือว่าเป็นเจ้าของนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์
มากขึ้นนั้น  ในมุมมองส่วนตัวในฐานะที่ไม่ได้เป็นนัก IT โดยตรง  
ประเทศไทยเป็นผู้บริโภคมากกว่า หากมองว่าเป็นผู้ผลิตอาจจะ
ไม่ทันประเทศชั้นน�าทางเทคโนโลยี แต่ไทยถือเป็นผู้ใช้ประโยชน์ 
จากเทคโนโลยี ปัจจุบันสามารถประดิษฐ์ขึ้นได้ อาจไม่จ�าเป็นต้อง
รเิริม่คิดค้นเอง แต่ควรน�าทีม่อียูแ่ล้วมาต่อยอดท�าให้เกิดธรุกิจใหม่
ข้ึนเป็นไอเดียใหม่ๆข้ึนมา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ 
ที่เน้นเรื่อง Startup ไม่จ�าเป็นที่เราต้องไปนั่งพัฒนา ไม่ว่าจะเป็น 
เรื่องต่างๆ เช่น เกม แอนนิเมชั่น หรือกระทั่ง Internet of things:  
IOT ที่มีการพัฒนาไว้แล้วมาต่อยอดจะดีกว่า 

ดร.ศักดิ์  เสกขุนทด 
ผู้อ�านวยการส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

ดร.ศักด์ิฯ ได้กล่าวถึงบทบาทการพฒันา Digital Economy  
แนวทางการขับเคล่ือน Digital Economy สู่การปฏิบัติ ปัญหา
อุปสรรค การวางรากฐานระยะยาว สิ่งที่อยากเห็นอีก 20 ปี และ
การปรบัตัวเข้าหา Digital Economy ของนักธุรกิจในยุค Startup  
ไว้อย่างน่าสนใจดังนี้

ไอโฟน (iPhone) จุดเปล่ียนส�าคัญของนวัตกรรม
ในยุค Digital Economy  

ดร.ศักด์ิฯ ได้ให้ทรรศนะว่า เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital 
Economy) เริ่มมาจากการที่สตีเวน พอล จอบส์ (Steven Paul 
Jobs) ได้ผลิตโทรศัพทส์มารท์โฟนยีห่อ้ไอโฟนซึง่เป็นนวตักรรมใหม่ 
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ออกมาเป็นแหล่งสร้างข้อมูลที่เป็นจุดเปล่ียนส�าคัญ ท�าให้ 
ทกุอย่างมกีารเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเรว็มาก ข้อมลูเข้าถึงได้งา่ย 
ท�าให้ข้อจ�ากัดของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตง่ายข้ึน สะดวกข้ึน  
ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของหลายส่ิง โดยเฉพาะการเปล่ียน 
พฤติกรรมของคนทั้งโลกและการประกอบธุรกิจ ตัวอย่างเช่น 
จากการที่คนเราเคยมีปฏิสัมพันธ์กัน ท�าธุรกิจร่วมกันในอดีต 
ปัจจุบันทุกอย่างท�าผ่านไอโฟนหมด ส่งผลให้เกิดความปั่นป่วน
ทางธรุกิจทีเ่คยท�ามาในอดีต และเกิดการท�าการค้าทางออนไลน์
มากข้ึน อยา่งไรก็ตาม ไอโฟนยงัเป็นนวตักรรมทีม่าต่อยอดธรุกิจ 
หลายๆ ธุรกิจที่ท�าให้คนทั่วโลกรู้จัก เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook)  
กูเกิ้ล (Google) 

แผนพัฒนา Digital Economy Thailand 
การเตรียมพร้อมของประเทศไทย 

ดร.ศักด์ิฯ กล่าวว่า ภาครัฐได้จัดท�าแผน Digital  
Thailand หรือ Digital Economy Thailand ซึ่งเป็นแผน 
ทีต้่องการให้คนไทยใช้เพ่ือตอบโจทย์ทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา  
และอื่นๆ ที่สามารถแก้ปัญหาในอดีต และเป็นนวัตกรรมใหม่ 
ที่ ใช้ เ ป็นเครื่องมือในการปลดล็อกข้อจ�ากัดในเรื่องของ 
ค่าบริหารจัดการใดๆก็ตามที่ไม่จ�าเป็นให้หมดไปหรือลดลง 
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเปล่ียนวิธีการเพื่อลดส่ิงที่ 
ไมจ่�าเป็นในการท�างานแบบเดิมลงได้ โดย ดร.ศักด์ิฯ ได้อธบิายถึง  
Digital Economy Thailand หรือแผนพัฒนาดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ว่าแบ่งออกเป็นยุทธศาสตร์ใน 6 ด้าน  
ประกอบด้วย 

“ยุทธศาสตร์ท่ี 1 คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ (Infrastructure)  
ในปี 2559 กระทรวงไอซีทีได้รับก�รจัดสรรงบประม�ณ  
1,500 ล้�นบ�ท ที่จะนำ�ม�ใช้เดินเครือข่�ยคว�มเร็วสูง 
ในทุกหมู่บ้�น ซึ่งค�ดว่�จะเสร็จภ�ยในปี 2560 เพื่อรองรับ
ระบบ 4G ที่กำ�ลังเข้�ม� ซึ่งประช�ชนทุกคนส�ม�รถเข้�ถึง 
และใช้ประโยชน์ได้ ก�รเข้�ถึงบริก�รจะส�ม�รถทำ�ได้ทุกที่  
ทุกเวล�อย่�งมีคุณภ�พด้วยอินเทอร์เน็ตคว�มเร็วสูงที่รองรับ
คว�มต้องก�ร”

“ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มีหล�ยมิติ ส่วนตัวคิดว่� ในเรื่อง
โครงสร้�งพื้นฐ�น คน และเครื่องไม้เครื่องมือเร�มีคว�มพร้อม 
คงเหลือเพียงว่� จะทำ�แอปพลิเคชันอะไร จะ service อะไร

“ทำ�อย�่งไรใหค้นเข้�ใจว�่แอปฯ ท่ีโหลดม�ต้องนำ�ม�ใช ้
ในเรื่องที่เป็นส�ระใน 2 นัย ได้แก่ ใช้อย่�งมีวิจ�รณญ�ณ  
จึงจะทำ�ให้เกิดสังคมแห่งก�รเรียนรู้ท่ีแท้จริง และแชร์คว�มรู้ 
เพื่อต่อยอดก�รทำ�ง�นให้ดีข้ึน รวดเร็ว มีประสิทธิภ�พ หรือ 
ต่อยอดธุรกิจใหม่ๆ หน่วยง�นภ�ครัฐต้องประช�สัมพันธ์ 
ให้ประช�ชนเกิดคว�มเข้�ใจในประโยชน์ของเทคโนโลยีต่อ
ก�รสร้�งง�น สร้�งอ�ชีพและร�ยได้ และจัดอบรม เช่น SME  
ทำ�อย่�งไรจะให้ SME ใช้ประโยชน์จ�กดิจิทัลทั้งในเรื่องของ 
ก�รตล�ด ก�รบรหิ�รจดัก�รภ�ยใน สำ�หรบัก�รศึกษ� ทำ�อย�่งไร 
ให้เด็กและเย�วชนใช้ดิจิทัลในท�งสร้�งสรรค์ ม�กกว่� 
ก�รใช้คุยกันหรือเพื่อคว�มบันเทิงเท่�นั้น”

“ยุทธศาสตร์ท่ี 3 มุ่งสร้างสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึง 
เท่าเทียมดว้ยเทคโนโลยีดจิทัิล แผนพฒัน�ดิจทัิลเพือ่เศรษฐกิจ 
และสังคม เป็นแผนที่เน้นให้ภ�ครัฐมุ่งบริก�รประช�ชน เพื่อให ้
ลดข้อจำ�กัด คว�มยุ่งย�กของประช�ชน ภ�ครัฐโปร่งใสข้ึน 
ทำ�ง�นมีประสิทธิภ�พ ใช้งบประม�ณคุ้มค่� เปิดโอก�สให้
เกิดก�รต่อยอดธุรกิจใหม่จ�กก�รเปิดข้อมูล และยุทธศาสตร์ 
ท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เน้นให้มี 
ก�รปฏิรูปและเปล่ียนวิธีก�รทำ�ง�นของภ�ครัฐ เพร�ะลูกค้� ได้แก่  
ประช�ชนได้ เป ล่ียนพฤติกรรมไปแล้ว โดยปัจจุบันมี  
ก�รส่ือส�รหรือข�ยของกันผ่�นท�งไลน์และเฟซบุ๊ก ขณะท่ีภ�ครัฐ 
ยังใช้เอกส�รในก�รประชุม/ห�รือเช่นเดิม ภ�ครัฐต้องเปล่ียน
คว�มคิดหันม�ดูว่�ดิจิทัลพัฒน�ไปถึงไหนแล้ว ซึ่งทั้งสอง 
ยทุธศ�สตรน์ี ้สำ�นกัง�นรฐับ�ลอเิล็กทรอนกิส์ (องค์ก�รมห�ชน)  
(สรอ.) มีบทบ�ทเกี่ยวข้องโดยตรง
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“สำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน)  
(สรอ.) จะเป็น PMO (Project Management Ofice)  
ของแผน ทำ�หน้�ที่ประส�นให้ระบบข้อมูลของหน่วยง�นต่�งๆ  
มีคว�มเชื่อมต่อกันและเป็นไปในทิศท�งเดียวกัน ตัวอย่�งเช่น  
โครงก�ร e-payment ของกระทรวงก�รคลัง โครงก�ร 
ลดสำ�เน�ทะเบียนของกระทรวงมห�ดไทย ก�รบูรณ�ก�รข้อมลู 
ด้�นก�รเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือขณะนี ้
กระทรวงก�รคลังเริ่มมีโครงก�รก�รบูรณ�ก�รกับโครงก�ร
ของกระทรวงมห�ดไทย โดยให้ประช�ชนไปลงทะเบียนมือถือ  
และเลขบัตรประช�ชน 13 หลักไปผูกกับบัญชี เพื่อคว�ม
สะดวกต่อก�รโอนเงินสวัสดิก�รให้กับผู้สูงอ�ยุ โดยเริ่มต้ังแต่
เรื่องโครงสร้�งพื้นฐ�น เช่น ระบบเครือข่�ยก�รเชื่อมต่อภ�ครัฐ  
ก�รบูรณ�ก�รชอ่งท�งก�รเข้�ถึงประช�ชน ทีเ่รยีกว�่ “Groove 
channel”  ใช้บัตรประช�ชนเพียงบัตรเดียวเข้�ม�เช็คข้อมูล
ต่�งๆ ได้” 

“แผนพัฒน�ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะบอกวิธ ี
ก�รเปล่ียนคว�มคิดเปล่ียนวิธีทำ�ง�นของภ�ครัฐว่�จะเปล่ียน 
อย�่งไร ส่ิงหน่ึงทีแ่ผนนีม้คีว�มแตกต่�งจ�กแผนไอซทีทีีผ่่�นม� 
ก็คือแผนจะเป็นก่ึงแผนปฏิบัติก�ร มีเป้�หม�ยชัดเจน เช่น 
ภ�ยใน 3 ปีภ�ครัฐต้องเลิกสำ�เน�เอกส�รทั้งหมด ประช�ชน 
ใช้บัตรประช�ชนใบเดียวทำ�ธุรกรรมที่ไหนก็ได้โดยไม่ต้องใช้ 
สำ�เน�”

“ซึ่งก�รจะทำ�เช่นนี้ได้ภ�ครัฐจะต้องเชื่อมข้อมูล  
และบูรณ�ก�รทำ�ง�นร่วมกันซึ่งมีประม�ณ 18 เรื่อง ท่ีต้อง 
พย�ย�มทำ� เริ่มต้ังแต่เรื่องของคน กระทรวงแรงง�นจะเริ่ม 
ใน 3 ปี ก�รเกษตรก็จะมกี�รบูรณ�ก�รข้อมลูระหว�่งเกษตรกร 
ด้วยกัน กระทรวงก�รคลังจะมีก�รทำ� E-payment เพื่อจ่�ย
เบี้ยสวัสดิก�รต่�งๆ โดยโอนผ่�นบัญชีให้แก่ประช�ชนโดยตรง

ตลอดจนจะมรีะบบลดก�รจ�่ยเงนิสดในประเทศ โดยใช ้
บัตรประช�ชนเป็นตัวเชื่อมระหว่�งธน�ค�รกับรัฐ ท้�ยท่ีสุด 
ก็คือก�รนำ�ไปสู่ Digital Economy ที่เป็นก�รเช่ือมต่อกัน 
ของข้อมูลเพื่อนำ�ไปลดข้อจำ�กัดต่�งๆ ลง เพิ่มคว�มรวดเร็ว  
และประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�นให้ม�กขึ้น” 

นอกจากน้ี รัฐบาลต้องเปิดเผยข้อมูล (Open  
Government) ไมใ่ชข้่อมลูประชาสัมพนัธแ์ต่เป็นฐานข้อมลูจรงิ  
เพื่อความโปร่งใสของภาครัฐ และที่ส�าคัญข้อมูลที่เปิดต่อไป 
ภายหน้าจะมี Startup และนักพัฒนาได้น�าข้อมูลเหล่านี้ 

ไปต่อยอดธรุกิจ เกิดธรุกิจใหม ่และอืน่ๆ ตามมาเป็นจ�านวนมาก  
ซ่ึงรัฐบาลไม่ต้องมาคิดเอง เด๋ียวนักพัฒนาท�าแอปฯ ให้เอง  
ตัวอย่างเชน่ ขสมก.เปิดข้อมลูวา่รถเมล์ หรอืรถ บขส. ถึงไหนแล้ว  
เด๋ียวก็จะมีคนดึงไปท�าแอปฯ ต่อยอดธุรกิจเอง รัฐบาลไม่ต้อง
เสียงบประมาณในการบริการประชาชน นี่คือส่ิงที่เรียกว่า  
Innovation จากรัฐบาลถึงประชาชน

ส�าหรับยุทธศาสตร์ท่ี 5 ได้แก่ การพัฒนาก�าลังคน 
ให้พรอ้มเขา้สูยุ่คเศรษฐกิจและสงัคมดิจทัิล ดร.ศักด์ิฯ กล่าววา่  
เป็นการปรับเปล่ียนวิธีการจากเดิมเป็นวิธีใหม่ ข้ันแรกต้องดู 
ในเรื่องความพร้อมของคน ต้องสร้างคนให้พร้อมกับการเข้ามา
ของ Digital Economy ไม่อย่างนั้นคนไทยจะเป็นเพียงคนใช้
อย่างเดียว ไม่มีอุตสาหกรรมไอทีของตัวเอง 

“จากการส�ารวจของ Facebook พบว่า คนไทย
จ�านวน 1 ใน 3 หรือประมาณ 21 ล้านคน เล่นระบบออนไลน์ 
แต่ท�าอย่างไรท่ีจะท�าให้คนไทยรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี  
ตัวอย่างเช่น กระทรวงไอซีทีไปซื้อ Line Oficial Account  
เพื่อใช้เป็นช่องทางติดต่อกับประชาชน และกระจายข่าว 
แก่ประชาชนได้ประมาณ 5 ล้านคน เมือ่มเีหตุการณ์ต่างๆ เกิดข้ึน  
เช่น อุทกภัย วาตภัย หรือข่าวลือที่ท�าให้เกิดความตื่นตระหนก 
จากสังคมออนไลน์ได้ทันเหตุการณ์ จึงจ�าเป็นต้องเปลี่ยนวิธีคิด 
ของคนไทยให้ได้เหมือนกับท่ี สตีฟ จอบส์ ท�าให้คนทั่วโลก 
เกิดความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของไอโฟน”
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สุดท้ายคือ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การสร้างความเชื่อมั่น 
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคง 
ปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการท�าธุรกรรมด้วยเทคโนโลยี 
ดิจทิลัใหกั้บผู้ประกอบการ ผู้ท�างาน และผู้ใชบ้รกิาร ซึง่ ดร.ศักด์ิฯ  
เหน็ว่าเป็นปัจจยัพืน้ฐานทีช่ว่ยขับเคล่ือนประเทศสู่ยคุเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 

“เป็นบทบ�ทหน้�ที่หลักของภ�ครัฐในก�รอำ�นวย
คว�มสะดวกให้ กับทุกภ�คส่วน โดยภ�รกิจสำ�คัญของ
ยุทธศ�สตร์นี้จะครอบคลุมเรื่องม�ตรฐ�น (standard)  
ก�รคุ้มครอง คว�มเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล (privacy) 
ก�รรักษ�คว�มมั่นคงปลอดภัย (cyber security)” 

ปัญหาอุปสรรคของการก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล 
ดร.ศักด์ิฯ กล่าวว่าปัญหาส�าคัญของการขับเคล่ือน

ประเทศสู่ยคุเศรษฐกิจดิจทิลั ประกอบไปด้วย 3 ประเด็นใหญ่ๆ  
ได้แก่ 

1. บุคลากรทางด้านไอทีของภาครัฐมีน้อย ขาด
ความพร้อมทางด้านทักษะ ไม่เก่งเหมือนของภาคเอกชน  
ท�าอย่างไรถึงจะสามารถยกระดับศักยภาพข้ึนมาตรงนี้ให้ได้ 
หน่วยงานไหนที่ยังไม่มีบุคลากรที่มีศักยภาพด้านน้ี สามารถ 
เข้ามาใช้ระบบกลางนี้ได้

2. การเปลีย่นกระบวนการจากวธีิเดมิท่ีท�ากันมานาน  
20 - 30 ปี มาเป็นวิธีการท�างานใหม่ จุดนี้เป็นส่ิงที่ยากท่ีสุด  
ภาคราชการคุ้นชินกับส่ิงที่ท�ามาแต่เดิม แต่ถ้าไม่เปล่ียน 
เมื่อ e-payment เข้ามาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคนภาครัฐจะ
ถูกให้ไปท�าอย่างอื่นแทน เช่น ท�าหน้าที่เป็นคนวิเคราะห์ข้อมูล
ที่สามารถเปล่ียนข้อมูลเหล่านี้สู่การปฏิบัติ (Action) ไม่ใช่ 
มาท�างานประจ�า (Routine) และทักษะอีกอย่างหนึ่งท่ีก�าลัง
จะเกิดขึ้นแน่นอน ได้แก่ Social media ขณะนี้ สรอ. ก�าลัง
จะน�าร่องระบบ G-shat (จีแชท) หรือไลน์ข้ึนมาใช้ระหว่าง
ข้าราชการด้วยกัน และข้าราชการกับประชาชน สามารถท�าให้
ประชาชนติดต่อกับภาครัฐทางระบบนี้มากขึ้น

3. กฎระเบียบ อยู่กับมิติเรื่องของความเชื่อม่ัน เช่น 
พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ เป็นกฎหมายที่สามารถสร้างความเชื่อมั่น 
ให้กับคนใช้ระบบไอที แต่ในขณะเดียวกันยังมี พ.ร.บ. หรือ  
กฎหมาย กฎต่างๆ ที่เก่ียวกับการท�าธุรกรรมภาครัฐแบบเดิม 

