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สารจากนายกสภามหาวิทยาลัย

สารจ
ผมขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ก่อตั้ง
ผมขอแส
มหาวิทยาลัยสุโข
มาครบ 36 ปี และรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าสาขา
ยิ่งที่ไดทราบวาสา
วิชาเศรษฐศาสตร์ได้จัดพิมพ์หนังสือ “เศรษฐกิจดิจิทัล :
ดิจทิ ัล: กับคว
หนวยงานภาครัฐ
ความท้าทายของเศรษฐกิจไทยในอนาคต” เพื่อเผยแพร่
วันครบรอบ 36 ป
แก่สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไดใหความส
เนื่องมาจากเหตุ
ผลสําคัญช3า ประการ ประการแรก
รวมถึงประชาชนที่สนใจ เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 36 ปี การก่
อ
ตั้ ง สาขาวิ
เศรษฐศาสตรมีประชาชนวัยทํางานใหความสนใจที่จ
ผูเรียนประกอบดวย มหาวิทยาลัยมีการเรียนการสอน
เศรษฐศาสตร์
ทํางาน และผูเรียนตองการปจจัยทางการศึกษาเพื่อไ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้ความสำคัญกับสาขาวิ
าเศรษฐศาสตร์
ภาครัช
ฐและภาคเอกชน
ประการที่สอง มหาวิทยาล
ควรจะเปนสาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาส
ในยุคการก่อตั้งมหาวิทยาลัย เนื่องมาจากเหตุผลสำคัญ 3 สาขาวิ
ประการ
ประการ
ชาเศรษฐศาสตร
ซึ่งวิชาทางดานเศรษฐศาสต
สั
ง
คมศาสตร
อ
น
่
ื
ๆ
และการเรี
ยนวิชาเศรษฐศาสตรใน
แรก มาจากผลการสำรวจความต้องการของผู้เรียน พบว่าถวิามีชความตั
าเศรษฐศาสตร์
้งใจจากการที่เห็นถึงประโยชนที่ไดรับจาก
เปนชปั
วงทีจ่ปจัระเทศไทยกํ
าลังม
เรงรัดการพัฒน าประเท
มีประชาชนวัยทำงานให้ความสนใจที่จะเรียนเป็นจำนวนมาก
ยที่ส่งเสริ
ซึ่งหัวใจสําคัญก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้น
สวนรวมในการขับเคลื่อนทางดานกา
ความต้องการของผู้เรียนประกอบด้วย การที่มหาวิทยาลัยมีมีบกทบาทและมี
ารเรียนการสอน
เศรษฐศาสตรเพื่อใหเปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาป
เป็นระบบการศึกษาทางไกลทำให้การเรียนไม่กระทบเวลาทำงาน
และผูจ้เและสั
รียนงคมแหงชาติ”
“แผนพัฒนาเศรษฐกิ
ต้องการปัจจัยทางการศึกษาเพือ่ ไปเสริมความก้าวหน้าและวิชาชีพในช
ในการทำงาน
วงที่ผานมา เปนที่ทราบกันดีวามีคนจํา
ในระยะหลัง ๆ ที่อง คความรูทางดานเศรษฐศาสตรถ
ทั้ ง ในหน่ ว ยงานภาครั ฐ และภาคเอกชน ประการที่ ส อง ผูปมหาวิ
ท้งยาลั
เล็ ง ฐและภาคเอกชน ร
ฏิบัติงานทั
ในหนวยยงานภาครั
อนาคตในการทํ
า
หน
า
ที
ข
่
องบุคลากรทุกระดับจะตอง
เห็นว่าสาขาวิชาที่เหมาะสมในระบบการสอนทางไกล ควรจะเป็
นสาขาวิชาทาง
เขาดวยกันกับอาชีพและวิชาชีพของตนเองใหสามารถ
ดวยความรูความสามารถและการรู
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มากกว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ซึ่งหนึ่งใน จักประยุกตใชควา
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรยังมีความสําคัญตอก
า
นั้น คือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยวิชาทางด้านเศรษฐศาสตร์
จะถู
มหาวิทยาลั
ยสุโกขทันำมาใช้
ยธรรมาธิราชตอไป อยางไรก็ตาม
ในเชิงของการใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกต
เป็นหนึ่งในวิชาพื้นฐานของสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์อื่นๆความรู
า ้น ซึ่งในการพัฒนาการ
ยังและการเรี
ขาดอยูหรือเพิ่มพูยนนวิ
ใหมชากขึ
หลักสูตรใหเปนแบบสหวิ
เศรษฐศาสตร์ในระบบการศึกษาทางไกลก็คงไม่เกินความสามารถของผู
้เรียทยาการ
น หรือเนนไปทางดา
แนวการประยุกตใช และพัฒนาหลักสูตรแบบไมใชมีเ
ใหมากขึ
้น แตก
ก็ยษา
ังใหความสํ
ถ้ามีความตั้งใจจากการที่เห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้
ามาศึ
และาคัญกับหลักสูตรที่ใหปร
ความตองการของผูเรียนและผูใชบัณฑิตที่ในปจจุบัน
ประการทีส่ าม เนือ่ งจากในช่วงนัน้ เป็นช่วงทีป่ ระเทศไทยกำลัจะเนงเร่นเพืงรั่อเอาความรู
ดการพัไฒปประยุ
นา กตใชในการทํางานเปน
ใหเปนพลวัตสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปนไปตา
ประเทศหลังจากมีการใช้แผนพัฒนาประเทศมาประมาณ 15อาจมีปี การนํ
ซึ่งาหัเสนอหลั
วใจสำคั
ญ ๆ ที่จะสามารถดึงด
กสูตรใหม
เพราะเล็งเห็นประโยชนที่จะไดรับจากการเขามาเรีย
ก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นจึงต้องการคนที่มีความรู
้และเข้
าใจทางทยาลัยก็ตองมีการปรับต
เศรษฐศาสตร
และของมหาวิ
ด้านเศรษฐศาสตร์เข้าไป มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนทางด้าน
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การพัฒนาเศรษฐกิจ คนเหล่านั้นจึงควรมาเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อให้เป็น
กำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศ และแม้แต่ชื่อแผนพัฒนาประเทศก็ชื่อว่า
“แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”
ในช่วงทีผ่ า่ นมา เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ มีคนจำนวนมากสนใจเข้ามาศึกษาวิชา
เศรษฐศาสตร์ โดยเฉพาะในระยะหลังๆ ทีอ่ งค์ความรูท้ างด้านเศรษฐศาสตร์ถกู นำ
ไปใช้ในการเสริมเติมเต็มกับผู้บริหารทุกระดับและผู้ปฏิบัติงานทั้งในหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน รวมทัง้ ในการประกอบอาชีพอิสระ เนือ่ งจากในยุคปัจจุบัน
การทำหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับจะต้องมีความรู้ที่หลากหลายและนำมา
บูรณาการศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกันกับอาชีพและวิชาชีพของตนเองให้สามารถ
เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของตนในยุคที่แข่งขันกันด้วยความรู้ค วาม
สามารถและการรู้จักประยุกต์ใช้ความรู้ในการทำงาน ดังนั้นสามารถกล่าวได้ว่า
บทบาทของสาขาวิ ช าเศรษฐศาสตร์ ยั ง มี ค วามสำคั ญ ต่ อ การให้ ก ารบริ ก าร
ศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต่อไป
อย่ า งไรก็ ต ามเนื้ อ หาที่ ใ ห้ กั บ ผู้ เรี ย นและผู้ ที่ ส นใจเข้ า มาศึ ก ษานั้ น ควรเป็ น
ความรู้ในเชิงของการให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และเป็น
องค์ความรู้ ที่ ส ำคัญที่บุคคลเหล่านั้นยังขาดอยู่ ห รื อ เพิ่ ม พู น ให้ ม ากขึ้ น ซึ่ ง ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ควรจะมีการบูรณาการ
หลักสูตรให้เป็นแบบสหวิทยาการ หรือเน้นไปทางด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
เนื้อหาชุดวิชาต้องออกแบบให้เป็นแนวการประยุกต์ใช้ และพัฒนาหลักสูตร
แบบประกาศนียบัตร (Non-degree programme) ให้ มากขึ้น แต่ก็ยังให้
ความสำคัญกับหลักสูตรที่ให้ปริญญา (Degree programme) ต่ อ ไป เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิตที่ในปัจจุบันและแนวโน้ม
ในอนาคตที่ผู้เข้ามาเรียนในสถาบันการศึกษาจะเน้นเพื่อเอาความรู้ไปประยุกต์
ใช้ในการทำงานเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เนื้อหาวิชาในหลักสูตรก็ควรมีการปรับเปลี่ยน
ให้ เ ป็ น พลวั ต สอดคล้ อ งกั บ สภาพแวดล้ อ มที่ เ ป็ น ไปตามความต้ อ งการของ
ผู้เรียนและตลาดแรงงาน ในขณะเดียวกันอาจมีการนำเสนอหลักสูตรใหม่ ๆ
ที่จะสามารถดึงดูดให้มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มากขึ้น
เพราะเล็งเห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้ามาเรียน นอกจากนี้ในการจัดการ
เรียนการสอนของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และของมหาวิทยาลัยก็ต้องมี ก าร
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ปรับตัวให้สอดคล้องกับการพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีทเี่ ป็นยุคดิจทิ ลั โดยนำ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ให้
มากขึน้ ยกตัวอย่างเช่น การใช้ e-book แทนทีจ่ ะใช้สอื่ สิง่ พิมพ์เพียงอย่างเดียว
และรูปแบบการนำเสนอสื่อการเรียนการสอนต้องมีการปรับเปลี่ยนให้น่าสนใจ
และเข้าถึงได้หลายช่องทาง รวมทั้งการที่จะต้องจัดให้มีกิจกรรมที่มีการนำเสนอ
และสร้างสิ่งแวดล้อมให้ผู้เรียนในลั
2 กษณะของการมีบรรยากาศของชุมชนการ
เรียนรู้ การมีส่วนร่วมเรียนรู้ สิ่งสำคัญคือต้องก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัทนี่ทในการเข้
ชาเศรษฐศาสตร์
และสาขาวิชาอืน่ ทๆยาลั
ของมหาวิ
ทยาลั
ทัล โดยนําเทคโนโลยี
ันสมัยเขาามาศึ
มาใชกษาวิ
ในระบบการเรี
ยนการสอนของมหาวิ
ยใหมากขึ
้นยกตัย วอยางเชน
e-book แทนที่จซึะใช
ื่อสิ่งพิชมาเศรษฐศาสตร์
พเพียงอยางเดีสยามารถดำเนิ
ว และรูปแบบการนํ
าเสนอสื
่อการเรี
่งถ้าสสาขาวิ
นการไปในลั
กษณะดั
งกล่ายวนการสอนต
ไม่ว่าการ องมีการ
ลี่ยนใหนาสนใจและเข
าถึงยไดนการสอน
หลายชองทาง
รวมทั
งการทีกษา
่จะตและการทำหน้
องจัดใหมีกิจกรรมที
่มีการนํ
จัดการเรี
การให้
บริก้ ารการศึ
าที่ตามพั
นธกิาเสนอและ
จ
งแวดลอมใหผูเรียต่นในลั
ก
ษณะของการมี
บ
รรยากาศของชุ
ม
ชนการเรี
ย
นรู

การมี
ส
ว

นร
ว
มเรี
ย
นรู

างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว เชื่อว่าอนาคตของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ในช่วงต่อไปจะสิ่งสําคัญคือ
ใหเกิดการแลกเปลี
่ยนเรีบยทบาทสำคั
นรูรวมกันญในการเข
และ สาขาวิ
ยังคงมี
ในการมีามาศึ
ส่วนร่กษาวิ
วมด้ชาาเศรษฐศาสตร
นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์
กร ชาอื่นๆ
หาวิทยาลัย ซึ่งถาสาขาวิชาเศรษฐศาสตรสามารถดําเนินการไปในลักษณะดังกลาว ไมวาการจัดการเรียนการสอน
่งยืนต่อไป
บริการการศึกษาและประเทศเพื
และการทําหน่อาให้
ที่ตสาังคมและประเทศชาติ
มพันธกิจตางๆ มทีีค่เวามมั
กี่ยวข่นอคง
งแลมัว่งคั่งเชืและยั
่อวาอนาคตของสาขาวิ
ชา
ท้
า
ยที
่
ส
ุ
ด
นี
้
ผมขอแสดงความยิ
น
ดี
ต
่
อ
สาขาวิ
ช
าเศรษฐศาสตร์
อ
ี
ก
ครั
้
ง
หนึ
่
ง
ศาสตรในชวงตอไปจะยังคงมีบทบาทสําคัญในการมีสวนรวม ดานการทรัพยากรมนุษยขององคก รและ
เนื่องในโอกาสครบรอบ
ศเพื่อใหสังคมและประเทศชาติ
มีความมั่น36
คง มัปี่งขคัองการก่
่ง และยัอ่งยืตัน้งสาขาวิ
ตอไป ชา และขออวยพรให้สาขา
วิชาเศรษฐศาสตร์ยังคงเป็นสาขาวิชาหลักสาขาหนึ่งของมหาวิทยาลัย ในการให้
ทายที่สุดนี้ ผมขอแสดงความยินดีตอสาขาวิชาเศรษฐศาสตรอีกครั้งหนึ่ง เนื่องในโอกาสครบ รอบ 36 ป
การการศึกษาในระบบการศึ
กษาทางไกลท่
ามกลางความท้
าขาวิ
ทายของโลกยุ
ค ่งของ
รกอตั้งสาขาวิชาบริ
และขออวยพรให
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
ยังคงเป
นสา
ชาหลักสาขาหนึ
ทีน่ บั วันกมีษาในระบบ
การเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้
ด้าานทายของโลกยุ
และมากขึน้ คดิจิทัล
ทยาลัย ในการใหดิบจริทิ กลั ารการศึ
การศึกษา ทางไกลทอามในหลายๆ
มกลางความท
ดิจิทัล : ความท้
าทายของ
ในอนาคต และขอให้อมในหลายๆ
การจัดทำหนัดงาสืนอและมากขึ
“เศรษฐกิ้นจในอนาคต
นมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล
และขอให
การจัดทําหนังสือ
จไทยในอนาคต”
ในครั้งนี้ ยัง”เกิในครั
ดประโยชน์
ักศึกษาของสถาบั
น
ษฐกิจดิ จิ ทัลเศรษฐกิ
: กั บความท
าทายในอนาคต
้งนี้ ยังเกิแก่ดนประโยชน
แกนักศึกษา
ของ
การศึกษา วบุยงานภาครั
คลากรของหน่
วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
้ที่ มเต็ม
นการศึกษา บุคลากรของหน
ฐและภาคเอกชน
ประชาชนและผูทประชาชนและผู
ี่สนใจทั่วไป ในการเติ
ทางดานเศรษฐศาสตร
ความรูที่ไมดเต็รับมจากหนั
อไปประยุ
กตใชในการทํ
าหนาที่ของแต
สนใจทัแ่วละนํ
ไป าในการเติ
ความรู้ทงสืางด้
านเศรษฐศาสตร์
และนำความรู
้ที่ได้ลระคน
ับ
ศรษฐกิจดิจิทัลไดจากหนั
อยางมีงปสืระสิ
ทธิภาพและประสิ
ทธิผลมากยิ
่งขึ้นตลอะคนในยุ
ไป คเศรษฐกิจดิจิทัลได้
อไปประยุ
กต์ใช้ในการทำหน้
าที่ของแต่
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป

(ศาสตราจารย
ศรีสสอ้อาาน)น)
(ศาสตราจารย์ ดร.วิ
ดร.วิจจิติตรร ศรี
นายกสภามหาวิ
นายกสภามหาวิททยาลั
ยาลัยยสุสุโโขทั
ขทัยยธรรมาธิ
ธรรมาธิรราช
าช
5 กันยายน 2561
5 กันยายน 2561
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สารจากอธิการบดี

ผมขอแสดงความยินดีที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ได้จัดพิมพ์หนังสือ “เศรษฐกิจดิจิทัล : ความท้าทาย
ของเศรษฐกิจไทยในอนาคต” เนื่องในโอกาสที่สาขาวิชา
ผ
“เศรษฐ
เศรษฐศาสตร์ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง และได้ รั บ ใช้ สั ง คมโดยผ่ า นทาง
สาขาวิชา
ระบบการเรี ย นการสอนทางไกลและการวิ จั ย ทางด้ า น
การสอนท
เศรษฐศาสตร์มาจนครบรอบ 36 ปี
ตลอดระยะเวลาที
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ไระบบการศึ
ด้มีส่วนร่
วมสำคัญ ่ผานมา สาขาวิชา
กษา ทางไกล ของมหาวิทยาลัยส
มาตั้งแต พ.ศ. 2525
ต่อการให้บริการด้านการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิ
ทยาลัโดยสาขาวิ
ย ชามีการพัฒน
รวมทั้งไดขยายการรับนักศึกษาระดับปริญญา
สุโขทัยธรรมาธิราช โดยได้เริ่มเปดรับนักศึกษาในระดับปริปริญญญาตรี
้งแต่ เพื่อทํางานรับใชส
ญาโทเปนมาตั
จํานวนมาก
ังมีบทบาทต
พ.ศ. 2525 โดยสาขาวิชามีการพัฒนาเพื่อรองรับความต้เศรษฐศาสตร
องการศึกยษาด้
าน อการรับใชสังคมโ
วิจัย การบริการวิชาการแกสังคม การทํานุบ
เศรษฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นตลอดมา รวมทั้งได้ขยายการรับนักศึเศรษฐศาสตร
กษาระดับอปริ
ญา
ื่นๆญตลอดมา
โทมาตั้งแต่ พ.ศ. 2542 ได้ผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท
การจัดทําหนังสือ “เศรษฐกิจดิ จ
เป็นจำนวนมาก เพื่อทำงานรับใช้สังคมทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
บทความเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลย
นอกจากนั้นสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ยังมีบทบาทต่อการรับประเทศไทยทั
ใช้สังคมโดยผ่
าน ฐและภาคเอ
้งในสวนของภาครั
ดิจิทัลจ”ัยเนืการบริ
้อหาในหนักงาร
สือนี้จะมีคาอยางยิ่งตอ
รายการโทรทัศน์ ระบบการสื่อสารด้วยภาพออนไลน์ การทำวิ
วิ ช าการแก่ สั ง คม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการมี ส่ ว นร่ ว มในงาน
ทายสุดนี้ ผมขอแสดงความยินดีตอส
วิชาการด้านเศรษฐศาสตร์อื่นๆ ตลอดมา
ของการกอตั้งสาขาวิชา และประสบความสํา
เศรษฐกิจดิจิทัลในครั
้งนี้
การจัดทำหนังสือ “เศรษฐกิจดิจิทัล : ความท้าทายของเศรษฐกิ
จไทย
ในอนาคต” ในครัง้ นีเ้ ป็นการรวบรวมบทความเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยี
ทีส่ ง่ ผลถึงการเปลีย่ นแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาประเทศไทย
ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อรองรับเศรษฐกิจของประเทศ ในการ
เข้าสู่ยุค “เศรษฐกิจดิจิทัล” เนื้อหาในหนังสือนี้จะมีค่าอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อน
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่จะมีขึ้นในอนาคตนี้

ทายสุดนี้ ผมขอแสดงความยินดีตอสาขาวิ ชาเศรษฐศาสตรอีกครั้งหนึ่ง เนื่องในโอกาสที่ครบรอบ 36 ป
ของการกอตั้งสาขาวิชา และประสบความสําเร็ จในการจัดทําหนังสือที่มีคุณคา ตอการพัฒนา ประเทศไทยในยุค
เศรษฐกิจดิจิทัลในครั้งนี้
8

ท้ายสุดนี้ ผมขอแสดงความยิ
นดีต่อสาขาวิ
ชาเศรษฐศาสตร์
อีกครั้งหนึ่ง
(ศาสตราจารย
ดร.ประสาท
สืบคา)
ยผูทรงคุ
ฒิ
เนื่องในโอกาสที่ครบรอบ 36 กรรมการสภามหาวิ
ปี ของการก่อตัท้งยาลั
สาขาวิ
ชาณวุและประสบความ
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สำเร็จในการจัดทำหนังสือที่มีคุณค่าต่อการพั
ฒนาประเทศไทยในยุ
คเศรษฐกิจ
5 กันยายน
2561
ดิจิทัลในครั้งนี้

(ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5 กันยายน 2561
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สารจากประธานกรรมการ
ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร

สารจากประธานกรรมการ

สาขาวิชา
สาขาวิ ช าเศรษฐศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สุ โขทั ย ไดจัดตั้งสาขาวิชาใ
12 มีนาคม 2525
ธรรมาธิราช (มสธ.) ได้จดั ตัง้ สาขาวิชาในราชกิจจานุเบกษา
ปริญญาตรีที่มีควา
ตองการของประช
เล่มที่ 91 ตอนที่ 40 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2525 โดยมี
ของมหาวิทยาลัยท
จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อผลิตบัณฑิตทางเศรษฐศาสตร์ ใ นระดั บ
เพื่อ การผลิต บัณฑ
และเปนประโยชน
ปริญญาตรีที่มีความสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ โดย
สาขาวิชาเศรษฐศา
สภาพเศรษฐกิจแล
คำนึงถึงความต้องการของประชาชนและสังคม ตลอดจน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรไดรับการกอตั้งและรับ
ความพร้อมของทรัพยากรด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่จะเอื
้อชอำนวยต่
อไการ
สาขาวิ
าเศรษฐศาสตร
ดเปดสอนทั้งหลักสูตรระดับป
บัณฑิตและหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ทั้งสอง
ศึ ก ษาในระบบการศึ ก ษาทางไกล เพื่ อ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต เศรษฐศาสตร์
ใ ห้ ไ ด้
และวิชาเอกเศรษฐศาสตรธุรกิจ โดยสํานักงานคณะกร
สูตรมาโดยตลอด และไดรับการพัฒนาปร
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี คุ ณ ภาพ มี คุ ณ ค่ า และเป็ น ประโยชน์ทัต้งสองหลั
่ อ สั งกคมโดยรวม
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ .ศ. 2552 (TQF) ตลอด
ซึ่งตลอดระยะเวลา 36 ปีที่ผ่านมา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์บัณไฑิด้ตมผูสีกําเร็ารปรั
ปรุง บปริญญาตรี จํานวน
จการศึกบษาในระดั
เนื่องในโอกาส ครบรอบ 36 ป การกอตั้งส
และพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสัง“เศรษฐกิ
คมที่เจปลี
ดิจิท่ยัล นแปลง
: ความทาทายของเศรษฐกิจไทย
เกี
ย
่
วข
อ
งกั
บ
การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและส
ไปมาโดยตลอด
ทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาคการคา ภาคการเก
นาคุณภาพชี
วิตของคนไทย
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้รับการก่อตั้งและรับนักศึพักฒษารุ
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home country of foreign labors), การขาดการประหยัดตอขนาด (Economy of Scale), และการติดอยู
ในกับดักประเทศรายไดปานกลาง (Middle Income Trap) สงผลใหประเทศไทยตองคํานึงถึงการนําโมเดล
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Thailand
ที่ตองการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไทย ไปสู “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
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ขณะเดียวกัน กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมได้กล่าวถึง ดิจทิ ลั ไทยแลนด์
(Digital Thailand) ว่า ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม
ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ในอดีตที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยอาศัยการเติบโตด้วยแรงส่งของการใช้
แรงงานเข้มข้น, การใช้สิทธิพิเศษในระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการ
ทั่วไป (GSP), การพึ่งพาการลงทุนจากต่างประเทศ, (FDI) และเป็นอุตสาหกรรม
ที่มุ่งการส่งออก (Export Oriented) ซึ่งในช่วงระยะเวลาปัจจุบัน สถานการณ์
ทางเศรษฐกิจที่ถดถอยทั่วโลกและปัญหาเชิงโครงสร้างภายในประเทศเป็น
อุปสรรคต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย เช่น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging
Society), การกลับสู่ประเทศต้นทางของแรงงานข้ามชาติ (Returning to
their home country of foreign labor), การขาดการประหยัดต่อขนาด
(Economy of Scale), และการติดอยู่ในกับ ดั ก ประเทศรายได้ ป านกลาง
(Middle Income Trap) ส่งผลให้ประเทศไทยต้องคำนึงถึงการนำโมเดล
เศรษฐกิจใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวนโยบาย Thailand 4.0 ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทย
ไปสู่ “Value–Based Economy” หรื อ “เศรษฐกิ จ ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ย
นวัตกรรม” ต้องก้าวออกจากรูปแบบของเศรษฐกิจที่ “ทำมาก ได้น้อย” เป็น
“ทำน้อย ได้มาก” อย่างเช่น เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้า
เชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming)
ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs
ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพ เป็นต้น
แม้ว่าเศรษฐกิจดิจิทัลจะสร้างโอกาสมากมายให้กับเศรษฐกิจไทยแต่
ก็ ไ ม่ ส ามารถปฏิ เ สธได้ ว่ า เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล นั้ น ก่ อ ให้ เ กิ ด ความท้ า ทายเช่ น กั น
โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
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การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด (Disruptive
Technology) หรือเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ในอัตราเร่งซึ่งสามารถเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิต การประกอบ
ธุรกิจ และเศรษฐกิจโลกได้ หากภาคธุรกิจไม่สามารถที่จะปรับตัวให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงนี้ได้ จะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ
โดยเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีบทบาทสำคัญในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้ อย่างเช่น
อินเทอร์เน็ต ของสรรพสิ่ ง (Internet of Things (IOT), ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์
(Artificial Intelligence (AI)), เทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติ (3D Printing),
ระบบโครงข่ายในการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์ (Block Chain), หุ่นยนต์
(Robots), ยานยนต์ไร้คนขับ (Autonomous System), เทคโนโลยีทผี่ สมผสาน
ระหว่างความเป็นจริงและโลกเสมือน (Augmented Reality (AR)), ความเป็น
จริงเสมือน (Virtual Reality (VR)) เป็นต้น
 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) ข้ อ มู ล
จำนวนมหาศาลที่เกิดขึ้นในโลกดิจิทัลไม่ว่าจะเครือข่ายสังคมออนไลน์, เว็บเซิร์ฟเวอร์, การตอบแบบสอบถามผ่านทางออนไลน์, ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต,
ข้อความจากอีเมลลูกค้า คอนเทนต์ต่างๆ บนโซเชียลมีเดีย และจากอุปกรณ์
เซ็นเซอร์ตา่ งๆ ข้อมูลเหล่านีล้ ว้ นแล้วแต่ตอ้ งการการวิเคราะห์เพือ่ ให้การวางแผน
การตลาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทราบความต้องการของลูกค้า
และแนวโน้มทางการตลาด ตลอดจนสามารถนำไปปรับปรุงกกระบวนการดำเนิน
ธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม กระบวนการ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่มีต้นทุนสูง เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก Hardware
(ระบบจัดเก็บข้อมูล (Data warehouses) และ Software ต่างๆ ที่ใช้ใน
การจัดการข้อมูล อีกทั้งต้องอาศัยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล อย่ า งนั กวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) นั ก วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
เชิงสถิติ (Predictive Modelers) เป็นต้น จึงนับเป็นความท้าทายอีกประการ
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หนึ่งที่ทุกภาคส่วนต้องเผชิญในอนาคตอันใกล้นี้ที่โลกของการแข่งขันด้านข้อมูล
มีแนวโน้มว่าจะทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ
 ความท้าทายของตลาดแรงงานในอนาคต ในโลกยุคดิจท
ิ ลั ย่อมสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้เกิดขึ้นกับตลาดแรงงาน จากการนำเทคโนโลยี
สมัยใหม่อย่าง หุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติ
(3D Printing) เป็ น ต้ น เข้ า มาใช้ ท ดแทนแรงงานคนอย่ า งแพร่ ห ลายทั้ ง ใน
กระบวนการผลิต การตลาด และการบริการลูกค้า ขณะเดียวกัน ตลาดแรงงาน
จะมีความต้องการแรงงานที่มีทักษะสูงเพื่อปฏิบัติงานเฉพาะด้านมากขึ้น เช่น
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ข้ อ มู ล , นั ก วิ เ คราะห์ ก ารลงทุ น , วิ ศ วกรหุ่ น ยนต์ แ ละระบบ
อัตโนมัติ, วิศวกรระบบดาวเทียม, ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์,
นักวิจัยวัสดุนาโน, ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย,
ผู้เชี่ยวชาญด้านโซเชียลเน็ตเวิร์ก เป็นต้น ดังนั้น แรงงานในยุคดิจิทัลต้องได้รับ
การพัฒนาทักษะให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของตลาดแรงงาน
โดยแรงงานเดิมจะต้องพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการดำเนินชีวิตและการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเข้าใจใน
สื่อยุคใหม่ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่ดี มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความ
สามารถในการปรับตัว ขณะเดียวกัน ต้องมีพัฒนาบุคลากรในสาขาเทคโนโลยี
ดิจิทัลโดยตรงเพื่อให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มี
ความจำเป็นต่อการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในยุคที่เศรษฐกิจต้องขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล
 การเติ บ โตของช่ อ งทางการตลาดและการซื้ อ ขายสิ น ค้ า ออนไลน์
ในปัจุบันพฤติกรรมการซื้อ-ขายของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปจาก
อดีต เนื่องด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีการสื่อสารจาก 3G สู่ 4G
และกำลังจะก้าวเข้าสู่ยุค 5G ในอนาคตอันใกล้นี้ ประกอบกับความปลอดภัย
ของระบบการชำระเงินที่เพิ่มขึ้น ความสะดวกและรวดเร็วของการจัดส่งสินค้า
ให้กบั ลูกค้า ส่งผลให้การทำธุรกิจผ่าน Online Platform ได้รบั ความนิยมสูงมาก