ที่ขัดต่อการเข้ามาของ Digital Economy เช่น Grab หรือ 
แอปพลิเคชันบริการเรียกรถ หรือแอปพลิเคชันบริการจอง 
ห้องพกั ทีเ่รยีกว่า AirBNB ซึง่กฎหมายไทยยงัไม่อนญุาต จงึเป็น 
จุดอ่อนที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนา Digital Economy  เป็นต้น

การวางรากฐาน/เป้าหมายระยะยาว สิ่งที่อยาก
จะเห็นใน 20 ปีข้างหน้า

ดร.ศักด์ิฯ เห็นว่า รัฐบาลต้องท�าหน้าท่ีเป็นฐาน 
การพัฒนา (Platform) ให้ คือ การต่อยอดตั้งแต่พื้นฐานขึ้นมา  
เช่น รัฐบาลเช่ือมข้อมูลกันหมด การท�างานเช่ือมกันหมด  
การต่อยอดโครงการอะไรท่ีจะช่วยแก้ปัญหาประเทศ หรือ
เตรียมความพร้อมของประเทศจะท�าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

“ทีผ่่�นม�ปัญห�ของประเทศคือก�รต้ังคณะกรรมก�ร 
ชุดต่�งๆ ข้ึนม�เพื่อแก้ปัญห�ท่ีเกิดข้ึนเป็นครั้งๆ ท้ังนี้เพร�ะ
ไม่มีใครทำ� เร�ไม่เคยมี Blueprint ของประเทศ ที่เป็นแผนที่ 
กำ�หนดก�รพัฒน�ว่� 10 - 20 ปี ประเทศเป็นอะไร พัฒน� 
ไปทิศท�งไหน ไม่มีก�รค�ดก�รณ์โลกในอีก 20 ปีข้�งหน้�  
โลกจะเป็นอย่�งไร เช่น โลกจะเข้�ยุค Globalization ผู้คน 
จะอพยพม�อยูใ่นเมอืงม�กข้ึน และสังคมจะเข้�สู่สังคมผู้สูงอ�ย ุ
ม�กข้ึน ดังนั้น ประเทศไทยต้องเตรียม Blueprint เพื่อ 
เตรียมคว�มพร้อมรองรับก�รพัฒน�ท่ีเข้�ม�อย่�งรวดเร็ว  
Digital Economy ใน 20 ปีข้�งหน้� จะต้องลดคนเพร�ะ 
หล�ยๆ ง�นจะห�ยไป อ�ทิ ก�รเงิน ธน�ค�ร และบริก�ร 
เค�น์เตอร์เซอร์วิส เป็นต้น 

ก�รบริก�รประช�ชนจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ม�กขึ้น  
และภ�ครัฐก็จะต้องเปล่ียนบทบ�ทม�ทำ�หน้�ที่นักวิเคร�ะห์ 
คว�มต้องก�รของคน (Artiicial Intelligence : AI) ซึง่ทีป่รกึษ� 
ของภ�ครัฐจะนำ� (AI) หรือระบบซอฟต์แวร์ท่ีใช้ตัดสินใจ  
เปรียบเทียบต�มข้อมูลที่ป้อนม� แล้วเลือกว่�จะทำ�อะไรต่อไป  
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ม�ใช้ในก�รวิเคร�ะห์และตัดสินใจในก�รทำ�ง�น โดยอ�จจะ
พัฒน�เป็นระบบเตือนล่วงหน้�ได้ เช่น ก�รนัดหม�ยในก�ร
ฉีดวัคซีนของเด็ก เมื่อถึงเวล�นัดระบบจะทำ�ก�รเตือนเป็นก�ร 
ล่วงหน้�ให ้ก�รทีต้่องไปต่ออ�ยใุบขับข่ี และก�รแจง้เตือนใหไ้ป 
เสียภ�ษี หรือก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลด้�นก�รเกษตรเพื่อแก้วิกฤต 
ให้กับเกษตรกร เป็นต้น ทั้งนี้เพร�ะข้อมูลเชื่อมโยงกันหมด  
ในอน�คต AI จะเข้�ม�มีอิทธิพลในก�รดำ�เนินชีวิตของมนุษย์

อย�่งไรก็ต�ม โลกของอน�คตคือโลกของ Data Level  
ได้แก่ เปิดข้อมูล ข้อมูลจะใช้ในรูปก�รวิเคร�ะห์ที่อยู่ในระบบ 
ข้อมูลใหญ่ ใช้ AI เป็นตัวเลือกข้อมูล ใช้สื่อส�รแลกเปลี่ยนกับ 
มนุษยใ์นลักษณะเป็นผู้ชว่ย สังคมจะมกี�รใชเ้งนิสดนอ้ยลง เชน่  
โครงก�รโอนเบ้ียประช�ชนของกระทรวงก�รคลัง ทำ�ให้เกิด 
คว�มโปร่งใส ส�ม�รถตรวจสอบได้ เมื่อข้อมูลม�กขึ้น ภ�ครัฐ
ต้องเปลี่ยนบทบ�ทม�เป็นนักวิเคร�ะห์ข้อมูลม�กขึ้น”

บทบาทของภาคเอกชนกับการส่งเสริม Digital 
Economy

จากการที่ต้องท�างานกับภาคธุรกิจในการวางรากฐาน 
สู่เศรษฐกิจดิจทิลัมาอยา่งต่อเนือ่ง ดร.ศักด์ิฯ เหน็วา่ การปรบัตัว 
เข้าหา Digital Economy ของนักธุรกิจในยุค Startup  
ต้องเริ่มจากการค้นหาต้นตอของปัญหาให้ได้เป็นอันดับแรก 

ม�ทำ�ให้ข้อจำ�กัดท�งด้�น เวล� สถ�นที่ ห�ยไป และตัวกล�ง
หรอืคนกล�งจะห�ยไป ดังนัน้ ธรุกิจทีเ่ป็นตรงกล�งก็จะชะงกังนั  
เช่นเดียวกับ E-commerce ที่มีก�รซื้อข�ยกันโดยตรง 
ไม่ต้องผ่�นพ่อค้�คนกล�ง อีกเรื่องคือต้องเข้�ใจและต่อยอด 
ธุรกิจจ�ก Internet of things: IOT ซึ่งหม�ยถึง ก�รที่สิ่งต่�งๆ  
ถูกเชื่อมโยงทุกส่ิงทุกอย่�งเข้�สู่โลกอินเทอร์เน็ต ทำ�ให้มนุษย์ 
ส�ม�รถสั่งก�ร ควบคุมใช้ง�นอุปกรณ์ต่�งๆ ผ่�นท�งเครือข่�ย 
อินเทอร์เน็ต เช่น ก�รส่ังเปิด - ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้�  
รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อส�ร เป็นต้น 

“Startup ต้องเริ่มจ�กก�รคิดว่�ปัญห�คืออะไร  
และจะใช้เทคโนโลยีม�แก้ปัญห�อย่�งไร  ต้องพย�ย�มคิด 
นอกกรอบที่ เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ (Flexion) เกิดคว�ม 
ไม่สะดวกสบ�ยในก�รทำ�กิจกรรมต่�งๆ เพร�ะมีคว�มจำ�เป็น 
ต้องทำ�ต่อไป (Flexion) จะค่อยๆ ห�ยไป เพร�ะดิจิทัล 

ดร.ศักด์ิฯ  กล่าวท้ิงท้ายว่า การปรับเปล่ียนแนวคิด
ทางการศึกษาของไทยก็เป็นอีกปัจจัยส�าคัญในการวางรากฐาน
ประเทศไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

“ระบบก�รศึกษ�ของไทยจะต้องเปล่ียนวิธีก�รเรียน  
ก�รสอน จะม�คิดแบบเดิมเช่นที่ผ่�นม�ไม่ได้แล้ว เพร�ะ
เทคโนโลยีเข้�ม�เอื้อ ทำ�อย่�งไรจึงจะลดข้อจำ�กัดของ 
ก�รศึกษ�ไทยในเรือ่งก�รข�ดแคลนคร ูบุคล�กรทีเ่ก่ง ในโรงเรยีน 
ในถ่ินทุรกันด�น ระบบก�รเรียนก�รสอนต่อไปต้องเป็นแบบ
เข้�ถึงได้ง่�ย อ�ทิ เครื่องพิมพ์ 3D printer ที่ใช้เป็นเวทีสำ�หรับ
ให้เด็กๆ ฝึกก�รคิด ออกแบบนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้�งให้คน 
เป็น Innovators ต้ังแต่เด็ก ซึ่งระบบก�รศึกษ�ของไทย 
ในอน�คตต้องก�รก�รเรียนก�รสอนในลักษณะน้ี ท่ีเป็น 
ก�รเรียนก�รสอนที่ช่วยให้คิดเป็นตั้งแต่เด็ก โดยครูต้องเปลี่ยน
บทบ�ทจ�กก�รเน้นก�รสอนเพียงส�ระเนื้อห�ให้กับเด็ก 
เพียงอย่�งเดียวม�เป็นก�รสอนให้เด็กมีวิจ�รณญ�ณในก�รใช้
เทคโนโลยีใหม่ให้เกิดส�ระให้ม�กขึ้น”
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คุณปฐม อินทโรดม
กรรมการสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย

ขอบเขตและนิยามของเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital 
Economy)

คุณปฐมฯ ได้กล่าวถึงขอบเขตและนยิามของเศรษฐกิจ 
ดิจิทัล ว่ามุมมองของธุรกิจคืออะไรก็ได้ที่เป็นการน�าเรื่องของ 
ดิจิทัลมาใช้เป็นกลไลในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ แต่อย่างไร 
ก็ตามยังไม่ถือเป็นกลไลหลัก กล่าวคือยังไม่ต้องลงทุนสร้าง
ซอฟต์แวร์เพื่อแข่งขันกับประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ OS เพื่อ
แข่งขันกับเอกชน แต่เป็นการน�าเทคโนโลยีมาใช้เป็นกลไก 
ท่ีท�าให้เศรษฐกิจเติบโต ซึง่จะสามารถมองได้ 2 มมุ คือในเชงิรกุ 
และเชิงรับ

“ในเชิงรุกใช้เป็นหัวหอกในภ�คธุรกิจในก�รสร้�ง
คว�มเติบโต สร้�งบริษัทให้ส�ม�รถผลิต Application หรือ
สร้�งซอฟต์แวร์ใหม่ๆ ทำ�ระบบใหม่ๆ ที่เป็น service ด้�นไอที  
และในเชิงรับ คือ ก�รเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน  
ก�รพัฒน�ระบบง�น พัฒน�กระบวนก�รบริห�รก�รจัดก�ร
ให้มีประสิทธิผล มีคว�มรวดเร็วและมีประสิทธิภ�พเพิ่มข้ึน 
ซึ่งก�รเลือกท�งใดท�งหนึ่งนั้นย่อมส�ม�รถตอบรับเศรษฐกิจ
ดิจิทัลได้”

คุณปฐมฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศต่าง ๆ ท่ีม ี
รูปแบบของเศรษฐกิจดิจิทัลในเชิงรุกในปัจจุบันนี้ล้วนผ่าน 
รูปแบบในเชิงรับมาแล้ว ซึ่งการวางแผนของประเทศไทย 
ในปัจจุบันก�าลังข้ามข้ันเพราะเรามีรูปแบบในเชิงรับหรือ
ประเทศเราเป็นผู้บริโภคมากกว่า และยังมีรูปแบบการบริโภค 
ที่ไม่ฉลาดด้วย คือใช้แต่ไม่ได้คิด 

“จ�กแบบสำ�รวจทีผ่่�นม�พบว่�ก�รใช้ง�นทีไ่ม่ต่�งกัน 
คือ เร�ใช้อนิเทอร์เนต็ส่วนใหญ่ใช้เรือ่งบันเทงิ ใช้อะไรทีม่นัไร้ส�ระ 
เป็นส่วนใหญ่ สำ�รวจม�ก็อยู่ประม�ณร้อยละ 60 - 70 ปริม�ณ 
ก�รใช้ Internet (Trafic Internet) ส่วนใหญ่ในประเทศไทย 
เป็นก�รใช้ดูวิดีโอ ซึ่งเร�ลงทุนทำ�ท่อขน�ดใหญ่ แต่ใช้เพียงก�ร
ดูวิดีโอเท่�นั้น ควรจะนำ�ไปใช้ในเรื่องก�รว�งแผนบริห�รธุรกิจ 
ขององค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) ใช้เรื่อง
บัญชี ระบบภ�ษี ก�รติดต�มก�รเงิน ซึ่งส�ม�รถใช้ได้อย่�ง 
มีประสิทธิภ�พดีม�ก แต่พบว่�ร้อยละ 60 เร�ไปดูซี่รีย์ ดูหนัง 
ซึ่งน่�เสียด�ย เพร�ะฉะนั้นถ้�ทำ�อย่�งเป็นข้ันเป็นตอนและ 
ไม่ได้มองแบบท�งด่วนแห่งชัยชนะ (Quick Win) ที่ต้องเห็นผล
ทันทีทันใด จำ�เป็นต้องสร้�ง Smart User ก่อน” 

คุณปฐมฯ กล่าวถึง Smart User ว่าตัวอย่างหน่ึงท่ีเหน็
ได้ชัดเจนคือ จากเด็กที่เป็น Digital Native (กลุ่มคนที่เกิดและ
เติบโตในยคุเทคโนโลยดิีจทิลั)  จะสามารถเป็น Smart User ได้ 
ถ้ามีคนไกด์ให้ถูกทางและมีตัวอย่างมากพอ โดย Digital  
Native จะสามารถเรยีนรูไ้ด้ว่าเทคโนโลยต่ีาง ๆ  สามารถใช้ท�าให้
เกิดประโยชน์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การใช้  Google 
Maps ซึ่งส่ิงท่ีส�าคัญคือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เข้ากับ
ธรุกจิ และความต้องการของตนเอง ถา้ม ีSmart User กจ็ะเกดิ 
ธุรกิจตามมาเอง แต่ปัญหาส�าคัญคือ ปัจจุบัน Smart User  
ในประเทศไทยยังมีจ�านวนน้อยเกินไป และปัญหาในอนาคต
คือคนไทยจะเจอการก้าวกระโดดของจ�านวน User ชนิดที่เรา
รับมือไม่ทัน

“ขอยกตัวอย่�งเปรยีบเทยีบในก�รย้อนกลับไปในอดีต 
ประม�ณ 10 ปี พบว่� ผู้ที่จะส�ม�รถใช้อินเทอร์เน็ตได้คือกลุ่ม 
ปัญญ�ชน เนื่องจ�กก�รใช้อุปกรณ์จะเป็นคำ�ส่ังภ�ษ�อังกฤษ 
ถัดม�ประม�ณ 5 ปี นอกจ�กกลุ่มนักศึกษ�และกลุ่มปัญญ�ชน  
กลุ่มคนใช้ง�นท่ีเพิ่มข้ึนม�คือกลุ่มผู้ท่ีมีกำ�ลังทรัพย์ เพร�ะ
อุปกรณ์มีร�ค�แพง แต่ทุกวันนี้ก�รผลิต Smart Phone  
เฉลี่ยปีละ 10 กว่�ล้�นเครื่อง 
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เพร�ะฉะน้ันเร�จะพบผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้�ใหม ่
จำ�นวนม�ก ซึง่ไม่เคยผ่�นกระบวนก�รเรยีนรู ้ก�รใช้สร้�งคุณค่� 
ให้กับธุรกิจให้กับชีวิตของตนเองได้ยังไง รู้แต่ว่�เข้�ใช้ Line  
คุยกัน มี Youtube ไว้ดูวิดีโอและส�ม�รถเข้�ไป Comment  
ได้ด้วย และปัญห�เหล่�นี้จะรุนแรงขึ้นเพร�ะจะมีผู้ใช้หน้�ใหม่ 
ที่ไม่รู้กฎกติก�เข้�ม�อีกจำ�นวนม�ก" 

คุณปฐมฯ ได้เสริมว่าการสร้าง Smart User ไม่ควร
มุ่งไปที่สถาบันการศึกษาเท่าน้ัน เพราะน่ันคือการแก้ปัญหา 
ที่ปลายเหตุ ดังนั้นจึงเสนอแนวทางการสร้าง Smart User  
ที่ถูกต้อง 2 แนวทาง ได้แก่

1. ควรเริ่มปลูกฝังโดยสถาบันครอบครัว เพราะเด็ก 
ในปัจจุบันสัมผัสสมาร์ทโฟมต้ังแต่เด็กก่อนที่จะเข้าโรงเรียน 
เสียอีก เพราะฉะนั้นครอบครัวต้องรู้วิธีสอนมารยาทในการใช้  
สอนว่าใช้ยังไงจึงจะเกิดประโยชน์ มีวิธีการพูดคุยกับคน 
ยังไงและต้องมีความรับผิดชอบต่อค�าพูด ต่อการกระท�าของ 
เราในอินเทอร์เน็ต อย่าไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ทรัพย์สิน
ทางปัญญา ซึ่งเป็นการค่อย ๆ ปลูกฝัง น่ันคือการสอนให้มี 
ความรับผิดชอบนั่นเอง

2. สอนให้เห็นโอกาสในการสร้างรายได้ โดยคุณปฐมฯ 
มีความเชื่อว่าถ้าใช้อย่างรับผิดชอบ ใช้อย่างมีส�านึก ใช้แบบ
รู้จักกาลเทศะ ส่ิงเหล่านี้ตามมาเอง เขาจะรู้จักใช้ให้เหมาะสม  
รู้จักวิธีใช้ประโยชน์เพื่อสร้างความสะดวก เช่น การโอนเงิน  
หรอืเกิดการต่อยอดจากโอกาสในการท�าธรุกิจ เช่น T2P มองผ่านๆ  
เหมือน payment gateway ธรรมดา แต่จากการที่สร้าง  
Application ขึ้นมามีชื่อว่า “Deep Pocket” (กระเป๋าหนัก)  

การสนับสนุนของภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัล

คุณปฐมฯ กล่าวต่อว่า ในปัจจุบันการสนับสนุน
ของภาครัฐในเรื่อง Infrastructure หรือด้านไอที ส�าหรับ
ประเทศไทยว่ามีความโดดเด่นหรือไม่นั้นข้ึนอยู ่กับมุมมอง  
หากมองเป็นแท่งถือว่า Infrastructure ของประเทศไทยอยู่ใน 
เกณฑ์ดีเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน แต่ส่ิงที่ส�าคัญ 
คือขาดการเชื่อมโยงส่งผลให้เรามักจะสะดุดได้ง ่าย เช่น  
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ สามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นผลดีต่อธุรกิจ
ต่าง ๆ ได้หลากหลายอยู่ที่การประยุกต์ใช้ ดังนั้น การท�างาน 
ของภาครัฐควรมีความเชื่อมโยงกันเพื่อให้ภาคธุรกิจและ 
การพัฒนาอุปกรณ์ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างสูงสุด 

โดยสร ้ างจากการเป ็น 
ผู ้เล ่นเกมออนไลน์ โดย 
มุมมองของประเทศไทย 
มองว่าเป็นข้อเสีย แต่ขณะท่ี 
ประเทศเกาหลีใต้มองว่า 
เป็นโอกาส โดยทุกวันนี้

ประเทศเกาหลีใต้มี E-Sport มีการแข่งขันเกมเป็นอาชีพ 
เงินรางวัลกว่า 1 ล้านเหรียญ และน�าไปสู่การพัฒนาเกม  
จนในปัจจุบันการส่งออกเกมออนไลน์ของประเทศเกาหลีใต้ 
มีมูลค่ามหาศาล

“กรณีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ส�ม�รถพิมพ์ออกม�เป็น 
โมเดลได้เลยทั้งขน�ดเล็กหรือใหญ่ โดยสภ�พคว�มคงทน 
แข็งแรงข้ึนอยู ่กับวัสดุท่ีใช้ ซึ่งแน่นอนอ�จจะนำ�ไปทำ�ใน 
ส่ิงผิดกฎหม�ยได้ เป็น sex toy แต่ในขณะเดียวกันยงัมอีย่�งอืน่ 
ท่ีทำ�ได้ เช่น เครือ่งกลึง ก�รนำ�ไปใช้ในท�งก�รแพทย์ อวยัวะเทยีม  
หลอดเลือดเทียม ซึ่งตรงนี้จะเกิดประโยชน์อีกม�กม�ย และ 
ก�รที่เร�ถูกควบคุมส่งผลให้ข�ดก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง”

ปัญหาอุปสรรคในการพฒันาเศรษฐกิจดจิิทลัหรือ 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับประเทศไทย

คุณปฐมฯ เหน็ว่าปัญหาส�าคัญคือเรือ่งการขาดบุคลากร 
ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี โดยให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับ 
ปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทยว่า เกิดจาก 
การขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี 
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เช่น โปรแกรมเมอร์ เพราะการผลิตบุคลากรของไทยในด้านนี้ 
เฉล่ียปีละ 20,000 คน แต่ปัญหาใหญ่คือใช้ได้จรงิไม่ถึง 5,000 คน 

“เด็กเก่งเด็กหัวกะทิ พอจบแล้วไปประกอบอ�ชีพ 
อื่นที่ให้ผลตอบแทนดีกว่� เช่น นักบิน นักก�รเงิน เป็นต้น และ 
จ�กนโยบ�ย Startup Thailand ของรัฐบ�ล ส่งผลให้ดึงเด็ก
ที่มีคว�มส�ม�รถไปเป็นเจ้�ของกิจก�รเอง ซึ่งต้องยอมรับว่� 
ไม่ส�ม�รถประสบคว�มสำ�เร็จได้ทุกคน ดังนั้นถือเป็นนโยบ�ย 
ที่ดีแต่ต้องระวังในก�รใช้ ปัญห�คนจึงเป็นเรื่องวิกฤตม�ก  
เมืองไทยยังเดินไม่ถูกท�ง” 

นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเรื่องสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  
ส�าหรับประเทศไทยยังมีการสอบมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒ ิ
วิชาชีพ (TPQI) ที่มีแบบทดสอบเป็นภาษาไทย เราควรใช้ 
มาตรฐานสากลในการประเมนิผล ดังนัน้เมือ่เกิดปัญหาขาดแคลน 
บุคลากรในสาขาทีเ่ก่ียวข้องจงึมคีวามจ�าเป็นต้องหาคนในสาขา 
วิชาชีพอื่นมาทดแทน 

คุณปฐมฯ ได้ให้มุมมองเก่ียวกับการแก้ไขปัญหา 
อุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยไว้  
2 ประการ คือ การเปล่ียนทัศนคติของคนในชาติ (Mindset)   

และการปรบัปรงุกฎระเบียบของประเทศให้เอือ้ต่อการท�าธรุกิจ  
โดยคุณปฐมฯ ได้อธิบายเสริมว่า 

“ทีส่ำ�คัญต้องเปล่ียนทัศนคตขิองคนในชาต ิ(Mindset)  
ให้มองเทคโนโลยีเป ็นลู ่ท�งในก�รพัฒน�ประเทศ เช ่น  
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ห�กคิดว่�เครื่องนี้ดีจะก่อให้เกิดก�รพัฒน�
และก�รเปล่ียนแปลงม�กม�ยท้ังอุตส�หกรรมก�รผลิต  
ก�รแพทย์ อุตส�หกรรม ส�ม�รถนำ�ไปทำ�ต้นแบบต่�ง ๆ  
ม�กม�ย ควรส่งเสริมให้เกิดก�รใช้ โดยอ�จแนะนำ�ให ้
ทุกโรงเรียนใช้ แต่ห�กคิดว่�เอ�ไปผลิตปืน ผลิตสินค้� 
ผิดกฎหม�ย เร�ต้องห้�ม นีคื้อ Digital Mindset ซึง่ประเทศไทย 
ยงัมน้ีอย โดยอปุกรณ์ใหม่ๆ ต่�งๆ เหล่�นีม้กี�รใช้ง�นหล�กหล�ย 
กว่�ท่ีคิด  เพร�ะฉะนัน้เร�ต้องคิดในเชิงบวกว่�เอ�ไปทำ�อะไรได้” 

“สำ�หรับ เรื่องกฏระเบียบของประเทศ ก่อนอื่น
ต้องยอมรับก่อนว่� Digital Economy ค่อนข้�งใหม่ เร�ไม่ม ี
บุคล�กร ต้องพึ่งพ�ต่�งช�ติค่อนข้�งม�ก แต่ยังคงติดขัด 
เรื่องกฎระเบียบ เช่น ก�รจ้�งบุคล�กร พบว่�ประเทศไทย 
มี พ.ร.บ. แรงง�นที่ไม่ทันสมัย  เรื่อง AirBNB (ก�รให้เช่�ที่พัก 
ทีว่่�งๆ อยูผ่่�นออนไลน์) ซึง่ถือเป็น Sharing Economy ทีส่ำ�คัญ 
คู่กับ Digital Economy แต่ติดปัญห�กฎหม�ย พ.ร.บ. ควบคุม 
อ�ค�ร พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2478  หรอืเรือ่ง Uber  
(ผู้ให้บรกิ�รแทก็ซี ่โดยมรีถแทก็ซีข่องตนเองและใช้ก�รเรยีกผ่�น
แอปฯ บนสม�ร์ทโฟน) พบว่� ขัดกับ พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522  
ซึ่งในอดีตยังไม่มี Sharing Economy กฎหม�ยจึงไม่ทัน 
ต่อก�รเปล่ียนแปลงในปัจจบัุน โดยก�รขจดัปัญห�อปุสรรคต่�ง ๆ   
เหล่�นี้นั้นส่ิงที่ทำ�ได้และเร็วและเป็นรูปธรรมคือก�รแก้ไข 
กฎหม�ย เช่นปัจจุบันมี พ.ร.บ. อำ�นวยคว�มสะดวก มีนโยบ�ย  
Open Data” 
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การสนับสนุนของภาครัฐที่ตอบสนองความ
ต้องการของภาคเอกชน

คุณปฐมฯ กล่าวว่า ความต้องการของภาคเอกชน 
จากการสนับสนุนของภาครัฐ ส่ิงที่ส�าคัญที่สุดคือการสร้าง 
สภาพแวดล้อมในการท�าธุรกิจให้เป็น Digital นโยบายส�าคัญ 
ของภาครัฐควรมองให้เกิดผลในระยะยาวและมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล ไม่ควรมองถึงผลการด�าเนินการในระยะส้ัน  
(Quick Win) แต่ไม่มีความมั่นคง ยั่งยืนในอนาคต

“ในปัจจุบันประเทศไทยกำ�ลังดำ�เนินนโยบ�ย Digital  
Thailand แต่ก�รสร้�งสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ธุรกิจที่เอื้อ 
ให้มคีว�มเป็น Digital ถือว่�มคีว�มสำ�คัญอย่�งม�ก รฐับ�ลไม่ควร 
มองแต่นโยบ�ยที ่Quick Win หรอืเป็นผลสำ�เรจ็ทีจ่บัต้องได้ง่�ย
เห็นชัดเจนเพียงอย่�งเดียว เช่น ย�ยเม้�ส์เคยข�ยกะปินำ้�ปล� 
อยู่ในตล�ด วันนี้ส�ม�รถข�ยในออนไลน์  สำ�เร็จแล้ว 1 ร�ย 
มันไม่ใช่เศรษฐกิจดิจิทัล สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นคือดูผลิตภัณฑ์ก่อน  
ถ้�อย�กข�ยกะปินำ้�ปล�ผ่�นออนไลน์ ไปตล�ดโลกได้ ก่อนอื่น
คือต้องควบคุมคุณภ�พก่อน มีกระบวนก�ร  สร้�งคว�มมั่นใจ 
ให้ผู ้บริโภค แพ็คเกจ ให้คนมีคว�มรู ้เรื่องก�รจัดส่งและ 
ก�รจัดก�รเรื่องภ�ษี”

“ปัจจุบันก�รทำ�ธุรกิจของประเทศไทยไม่เอื้อต่อ 
คว�มมั่นใจของผู้บริโภค เนื่องจ�กข้อจำ�กัดของแหล่งซื้อจำ�กัด 
ห�กเป็นก�รข�ยแบบออนไลน์มักพบว่�ร�ค�ไม่เป็นธรรม  
ในขณะที่ Alibaba มีสินค้�ต�มต้องก�รและร�ค�เป็นธรรม
ต่อผู้บริโภค เพร�ะประเทศจีนสร้�งสภ�พแวดล้อม คุณภ�พ 
สินค้� ก�รควบคุมคุณภ�พ ร�ค� ก�รขนส่ง อย่�งครบวงจร  
หรอืกรณีประเทศสิงคโปร์ทำ�แบบเดียวกัน ตอนนีค้นข�ยม�จ�ก 
สิงคโปร์ เพร�ะว่�สภ�พแวดล้อมดี รัฐบ�ลมีก�รส่งเสริม 
คุณภ�พในก�รขนส่ง” 

คุณปฐมฯ กล่าวเสริมว่า ส�าหรับประเทศไทยปัจจุบัน 
ภาครัฐท�า Payment ID แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ผู ้บริโภค 
ทีม่ปีระสบการณ์ E-commerce มเีพยีงร้อยละ 51 และเป็นการ 

เข้าไปดูสินค้าผ่าน Facebook ขายสินค้า เช่น เส้ือผ้าผ่าน  
Facebook เป็นหลัก แต่ยังไม่มีกระบวนการตรวจสอบสินค้า 
หรือข้ันตอนการจัดส่งมารองรับ ท�าให้ผู้บริโภคไม่สามารถ 
ตรวจสอบสินค้าได้ จงึเกิดปัญหาสินค้าไม่ตรงตามความต้องการ  
และไม่มีระบบการคืนสินค้า ซึ่งแตกต่างกับ Amazon  
ท่ีมีกระบวนการครบทุกข้ันตอนต้ังแต่กระบวนการส่ังซื้อ 
จนถึงการรับของอย่างครบวงจร ซึ่งคือข้อแตกต่างที่ส�าคัญ  
ดังนั้นรัฐบาลควรแก้ไขปัญหาเหล่านี้เพราะในอนาคตธุรกิจ  
E-commerce จะเติบโตอีกมาก

คุณปฐมฯ ได ้ให ้ความเห็นเ ก่ียวกับมุมมองของ 
ภาคเอกชนต่อเศรษฐกิจดิจิทัล ว่าปัจจุบันภาคเอกชนได้มีการ 
หารือเก่ียวกับเรื่องดังกล่าวเสมอ แต่ปัญหาที่ส�าคัญของ 
ภาคเอกชนคือแต่ละองค์กรมักมองเฉพาะธุรกิจของตนเอง 
มากจนเกินไป โดยไม่ได้มองในภาพรวมว่าควรแก้ไขอย่างไร  
หรอืให้ภาครฐัสนบัสนนุในทศิทางใดทีอ่งค์กรจะได้รบัประโยชน์  
อาจจะไม่ทางตรงแต่เป็นทางอ้อม 

15

50 %

$
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และระบบต่างๆ ท�าให้องค์กรมกีารเก็บข้อมลูต่างๆ อย่างมากมาย 
มหาศาลแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน และองค์กรที่ให้ความส�าคัญ 

กับข้อมูลเหล่านี้ก็ย่อมรู้จักที่จะใช ้
หรืออภิมหาข้อมูลเหล่าน้ีมาใช้ใน 
การตัดสินใจเพื่อให้เกิดประโยชน์ 
ต่อองค์กร ซึง่มงีานวจิยัชีอ้อกมาแล้ว   
เหมือนกันครับว ่า องค ์กรท่ีให ้
ความส�าคัญกับข้อมลูในการตัดสินใจ  
หรอืเป็นลักษณะ Data - Driven นัน้ 
จะมีผลการด�าเนินงานที่ ดีกว ่า 
องค์กรที่ไม่ได้ให้ความส�าคัญแก ่
ข้อมูล (รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร; 
Big Data หรือ อภิมหาข้อมูล,  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)” 

คุณปฐมฯ ยังกล่าวเสรมิว่า 
ในปัจจุบันภาคเอกชนมองเรื่อง Internet of Things (IOT)  
ว่าควรมกีารด�าเนนิการแบบ Top-Down หากภาครฐัมโีครงการ 
จะสร้าง Smart City หรือสร้าง Smart Campus ย่อมเป็น 
สัญญาณต่อภาคเอกชนในการพัฒนาธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น 
ประเทศสิงคโปร์เป็น Smart National ประเทศมีมุมมอง 
เก่ียวกับเรื่องระบบเซ็นเซอร์ เพื่อเป็นการดูแลผู้สูงอายุในบ้าน 
โดยหากพบว่าภายใน 3 ช่ัวโมงไม่มีการเคล่ือนไหวจะส่ง 
รถฉุกเฉิน ซึ่งต่าง ๆ  เหล่านี้จะเกิดการต่อยอดของภาคธุรกิจ 
เพื่อตอบสนองนโยบาย เพราะฉะนั้นประเทศไทย หากรัฐบาล
ประกาศ Digital Thailand แต่ไม่เห็นภาพอย่างชัดเจน 
การลงทุนย่อมไม่เกิดขึ้น 

เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยในอีก  20  ป ี
ข้างหน้า

ที่มา : shutterstock

 “The Internet of Things (IOT) คือ เทคโนโลยี 
อินเทอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เช่น  โทรศัพท์ 
มือถือ รถยนต์ ตู ้เย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน  
โดยเครื่องมือต่างๆ จะสามารถเชื่อมโยงและส่ือสารกันได้ 
โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ในอนาคตผู้บริโภคทั่วไปจะเริ่ม 
คุ้นเคยกับเทคโนโลยท่ีีท�าให้พวกเขาสามารถควบคุมส่ิงของต่างๆ  
ทัง้จากในบ้านและส�านักงานหรอืจากทีไ่หนก็ได้ เช่น การควบคุม 
อุณหภูมิภายในบ้าน การเปิดปิดไฟ ไปจนถึงการส่ังให ้
เครื่องท�ากาแฟ เป็นต้น” 

“ส่วน Big Data นัน้ถ้าแปลเป็นไทยคงจะเป็น "อภมิหา 
ข้อมูล หรือข้อมูลท่ีมากมายมหาศาล" ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ 
ที่เกิดข้ึนเนื่องจากในปัจจุบันด้วยพัฒนาการของเทคโนโลย ี
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บทความประจำาฉบับ

* บทคว�มนี้ได้รับคว�มอนุเคร�ะห์ข้อมูลจ�กส่วนเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร สำ�นักวิเคร�ะห์โครงก�รลงทุนภ�ครัฐ สศช.
** เรียบเรียงโดยน�ยตฤตณัย นพคุณ นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�ร/น�งส�วมณฑ์ชนก มณีโชติ นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนปฏิบัติก�ร  
 สำ�นักประเมินผลและเผยแพร่ก�รพัฒน� สศช.

บทความประจำาฉบับ

นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพทาง 
เศรษฐกิจของประเทศ 

นโยบายรัฐบาลภายใต้การบริหารราชการแผ่นดิน  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติ 
แห่งชาติ เมือ่วันที ่12 กันยายน 2557 ทีผ่่านมานัน้ ได้ก�าหนดให้ 
เศรษฐกิจดิจิทัลเป็นหนึ่งในนโยบายการเพิ่มศักยภาพทาง 
เศรษฐกิจของประเทศ ข้อที่ 6 ในประเด็น  ข้อ 6.18  “ส่งเสริม 
ภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล 
ให้เริ่มขับเคล่ือนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะท�าให้ทุกภาคเศรษฐกิจ 
ก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้”

จากแนวนโยบายดังกล่าว คณะรัฐมนตรีจึงได้อนุมัติ 
หลักการร่างพระราชบัญญติัคณะกรรมการดิจทิลัเพือ่เศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุง 
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม  
2557 โดยมีสาระส�าคัญเป็นการก�าหนดให้มีคณะกรรมการ
ดิจทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติข้ึนตามกฎหมาย รวมทัง้ 
ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการภายในกระทรวงเทคโนโลยี 

หัวใจสำ�คัญเพื่อขับเคลื่อนนโยบ�ยเศรษฐกิจดิจิทัล 

สู่ก�รปฏิบัติ

“แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่อเศรษฐกิจและสังคม”

สำ�นักวิเคร�ะห์โครงก�รลงทุนภ�ครัฐ* สำ�นักประเมินผลและเผยแพร่ก�รพัฒน�**

จากการท่ีรฐับาลกำาหนดให้นโยบายการเพิม่ศกัยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีสำาคัญ คือ การส่งเสรมิภาคเศรษฐกิจดจิิทัล  
(Digital  Economy)  และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง  การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้เกิดผล 
ในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง  จึงจำาเป็นต้องจัดทำาแผนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในระยะยาวเพื่อให้เศรษฐกิจไทยสามารถแข่งขันในโลก 
สมัยใหม่ได ้โดยแผนการพฒันาดงักลา่วจะตอ้งครอบคลมุเรือ่งของการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานทางดจิิทัล ไอที และระบบสารสนเทศ  
เพือ่ช่วยเพิม่มูลค่าให้กับเศรษฐกิจ การใช้ดจิิทัลรองรับการให้บรกิารของภาคธุรกิจการเงนิและธุรกิจบรกิารอืน่ ตลอดจนการใช้ดจิิทัล 
เพือ่รองรบัการผลติสนิค้าอตุสาหกรรม การพฒันาเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ และการปรบัปรงุบทบาทและภารกิจของหน่วยงานท่ีรบัผดิชอบ 
โดยตรงเพื่อดูแลและผลักดัน รวมท้ังจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนอย่างจริงจัง

สารสนเทศและการส่ือสารให้มีหน้าที่ในการพัฒนา ส่งเสริม  
และสนับสนุนให้เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถเพิ่มศักยภาพ 
ทางเศรษฐกิจได้ตามนโยบายท่ีรฐับาลก�าหนดไว้ และเปล่ียนช่ือ  
“กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เป็น กระทรวง 
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” 