5

ตามรายงานของศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่า ในปี 2560 ธุรกิจ E-Commerce
มีมูลค่าตลาดประมาณ 214,000 ล้านบาท และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นกว่า
470,000 ล้านบาทในปี 2565 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย (ปี 2560-2565)
ประมาณร้อยละ 17.0 ต่อปี ซึ่งการเข้าสู่ตลาดออนไลน์ของผู้ประกอบการใหญ่
ภายในประเทศและต่างประเทศอย่างประเทศจีน ที่มีข้อได้เปรียบด้านการ
แข่งขันในทุกๆ ด้าน ทั้งต้นทุน การบริการที่ครบวงจรตั้งแต่การสั่งซื้อสินค้า
จนถึงการส่งมอบ น่าจะสร้างความท้าทายให้กับธุรกิจ SMEs ที่ยังไม่ได้เข้าสู่
ตลาดออนไลน์ได้
 พฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โ ภคในอนาคต ผู้ บ ริ โ ภคในยุ ค ดิ จิ ทั ล จะเป็ น
ผู้บริโภคที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นลูกค้ายุคใหม่ มีความคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยี
ชอบความท้าทาย สามารถปรับตัวได้ดี โดยลูกค้าจะมีความต้องการสินค้าและ
บริ ก ารที่ มี ลั กษณะเฉพาะตรงกับความต้องการของตนเอง มี ค วามต้ องการ
สินค้าและบริการที่มีความเรียบง่าย ใช้ง่าย ตรงไปตรงมา เหมาะสมกับการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน คำนึงถึงเรื่องสุขภาพมากขึ้น สามารถตอบสนองและ
อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในยุค Aging Society ได้มากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น
การที่ ผู้ บ ริ โ ภคสามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ได้ ม ากขึ้ น จะส่ ง ผลให้ ลู ก ค้ า มี เ งื่ อ นไขใน
การซื้อสินค้ามากยิ่งขึ้นและมีความจงรักภักดีต่อแบรนด์ลดลง อีกทั้งลูกค้าจะ
ใช้ ง านวิ จั ย เป็ น หลั ก ฐานในการพิ จ ารณาซื้ อ สิ น ค้ า และบริ ก าร ซึ่ ง แนวโน้ ม
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าวข้างต้น จะสร้างความท้าทาย
อย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคต
 สิ น ค้ า และบริ ก ารจะมี ก ารแข่ ง ขั น อยู่ บ นพื้ น ฐานของนวั ต กรรม
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านธุรกิจจะให้ความสำคัญกับการแข่งขันด้านราคา การ
พัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค สร้างความประทับใจ
ให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ามีความจงรักภักดีต่อตราสินค้า สร้างตราสินค้าให้มีความ
แตกต่างจากคู่แข่ง เป็นต้น กลยุทธ์ต่างๆ เหล่านี้ก็ยังคงมีความสำคัญ แต่ใน
โลกยุคดิจิทัลการแข่งขันของสินค้าและบริการจะกลายเป็นการให้ความสำคัญ

6

กับการแข่งขันบนพื้นฐานของนวัตกรรม เพราะผู้บริโภคจะให้คุณค่ากับสินค้า
และเต็มใจจะจ่ายให้กับสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะและมีการออกแบบได้ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้า มีภาพลักษณ์ที่ดูดี สามารถสนองต่ออารมณ์ความ
รู้สึกของลูกค้าได้ อย่างไรก็ตาม หากธุรกิจใดไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนมาใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งการใช้ Big Data เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้า
สร้างนวัตกรรม สร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเพื่อให้
ตนเองเป็นผู้นำตลาดได้ ก็มีความเป็นไปได้ว่าธุรกิจนั้นจะสูญเสียความสามารถ
ในการแข่งขันไป
 ระบบอั จ ฉริ ย ะ ในยุ ค ดิ จิ ทั ล คงไม่ ส ามารถปฏิ เ สธได้ ว่ า เป็ น ยุ ค ของ
Internet of Things (IOT) หรือ อินเทอร์เน็ตในทุกสิง่ โดยจะเป็นการเชือ่ มโยง
ทุกสิ่งเข้ากับโลกอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็น ระบบการผลิต เครื่องจักร หุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ ซึ่งหุ่นยนต์ มนุษย์ เครื่องจักรจะทำงานประสานกันแบบ
Dynamic จะเกิดการสื่อสารระหว่างเครื่องจักรกับเครื่องจักร (M2M) และ
เครื่องจักรกับมนุษย์ (M2H) ก่อให้เกิดแพลตฟอร์ม IOT และ robotics ที่
เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่เพียงแต่กระบวนการผลิตในโรงงานเท่านั้นที่จะเป็น
ระบบอัจริยะ IOT จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันอีกด้วย เช่น การใช้
สมาร์ตโฟนในการสั่งการการเปิด-ปิดระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
ระบบสั่งการผ่าน Voice Command ในรถยนต์อัจฉริยะ ระบบสั่งการผ่าน
Mobile Application เพื่อ Start รถ-เปิดแอร์ เป็นต้น หรือแม้แต่การใช้ IOT
ในวงการแพทย์อย่างการผ่าตัดระยะไกล ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม ด้านการ
เตือนภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งระบบอัจฉริยะเหล่านี้จะเติบโตอย่างรวดเร็วและเข้ามา
มีบทบาทสำคัญต่อทุกวงการในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้
 ภั ย คุ ก คามด้ า นไซเบอร์ โลกยุ ค ดิ จิ ทั ล ที่ ท ำให้ ก ารใช้ ชี วิ ต ของผู้ ค น
เปลี่ยนไป สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้จากทั่วทุกมุมโลก ประกอบกับการส่ง
ผ่านข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นรวดเร็วอย่างก้าวกระโดดนี้ได้เกิดขึ้นพร้อมๆ กับ
ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ที่เพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ทั้งจากการระบาดของ
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มัลแวร์และไวรัสต่างๆ การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การขโมยข้อมูล
บิดเบือนข้อมูล ทำลายข้อมูล การจารกรรมข้อมูล การโจมตีอุปกรณ์ระบบ
ควบคุมของโรงงาน การโจมตีระบบโครงสร้างพืน้ ฐานสำคัญของประเทศ เป็นต้น
ความเสี่ ย งเหล่ า นี้ ไ ด้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความมั่ น คงไม่ ว่ า จะเป็ น ระดั บ บุ ค คล
องค์กร ประเทศ และระดับโลก ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายให้กับระบบ
เศรษฐกิจอย่างมหาศาลและรวดเร็วตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุค
ดิจิทัล โดยเฉพาะการโจมตีทางไซเบอร์ที่เกิดจากนอกประเทศที่ค่อนข้างจะมี
ความซับซ้อนและมีความยากในการจัดการแก้ไข
การเปลี่ ย นผ่ า นเข้ า ยุ ค เศรษฐกิ จ ใหม่ หรื อ Digital Economy นั้ น
ก่อให้เกิดผลดีมากมาย ทั้งการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง การ
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในเวทีโลก ลดความเหลื่อมล้ำ
และความไม่สมดุลในการพัฒนา การพัฒนาศักยภาพของทุนมนุษย์ อย่างไรก็ตาม
โอกาสมักจะมาพร้อมกับความท้าทายเสมอ หากเราสามารถเตรียมพร้อมและ
มีแนวทางรับมือกับความท้าทายทีจ่ ะเกิดขึน้ หรือสามารถเปลีย่ นความท้าทายนัน้
ให้เป็นโอกาสได้ ย่อมจะทำให้ประเทศไทยสามารถก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
ได้ อ ย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพและเศรษฐกิ จ ไทยจะเป็ น เศรษฐกิ จ ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ย
นวัตกรรม (Value Based Economy) อย่างเต็มรูปแบบ
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5G เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก :

ตนทุนแสนลานและแนวทางขับเคล�อนของไทย1

1

(5G Technology : Its Costs and Thailand’s Strategic Actions)

เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก : ตนทุนแสนลานและแนวทางขับเคลื่อนของไทย 1
5G Technology : Its Costs and Thailand’s Strategic Actions)

เวทางค
พวงทรั
พยพ2ย2
เวทางค
พวงทรั
สํานักงานปลั
จิทงัลคม
สำนักงานปลัดกระทรวงดิ
จิทัลเพืด่อกระทรวงดิ
เศรษฐกิจและสั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3 นการเรียบเรียงจากการศึกษาเรือ่ ง “แนวทางการเตรียม
บทความนีเ้ ปนmobile
ความเห็นสวinto
นตัวของผู
 ขียนและเป
“5G will transform
a เGPT
, … help spur
โครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อน 5G” เพื่อรองรับมติที่ประชุ
a new ageระเบี
ofยinnovation
and economic advance.”4 มคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
งเศรษฐกิจภาคตะวันออก (กนศ.) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 ที่มีนายกรัฐมนตรี
“5G จะเกิเปดนประโยชน
ูงสุดตโครงสร
อประเทศและเศรษฐกิ
จไทย
ประธาน ที่กสำหนดให
างพื้นฐานดานดิจิทัลรวมอยู
ในแผนปฏิบัติการโครงสรางพื้นฐาน เพื่อจัด
5
เมืทำแผนงาน/โครงการรองรั
่อ รัฐ-เอกชน รวมมืบการพั
ออยฒานาระเบี
งใกลชยงเศรษฐกิ
ิด” จภาคตะวันออก (EEC) และตอมารัฐมนตรีวาการ
1

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีนโยบายเรงรัดการพัฒนาเทคโนโลยี 5G เพื่อใหประเทศไทยได
ใชประโยชน
ะโยชนของเทคโนโลยี
5Gจาก 5G ทันและเทียบไดกับประเทศตางๆ ในภูมภิ าค จากนัน้ การศึกษานีไ้ ดถกู นำเสนอตอ
คณะกรรมการโครงสรางพืน้ ฐานดิจทิ ลั ทีม่ ปี ลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปนประธาน เมื่อวันที่
6 กรกฎาคม 2561 รวมทั้ ง ถู ก นำเสนอต อ คณะกรรมการดิ จิ ทั ลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่มี
จะมีความสําคัญรองนายกรั
ตอโลกฐรวมทั
้งประเทศไทยอย
างมาก
โดยเฉพาะอย
่งตอ EEC2561(เขต
มนตรี (พล.อ.อ.ประจิ
น จัน่ ตอง)
เปนประธาน
เมือ่ วันที่ 11างยิ
กรกฎาคม
และที่ประชุม
วันออก) ที่ถูกออกแบบให
จระดับโลก “World-Class
Economic Zone”
ทั้งสองไดมีมเติปเห็นนเขตเศรษฐกิ
ชอบในหลักการของแนวทางตามที
่เสนอ
2
ผูเขีหรื
ยนได
กษาเรื่อง “แนวทางการเตรี
ยมโครงสรางพืเพื
้นฐานด
จิทัลเพื่อบขัเคลื
บเคลื่อ่อนน 5G” โดย
หกรรมแหงอนาคต
อ จ11ัดทำการศึ
อุตสาหกรรมเป
าหมายของประเทศ
่อเปานนดิกลไกขั
การชนวเมื
ยเหลื
อของนางสาวเสาวภา
อักษรเนียม ชและขอขอบคุ
างหนา ตลอดจนเป
องที
่รองรับสังคมและการใช
ีวิตยุคใหมณคณะกรรมการโครงสรางพืน้ ฐานดิจทิ ลั และ
คณะกรรมการดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ปลัดกระทรวงและผูบ ริหารกระทรวงดิจทิ ลั ฯ ทีไ่ ดให
หรือ 5th Generation
คือ อระบบการสื
่อสารแบบไรสายในยุคที่ 5 ซึ่งมีความสามารถในการ
คำแนะนำและข
คิดเห็นที่เปนประโยชนตอการศึกษานี้
6

สุดไดเร็วกวาระบบ 4G มากกวา 20 เทาตัว (หรือ 125 เทาของ 4G ยุคแรก)ความสามารถ
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“5G will transform mobile into a GPT3, … help spur
a new age of innovation and economic advance.”4
“5G จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและเศรษฐกิจไทย
เมื่อ รัฐ-เอกชน ร่วมมืออย่างใกล้ชิด”5

1. ความสำคัญและประโยชน์ของเทคโนโลยี 5G
เทคโนโลยี 5G จะมีความสำคัญต่อโลก รวมทั้งประเทศไทยอย่างมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อ EEC (เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก) ที่ถูกออกแบบ
ให้เป็นเขตเศรษฐกิจระดับโลก “World-Class Economic Zone” รองรับการ
ลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคต หรือ 11 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอีก 20 ปีข้างหน้า ตลอดจนเป็นเมืองที่
รองรับสังคมและการใช้ชีวิตยุคใหม่
เทคโนโลยี 5G หรือ 5th Generation คือ ระบบการสื่อสารแบบไร้สาย
ในยุคที่ 5 ซึ่งมีความสามารถในการส่งข้อมูลที่ความเร็วสูงสุดได้เร็วกว่าระบบ
4G6 มากกว่า 20 เท่าตัว (หรือ 125 เท่าของ 4G ยุคแรก) ความสามารถรองรับ
ปริมาณการส่งข้อมูลดีกว่า 4G มากกว่า 100 เท่าตัว รองรับ อุปกรณ์สื่อสาร
จำนวนมากได้ถงึ 1 ล้านอุปกรณ์ตอ่ ตารางกิโลเมตร ดีกว่า 4G มากกว่า 10 เท่าตัว
GPT = General Purpose Technology หมายถึง เทคโนโลยีพื้นฐานที่สามารถนำไปสร้างประโยชน์
หรือประยุกต์ใช้สร้างประโยชน์อย่างแพร่หลายในวงกว้าง เช่น พลังงานไอน้ำ พลังงานไฟฟ้า และอินเทอร์เน็ต
เป็นต้น เรียบเรียงโดยผู้เขียน
4
IHS Economics/Technology (2017) “The 5G Economy : How 5G technology will
contribute to the global economy”
5
ผู้เขียน
6
4G หรือ 4G IMT advanced ในที่นี้ คือ 4G International Mobile Telecommunication
Advanced โดย 4G ยุคแรก (4G WiMAX) มีความเร็วสูงสุดรับข้อมูลที่ 128 Mbps ในขณะที่ 4G ITM
advanced มีความเร็วสูงสุดรับข้อมูลที่ 1,000 Mbps หรือ พอกล่าวได้ว่า 5G จะมีความเร็วเหนือกว่า 4G
WiMAX 125 เท่า และ 4G IMT Advanced 20 เท่า
3
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2
มีความล่าช้าของการรับส่งข้อมูล (latency) น้อยมาก คือ น้อยกว่า 1 millisecond
หรือดีกว่า 4G มากกว่า 10 เท่าตัว ในขณะเดียวกัน ในทางทฤษฎี ใช้พลังงาน
รองรับปริมาณการสงขอมูลดีกวา 4G มากกวา 100 เทาตัว รองรับ อุปกรณสื่อสารจํานวนมากไดถึง 1 ลานอุปกรณ
น้อยกว่
ามากดีกโดยโครงข่
งงานน้บอสยกว่
ถึง 100
เท่าตัคือว นอย
ตอตารางกิ
โลเมตร
วา 4G มากกวาายโทรคมนาคมใช้
10 เทาตัว มีความลาพชลัาของการรั
งขอมูาล4G
(latency)
นอยมาก
กวาในขณะที
1 millisecond
หรือดีก่สวาามารถอยู
4G มากกวา่ได้10ถึงเท10
าตัว ปีในขณะเดียวกัน ในทางทฤษฎี ใชพลังงานนอยกวามาก โดย
่แบตเตอรี

โครงขายโทรคมนาคมใชพลังงานนอยกวา 4G ถึง 100 เทาตัว ในขณะที่แบตเตอรรี่สามารถอยูไดถึง 10 ป

แผนภาพที
่ 1 ่ เป้
าหมายสำคั
5G (IMT
(IMT2020)
2020)
แผนภาพที
1 เป
าหมายสําคัญญของเทคโนโลยี
ของเทคโนโลยี 5G

ที่มา:ที่มRecommendation
ITU-RM.2083-0
M.2083-0
(09/2015)
– Framework
า Recommendation ITU-R
(09/2015)
“IMT“IMT
VisionVision
– Framework
and overall
objectives
of the future
development
IMT for development
2020 and beyond”ofอยูIMT
ระหวfor
างการจั
ดทําและอาจจะมี
and overall
objectives
of theoffuture
2020
and
การเปลี
ย
่
นแปลง
beyond” อยู่ระหว่างการจัดทำและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

แผนภาพที่ 2 ตารางสรุปเปาหมายสําคัญของเทคโนโลยี 5G (IMT 2020)
6

4G หรือ 4G IMT advanced ในที่นี้ คือ 4G International Mobile Telecommunication Advanced โดย 4G ยุคแรก
(4G WiMAX) มีความเร็วสูงสุดรับขอมูลที่ 128 Mbps ในขณะที่ 4G ITM advanced มีความเร็วสูงสุดรับขอมูลที่ 1,000 Mbps หรือ
พอกลาวไดวา 5G จะมีความเร็วเหนือกวา 4G WiMAX 125 เทา และ 4G IMT Advanced 20 เทา
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3

แผนภาพที่ 2 ตารางสรุปเป้าหมายสำคัญของเทคโนโลยี 5G (IMT 2020)
หนวย

1 ความเร็วสูงสุดของการรับสงขอมูล
(Peak
Rate)
(peak Data
data rate)
2 ความเร็วการรับขอมูลในการใช
(User experienced data rate)
3 ความเร็วการเคลือ่ นทีข่ ณะรับขอมูล
(Mobility)
4 ความจุรองรับปริมาณการรับขอมูล
(Area Traffic Capacity)
5 ความลาชาของการรับสงขอมูล
(Latency)
6 จํานวนอุปกรณทเี่ ชื่อมโยงตอ ตร.กม.
(Connection Density)
7 ประสิทธิภาพคลืน่ ความถีร่ องรับ
(Spectrum Efficiency)
8 ประสิทธิภาพของการใชพลังงาน
(Network Energy Efficiency)

4G
5G
IMT Advanced IMT 2020
Gigabit per second 1 Gbps
20 Gbps

หมายเหตุ
5G เร็วกวา 20 เทาตัว

Megabit per second 10 mbps

100 mbps

5G เร็วกวา 10 เทาตัว

km per hours

400 km/h

500 km/h

5G ดีกวา 1.25 เทาตัว

Megabit per second 0.1 mbps
per square meter
Millisecond
10 ms

10 mbps

5G ดีกวา 100 เทาตัว

< 1 ms

5G ดีกวา 10 เทาตัว

Devices/sq.km

100,000

1,000,000

5G ดีกวา 10 เทาตัว

bit/s/Hz

1X

3X

5G ดีกวา 3 เทาตัว

bit/Joule

1X

100X

5G ดีกวา 100 เทาตัว

เรียยบเรีงโดยผู
ยงโดยผู้เขีเขียยนนจาก
20202020
ที่มา: เรีที่มยาบเรี
จากIMTIMT
สําหรับประโยชนของ 5G สามารถแบงการสรางประโยชนออกเปน 3 ประเภท คือ 1) การสื่อสารไรสาย
ความเร็วสูง (Enhanced Mobile Broadband : eMBB) 2) การบริการที่หามผิดพลาด (Mission-Critical Services
สำหรัand
บประโยชน์
อง 5G
สามารถแบ่
งการสร้
งประโยชน์
or Ultra-reliable
low latencyขmobile
communication
: URLLC)
และ 3)าการรองรั
บอุปกรณอจําอกเป็
นวน น 3
มหาศาล (Massive
type communications
: mMTC) สรุปไดดวังนีสู้ ง (Enhanced Mobile
ประเภท
คื อmachine
1) การสื
่ อ สารไร้ ส ายความเร็
1) การสื่อสารไรสายความเร็วสูง (Enhanced Mobile Broadband) 5G สรางประโยชนสําหรับการสื่อสาร
ไรสายความเร็วสูง โดย 5GeMBB)
ชวยใหการรั2)
บสงขการบริ
อมูลปริมาณมากเป
างรวดเร็
วและมีเสถี(Mission-Critical
ยรภาพสูง อาทิ การใช
Broadband:
ก ารทีน่ไปอย
ห้ า มผิ
ด พลาด
เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (Virtual Reality) การประชุมแบบภาพเสมือนจริง (Virtual Meeting) และ การดูหนังที่
Services
Ultra-reliable
and Low Latency Mobile Communication :
มีความละเอียดสูor
งในระดั
บ 4K เปนตน
2) การบริการที่หามผิดพลาด (Mission-Critical Services) 5G จะมีบทบาทสําคัญตอการใหบริการ หรือ
URLLC)
และ 3) การรองรับอุปกรณ์จำนวนมหาศาล (Massive machine
ภารกิจที่ตองมีเสถียรภาพของการรับสงขอมูลสูง หรือบริการที่เสี่ยงตอการเกิดวิกฤตสูงหากมีความผิดพลาดหรือ
ความลาชcommunications
าของการรับสงขอมูล อาทิ การใช
เทคโนโลยียานยนต
vehicles) และการใช
type
: mMTC)
สรุปไรได้คนขัดบัง(Autonomous
นี้
เทคโนโลยีชวยในการผาตัดหรือการรักษาคนไขระยะไกล การควบคุมหุนยนตหรือเครื่องจักรระยะไกล เปนตน ซึ่ง
1) หรืการสื
่อาสารไร้
สายความเร็
วสู้ยววิงนาที(Enhanced
Mobile
ความผิดพลาด
อความล
ชาของการรั
บสงขอมูลเพียงเสี
สามารถสงผลกระทบต
อชีวิต หรือBroadband)
ความเสียหาย
อยางมากได โดย 5G จะชวยใหสามารถ รับสงขอมูลอยางไมมีความลาชา และมีเสถียรภาพสูง สําหรับบริการที่หาม
5G
สร้างประโยชน์สำหรับการสื่อสารไร้สายความเร็วสูง โดย 5G ช่วยให้การ
ผิดพลาด
สารกัมบาณมากเป็
อุปกรณจํานวนมาก
(Massive
machine ว
type
communications)
5G งจะมีอาทิ
บทบาทการใช้
รัสําบคัญส่ตงอ3)ข้การใช
อการสื
มูลอ่อุปปริ
นไปอย่
างรวดเร็
และมี
เสถียรภาพสู
กรณ เครื่องมือและเครื่องจักรกลที่สามารถสื่อสารรับสงขอมูล หรือ อุปกรณIoT จํานวน
มหาศาลในอนาคต
อาทิ การเชือ่อนจริ
มตอรับงสง(Virtual
ขอมูลของอุปกรณ
IoT จํานวนมากสํ
าหรับ Smart
City การทํา อนจริง
เทคโนโลยี
ภาพเสมื
Reality)
การประชุ
มแบบภาพเสมื

(Virtual Meeting) และ การดูหนังที่มีความละเอียดสูงในระดับ 4K เป็นต้น
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2) การบริการที่ห้ามผิดพลาด (Mission-Critical Services) 5G จะมี
บทบาทสำคัญต่อการให้บริการ หรือภารกิจที่ต้องมีเสถียรภาพของการรับ-ส่ง
ข้ อ มู ล สู ง หรื อ บริ ก ารที่ เ สี่ ย งต่ อ การเกิ ด วิ ก ฤตสู ง หากมี ค วามผิ ด พลาดหรื อ
ความล่าช้าของการรับ-ส่งข้อมูล อาทิ การใช้เทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับ (Autonomous Vehicles) และการใช้เทคโนโลยีช่วยในการผ่าตัดหรือการรักษาคนไข้
ระยะไกล การควบคุ ม หุ่ น ยนต์ ห รื อ เครื่ อ งจั ก รระยะไกล เป็ น ต้ น ซึ่ ง ความ
ผิ ด พลาด หรื อ ความล่ า ช้ า ของการรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล เพี ย งเสี้ ย ววิ น าที ส ามารถส่ ง
ผลกระทบต่อชีวิต หรือความเสียหายอย่างมากได้ โดย 5G จะช่วยให้สามารถ
รับ-ส่งข้อมูลอย่างไม่มีความล่าช้า และมีเสถียรภาพสูง สำหรับบริการที่ห้าม
ผิดพลาด
3) การสื่ อ สารกั บ อุ ป กรณ์ จ ำนวนมาก (Massive machine type
communications) 5G จะมีบทบาทสำคัญต่อ การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือและ
เครื่องจักรกลที่สามารถสื่อสารรับ-ส่งข้อมูล หรือ อุปกรณ์ IoT จำนวนมหาศาล
ในอนาคต อาทิ การเชื่อมต่อรับ-ส่งข้อมูลของอุปกรณ์ IoT จำนวนมากสำหรับ
Smart City การทำอุ ต สาหกรรมการเกษตรและอุ ต สาหกรรมยุ ค ใหม่ ที่
ใช้อุปกรณ์และเซ็นเซอร์รับ-ส่งข้อมูล ที่ต้องใช้จำนวนอุปกรณ์ IoT จำนวน
มหาศาล โดยการทำงานเป็นไปอย่างประหยัดพลังงานและมีต้นทุนต่ำ เป็นต้น
โดย 5G จะช่วยรองรับการสื่อสารของอุปกรณ์จำนวนมากถึง 1 ล้านอุปกรณ์
ต่ อ ตารางกิ โ ลเมตร ในขณะเดี ย วกั น การทำงานจะเป็ น ไปอย่ า งประหยั ด
พลังงานและมีต้นทุนต่ำ รองรับ Massive machine type communications
ดังกล่าว
สำหรับแผนภาพที่ 2 เป็นการสรุปประโยชน์ของเทคโนโลยี 5G ประเภท
ต่างๆ

อุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมยุคใหมที่ใชอุปกรณและเซนเซอรรับสงขอมูล ที่ตองใชจํานวนอุปกรณIoT
จํานวนมหาศาล โดยการทํางานเปนไปอยางประหยัดพลังงานและมีตนทุนต่ํา เปนตน โดย 5G จะชวยรองรับการ
สื่อสารของอุปกรณจํานวนมากถึง 1 ลานอุปกรณตอตารางกิโลเมตร ในขณะเดียวกัน การทํางานจะเปนไปอยาง
ประหยั
14 ดพลังงานและมีตนทุนต่ํา รองรับ Massive machine type communications ดังกลาว
สําหรับแผนภาพที่ 2 เปนการสรุปประโยชนของเทคโนโลยี 5G ประเภทตาง ๆ
แผนภาพที
3 ประโยชนขของ 5G
แผนภาพที
่ 3 ่ ประโยชน์
5G

ที่มา รวบรวมและจัดทําโดย ผูเขียน

ที่มา: รวบรวมและจัดทำโดย ผู้เขียน

2 การดําเนินการที่สําคัญในตางประเทศเกี่ยวกับ 5G
ในขณะนี้ หลายประเทศในโลกรวมทั้งประเทศในภูมิภาคเอเชียไดใหความสําคัญและเรงดําเนินการพัฒนา
การที่สำคัญ(Field
ในต่าTrials)
งประเทศเกี
5Gอนกุมภาพันธปนี้ รวมทั้ง
5G2.
อาทิการดำเนิ
เกาหลีใตไดทําน
การทดสอบภาคสนาม
ในงานโอลิม่ปยควกั
ฤดูหบ
นาวในเดื
ไดทําการ ประมูลคลื่นความถี่ 5G ในเดือนมิถุนายนปนี้ โดยไดรับเงินจากการประมูลที่ USD$ 3.2 billion (1.0 แสน
ในขณะนีสํ้ าหลายประเทศในโลกรวมทั
้งประเทศในภู
าคเอเชี
ยได้(2)ให้ชวง
ลานบาท @ 33Thb/USD)
หรับคลื่นความถี่ 2 ชวง คือ (1) ชวง 3.5GHz
ประมูลจํานวนมิภ
280
MHz และ
28-GHz
ประมูลจํญานวน
2,400
MHz นและเตรี
งพาณิอาทิ
ชยในตเกาหลี
นป 2562ใต้ได้ทำการทดสอบภาค
ความสำคั
และเร่
งดำเนิ
การพัยมการใช
ฒนา เชิ5G
สําหรับ ประเทศจีนอยูระหวางการทดสอบภาคสนามใน 16 เมือง ชวงครึ่งปหลังของปนี้ และมีแผนการเริ่ม
(Field
ในงานโอลิ
ปิกฤดูหนาวในเดือ5Gนกุในงาน
มภาพัASEAN
นธ์ปีนGame
ี้ รวมทั
ใช สนาม
5G เชิงพาณิ
ชยในป Trials)
2563 อินโดนี
เซียอยูระหวมางการทดสอบภาคสนาม
ในเดื้งอน
สิงหาคม
2561 และมาเลเซี
อยูร่นะหว
างการทดสอบภาคสนามและเริ
จริงในพืน้นี้ ทีโดยได้
่ CyberJava
4 ปนี้
ได้ทำการ
ประมูลยคลื
ความถี
่ 5G ในเดือนมิถุน่มใชายนปี
รับเงิในไตรมาส
นจากการ
เปนตน (แผนภาพที่ 4)

ประมูลที่ USD$ 3.2 billion (1.0 แสนล้านบาท @ 33Thb/USD) สำหรับคลื่น
ความถี่ 2 ช่วง คือ (1) ช่วง 3.5 GHz ประมูลจำนวน 280 MHz และ (2) ช่วง
28-GHz ประมูลจำนวน 2,400 MHz และเตรียมการใช้เชิงพาณิชย์ในต้นปี
พ.ศ.แผนภาพที
2562 ่ 4 การดําเนินการที่สําคัญเกี่ยวกับ 5G ในบางประเทศ
สำหรับ ประเทศจีนอยู่ระหว่างการทดสอบภาคสนามใน 16 เมือง ช่วง
ครึ่ ง ปี ห ลั ง ของปี นี้ และมี แ ผนการเริ่ ม ใช้ 5G เชิ ง พาณิ ช ย์ ใ นปี พ.ศ. 2563
อินโดนีเซียอยู่ระหว่างการทดสอบภาคสนาม 5G ในงาน ASEAN Game ใน
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 และมาเลเซียอยู่ระหว่างการทดสอบภาคสนามและ
เริ่มใช้จริงในพื้นที่ CyberJava ในไตรมาส 4 ปีนี้ เป็นต้น (แผนภาพที่ 4)
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แผนภาพที่ 4 การดำเนินการที่สำคัญเกี่ยวกับ 5G ในบางประเทศ

5

่มา รวบรวมจากหลายแหลงโดย กองยุทธศาสตรและแผนงาน สป.ดศ.
ที่มา: ทีรวบรวมจากหลายแหล่
งโดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.ดศ.
สําหรับตัวอยางการดําเนินงาน 5G ในทวีปอื่น เชน ที่ทวีปยุโรป รัฐบาลอังกฤษ7ไดตั้งเปาเปนประเทศชั้นนํา
ของโลกในเรื่อง เทคโนโลยี 5G และจัดงบประมาณ 25 ลานปอนด (1,100 ลบ. ที่ 44 THB/GBP) สําหรับการ
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โครงการที่ ไ ด้ รั บ เงิ น อุ ด หนุ น (5G Grant) 1) 5G Rural First 2) 5G Smart Tourism
3) Worcestershire 5G Consortium – Tested and Trials 4) Liverpool 5G Testbed 5) AutoAir
6) 5G Rural Integrated Testbed
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สำหรั บ ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า การทดสอบ 5G นำโดยกลุ่ ม บริ ษั ท
โทรคมนาคมประกอบด้วย AT & T Verizon และ Sprint โดย AT & T ได้เริ่ม
ทยอยการทดสอบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2016 สำหรับสามเมืองคือ Kalamazoo รัฐ
Michigan เมือง Waco รัฐ Texas และเมือง South Bend รัฐ Indiana โดย
เป็นการทดสอบในสภาวะอากาศที่แตกต่างกัน ทั้งหิมะ ฝน อากาศหนาวและ
อากาศร้ อ น โดยมี ผู้ ร่ ว มทดสอบ คื อ กลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต อุ ป กรณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อาทิ
Ericsson Samsung Nokia และ Qualcomm เป็นต้น
สำหรับ Sprint ได้เริม่ การทดสอบในปี 2016 ในพืน้ ทีส่ าธารณะขนาดใหญ่
ใช้คลื่นความถี่ 73 GHz มีความเร็วสำหรับผู้ใช้งานมากกว่า 2 Gbps โดยเป็น
การร่วมประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality Streaming)
และ การชมวิดีโอ 4K ultra HD ส่วน Verizon ได้ทำการทดสอบ ใน 11 เมือง
โดยการรับข้อมูลของผู้ใช้มีความเร็วมากกว่า 1 Gbps
การที่จะใช้ 5G จำเป็นต้องมีการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อรองรับ โดย
ประเทศต่างๆ ในโลกหลายประเทศได้ทำการจัดสรร หรือมีเป้าหมายการจัดสรร
คลื่ น ความถี่ ร องรั บ 5G ตามแผนภาพที่ 4 จะเห็ น ได้ ว่ า ทั้ ง สหรั ฐ อเมริ ก า
แคนาดา สหราชอาณาจักร เยอรมนี อิตาลี สหภาพยุโรป จีน เกาหลีใต้ และ
ญี่ปุ่น ได้ทำการจัดสรร หรือมีเป้าหมายการจัดสรรคลื่นความถี่รองรับ 5G
เป็น 2 ช่วง ได้แก่ คลื่นความถี่ในช่วง (1) Lower bands 3.3 – 4.2 GHz และ
(2) ช่วง Higher bands 24 - 29 GHz และคาดว่าจะเป็นช่วงความถี่สำหรับ
การจัดสรรหรือมีเป้าหมายจัดสรรในระดับสากลต่อไป

6

แคนาดา สหราชอาณาจักร เยอรมัน อิตาลี สหภาพยุโรป จีน เกาหลีใต และญี่ปุน ไดทําการจัดสรร หรือมีเปาหมาย
การจัดสรรคลื่นความถี่รองรับ 5G เปน 2 ชวง ไดแก คลื่นความถี่ในชวง (1) Lower bands 3.3 – 4.2 GHz และ 17
(2) ชวง Higher bands 24 - 29 GHz และคาดวาจะเปนชวงความถี่ สําหรับการจัดสรรหรือมีเปาหมายจัดสรรใน
ระดับสากลตอไป

แผนภาพที่ 5 การจัดสรรคลื่นความถี่หรือเป้าหมายการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับ 5G ใน
แผนภาพที่ 5 การจัดสรรคลื่นความถี่หรือเปาหมายการจัดสรรคลื่นความถี่สําหรับ 5G ในตางประเทศ
			
ต่างประเทศ

ที่มา Qualcomm’s presentation on 21 June 2018

ที่มา: Qualcomm’s presentation on 21 June 2018

3. การวิเคราะห์สิ่งที่จำเป็นเพื่อรองรับ 5G สำหรับประเทศไทย
สำหรับประเทศไทย เพื่อให้มีการใช้ 5G ทันกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค
นที่คสิ่งวรพิ
่อเตรียมการรองรับการเริ่มใช้เชิงพาณิชย์
3ประเด็
การวิเคราะห
ที่จําเปจนารณา
เพื่อรองรัในระยะแรกเพื
บ 5G สําหรับประเทศไทย
สามารถสรุปได้ดังนี้
3.1 การจัดสรรคลื่นความถี่ 
5G เช่นเดียวกับ 3G หรือ 4G จำเป็นต้องมีคลื่นความถี่รองรับ ซึ่งควรจะ
สอดคล้องกับสากล ที่มีการจัดสรรหรือเป้าหมายการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับ
5G เป็น 2 ช่วงคือ (1) Lower bands 3.3 – 4.2 GHz และ (2) ช่วง Higher
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bands 24 - 29 GHz อย่างไรก็ตาม การจัดสรรคลื่นของประเทศไทย ควร
คำนึงถึงสภาพการจัดสรรคลืน่ ความถีใ่ นปัจจุบนั ของประเทศไทยด้วย นอกจากนี้
ต้องสร้างความชัดเจนในมาตรฐานทางเทคนิค อาทิ กำลังส่งและมาตรฐานคลื่น
ความถี่ เป็นต้น
3.2 กฎระเบียบโทรคมนาคม 
นอกจากคลืน่ ความถีแ่ ล้ว การดำเนินการด้านกฎระเบียบด้านโทรคมนาคม
ที่เกี่ยวข้อง มีความจำเป็นเพื่อสนับสนุนการเกิดขึ้นของ 5G อาทิ
(1) การให้ใบอนุญาต (Licensing)
(2) การเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างกัน (Interconnection)
(3) การร่วมใช้โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure sharing)
3.3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 
ผู้ประกอบการด้านโทรคมนาคม นับว่ามีความสำคัญอย่างมากใน
การพัฒนา 5G สำหรับประเทศไทย เนื่องจากเป็นผู้ลงทุนพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านโทรคมนาคมในเรื่องต่างๆ อาทิ
(1) เสาและเสาโทรคมนาคม (Pole/Tower)
(2) ท่อร้อยสาย (Duct)
(3) สิทธิการพาดสาย/ร้อยสาย (Rights of Way)
(4) สายสัญญาณใยแก้วนำแสง (Fiber optics)
(5) อุปกรณ์ด้านโทรคมนาคมและอื่นๆ
อย่างไรก็ตาม การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมีมูลค่าสูงมากสำหรับ 5G
ดังนั้น ภาครัฐและเอกชน ควรมีการร่วมมือในการพัฒนาโดยใช้หลักการการร่วม
ใช้โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Sharing) เพื่อเป็นการลดต้นทุนให้
ประเทศ และสามารถเร่งการเกิดการใช้ประโยชน์จาก 5G9
การวิเคราะห์ต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและการประหยัดจากการร่วมใช้โครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมรองรับ 5G อยู่ในหัวข้อ 4 และ 5
9
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3.4 การร่วมมืออย่างใกล้ชดิ ของเอกชนและภาครัฐ รวมทัง้ การสนับสนุน
ของรัฐบาลในระดับต่างๆ 
5G จะเกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด
โดยภาครัฐมีบทบาทสนับสนุน ได้ในหลายประเด็น อาทิ นโยบายส่งเสริม Infrasharing นโยบายส่งเสริมเรื่องกฎระเบียบในระดับท้องถิ่นในการขออนุญาต
ก่อสร้าง และดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่างๆ เป็นต้น

4. การวิเคราะห์ต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานรองรับ 5G
สำหรับประเทศไทย
ถึ ง แม้ ว่ า 5G จะสามารถสร้ า งประโยชน์ ใ ห้ กั บ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งมาก
อย่างไรก็ตาม 5G มีข้อจำกัดที่สำคัญคือ ต้นทุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
การบำรุงรักษาทีเ่ กีย่ วข้อง เนือ่ งจาก 5G มีการใช้คลืน่ ความถีท่ สี่ งู มาก ซึง่ จะส่ง
สัญญาณได้ในระยะใกล้ทำให้จำเป็นต้องใช้เสาสัญญาณจำนวนมาก พร้อมทั้ง
เทคโนโลยี ก ารส่ ง สั ญ ญาณพิ เ ศษ ซึ่ ง มี ค่ า ใช้ จ่ า ยสู ง มากขึ้ น โดย McKinsey
(2018 a) ได้ประมาณการว่าต้นทุนของ 5G จะสูงกว่าต้นทุนของ 4G ที่ 60%
ถึง 300% ขึ้นกับปริมาณการขยายตัวของการใช้ข้อมูล ดังแสดงในแผนภาพที่ 6

ถึงแมวา 5G จะสามารถสรางประโยชนใหกับผูเกี่ยวของอยางมาก อยางไรก็ตาม 5G มีขอจํากัดที่สําคัญคือ
ตนทุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการบํารุงรักษาที่เกี่ยวของ เนื่องจาก 5G มีการใชคลื่นความถี่ที่สูงมาก ซึ่งจะ
สงสัญญาณไดในระยะใกล ทําให จําเปนตองใชเสาสัญญาณจํานวนมาก พรอมทั้งเทคโนโลยีการสงสัญญาณพิเศษ
ซึ่งมีค20
าใชจายสูงมากขึ้น โดย McKinsey (2018 a) ไดประมาณการวาตนทุนของ 5G จะสูงกวาตนทุนของ 4G ที่
60% ถึง 300% ขึ้นกับปริมาณการขยายตัวของการใชขอมูล ดังแสดงในแผนภาพที่ 6

แผนภาพที่ 6 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการพัฒนา 5G เพิ่มขึ้นจาก 4G

แผนภาพที่ 6 ประมาณการคาใชจายในการพัฒนา 5G เพิ่มขึ้นจาก 4G

ที่มา McKinsey (2018 a) “The road to 5G: The inevitable growth of infrastructure cost” by
ที่ ม า:Grijpink,
McKinsey
(2018
a) “The
to 5G:and
TheNemanja
inevitable
By Ferry
Alexandre
Ménard,
Halldorroad
Sigurdsson,
Vucevicgrowth of

infrastructure cost” by Ferry Grijpink, Alexandre Ménard, Halldor Sigurdsson,
andสําNemanja
Vucevic
หรับประเทศไทย
บริษัทโทรคมนาคมหลักของไทย 2 ราย ไดทําการประมูลคลื่นความถี่รองรับ 4G

ในป 2559 และ หนึ่งบริษัทไดคลื่นความถี่รองรับ 4G ในกลางป 2561 จากรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคม จะเห็นไดวา
การเริ่มใช 4G ของไทยยังอยูในชวงเริ่มตน ดังนั้น การลงทุนขยายโครงสรางพื้นฐาน หรือโครงขายโทรคมนาคม
สำหรั
บริษัทโทรคมนาคมหลักของไทย 2 ราย ได้ทำการ
รองรับ 4G ในป
จจุบบ
ันยัประเทศไทย
งตองใชเงินอีกมาก
เพื่อลทําคลื
ประมาณการเงิ
ลงทุบน (Capital
าเนิน่งการ
Expenditure)
ประมู
่นความถี่รนองรั
4G ในปีExpenditure)
พ.ศ. 2559และงบดํ
และหนึ
บริษ(Operating
ัทได้คลื่นความถี
่
สําหรับโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรองรับ 5G ผูเขียนไดรวบรวมขอมูลและประมาณการ การลงทุนรองรับ 3G
รองรับ 4G ในกลางปี พ.ศ. 2561 จากรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคม จะเห็นได้ว่าการ
และ 4G ในชวงป 2556 – 2561 (ไมไดใชเงินลงทุนรองรับเฉพาะ 4G เนื่องจากไมสามารถแยกเงินลงทุนของ 3G
เริ่มใช้
4Gปไดของไทยยั
งอยู่ในช่วงเริ่มต้น ดังนั้นการลงทุนขยายโครงสร้างพื้นฐาน
และ 4G)
โดยสรุ
ดังนี้
ประมาณการเงิ
นลงทุนรวมงบดําเนิบน4G
การดในปั
านโทรคมนาคมของ
3 บริเงิษนัทอีโทรคมนาคมหลั
กของไทย
หรื1)อโครงข่
ายโทรคมนาคมรองรั
จจุบันยังต้องใช้
กมาก
โดยเฉลี่ยของ 3 บริษัท ป 2556 – 2561 เงินลงทุนรวมงบดําเนินงานในโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม อยูที่เฉลี่ย
อ่ ทำประมาณการเงิ
19,500 ลบ – เพื
42,000
ลบ/ป (แผนภาพทีน่ 7)ลงทุน (Capital Expenditure) และงบดำเนินการ
2) เงินลงทุนดExpenditure)
านโทรคมนาคมของสำหรั
3 บริษบัทโครงสร้
โทรคมนาคมหลั
ของไทย โดยพบวา โดยเฉลีบ
่ยของ5G3 บริษัท
(Operating
างพื้นกฐานโทรคมนาคมรองรั
ป 2556 – 2561 อยูที่ เฉลี่ย 16,900 ลบ – 36,600 ลบ/ป (แผนภาพที่ 8) และ
ผู้ เขี3)ยงบดํ
นได้าเนิร วบรวมข้
อมูลและประมาณการ การลงทุ น รองรั บ 3G และ 4G
นการ ดานโทรคมนาคมของ 3 บริษัทโทรคมนาคมหลักของไทย โดยพบวา โดยเฉลี่ยของ 3
วงปี –พ.ศ.
2556
2561ลบ(ไม่
ได้ใช้เลบ/ป
งินลงทุ
นรองรั่ บ9)เฉพาะ 4G เนื่องจาก
บริษัทในช่
ป 2556
2561 อยู
ที่ เฉลี–่ย 2,700
– 5,400
(แผนภาพที

ไม่สามารถแยกเงินลงทุนของ 3G และ 4G) โดยสรุปได้ดังนี้
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1) ประมาณการเงินลงทุนรวมงบดำเนินการด้านโทรคมนาคมของ 3 บริษทั
โทรคมนาคมหลักของไทย โดยเฉลี่ยของ 3 บริษัท ปี พ.ศ. 2556 – 2561 เงิน
ลงทุนรวมงบดำเนินงานในโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม อยู่ที่เฉลี่ย 19,500 

ล้านบาท – 42,000 ล้านบาท/ปี (แผนภาพที่ 7)
2) เงินลงทุนด้านโทรคมนาคมของ 3 บริษัทโทรคมนาคมหลักของไทย
โดยพบว่า โดยเฉลี่ยของ 3 บริษัท ปี พ.ศ. 2556 – 2561 อยู่ที่เฉลี่ย 16,900
ล้านบาท – 36,600 ล้านบาท/ปี (แผนภาพที่ 8) และ
3) งบดำเนินการด้านโทรคมนาคมของ 3 บริษทั โทรคมนาคมหลักของไทย
โดยพบว่า โดยเฉลี่ยของ 3 บริษัท ปี พ.ศ. 2556 – 2561 อยู่ที่เฉลี่ย 2,700
ล้านบาท – 5,400 ล้านบาท/ปี (แผนภาพที่ 9)
9

แผนภาพที่ 7 ประมาณการต้ น ทุ น รวมจากการลงทุ น ในโครงสร้ า งพื้ น ฐานรวมทั้ ง ค่ า
ษทั โทรคมนาคม
รายหลั
กของไทย
ปีนพ.ศ.
ดำเนินการของบริ
แผนภาพที่ 7 ประมาณการต
นทุนรวมจากการลงทุ
นในโครงสร3างพื
้นฐานรวมทั
้งคาดําเนิ
การ 2556 – 2561 

ของบริ
ัทโทรคมนาคม 3 รายหลักของไทย ป 2556 – 2561 (ลานบาท)
(ล้าษนบาท)
บริษทั 1
บริษทั 2
บริษทั 3

2556
32,729
16,560
14,336

2557
41,651
16,100
17,825

2558
36,800
23,254
20,700

2559
46,000
23,000
25,433

2560
51,750
18,975
24,764

2561 เฉลี่ย 6ป
43,700 42,105
18,975 19,477
24,764 #DIV/0!
21,304

ขียนรวบรวมข้
อมูลและประมาณการ
หมายถึง บริษกของประเทศไทย)
ัทโทรคมนาคมหลักของ
ทีที่ม่มาา:ผูเขีผูย้เนรวบรวมข
อมูลและประมาณการ
(บริษัทหมายถึ(บริ
ง บริษษัทัทโทรคมนาคมหลั
ประเทศไทย)

แผนภาพที่ 8 ประมาณการเงินลงทุนในโครงสรางพื้นฐานของบริษัทโทรคมนาคม 3 รายหลักของไทย
ป 2556 – 2561 (หนวย ลานบาท)10

บริษทั 1
บริษทั 2
บริษทั 3

2556
28,460
14,400
12,466

2557
36,218
14,000
15,500

2558
32,000
20,221
18,000

2559
40,000
20,000
22,116

2560
45,000
16,500
21,534

2561 เฉลี่ย 6ป
38,000 36,613
16,500 16,937
21,534 #DIV/0!
18,525

ที่มา ผูเขียนรวบรวมขอมูลและประมาณการ (บริษัทหมายถึง บริษัทโทรคมนาคมหลักของประเทศไทย)

บริษทั 1
บริษทั 2
บริษทั 3

32,729
16,560
14,336

41,651
16,100
17,825

36,800
23,254
20,700

46,000
23,000
25,433

51,750
18,975
24,764

43,700 42,105
18,975 19,477
24,764 #DIV/0!
21,304
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ที่มา ผูเขียนรวบรวมขอมูลและประมาณการ (บริษัทหมายถึง บริษัทโทรคมนาคมหลักของประเทศไทย)

แผนภาพที
่ 8 ประมาณการเงิ
น ลงทุางพื
น ในโครงสร้
้ น ฐานของบริ
โทรคมนาคม
แผนภาพที่ 8 ประมาณการเงิ
นลงทุนในโครงสร
้นฐานของบริษาัทงพื
โทรคมนาคม
3 รายหลัษกั ทของไทย
10
10
ป
2556
–
2561
(หน
ว
ย
ล
า
นบาท)
			 3 รายหลักของไทย ปี พ.ศ. 2556 – 2561 (หน่วย ล้านบาท)
บริษทั 1
บริษทั 2
บริษทั 3

2556
28,460
14,400
12,466

2557
36,218
14,000
15,500

2558
32,000
20,221
18,000

2559
40,000
20,000
22,116

2560
45,000
16,500
21,534

2561 เฉลี่ย 6ป
38,000 36,613
16,500 16,937
21,534 #DIV/0!
18,525

อมูลและประมาณการ
(บริษัทหมายถึ(บริ
ง บริษษัทโทรคมนาคมหลั
ที่ม่มาา:ผูเขีผูย้เขีนรวบรวมข
ยนรวบรวมข้
อมูลและประมาณการ
หมายถึง บริษกของประเทศไทย)
ัทโทรคมนาคมหลักของ
ประเทศไทย)

แผนภาพที่ 9 ประมาณการงบดำเนิ น การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โครงสร้ า งพื้ น ฐานของบริ ษั ท10
			 โทรคมนาคม 3 รายหลักของไทย ปี พ.ศ. 2556 – 2561 (หน่วย ล้านบาท)
2013
2014
2015
2016
2017
2018 เฉลี่ย 6ป
แผนภาพที
นการที่เกี่ยวข
องกับโครงสร6,000
างพื้นฐานของบริ
ษัทโทรคมนาคม
บริษทั 1 ่ 9 ประมาณการงบดํ
4,269 าเนิ
5,433
4,800
6,750
5,700
5,492
3
รายหลั
ก
ของไทย
ป
2556
–
2561
(หน
ว
ย
ล
า
นบาท)
บริษทั 2
2,160
2,100
3,033
3,000
2,475
2,475
2,541
บริษทั 3
1,870
2,325
2,700
3,317
3,230
3,230 #DIV/0!
2,779
10
ผูเขียนรวบรวมขอมูลจากหลายแหลง ทั้งจากการสอบถามโดยตรงจากบริษัทโทรคมนาคม 3 รายหลัก และขอมูลจากอีกหลาย

ทีแหล
่มางผูโดยข
เขียนประมาณการงบดํ
าเนิางพืนการที
่รอยละ 15 ของเงิ
ลงทุสื่อนสารโทรคมนา
ในโครงสรางพื
อมูลเงินลงทุนในโครงสร
้นฐานโทรคมนาคมนี
้ รวมอุปนกณ
คมที้น่เฐาน
กี่ยวของ ทั้งนี้ ขอมูลที่ไดมาของแตละ

ทีบริ่มษัทา:จะมีผูค้เขีวามแตกต
ยนประมาณการงบดำเนิ
การที่ร้อยละ
15 ของเงิ
นลงทุนในโครงสร้
างพื
างกันเนื่องจาก บางบริษัทไมน
สามารถแยกเงิ
นลงทุนในโครงข
ายโทรคมนาคมออกมา
แตเงินลงทุ
นที่ไ้นดจฐาน
ะเปน

เงินลงทุนทัMcKinsey
้งหมดของบริ(2018a)
ษัท ที่รวมเงิ
นพัฒนาอาคารสํ
กงานด
มี 1 ทบริี่กษารใช
ัท ที่ใขชอรูปมูแบบทางเงิ
างไป
ไดนปลงทุ
ระมาณการต
นทุนานั5G
เปนวย3นอกจากนี
กรณี คือ้ยังกรณี
ลขยายตัวนปแตกต
ละ 25%
โดยใชกและ
องทุน50%
พื้นฐานในการลงทุ
โครงสร
างพื้นฐาน
จากนัและ
้ น บริ300%
ษัททําการเช
พื้นฐานดั
น ประเทศไทย
35%
ตนทุน 5G นจะเป
น 60%
110%
ของตาใช
นทุโครงสร
น 4Gาตามลํ
าดังบกล(สําวาเป
หรันบตกรณี
(2018a)
น 5G เป็านนวน)3 กรณี คือ กรณีที่
ใชเงินลงทุนMcKinsey
รวมงบดําเนินการ
3G และ 4Gได้ชวปงประมาณการต้
2013 – 2018 เพืน่อทุ
ประกอบการคํ
นไดประมาณการเงินลงทุนรวมงบดําเนิการสําหรับโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรองรับ5G สําหรับ
การใช้ผูขเขี้อยโดยใช
มูลขยายตั
วปีละกษาของ
25%McKinsey
35% เฉลี
และ
ทุน 5G
น า60%
ประเทศไทย
หลักการตามการศึ
่ยตนทุ50%
น 3 บริษต้ัทนในการเป
นเจาจะเป็
ของโครงสร
ง
พื110%
้นฐาน (Total
of Ownership)
5G ของประเทศไทยจะอยู
ที่ 1.1บแสนล
ถึง 5.4 แสนลใช้านบาท
และCost300%
ของต้นสํทุาหรันบ4G
ตามลำดับ (สำหรั
กรณีาปนบาท
ระเทศไทย
เงิน
ตอบริษัท ตามแผนภาพที่ 10
สําหรับประเทศไทย กรณีที่ การใชขอมูลขยายตัวปละ 25% (กรณีต่ํา) ตนทุน 5G จะคิดเปน 60% ของ 4G
กรณีนี้ตนทุนในการเปนเจาของโครงสรางพื้นฐานอยูที่ 1.1 แสนลานบาท ตามแผนภาพที่ 10
10