นอกจากนี้ ยังได้มีการประกาศระเบียบส�านักนายก 
รัฐมนตรีว ่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อ 
เศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2558 ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 132  
ตอนพิเศษ 53 ง วันที่ 6 มีนาคม 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการ
เตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็น 
การขับเคล่ือนการพัฒนาดิจิทัลของประเทศตามนโยบาย 
ท่ีได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รวมถึงเป็นการเตรียม 
ความพร้อมระหว่างการจดัท�ากฎหมายว่าด้วยการพฒันาดิจทิลั 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเสนอต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ
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และเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 คณะรัฐมนตร ี
ได้มีมติมอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสารจดัท�า “แผนพฒันาดจิิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม” 
แทนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ 
ประเทศ ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการ 
เตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีมติเห็นชอบ 
ต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ 
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561)  
พร้อมทัง้มข้ีอคิดเหน็/ข้อเสนอแนะให้กระทรวงฯ น�าไปปรบัปรงุ  
(ร่าง) แผนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนน�าเสนอคณะรัฐมนตรี 

ทั้งนี้ เมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2559 คณะรัฐมนตรี 
ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ 
สังคม และ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี  
(พ.ศ. 2559 - 2561) ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสารเสนอ เพื่อเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคล่ือน 
การพฒันาประเทศทีย่ัง่ยนื โดยใช้เทคโนโลยดิีจทิลั และมอบหมาย 
ให้กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเป็นหน่วยงาน 
หลักในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาทั้ง 2 ฉบับ รวมทั้งจัดท�าแผน 
ปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ และ/หรือ 
รายวาระ (Agenda - Based) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(ร่าง) แผนพฒันาดจิิทลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม 
และ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี  
(พ.ศ. 2559 - 2561)

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได ้
จัดท�า (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ 
(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561)  
จัดท�าข้ึนภายใต้กระบวนการระดมความคิดเห็นจากกลุ่ม 
ผู้มส่ีวนได้เสียทัง้จากภาคเอกชน ภาควชิาการ ภาคประชาสังคม  
และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้แผนที่สอดคล้องกับสถานการณ ์
และความต้องการของทุกภาคส่วน สามารถแปลงสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ แนวคิดพื้นฐานของร่างแผนฯ  
จะเน้นการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารและเทคโนโลย ี
ดิจิทัลเป็นเครื่องมือหรือกลไกหลักในการขับเคล่ือนการพัฒนา 
เศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อสร้างโอกาส ในการเข้าถึงองค์ความรู้  
และบริการดิจิทัลในด้านต่างๆ อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง  
โดยแผนทั้งสองฉบับมีสาระส�าคัญดังนี้ 

1. แผนพฒันาดจิทัิลเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม พ.ศ. ....
วิสัยทัศน์ของการขับเคล่ือนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจ 

และสังคมดิจิทัล ด้วยการปฏิรูปประเทศไทยสู ่ Digital  
Thailand” โดยที่ “Digital Thailand” หมายถึง ประเทศไทย 
ที่สามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล 
อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม  
ข้อมลู ทนุมนษุย์ และทรพัยากรอืน่ใด เพือ่ขับเคล่ือนการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และ 
ยั่งยืน

การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมดิจทิลัของประเทศไทย  
มุง่เน้นการพฒันาระยะยาวอย่างยัง่ยนื สอดคล้องกับการจดัท�า 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แต่เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ ดังนัน้ แผนพฒันาดิจทิลัเพือ่เศรษฐกิจ 
และสังคมจึงก�าหนดทิศทางการพัฒนาและเป้าหมายออก 
เป็น 4 ระยะคือ

ระยะท่ี 1 (1 ปี 6 เดือน) : Digital Foundation  
ประเทศไทยลงทุนและสร้างฐานรากในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมดิจิทัล

ระยะท่ี 2 (5 ปี) : Digital Thailand Inclusion  
ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมดิจิทัลตามแนวประชารัฐ 

ระยะท่ี 3 (10 ปี) : Full Transformation ประเทศไทย 
ก้าวสู่การเป็น Digital Thailand ที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์
จากนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ 

ระยะที่ 4 (10-20 ปี) : Global Digital Leadership   
ประเทศไทยอยู ่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว สามารถใช้ 
เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม 
อย่างยั่งยืน
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แผนพฒันาดิจทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสังคมระบุเป้าหมาย 
การพัฒนาใน 4 มิติหลัก คือ เศรษฐกิจ สังคม ทุนมนุษย์ และ
ภาครัฐ ดังนี้

1) ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน  
World Competitiveness Scoreboard อยู่ในกลุ่มประเทศ 
ที่มีการพัฒนาสูงสุด 15 อันดับแรก

2) อุตสาหกรรมดิจิทัลมีส่วนส�าคัญในการขับเคล่ือน 
ประเทศไทยสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง โดยสัดส่วนมูลค่า 
อุตสาหกรรมดิจิทัลต่อ GDP เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 25

3) ประชาชนทุกคนต้องสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 
ความเร็วสูงอันถือเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานประเภทหนึ่ง

4) อันดับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสารของประเทศในดัชนี ICT Development Index (IDI)  
อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุด 40 อันดับแรก

5) ประชาชนทุกคนมีตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ  
ทกัษะในการใช้เทคโนโลยดิีจทิลัให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ 
(Digital Literacy) 

6) อนัดับการพฒันาด้านรฐับาลดิจทิลั ในการจดัล�าดับ 
ของ UN e-Government rankings อยู่ในกลุ่มประเทศที่มี 
การพัฒนาสูงสุด 50 อันดับแรก

เพื่อให้วิสัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลบรรลุผล แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ 
เศรษฐกิจและสังคมจึงได้ก�าหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา  
6 ด้านคือ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 
ประสทิธิภาพสงูให้ครอบคลมุท่ัวประเทศ มุง่พฒันาโครงสร้าง 
พืน้ฐานดิจทิลัประสิทธภิาพสูง ทีป่ระชาชนทกุคนสามารถเข้าถึง 
และใช้ประโยชน์ได้แบบทกุที ่ทกุเวลา โดยก�าหนดให้เทคโนโลยี 
ทีใ่ช้มคีวามเรว็พอเพยีงกับความต้องการ และให้มรีาคาค่าบรกิาร 
ทีไ่ม่ได้เป็นอปุสรรคในการเข้าถึงบรกิารของประชาชนอกีต่อไป  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลย ี
ดจิทัิล กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดยผลักดันให้ภาคธรุกิจไทย 
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการลดต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ  
เพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่ 
การแข่งขันเชงิธรุกิจรปูแบบใหม่ในระยะยาว นอกจากนี ้ยทุธศาสตร์ 
ยังมุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศส�าหรับธุรกิจดิจิทัล เพื่อเสริม 
ความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทย ที่จะส่งผล 
ต่อการขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจ้างงานของไทย 
อย่างยั่งยืนในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล มุ่งสร้างประเทศไทยท่ีประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกร ผู้ท่ีอยู ่ในชุมชนห่างไกล ผู้สูงอายุ  
ผู้ด้อยโอกาส และคนพกิาร สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก 
บริการต่างๆ ของรัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มีข้อมูล องค์ความรู้ 
ทัง้ระดับประเทศและระดับท้องถ่ินในรปูแบบดิจทัิลท่ีประชาชน 
สามารถเข้าถึงและน�าไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก  
และมีประชาชนที่รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และมีทักษะในการใช ้
ประโยชน์จากเทคโนโลยดิีจทิลัอย่างมคีวามรบัผิดชอบต่อสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล มุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐท้ังส่วนกลางและส่วน 
ภูมิภาค ให้เกิดบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชน
สามารถเข้าถึงบรกิารได้โดยไม่มข้ีอจ�ากัดทางกายภาพ พืน้ที ่และ
ภาษา น�าไปสู่การหลอมรวมการท�างานของภาครัฐเสมือนเป็น
องค์กรเดียว นอกจากนี ้รฐับาลอจัฉรยิะในอนาคตจะเปิดโอกาส
ให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการก�าหนดแนวทางการพฒันาสังคม
และเศรษฐกิจ การบริหารบ้านเมือง และเสนอความคิดเห็น 
ต่อการด�าเนินงานของภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาก�าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุค
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ให้ความส�าคัญกับการพัฒนา 
บุคลากรวยัท�างานทกุสาขาอาชพี ทัง้ในบุคลากรภาครฐั ภาคเอกชน  
ให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
อย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพและการพัฒนาบุคลากร
ในสาขาเทคโนโลยดิีจทิลัโดยตรง ให้มคีวามรูค้วามสามารถและ 
ความเชีย่วชาญเฉพาะด้านในระดับมาตรฐานสากล เพือ่น�าไปสู่ 
การสร้างและจ้างงานท่ีมีคุณค่าสูงในยุคเศรษฐกิจและสังคม 
ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน

นอกจากนี ้ ในระยะยาว โครงสร้าง
พื้นฐานอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ 
จะกลายเป ็นสาธารณูปโภค 
ข้ันพืน้ฐาน เช่นเดียวกับ ถนน ไฟฟ้า  
น�้ าประปา ที่สามารถรองรับ
การเชื่ อมต ่อของทุกคนและ 
ทุกสรรพสิ่ง
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ยุทธศาสตร ์ ท่ี 6 สร ้างความเชื่อมั่นในการใช ้
เทคโนโลยีดจิทัิล มุง่เน้นการมกีฎหมาย กฎระเบียบ กติกาและ 
มาตรฐานทีม่ปีระสิทธภิาพทนัสมยัและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
สากล เพื่ออ�านวยความสะดวก ลดอุปสรรค เพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการประกอบกิจกรรมและทางธรุกรรมออนไลน์ต่างๆ รวมถึง
สร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่น และคุ้มครองสิทธ ิ
ให้แก่ผู ้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วน เพื่อรองรับ 
การเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้งานที่เพิ่มข้ึน 
ในอนาคต 

2. แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 
2559 - 2561) 

วิสัยทัศน์สู่การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล คือ “ใน 3 ปี 
ข้างหน้า ภาครัฐไทยจะยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ม ี
การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มกีารด�าเนนิงานแบบอจัฉรยิะ  
ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางและขับเคล่ือนให้
เกิดการเปล่ียนแปลงได้อย่างแท้จริง” อันประกอบด้วย  
4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุ ทธศาสตร ์ ก า รพัฒนาและยกระดั บขี ด 
ความสามารถรองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล คือ การพัฒนา 
ขีดความสามารถรองรับเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานภาครัฐ 
ซึ่งครอบคลุม 4 มาตรการ ได้แก่ การบูรณาการข้อมูลภาครัฐ  
การยนืยนัตัวตนและการบรหิารจดัการสิทธ ิการให้ข้อมลูการรบัฟัง 
ความคิดเห็น โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์  
และยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

2.  ยุทธศาสตร ์การยกระดับคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชน คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ด้วยงานบริการดิจิทัลของภาครัฐครอบคลุม 2 มาตรการ  
ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือและการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน

3. ยุทธศาสตร์การยกระดับขีดความสามารถในการ 
แข่งขันของภาคธุรกิจ คือการยกระดับงานบริการภาครัฐ 
เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพความถูกต้อง รวดเร็ว  
ซึ่งครอบคลุม 6 มาตรการ ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพ 
ภาคการเกษตร การท่องเทีย่ว การลงทนุ การค้า (น�าเข้า/ส่งออก)  
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และภาษีและรายได้

4. ยุทธศาสตร์การยกระดับความมั่นคงและเพิ่ม 
ความปลอดภัยของประชาชน คือการยกระดับงานบริการ 
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการด�าเนินชีวิตของประชาชน 

โดยครอบคลุม 4 มาตรการ ได้แก่ ความปลอดภัยสาธารณะ  
การบริหารจัดการชายแดน การป้องกันภัยธรรมชาติ และ 
การจัดการในภาวะวิกฤต

มาตรการเพื่อการขับเคล่ือนสู่รัฐบาลดิจิทัล
ท้ังนี้ ได้มีการจัดล�าดับความพร้อมของมาตรการ 

เพือ่การขับเคล่ือนสู่รฐับาลดิจทิลั โดยพจิารณาจากผลการวเิคราะห์ 
เชิงกว้าง และเชิงลึก ซึ่งมาตรการส�าคัญที่มีความพร้อมใน 
ระยะต้นมีทั้งสิ้นรวม 11 มาตรการดังต่อไปนี้ 

1. การบูรณาการข้อมูลผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลาง
2. โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์
3. ยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ 
4. การให้บรกิารความช่วยเหลือแบบบูรณาการในเชงิรกุ
5. การบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร
6. การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคลผ่านการบูรณาการ
7. การบูรณาการงานบรกิารด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน
8. การส่งเสริม SME แบบบูรณาการเชิงรุกเพื่อส่งเสริม 

 การเติบโต
9. ระบบภาษีบูรณาการข้ามหน่วยงานแบบครบวงจร

10. การให้ทุกข้อมูลงานบริการผ่านจุดเดียวโดยมีผู้รับ 
 บริการเป็นศูนย์กลาง

11. การบูรณาการด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร
มาตรการส�าคัญที่มีความพร้อมในล�าดับถัดไป ซึ่งควร 

ได ้รับการผลักดันอย่างสม�่าเสมอเพื่อให ้เกิดการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 

1. การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิโดยใช ้  
 Smart Card หรือผ่านบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลาง

2. การแก้ไขเรื่องร้องเรียนและการเข้าถึงความต้องการ 
 ในเชิงรุก

3. การบูรณาการการน�าเข้าส่งออกแบบครบวงจร
4. การรักษาความปลอดภัยสาธารณะในเชิงรุกโดยใช้ 

 เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
5. การประเมนิความเส่ียงผู้โดยสารข้ามแดนล่วงหน้าและ 

 พิสูจน์ตัวตนผ่านช่องทางอัตโนมัติส�าหรับผู้โดยสาร
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6. การบูรณาการข้อมูลเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ
7. การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 เพื่อบริหารจัดการในภาวะวิกฤต
จากมาตรการทีม่คีวามส�าคัญทัง้ 18 มาตรการท่ีต้องเร่ง 

ด�าเนินการ ส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  
ซึ่งมีภารกิจขับเคล่ือนและสนับสนุนงานด้านอิเล็กทรอนิกส ์
ภาครฐั จงึควรเป็นหน่วยงานกลางในการขับเคล่ือนและติดตาม
การด�าเนินการของหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องตามแผน ฯ 

หน่วยงานขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
สู่การปฏิบัติ

หน ่วยงานหลักในการพัฒนาระบบ ICT ของ
ประเทศไทยในภาพรวมน้ัน ได้แก่ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร โดยจะเป็นหน่วยงานหลักมีหน้าที ่
พัฒนาและบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารของประเทศ เสนอแนะและน�านโยบายของรัฐบาล 
มาด�าเนินการจัดท�าเป ็นแผนยุทธศาสตร ์  แผนแม ่บท  
แผนปฏบิตักิาร เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในทุกภาคส่วน

ทั้งนี้  การขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
สู่การปฏิบัติของกระทรวงกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร จะมหีน่วยงานภายใต้การก�ากับดูแลทีจ่ะน�าไปสู่ 
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ดังนี้ 

1. ส�านักงานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
(สรอ.) ท�าหน้าที่หลักในการขับเคล่ือนในการส่งเสริมและ 
สนับสนุนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)  
สนับสนุนให้เกิดบริการออนไลน์ภาครัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสและ 
ความเท่าเทยีมของประชาชนในการใช้บรกิารภาครฐั เพิม่ความมัน่คง 
ปลอดภัยจากบริการอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมและสนับสนุน 
การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะความเชี่ยวชาญ 
ด้านระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ มีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ 
ได้แก่

1) บรกิารเครอืข่ายสือ่สารข้อมลูเช่ือมโยงหน่วยงาน 
ภาครฐั (Government Information Network - GIN) เพือ่ลด 
ความซ�า้ซ้อนในการใช้งานเครอืข่ายของภาครฐั โดยการส่งเสรมิ 
และผลักดันให้มีหน่วยงานรัฐเข้าร่วมใช้เครือข่ายกลางมากข้ึน 
ปัจจบัุนมรีะบบบรกิารบนเครอืข่ายจ�านวน 8 ระบบ ตัวอย่างเช่น  

ระบบ GFMIS, ระบบ CABNET ของส�านักเลขาธิการ 
คณะรฐัมนตร ีระบบ National Single Window ของกรมศุลกากร  
และระบบ GSMS ของส�านักงาน ก.พ.ร. เป็นต้น

2) บริการระบบ Cloud (Government Cloud  
Services) เพื่อลดความซ�้าซ้อนงบประมาณลงทุนโดยใช ้
ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน เช่น บูรณาการและ 
ติดตามข้อมลูการรบัจ�าน�าข้าว การจดัการกองทุนพฒันาบทบาท 
ของสตรี และตรวจสอบโครงการตามแผนยุทธศาสตร์บริหาร 
จัดการน�้า เป็นต้น

3) บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อ 
การสือ่สารในภาครฐั (MailGoThai)  เพื่อมุ่งเน้นให้ข้าราชการ 
และพนักงานของรัฐใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีระบบ
อยู่ในประเทศไทย 

4) ระบบบริหารจัดการภัยคุกคามทางสารสนเทศ 
ภาครัฐ (Government Monitoring) เพื่อตรวจสอบติดตาม
สถานะความมัน่คงปลอดภยัทางสารสนเทศของ e-Government  
ช่วยให้ทราบถึงการโจมตีและสามารถรับมือกับภัยที่เกิดข้ึนได้
ทันท่วงที 

5) โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต ์กลางบริการ
อเิลก็ทรอนิกส์ภาครฐั (Government e-Portal) เป็นช่องทาง 
หรอืระบบกลางในการเข้าถึงข้อมลูและ e-Services ของภาครฐั  
เช่น ระบบตรวจสอบข้อมูลคนล้มละลายของกรมบังคับคดี  
ระบบสอบถามข้อมูลด้านกฎหมายของส�านักงานอัยการสูงสุด  
และระบบสอบถามร้องเรยีนด้านภาษีของกรมสรรพากร เป็นต้น

6) โครงการขยายผลการด�าเนินการระบบสนับสนุน 
การแลกเปลีย่นข้อมลูระหว่างระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์
ของหน่วยงานภาครัฐ (e-Saraban) ซึ่งเป็นต้นแบบของ 
การบูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
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7) โครงการยกระดบัขดีความสามารถและพฒันาฐาน 
ข้อมลูบคุลากร ICT ภาครฐั (ICT Training) เป็นการด�าเนินการ 
เพือ่ส่งเสรมิให้เกิดความรูค้วามเข้าใจด้านรฐับาลอเิล็กทรอนกิส์ 
แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนทักษะด้านการบริหาร 
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับผู ้บริหารเทคโนโลยี 
สารสนเทศระดับสูง 

8) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริการ 
ภาครฐัโดยใช้ประโยชน์จากบัตรประจ�าตัวประชาชน (Smart  
Citizen Info.) เป็นการสร้างกลไกในการบูรณาการข้อมูล 
ของหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องกับการให้บรกิารประชาชน โดยใช้เลข  
13 หลัก ในบัตรประจ�าตัวประชาชนแบบ Smart Card ให้สามารถ 
น�าบัตร Smart Card ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล 
และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากภาครัฐ เช่น ด้านสาธารณสุข  
การศึกษา การเกษตร การขนส่ง และแรงงาน เป็นต้น 