ผู้เขียนรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง ทั้งจากการสอบถามโดยตรงจากบริษัทโทรคมนาคม 3 รายหลัก

แผนภาพที่ 10 ประมาณการเงินลงทุนและงบดําเนินการที่เกี่ยวของกับโครงสรางพื้นฐานของ
และข้อมูลจากอีบริ
กหลายแหล่
ง โดยข้อมูลเงินลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมนี้ รวมอุปกรณ์สื่อสาร
ษัทโทรคมนาคม 3 รายหลักของไทยรองรับ 5G (หนวย ลานบาท)

โทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้มาของแต่ละบริษัทจะมีความแตกต่างกันเนื่องจาก บางบริษัท
ไม่สามารถแยกเงินลงทุนในโครงข่า3ยโทรคมนาคมออกมา
นที่ได้จะเป็5 นGเงิกรณี
นลงทุนทั้งหมดของ
G/4 G 5 G กรณีแต่เงิน5ลงทุ
G กรณี
บริษัท ที่รวมเงินลงทุนพัฒนาอาคารสำนั
นแตกต่าง
รวม ก6งานด้
ป วยตนนอกจากนี
ทุนเพิม่ ้ยังตมีน1ทุนบริเพิษม่ ัท ที่ใตช้นรทุูปแบบทางเงิ
นเพิม่
ไป โดยใช้กองทุนพื้นฐานในการลงทุนโครงสร้างพื้น60%
ฐาน จากนั้น 110%
บริษัททำการเช่300%
าใช้โครงสร้างพื้นฐาน
ดังกล่าว เป็นต้น
บริษทั 1
294,735 176,841 324,208 884,204
บริษทั 2
116,864
70,118 128,551 350,592
บริษทั 3
127,822
76,693
140,604
383,466
-

เฉลี่ย 3 บริษทั

179,807

107,884

197,788

539,421

2310

10

ลงทุนรวมงบดำเนินการ 3G และ 4G ช่วงปี พ.ศ. 2013 – 2018 เพือ่ ประกอบการ
2013 20162015
2014
2013
2015
2014
2013
2016
2015
2014
2017
2016
2015 เฉลี2018
่ย 201
6ป
201
2013
20142013 20152014
20172016
20182017
เฉลี่ย 6ป2018
คำนวน)
บริษทั 1 5,433บริ
4,269
ษทั 14,8005,433
บริ
4,269
ษทั 6,000
1 4,800
5,433
บริ4,269
ษทั 6,750
1 6,000
4,800
5,433
4,269
6,000
4,800
5,433
6,750
6,000
4,800 5,492
5,70
6,7
6
บริษทั 1
4,269
5,7006,750
5,4925,700
บริ
ษ
ท
ั
2
บริ
2,160
ษ
ท
ั
2
2,100
บริ
2,160
ษ
ท
ั
2
3,033
2,100
บริ
2,160
ษ
ท
ั
2
3,000
3,033
2,100
2,160
2,475
3,000
3,033
2,100
2,475
2,475
3,000
3,033
2,541
2,47
2,4
3
ผู
้
เ
ขี
ย
นได้
ป
ระมาณการเงิ
น
ลงทุ
น
รวมงบดำเนิ
ก
ารสำหรั
บ
โครงสร้
า
ง
บริษทั 2
2,160
2,100
3,033
3,000
2,475
2,475
2,541
บริษทั 3 2,325
ษทั 3สำหรั
บริ
1,870
ษทั 3,317
3 2,700
2,325
บริ1,870
ษทั 3,230
3 3,317
2,700
2,325
3,230
3,317
2,700
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เพิม่ ม่
ตนทุนรวม
เพิม่ 6 ป ตนทุตนรวม
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5G สํา่อหรัรองรั
บประ
บ
5 การวิเคราะหแนวทางการร
วมใชโแครงสร
้นฐานเพื
รองรัเคราะห
าการวิ
บ่อประเทศไทย
และแต่
ละบริษทั มีการแยกดำเนิ
นการ
การเกิ
ดบ ขึ5Gน้ ของ
5G ก็จะล่าช้าออกไปมาก
หรืออาจจะเกิดขึน้ ในวงจำกัดไม่สามารถสร้างประโยชน์สงู สุดให้กบั ประเทศไทยได้
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5. การวิเคราะห์แนวทางการร่วมใช้ โครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับ 5G สำหรับประเทศไทย
เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นา 5G เกิ ด ขึ้ น ได้ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ McKinsey
(2018b) ได้แนะนำให้ใช้การร่วมใช้โครงสร้างพืน้ ฐาน (Infrastructure Sharing)
11
และได้ทำการประมาณการว่
า การประหยัดจากการร่วมใช้โครงสร้างพื้นฐานจะ
เพื่อใหการพัฒนา 5G เกิดขึ้นได อยางมีประสิทธิภาพ McKinsey (2018b) ไดแนะนําใหใชการรวมใช
สูงกว่าโครงสร
ร้อยละ
างพื40
้นฐาน(แผนภาพที
(Infrastructure่ 11)
Sharing) และไดทําการประมาณการวา การประหยัดจากการรวมใชโครงสราง
พื้นฐานจะสูงกวารอยละ 40 (แผนภาพที่ 11)

แผนภาพที
่ 11 ประมาณการประหยั
มใช้โครงสร
โครงสร้
้นฐาน
แผนภาพที
่ 11 ประมาณการประหยัดดจากการร่
จากการรววมใช
างพืา้นงพื
ฐาน

ทีม่ า: McKinsey (2018 a) “The road to 5G: The inevitable growth of infrastructure
ที่มา McKinsey (2018 a) “The road to 5G: The inevitable growth of infrastructure cost” by
cost” By
byFerry
FerryGrijpink,
Grijpink,
Alexandre
Halldor Sigurdsson,
and Nemanja
Alexandre
Ménard,Ménard,
Halldor Sigurdsson,
and Nemanja Vucevic
Vucevic

จากการวิเคราะหของผูเขียน พบวา ปญหาสําคัญของการเกิด 5G ในไทยมาจากตนทุนที่สูงของโครงสราง
พื้นฐานที่รองรับ 5G (เชนเดียวกับ หลายๆ เทคโนโลยีใหม) โดยประเมินวา ตนทุนโครงสรางพื้นฐาน 5G สําหรับการ
เปนเจาของระบบจะสูงมากกวา 1 แสนลานบาท และหาก 3 บริษัทโทรคมนาคมหลักรวมใชโครงสรางพื้นฐาน
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จากการวิเคราะห์ของผู้เขียนพบว่า ปัญหาสำคัญของการเกิด 5G ใน
ไทยมาจากต้นทุนที่สูงของโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับ 5G (เช่นเดียวกับหลายๆ
เทคโนโลยีใหม่) โดยประเมินว่า ต้นทุนโครงสร้างพื้นฐาน 5G สำหรับการเป็น
เจ้าของระบบจะสูงมากกว่า 1 แสนล้านบาท และหาก 3 บริษัทโทรคมนาคม
หลักร่วมใช้โครงสร้างพื้นฐานจะสามารถลดค่าใช้จ่ายให้ประเทศ ได้มากกว่า 1.3
แสนล้านบาท (ใช้หลักการคำนวนมาจาก McKinsey 2018) แผนภาพที
่ 12
12
จะสามารถลดคาใชจายใหประเทศ ไดมากกวา 1.3 แสนลานบาท (ใชหลักการคํานวนมาจาก McKinsey 2018)
แผนภาพที
่ 12
แผนภาพที
่ 12 ประมาณการต้นทุนสำหรับ 5G และการประหยัดจากการร่วมใช้โครงสร้าง
			 พื้นฐานของไทย
แผนภาพที่ 12 ประมาณการตนทุนสําหรับ 5G และการประหยัดจากการรวมใชโครงสรางพื้นฐานของไทย

ที่มา ผูเขียนประมาณการกรณี data growth 25% pa และมี 3 บริษัทโทรคมนาคมรวมใชโครงสราง

ที่มา: พืผู้นฐาน
้เขียนประมาณการกรณี
25% ต่อรวมกว
ปี และมี
จะสามารถลดเงินลงทุนและงบดําdata
เนินการทีgrowth
่เกี่ยวของ (Capex+Opex)
า 1.3 แสน 3ลบ.บริษัทโทรคมนาคม
ร่วมใช้โครงสร้
างพื้นฐาน จะสามารถลดเงินลงทุนและงบดำเนินการที่เกี่ยวข้อง (Capex+
แผนภาพที่ 13 เปนโครงขาย 5G ในสวนของเสาโทรคมนาคมใหญ (MacroCell/Tower) และ เสายอย
โดยหลั
กการ เสาโทรคมนาคมใหญ
Opex)(Microcell/Pole)
รวมกว่า 1.3
แสนล้
านบาท จะมีขนาดใหญและสูง ใชสําหรับรับสงสัญญาณคลื่นความถี่
ในชวงที่ ต่ํากวา หรือ Lower bands เชน ชวงความถี่ 3.3 – 4.2 GHz ซึ่งคลื่นสามารถเดินทางไดไกลกวา ในขณะที่
เสายอย จะมีขนาดเล็กหนาที่หลักคือรองรับคลื่นในชวงความถี่สูงกวา หรือ Higher bands เชน ชวงความถี่ 24 - 29
GHz ซึ่งคลื่นความถี่ชวงนี้ จะสามารถเดินทางไดระยะทางสั้นกวา

แผนภาพที่ 13 เป็นโครงข่าย 5G ในส่ว นของเสาโทรคมนาคมใหญ่
(MacroCell/Tower) และเสาย่ อ ย (Microcell/Pole) โดยหลั ก การเสา
โทรคมนาคมใหญ่จะมีขนาดใหญ่และสูง ใช้สำหรับรับส่งสัญญาณคลื่นความถี่
ในช่วงที่ ต่ำกว่า หรือ Lower bands เช่น ช่วงความถี่ 3.3 – 4.2 GHz ซึ่งคลื่น
สามารถเดินทางได้ไกลกว่า ในขณะทีเ่ สาย่อยจะมีขนาดเล็กหน้าทีห่ ลักคือรองรับ
คลื่นในช่วงความถี่สูงกว่า หรือ Higher bands เช่น ช่วงความถี่ 24 - 29 GHz
แผนภาพที่ 13 โครงขาย 5G ในสวนของเสาโทรคมนาคมใหญ (MacroCell) และเสายอย (Microcell)
ซึ่งคลื่นความถี่ช่วงนี้จะสามารถเดินทางได้ระยะทางสั้นกว่า
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แผนภาพที่ 13 โครงข่าย 5G ในส่วนของเสาโทรคมนาคมใหญ่ (MacroCell) และเสาย่อย
			 (Microcell)

13

การร่วมใช้โครงสร้างพืน้ ฐานสามารถทำได้ในหลายรูปแบบ อาทิ แผนภาพ

การรวมใชโครงสรางพื้นฐานสามารถทําไดในหลายรูปแบบ อาทิ แผนภาพที่ 14 เปนโครงขาย 5G ในสวน
ที
่ 14 (antenna)
เป็นโครงข่และอุ
าย ป5Gกรณในส่
ปกรณ์
ของสายอากาศ
สงสัวญนของสายอากาศ
ญาณ (transmission)(antenna)
แสดงเปนตัวอยและอุ
าง การร
วมใชทรัพยากร
ส่
ง
สั
ญ
ญาณ
(transmission)
แสดงเป็
น
ตั
ว
อย่
า
ง
การร่
ว
มใช้
ท
รั
พ
ยากรของ
ของ 3 บริษัทโทรคมนาคม

3 บริษัทโทรคมนาคม

แผนภาพที่ 14 โครงขาย 5G ในสวนของสายอากาศ (Antenna) และอุปกรณสงสัญญาณ (Transmission)
ตัวอยาง การรวมใชทรัพยากร ของ 3 บริษัทโทรคมนาคม

การรวมใชโครงสรางพื้นฐานสามารถทําไดในหลายรูปแบบ อาทิ แผนภาพที่ 14 เปนโครงขาย 5G ในสวน
ของสายอากาศ (antenna) และอุปกรณสงสัญญาณ (transmission) แสดงเปนตัวอยาง การรวมใชทรัพยากร
ของ 3 บริษัทโทรคมนาคม
27
13

น

on)

แผนภาพที
โครงข
ย 5Gในส่ในส
วนของสายอากาศ(Antenna)
(Antenna)และอุ
และอุ
ปกรณ
ญญาณ (Transmissio
แผนภาพที
่ 14่ 14
โครงข่
าย า5G
วนของสายอากาศ
ปกรณ์
ส่งสสังญสัญาณ
ตัวอย			
าง การรวมใชทรั(Transmission)
พยากร ของ 3 บริตัวษอย่
ัทโทรคมนาคม
าง การร่วมใช้ทรัพยากร ของ 3 บริษัทโทรคมนาคม

ที่มา จากเอกสารประกอบการหารือกับ สํานักงาน กสทช และเอกชน โดยเฉพาะบริษัทโทรคมนาคมราย
ที
่
ม
า: จากเอกสารประกอบการหารื
อกับ สำนักงาน กสทช. และเอกชน โดยเฉพาะบริษัท
หลักของประเทศ
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561
โทรคมนาคมรายหลักของประเทศ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

สำหรับแนวทางการร่วมใช้โครงสร้างพืน้ ฐานนัง้ มีหลายรูปแบบ ตามแผนภาพ
ที่ 15 ทางเลือกในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับ 5G โดยการวิเคราะห์
ข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือกสรุปได้ดังนี11้
1) กรณีไม่มีผู้ให้บริการกลางเหมือนในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้เกิดการ
ลงทุนซ้ำซ้อน ไม่มีประสิทธิภาพ สร้างความสูญทางเศรษฐกิจของประเทศ
ในมูลค่าสูง นอกจากนั้นยังรกรุงรังการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างทับซ้อนไม่สวยงาม

เป็นการวิเคราะห์ในเบื้องต้นโดยผู้เขียน โดยรูปแบบที่มี 4 รูปแบบ เป็นการสรุปเพื่อให้เห็นภาพรวม
อย่างไรก็ตาม รูปแบบอาจจะเป็นการผสมผสาน หรือ แตกต่างจากที่ยกตัวอย่างขึ้นมา
11
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2) กรณีผู้ให้บริการกลางเป็นภาคเอกชน 
ข้อดี
(1) ลดการลงทุนซ้ำซ้อน
(2) ลดต้นทุนให้ประเทศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
(3) เร่งรัดการเกิดการใช้ประโยชน์ 5G และช่วยให้ครอบคลุมแพร่หลาย
ในวงกว้าง ทั่วถึงได้เร็วกว่า
ข้อเสีย
(1) อาจไม่เป็นกลางเท่าทีค่ วร หากเป็นการลงทุนโดยบริษทั โทรคมนาคม
หลัก และแบ่งหรือให้บริษัทอื่นมาร่วมใช้
3) กรณีผู้ให้บริการกลางเป็นภาครัฐ 
ข้อดี
(1) ลดการลงทุนซ้ำซ้อน
(2) ลดต้นทุนให้ประเทศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
(3) เร่งรัดการเกิดการใช้ประโยชน์ 5G และช่วยให้ครอบคลุมแพร่หลาย
ในวงกว้าง ทั่วถึงได้เร็วกว่า
ข้อเสีย
(1) อาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จากข้อจำกัดในด้านกฎระเบียบ
ของภาครัฐ
4) กรณีผู้ให้บริการกลางเป็นการร่วมลงทุนของภาครัฐ-เอกชน 
ข้อดี
(1) ลดการลงทุนซ้ำซ้อน
(2) ลดต้นทุนให้ประเทศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
(3) เร่งรัดการเกิดการใช้ประโยชน์ 5G และช่วยให้ครอบคลุมแพร่หลาย
ในวงกว้าง ทั่วถึงได้เร็วกว่า
ข้อเสีย
อาจจะยากในการหาจุดร่วม เนื่องจากมีผู้เกี่ยวข้องมากขึ้น
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แผนภาพที่ 15 ทางเลือกในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานรองรับ 5G
แผนภาพที
่ 15 ทางเลือกในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับ 5G

ที่มา จากเอกสารประกอบการหารือกับ สํานักงาน กสทช. และเอกชน โดยเฉพาะบริษัทโทรคมนาคมราย
า: จากเอกสารประกอบการหารื
สำนัเกขียงาน
หลัทีก่มของประเทศ
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561อจักัดทํบาโดยผู
น กสทช. และเอกชน โดยเฉพาะบริษัท

โทรคมนาคมรายหลักของประเทศ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 จัดทำโดยผู้เขียน

6 แนวทางการรองรับ 5G สําหรับประเทศไทยโดยเฉพาะสําหรับ EEC
เชนเดียวกับหลายประเทศในภูมิภาค กอนเกิดการใช 5G อยางแพรหลาย ควรมีการดําเนินการ 5 เรื่องใน
ระยะแรก ดังนี้
6. แนวทางการรองรั
บ 5G
6.1 การทดสอบภาคสนาม 5G
5G โดยเฉพาะภาคสนาม หรือบ
ในพื้นEEC
ที่จริง (Field Trials) จะมีความสําคัญมาก
สำหรัการทดสอบการใช
บประเทศไทยโดยเฉพาะสำหรั
เนื่องจากในแตละประเทศ สภาพแวดลอม ภูมิอากาศ การจัดสรรคลื่นความถี่ อุปกณสื่อสาร รวมทั้ง ดาวเทียมที่ใช
มีความแตกตเช่
างกันนเดี
การทดสอบภาคสนามเป
นการเปดโอกาสทางเทคนิ
นรูความเหมาะสม
รวมทัา้งง
ย วกั บ หลายประเทศในภู
มิ ภ าคค ใหก่ สอามารถเรี
นเกิ ดยการใช้
5G อย่
ความเปนไปไดของการนํา 5G มาใช กอนมีการขยายผลในวงกวางตอไป สําหรับแนวทางการทดสอบภาคสนาม
แพร่หจลาย
่องในระยะแรก
ดังนี้ ทั้งนี้ หลักการของการทดสอบ
สามารถพิ
ารณาพืควรมี
้นที่ EECการดำเนิ
ที่จะเปนพื้นนทีการ
่รองรับ5อุตเรื
สาหกรรมแห
งอนาคตของไทย
มีดังนี้
6.1 การทดสอบภาคสนาม 5G 
(1) ทําการทดสอบภาคสนามในพื้นที่ที่เหมาะสมใน EEC และ Smart Cities อาทิ พื้นที่ทาเรือ เมือง
การทดสอบการใช้
5G กโดยเฉพาะภาคสนามหรื
้นที่ กฎเกณฑ
่จริง (Field
พัทยา หรือพื้นที่ดิจิทัลพารค นอกจากนี้ ควรมี
ารเตรียมการดานโครงสรางพื้นฐาน อคลืในพื
่นความถี
และอื่นๆ
รองรั
บ
5G
ด
ว
ย
Trials) จะมี ค วามสำคั ญ มาก เนื่ อ งจากในแต่ ล ะประเทศ สภาพแวดล้ อ ม
(2) หลักการในการพัฒนา 5G ควรสงเสริมการรวมใชโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure Sharing)
ภูมิอากาศ
การจัดนพัสรรคลื
่นความถี
่ อุปบ 5G
กณ์จะมี
สื่อมสาร
รวมทั
ดาวเที
ยมที่ใช้มสถานี
ีความและ
จากการศึ
กษาชี้วาการลงทุ
ฒนาระบบโครงข
ายรองรั
ูลคาสูงมาก
เชน้งเสา
เสาโทรคมนาคม
อุปกรณ ดังกลาว McKinsey (2018) ไดประเมินวาการลงทุนพัฒนา 5G (ไมรวมคาคลื่นความถี่) จะตองใชเงินสูง
แตกต่างกัน การทดสอบภาคสนามเป็นการเปิดโอกาสทางเทคนิค ให้สามารถ
เพิ่มขึ้น 60% – 300% ของเงินที่ใชสําหรับ 4G ผูเขียนไดวิเคราะหวา การรวมใชโครงสรางพื้นฐานเพื่อลดการลงทุน
12
ซ้ําเรี
ซอยนซึนรู
่งจะช
วยใหประเทศประหยัรวมทั
ดเงินไดม้งากกว
าแสนลานนบาท
และเร
งการพัฒนา5G
5G ตลอดจนเพิ
้ความเหมาะสม
ความเป็
ไปได้
ของการนำ
มาใช้ก่อ่มการ
นมีการ
12

ขยายผลในวงกว้างต่อไป สำหรับแนวทางการทดสอบภาคสนามสามารถพิจารณา
ดการวิเคราะห
ในสวนนทีพื่ 4้นและ
พืรายละเอี
้นที่ ยEEC
ที่จะเป็
ที่ร5องรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทย ทั้งนี้หลักการ
ของการทดสอบ มีดังนี้
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(1) ทำการทดสอบภาคสนามในพื้นที่ที่เหมาะสมใน EEC และ Smart
Cities อาทิ พื้นที่ท่าเรือเมืองพัทยา หรือพื้นที่ดิจิทัลพาร์ค นอกจากนี้ ควรมี
การเตรียมการด้านโครงสร้างพื้นฐานคลื่นความถี่ กฎเกณฑ์และอื่นๆ รองรับ
5G ด้วย
(2) หลักการในการพัฒนา 5G ควรส่งเสริมการร่วมใช้โครงสร้างพื้นฐาน
(Infrastructure Sharing) จากการศึกษาชี้ว่าการลงทุนพัฒนาระบบโครงข่าย
รองรับ 5G จะมีมูลค่าสูงมาก เช่น เสา เสาโทรคมนาคม สถานีและอุปกรณ์
ดังกล่าว McKinsey (2018) ได้ประเมินว่าการลงทุนพัฒนา 5G (ไม่รวมค่า
คลื่นความถี่) จะต้องใช้เงินสูงเพิ่มขึ้น 60% – 300% ของเงินที่ใช้สำหรับ 4G
ผู้เขียนได้วิเคราะห์ว่า การร่วมใช้โครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดการลงทุนซ้ำซ้อนซึ่ง
จะช่วยให้ประเทศประหยัดเงินได้มากกว่าแสนล้านบาท12 และเร่งการพัฒนา
5G ตลอดจนเพิ่มการครอบคลุมพื้นให้บริการและเข้าถึงประชาชนได้มากกว่า
รวมทั้งเปิดรับผู้ประกอบการโทรคมนาคมและเทคโนโลยีที่หลากหลาย
(3) การลดปัญหาอุปสรรคและกฎระเบียบอื่น เช่น กฎระเบียบในระดับ
ท้องถิ่นในการขออนุญาตก่อสร้างสถานี การก่อสร้างและดำเนินการที่เกี่ยวข้อง
ต่าง ๆ เป็นต้น
6.2 การเตรียมจัดสรรคลื่นความถี่ 
5G เช่นเดียวกับ 3G หรือ 4G จำเป็นต้องมีคลื่นความถี่รองรับ ซึ่งควรจะ
สอดคล้องกับสากล การเตรียมคลื่นความถี่จะแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลาที่สำคัญคือ
ช่วงการทดสอบ (หรือ pre-commercial) และ ช่วงเชิงพาณิชย์ (commercial)
อย่างไรก็ตาม การจัดสรรคลื่นของประเทศไทย ควรคำนึงถึงสภาพการจัดสรร
คลื่นความถี่ในปัจจุบันของประเทศไทยด้วย นอกจากนี้ ต้องสร้างความชัดเจน
ในมาตรฐานทางเทคนิค อาทิ กำลังส่งและมาตรฐานคลื่นความถี่ เป็นต้น

12

รายละเอียดการวิเคราะห์ในส่วนที่ 4 และ 5
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6.3 การเตรียมจัดทำนโยบายรวมทั้งปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ
นอกจากคลืน่ ความถีแ่ ล้ว การดำเนินการด้านนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ
เป็นสิ่งสำคัญของการรองรับ 5G โดยสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
(1) ด้านกฎหมาย กฎระเบียบด้านโทรคมนาคม อาทิ 1) การให้ใบอนุญาต
(Licensing) 2) การเชือ่ มต่อโครงข่ายระหว่างกัน (Interconnection) 3) การร่วม
ใช้โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure sharing) เป็นต้น
(2) ด้านนโยบายส่งเสริม และกฎระเบียบอื่นๆ อาทิ นโยบายส่งเสริม
Infra-sharing นโยบาย
ส่งเสริมเรื่องกฎระเบียบในระดับท้องถิ่นในการขออนุญาตก่อสร้าง การ
แก้ไขกฎระเบียบในระดับท้องถิ่นเพื่อรองรับโครงสร้างพื้นฐาน 5G และการ
ดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
6.4 การร่วมมืออย่างใกล้ชิดของภาครัฐและเอกชนและเริ่มโดยเร็ว
กลไกสำคัญที่จะสร้างประโยชน์สูงสุดจาก 5G ให้ประเทศไทย คือความ
ร่วมมือของภาครัฐและเอกชน และควรมีการเร่งดำเนินการโดยเร็ว
6.5 การจัดทำกลยุทธ์ และแผนงานที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจาก 5G เป็นเทคโนโลยีใหม่ และยังไม่มีมาตรฐานกลางที่ยอมรับ
เป็นการทั่วไป ตลอดจนยังอยู่ในระยะเริ่มต้น ประโยชน์และการประยุกต์ใช้
ต่างๆ ยังไม่สามารถคาดเดาได้ชัดเจน อุปกรณ์รองรับยังแทบไม่มีหรือที่มีก็
มี ร าคาสู ง มาก การดำเนิ น การต่ า งๆ ที่ ข าดข้ อ มู ล ที่ ดี ป ระกอบการตั ด สิ น ใจ
อาจจะทำให้เกิดผลเสียได้ จึงควรมีการวิเคราะห์ ศึกษา หารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนจัดทำกลยุทธ์และแผนงานรองรับ เพื่อให้เห็นทิศทางของประเทศ
ในเรือ่ งนี้ อย่างไรก็ตาม แผนต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ต้องมีความยืดหยุน่ ปรับเปลีย่ นได้
ตามสถานการณ์
สำหรับ การใช้ 5G ของประเทศไทยโดยทั่วไปคงจะยังไม่มาเร็วนัก
เนื่องจากเทคโนโลยี 5G อยู่ในระยะแรก (pre-commercial) ยังไม่มีมาตรฐาน
สากลครอบคลุมทุกด้าน (มาตรฐานสากลกำลังทยอยออกมา) และมีต้นทุนที่สูง
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มากโดยเฉพาะการใช้ในช่วงแรกของการนำ 5G มาใช้ในโลก อย่างไรก็ตาม
ระยะเวลาที่เป็นไปได้สำหรับ 5G ในประเทศไทย หลังจากการทำการทดสอบ
ภาคสนามในปี พ.ศ. 2561 – 2562 จนได้ข้อมูลที่พอเพียงแล้ว ในปี พ.ศ.
2563 – 2564 อาจจะมีการเริ่มการใช้แบบจำกัดในพื้นที่นำร่องสำหรับประเทศ
ไทย ตาม Timeline ที่เป็นไปได้ มีดังนี้
17

แผนภาพที
่ 16่ 165G5GTimeline
ป็นไปได้
ำหรับประเทศไทย
แผนภาพที
Timeline ที่เปทีน่เไปได
สําหรับสประเทศไทย

จัดทําโดยผูเขียน ปรับปรุงจากเอกสารใชประกอบการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ โดยเปน Timeline เบื้องตน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

จัดทำโดยผู้เขียน ปรับปรุงจากเอกสารใช้ประกอบการประชุมคณะกรรม

โดยสรุป ประเทศตาง ๆ กําลังแขงขันการนําเทคโนโลยี 5G มาใชประโยชน รวมทั้งหลายประเทศใน
จิทัลเพืของ่อเศรษฐกิ
จและสั
งคมแห่
งชาติ
โดยเป็
Timeline
้อองต้
น อาจ
ภูการดิ
มิภาค ประโยชน
5G มีมาก อาทิ
รองรับการใช
เทคโนโลยี
ภาพเสมื
อนจริง น
(Virtual
Reality) รองรัเบื
บเมื
งและ
อุตสาหกรรมแหงอนาคต รองรับอุปกรณสื่อสาร หรือ อุปกรณ IoT จํานวนมหาศาลในขณะที่ตนทุนพลังงานต่ํา การ
จะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
ใชเทคโนโลยียานยนตไรคนขับ (Autonomous vehicles) การใชเทคโนโลยีชวยในการผาตัดหรือการรักษาคนไข
ระยะไกลที่หโดยสรุ
ามมีความผิปดพลาดของการรั
ขอมูล กำลั
เปนตนงทีแข่
่สําคัญ
่คาดวา 5G จะสงผลใหเกิด นวั5G
ตกรรมมาใช้
ประเทศต่บาสงงๆ
ง ขัเปนนทีการนำเทคโนโลยี
ใหมๆ ธุรกิจใหมๆ ที่คาดไมถึงอีกมาก อยางไรก็ตาม เทคโนโลยี 5G อยูในระยะแรก ยังไมมีมาตรฐานสากล
ประโยชน์
มิภาค
มีมาก อาทิ
ครอบคลุ
มทุกดาน รวมทั
และมีตนทุ้งนหลายประเทศในภู
ที่สูงมาก ซึ่งสําหรับประเทศไทยเพื
่อใหเกิประโยชน์
ดประโยชนสูงสุขดอง
ภาครั5G
ฐและเอกชน
ควรมีการรวมมืออยางใกลชิดและโดยเร็ว

รองรับการใช้เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (Virtual Reality) รองรับเมืองและ
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต รองรับอุปกรณ์สื่อสาร หรืออุปกรณ์ IOT จำนวน
มหาศาลในขณะที่ ต้ น ทุ น พลั ง งานต่ ำ การใช้ เ ทคโนโลยี ย านยนต์ ไร้ ค นขั บ
(Autonomous vehicles) การใช้เทคโนโลยีช่วยในการผ่าตัดหรือการรักษา
คนไข้ระยะไกลที่ห้ามมีความผิดพลาดของการรับ-ส่งข้อมูล เป็นต้น ที่สำคัญ
เป็นที่คาดว่า 5G จะส่งผลให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ธุรกิจใหม่ๆ ที่คาดไม่ถึง
อีกมาก อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยี 5G อยู่ในระยะแรก ยังไม่มีมาตรฐานสากล
ครอบคลุมทุกด้าน และมีต้นทุนที่สูงมาก ซึ่งสำหรับประเทศไทยเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ภาครัฐและเอกชนควรมีการร่วมมืออย่างใกล้ชิดและโดยเร็ว
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เศรษฐกิจดิจิทัล : พัฒนาการ ผลกระทบ
และความทาทายตอการคาไทย

1

เศรษฐกิจดิจิทัล: พัฒนาการ ผลกระทบ และความทาทายตอการคาไทย

ณัฐ ธารพานิช และนางสาวจิ
ดร. ณัฐ ธารพานิช ดร.
และนางสาวจิ
นดาภาญนปดาภาญ
นมี ปนมี
สํ
า
นั
ก
งานนโยบายและยุ
ท
ธศาสตร
ก
ารค
า
กระทรวงพาณิ
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา กระทรวงพาณิชย ชย
“Disrupt or be disrupted เปลี่ยนหรือถูกเปลี่ยน” ถือเปนวลีที่เหมาะสมกับสภาพทางธุรกิจในปจจุบันนี้เปน
ที่สุด เนื่องจากทุกวันนี้ มีธุรกิจหลายแหงตองปดตัวลง เนื่องจากสภาพการแขงขันที่สูงขึ้น และการเขามาแทนที่
ของคูแขงที่มองไมเห็น นั่นคือเทคโนโลยีดิจิทัล ตัวอยางที่เห็นใกลตัวที่สุดคือการปดตัวลงของรา นคาปลีก ใน
สหรัฐอเมริกา รานคาปลีกแบรนดดังกวา 28 ราย อาทิ Macy’s Toy R Us, JC Penny, Sears และ KMart
ตองปดสาขาลงมากกวา 5,000 สาขาในป 2560 และคาดการณวาอีก 2500 สาขาจะตองปดตัวลงในป 2561

“Disrupt or be disrupted เปลี่ยนหรื อ ถู ก เปลี่ ย น” ถื อ เป น วลี ที่
เหมาะสมกับสภาพทางธุรกิจในปจจุบันนี้เปนที่สุด เนื่องจากทุกวันนี้ มีธุรกิจ
ในความเปนจริงแลว เศรษฐกิจโลกมีการพัฒนาการมาตลอดทุกยุคทุกส มัย ในชวงเวลาหลายพันปที่ผานมา
หลายแหงตองปมนุดษยตัเราได
วลงคิดคนเนืเทคโนโลยี
่องจากสภาพการแข
่สโูงตอลัขึ้นงการและสิ
และการเข
ตาง ๆ และไดรังสรรคสิ่งกองสรขัาน
งทีที
่ใหญ
่งประดิษฐที่เาปลีมา
่ยนแปลง
ชีวิตความเปนอยูไวมากมาย อยางไรก็ตามเศรษฐกิจโลกเพิ่งมีพัฒนาการขยายตัวอยางกาวกระโดดในชวง 200
แทนที่ของคูแขงปทีที่ผ่มานมานี
องไม้ หลัเงห็จากการปฏิ
น นั่นคืวัตอิอุตเทคโนโลยี
ัล ตัวอย
่เห็น้น มีใกล
ตัววัตทีิอุต่สสาหกรรม
ุด
สาหกรรมครั้งที่ ด1 ิจเมืิท
่อศตวรรษที
่ 18 าหลังที
งจากนั
การปฏิ
(IR: Industrial Revolution) อีกหลายครั้ง จนถึงปจจุบัน เปนการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เปนยุคที่
คือการปดตัวลงของร
นคพาัฒปลี
กในสหรั
ฐอเมริ
ราเคยปรากฏมาก
นคาปลีกอแบรนด
า งมื28
เศรษฐกิจา
โลกมี
นาการอย
างกาวกระโดดสู
งสุดกอยาางไม
น อยางหนาดมือังเปกว
นหลั
อ ในยุคนี้
โทรศัพทสมารทโฟนธรรมดามีพลังการประมวลขอมูลสูงกวาซุปเปอรคอมพิวเตอรในยุค 1980s ถึง 4 เทา
ราย อาทิ Macy’s
Toy้ ในยุRคนี้ Us,
และ
สาขาลง
นอกจากนี
ขอมูลทีJC
่มนุษPenny,
ยเราสรางขึ้นมาSears
ในชวงสองป
มี ปริมKMart
าณมากกวาตขอ
อมูงป
ลทั้งด
หมดที
่ถูกสรางมาใน
1
อดีตทั้งหมด
มากกวา 5,000 สาขาในป พ.ศ. 2560 และคาดการณวาอีก 2500 สาขาจะตอง
อยางไรก็
ตาม แท จริงแลว เทคโนโลยีดิจิทัลไมใชเรื่องใหม เนื่องจากการคิดคนและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ปดตัวลงในป พ.ศ.
2561
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เกิดขึ้นมานานแลว แต ความสําคัญของ
เทคโนโลยี
้นอยางไมเคยปรากฏมาก
คการปฏิ
วัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 กหรืยุอ คFourth
ในความเป
น จริดิจงิทัลแลไดวเพิ่มขึเศรษฐกิ
จ โลกมีอกนในยุ
ารพั
ฒ นาการมาตลอดทุ
Industrial Revolution ที่มีเทคโนโลยีดิจิทัล ไปผสมผสานประยุกตใชดวยกันอยาง กลมกลืนกับเทคโนโลยี
กายภาพ (Physical) และชี
หรือษที่เยรียเกว
า Cyber
System โดยมีเทคโนโลยี
ทุกสมัย ในชวงเวลาหลายพั
นปวทภาพี่ผา(Biological)
นมา มนุ
ราได
คิดPhysical
คนเทคโนโลยี
ตางๆดิจิทัล
เปนจุดเชื่อมโยงและกาวกระโดดสําคัญซึ่งผลกระทบจะแตกตางกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 3 ซึ่งเปน ยุคที่
คอมพิ
วเตอร
และระบบอั
ติทํางานแยกกับ่งเทคโนโลยี
่น ใน่ยนแปลงชี
3 ดาน ไดแก 1)
และไดรังสรรคสเทคโนโลยี
ิ่งกอสร
างที
่ใหญ
โตอลัตโนมั
งการและสิ
ประดิษประเภทอื
ฐที่เปลี
วิตรวดเร็ว
ซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทวีคูณ (exponential) 2) วงกวาง ครอบคลุมทุกประเภทสินคาและ
บริการ และ 3) เชิงระบบ ซึ่งครอบคลุมทุกภาคสวนและระบบการดําเนินงานของสังคมทั้งหมด
ซึ่งการ
1
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ความเป็นอยู่ไว้มากมาย อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจโลกเพิ่งมีพัฒนาการขยายตัว
อย่างก้าวกระโดดในช่วง 200 ปีที่ผ่านมานี้ หลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ครัง้ ที่ 1 เมือ่ ศตวรรษที่ 18 หลังจากนัน้ มีการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม (IR: Industrial
Revolution) อีกหลายครั้ง จนถึงปัจจุบันเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4
เป็นยุคที่เศรษฐกิจโลกมีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดสูงสุดอย่างไม่เคยปรากฏ
มาก่อน อย่างหน้ามือเป็นหลังมือ ในยุคนี้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนธรรมดามีพลัง
การประมวลข้อมูลสูงกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในยุคปี ค.ศ. 1980s ถึง 4 เท่า
นอกจากนี้ ในยุคนี้ ข้อมูลที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมาในช่วงสองปีมีปริมาณมากกว่า
ข้อมูลทั้งหมดที่ถูกสร้างมาในอดีตทั้งหมด1
อย่างไรก็ตาม แท้จริงแล้ว เทคโนโลยีดิจิทัลไม่ใช่เรื่องใหม่ เนื่องจากการ
คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เกิดขึ้นมานานแล้ว แต่ความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัล
ได้ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งไม่เคยปรากฏมาก่อนในยุคการปฏิ วั ติ อุ ต สาหกรรมครั้ ง ที่ 4
หรือ Fourth Industrial Revolution ที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลไปผสมผสาน
ประยุ ก ต์ ใช้ ด้ ว ยกั น อย่ า งกลมกลืนกับเทคโนโลยีก ายภาพ (Physical) และ
ชีวภาพ (Biological) หรือทีเ่ รียกว่า Cyber Physical System โดยมีเทคโนโลยี
ดิจิทัลเป็นจุดเชื่อมโยงและก้าวกระโดดสำคัญ ซึ่งผลกระทบจะแตกต่างกับการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นยุคที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบ
อัตโนมัติทำงานแยกกับเทคโนโลยีประเภทอื่น ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) รวดเร็ว
ซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทวีคูณ (exponential) 2) วงกว้าง
ครอบคลุมทุกประเภทสินค้าและบริการ และ 3) เชิ ง ระบบ ซึ่งครอบคลุม
ทุกภาคส่วนและระบบการดำเนินงานของสังคมทั้งหมด ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
เหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน สิ่งสำคัญที่สุดคือการเตรียมปรับตัวเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังหายใจรดต้นคอเราอยู่ตอนนี้
1
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บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ ผลกระทบ และความ
ท้าทายของเศรษฐกิจดิจิทัลต่อเศรษฐกิจการค้าของไทย โดยในส่วนแรกจะ
อธิบายถึงเศรษฐกิจดิจิทัลคืออะไร มีวิวัฒนาการเป็นอย่างไร ส่วนที่ 2 จะพูดถึง
การแบ่งกลุม่ ธุรกิจบริการดิจทิ ลั ส่วนที่ 3 อธิบายรูแ้ บบการค้าทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
จากการเข้ามาของเทคโนโลยีดิจิทัล ส่วนที่ 4 อธิบายผลกระทบของเทคโนโลยี
ดิจิทัลต่อเศรษฐกิจการค้าที่จะมาเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตและทำประกอบ
ธุรกิจของเราอย่างใหญ่หลวง ส่วนที่ 5 กล่าวถึงความท้าทายของเศรษฐกิจ
ดิจิทัลในสามด้าน ได้แก่ ด้านกฎระเบียบ ความเหลื่อมล้ำ และด้านการพัฒนา
ทักษะและทรัพยากรมนุษย์ และส่วนสุดท้ายจะให้ภาพของแนวนโยบายและ
ยุทธศาสตร์เพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย

1. เศรษฐกิจดิจิทัลคืออะไร
ตามนิยามของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เศรษฐกิจดิจิทัล
หมายถึง เศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หรือ
เรียกว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ทันยุคสมัย) เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน
การปฏิรูปกระบวนการผลิต การดำเนินธุรกิจ การค้า การบริการ การศึกษา
การสาธารณสุข การบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนในสังคม และการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น
ดังนั้น ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลนี้ เทคโนโลยีดิจิทัลถือเป็นกลไกพื้นฐานใน
การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ที่เกิดการหลอมรวมกับเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
เกิดเป็นสามกลุ่มเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4
ได้ แ ก่ เทคโนโลยี ด้ า นดิ จิ ทั ล (Digital) กายภาพ (Physical) และชี ว ภาพ
(Biological) ดังรูปที่ 1.1 ได้แก่
1.1 ด้านดิจทิ ลั (Digital) อาทิ IOT (Internet of Things), High Speed
Internet (5G), Big Data, Cloud Computing, AI (Artificial Intelligence),
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Digital Platform, E-Commerce/E-Marketplace, Blockchain, Digital
Currency, Fintech, E-Banking, E-Payment, Search Engine, Social
Media, Network & Sharing Economy การปฏิวัติเทคโนโลยีดิจิทัล (digital
transformation) ถือเป็นสะพานเชื่อมระหว่างทุกสิ่ง (internet of things:
IOT) เกิดจากการที่ทุกสิ่งถูกเชื่อมโยงเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นไปได้
จากการที่เซ็นเซอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อมีราคาถูกลงมาก
1.2 ด้านกายภาพ (Physical) อาทิ 1) หุ่นยนต์อัจฉริยะ ที่เข้ามา
ทำงานในภาคบริการและเกษตรมากขึ้น (นอกเหนือจากภาคอุตสาหกรรม) และ
สามารถคิด และรับรู้ความรู้สึกได้เองผ่านการเข้าถึงข้อมูลมหาศาล (artificial
intelligence) 2) ระบบการพิมพ์สามมิติ (additive manufacturing or 3D
Printing) 3) ยานยนต์ไร้คนขับ และ 4) วัสดุใหม่ (new materials) เช่น วัสดุ
นาโน กราฟีน (มีความหนาเพียงหนึ่งอะตอมเท่านั้น ซึ่งบางกว่าเส้นผมมนุษย์
ถึง 1 ล้านเท่า แต่มีความแข็งแรงสูงกว่าเหล็กกล้าที่มีน้ำหนักเท่ากันถึง 200 เท่า
นอกจากนี้ยังมีความยืดหยุ่นสูง น้ำหนักเบามาก และเกือบจะโปร่งใส รวมทั้งยัง
นำความร้ อ นและไฟฟ้ า ได้ เ ป็ น อย่ า งดี ) และ 5) อุ ป กรณ์ อั จ ฉริ ย ะ (Smart
devices)  
1.3 ด้านชีวภาพ (Biological) อาทิ Genetic Engineering, Bioinformatics, Synthetic Biology, Personalized Medicine, Regenerative
Medicine & Tissue Engineering, Neurotechnology ซึ่งมีประโยชน์มหาศาล
ต่อภาคบริการและภาคการเกษตร ในการรักษาโรคติดต่อทางพันธุกรรมต่างๆ
การผลิตยา การชะลอวัย การยืดอายุอาหาร รวมทั้งการพัฒนาพันธุ์สัตว์และพืช
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3

รูปรูปที่ 1.1
1.1สามกลุ
สามกลุม่มเทคโนโลยี
เทคโนโลยี
่ยนโลก
เปลีเปลี
่ยนโลก
2. การแบงประเภทของธุรกิจดิจิทัล
ธุรกิจดิจงิทประเภทของธุ
ัลมีพัฒนาการอยางตอรเนืกิ
่องจตามการพั
2. การแบ่
ดิจิทัลฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัลที่กาวหนาอยางรวดเร็ว
โดยธุรกิจดิจิทัล (Digital Business) ในยุคเศรษฐกิจใหมนี้ สามารถถูกแบงไดเปน 4 กลุม 2 ดังรูปที่ 2.1 ไดแก
ดิจิทัลมีเดีธุยร กิ(Digital
าดิจิทัล (Digital
ิทัลเซอรวิส (Digital
Service) และ ธุรกิจ
จดิจิทMedia)
ัลมีพัฒการค
นาการอย่
างต่อTrade)
เนื่อง ดิจตามการพั
ฒนาของเทคโนโลยี
ดิจิทัลอื่น ๆ (Others) โดยในแตละประเภทมีการแบงรูปแบบธุรกิจออกตามลักษณะและวัตถุประสงคการใช
ดิงานจิทดััลงตทีอไปนี
่ก้า้ วหน้าอย่างรวดเร็ว โดยธุรกิจดิจิทัล (Digital Business) ในยุค

เศรษฐกิจใหม่นี้ สามารถถูกแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม2 ดังรูปที่ 2.1 ได้แก่ ดิจิทัลมีเดีย
(Digital Media) การค้าดิจิทัล (Digital Trade) ดิ จิทั ล เซอร์วิ ส (Digital
Service) และ ธุรกิจดิจิทัลอื่นๆ (Others) โดยในแต่ละประเภทมี
การแบ่ง
รูปที่ 2.1 การแบง
ประเภทธุ
รูปแบบธุรกิจออกตามลักษณะและวัตถุประสงค์การใช้งาน ดังต่อไปนี
้ รกิจดิจิทัล
(Digital Business)
2.1 ดิ จิ ทั ล มี เ ดี ย (Digital Media) เป็ น ช่ อ งทางสื่ อ ที่ มี ก ารนำเอา
ข้อความ กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และเสียงมาจัด รูปแบบโดยอาศัยเทคโนโลยี
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสารทางออนไลน์ ในภาค
ธุรกิจนี้มูลค่าการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจเพลง โรงภาพยนตร์2.1 และ
ดิจิทัล
มี
เ
ดี
ย
(
Digital
e-Movie มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบไปด้วย
Media)

2

เปน

กษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจดิจิทัล โดยสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา รวมกับ
ทีที่ม่มาา:: โครงการศึ
โครงการศึ
กษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดิจิทัล โดยสำนักงานนโยบาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

2

และยุทธศาสตร์การค้า ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดิจิทัลมีเดีย (Digital Media) การคาดิจิทัล (Digital Trade) ดิจิทัลเซอรวิส (Digital Service) และ ธุร
ดิจิทัลอื่น ๆ (Others) โดยในแตละประเภทมีการแบงรูปแบบธุรกิจออกตามลักษณะและวัตถุประสงคการใช
งาน ดังตอไปนี้
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รูปที่ 2.1 การแบ
ประเภทธุรกิจดิจิท
(Digital Busines

2

รูปที่ 2.1 การแบ่งประเภทธุรกิจดิจิทัล (Digital Business)

2.1 ดิจ
มีเดีย ( Digi
Media)
เป

ที่มา: โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจดิจิทัล โดยสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา รวมกับ
1) Social
สื่อสังคมออนไลน์ที่มีการตอบสนองทางสังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลMedia:
าธนบุรี

ได้ ห ลายทิ ศ ทาง โดยผ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ตั ว อย่ า งเช่ น facebook,
Twitter, Instagram, Line และ Skype เป็นต้น
2) E-Entertainment: แหล่งรวมดิจิทัลคอนเทนต์หลากหลาย
รูปแบบจากผูผ้ ลิตคอนเทนต์ ให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น YouTube,
JOOX, iTunes, Line TV และเกมออนไลน์ เป็นต้น
3) E-Learning: การเรียนรู้บนฐานเทคโนโลยี ซึ่งครอบคลุมวิธีการ
เรียนรู้จากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์ (ComputerBased Learning) การเรียนรู้บนเว็บไซต์ (Web-Based Learning) ห้องเรียน
เสมือนจริง (Virtual Classrooms) และความร่วมมือกันผ่านระบบดิจิทัล
(Digital Collaboration) เป็นต้น
2.2 ดิจิทัลเทรด (Digital Trade) เป็นการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสะดวกสบาย และช่องทางหรือโอกาส
ทางการค้า โดยรูปแบบธุรกิจทีเ่ กิดขึน้ ในตลาด e-Commerce ของไทยส่วนใหญ่
จะอยู่ในรูปแบบของ B2B มีมูลค่าตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยในปี 2018
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มีมลู ค่าสูงถึง 2.8 ล้านล้านบาท (ทีม่ า: สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอกนิกส์)
โดยจะพิจารณาออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ดังนี้
1) Goods หรือการค้าดิจิทัลในรูปแบบของการส่งมอบสินค้า
โดยมีส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) E-Marketplace & E-Commerce: เป็นเว็บไซต์สื่อกลาง
การติดต่อซือ้ ขาย ทีร่ วบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษทั จำนวนมาก ตัวอย่างเช่น
Lazada, Shopee และ Tarad.com เป็นต้น
(2) E-Payment: การชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นการโอน
สิทธิการถือครองเงินหรือการโอนสิทธิการถอนเงิน หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝาก
ของผู้ใช้บริการ ตัวอย่างเช่น True wallet, M Pay, Visa, Master Card
เป็นต้น
(3) E-Logistics: การให้บริการขนส่งและคลังสินค้าพร้อมจัดส่ง
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มผู้ให้บริการ คือ
			 - ผู้ให้บริการขนส่ง (E-Delivery) คือ ผู้ให้บริการการขนส่ง
สินค้าโดยมียานพาหนะหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น Lalamove, Rush Bike
และ Line man เป็นต้น
			 - ผู้ให้บริการคลังสินค้าพร้อมจัดส่ง (E-Fulfillment) คือ
ผู้ให้บริการที่ครอบคลุมบริการหลายอย่างไว้ด้วยกัน ซึ่งเหมาะกับการส่งสินค้า
ให้แบบครบวงจร ได้แก่ บริการพื้นที่เก็บสินค้า (Storage and Warehouse)
โดยมี พื้ น ที่ ใ นการเก็ บ สิ น ค้ า ให้ กั บ เจ้ า ของธุ ร กิ จ ตั ว อย่ า งเช่ น Sokochan,
Shipyours และ Alpha เป็นต้น
2) Services หรือการค้าดิจิทัลในรูปแบบของการส่งมอบบริการ
ที่ต้องมีการบริการทางกายภาพโดยมีส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) E-Booking: การบริการผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อให้ผู้ใช้
บริการสามารถทำการจองหรือสำรองบริการประเภทต่างๆ ได้ ตัวอย่างเช่น
Booking.com, Expedia, Traveloka และการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ของ
สายการบินต่างๆ เป็นต้น
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(2) E-Transportation: การให้บริการที่มีการผสานการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการให้บริการแก่ลูกค้า อำนวยความ
สะดวกให้กับการเดินทาง ตัวอย่างเช่น Grab เป็นต้น
(3) E-Healthcare Services: การบริการที่นำเอาเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล และบริ ก าร ICT รวมถึ ง แอปพลิ เ คชั น ที่ ส นั บ สนุ น ด้ า นสุ ข ภาพและ
ความเป็นอยู่ที่ดี เชื่อมโยงระหว่างผู้ให้บริการด้านสุขภาพและประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น Samsung S Health และการใช้บริการ
โรงพยาบาลต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ อาทิ โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาล
บีเอ็นเอช และโรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นต้น
2.3 ดิจิทัล เซอร์วิส (Digital Services) เป็นรูปแบบการให้บริการผ่าน
ช่ อ งทางออนไลน์ที่กระบวนการการให้บริการสามารถเสร็ จ สิ้ น หรื อ ส่ ง มอบ
บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการบริการทางกายภาพเข้ามาเกี่ยวข้อง Mobile
Banking เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีอัตราการขยายตัวที่สูงมาก ประกอบไปด้วย
1) E-Banking & Investment: การทำธุรกรรมต่างๆ กับธนาคาร
โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างเช่น K Plus, KTB Netbank และ SCB
Easy เป็นต้น และการลงทุนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Steaming เป็นต้น
2) E-Insurance: การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการผลิตและจำหน่ายบริการประกันภัย เช่น การซื้อ
ประกันออนไลน์กับ Asia Insurance, เมืองไทยประกันชีวิต และกรุงเทพ
ประกันภัย เป็นต้น
2.4 ดิจิทัลอื่นๆ (Other) เป็นส่วนองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดการ
ดำเนินงานด้านดิจิทัล เนื่องจากเป็นกลุ่มที่สนับสนุนการดำเนินการต่างๆ เพื่อ
ส่งเสริมธุรกิจประเภทดิจิทัล ธุรกิจประเภทนี้ประกอบไปด้วย
1) Specific Business: เป็นธุรกิจเฉพาะทางที่มีการให้บริการผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
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2) Devices: อุปกรณ์ที่ใช้เป็นช่องทางการเข้าถึงการให้บริการหรือ
ทำธุรกรรมต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และ
Tablet เป็นต้น
3) Network Infrastructure: โครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนช่วยใน
การดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น สัญญาณ WiFi, 3G และ
4G เป็นต้น
4) Application & Software Developer: ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์ต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน
หรือแท็บเล็ต รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชนด้วย
5) Data Analytic & Data Hosting: ธุรกิจ Data Analytic
จั ด ว่ า เป็ น เครื่ อ งมื อ สำคั ญ ทางธุ ร กิ จ ในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทางการตลาด
กระบวนการวิเคราะห์เซ็ตข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อค้นหารูปแบบความ
สัมพันธ์หรือความเชื่อมโยงของข้อมูลให้สะท้อนผลของแนวโน้มทางการตลาด
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงความต้องการของลูกค้าได้

3. รูปแบบการค้าที่เปลี่ยนแปลงไปและผลกระทบ
พัฒนาการทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล และการเปลี่ยนแปลงลั ก ษณะการทำธุรกิจของธุรกิจดิจิทัล ภายใต้ ก ารปฏิ วั ติ อุ ต สาหกรรม
ครั้งที่ 4 ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อรูปแบบการค้า และการดำเนินชีวิต
ความเป็ น อยู่ ข องผู้ ค นเป็ น อย่ า งมาก โดยรู ป แบบการค้ า มี ก ารพั ฒ นาและ
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตถึงปัจจุบัน ตั้งแต่การค้าแบบดั้งเดิม การค้าผ่านห่วงโซ่
คุณค่า และมาถึงปัจจุบันที่เป็นการค้าในยุคดิจิทัล โดยรูปแบบการค้าในยุค
ต่างๆ มีปัจจัยผลักดัน ลักษณะเด่น และผลกระทบ (รูปที่ 3.1) ดังนี้

6
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ที่มา: The Future of Technology: Opportunities for ASEAN in the Digital Economy by Sarah Box and Javier
รูปที่ 3.1 รูปแบบการค้าที่เปลี่ยนแปลง ลักษณะเด่น และผลกระทบ
Lopez-Gonzalez