1) โครงการ Thailand National Root CA เพือ่ช่วยให้ 
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่รับรองตัวบุคคลทางออนไลน ์
ซึ่งออกโดยผู้ให้บริการต่างรายกัน สามารถท�างานร่วมกันได้ 
และเป็นศูนย์กลางท่ีสร้างความเช่ือมั่นในการเช่ือมโยงระบบ
กับต่างประเทศ 

2) โครงการศูนย์ประสานการรกัษาความมัน่คงระบบ
คอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ThaiCERT) เพื่อแก้ไขปัญหาภัย
คุกคามด้านสารสนเทศที่เกิดข้ึนบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีรูปแบบ 
ของภัยคุกคามซับซ้อนและแปลกใหม่ตามการเปล่ียนแปลง 
ของเทคโนโลยี 

3) โครงการ Trusted Electronic Document  
Authority (TeDA) เพือ่สร้างกลไกท่ีสามารถเป็นหน่วยงานกลาง 
ในการก�าหนดมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส ์
ได้อย่างมัน่คงปลอดภยั สามารถยนืยนัตัวตนของผู้ลงลายมอืชือ่ 
 ได้อย่างมั่นคงปลอดภัย 

4) โครงการศูนย์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร (ICT Law Center) เพื่อเป็นศูนย์กลาง 
ของแหล่งข้อมลูและเผยแพร่ความรูเ้ก่ียวกับกฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

5) โครงการ E-Transaction Standards (ระบบ  
Messaging Repository) เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและ 
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่าง 
หน่วยงานในประเทศและระหว่างประเทศ 

6) โครงการ Thailandmall.net เพื่อเป็นช่องทาง 
ในการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างเว็บไซต์ e-Commerce ของ 
กลุ่ม SMEs และ OTOP ที่ช่วยให้ผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ 
สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว สะดวก โดยมีระบบสนับสนุน 
ให้สามารถท�าธุรกิจผ่านทางออนไลน์ได้อย่างมั่นคงปลอดภัย
และได้รับการยอมรับในระดับสากล

7) โครงการจดัต้ัง PMO เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงาน 
ของ National Single Window (NSW) โดยหน่วยงาน PMO 
มีศูนย์สาธิตและส่งเสริมการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เพือ่การน�าเข้า ส่งออกและโลจสิติกส์ จะมรีปูแบบการปฏบัิติงาน 
เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับภาครัฐและเอกชน 

2. ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) (สพธอ.) เป็นหน่วยงานหลักท�าหน้าที่ 
ด�าเนินการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการท�าธรุกรรมทาง
อเิล็กทรอนกิส์ให้มคีวามน่าเชือ่ถือ สร้างโอกาส และความเท่าเทียม 
ให้กับทุกคน โดยด�าเนินการศึกษา วิจัย และสนับสนุน 
การด�าเนินงานของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง เพื่อช่วยในการพัฒนา ส่งเสริม  
สนับสนุน การท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้ม ี
จ�านวนเพิ่มสูงข้ึน รวมถึงให้บริการทางวิชาการที่เก่ียวข้องกับ 
การท�าธรุกรรมทางอเิล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย โดยท�าหน้าท่ี 
วางรากฐานกฎหมายของการต่อยอดเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล  
มีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้



เมษายน -มิถุนายน 2559 31

8)  โ ค ร ง ก า รจั ด เ ก็ บ
ข้อมูลสถิติการท�าธุรกรรมทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Transaction  
Statistic) เพื่อให้ประเทศไทย 
มีข้อมูลที่จ�าเป็นและเพียงพอต่อ 
การประเมินวัดสถานภาพและ 
ความก้าวหน้าในด้านธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ท่ีมี 
ความถูกต้องน่าเชื่อถือ มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอต่อการ
ใช้งาน สามารถน�าไปใช้ประกอบ 
การก�าหนดนโยบายแผนงานและ
การวางแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์
ของประเทศ รวมถึงการวางแผน 
ในภาคธุรกิจได ้  และน�าไปใช ้ 
เป ็นเครื่องชี้วัดสถานภาพและ
ศักยภาพด้านการท�าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย 

โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ไปสู่ตลาดโลกได้อย่างรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เครือข่ายการส่ือสารท่ีมี 
ประสิทธภิาพจะสนบัสนนุการแลกเปล่ียนเรยีนรูแ้ละการพฒันา 
นวัตกรรม โดยการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมจะเกิด 
ได้ง่ายข้ึนด้วยการเช่ือมโยงผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ากับ 
ผู้ที่มีเงินทุนพร้อมให้การสนับสนุนในรูปแบบของ “ธุรกิจ 
เงินร่วมลงทุน (Venture Capital หรือเรียกย่อๆ ว่า VC )  
ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการลงทุนระยะยาวประมาณ 3 - 5 ปี ซึ่งลงทุน 
เหมือนเป็นหุ ้นส่วนกับเจ้าของกิจการในธุรกิจท่ีมีศักยภาพ 
ในการเจริญเติบโตสูงอีกด้วย

อย่างไรกต็าม ความส�าเรจ็ในการขบัเคลือ่นการพฒันา 
เศรษฐกิจไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลให้เกิดผลในทางปฏิบัติและ 
ก่อประโยชน์สูงสุด ยังต้องประกอบด้วยปัจจัยส�าคัญ ได้แก่ 

ข้อท่ี 1 การปลกูฝังวธีิคิด (mind set) ใหม่ ให้คนไทย 
กล้าคิด กล้าท�า และตระหนักถึงประโยชน์จากระบบเครือข่าย 
การส่ือสารว่าเป็นเครือ่งมอืท่ีจะน�าองค์ความรูม้าเพือ่สร้างสรรค์ 
เศรษฐกิจ ท้ังในระดับบุคคล องค์กร และประเทศชาติ นอกเหนอื
ไปจากการใช้ระบบเครือข่ายการสื่อสารเพียงเพื่อความบันเทิง

ข้อท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลต้องด�าเนินไป 
อย่างต่อเน่ือง ไม่ถูกจ�ากัดด้วยการเปล่ียนแปลงนโยบายของ
รฐับาล และข้อสุดท้าย สร้างค่านยิมของการแลกเปล่ียน เรยีนรู้  
และแบ่งปัน ให้เกิดข้ึนในสังคมไทย เพื่อให้เกิดการขยายตัว 
ขององค์ความรู้ ความคิดเห็น ซึ่งต้องประกอบด้วยการรู้จัก
ยอมรับความเห็นที่แตกต่างของคนอื่นด้วย เศรษฐกิจไทยจึงจะ
เติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน 

ทั้งนี้ หากหน่วยงานที่รับผิดชอบการขับเคล่ือนและ 
ทุกภาคส่วนร่วมกันด�าเนินการโดยค�านึงถึงปัจจัยความส�าเร็จ 
ข้างต้นแล้ว เช่ือว่าประเทศไทยจะสามารถก้าวเข้าสู่ยคุเศรษฐกิจ 
ดิจิทัลและบรรลุวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคม พ.ศ. .... คือ “ปฏิรูปประเทศไทยสู่ Digital  
Thailand” ซึ่งหมายถึง ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค ์
และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ 
ในการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน นวตักรรม ข้อมลู ทนุมนษุย์ และ 
ทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

สรุป : ปัจจัยสนับสนุนความส�าเร็จของการ 
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจดิจิทัล

(ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ  
(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561)  
ถือได้ว่าเป็นหัวใจส�าคัญในการผลักดันให้เกิดการขับเคล่ือน 
เศรษฐกิจดิจิทัลของไทยให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม  
ซึ่งหากการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลด�าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง  
เศรษฐกิจไทยจะได้รับประโยชน์ทุกภาคส่วน ตัวอย่างเช่น  
ในภาคเกษตรกรรม ปัจจุบันเกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยี 
การส่ือสารมากข้ึน หากภาครัฐให้การสนับสนุนการใช้งาน
เพื่อประโยชน์ในภาคเกษตรกรรม อาทิ การสนับสนุนข้อมูล 
ด้านตลาด เทคโนโลยีการเกษตร ภูมิอากาศฯ ผ่านเครือข่าย 
การสื่อสาร จะสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคเกษตรได้อีกมาก

ขณะทีใ่นด้านการศึกษา เครอืข่ายการส่ือสารจะช่วยให้ 
ทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพเดียวกันได้โดยไม่มีข้อจ�ากัด 
ด้านระยะทาง ด้านธุรกิจการค้าจะได้รับประโยชน์อย่างยิ่ง 
จากเครือข่ายการส่ือสารที่เชื่อมโยงสินค้าและบริการของไทย 



* นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนปฏิบัติก�ร สำ�นักวิเคร�ะห์โครงก�รลงทุนภ�ครัฐ
** นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนปฏิบัติก�ร สำ�นักยุทธศ�สตร์และก�รว�งแผนพัฒน�พื้นที่
*** รักษ�ก�รนักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�ร สำ�นักยุทธศ�สตร์และก�รว�งแผนพัฒน�พื้นที่
1 อ้�งอิงจ�กก�รศึกษ�ของภ�วิณี เอี่ยมตระกูล ยงธนิศร์ พิมลเสถียร และสิรินทร นรินทร์ศิลป์ (2553) พบว่� ปัจจัยที่ส่งผลต่อคว�มปลอดภัยท�งถนน 
 ประกอบไปด้วย 3 ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยเมืองและองค์ประกอบของเมือง ปัจจัยถนนและองค์ประกอบท�งถนน และปัจจัยภ�ยนอก (คน) โดยทั้งส�มปัจจัย 
 มีคว�มสัมพันธ์กัน เช่น พื้นที่ที่มีกิจกรรมที่หล�กหล�ย จะดึงดูดก�รเดินท�งเข้�ม�ในพื้นที่ภ�ยใต้รูปแบบก�รเดินท�งที่แตกต่�งกันไป
2 กรมท�งหลวง, 2548. คู่มือก�รตรวจสอบคว�มปลอดภัยสำ�หรับถนนที่เปิดให้บริก�รแล้ว.

บทความพิเศษ

ป ระเทศไทยในปัจจุบันก�าลังเผชิญความท้าทาย 
 ในการจัดการปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนท่ีสูง 

ติดอนัดับโลก โดยข้อมลูจากองค์การอนามยัโลกระบุวา่ ปี 2558  
ที่ผ่านมา ไทยมีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน  
36.2 คน ต่อประชากร 100,000 คน  ซึง่จดัวา่สูงสุดเป็นอนัดับ 2  
ของโลก รองลงมาจากประเทศลิเบีย (73.4 คน) 

บทความฉบับนี้เป็นรายงานสรุปของการศึกษาความ 
ปลอดภัยในการสัญจรบนท้องถนนในกรุงเทพมหานครจ�านวน  
5 แห่ง เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและปัจจัยของความเส่ียง 
เกิดอุบัติเหตุ อันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมเมือง (Built  
Environment) ได้แก่ ถนน และองค์ประกอบของเมืองท่ีมี 
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมเส่ียงให้เกิดอุบัติเหตุในการสัญจร 
บนทอ้งถนน รวมไปถึงการใชท้างเทา้ การใชจ้กัรยาน และระบบ 
ขนส่งสาธารณะ ฯลฯ พร้อมท้ังจัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบายเก่ียวกับ 
การขนส่งและจราจรของถนนในเมืองให้มีความปลอดภัย 
และมีประสิทธิภาพ 

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่า ปี 2558  
ไทยมีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน สูงสุด
เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากประเทศลิเบีย และสูงสุด
เป็นอันดับ 1 เม่ือเทียบกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกัน

กรอบแนวคิดการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้อยู่ภายใต้กรอบแนวคิดว่า ปัญหา 

อุบัติเหตุบนท้องถนนมิได้เกิดจากตัวผู้ใช้รถใช้ถนนหรือ 
ยานพาหนะแต่เพียงอย่างเดียว แต่อาจเกิดจากสภาพแวดล้อม 
เมือง (ได้แก่ถนนและองค์ประกอบของเมือง) ท่ีไม่สอดคล้อง
ต่อพฤติกรรมการใช้งานและวิถีชีวิตของผู้ใช้ น�ามาสู่การเกิด 
อุบัติเหตุได้ โดยมี 3 ปัจจัยหลัก คือ

• ปัจจัยด้านระบบขนส่ง ถนน และองค์ประกอบ 
โดยยึดเกณฑ์การพิจารณาจากคู ่มือการตรวจสอบความ
ปลอดภัยส�าหรับถนนท่ีเปิดให้บริการแล้วของกรมทางหลวง 
เป็นหลัก 

• ปัจจัยด้านเมืองและองค์ประกอบเมือง ได้แก ่ 
รูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ความหนาแน่นของอาคารและ
ประชากรในพื้นที่ โครงข่ายการสัญจรแบบต่าง ๆ ในพื้นที่  
กฎระเบียบและข้อก�าหนดทางผังเมืองที่ เ ก่ียวข้อง ทั้งนี้  
มีข้อสังเกตว่า พื้นท่ีท่ีมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินแบบผสมผสาน  
(Mix-used) หากมีสภาพถนนและองค์ประกอบที่ไม่สอดคล้อง 
ต่อการใช้งานของกลุ่มต่างๆ ย่อมมีแนวโน้มความเสี่ยงที่จะเกิด 
อุบัติเหตุได้สูง

• ปัจจัยด้านมนุษย์ ได้แก่ ประเภทของผู้ใช้งานใน
พื้นที่ พฤติกรรมและกิจกรรมที่เกิดข้ึนในพื้นที่ ซึ่งส่งผลให้ 
เกิดความเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุท้ังท่ีต้ังใจและไม่ต้ังใจ เช่น  
การฝ่าฝืนกฎจราจรเพื่อกลับรถหรือขับย้อนศร การใช้ทางเท้า 
ผิดประเภท เป็นต้น

กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร
ณัฐวิทย์ กอเจริญเกียรต*ิ วร�ลี ศิว�วงศ์** และวนิด� สุภ�พร***

ถนนในเมือง ความปลอดภัย 
และข้อเสนอเชิงนโยบาย: 
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3 อ้�งอิงจ�กผลก�รศึกษ�ของกองบังคับก�รตำ�รวจจร�จร (บก.จร.) ร่วมกับสำ�นักง�นก�รจร�จรและขนส่งกรุงเทพมห�นคร ปี 2556 ร�ยละเอียดดูได้จ�ก  
 มติชนออนไลน์. “เช็คเลย!! 10 ถนนในกรุงเทพฯ เส้นไหนบ้�ง “เสี่ยงต�ย!!”, เข้�ถึงได้จ�ก http://www.matichon.co.th/news_detail.php? newsid= 
 1374999107 เข้�ถึงเมื่อ 8 เมษ�ยน 2559.
4 TomTom Trafic Index 2016. เข้�ถึงได้จ�ก https://www.tomtom.com/en_gb/traficindex/ สืบค้นเมื่อ 29 เมษ�ยน 2559.
5  ในก�รวิเคร�ะห์ร�ยละเอียดข้อมูลได้จำ�แนกประเภทของถนนต�มหน้�ที่ก�รใช้ง�นและลำ�ดับขั้นของถนนใน 3 ลำ�ดับ ประกอบด้วย 1) ถนนสายประธาน 
 หรือถนนสายหลัก (Arterial road) ทำ�หน้�ที่เป็นโครงหลักของเมืองที่ใช้เป็นเส้นท�งสัญจรหลัก โดยจะให้คว�มสำ�คัญกับคว�มคล่องตัวในก�รสัญจร 
 ม�กที่สุด 2) ถนนสายรอง (Collector and Distributor road) ทำ�หน้�ที่เป็นตัวเชื่อมระหว่�งถนนส�ยหลักและถนนท้องถิ่น โดยจะคำ�นึงถึงคว�มคล่องตัว 
 ในก�รสัญจร และก�รเข้�ถึง 3) ถนนท้องถิ่น (Local road) ทำ�หน้�ที่เชื่อมระหว่�งถนนส�ยรองเข้�สู่พื้นที่ชุมชน 

พื้นที่ศึกษา : ถนนในกรุงเทพมหานครที่เกิด
อุบัติเหตุสูงสุด 5 อันดับแรก 3

คณะผู้ศึกษาได้เลือกถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด 5 แห่ง 
แรกในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองที่ ถูกจัดอันดับเป็น 
เมืองที่รถติดเป็นอันดับที่สองของโลก4 เพื่อลงส�ารวจสภาพ 
ที่เกิดข้ึนจริงในพื้นที่ และศึกษารูปแบบของถนน/ปัจจัย 
ทีเ่ก่ียวข้องทีม่ผีลต่อการเกิดอบัุติเหตุ โดยพืน้ทีศึ่กษาทัง้ 5 แหง่  
ได้แก่ (1) ถนนอโศก-เพชรบุรี ตัดกับถนนก�าแพงเพชร 7 ช่วง 
แอรพ์อรต์เรลลิงค์ สถานีมกักะสัน  (2) ทางพเิศษศรรีชั (ทางด่วน 
ข้ันที ่2) ชว่งทางลงอนสุาวรยีช์ยัสมรภมู ิ(3) บรเิวณซอยสุขุมวทิ 24   
(4) บริเวณจุดตัดซอยลาดพร้าว 101 กับถนนโพธิ์แก้ว และ  
(5) บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พระราม 2

ผลการวิเคราะห์ : รูปแบบการสัญจรบนถนนที่มี
ความเสี่ยงและปัจจัยของเมืองที่เกี่ยวข้อง 5

จากการวิเคราะห์ถนนในกรุงเทพมหานครถนนท่ีเกิด
อุบัติเหตุสูงสุด 5 แห่งดังกล่าว พบว่า มีรูปแบบ (Pattern) ของ
การสัญจรบนท้องถนนที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงใน 2 ลักษณะ คือ 

รูปแบบท่ี 1  การสัญจรบนถนนท้องถ่ิน (Local 
Road) ท่ีเชื่อมต่อเข้าชุมชนจากถนนสายหลักหรือถนน 
สายรองท่ีมีความหนาแน่นของกิจกรรมการใช้งานสูง ท�าให้ 
การสัญจรเข้าชุมชนจากถนนท้องถ่ินหนาแนน่เกินกวา่สมรรถนะ
ของถนนจะรองรบัไหว ตัวอยา่งรปูแบบการสัญจรดังกล่าว ได้แก่ 
(1) จุดตัดระหว่างถนนอโศก-ดินแดงกับถนนก�าแพงเพชร 7  
(2) ทางด่วนขั้นที่ 2 ช่วงทางลงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (3) ซอย
สุขุมวทิ 24 และ (4) จดุตัดซอยลาดพรา้ว 101 กับถนนโพธิแ์ก้ว

ภาพที่ 1 

ต�าแหน่งของพื้นที่ศึกษาถนน 
ในกรุงเทพมหานครที่เกิดอุบัติเหต ุ
สูงสุด 5 อันดับแรก ในผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร
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ตัวอย่างที่พบ 
จากการ 