3.1 การคาแบบดั้งเดิม (Traditional Trade)
 ปจจัยผลักดัน: เกิดจากตนทุนการขนสงที่ลดลง
3.1 การค้
าแบบดั
้งเดิงแยกการผลิ
ม (Traditional
ลักษณะเด
น: การแบ
ตและการบริโTrade)
ภคระหวางประเทศ โดยเปนการคาสินคาขั้น
สุดทาย (the first unbundling) โดยแบงแยกชัดเจนระหวางสินคาอุตสาหกรรมที่ผลิตโดยประเทศ
จัยผลั
ดัน: เกิ้นฐาน
ดจากต้
นทุนการขนส่
ที่ลตามหลั
ดลง กการความไดเปรียบ
อุตสาหกรรมพัฒ-นาแลปัว จและสิ
นคากเกษตรพื
ผลิตโดยประเทศกํ
าลังพัฒงนา
โดยเปรียบเทียบ -(comparative
advantage)
นอกจากนี
้การคาบริการยังตเกิและการบริ
ดขึ้นนอย เนื่องจากบริ
การสวน า ง
ลั ก ษณะเด่
น : การแบ่
ง แยกการผลิ
โ ภคระหว่
ใหญ อาทิ การทองเที่ยว การขนสง ยังไมสามารถถูกสงออกหรือนําเขาไดโดยสะดวก
ประเทศ โดยเป็
ด ท้ า ย (the
ประเด็นนการค้
ทางการคาาสิทีน่สําค้คัญา ขั: ้ น
เนสุ
นการเจรจาเพื
่อการเขfirst
าถึงตลาดunbundling)
(Market Access) โดย
อาทิ
การลดภาษีนําเขา และการเปดตลาดการคาสินคาสําเร็จรูป
แบ่งแยกชั3.2ดเจนระหว่
งสิคนุณคค้าาโลก
อุต(Trade
สาหกรรมที
่ผลิตโดยประเทศอุ
การคาผานหวางโซ
in GVC : Global
Value Chain) ต สาหกรรม
ปจจัยผลัน
กดัค้นา: ตเกษตรพื
นทุนการขนส
และติดตผลิ
อสื่อตสารที
่ลดลง ทําใหการประสานงานระหว
ง
พั ฒ นาแล้ว และสิ
้ นงฐาน
โดยประเทศกำลั
ง พั ฒ นา าตาม
ขั้นตอนการผลิต และระหวางโรงงานผลิตที่ตั้งอยูระหวางประเทศทําไดงาย
หลั ก การความได้
เ ปรี
ย บเทีตระหว
ย บ างประเทศ
(comparative
 ลักษณะเด
น: ย
เกิบโดยเปรี
ดการแบงแยกการผลิ
อยางชัดเจนระหวadvantage)
างสินคาวัตถุดิบ
สินคาขั้นกลาง และสินคาขั้นสุดทาย (the second unbundling) นอกจากนี้ การคาบริการยังมีบทบาทมาก
าบริการยัสารสนเทศและการสื
งเกิดขึ้นน้อย ่อเนื
งจากบริ
การส่วนใหญ่
ขึนอกจากนี
้น โดยเฉพาะบริ้กการค้
ารทางเทคโนโลยี
สาร่อโลจิ
สติกส และการขนส
ง ซึ่งถือเปอาทิ
น “กาว”การ
ที่
เชืท่่ออมระหว
า
งหน
ว
ยผลิ
ต
ต
า
ง
ๆ
ที
ก
่
ระจายอยู
ท

ว
่
ั
โลก
งเที่ยว การขนส่ง ยังไม่สามารถถูกส่งออกหรือนำเข้าได้โดยสะดวก
 ประเด็น ทางการคาที่สําคัญ : ความเชื่อมโยงระหวางการคา การลงทุน บริการ และ
- ประเด็
นทางการค้
ที่สำคันระหว
ญ: าเน้งประเทศมี
นการเจรจาเพื
การเข้
าถึงนตลาด
เทคโนโลยี เนื่องจากการแบ
งแยกกั
นผลิต ทําใหาการลงทุ
ความสําคัญ่อมากขึ
้น ประเด็
การคา
ระหวางประเทศจึงเนน การสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการ
(Market
Access)
อาทิ การลดภาษี
นำเข้า และการเปิ
ตลาดการค้
ลงทุ
น การคุมครองนั
กลงทุน และการส
งเสริมการถายทอดเทคโนโลยี
เพื่อยกระดับดโครงสร
างการผลิตาสิสินคนาค้า
เพื
่อการพั
สำเร็
จรูฒปนาเศรษฐกิจในระยะยาวของประเทศ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นการอํานวยความสะดวกทางการคา
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3.2 การค้าผ่านห่วงโซ่คณ
ุ ค่าโลก (Trade in GVC : Global Value
Chain)
- ปัจจัยผลักดัน: ต้นทุนการขนส่งและติดต่อสื่อสารที่ลดลง ทำให้
การประสานงานระหว่างขั้นตอนการผลิต และระหว่างโรงงานผลิตที่ตั้งอยู่
ระหว่างประเทศทำได้ง่าย
- ลักษณะเด่น: เกิดการแบ่งแยกการผลิตระหว่างประเทศอย่าง
ชั ด เจนระหว่ า งสิ น ค้ า วั ต ถุ ดิ บ สิ น ค้ า ขั้ น กลาง และสิ น ค้ า ขั้ น สุ ด ท้ า ย (the
second unbundling) นอกจากนี้ การค้าบริการยังมีบทบาทมากขึน้ โดยเฉพาะ
บริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โลจิสติกส์ และการขนส่ง
ซึ่งถือเป็น “กาว” ที่เชื่อมระหว่างหน่วยผลิตต่างๆ ที่กระจายอยู่ทั่วโลก
- ประเด็ น ทางการค้ า ที่ ส ำคั ญ : ความเชื่ อ มโยงระหว่ า งการค้ า
การลงทุน บริการ และเทคโนโลยี เนือ่ งจากการแบ่งแยกกันผลิต ทำให้การลงทุน
ระหว่างประเทศมีความสำคัญมากขึ้น ประเด็นการค้าระหว่างประเทศจึงเน้น
การส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ
การลงทุน การคุ้มครองนักลงทุน และการส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อ
ยกระดับโครงสร้างการผลิตสินค้า เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวของ
ประเทศ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade
Facilitation) เนื่องจากปริมาณการค้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก จากการที่สินค้ามี
การข้ามพรมแดนหลายครั้ง และมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (NTMs)
ที่มีบทบาทมากขึ้นแทนที่มาตรการกีดกันทางภาษี
3.3 การค้ายุคดิจิทัล (Digital Trade & Digital Economy)
- ปัจจัยผลักดัน: การลดลงของต้นทุนการขนส่ง และการติดต่อ
สื่อสาร รวมทั้งการเข้าถึงและการเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัล (Digitalization) ทำให้
ต้นทุนการแชร์ข้อมูลผ่านทาง digital platform และอุปกรณ์อัจฉริยะถูกลง
- ลั ก ษณะเด่ น : ภาคบริ ก ารมี บ ทบาทมากขึ้ น ในการแบ่ ง แยก
ระหว่างการผลิตระหว่างประเทศ (greater tradability of services) โดยบาง
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ประเทศเป็นแหล่งคิดค้นนวัตกรรม และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในขณะที่บาง
ประเทศเป็นตัวกลางในการค้า การตลาด และการขนส่ง โดยไม่ได้ทำการผลิตเอง
ตามหลักการ Smile curve นอกจากนี้ การขยายตัวของการค้าสินค้าปริมาณ
น้อยๆ ซึ่งถือเป็นโอกาสของธุรกิจขนาดเล็ก การเพิ่มขึ้นของการค้าบริการดิจิทัล
ระหว่างประเทศ การผสมผสานระหว่างสินค้าและบริการจนแยกกันไม่ออก
(greater bundling of products and services)
- ประเด็นทางการค้าใหม่ๆ ที่สำคัญ : การไหลเวียนของข้อมูล
ระหว่างประเทศ (data flows) ความเชือ่ มโยงทางดิจทิ ลั (digital connectivity)
ความสามารถในการทำงานร่วมกันผ่านระบบดิจทิ ลั (interoperability) การเก็บ
ข้อมูลการค้าออนไลน์ระหว่างประเทศ

4. ผลกระทบสำคัญของการค้ายุคดิจิทัล
รูปแบบการค้าที่เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลข้างต้น มีผลถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและเชิงระบบของเศรษฐกิจภาพรวม โดยมีผลกระทบสำคัญ
ดังนี้
4.1 Digital Platform มีบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะดิจิทัลแพลตฟอร์มเข้ามาทดแทนตัวกลางอย่างอื่นในการเชื่อมโยงผู้ขายและผู้ซื้อได้ดีมาก
ยิ่งขึ้น ช่วยลดต้นทุนในการหาข้อมูลและกระจายข้อมูลให้ทั่วถึงของลูกค้า อาทิ
การ review ต่างๆ ช่วยทำให้ธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจของบุคคลธรรมดา
สามารถขยายการผลิตและการค้าได้สะดวกมากขึ้น โดยเฉพาะในการส่งออก
4.2 การค้ า ปลี ก ออนไลน์ (E-tail) ขยายตั ว อย่ า งรวดเร็ ว การค้ า
ระหว่างประเทศปริมาณน้อยๆ ที่มีมูลค่าต่ำขยายตัวมากขึ้น เนื่องจากธุรกิจ
ขนาดเล็กหรือบุคคลธรรมดาสามารถทำการค้าได้เองมากขึ้น ผ่านแพลตฟอร์ม
ต่างๆ เช่น eBay หรือ Alibaba เป็นต้น ซึ่งก่อนหน้านี้สินค้าหรือบริการมูลค่า
ต่ำประสบปัญหาต้นทุนการค้าที่สูง ทั้งค่าขนส่ง ค่าธรรมเนียมทางการเงิน
ค่าพิธีการทางศุลกากร ทำให้ไม่คุ้มกับการทำการค้า ทั้งนี้ การศึกษาโดยสถาบัน
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วิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ พบว่าผู้ส่งออกส่วนใหญ่ที่เกิดใหม่เป็นผู้ส่งออก
ขนาดเล็ก และส่วนใหญ่ไม่สามารถอยู่รอดในตลาดส่งออกได้นาน การค้าในยุค
ดิจิทัลจึงสามารถช่วยลดปัญหาการอยู่รอดของผู้ค้าขนาดเล็กได้ และทำให้ผู้เล่น
รายเล็กๆ และธุรกิจยุคใหม่มีบทบาทมากขึ้น (ถ้าเข้าถึงและปรับตัวเท่าทัน
เทคโนโลยี)
4.3 การค้าบริการมากขึ้น
1) เส้นแบ่งระหว่างสินค้าและบริการไม่ชัดเจน จะผสมผสานกัน
มากขึ้น (Servicification of manufacturing) ปรากฏการณ์การผสมผสานนี้
สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อสินค้าทางกายภาพถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสั่งและให้
บริการ (embedded services) อาทิ โทรศัพท์มือถือที่ใช้เป็นเครื่องมือใน
การสั่งบริการต่างๆ รวมทั้งก่อให้เกิดบริการออกแบบ application ต่างๆ
มากมาย เพื่ออำนวยความสะดวก การบริการยังเป็นปัจจัยการผลิตต้นน้ำที่
สำคัญของการผลิตสินค้า อาทิ การวิจัยและพัฒนา การออกแบบ การบริหาร
และการให้คำปรึกษา (embodied services) การขยายตัวของบริการดังกล่าว
ทำให้สัดส่วนมูลค่าเพิ่มของภาคบริการในมูลค่าการส่งออกสินค้า (service
value added content of gross exports) เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งถ้ามูลค่าเพิ่มของภาคบริการที่ถูก “ซ่อน” อยู่ในมูลค่า
สินค้าขั้นสุดท้ายถูกแยกออกมา จะทำให้มูลค่าเพิ่มภาคบริการมีสัดส่วนสูงถึง
เกือบร้อยละ 50 มากกว่าภาคการผลิต จากเดิมที่ภาคบริการมีสัดส่วนอยู่เพียง
ร้อยละ 20-30 ในมูลค่าการส่งออกรวมเท่านั้น ทำให้ภาคบริการเป็นกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่เป็นกลจักรในการผลักดันการส่งออกอย่างแท้จริง
การผสมผสานกับระหว่างสินค้าและบริ ก ารที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ส่ ง ผลทำให้ ก าร
ออกแบบและดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ หรือกฎระเบียบที่แบ่งแยกระหว่าง
สินค้าและบริการออกจากกัน มีประสิทธิภาพลดลง ยกตัวอย่างเช่น การลดภาษี
นำเข้าสินค้าขัน้ กลางทีม่ เี ทคโนโลยีสงู เพือ่ นำมาใช้ในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
สมัยใหม่ อาจไม่เพียงพอ หากยังต้องมีการลดข้อจำกัดของบุคลากรที่มีทักษะสูง
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ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมจากต่างประเทศในการเข้ามาในไทยให้
บริการถ่ายทอดความรู้ หรือเป็นที่ปรึกษาในการบริหารจัดการด้วย จึงจะทำให้
นโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมสมัยใหม่สำเร็จตามเป้าหมายอย่างแท้จริง
1) มู ล ค่ า และสั ด ส่ ว นของการส่ ง ออกบริ ก าร ICT เพิ่ ม สู ง ขึ้ น
ต่อเนื่อง
โลกมีมูลค่าการส่งออกบริการ ICT เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 5.4
แสนล้านเหรียญสหรัฐ ในปี ค.ศ. 2004 คิดเป็นร้อยละ 26.1 ของมูลค่าส่งออก
บริการรวม มาเป็น 1.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 31.4 ของมูลค่า
การส่งออกบริการรวม ในปี ค.ศ. 2016
สำหรับประเทศไทย มีมลู ค่าการส่งออกบริการ ICT เพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ ง
จาก 3.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี ค.ศ. 1993 คิดเป็นร้อยละ 28.8 ของมูลค่า
ส่งออกบริการรวมของไทย มาเป็น 1.2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ
17 ของมูลค่าการส่งออกบริการรวมของไทย ซึง่ ลดลงเนือ่ งจากการท่องเทีย่ วของ
ไทยขยายตัวสูงมากกว่า ในปี ค.ศ. 2016
4.4 เกิดอาชีพหรือธุรกิจบริการใหม่ๆ อาทิ การวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่
การบริการความปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือการบริการคอมพิวเตอร์ทางไกล
นอกจากนี้ การเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลยังได้ทำให้อุตสาหกรรมบริการดั้งเดิมอื่นๆ
เช่น การขนส่ง หรือการบริการที่พัก สามารถถูกส่งออกได้มากขึ้น โดยที่ผู้ให้
บริการไม่จำเป็นต้องมีสาขาอยู่ในประเทศของผู้รับบริการ อาทิ Airbnb และ
Grab การเกิดขึ้นของบริการสมัยใหม่ที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐานนี้มีนัยยะ
ต่อการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสินค้าและ
บริการที่ไม่เคยมีมาก่อนในอดีต ทั้งยังส่งผลต่อข้อพิพาทด้านกฎระเบียบ อย่าง
เช่นในกรณีของ Grab และแท็กซี่ปกติ เป็นต้น
4.5 Big Data และการแลกเปลี่ยนข้อมูลมีบทบาทมากขึ้น
1) ข้อมูลสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในห่วงโซ่คุณค่าทุกขั้นตอน
ตั้งแต่ก่อนการผลิต ระหว่างการผลิต และหลังการผลิต ซึ่งสนับสนุนแนวคิด
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การใช้ความต้องการเป็นตัวนำ (Demand Driven) และการสร้างสรรค์คุณค่า
(Value Creation) ได้แก่
(1) ก่อนการผลิต สินค้าและบริการตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคได้ดีขึ้น (การพยากรณ์ความต้องการ การเก็บข้อมูลพฤติกรรม
ผู้บริโภค) เช่นการรู้พฤติกรรมผู้บริโภคผ่าน search engine
(2) ระหว่างการผลิต สร้างสรรค์คุณค่าให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ ลดต้นทุน การหาแหล่งวัตถุดิบ การระดมทุน การจ้างงาน การบริหาร
งานผลิต การบำรุงรักษา
(3) หลังการผลิต ทำการตลาดและการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
ลดต้นทุนการจัดเก็บสินค้า มีช่องทางการตลาดและการขายออนไลน์
2) การเคลื่อนย้ายข้อมูลมีความสำคัญมากขึ้น
ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ข้อมูลกลายเป็นขุมทรัพย์สำหรับการทำ
ธุรกิจ (Data is the new oil) ดังนั้นการแลกเปลี่ยน และเคลื่อนย้ายข้อมูลจึงมี
ความสำคัญมากขึ้น อย่างไรก็ตาม อุปสรรคของการเคลื่อนย้ายข้อมูลระหว่าง
ประเทศคื อ กฎระเบี ย บที่ ค วบคุ ม การเคลื่ อ นย้ า ยข้ อ มู ล (data flow
regulations) ซึ่งมีการใช้กันอย่างทั่วไปในประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งประกอบด้วย
ข้อกำหนดในการเก็บข้อมูลไว้ภายในประเทศ (local data storage) กฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (data privacy laws) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ทางภูมิศาสตร์ (Geolocation Data Privacy) และการกำหนดการส่งผ่าน
ข้อมูลเฉพาะทาง (Traffic Routing)
อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบที่ควบคุมการเคลื่อนย้ายข้อมูลเหล่านี้เป็น
สิ่งจำเป็น เนื่องจากเป็นการรักษาความเป็นส่วนบุคคลของข้อมูล รวมทั้งเป็น
เหตุผลเรื่องความมั่นคงของชาติด้วย ดังนั้น ความท้าทายคือการหาความสมดุล
ระหว่างการป้องกันด้านความมั่นคงของข้อมูลและการเปิดเสรีด้านการส่งข้อมูล
ที่สะดวกรวดเร็ว
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4.6 ตัวกลางมีบทบาทลดลง
หนึ่งในต้นทุนสำคัญของระบบเศรษฐกิจคือต้นทุนธุรกรรมหรือต้นทุนค่า
โสหุ้ ย (Transaction cost) ในฐานะผู้ บ ริ โ ภค ต้ น ทุ น ธุ ร กรรมที่ ส ำคั ญ คื อ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ต้องจ่ายให้ตัวกลาง (เช่นธนาคาร) ที่ทำหน้าที่สร้างความ
ไว้ เ นื้ อ เชื่ อ ใจระหว่ า งคู่ สั ญ ญาสองฝ่ า ย ซึ่ ง ถื อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยมู ล ค่ า มหาศาล
Blockchain คือ เทคโนโลยีที่ช่วยนำมาซึ่งความปลอดภัย น่าเชื่อถือ โดยไม่ต้อง
อาศัยคนกลาง มีระบบการทำงานแบบกระจายศูนย์ ทำให้ข้อมูลธุรกรรมของ
แต่ละคนเป็นเสมือนห่วงโซ่ (Chain) และทำให้ Block ของข้อมูลเชื่อมต่อกัน
และข้อมูลในแต่ละบล็อกจะไม่สามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ สามารถนำไปใช้ใน
ธุรกรรมได้หลากหลาย อาทิ สัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา (ปัจจุบันที่โด่งดัง คือนำไปใช้ในสกุลเงิน
ดิจิทัล เช่น Bitcoin เป็นต้น) ดังนั้น บล๊อกเชนจะช่วยลดต้นทุนและข้อจำกัด
ทางการค้า เพราะต้นทุนและความเสี่ยงลดลง ลดบทบาทตัวกลาง ธุรกรรม
ทำได้แบบ Peer to Peer อย่างรวดเร็ว เสร็จสิ้นทันที ช่วยลดปัญหาการ
ฟ้องร้อง ข้อมูลการซื้อขายถูกเก็บอัตโนมัติ ลดการใช้แรงงานคนในการบริหาร
4.6 ผลกระทบของเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านกายภาพ: 3D Printing,
Robotics, Self-Driving Vehicles, Smart Devices
นอกจากเทคโนโลยีดิจิทัลแล้ว เทคโนโลยีทางกายภาพสมัยใหม่ในยุค
การปฏิ วั ติ อุ ต สาหกรรมครั้ ง ที่ 4 ยั ง ส่ ง ผลกระทบอย่ า งใหญ่ ห ลวงต่ อ ระบบ
เศรษฐกิจการค้าของประเทศ และจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีทางกายภาพเหล่านี้
จะมีไม่ได้เลย หากไม่มีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน
1) 3D Printing ช่ ว ยลดการผลิ ต แบบเน้ น ปริ ม าณ ลดต้ น ทุ น
โลจิสติกส์และการจัดเก็บสินค้า ผลิตสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
เฉพาะราย (Customization) ธุรกิจบริการออกแบบสินค้ามีความจำเป็นและ
สำคัญมากขึ้น อย่างไรก็ตาม มีความเสี่ยงต่อการเลียนแบบสินค้า และผลิต
สินค้าอันตราย อาทิ อาวุธปืน
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2) Advanced Robotics ช่ ว ยลดการพึ่ ง พิ ง แรงงานมนุ ษ ย์
ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะ งานอันตราย งานสกปรก
งานซ้ ำ ซาก สามารถประยุ ก ต์ ใช้ ใ นธุ ร กิ จ บริ ก ารมากขึ้ น เกิ ด ปรากฏการณ์
Re-shoring กลับไปยังประเทศพัฒนาแล้ว เนื่องจากไม่ต้องใช้แรงงานราคาถูก
ในประเทศอื่นอีกต่อไป ทำให้มนุษย์ (แรงงานทักษะไม่สูง) มีแนวโน้มตกงาน
มากขึ้ น เนื่ อ งจากถู ก แทนที่ โ ดยหุ่ น ยนต์ จึ ง อาจมี ปั ญ หาด้ า นกำลั ง ซื้ อ จาก
แรงงานไร้ฝีมือตกงานได้
3) Self-Driving Vehicles จะช่ ว ยให้ ก ารขนส่ ง สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น ช่วยลดอุบัติเหตุ เพิ่มคุณภาพชีวิต อย่างไรก็ตาม จะทำให้
ธุรกิจยานยนต์ การขนส่ง (แบบดั้งเดิม) และประกันภัยทางถนน ยอดขายจะ
ลดลง ทั้งนี้ ในระยะนี้จะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน จากรถยนต์เชื้อเพลิงน้ำมันสู่
รถยนต์ไฟฟ้า และรถยนต์ไร้คนขับต่อไป
4) Smart Devices หรืออุปกรณ์อัจฉริยะ ซึ่งใช้ประโยชน์จาก
การเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต ระบบรับข้อมูลและประมวลผลอัจฉริยะ รวมทั้ง
เชื่ อ มต่อกับ Smart Device อื่นๆ เข้าด้วยกัน อาทิ โทรศัพท์ กระเป๋าเงิน
เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เพื่อเพิ่มอรรถประโยชน์ (Utilization)
และตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตคนรุ่นใหม่มากขึ้น โดยจะพัฒนาจากอุปกรณ์
แบบพกพาหรือมือถือ (Mobile) เป็นแบบสวมใส่ (Wearable) และฝังเข้าไปใน
ร่างกาย (Embedded) ในอนาคต
กล่าวโดยสรุป เทคโนโลยีดิจิทัลในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4
จะทำให้ ปริมาณการค้า ความไว้วางใจ ประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว และความ
สะดวกในการทำธุรกิจเพิ่มขึ้น ในขณะที่ ราคาสินค้าและบริการ ค่าตัวแทน
และค่านายหน้า การฉ้อโกง ทุจริตและการคอร์รัปชัน การพึ่งพิงแรงงานมนุษย์
ลดลง และก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็กและ
ผู้บริโภครายย่อยเพิ่มขึ้น อย่างมหาศาล สร้างโอกาสในการเติบโตอย่างทั่วถึง
และท้ า ยที่ สุ ด จะทำให้ ร ะบบเศรษฐกิ จ ไหลลื่ น คล่ อ งตั ว มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ขยายตัวอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในที่สุด
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5. ความท้าทาย
คุณประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลที่กล่าวไว้ข้างต้น แฝงไว้ด้วยความ
ท้าทายสำคัญ ที่ต้องได้รับการแก้ไข หากไทยจะได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัลสูงสุด ความท้าทายดังกล่าวที่สำคัญ ได้แก่
5.1 ความเหลื่อมล้ำ
ความท้าทายที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาทางเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลคือ
ความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล (Digital divide) ซึ่งคือความแตกต่างด้านโอกาส
ระหว่างผู้ที่สามารถและไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งทำให้คนกลุ่มหลัง
ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากโลกดิจิทัล ในการหาข้อมูล เพิ่มความรู้ สร้างโอกาส
ทางธุรกิจและการทำงาน และการเข้าถึงบริการของรัฐได้ ทำให้ช่องว่างระหว่าง
ทางรายได้และการจ้างงานที่ย่ำแย่อยู่แล้วย่ำแย่ลงไปอีก
อย่ า งไรก็ ต าม ประเทศกำลั ง พั ฒ นาอย่ า งไทยมี โ อกาสในการก้ า ว
กระโดดแบบกบ (leapfrog) นั่นคือการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ โดยที่
ไม่จำเป็นต้องเดินซ้ำตามเส้นทางการพัฒนาของประเทศพัฒนาแล้วทีม่ เี ทคโนโลยี
สูงกว่า กระบวนการก้าวกระโดดแบบกบมีให้เห็นอยู่ทั่วไป ยกตัวอย่างเช่น ผู้คน
ในหลายประเทศในแอฟริกาสามารถใช้โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
เข้าถึงข้อมูล และทำธุรกรรมต่างๆ บนโลกออนไลน์ได้ทันที ทั้งๆ ที่ไม่เคย
ใช้โทรศัพท์แบบสายมาก่อน หรือการที่ประเทศกำลังพัฒนานำเอาเทคโนโลยี
ด้านพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ เพื่อทดแทนการพึ่งพาพลังงานจากน้ำมัน เพื่อ
ก้าวข้ามการก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมจากน้ำมันได้ เป็นต้น ในบริบทของ
เศรษฐกิจดิจิทัล เทคโนโลยีดิจิทัล สามารถถูกนำมาใช้เพื่อให้ประเทศกำลัง
พัฒนาอย่างไทยก้าวกระโดดแบบกบได้ และช่วยลดปัญหาความเหลือ่ มล้ำสำหรับ
คนหมู่มาก ที่ก่อนหน้านี้ อาจจะยังไม่มีโอกาสแม้แต่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล สำคั ญ ที่ มี ศั ก ยภาพในการเร่ ง กระบวนการก้ า ว
กระโดดแบบกบและส่งเสริมการเติบโตแบบทั่วถึงของประเทศกำลังพัฒนา 

ที่มีกรณีศึกษาหลายกรณีคือเทคโนโลยีบล็อกเชน อาทิ ปาปัวนิวกินีได้นำ
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บล็อกเชนมาใช้ส่งเสริมการเข้าถึงทางการเงินให้กับกลุ่มคนที่ไม่มีบัญชีธนาคาร
หรือไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ด้วยการโอนเงินสวัสดิการจากรัฐเข้ากระเป๋า
เงินดิจทิ ลั (digital wallet) ของประชาชนโดยตรงผ่านบล็อกเชน และประชาชน
สามารถใช้ข้อมูลทางชีวมิติ (biometric) ได้แก่ ลายนิว้ มือ และอืน่ ๆ เพือ่ พิสจู น์
ตัวเองเพือ่ ใช้เงินสวัสดิการได้ทนั ที โดยไทยสามารถนำระบบนี้มาใช้พัฒนาระบบ
การให้และเบิกจ่ายเงินในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐได้ ซึ่งจะช่วยลดการทุจริต
และส่ ง เสริ ม การเข้าถึงความช่วยเหลือทางสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ ของบุ ค คลด้ อ ย
โอกาสได้มากขึ้น
เทคโนโลยี บ ล็ อ กเชนยั ง สามารถถู ก นำมาใช้ ใ นการพั ฒ นาระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ของสินค้าเกษตรและอาหาร เนื่องจาก
สามารถสร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ และสะดวกรวดเร็ ว ซึ่ ง นอกจากจะช่ ว ยแก้ ไข
ปัญหาการเรียกคืนสินค้า ลดความเสี่ยงของการขยายตัวของปัญหา และช่วยให้
เกษตรกรหรือผู้ประกอบการสามารถใช้ข้อมูล เพื่อตัดสิ นใจ และจั ดการกับ
ปัญหานั้นได้อย่างทันท่วงทีแล้ว ยังช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรของให้มีความ
แตกต่างด้านคุณภาพความปลอดภัย สร้างความสามารถทางการแข่งขันในการ
ส่งออกได้ โดยมีตัวอย่าง เช่น ประเทศฟิจิมีการนำบล็อกเชนมาใช้เพื่อติดตาม
แหล่งที่มาของปลาทูน่า โดยสามารถบอกได้ว่าปลาที่จับมานั้นจับมาเมื่อไหร่
จับที่ไหน ด้วยเรือลำไหน และด้วยวิธีใด ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าปลาทูน่าที่
ซื้อมามีที่มาถูกต้องตามกฎหมาย และเวียดนาม โดยบริษัท TE Food ได้ทำ
โครงการตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์อาหารจากหมู ไก่ และไข่ไก่ ตลอดทั้ง
ห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ฟาร์ม โรงฆ่าสัตว์ ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก ถึงผู้บริโภค ที่สามารถ
ตรวจสอบอาหารสดด้วยการใช้ QR Code บนบรรจุภัณฑ์ห่ออาหารได้ และมี
การขยายการตรวจสอบไปยัง เนื้อวัว ปลา อาหารทะเล และผักผลไม้ด้วย
5.2 กฎหมาย
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคดิจทิ ลั มาควบคูก่ บั ภัยคุกคามหลากหลาย
อาทิ การโจรกรรมข้อมูลและการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต การคุ้มครองข้อมูล
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ส่วนบุคคล การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคออนไลน์ ข้อพิพาททีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจออนไลน์
และธุรกิจยุคใหม่ เช่น Grab Airbnb หรือ การเก็บภาษีธุรกิจดิจิทัล เป็นต้น
ซึ่งการแก้ปัญหาเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจดิจิทัล ซึ่งขณะนี้อาจยังไม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง หรือใน
บางกรณีเป็นอุปสรรคในการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจดิจิทัล โดยการ
ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายต้องทำอย่างรอบด้าน ได้แก่ 1) การส่งเสริมและ
สนับสนุน เช่น ความต้องการด้านแหล่งเงินทุน ภาษี บุคลากรทีม่ ที กั ษะเฉพาะทาง
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ รวมถึงการส่งเสริมด้านองค์ความรู้ 2) ความล่าช้าและ
ยุ่งยากของกระบวนการทำงานโดยหน่วยงานภาครัฐ ไม่สอดคล้องต่อการดำเนิน
ธุรกิจดิจทิ ลั ทีต่ อ้ งรวดเร็ว 3) การเชือ่ มโยงและแลกเปลีย่ นข้อมูล 4) การคุม้ ครอง
ผู้บริโภค และ 5) การบังคับใช้กฎหมาย
สำหรับไทย ขณะที่กำลังเขียนบทความนี้ มีร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจดิจทิ ลั อยูร่ ะหว่างการดำเนินการ ได้แก่ 1) ร่างพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... 2) ร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ 3) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... ซึ่งจะเป็นได้ว่าเป็นร่างกฎหมายที่สำคัญอย่างยิ่งยวด
ในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้เติบโตอย่างยั่งยืน

6. แนวนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย
ในยุคเศรษฐกิจใหม่ที่มีความท้าทายรอบด้านนี้ การส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัลให้เจริญก้าวหน้านับเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ทุกๆ ประเทศ รวมทั้งไทย
จำเป็นต้องปรับใช้ จากการผลักดันของภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้สถานะ
การพัฒนาและความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของไทยมีพัฒนาการดีขึ้น
ตามลำดับ ที่ผ่านมาสถาบัน International Institute for Management
Development (IMD) ได้ทำการจัดอันดับ World Digital Competitiveness
Ranking เพื่อวัดศักยภาพในการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศต่างๆ รวม 63
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ประเทศทั่วโลก โดยในการจัดอันดับล่าสุดปี 2018 ประเทศไทยได้อันดับที่ 39
ใกล้เคียงกับคาซัคสถาน (อันดับ 38) และรัสเซีย (อันดับ 40) ดีขึ้นจากอันดับ
ที่ 41 ในปี 2017 ซึ่งไทยยังเป็นรองสิงคโปร์ที่ได้อันดับ 2 และมาเลเซียที่
ได้อันดับ 27 โดยด้านที่เป็นจุดอ่อนของไทยมากที่สุดคือด้านการประยุกต์ใน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Integration) ในด้านการส่งเสริมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(E-government) และการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ อีกเรื่องที่เป็นจุดอ่อนคือ
เรื่องทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล (Digital/Technology skills) ในขณะที่
จุดแข็งของไทยได้แก่จำนวนผู้ใช้โมบายบรอดแบนด์ การให้บริการทางการเงิน
การธนาคาร และมูลค่าการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยให้ดี
ยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการนำดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ รัฐบาล
ไทยให้มีนโยบายชัดเจนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
(Digital Economy) เพือ่ พัฒนาความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness)
และให้ทุกภาคส่วนเติบโตไปด้วยกัน (Inclusive Growth)
ในการนี้ รัฐบาลมีนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่เป็นเหมือนนโยบายภาพ
ใหญ่ ใ นการขั บ เคลื่ อ นประเทศให้ เ ป็ น ประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว ผ่ า นการ
สร้างสรรค์คุณค่า (Value Creation) ด้วยเทคโนโลยี องค์ความรู้ การวิจัย
นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ดิจิทัล และธุรกิจบริการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
5 กลุ่ ม เทคโนโลยี แ ละอุ ต สาหกรรมเป้ า หมายที่ ไ ทยมี ค วามสามารถใน
การแข่ ง ขั น สู ง ประกอบด้ ว ย 1) อาหาร เกษตร และเทคโนโลยี ชี ว ภาพ
2) สาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 3) เครื่องมืออุปกรณ์
อัจฉริยะ หุ่นยนต์และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 4) ดิจิทัล
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์
สมองกลฝังตัว และ 5) เศรษฐกิจสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง
จึงกล่าวได้ว่า นโยบายประเทศไทย 4.0 สอดรับกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ครั้งที่ 4 (4IR) อย่างมีนัยสำคัญ เพราะมุ่งเน้นทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม
ทั้งด้านดิจิทัล กายภาพ และชีวภาพ
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นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ชัดเจนและจับต้อง
ได้ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลให้ เ ป็ น แรงขั บ เคลื่ อ นสำคั ญ ของ
เศรษฐกิจไทยในอนาคต ทั้งกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 2.3 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและรองรับ
การยกระดับทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงและคุณภาพชีวิตประชาชน โดยคำนึงถึง
ความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศด้วย และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่ได้กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์
ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เป้าหมายที่ 5 เพื่อ
ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ และสร้าง
ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหม่เพิ่มขึ้น รวมทั้งพัฒนาระบบความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานสากลเพื่อ
รับมือภัยคุกคามทางออนไลน์ และท้ายที่สุดคือยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 2) ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 3) สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วย
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั 4) ปรับเปลีย่ นภาครัฐสูก่ ารเป็นรัฐบาลดิจทิ ลั 5) พัฒนากำลังคน
ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และ 6) สร้างความเชื่อมั่นในการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

สรุป
การส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล ถื อ เป็ น กุ ญ แจสำคั ญ ในการสร้ า งความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกสมัยใหม่ ที่มีการปฏิวัติทางเทคโนโลยี
นำโดยเทคโนโลยีดิจิทัล ที่หลอมรวมกับเทคโนโลยีด้านกายภาพและชีวภาพ
ซึ่งได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิตและการทำธุรกิจอย่างรวดเร็ว
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รอบด้าน และทั้งระบบ โดยการเข้ามาของเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้ ทำให้รูปแบบ
การค้าเปลี่ยนแปลงไปเป็นผ่านแพลตฟอร์มมากขึ้น ทำให้ข้อมูลกลายเป็นปัจจัย
การผลิตที่มีค่า ก่อให้เกิดการเพิ่มบทบาทของภาคบริการที่สามารถถูกซื้อขายได้
มากขึ้นผ่านอินเทอร์เน็ต และทำให้ตัวกลางต่างๆ อาทิ ธนาคาร พ่อค้าคนกลาง
มีบทบาทน้อยลง ทั้งหมดนี้จะก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจมหาศาล เช่นการ
เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้า และความสะดวกในการทำธุรกิจ การประหยัดต้นทุน
ลดราคาสินค้าและบริการ การทุจริตคอร์รัปชัน และการพึ่งพิงแรงงานมนุษย์
แต่แฝงมาด้วยความท้าทาย ที่อาจทำให้ความเหลื่อมล้ำเพิ่มขึ้น และประเด็น
ท้ า ทายด้ า นกฎหมายที่ จ ำเป็ น ต้ อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย น เพื่ อ ลดอุ ป สรรค และ
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ รัฐบาลไทยให้ความสำคัญ
เป็นอย่างมากกับเศรษฐกิจดิจิทัล และมีนโยบายในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ในระยะยาว

56

บรรณานุกรม
โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดิจิทัล
(2561) โดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Box, S and Lopez-Gonzalez, J., (2017), “The Future of Technology:
Opportunities for ASEAN in the Digital Economy” in Tay, S.C.,
and Puspadewi Tijaja, S., (eds) “Global Megatrends
Implications for the ASEAN Economic Community”, ASEAN
Secretariat, Jakarta.
JP Morgan (2017) “Disrupt or Be Disrupted” http://www.jpmorgan.
com.br/jpmpdf/1320744709780.pdf
ณัฐ ธารพานิช และเอกวัฒน์ ธนประสิทธิ์พัฒนา (2561) “4IR และการเจรจา
การค้ายุคใหม่” https://www.mreport.co.th/experts/businessand-management/1803320042
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 http://www.nesdb.go.th/
download/document/%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B
2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B
8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E
0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%
95%E0%B8%B4%20%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%
E0%B8%B0%2020%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%20(%E0%B
8%9E.%E0%B8%A82560%20-%202579).pdf
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) http://
www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม http://www.mdes.go.
th/assets/portals/1/files/590613_4Digital_Economy_PlanBook.pdf

19
57
เอกสารอางอิง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2559. แผนพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
12 (พ.ศ. 2560 – 2564). กันยายน 2559.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2560. กรอบแผนพัฒนาระบบเกษตรดิจิทัลของกระทรวง
ป
(พ.ศ.2560-2564) (DA : Digital Agriculture).
โสภิณ ทองปาน, 2536. นโยบายเกษตรไทย. พิมพครั้งที่ 2. กันยายน 2536.

เศรษฐกิจดิจิทัลกับการเกษตรของไทย:
The winner is …… !?

ผูเขียนบทความ

นายวิ
นิต อธิสุข
นายวินิต อธิสุข
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิ
เศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหนงผูเชี่ยวชาญดานนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ
รักษาการในตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรร
สำนักงานเศรษฐกิจ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ในโอกาสที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ไดมอี ายุครบ 3 รอบของ การกอตัง้ ในป พ.ศ. 2561 นี้ ทางสาขาวิชาฯ จึงมีดำริที่
จะจัดทำหนังสือครบรอบ 36 ป ของสาขาวิชาฯ ซึ่งไดกำหนดหัวขอหลักไวใน
เรื่ อ งเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล ซึ่ ง เป น หั ว ข อ ที่ เข า กั บ ยุ ค สมั ย และทิ ศ ทางของโลกใน
อนาคต และตองขอถือโอกาสแสดงความยินดีอยางยิ่งในโอกาสอันเปนมงคล
และในฐานะที่มหาวิทยาลัยแหงนี้เปน “ตลาดวิชา” แกผูคนทุกชนชั้น ทุกเพศ
ทุกวัย ในสังคมไทย จึงเปนที่นายกยองในการเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึง
การศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนในชนบท ซึ่งโดยมากเปนประชาชนใน
ภาคการเกษตร ซึ่งถือเปนอาชีพที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจและสังคมของไทย
มาตั้งแตสมัยโบราณ ซึ่งในระยะหลังนี้ คำวา “ระบบเศรษฐกิจและสังคม”
มักถูกกลาวถึงโดยตัดทอนใหเหลือเพียงคำวา “ระบบเศรษฐกิจ” ในหลายๆ
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โอกาส ซึ่งในบางกรณีก็อาจเป็นเพราะต้องการให้มีความกระชับในการใช้คำพูด
คำจา แต่ในหลายกรณีก็ได้สะท้อนของการให้ความสำคัญกับการเติบโตของ
ตัวเลขทางเศรษฐกิจมากกว่าการกระจายของการเติบโต ซึ่งนำไปสู่ปัญหาการ
เติบโตเฉพาะกลุ่ม (Exclusive Growth) แต่ได้ละทิ้งปัญหาความเหลื่อมล้ำ
ซึ่งเป็นทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจและปัญหาทางสังคมในหลายๆ สังคม โดยจะเห็น
ได้ว่าการมาถึงของเศรษฐกิจดิจิทัลย่อมมีทั้งประโยชน์และอาจจะมีมุมกลับ
หากบางภาคส่วนมีความรู้ในด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ที่ด้อยกว่า หรือขาด
ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล จึงควรจะต้องเข้าใจบริบทของ
การพัฒนาการเกษตรของไทยในอดีต แนวนโยบายในปัจจุบัน และทิศทาง
การพั ฒ นาด้ า นการเกษตร (รวมถึงการเกษตรดิ จิ ทั ล ) เพื่ อ ตระหนั ก ถึ ง การ
เตรียมพร้อมของความท้าทายในอนาคตเอาไว้เสียตั้งแต่ตอนนี้
คงมิได้เป็นคำกล่าวที่เกินเลยไปนัก หากจะกล่าวว่าอาชีพเกษตรกรรม
ถื อ เป็ น อาชี พ สำคัญของชาวไทยมาแต่ครั้งโบราณ ในสมั ย กรุ ง สุ โขทั ย ก็ ไ ด้ มี
การให้กรรมสิทธิ์ที่ดินและการทดน้ำตามที่ปรากฏในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง
ในสมัยอยุธยาก็ได้มตี ำแหน่งขุนเกษตราธิบดีเป็นตำแหน่งเสนาบดีกรมนา ซึง่ ต่อมา
ในรัชสมัยพระเจ้าปราสาททองได้เรียกชื่อตำแหน่งว่าเจ้าพระยาพลเทพเสนาบดี
ซึ่ ง หน้ า ที่ ห ลั ก ของกรมนา (หรือกรมเกษตราธิ ก าร) เช่ น ป้ อ งกั น และระงั บ
ข้อพิพาทของราษฎรในเรื่องข้าว พืชผล นา ไร่ และสัตว์ต่าง ตลอดจนจัดการ
ที่ดินรกร้างว่างเปล่าให้เป็นประโยชน์ รับผิดชอบการชลประทาน การเก็บข้าว
ขึ้นฉางหลวง (แทนการจ่ายภาษี) เป็นต้น จนกระทั่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
เมื่อปี พ.ศ. 2453 ได้มีการประกาศสถาปนาเป็นกระทรวงเกษตรพานิชการ โดย
มีหน้าที่รับผิดชอบ เช่น การจัดเก็บเงินอากรค่านาหรือเก็บข้าวขึ้นฉางหลวง
การขุดคลอง การทดน้ำเพือ่ การเกษตร การส่งเสริมการเพาะปลูก/การผลิตสินค้า
3 ชนิด (การเลี้ยงไหม การปลูกฝ้าย และการทำนา) การจัดตั้งสถานีทดลอง
พันธุ์ข้าว (ในปี พ.ศ. 2459) ซึ่งได้ทดลองนำเครื่องนวดข้าวและเครื่องเกี่ยวข้าว
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มาใช้ แต่ผลการทดลองยังไม่เป็นที่พอใจ รวมถึงได้มีการทดลองใช้ปุ๋ยเคมีเป็น
ครั้งแรก (ในปี พ.ศ. 2464) ฯลฯ
ต่อมา ในปี พ.ศ. 2570 กลุ่มนักวิชาการเกษตรนำโดยหม่อมเจ้าสิทธิพร
กฤดากร ได้ออกหนังสือพิมพ์กสิกร ซึ่งนอกจากจะแนะนำการเพาะปลูกแล้ว
ยั ง วิ จ ารณ์ น โยบายเกษตรของรั ฐ บาลอย่ า งรุ น แรงว่ า ไม่ ไ ด้ ส นใจที่ จ ะบำรุ ง
การเกษตร และชี้ให้เห็นความจำเป็นที่จะต้องใช้วิธีการผลิตสมัยใหม่ ซึ่งต่อมา
ในปี พ.ศ. 2473 ได้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ค่าเงินบาทสูง เป็นผล
ต่อการส่งออกข้าวของไทยและสูญเสียตลาดส่งออก ซึ่งต่อมาที่ประชุมสภา
เผยแผ่ พ าณิ ช ย์ ไ ด้ เ สนอมาตรการต่ อ พระบาทสมเด็ จ พระปกเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว
ว่าต้องดำเนินการค้นคว้าเรื่องพันธุ์และการส่งเสริมเป็นการด่วน ซึ่งได้ทรงมี
พระราชวินิจฉัยด้วยพระราชหัตถเลขาลงในบันทึกว่า
“.... ควรจะทำเสียตั้ง 10 ปีมาแล้ว เข้าใจไม่ได้ว่ามัวโลเลอะไรกัน
อยู่ เพราะเป็นเรื่องที่ obvious ที่สุด ....” และอีกตอนหนึ่งว่า
“... ควรคิดนานแล้ว ควรจะทำมา 20 ปีแล้ว ที่ไม่ได้คิดเรื่องนี้เป็น
ของประหลาดมาก อยากเรียกว่าเป็น criminal neglect of
obvious duty ข้าพเจ้าต้องการมานานแล้ว แต่เท่าที่ทำมาแล้ว
เป็นอย่างเล็กน้อยเต็มที ....”

(จากรายงานทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง
Memorandum of Procedure Suggested by Ministry of Lands and
Agriculture for Consideration of Member at the First Meeting)