ลงสำารวจพื้นที่

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทั้งสามที่ทำาให้เกิดอุบัติเหตุ

ปัจจัยด้านถนนและองค์ประกอบ ปัจจัยด้านเมือง 
และองค์ประกอบของเมือง ปัจจัยด้านมนุษย์

จุดตัดระหว่าง 
ถนนอโศก-

ดินแดง กับถนน
กำาแพงเพชร 7

 ถนนก�าแพงเพชร 7 จัดเป็นถนนท้องถิน่ 
 ท่ีสามารถใช ้ เป ็นเส ้นทางลัดไปสู ่
  ถนนเส้นอื่นๆ ได้หลายเส้นทาง 

 การติดต้ังป้ายจราจรและเคร่ืองก้ัน 
 ต่างๆ ไม่มีประสิทธิภาพ 

 สภาพถนนและเคร่ืองหมายจราจร 
 ไม่อยู่ในสภาพการใช้งานได้อย่างปกติ 

การมีชุมชนริมทางรถไฟและเป็นจุด 
เช่ือมต่อของแอร์พอร์ตลิงค์ จุดจอด
รถไฟ สถานีรถไฟใต้ดิน ท่ีจอดรถ  
ท ่ารถจักรยานยนต ์ รับจ ้างและท่ี 
หยุดรถประจ�าทาง ท�าให้มีประชาชน
สัญจรในบริเวณดังกล่าวจ�านวนมาก

การฝ่าฝืนกฎหมายจราจร ป้าย 
จราจรและการย้อนศร รวมไป
ถึงความหนาแน่นของปริมาณรถ  
ท�าให้อาจเกิดอันตรายได้ในเวลา
ปล่อยสัญญาณไฟ และความเสี่ยง 
จากการใช้ทางกลับรถผ่านทับเส้น
ทางรถไฟ

ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขัน้ที ่2) ช่วงทางลงอนสุาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ภาพที่ 3 ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนบริเวณทางด่วนขัน้ที ่2 ช่วงทางลงอนสุาวรย์ีชยัสมรภมูิ

ภาพที่ 2 ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนบริเวณอโศก - เพชรบุรี ตัดกับถนนก�าแพงเพชร 7 

บริเวณถนนอโศก - เพชรบรีุ ตัดกบัถนนก�าแพงเพชร 7
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บริเวณซอยสขุมุวิท 24

ภาพที่ 4 ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนบริเวณซอยสุขุมวิท 24

ตัวอย่างที่พบ
จากการ 

ลงสำารวจพื้นที่

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทั้งสามที่ทำาให้เกิดอุบัติเหตุ

ปัจจัยด้านถนนและองค์ประกอบ ปัจจัยด้านเมือง 
และองค์ประกอบของเมือง ปัจจัยด้านมนุษย์

ทางด่วน 
ข้ันที่ 2  

ช่วงทางลง
อนุสาวรีย์
ชัยสมรภูมิ

 บริเวณทางใต้ทางด่วนเป็นถนนท้องถิน่  
 ซึ่งสามารถใช้เป็นทางลัดไปออกถนน 
 พหลโยธิน 3 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 1  
 ถนนพระรามที่ 6 

 มีทางกลับรถเพ่ือขึ้นทางต่างระดับ 
 พญาไทได้ รัศมีวงเล้ียวค่อนข้างแคบ  
 เครื่องกั้นบริเวณทางกลับรถถูกเปิด

การวางแนวเส้นทางลงทางด่วน 
ซึ่งเข้าสู่ในเขตเมืองชั้นในที่มีปริมาณ 
การจราจรมาก และการอนุญาต 
ให้บริเวณใต้ทางด่วนเป็นวินรถตู้

 การฝ่าฝืนป้ายจราจรจากรถท่ี 
 ออกมาจากถนนท้องถิน่ใต้ทางด่วน  
 ท่ีเบียดแย่งเข้าช่องจราจรของ 
 เส้นทางลงจากทางด่วน 

 รถตู ้โดยสารท่ีลงจากทางด่วน 
 และเบี่ยงช่องจราจรเข้าทางขวา 
 เพื่อเลี้ยวเข้าท่ารถตู้ขนาดใหญ่

ตัวอย่างที่พบ
จากการ 

ลงสำารวจพื้นที่

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทั้งสามที่ทำาให้เกิดอุบัติเหตุ

ปัจจัยด้านถนนและองค์ประกอบ ปัจจัยด้านเมือง 
และองค์ประกอบของเมือง ปัจจัยด้านมนุษย์

ซอยสุขุมวิท 24

 จัดเป็นถนนท้องถิน่และเป็นเส้นทางลัด 
 ที่ใช้เชื่อมระหว่างถนนสายหลัก 2 สาย  
 คือถนนสุขุมวิทกับถนนพระรามท่ี 4  
 และยังเช่ือมต่อระหว่างถนนท้องถิ่น  
 2 สาย คือ ถนนสุขุมวิท 22 กับ ถนน 
 สุขุมวิท 26

 ความจุของถนนมีปริมาณไม่เพียงพอ  
 การไม่มีระบบบริหารจัดการควบคุม 
 จราจรที่มีประสิทธิภาพ

 เป็นย่านพาณิชยกรรมผสมกับท่ีอยูอ่าศัย 
 ต้นซอยมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่  
 ในซอยมีโรงแรมคอนโดมิเนียมอยู่มาก 

 มซีอยเช่ือมต่อและซอยย่อยจ�านวนมาก  
 ท�าให ้ เ กิดวินจักรยานยนต ์ รับจ ้าง 
 หลายจุด 

 สัญจรทางเท้าริมถนนก็ไม่ได้รับการดูแล 
 และเหมาะสมต่อการเดิน ความกว้าง 
 ของทางเท้าที่ไม่เหมาะสม

การจอดรถกีดขวางการจราจร 
การแย่งชิงพ้ืนท่ีในการสัญจร 
เนื่องจากไม่มีระบบควบคุม
การจราจร
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รูปแบบที่ 2 การสญัจรบรเิวณจุดตดัของถนนหลกั (Arterial Road) ส่งผลใหเ้ป็นชมุทางการสัญจรหลากหลายรปูแบบ 
(Node) และเชื่อมโยงการเดินทางด้วยระบบขนส่งรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตัวอย่างรูปแบบการสัญจร
ดังกล่าว ได้แก่  (1) หน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2  (2) บริเวณถนนอโศก - เพชรบุรี ตัดกับถนนก�าแพงเพชร 7  
และ  (3) จุดบรรจบกันระหว่างทางลงต่างระดับพญาไทจัดเป็นทางพิเศษ (Expressway) กับถนนพหลโยธิน 

ตัวอย่างที่พบ
จากการ 

ลงสำารวจพื้นที่

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทั้งสามที่ทำาให้เกิดอุบัติเหตุ

ปัจจัยด้านถนนและองค์ประกอบ ปัจจัยด้านเมือง 
และองค์ประกอบของเมือง ปัจจัยด้านมนุษย์

ลาดพร้าว 101 
- ถนนโพธิ์แก้ว

 ไหล ่ทางไม ่ เ พียงพอให ้รถจอดได ้
 อย่างปลอดภยั และไม่มเีกาะกลางถนน 
 ทางร ่วมแยก ช ่องทางเลี้ยวมี รัศมี 
 วงเล้ียวไม่เหมาะสม เป็นอันตราย  
 รูปแบบท�าให้เกิดการขัดแย้ง 

 ป้ายจราจรมองเห็นไม่ชัดเจน มีต้นไม้ 
 บดบัง บางต�าแหน่งท่ีต้ังและทิศทาง 
 ของป้ายไม่เหมาะสม 

 ไม่มีการเปิดใช้สัญญาณไฟ ต�าแหน่ง 
 ตู้ควบคุมไม่เหมาะสม

 พ้ืนถนนมีผิ วข รุขระ ไม ่ เสมอกัน 
 หลายจุด เนื่องจากมีรถ 6 ล้อ ส�าหรับ 
 ขนวัสดุก่อสร้าง ผ่านเข้าออกค่อนข้างมาก

 อยู ่ในเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 แบบท่ีอยู ่อาศัยหนาแน ่นน ้อย  
 (สีเหลือง) ปัจจุบันเป็นท่ีต้ังของ 
 หมู่บ้านจัดสรร รวมท้ังเช่ือมต่อกับ 
 ชุมชนและหมู ่บ ้านจัดสรรอ่ืนๆ  
 แถบถนนนวมินทร์

 เป็นจุดตัดของเส้นทางลัดระหว่าง 
 ถนนประดิษฐ์มนูธรรมและถนน 
 นวมินทร์ อีกท้ังบริเวณจุดตัดเป็น 
 ท่ีต้ังของศาสนสถาน (วัดบงึทองหลาง)

 มีการ สัญจรด ้ วยพาหนะ 
 ส่วนตัวจ�านวนมากเนื่องจาก 
 เป็นย่านชุมชน

 มี ร ถบ ร ร ทุ ก ใช ้ เ ส ้ นท า ง 
 จ�านวนมากเพ่ือขนวัสดุก่อสร้าง

ภาพที่ 5  ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนบริเวณจุดตัดซอยลาดพร้าว 101 กับถนนโพธิ์แก้ว

บริเวณจุดตัดซอยลาดพร้าว 101 กบัถนนโพธ์ิแก้ว  
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ภาพที่ 6  ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2

บริเวณหน้าห้างสรรพสนิค้าเซ็นทรัลพระราม 2

ตัวอย่างที่พบ
จากการ 

ลงสำารวจพื้นที่

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทั้งสามที่ทำาให้เกิดอุบัติเหตุ

ปัจจัยด้านถนนและองค์ประกอบ ปัจจัยด้านเมือง 
และองค์ประกอบของเมือง ปัจจัยด้านมนุษย์

หน้าห้าง 
สรรพสินค้า

เซ็นทรัลพลาซ่า
พระราม 2

ถนนพระรามที่ 2 จัดเป็นถนนสายหลัก 
(Arterial road) และบริเวณหน้าห้าง 
มีจุดลงสะพานกลับรถอยู่ในระยะท่ีใกล้
กับทางเข้าของห้างอย่างมาก

 มีห ้ างสรรพสินค ้ าขนาดใหญ ่  
 ย่านชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรม  
 ซึ่งเป็นจุดเช่ือมต่อของการเดินทาง 
 เข้าเมือง

 มวิีนรถตู้โดยสารขนาดใหญ่ เป็นจุด 
 รับส่งของรถสองแถวจากชุมชน 
 ใกล้เคียง

การฝ่าฝืนกฎหมายจราจร การ
จอดรถกีดขวางการจราจร 
การเปล่ียนช่องจราจรอย่าง
กะทันหัน

บริเวณถนน
อโศก - เพชรบุรี 

ตัดกับถนน
กำาแพงเพชร 7

 จัดเป็นถนนสายรอง (Collector  
 road) ท่ีเช่ือมต่อถนนสายหลัก  
 (Arterial road) ถึง 2 สาย คือ ถนน 
 เพชรบรีุตัดใหม่ กับถนนพระรามท่ี 4 

 เป็นจุดตัดทางรถไฟ ท�าให้การควบคุม 
 การจราจรบริเวณทางร่วมทางแยก  
 ท� า ได ้ ยาก เนื่ อ งจากลักษณะ 
 ทางกายภาพไม่เอื้ออ�านวย

 จุดเช่ือมระหว่างย่านพาณิชกรรม 
 ขนาดใหญ่ 2 ฝ่ัง เป็นท่ีต้ังของสถานี 
 รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ มักกะสัน  
 สถานีรถไฟฟ ้าใต ้ ดินเพชรบุ รี  
 ท่าเรือคลองแสนแสบ  สะพานอโศก  
 จุดจอดรถประจ�าทาง

 มีวินจักรยานยนต์รับจ้างหลายจุด

การฝ่าฝืนกฎหมายจราจรใน
ลักษณะต่างๆ เช่น การฝ่าฝืน
กลับรถ การขับรถย้อนศร ฯลฯ

จุดบรรจบกัน
ระหว่างทางลง 

ต่างระดับ 
พญาไท - ถนน

พหลโยธิน

 จุดบรรจบระหว่างทางลงต่างระดับ 
 พญาไทจัดเป็นทางพิเศษ (Express- 
 way) กับถนนพหลโยธิน ซึ่งจัดเป็น 
 ถนนสายหลัก (Arterial road)  
 ซึ่งกระแสจราจรหนาแน่นสูง 

 ลักษณะทางกายภาพไม่เอ้ืออ�านวย 
 ให้รถท่ีลงมาสามารถเข้าสู่เส้นทาง 
 หลัก อาทิ ระยะทางเล้ียว รัศมวีงเล้ียว  
 ฯลฯ

 เป็นท่ีต้ังของท่ารถตู้หลากหลาย 
 เส้นทาง เช่น อนสุาวรีย์ชัย-ปากเกร็ด  
 อนสุาวรีย์ชัย-สระแก้ว-ตลาดโรงเกลอื  
 อนสุาวรีย์ชัย-องครักษ์ และเส้นทาง 
 อื่นๆ อีกจ�านวนมาก 

 มจุีดจอดรถประจ�าทาง  จักรยานยนต์ 
 รับจ้าง และสะพานลอยเช่ือมกับ 
 สถานรีถไฟฟ้าอนสุาวรีย์ชัยสมรภูมิ

การฝ่าฝืนป้ายจราจรจากรถ
ท่ีออกมาจากถนนท้องถิ่น 
ใต้ทางด่วน ท่ีเบียดแย่งเข้า
ช่องจราจรของเส้นทางลง
จากทางด่วน 

ร ถ ตู ้ โ ด ย ส า ร ท่ี ล ง จ า ก
ทางด ่ วนและเบี่ ย งช ่ อง
จราจรเข้าทางขวาเพ่ือเลี้ยว
เข้าท่ารถตู้ขนาดใหญ่
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โดยสรุป ปัญหาหลักที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของ 
การใช้ถนนในเมืองทั้ง 5 จุด มีประเด็นส�าคัญ ดังนี้

1. จดุเสีย่งบนถนนขาดการปรบัปรงุ สภาพถนนท่ีเป็น 
จุดเส่ียงขาดการปรับปรุงดูแลให้มีความปลอดภัยมากข้ึน เช่น  
เส้น สี และสัญลักษณ์ เพื่อก�ากับเส้นจราจรหรือเตือนให้ผู้ใช้ 
เกิดความระมัดระวังเป็นพิเศษ มักไม่ได้รับการดูแลจากผู้ที่ 
รบัผิดชอบ รวมถึงยงัไมม่กีารใชม้าตรการทางผังเมอืงมาควบคุม 
ดูแลจุดเสี่ยงเหล่านี้

2. การขาดระบบขนส่งรองท่ีมีมาตรฐาน เนื่องจาก 
การวางผังเมืองไม่เป็นระบบ การใช้ประโยชน์ที่ดินท่ีขาด 
ความชัดเจน จึงยากต่อการจัดโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะ 
ให้เข้าถึง ท�าให้การเดินทางโดยรถยนต์ยังเป็นส่ิงจ�าเป็น ผู้ท่ีเดินทาง 
โดยไม่ใช้รถจึงต้องอาศัยการเชื่อมโยงการเดินทางระบบอื่นๆ 
และเข้าถึงพื้นที่ด้วยจักรยานยนต์รับจ้าง หรือรถโดยสาร 
ขนาดเล็ก ซึ่งไม่มีการจัดระเบียบ ควบคุมให้มีความปลอดภัย 
และมีคุณภาพเพียงพอ ทั้งยังมีความเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
สูงอีกด้วย

3. ทางเท้าท่ีไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน ทางเท้าซึ่ง 
เป็นองค์ประกอบหนึง่ของถนน มกัมสีภาพช�ารดุ ขาดการรกัษา 
ดูแลให้มีสภาพดี มีส่ิงกีดขวางซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ 
ผู้ใช้และไม่เหมาะสมต่อการใช้ของคนทุกกลุ่มในสังคม รวมท้ัง 
ผู้ใช้ทางเท้าขาดจิตส�านึกต่อสังคมในการใช้ทางเท้า เช่น การใช้ 
พื้นที่ทางเท้าต้ังร้านอาหาร หาบเร่ แผงลอย หรือแม้แต่ 
การจอดรถบนทางเท้า ท�าให้ทางเท้าไม่สามารถใช้เพื่ออ�านวย
ความสะดวกต่อคนในเมืองและใช้การเดินเชื่อมโยงคนเข้าสู่
ระบบขนส่งสาธารณะได้ เป็นต้น

ข้อเสนอเชิงนโยบาย
สืบเนื่องจากปัญหาหลักที่พบในการศึกษา ได้แก่  

จุดเส่ียงบนถนนขาดการปรับปรุงหรือใช้มาตรการทางผังเมือง 
ควบคุมดูแล  การขาดระบบขนส่งรองท่ีมมีาตรฐาน และทางเทา้ 
ที่ไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน คณะผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบายเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยในการสัญจรด้วย 
ถนนในเมือง ดังนี้

ขอ้เสนอระบบรวบรวม - กระจายผูโ้ดยสาร (Feeder 
System) และระบบสนับสนุนการเข้าถึงขนส่งมวลชนหลัก

การพฒันาระบบขนส่งมวลชนรอง และระบบรวบรวม  -  
กระจายผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนหลัก (Feeder  
System) ที่มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา และมีความปลอดภัย  
จะช่วยรวบรวมและกระจายผู้โดยสารไม่ให้กระจุกตัวใน 
การเดินทางเข้าถึงพ้ืนท่ีต่างๆ รวมถึงเช่ือมโยงรูปแบบการคมนาคม 
ต่าง ๆ  เข้าด้วยกัน เติมเต็มและลดจดุบอดของระบบขนส่งมวลชน 
ที่มีอยู่ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนหลัก 
(Mass - Transit) มากยิ่งขึ้น6 ท�าให้ลดปริมาณการเกิดอุบัติเหตุ 
บนทอ้งถนนอนัเนือ่งมาจากการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล นอกจากนี ้ 
ระบบ Feeder ท่ีมีประสิทธิภาพ จะเป็นทางเลือกหลักของ 
ผู้โดยสารแทนการใช้บริการรถรับจ้าง (รถตู้ หรือจักรยานยนต์
รับจ้าง) ที่ไม่ได้มาตรฐาน เช่น จอดรับผู้โดยสารบริเวณจุดเสี่ยง 
บนท้องถนน ขับขี่ฝ่าฝืนกฎจราจร เป็นต้น 

ตัวอย่าง Feeder และระบบสนับสนุนที่มีการใช้งาน
แพร่หลายในประเทศต่าง ๆ มีดังนี้

	 ระบบ	Feeder	ที่ผู้โดยสารใช้พาหนะขนส่งสัญจรร่วมกัน	 
	 (Public)	อาทิ

 รถประจ�าทางด่วนพิเศษ (Bus-Rapid Transit: 
BRT) เป็นระบบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจ�าทางท่ีมีเส้นทาง 
การขนส่งเฉพาะบนเกาะกลางถนน ปัจจุบันระบบ BRT  
ได้ถูกน�าไปใช้มากกว่า 163 เมืองท่ัวโลก7 ได้แก่ เมืองโบโกตา  

6 เนื่องจ�กก�รลงทุนในระบบขนส่งมวลชนขน�ดใหญ่ (Mass Transit) จำ�เป็นต้องใช้วงเงินลงทุนสูง ทำ�ให้เป็นอุปสรรคโดยเฉพ�ะในประเทศที่กำ�ลังพัฒน�  
 ที่จะลงทุนพัฒน�ทั้งระบบในคร�วเดียว ส่งผลให้ระบบขนส่งมวลชนที่มีอยู่มักไม่ต่อเนื่อง และไม่ส�ม�รถเข้�ถึงประช�ชนทุกกลุ่ม
7 จำ�นง สรพิพัฒน์. (2558). คว�มท้�ท�ยของเทศบ�ลนครขอนแก่นในก�รพัฒน�ระบบ BRT. เข้�ถึงได้จ�ก http://www.slideshare.net/ FURD_RSU/ 
 brt-50249835. สืบค้นเมื่อ 15 มิถุน�ยน 2559.