ซึ่งต่อมาได้โปรดเกล้าฯ ให้รวมกรมเพาะปลูกและกองตรวจพันธุ์รุกขชาติ
แล้วตั้งเป็นกรมตรวจกสิกรรม (ในปี พ.ศ. 2474) ซึ่งในช่วงแรกได้ว่าจ้างให้
ชาวอังกฤษเป็นอธิบดี และต่อมาในเดือนเมษายน พ.ศ. 2475 ได้โปรดเกล้าฯ
ให้ หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร เป็นอธิบดี และมีโครงการที่จะขยายงานด้าน
ทดลองออกไปยังภูมิภาค และส่งเสริมการปลูกพืชชนิดอื่น (เช่น ยาสูบ) แต่ก็
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ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเสียก่อน ซึ่งภายหลังได้มีการรวมกระทรวง
เกษตราธิการ และ กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม เข้าเป็นกระทรวงเดียวกัน
คือ “กระทรวงเกษตรพาณิชยการ” และเปลี่ยนชื่อเป็น “กระทรวงเศรษฐการ”
ในปี พ.ศ. 2476 จนต่อมาในปี พ.ศ. 2478 ได้แยกเป็นกระทรวง เกษตราธิการ
โดยในช่วงนี้เอง ในปี พ.ศ. 2481 คณะผู้เชี่ยวชาญขององค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้เข้ามาทำการศึกษาปัญหาในการทำการ
เกษตรของไทย และได้เสนอแนะให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไข ปัญหาหลัก 7 เรื่อง
ในเวลานั้ น คื อ การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ซึ่งต้องมี ก ารวิ จั ย วิ ธี ก ารผลิ ต สมั ย ใหม่
การปรับปรุงระบบชลประทาน การป้องกันโรคสัตว์ การสงวนและป้องกันป่าไม้
การเศรษฐกิจการเกษตร การปรับระบบการจัดเก็บข้อมูลและสถิติการเกษตร
และการบริการด้านส่งเสริมการเกษตร ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าเมื่อเวลาผ่านไป 80 ปี
แล้ว ปัญหาเหล่านี้ก็ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องดำเนินการอยู่มาโดยตลอด
ช่วงต่อมา ก่อนที่ประเทศไทยจะมีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ใน ปี พ.ศ. 2500-2501 รัฐบาลไทยได้ขอให้ธนาคารโลก เข้ามา
สำรวจภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และได้จัดพิมพ์รายงานชื่อว่า “A Public
Development Program for Thailand (IBRD, 1959)” ซึ่งถือเป็นครั้งแรก
ของการศึกษาปัญหาและแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจของไทยโดยละเอียด โดย
ได้เสนอเป้าหมายหลักในการพัฒนาสาขาเกษตรในระยะยาว คือ (1) ให้เพิ่ม
ปริ ม าณการผลิ ต ข้ า วด้ ว ยวิ ธี ก ารผลิ ต สมั ย ใหม่ โดยเฉพาะพื้ น ที่ ลุ่ ม แม่ น้ ำ
เจ้าพระยา (2) ให้เร่งพัฒนาการเกษตรในภาคใต้ โดยเฉพาะการเพิ่มการปลูก
ยางพารา (3) ให้เปลี่ยนระบบการปลูกพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยลด
การทำนาและเพิ่มการปลูกพืชไร่ในเขตน้ำฝน ตลอดจนปลูกพืชอาหารสัตว์
และเพิ่มการเลี้ยงสัตว์ให้มากขึ้น และ (4) ส่งเสริมให้การเกษตรมีกิจกรรมที่
หลากหลาย เน้นการทำนาปีและนาปรังในเขตพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และ
การปลูกพืชไร่ในภาคเหนือ ทั้งนี้ ในรายงานฯ ดังกล่าว ได้เสนอให้ทำการ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายข้างต้น เช่น การพัฒนา
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ระบบชลประทาน การสร้างถนน การให้บริการของรัฐในด้านการเกษตร (รวมถึง
การฝึ ก อบรม การส่ ง เสริ ม การวิ จั ย การให้ ค วามรู้ แ ก่ ป ระชาชนในชนบท)
เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าประเด็นข้อเสนอต่างๆ ก็ยังมีการนำมาเป็นแนวนโยบาย
ในสมัยปัจจุบัน แต่ได้แปรเปลี่ยนรูปแบบไปตามความเหมาะสมของสถานการณ์
และบริบทแวดล้อม โดยสามารถสรุปแนวทางการพัฒนาการเกษตร ในช่วงที่
ผ่านมาโดยสังเขปได้ดังนี้
 ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-3 (ปี 2504 –
2519) มุง่ เน้นการปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานทางการเกษตร โดยเฉพาะแหล่งน้ำ
เพื่อการชลประทาน และเส้นทางคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตร
ในท้องถิ่นและภูมิภาคกับตลาดกลาง มีการพัฒนาตลาดสินเชื่อเพื่อเป็นแหล่ง
เงินทุนในการกู้ยืมของเกษตรกร นอกจากนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการ
วิ จั ย และส่ ง เสริ ม การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและปริ ม าณ การผลิ ต สิ น ค้ า เกษตร
เพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรและตอบสนองความต้องการของตลาดต่าง
ประเทศ ซึ่งผลการพัฒนาที่ผ่านมาทำให้เศรษฐกิจการเกษตรขยายตัวเพิ่มขึ้น มี
การขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก คือ ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง
ยาสูบ และยางพารา เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่กลับนำมาซึ่งปัญหาเสถียรภาพ
ด้านราคาและรายได้ของเกษตรกร
 ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4-7 (ปี 25202539) รัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหาของที่ดินทางการเกษตรที่มีอยู่อย่างจำกัด
จึงได้เน้นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพต่อหน่วยพื้นที่ การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรั พ ยากรธรรมชาติทางการเกษตร การขยายตลาดสิ น ค้ า เกษตร การเพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก พร้อมกับการหาแนวทางเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกัน โดยจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อ
สนับสนุนให้เกษตรกรปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตรถึง 3 แผน คือ แผน
ฟื้นฟูการเกษตร แผนปรับระบบการเกษตรในเขตชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยา
และแผนปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร
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ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (ปี 25402544) ได้มีการปรับเปลี่ยนทั้งแนวคิด ทิศทาง และกระบวนการพัฒนาจากเดิม
ที่มุ่งให้ความสำคัญกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นหลัก มาเป็นการพัฒนา
ด้านทรัพยากรมนุษย์และองค์กรเกษตร ให้ความสำคัญกับความสามารถในการ
แข่งขัน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ช่ ว งแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 9 (ปี 25452549) แนวทางการพัฒนายังคงต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ซึ่งเน้นการ
พัฒนาคน รวมทั้งการปรับโครงสร้างการเกษตร เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขัน
 ช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (ปี 25502554) เน้นให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางการพัฒนาโดยใช้แนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิต โดยพิจารณา
ตลอดโซ่การผลิต รวมทั้งการผลิตสินค้าเกษตรที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเดิม
สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
 ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (ปี 25552559) ยังคงยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรควบคู่ ไปกับการพัฒนาความ
สามารถในการผลิ ต การจั ด การสิ น ค้ า เกษตรและความมั่ น คงด้ า นอาหาร
สนับสนุนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเป็นศูนย์กลางการผลิต
และการค้าสินค้าเกษตรของอาเซียน
ก่อนที่จะกล่าวต่อไปถึงแนวทางการพัฒนาการเกษตรในช่วงปัจจุบัน
และแนวทางการพัฒนาด้านเกษตรดิจิทัลของกระทรวงเกษตรในอนาคตเป็น
อย่างไรนั้น ควรจะต้องเข้าใจข้อเท็จจริงกันเสียก่อนว่าปัญหาด้านการเกษตร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านรายได้ของเกษตรกรและราคาผลผลิตตกต่ำ มีพื้นฐาน
เป็นอย่างไร เพื่อให้มิให้ผู้อ่านเหมารวมบ่อเกิดของปัญหา และคาดหวังจะ
เห็นว่าการเกษตรดิจิทัลจะแก้ปัญหาได้ทั้งหมด บางทีอาจจะเป็นการย้ายจาก
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ปัญหาหนึ่ง ไปอีกปัญหาหนึ่งก็เป็นได้ จึงขอสรุปประเด็นที่น่าสนใจซึ่งสรุปจาก
ความเห็นของนักวิชาการของ TDRI ว่าปัญหาที่สำคัญในภาคการเกษตรกรรม
เช่น (1) ภาคเกษตรไม่สามารถเป็นแหล่งรายได้ให้กับคนจำนวนมาก (35-40%
ของประชากร) พร้อมๆ กับทำให้คนในภาคเกษตรมีรายได้ที่ดีด้วย โดยรายได้
จากภาคเกษตรซึ่งมีไม่ถึง 10% ของ GDP (2) รัฐพยายามส่งเสริมให้คนไทย
ทำการเกษตรมากๆ เพื่อการส่งออกเป็นอันดับหนึ่งหรือเป็นครัวโลก แต่หาก
เกษตรกรทำตามแล้วไม่ได้ผลที่น่าพอใจ ก็จะกลับมาร้องขอความช่วยเหลือ
จากรัฐ (3) ประเทศไทยมีปัญหาขาดแคลนแรงงาน สัดส่วนประชากรที่เป็น
ผู้สูงอายุก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ประชากรวัยทำงานลดลง จึงไม่จำเป็น
ต้ อ งใช้ ภ าคเกษตรเป็ น แหล่ ง จ้ า งงานคนจำนวนมากอี ก ต่ อ ไป และไม่ ค วรมี
มาตรการหรื อ นโยบายส่ ง เสริ ม ให้ ค นอยู่ กั บ การเกษตรมากกว่ า ที่ เ กษตรกร
สมัครใจ และ (4) ความคิดของคนไทยจำนวนมาก คิดว่าสามารถยกระดับราคา
สินค้าเกษตรให้สูงกว่าราคาตลาดโลก แต่จริงๆ แล้วไม่สามารถกำหนดราคา
ส่งออกได้ เพราะราคาส่งออกไทยก็จะขึ้นกับราคาตลาดโลก โดยราคาตลาดโลก
จะขึ้นกับปริมาณความต้องการ ผลผลิต และสต็อกรวมของทั้งโลก (แม้เรา
จะรักษาผลผลิตของประเทศให้คงที่ แต่ผลผลิตของประเทศอื่นอาจจะเพิ่มขึ้น
หรือลดลงมาก ซึ่งจะมีผลกระทบต่อราคาอยู่ดี)
ทั้งนี้ ในการแก้ปัญหาที่ผ่านมา ถือว่าได้ใช้นโยบายที่มีความย้อนแย้ง
เช่น รัฐบาลต้องการให้ลดการปลูกข้าว แต่ให้เงินอุดหนุนชาวนา (โครงการ
ประกั น รายได้ / จำนำข้ า ว/มาตรการอุ ด หนุ น เกษตรกร 1,000 บาทต่ อ ไร่ )
ซึ่งเหมือนกับการส่งเสริมให้ปลูกข้าวต่อไป แต่ไม่ได้เป็นการช่วยลดต้นทุนการ
ผลิต ตลอดจนแนวทางอื่นๆ ซึ่งอาจจะดี แต่ก็มีข้อจำกัด เช่น การเปลี่ยนพันธุ์
ข้าวทุก 3-5 ปี อาจจะสามารถป้องกันการกลายพันธุ์ได้ แต่ก็ไม่ได้ช่วยตอบ
ปัญหาราคาข้าว/การทำเกษตรอินทรีย์จะต้องเตรียมหาตลาดที่รับซื้อสินค้า
ในราคาสูงได้ และยังไม่ได้แก้ไขปัญหาของชาวนาส่วนใหญ่ของประเทศ/การให้
เกษตรกรไปปลูกข้าวที่มีมูลค่าสูง เช่น ข้าวหอมนิล ก็ยังคงเป็นตลาดที่เล็กมาก
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และแม้ว่าจะขายได้ราคาสูงจริง แต่ถ้าขยายตลาดและขายในปริมาณมากๆ
ก็คงจะต้องลดราคาลงมา/นโยบายการกำหนด Zoning ซึ่งใช้แนวคิดหลักมา
จากการประเมินความเหมาะสมของดิน แต่การบังคับให้เกษตรกรในพื้นที่ไหน
ให้ปลูกหรือห้ามปลูกพืชอะไรเป็นเรื่องที่ยากมาก และแม้ว่าจะสามารถกำหนด
ได้จริงว่าพื้นที่ไหนปลูกอะไร ก็ยังไม่สามารถ “กำหนด” ปริมาณผลผลิตได้
โดยได้ชี้ประเด็นหนึ่งที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจดิจิทัลไว้ว่าแนวโน้มปัจจุบัน
และอนาคตจะต้องมีการนำ “เครื่องจักรกลเข้ามาใช้ทดแทนแรงงาน”	
นอกจากนั้ น แล้ ว ในปั จ จุ บั น ประเทศไทยต้ อ งเผชิ ญ กั บ ความท้ า ทาย
สำคัญหลายประการ ทั้งที่เกิดจากบริบทของการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก
รวมถึ ง การเปลี่ ย นแปลงภายในประเทศ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ พั ฒ นาการของ
เศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศในระยะสัน้ (1-3 ปี) ถึงระยะกลาง (3-5 ปี)
ที่สำคัญๆ เช่น
(1) เศรษฐกิจและตลาดการเงินของโลกจะมีความผันผวนมากขึ้น ใน
ระยะ 5 ปีข้างหน้า เศรษฐกิจและตลาดการเงินของโลกยังมีแนวโน้มขยายตัวช้า
และมีความเสี่ยงจากความผันผวนในเกณฑ์สูง ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญ
กับความเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่ ความไม่แน่นอนของการปรับเปลี่ยนทิศทางการ
ดำเนิ น นโยบายการเงิ น ของมหาอำนาจทางเศรษฐกิ จ อาทิ สหรั ฐ อเมริ ก า
สหภาพยุโรป จีน และญี่ปุ่น นอกจากนี้ การเปิดเสรีทางการค้ายังก่อให้เกิดการ
แข่งขันที่รุนแรงขึ้น รวมทั้งกระแสการต่อต้านการเปิดเสรีทางการค้า (เช่น กรณี
Brexit) และการก้าวข้ามกฎเกณฑ์ทางการค้า (เช่น กรณี Trade War ระหว่าง
สหรั ฐ อเมริ ก าและจี น ) และเป็ น ปั จ จั ย สำคั ญ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การส่ ง ออก
และนำเข้าสินค้าเกษตรของประเทศไทย ทั้งนี้ เนื่องจากโครงสร้างการค้าของ
ประเทศไทยพึ่งพาการส่งออกเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องเตรียม
ความพร้อมรับมือและปรับตัวกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้
อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรีทางการค้าดังกล่าวจะเป็นโอกาสของประเทศไทยใน
การใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและภูมิภาคให้สนับสนุนการ
พัฒนาห่วงโซ่มูลค่าร่วมกัน
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(2) ตลาดเกิ ด ใหม่ มี บ ทบาทสู ง ขึ้ น ก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงของ
ภูมิทัศน์เศรษฐกิจ เป็นแหล่งวัตถุดิบ แหล่งแรงงาน และเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อ
โดยเฉพาะกลุม่ ประเทศ BRICS โดยภูมภิ าคเอเชียจะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
ของโลก มีการไหลเข้าของการลงทุนในภาคการผลิตสูง และดึงดูดให้ประเทศ
มหาอำนาจเดิ ม เข้ า มารวมกลุ่ ม และขยายบทบาททางเศรษฐกิ จ ในภู มิ ภ าค
มากขึ้นผ่านการผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจรูปแบบทั่วโลกเพื่อ
สร้างอำนาจต่อรอง อาทิ ความตกลง Tran-Pacific Partnership (TPP)
ซึ่งต่อมาเมื่อสหรัฐอเมริกาถอนตัวออกจากการเจรจาจึงได้กลายเป็นความตกลง
Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific
Partnership (CPTPP) หรือ TPP11 และ Regional Comprehensive
Economic Partnership (RCEP) ทำให้รปู แบบการค้าในระยะต่อไปมีความเป็น
เสรีและแข่งขันอย่างเข้มข้น อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรียังก่อให้เกิดมาตรการ
กีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีเพิ่มมากขึ้น อาทิ การออกกฎระเบียบ มาตรฐาน
สิ น ค้ า และบริ ก าร มาตรฐานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม และสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ซึ่ ง ทำให้
ประเทศไทยต้องพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ปรับปรุงกฎระเบียบภายในให้สอดรับกับข้อตกลง
ระหว่างประเทศ รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม
(3) การเปิดเสรีมากขึน้ ของอาเซียนภายหลังปี พ.ศ. 2558 ทัง้ ในภาคสินค้า
และบริการ จะเป็นโอกาสที่สำคัญหลายประการ อาทิ การเคลื่อนย้ายปัจจัย
การผลิต ทุน แรงงานอย่างเสรี การลดข้อจำกัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ ซึง่ ทำให้
ภาคการผลิตสามารถขยายตลาด รวมทั้งการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้ง
และด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็น
ศูนย์กลางทางด้านการค้า การลงทุน การบริการและการผลิต ในขณะที่การ
แข่งขันของประเทศในภูมิภาคอาเซียนสูงขึ้น ทั้งในเรื่องมาตรฐานสินค้าและ
บริการสินค้าเกษตร โดยมาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS)
และความปลอดภัยอาหารจะถูกใช้เป็นเงื่อนไขในการค้า มากขึ้น อีกทั้งประเด็น
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การผลิตที่เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพและสัตว์จะมีความเข้มข้นมากขึ้น
และอาจถูกหยิบยกมาเป็นข้อจำกัดทางการค้า ซึ่งไทยต้องผลักดันการลงทุน
ของไทยในประเทศอาเซียนมากขึ้น รวมทั้งต้องมีมาตรการทั้งเชิงรุกและเชิงรับ
ตลอดจนการปรั บ ตั ว ของภาคเอกชนและเกษตร เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยได้ รั บ
ประโยชน์จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนอย่างแท้จริง
(4) รูปแบบการค้ามีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปสู่การค้าเสรีเฉพาะกลุ่ม
มากขึ้น และมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่หลากหลายขึ้น เพื่อขยายการค้า
และการลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นทั้งโอกาสที่กว้างขึ้นสำหรับการค้า
และการลงทุน แต่ในขณะเดียวกันการแข่งขันก็จะรุนแรงขึ้นทั้งในรูปของกลุ่ม
ประเทศและสำหรับแต่ละประเทศ ประเทศไทยจึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์
การแข่งขันและความร่วมมือระหว่างประเทศที่ชัดเจนขึ้น ทั้งในเรื่องฐานตลาด
การค้าการลงทุนในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และในระดับโลก และในเรื่องสาขา
การผลิต การบริการ ที่ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
(5) การเปลี่ยนแปลงกฎ/กติกาการค้าโลก กฎ/กติกาด้านการค้าและ
การลงทุนของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization)
และกระแสต่ อ ต้ า นโลกาภิ วั ต น์ (Anti-Globalization) มี ผ ลต่ อ การปรั บ
เปลี่ยนนโยบายของทุกประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจ
และสังคมที่เชื่อมโยงและพึ่งพิงกับต่างประเทศสูง รวมถึงประเทศไทย ทั้งนี้
เนือ่ งจากสภาวการณ์กระแสโลกาภิวตั น์ โลกได้ถกู หลอมรวมกลายเป็นสังคมเดียว
ทำให้แรงงาน สินค้าและบริการ เทคโนโลยี และเงินทุนเคลื่อนย้ายข้ามประเทศ
ได้คล่องตัวมากขึ้น นอกจากนี้ ปัญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลก ยังได้กลาย
เป็นแรงเสริมให้ประเทศต่างๆ ปรับปรุงและบังคับใช้มาตรการทางการค้าที่มิใช่
ภาษีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
(6) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสังคมยุคดิจิทัล ในช่วงที่ผ่านมา
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีสื่อสารและเทคโนโลยี
ชีวภาพ เป็นต้น ทำให้รูปแบบการผลิต การดำเนินธุรกิจ และการใช้ชีวิตของ
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ประชาชนเปลีย่ นแปลงไปมากอย่างรวดเร็ว โดยแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยี
ทำให้เกิดสาขาอุตสาหกรรมและบริการใหม่ๆ ที่ผสมผสานการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการในการผลิต บริการ และพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยหนึ่งในอุตสาหกรรมใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คือ
กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ ดังนั้น การขับเคลื่อนภาคเกษตร
ของไทยให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพในยุคดิจิทัลนั้น จำเป็น
ต้องเร่งพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ผนวกกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีการผลิตและการตลาดสมัยใหม่ และข้อมูลข่าวสารเป็นไป
อย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรและ
อาหาร
(7) แนวโน้มประชากรโลกเพิ่มขึ้น ทำให้ความต้องการบริโภคอาหาร
และพลังงานเพิ่มขึ้น องค์การสหประชาชาติประเมินว่า จำนวนประชากรโลก
จะเพิ่มขึ้นเป็น 9,100 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2593 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มของ
ประชากรในประเทศกำลังพัฒนาแถวเอเชียและแอฟริกา หากประชากรโลก
เพิ่มขึ้นตามที่คาดการณ์ไว้ จะส่งผลกระทบต่อความต้องการบริโภคอาหาร
และพลั งงาน ดังนั้น ประเทศไทยในฐานะผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า เกษตรและอาหารที่
สำคัญของโลก ควรใช้ประโยชน์จากโอกาสดังกล่าวนี้ ในการวางแผนการผลิต
และการตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น
จากแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากร
(8) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ของโลก ส่งผลกระทบ
ต่ อ เศรษฐกิ จ และรูปแบบ การดำเนินชีวิต องค์ ก ารสหประชาชาติ ป ระเมิ น
สถานการณ์ว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2544-2643 จะเป็นทศวรรษแห่งผู้สูงอายุจาก
การเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ โดยสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.3
ในปี พ.ศ. 2558 เป็นร้อยละ 13.8 ในปี พ.ศ. 2563 โดยมากกว่าร้อยละ 50
จะอาศัยผู้ในเขตเมือง ซึ่งมีสัดส่วนการบริโภคมากกว่าร้อยละ 80 ของประชากร
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ทั้ ง หมด และกลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ ใ นประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว เป็ น กลุ่ ม สำคั ญ ที่ ท ำให้ มี
การบริโภคสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการบริโภคสินค้า
และบริการด้านสุขภาพ ดังนั้น จึงเป็นโอกาสสำหรับประเทศไทยในการพัฒนา
สินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อรองรับความต้องการของผู้สูงอายุในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว
โดยจากแนวโน้มของบริบททีไ่ ด้กล่าวมาแล้วข้างต้นนีเ้ อง แผนพัฒนาการ
เกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ไว้ว่า “ภาคเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ตลาดนำการผลิต ชีวิตเกษตรกรมีคุณภาพ ทรัพยากรการเกษตร
มีความสมดุลและยั่งยืน” โดยครอบคลุมยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคการเกษตร
ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ประกอบด้วยแนวทางพัฒนา 5 แนวทาง คือ ขยายผลการทำการเกษตรตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างความภาคภูมิใจและความมั่นคง
ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่งเสริมการทำเกษตรกรรมยั่งยืนให้เห็นผล
ในทางปฏิบัติ พัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกรสู่เกษตรกรมืออาชีพ (Smart
Farmer) และสร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายของเกษตรกร และ
สถาบันเกษตรกร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
ตลอดโซ่อุปทาน ประกอบด้วยแนวทางพัฒนา 8 แนวทาง คือ ส่งเสริมการผลิต
สินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับความต้องการของตลาด ส่งเสริมการบริหาร
จัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตร เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร จัดตั้งศูนย์กลางและ
พัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน
สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน (Public Private Partnership:
PPP) สนับสนุนการจัดการความเสี่ยงที่จะกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร
และส่งเสริมการค้าชายแดน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ประกอบด้วยแนวทางพัฒนา 3 แนวทาง คือ (1) ส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตร เช่น ส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตรตั้งแต่
ระดับการผลิต การแปรรูป และการตลาดในเชิงบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
สถาบันเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือสถาบันการศึกษา โดยใช้
ศาสตร์ดา้ นต่างๆ มาสนับสนุนการวิจยั และพัฒนา อาทิ กระบวนการทางชีวภาพ
ชี ว โมเลกุ ล เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ การใช้ พ ลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ (Solar Cell)
การวิจัยจุลชีววิทยา (2) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและเชื่อมโยง
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ด้วยการบริหารจัดการฐานข้อมูลการเกษตรให้เป็น
ระบบ ครบถ้วน ทันสมัยตลอดเวลา จัดเก็บและเรียกใช้ได้ง่าย เช่น ข้อมูลเชิงรุก
เพื่ อ บริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ เ กษตรกรรม (AGRI-Map)/การพั ฒ นาเทคโนโลยี
สารสนเทศการเกษตร เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดและความต้องการ
ผลผลิตทางการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร
ในการวางแผน การผลิตให้สัมพันธ์กับฤดูกาลและความต้องการของผู้บริโภค
(Demand Driven)/การบริหารจัดการช่องทางการสื่อสารเพื่อให้เกษตรกรและ
ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันได้ง่ายและสะดวก
รวดเร็ว อาทิ การจัดทำเป็น Application ระบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์
(E-Learning) ตู้ประชาสัมพันธ์ (Kiosk) และเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social
Network)/การถ่ายทอดความรู้การขายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ผ่านระบบ
อีคอมเมิร์ส (3) พัฒนาระบบการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อ
เข้าสู่การทำฟาร์มที่มีความแม่นยำสูง (Precision Farming) เป็นการควบคุม
ต้นทุนการผลิต การใช้ทรัพยากร และการตลาด โดยใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยในการ
ควบคุมการใช้นา การใส่ปุ๋ย การป้องกันโรค แมลงศัตรูพืช เทคนิคการผสมพันธุ์
และการเก็บเกี่ยว เป็นต้น
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน ประกอบด้วยแนวทางพัฒนา 5 แนวทาง คือ ฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร ส่งเสริมการเกษตรที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ บริหารจัดการพื้นที่ทำกินทางการเกษตร และสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางการเกษตรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate
Change) โดยสร้างระบบเตือนภัยการใช้น้ำทางการเกษตร และระบบเตือนภัย
ล่วงหน้า (Early warning system) ต่อความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ
เพื่อใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวังและวางแผนรับมือเหตุฉุกเฉิน (Contingency
plan) อันเกิดจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ โดยให้ความสำคัญ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ และการจัดการข้อมูล (Big Data) เพื่อทำให้ระบบเตือน
ภัยล่วงหน้าสามารถส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับตัวและลดผลกระทบ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย
แนวทางพัฒนา 2 แนวทาง คือ พัฒนาบุคลากรการเกษตรภาครัฐ ปรับปรุง
โครงสร้างส่วนราชการและกระบวนการทำงาน/ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และ
กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการเกษตร ให้มคี วามทันสมัย ถูกต้อง และเป็นธรรม
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
จากแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนฯ 12 ข้างต้นจะเห็นได้ชัดเจนว่า
ภาครัฐได้ให้ความสำคัญมากต่อแนวทางของการปรับตัวของภาคการเกษตรไทย
เรื่ อ งรองรั บ ยุ ค เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไ ด้ จั ด ทำ
“กรอบแผนพั ฒ นาระบบเกษตรดิ จิ ทั ล ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระยะปี (พ.ศ. 2560-2564) (DA : Digital Agriculture)” ซึ่งได้กำหนด
วิสัยทัศน์ไว้ว่า “กระบวนทัศน์การทำงานและการให้บริการภาคการเกษตรที่
ขับเคลื่อนด้วยระบบเกษตรดิจิทัล” โดยเน้นใน 3 มิติหลัก คือ (1) พัฒนา
ระบบข้อมูลเกษตร โดยการสร้างสารสนเทศการเกษตรที่เป็นเอกภาพ เพื่อสร้าง
คลังข้อมูลด้านการเกษตรที่มีมาตรฐาน สามารถตอบสนองกับความต้องการ
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ของเกษตรกรแบบเชิงรุก (2) ประยุกต์การเกษตรดิจิทัล การทำเกษตรยุคใหม่
โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนให้เกิดการทำการเกษตรแบบอัตโนมัติ เช่น
ระบบฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm) เพื่อความแม่นยำและประสิทธิภาพใน
กระบวนการทำการเกษตร และ (3) ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน โดยการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการทำระบบเกษตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ผสมผสานและเชื่อมโยงระหว่างทรัพยากรธรรมชาติและกรรมวิธีการทำการ
เกษตร เพื่อนำไปสู่การลดต้นทุนการผลิต รวมถึงส่งเสริมให้มีการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ซึ่งได้นำมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเกษตรดิจิทัลไว้
5 ด้าน ดังนี้
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 Knowledge and Dissemination Society:
การยกระดับการสร้าง การเชื่อมโยง และเผยแพร่ข้อมูลเกษตรในยุคดิจิทัล
โดยมีเป้าหมาย คือ ปรับเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ให้อยู่ในรูปแบบที่เกษตรกรและประชาชนสามารถเข้าถึงอย่าง
สะดวก ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต/สื่อ และแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลด้านการเกษตรของ
ภาครัฐมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ สามารถใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต/
สร้างโอกาสการรับรู้ข่าวสารด้านการเกษตรจากภาครัฐอย่างเท่าเทียมผ่านสื่อ
ดิจิทัล 	
ทัง้ นี้ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน เช่น การพัฒนาคลังความรูเ้ กษตร
ดิจิทัล ยกระดับเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้เป็นช่องทางหลักในการติดต่อสื่อสาร
กับเกษตรกรเพื่อลดช่องว่างในการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐ เพิ่มความ
สามารถแอปพลิเคชันเพื่อให้บริการความรู้ ข่าวประชาสัมพันธ์และช่องทาง
รับบริการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปสู่เกษตรกรแบบรายบุคคลเชิงรุก
 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 Digital Farming: การทำเกษตรยุ ค ใหม่ ด้ ว ย
เทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีเป้าหมาย คือ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือใน
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในด้ า นปั จ จั ย การผลิ ต ให้ ม ากขึ้ น /ส่ ง เสริ ม การทำการ
เกษตรโดยใช้ สารสนเทศเป็นเครื่องมือในการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งของ

72

สภาพแวดล้อมและภูมิอากาศโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา/ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมภาคการเกษตร
ทั้งนี้ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน เช่น ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดทำระบบเกษตรความแม่นยำสูงเพื่อพัฒนาการผลิต บริหารจัดการทรัพยากร
การผลิตให้สามารถควบคุมการผลิตให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพฐานการผลิตด้านการเกษตรของประเทศ ให้สามารถแข่งขันได้ใน
ตลาดโลก การเปลี่ยนระบบการผลิตแบบเดิมมาเป็นการทำการเกษตรด้วย
ระบบอัตโนมัติ พัฒนาระบบ/เครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการประมวล
ผลข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการบริหารจัดการและวางแผนการผลิต บริหารจัดการ
ระบบน้ำและพื้นที่เพาะปลูก บริหารจัดการกระบวนการผลิตในภาคการเกษตร
ให้ทันสมัย
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 Farmer Care System: ยกระดับการช่วยเหลือ
เกษตรกรแบบครบวงจร โดยมีเป้าหมาย คือ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือ
ช่วยการบริหารจัดการ จัดหาปัจจัยการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพงานส่งเสริมและ
ให้บริการทางการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพหลังการ
เก็บเกี่ยวและการขนส่ง การลดความเสี่ยงและความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
และศัตรูพืช การจัดการด้านคุณภาพและความปลอดภัย การจัดการด้านทุน
หมุนเวียน และเสริมศักยภาพแรงงานฝีมอื ภาคการเกษตร/บริการอิเล็กทรอนิกส์
ภาคการเกษตรที่มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ
ทั้งนี้ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน เช่น พัฒนาระบบข้อมูลเกษตร
ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการทำการเกษตรแบบครบวงจร ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในการทำการเกษตร
 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 Agricultural Goods: สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม สิ น ค้ า
เกษตรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการจำหน่าย โดยมีเป้าหมาย คือ การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อเข้าสู่ตลาดดิจิทัล/เพิ่มช่องทาง
การขายสินค้าทางเกษตรบนสือ่ ดิจทิ ลั ทำให้ผผู้ ลิตและผูบ้ ริโภคสามารถติดต่อกัน
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ได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านผู้แทนจำหน่าย/ขยายตลาดและสินค้าการเกษตรไทย
ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างภาพลักษณ์
ความทันสมัยในการพัฒนาการเกษตรของประเทศ
ทั้งนี้ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน เช่น เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วย
ธุรกิจออนไลน์ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับการดำเนินงานทางธุรกิจของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน พัฒนาระบบบริการนำเข้า-ส่งออก
สินค้าเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว การสร้างความได้เปรียบในการเจรจา
ต่อรองและการกำหนดท่าทีต่อประเทศคู่ค้า
 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 Digital Transform: เปลี่ ย นถ่ า ยการบริ ห าร
จัดการสูอ่ งค์กรดิจทิ ลั ทีพ่ ร้อมสำหรับการทำระบบเกษตรดิจทิ ลั โดยมีเป้าหมาย
คือ ลดความซ้ำซ้อนในการลงทุน ด้วยการลงทุนตามกรอบของแบบสถาปัตยกรรม
องค์กร/โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลขององค์กร มีการจัดเก็บและบริหารจัดการ
ข้อมูลอย่างบูรณาการ ไม่ซำ้ ซ้อน สามารถเชือ่ มโยงการทำงานระหว่างหน่วยงาน
และการให้บริการแก่เกษตรกรและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ/บุคลากร
ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในองค์ ก รมี ทั ก ษะในการนำเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในการสร้ า งสรรค์
ผลงานเพื่อนำเสนอ เผยแพร่ เนื้อหาดิจิทัล ในการสนับสนุนความรู้และความ
ช่วยเหลือแก่เกษตรกร/บุคลากรในสายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปฏิบัติ
งานในองค์กรมีทักษะ ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีเฉพาะด้าน
ทั้งนี้ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน เช่น บูรณาการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ากับภารกิจของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ ปรับปรุงและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ให้ทันสมัย มั่นคงปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนเกิดความ
เชื่อมั่นในการใช้บริการ ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและการบริหารจัดการ
ภาครั ฐ ให้ อ ยู่ ใ นรูปแบบดิจิทัล เพิ่มทักษะด้า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล แก่ บุ ค ลากร
ภาครัฐเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือเกษตรกร
อย่างไรก็ตาม หากจะกล่าวถึงผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมในด้าน
การเกษตรแบบดิจิทัลแล้ว คงไม่สามารถละเลยที่จะกล่าวถึงการดำเนินงานของ
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเรื่อง “AGRI-Map” หรือ “แผนที่เกษตรเพื่อ
การบริหารจัดการเชิงรุก” ซึ่งเป็นการพัฒนาร่วมกับโปรแกรม What2Grow
ของศู น ย์ เ ทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละคอมพิ ว เตอร์ แ ห่ ง ชาติ สำนั ก งาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสืบเนื่องจากพื้นที่
การเกษตรของไทยจำนวนหนึ่งได้ทำการเกษตรอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการผลิต ได้ผลผลิตต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง ผลตอบแทนจึงต่ำ
หรือขาดทุนในบางปี อีกทั้งมีการใช้ที่ดินเพื่อปลูกสินค้าหลายชนิดมากเกินความ
ต้องการของตลาด (โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าว) ในขณะที่สินค้าบางชนิดผลิตได้
ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด (เช่น ถั่วเหลือง อ้อยโรงงาน) ซึ่งได้มี
ความพยายามในการใช้การบริหารจัดการเชิงพื้นที่โดยใช้การ Zoning เพื่อ
แนะนำเขตการผลิตที่เหมาะสมในพื้นที่ทั่วประเทศ และสร้างดุลยภาพในการ
ผลิตที่สร้างความสมดุลของอุปสงค์และอุปทาน แต่ก็มีปัญหาในการดำเนิน
นโยบายมาโดยตลอด เนื่องจากสาเหตุหลายประการ แต่ที่สำคัญคือการขาด
การบูรณาการของชุดข้อมูลทีม่ คี วามซับซ้อน การแสดงชุดข้อมูลเพือ่ สามารถ
ให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ข้อจำกัดของเครื่องมือในการแสดงผลของพื้นที่
ปลูกพืชชนิดใดอยูแ่ ล้ว (What it is) กับความเหมาะสมของพืน้ ทีน่ นั้ ๆ (What
it ought to be) โดยต่อมาในปี พ.ศ. 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมี
นโยบายให้มีการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าในพื้นที่ไม่เหมาะสม โดยจัดทำ
เครื่องมือเพื่อการบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าว ซึ่งรู้จักกันดีภายใต้ชื่อ “AGRIMap” เพื่อรองรับการพัฒนาการดำเนินการ โดยปัจจุบันข้อมูลที่นำเข้าไว้ใน
AGRI-Map จะประกอบด้วย ข้อมูลชนิดของพืชที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน (Existing
Data) กับ ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ เช่น สภาพพื้นฐานด้านการเกษตร (ดิน
น้ำ พืช) เขตชลประทาน ปัจจัยการผลิต Crop Requirement ฯลฯ และได้
เพิ่มเติมข้อมูลในด้านโลจิสติกส์ที่สำคัญในห่วงโซ่การผลิต ได้แก่ โรงงานแปรรูป
ตลาดกลาง เป็นต้น
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ในปี พ.ศ. 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการ “โครงการ
บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by AGRI-Map)” เพื่อให้เกิดการ
ปรับ-เปลี่ยนพื้นที่ทำการเกษตรที่ไม่เหมาะสม โดยใช้แผนที่เกษตรเพื่อการ
บริหารจัดการเชิงรุก เพื่อเน้นการปรับเปลี่ยนการผลิตของสินค้าในพื้นที่ที่ไม่
เหมาะสม (โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าข้าว) ซึ่งได้มีการกำหนดชั้นความเหมาะสม
ของพื้นที่จำแนกในรายสินค้าสำคัญลงลึกถึงในระดับหมู่บ้าน ซึ่งถือว่าเป็นมิติ
การพัฒนาการดำเนินการเข้าสู่การพัฒนาการบริบทของการบริหารจัดการเชิง
นโยบายระยะยาว โดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย โดยในระยะแรก
ได้มีการดำเนินการเผยแพร่ชุดข้อมูล AGRI-