เมษายน -มิถุนายน 2559 39

(Bogotá) ประเทศโคลัมเบีย เมืองกวางโจว (Guangzhou) 
ประเทศจีน เมืองแบรมพ์ตัน (Brampton) ประเทศแคนาดา  
รวมท้ังกรุงเทพมหานครในประเทศไทย8

 รถรับส่งแบบมินิบัส (Dial a bus) เป็นระบบ 
รถโดยสารในลักษณะรถรับจ้างไม่ประจ�าทาง เพื่อตอบสนอง 
กับความต้องการเดินทางของแต่ละบุคคล

 รถรับส่งท่ีนอกเหนือจากเส้นทางปกติ (Route  
Deviation Services) เป็นระบบรถรับส่งท่ีให้บริการนอกเหนือ 
จากเส้นทางปกติ เช่น ทางด่วน เป็นต้น โดยจะมีการเก็บ 
ค่าโดยสารเพิ่ม

	 ระบบสนบัสนนุสำาหรบัการสัญจรส่วนบุคคล	(Individual)	 
	 ที่ลดการพึ่งพารถยนต์ส่วนตัว	เช่น

 จุดจอดรถแบบ Park & Ride  ผู้โดยสารสามารถ
ขับข่ียานพาหนะจากที่อยู่อาศัยมาจอดที่สถานีแล้วใช้ระบบ 
ขนส่งมวลชนเพื่อเดินทางเข้าเขตเมือง

 จุดจอดจักรยานแบบ Bike & Ride  ผู้โดยสาร
สามารถข่ีจักรยานจากที่อยู่อาศัยมาจอดที่สถานีแล้วใช้ระบบ 
ขนส่งมวลชนเพื่อเดินทางเข้าเขตเมือง 

กรณีศึกษาต่างประเทศที่สามารถพัฒนาระบบ BRT 
ในเขตเมืองที่ประสบความส�าเร็จ

BRT Bogota : Transmilenio 
ที่ เมืองโบโกตา (Bogota) ประเทศโคลัมเบีย  

(Colombia) รถโดยสารด่วนพิเศษจะมีช่องทางเฉพาะ  
โดยอาศัยแนวคิดการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน เน้นความส�าคัญ 
ของผลประโยชน์ส่วนรวม 

 • ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการ 1.65 ล้านเที่ยวต่อวัน  
142 สถานี รวม 102 เส้นทาง

 • การสร้างความเท่าเทียมในคุณภาพชีวิต 
ประชาชนผู้ที่ ต้องการใช้รถโดยสารสาธารณะย่อมมีสิทธิ 
ในการใช้ถนนมากกว่าคนที่ใช้รถยนต์ส่วนตัว สามารถเดินทาง 
ไปยังจุดหมายได้เร็วขึ้น

8 ที่ผ่�นม�ประเทศไทยเห็นคว�มสำ�คัญในก�รพัฒน�ระบบขนส่งมวลชนรอง อ�ทิ รถโดยส�รด่วนพิเศษ BRT ในกรุงเทพมห�นคร  อย่�งไรก็ต�ม  
 องค์ประกอบต่�งๆ ในก�รให้บริก�รยังไม่สมบูรณ์นัก เช่น แนวเส้นท�ง ก�รเชื่อมโยงกับระบบขนส่งอื่นๆ นโยบ�ย ฯลฯ ทำ�ให้โครงก�รไม่ประสบคว�มสำ�เร็จ 
 เท่�ทีค่วร จึงมีคว�มจำ�เป็นทีจ่ะต้องเร่งว�งแผนและพฒัน�โครงก�รให้มคีว�มต่อเน่ืองและสมบูรณ์อย่�งมปีระสิทธิภ�พ  โดยมกีรณศีกึษ�ระบบขนส่งมวลชนรอง 
 ในต่�งประเทศ ซึ่งประสบคว�มสำ�เร็จในก�รพัฒน�จนกล�ยเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต

 • ประชาชนที่ใช้ทางเท้าต้องได้รับความสะดวก
สบายในการสัญจรและมีความปลอดภัยในชีวิต 

 • Trunk & Feeder System มีระบบสนับสนุน
การเดินรถหลัก โดยจะมีรถโดยสารให้บริการรับผู้โดยสาร 
จากพื้นท่ีต่างๆ มาท่ีสถานีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเฉพาะ ซึ่งมี 
จ�านวนประมาณร้อยละ 50 ของผู้ที่ใช้บริการ Transmilenio 

 • Dual-Lane Trunk Lines จ�านวนช่องจราจร
ของ BRT  มีจ�านวน 2 ช่องจราจรต่อทิศทาง ท�าให้การเดินรถ 
สามารถบูรณาการได้มากข้ึน ทั้งรูปแบบปกติและด่วนพิเศษ  
ช่วยลดปัญหาการติดขัดในกรณีรถเกิดขัดข้อง และสามารถ
ควบคุมเวลาการเดินทางได้แน่นอน

 • High Quality Stations มีการก่อสร้างทางเท้า 
สะพานลอย ทางจักรยาน ตามสถานี BRT เพื่อเช่ือมต่อกับ 
การคมนาคมแบบอื่นๆ สถานีถูกออกแบบให้ใช้งานได้ส�าหรับ
ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุและคนพิการ มีการยกระดับสถานี  
และมีขนาดยาว เพื่อให้รถโดยสารจอดได้หลายคัน มีระบบ
จ�าหน่ายต๋ัวอิเล็กทรอนิกส์ ตารางเวลา และรายละเอียดต่างๆ 
แสดงไว้เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับประชาชน นอกจากนี้ 
รถโดยสารจะได้มีการบ�ารุงรักษาและท�าความสะอาดเสมอ 
เพื่อให้อยู่สภาพที่ดี

 • มีนโยบายและแนวทางในการสนับสนุนให้เกิด
การใช้ระบบขนส่งมวลชนอย่างชัดเจน



วารสารเศรษฐกิจและสังคม40

Guangzhou BRT (GBRT)
ระบบขนส่งมวลชนโดยรถโดยสารด่วนพิเศษ GBRT  

เมืองกวางโจว ประเทศจีน
 • ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการ 850,000 เที่ยวต่อวัน  

26 สถานี
 • แนวคิดมาจากการแทนที่การให้บริการของ 

รถไฟฟ้าใต้ดิน 
 • ระบบ Direct-Service มีการให้บริการเดินรถ 

ทัง้ในและนอกสถานีแหง่แรกของโลก มกีารเชือ่มต่อกับรถไฟฟา้
ใต้ดินโดยตรง

 • อัตราการเดินรถเร็วที่สุด ทุก 10 วินาทีใน
ชั่วโมงเร่งด่วน ท�าให้เวลาในการรอรถโดยสารสาธารณะลดลง  
เวลาที่ใช้ในการเดินทางลดลง

 • สถานีมีขนาดใหญ่ มีการสร้างส่ิงอ�านวยความ
สะดวกต่างๆ อาท ิทางเทา้ทีม่คีวามปลอดภยัและมคีวามสะดวก
สบาย มีจุดบริการส�าหรับรถจักรยานให้จอดและให้เช่า รวมถึง
การเปิดรบัใหม้ผู้ีใหบ้รกิารเดินรถมากกวา่ 1 ราย และการแสดง
ข้อมูลตารางเวลา รายละเอียดการเดินรถแบบทันที

 • มีระบบในการรักษาคุณภาพการให้บริการ 
รถโดยสารสาธารณะ

ขอ้เสนอเพือ่การปรบัปรงุระบบทางเท้าให้มคุีณภาพ

หากสามารถปรับปรุงทางเท้าให้สามารถใช้งานได้ 
เต็มประสิทธิภาพ และจูงใจให้คนหันมาใช้การเดินเป็น 
ทางเลือกหนึ่งในการใช้สัญจรในเมือง เพื่อเชื่อมต่อการเดินทาง 
จากระบบขนส่งสาธารณะไปยังจุดหมายได้ จะช่วยลดปริมาณ
การสัญจรด้วยรถยนต์ หรือจักรยานยนต์รับจ้าง บนถนนได้  
ซึง่หากทางเทา้มกีารจดัการดูแลทีดี่ จะชว่ยอ�านวยความสะดวก 
ต่อการใชช้วีติในเมอืง ท�าใหเ้มอืงนา่อยูม่ากข้ึน ทัง้นีผู้้ใชท้างเทา้ 
ก็จ�าเป็นจะต้องมีจิตส�านึกรู้ สิทธิหน้าท่ีต่อการใช้ทางเท้า 
รว่มกันด้วย ซึง่การพฒันาระบบทางเทา้ในกรงุเทพควรมกีารให้ 
ความส�าคัญดังต่อไปนี้

 1) การปรับปรุงและดูแลทางเท้าให้เหมาะสม 
และอ�านวยต่อผู้ใช้ เนื่องจากทางเท้าส่วนมากในกรุงเทพฯ  
ไมเ่หมาะสมต่อการเดิน ทางเท้ามกัเสียหายไมไ่ด้รบัการซอ่มแซม 
ดูแล และเกิดจากการใช้ท่ีไมเ่หมาะสม เช่น การน�ายานพาหนะอืน่ 
มาใช้บนทางเท้า มีจุดข้ามน้อยและไม่ปลอดภัย เป็นต้น

 2) การสร้างเส้นทางเชื่อมต่อหรือจุดเชื่อมต่อ
ระบบขนส่งสาธารณะท่ีสะดวก เพื่อสนับสนุนการเดินโดย
ใช้ทางเท้าในเมืองเพื่อไปสู่ระบบขนส่งสาธารณะ ให้การเดิน 
เป็นหนึ่งในกิจวัตรประจ�าวันของผู้คน ซึ่งอาจท�าให้คนในเมือง
ใช้การเดินเท้าเพื่อสัญจรแทนการใช้รถจักรยานยนต์รับจ้าง
หรือรถประจ�าทางขนาดเล็กได้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น ในสิงคโปร์  
มีการหลังคาคลุมทางเดินเพื่อเชื่อมย่านพักอาศัยไปสู่ระบบ
ขนส่งสาธารณะ สถานทีส่�าคัญ เชน่ หา้งสรรพสินค้า โรงพยาบาล  
ศูนย์ชุมชน ในโครงการ Walk2Ride ของ Land Transport  
Authority โดยจะสร้างหลังคาคลุมทางเดินในระยะรัศมี 400 เมตร  
จากสถานี MRT ทั้งหมด 59 สถานี และในระยะ 200 เมตร  
จากสถาน ีLRT และจดุเชือ่มต่อเส้นทางเดินรถประจ�าทาง จากเดิม 
ที่มีอยู่แล้วรวมเป็นระยะทาง 46 กิโลเมตร ให้เพิ่มเป็นกว่า  
200 กิโลเมตร พร้อมจุดพักส�าหรับผู้ใช้ทางเดิน ภายในปี 2018

 3) การประชาสัมพันธ์ในวงกว้างเพื่อสร้าง 
ความสนใจให้ประชาชนและสังคมเกิดความตระหนักและ 
เห็นถึงความส�าคัญของของทางเท้า เนื่องจากการให้ 
ความส�าคัญกับผู้ใช้รถยนต์มาเป็นอันดับหนึ่ง หรือแม้แต่ 
กฎหมายมกัมไีวเ้พือ่อ�านวยความสะดวกต่อการใช้รถก่อนเสมอ  
หนว่ยงานดูแลเมอืงและคนในเมอืงไมใ่หค้วามส�าคัญกับทางเทา้  
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ขาดจติส�านกึต่อการใชท้างเทา้รว่มกัน ท�าใหค้นกรงุเทพฯ มองวา่ 
การเดินในเมืองน้ันล�าบาก ไม่สะดวกและไม่ปลอดภัย แม้ว่า 
บางครั้งจะท�าให้เดินทางได้เร็วข้ึน จึงควรมีการประชาสัมพันธ ์
และกระตุ้นให้เกิดความสนใจในวงกว้าง ให้ข้อมูลและสร้าง 
ค่านิยมต่อการใช้ทางเท้าที่เหมาะสม

 4) การให้ความส�าคัญต่อทางเท้าในเขตเมือง 
โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เนื่องจากทางเท้าเป็นส่วนที่มี 
ความส�าคัญต่อการใช้ชีวิตในเมือง แต่หน่วยงานที่ ดูแล 
รับผิดชอบทางเท้า โดยเฉพาะในเขตเมืองของไทย ยังไม่ได้ 
ให้ความส�าคัญเท่าที่ควร ทั้งการดูแลรักษาสภาพ การให้ 
ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้ใช้ทางเท้าให้มากที่สุด เช่น การบังคับ 
ใช้กฎระเบียบเพื่อพื้นที่ส�าหรับคนเดินอย่างเคร่งครัด รวมไปถึง 
การกระตุ้นให้สังคมเห็นความส�าคัญและเคารพต่อกฎหมาย 
เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เป็นต้น

 5) การมสีว่นรว่มในการด�าเนินการในด้านต่างๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกับผู้ใช้ทางเท้า ทางเท้าซึ่งเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับ 
ทุกภาคส่วนในสังคม นอกจากการให้ความส�าคัญของภาครัฐ 
แล้ว ในทางปฏบัิติ เพือ่ใหท้างเทา้สามารถใชไ้ด้จรงิ ผู้ใชท้างเทา้ 

และผู้ท่ีเก่ียวข้อง อาทิ คนเดินเท้า ผู้ค้าแผงลอยต่างๆ หรือ 
ภาคธรุกิจเจา้ของหา้งรา้นและอาคารทีติ่ดกับทางเทา้ จ�าเป็นต้อง 
มีส่วนร่วม ให้ความส�าคัญและช่วยกันดูแลรักษาและปฏิบัติ
ตามกฎ

ปัจจัยสำาคัญที่ต้องคำานึงถึงในการเป็นถนนหรือเมืองที่สามารถเดินได้ 

ด้านความปลอดภัย ด้านความสะดวกและความดึงดูดใจ ด้านนโยบายสนับสนุน

 อัตราการเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดกับผู้ใช ้
 ทางเท้า

 การ ดูแล รักษาสภาพบาท วิถี และ 
 การรักษาความสะอาด

 กองทุนหรืองบประมาณเพ่ือการวางแผน 
 ส�าหรับผู้ใช้ทางเท้า

 ความขัดแย ้งจากการใช ้ทางเดิน 
 ของยานพาหนะอื่นๆ

 สิ่งอ�านวยความสะดวกต่อผู้พิการ  ทิศทางการออกแบบชุมชนเมือง (Urban  
 Design) ที่เกี่ยวข้อง

 ความปลอดภัยของการข้ามถนน  ส่ิงอ�านวยความสะดวกต่อผู้ใช้ทางเท้า  
 เช่น ม้านั่ง หลังคาคลุม ร่มเงาจากต้นไม้  
 ไฟส่องสว่าง ห้องน�้าสาธารณะ ป้าย 
 บอกทาง คุณภาพอากาศ เป็นต้น

 กฎหมายและข้อบังคับท่ีใช ้และมีอยู ่ 
 เกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ใช้ทางเท้า

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 จากอาชญากรรม

 ส่ิงกีดขวางทางเท้าท้ังท่ีเคล่ือนย้ายได ้
 และถาวร

 ระดับที่ผู้ใช้ทางเท้าสามารถเข้าถึงทางเท้า  
 ความปลอดภัยและมารยาทของผู้ใช้รถ

 พฤติกรรมของยานพาหนะบนถนน  ความพร้อมในการข้ามถนนหลัก (Major  
 Roads)

 

อ้างอิงข้อมูลจาก :  The Global Walkability Index (Krambeck, 2006)
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ข้อเสนอเพื่อการแก้ไขจุดเสี่ยงบนท้องถนนและ
ควบคุมความหนาแน่นในพื้นที่ 

การบ�ารุ งรักษาถนนและเครื่ องหมายจราจร 
โดยเฉพาะในจุดอันตราย

บริเวณที่มีการสัญจรหนาแน่นและเป็นจุดเสี่ยงจ�าเป็น 
ต้องมีการดูแลบ�ารุงรักษาถนนและองค์ประกอบ อาทิ  
ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง สัญญาณไฟจราจร  
และอุปกรณ์อื่นๆให้อยู่ ในสภาพใช้งานได้ปกติอยู่ เสมอ  
เพื่อให้การควบคุมการจราจรและการบังคับใช้กฎหมายเป็นไป 
อยา่งถูกต้องและมปีระสิทธภิาพ หรอือาจเพิม่การใชเ้ครือ่งหมาย 
หรือสัญญาณให้ผู้สัญจรมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ เช่น  
ในกรณีการทาถนนสีแดงทีอ่�าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก เพือ่เตือน 
ให้รถที่สัญจรชะลอความเร็ว อีกทั้งเป็นการป้องกันและลด 
อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดข้ึน บริเวณทางโค้งอันตราย วัดห้วยเตย  
อยู่ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 16+800 ถึงกิโลเมตรที่ 17 ถนน 
เอเชียไฮเวย์ที่ 12 บ้านห้วยเตย - ห้วยหินฝน ระยะ 200 เมตร 
โดยการใช้สีแดงทาทับถนนโค้งอันตราย ช่วยให้เวลากลางคืน  
เมือ่แสงไฟจากรถส่องกระทบพืน้ในเวลากลางคืนเป็นแนวขนาน  
จะมีแสงสะท้อนให้เห็นเด่นชัด นอกจากนั้นยังมีความทนทาน 
สามารถใช้ในระยะเวลาที่ยาวนานได้ นอกจากนี้ ควรมี 
การก�าหนดแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ  
มีงบประมาณในการสนับสนุนที่เพียงพอเพื่อให้ผู้รับผิดชอบ 
ได้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการตรวจสอบและ 
ประเมินผลแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นระยะ เพื่อให้เกิดการ 
พัฒนาองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องและเหมาะสม 

การควบคุมปริมาณรถท่ีเข้ามาในพื้นท่ีจราจร 
หนาแน่น

ปัญหาอุบัติเหตุและการจราจรติดขัดในจุดส�าคัญ 
ในกรุงเทพมหานครที่ท�าส�ารวจนั้น เกิดจากความหนาแน่น 
ของการเดินทางด้วยรถยนต์ จากการวางผังเมืองที่ไร้ระบบ  
และไม่มีการวางแผนในระยะยาว โดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจ 
ส�าคัญในกรุงเทพ ผู้สัญจรที่ต้องการเดินทางเข้าสู่ใจกลาง 
กรุงเทพมหานครยังคงใช้การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว 
เป็นหลัก จึงควรมีมาตรการควบคุมปริมาณรถยนต์ท่ีจะเข้าสู่
พื้นที่จราจรหนาแน่นอย่างเป็นระบบ ตัวอย่างเช่น ในสิงคโปร์

และอังกฤษ ในวิธีการควบคุมปริมาณรถในพื้นที่จราจร 
หนาแน่นด้วยการเก็บภาษีความแออัด (Congestion Tax)  
หรือค่าธรรมเนียมการใช้ถนน ในวันและช่วงเวลาเร่งด่วน 
ที่ก�าหนด9 เป็นต้น

กรณีศึกษาต่างประเทศท่ีมีการควบคุมปริมาณรถ 
ในพื้นที่จราจรหนาแน่น

สงิคโปร ์ ใช้ระบบ ERP หรอื Electronic Road Pricing  
ในการเก็บค่าธรรมเนียมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ส�าหรับรถที่จะ 
เข้ามาใช้ถนนในเขตพื้นที่ควบคุม

อังกฤษ ในพื้นท่ีควบคุมของลอนดอนใช้ระบบ  
Congestion Charge เก็บค่าธรรมเนียมในการน�ารถเข้าใน 
พื้นที่ควบคุมในวันและช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งสามารถลงทะเบียน 
เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมอัตโนมัติรายเดือนหรือจ่ายล่วงหน้า 
และจ่ายหลังจากเข้าใช้พื้นที่แล้ว

โดยมีการลดค่าธรรมเนียมให้กับผู้ใช้บางประเภท  
ได้แก่ รถขนของ รถโดยสาร 9 ที่นั่งขึ้นไป ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่  
รถซ่อมทาง และผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า ทั้งนี้การลดปริมาณการใช้

9 ทั้งนี้ ก�รลดปริม�ณก�รใช้รถยนต์จำ�เป็นต้องทำ�ควบคู่กับก�รพัฒน�ระบบขนส่งส�ธ�รณะทั้งหลักและรอง บริห�รจัดก�รให้ทั้งสองระบบมีคุณภ�พและ 
มีประสิทธิภ�พม�กเพียงพอที่จะรองรับก�รลดก�รใช้รถยนต์และสนับสนุนให้คนใช้ระบบขนส่งส�ธ�รณะให้ม�กขึ้นได้ด้วย
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รถยนต์จ�าเป็นต้องท�าควบคู่กับการพฒันาระบบขนส่งสาธารณะ 
ทั้งหลักและรอง ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากเพียงพอ 
ที่จะรองรับการลดการใช้รถยนต์และสนับสนุนให้คนใช้ระบบ 
ขนส่งสาธารณะให้มากขึ้นได้

การควบคุมดูแลกิจกรรมในพื้นท่ีหรือการออก 
ข้อก�าหนดผังเมือง

รูปแบบกิจกรรมในพื้นที่ส่วนมากเป็นการใช้พื้นที่  
เมืองแบบผสมผสาน (Mixed-use Development) มีทั้งที่อยู ่
อาศัยพาณิชยกรรม ส�านกังาน สถานศึกษา และสถานทีร่าชการ 
อยู่ร่วมกัน ท�าให้เกิดความต้องการเดินทางในพื้นที่สูงและ 
มีความหนาแน่นของผู้คนในพื้นที่มาก โดยเฉพาะในช่วงเวลา 
เร่งด่วน เช่น พื้นที่เป็นซอยเล็กและแคบ รถโดยสารประจ�าทาง 
ไม่สามารถเข้าไปแต่กลับมีปริมาณความต้องการเดินทาง 
ในพื้นที่สูง เช่น มีห้างสรรพสินค้า สถานศึกษาในซอย หรือมี 
จดุขนส่งทีม่รีถเข้าออกมากตลอดเวลาอยูใ่นยา่นชมุชน ซึง่ควรม ี
ข้อบังคับในการประกอบกิจการ/กิจกรรม เพื่อควบคุมให้ 
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สารสนเทศหรือ IT ถูกน�ามาใช้ในกระบวนการผลิต มีการ 
ปรบัปรงุกระบวนการผลิตและระบบบรหิารจดัการด้านคุณภาพ  
การพัฒนาเครื่องจักรให้มีความสามารถในด้านความเร็ว 
และความละเอียดแม่นย�า รวมถึงการน�าเอาระบบอัตโนมัติ 
และหุ่นยนต์มาใช้ในกระบวนการผลิต ระบบการผลิตส�าหรับ
โรงงานอตุสาหกรรม 3.0 เน้นการผลิตแบบ Mass Production 

อตุสาหกรรม 4.0 คอือะไร*

เพื่อตอบสนองการบริโภคที่เติบโตอย่างรวดเร็ว แม้ว่าในแต่ละ
หน่วยของระบบการผลิต ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรกล ระบบ 
อัตโนมัติ หรือซอฟต์แวร์การผลิต จะได้รับการพัฒนาให้มีความ
ก้าวหน้าแต่ระบบท้ังหมดนี้ยังต้องได้รับการบริหารจัดการ 
จากหน่วยควบคุมกลาง เราเรียกระบบนี้ว่า “ระบบรวมศูนย์” 
หรือ Centralization

* ที่ม� : อุตส�หกรรม 4.0 : ปฏิวัตโลกอุตส�หกรรม พลิกโฉมหน้�ก�รผลิต www.sumipol.com (Blue update) สืบค้นเมื่อ มิถุน�ยน 2559

การเปลี่ยนแปลงคร้ังส�าคัญของวงการอุตสาหกรรมก�าลังจะเกิดข้ึนอีกคร้ัง นับต้ังแต่การก�าเนิด
ข้ึนของเคร่ืองจักรไอน�้าในศตวรรษที่  18 ที่โลกได้รู ้จักค�าว ่าอุตสาหกรรม มาจนถึงปัจจุบันที่ 
ภาคอุตสาหกรรมได้รับการพฒันาควบคูไ่ปกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยด้ีานต่างๆ เม่ือมีการบูรณาการ 
เทคโนโลยี และองค์ความรู้สาขาต่างๆ มาต่อยอดให้กับอุตสาหกรรม ซ่ึงจะน�าไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม
คร้ังที่ 4 หรือ INDUSTRY 4.0 จึงเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่า การเปลี่ยนแปลงคร้ังประวัติศาสตร์คร้ังนี้  
จะพลิกโฉมหน้าการผลิตไปมากน้อยอย่างไร

แนวคิดอุตสาหกรรม 4.0

การปฏวิติัอตุสาหกรรม ครัง้ท่ี 4 จะเป็นการบูรณาการ 
โลกของการผลิต เข้ากับการเชื่อมต่อทางเครือข่าย

อตุสาหกรรม 4.0 คอือะไร*
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ในรูปแบบ“Internet of Things (IoT)”ทุกหน่วย 
ของระบบการผลิต ต้ังแต่ตัววัตถุดิบ เครื่องจักร เครื่องมือ 
อุปกรณ์ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์หน่วยต่างๆ เหล่านี้จะถูก 
ติดต้ังระบบเครือข่ายเพื่อให้สามารถส่ือสารและแลกเปล่ียน 
ข้อมลูซึง่กันและกันอย่างอสิระ เพือ่การจดัการกระบวนการผลิต 
ทั้งหมด ปัจจัยและเงื่อนไขที่จะท�าให้การปฏิวัติอุตสาหกรรม 
ครั้งที่ 4 เป็นไปได้คือ CPS (Cyber-Physical System)  
ซึ่ ง เป ็นเทคโนโลยีที่จะผสมผสานโลกดิจิทัลเข ้ากับโลก 
แห่งความเป็นจรงิและ Cyber-Physical Production Systems  
(CPPS) ซึง่เป็นระบบทีจ่ะประสานความสามารถของเทคโนโลย ี
การผลิตเข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศ ท�าให้โรงงานอัจฉริยะ  
ระบบโลจสิติกส์ และลูกค้าสามารถติดต่อและแลกเปล่ียนข้อมลู 
การผลิตได้แบบเรยีลไทม์เพิม่ประสิทธภิาพในการบรหิารจดัการ

จุดเด่นของอุตสาหกรรม 4.0 

คือการท�าให้เครื่องจักรหรือระบบอัตโนมัติเชื่อมโยง 
เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเครือข่ายผ่านอินเทอร์เน็ตจึงสามารถ 
แชร์ข้อมูลข่าวสารถึงกันหมด รวมทั้งสามารถใช้ทรัพยากร 
บางส่วนร่วมกัน อาทิ โปรแกรมด้านการออกแบบ CAD ระบบ 
การบริหารการจัดการ ERP/MRP ท�าให้การส่ือสารเกือบ 
ทั้งหมดไม่ต้องผ่านตัวกลาง (Media) จึงเกิดความรวดเร็วทั่วถึง 
ที่ส�าคัญคือลดความผิดพลาดได้เกือบ 100% ตัวอย่างเช่น  
ข้อมูลการออกแบบผลิตภัณฑ์ CAD จากบริษัทผู้ว่าจ้างจะ 
สามารถส่ือสารไปยังหน่วยต่างๆ ที่เก่ียวข้องทั้งหมดของ 
ผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรม CNC ส�าหรับ 
เครื่องจักรกลการผลิต การท�าโปรแกรมเครื่องวัด CMM  
การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน การออกแบบระบบการจับยึด  

(Jig & Fixture) การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การค�านวณต้นทุน 
ขนส่งด้านโลจิสติกส์ กระบวนการเหล่านี้สามารถท�าได้ในทันที  
เพิม่ความรวดเรว็และลดความผดิพลาดในการท�างานเนือ่งจาก 
แชร์ข้อมูลเดียวกัน

การปฏิวั ติอุตสาหกรรมครั้ ง ใหม ่ น้ีจะเป ็นการ
เป ล่ียนแปลงจากระบบเ ดิมที่ ค วบ คุม โดยส ่ วนกลาง  
Centralized มาเป็นระบบ Decentralized ท่ีแต่ละหน่วย 
ของระบบการผลิต ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร หุ ่นยนต์ หรือ 
อุปกรณ์เครื่องมือวัดต ่างๆ มีความสามารถในการรับรู ้  
(Recognition) การวเิคราะห์ (Diagnosis) การเพิม่ประสิทธภิาพ 
(Optimizations) และการก�าหนดรูปแบบ (Coniguration) 
ด้วยตนเอง 



รายงานความเคลื่อนไหว

ภายหลังคณะรัฐมนตรีได้มีประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 มีมติรับทราบและเห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร ์
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ตามที่ สศช. เสนอ และให้ สศช.จัดท�าแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี (พ.ศ. 2559-2579) และแนวทางการปฏิรูปประเทศต่อไปแล้วนั้น ในปี 2559 สศช. ได้ด�าเนินการจัดท�าร่างแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที ่12 อย่างต่อเนือ่ง โดยได้แต่งต้ังคณะอนกุรรมการจดัท�ายทุธศาสตร์เฉพาะด้านภายใต้แผนพฒันาฯ ฉบับที ่12 โดยม ีกก.สศช. 
และผู้ทรงคุณวุฒ ิเป็นประธาน มผู้ีบรหิารสายงานและเจ้าหน้าท่ี สศช. ท่ีเก่ียวข้องเป็นฝ่ายเลขานกุารฯ ด�าเนนิการยกร่างยทุธศาสตร์ 
เฉพาะด้านภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทั้ง 10 ยุทธศาสตร์

ต่อมาในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2559 สศช. ได้จัดการประชุมระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
ระดับภาค โดยน�าร่างยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทั้ง 10 ยุทธศาสตร์มาระดมความเห็นจากภาคีการพัฒนา ประกอบ 
การปรับปรุงร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ 
ที่เ ก่ียวข้องโดยตรง ผู ้ทรงคุณวุฒิ หรือนักวิชาการท่ีมีความรู ้เฉพาะทาง ผู ้แทนจากภาคเอกชนหรือภาคประชาชนที ่
ประสบความส�าเร็จในการขับเคล่ือน รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านท่ีมีความรู้ และความช�านาญในสาขาที่เก่ียวข้อง โดยได้จัด 
การประชุมในพื้นที่ 4 ภาค รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ดังนี้

การประชุมระดมความเห็นร่างแผนพัฒนาฯ	 
ฉบับที่	12	ระดับภาค

ภำค สถำนที่ ก�ำหนดกำรจัดประชุม

ภาคใต้ จ.กระบี่ 28 - 29 เมษายน 2559

ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ 29 - 30 เมษายน 2559

ภาคกลาง อ.ชะอ�า จ.เพชรบุรี 3 - 4 พฤษภาคม 2559

เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 16 - 17 พฤษภาคม 2559

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น 11 - 12 พฤษภาคม 2559

ภายหลังการประชุมระดมความคิดเห็นร่างแผน
พฒันาฯ ฉบับที ่12 ระดับภาค สศช. ได้จดัท�าสรปุผลการประชุม
เสนอต่อคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
(กก.สศช.) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 สรุปสาระส�าคัญ 
โดยสังเขปได้ดังนี้ 

สรุปผลการประชุมระดมความเห็นร่างแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 12

การประชมุระดมความคิดเหน็ร่างแผนพฒันาฯ ฉบับที ่12  
ระดับภาคทั้ง 4 ภูมิภาค ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วย 
กับทิศทาง สาระส�าคัญ และยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 10 ด้าน 
ของแผนฯ พร้อมทั้งมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะส�าคัญ 

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
ให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อาทิ

1. ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2559 - 2579) และแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 แผนพฒันาฯ  
ฉบับท่ี 12 มคีวามสอดคล้องกับยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ 
ควรให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainable  
Development Goals: SDGs) ซึ่งมีกรอบระยะเวลา 15 ปี  
มี 17 เป้าหมายและ 169 เป้าประสงค์ โดยจะเป็นรากฐาน 
ที่ส�าคัญในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ควรมีความสอดคล้องกันทั้งหมด

สรุปผล



2. วตัถุประสงค์และเป้าหมายรวมของแผนพฒันาฯ  
ฉบับที่ 12 ควรเพิ่มเติมเป้าหมายรวมที่ส�าคัญๆ เช่น การเรียนรู ้
ตลอดชีวิต รายได้เกษตรกร วินัยและจริยธรรมของคน พื้นที่
ป่าชายเลน และวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

3. ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
1) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้น้อมน�าหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพยีงมาเป็นหลักการพืน้ฐานในการจดัท�าแผน 
พัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ดังน้ัน ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผน 
พัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ควรน�าเสนอว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสามารถประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติอย่างไร รวมทั้ง 
ควรก�าหนดให้มีกลไกการสร้างความรู้ความเข้าใจการประยุกต ์
ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชนเพื่อให ้
สามารถน�าไปปรับใช้ในทุกมิติเพื่อให้การพัฒนาประเทศ 
เป็นไปอย่างยั่งยืน

2) ควรก�าหนดให ้การวิ เคราะห ์สถานการณ ์
การเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด แนวทาง 
การพัฒนา แผนงานโครงการส�าคัญ และกลไกขับเคล่ือนของ 
แต่ละยุทธศาสตร์มีความสอดคล้องและสอดรับซึ่งกันและกัน 
ภายในยุทธศาสตร์มากขึ้น

3) ค ว รพิ จ า รณาคว ามสอดคล ้ อ ง กั นขอ ง  
10 ยทุธศาสตร์ทัง้เป้าหมายและแนวทางเพือ่ให้การพฒันาเป็นไป 
อย่างบูรณาการโดยไม่มีความขัดแย้งกัน เช่น เป้าหมาย 
การเติบโตด้านเศรษฐกิจที่ต ้องสมดุลและสอดคล้องกับ 
เป้าหมายการรกัษาทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นต้น  
รวมทัง้ควรน�ายทุธศาสตร์การพฒันาของแผนพฒันาฯ ทีผ่่านมา 
มาวเิคราะห์ว่ามปีระเด็นใดบ้างทีด่�าเนนิการแล้วและประเด็นใด 
ที่ยังไม่ได้ด�าเนินการ

4) ยุทธศาสตร ์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 12 บางด้านยังขาดจุดเน้นและประเด็นการพัฒนา 
ท่ีเป็นคานดีดคานงัดและต้องด�าเนินการอย่างเร่งด่วนที่จะน�า 
ไปสู่การเปล่ียนแปลงและบรรลุวตัถุประสงค์เป้าหมายทีก่�าหนด
ไว้ในยุทธศาสตร์ นอกจากนี้ ควรลดความซ�้าซ้อนของแนวทาง 
การพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์

4. กลไกขับเคลื่อนในภาพรวม
1) การจัดท�าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ควรมุ่งเน้น 

การจัดท�าแผนแบบบูรณาการ โดย  (1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของภาคีการพัฒนาในการจัดท�าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12   
(2) สนับสนุนการจัดท�าตัวชี้วัดร่วม  (3) ก�าหนดเจ้าภาพหลัก 
ในแต่ละยุทธศาสตร์และเจ้าภาพหลักในการบูรณาการระหว่าง 
ยุทธศาสตร์  (4) สร้างความชัดเจนระหว่างงานประจ�ากับ 
งานยุทธศาสตร์  (5) แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบของแต่ละ 
หน่วยงานเพื่อให้เกิดการท�างานและจัดสรรงบประมาณ 
ร่วมกันเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ  
(6) เพิ่มแนวทางการติดตามประเมินผลในแต่ละปี

2) ก�าหนดบทบาทภารกิจของภาคีการพัฒนา 
ที่ชัดเจน (ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และชุมชน) ในการร่วมกัน 
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัติ รวมทั้งส่งเสริม 
ให้น�ากลุ ่มท่ีมีพลัง เช่น สหกรณ์ มาเป็นกลไกส�าคัญใน 
การขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ตลอดจนส่งเสริมให้มี 
กลไกติดตามประเมินผลโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

การด�าเนินงานในระยะต่อไป
หลังจากนี้ สศช. จะได้ปรับปรุงร่างแผนพัฒนาฯ  

ฉบับที ่ 12 ตามผลการระดมความคิดเหน็ระดับภาคและน�าไป
รับฟังความคิดเห็นในการประชุมประจ�าปี 2559 ของ สศช.  
ซึง่ก�าหนดจดัข้ึนในวนัที ่22 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้า 
และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมี 
นายกรฐัมนตรเีป็นประธานในวนัที ่22 กรกฎาคม 2559 ก่อนน�าร่าง 
แผนพฒันาฯ ฉบับที ่ 12 มาปรบัปรงุอกีครัง้ตามความเหน็และ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมประจ�าปี 2559 ของ สศช. 
ก่อนน�าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
และน�าข้ึนทูลเกล้าถวายฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 
เพือ่ทรงลงพระปรมาภไิธยและประกาศใช้ในเดือนตุลาคม 2559 
ต่อไป 






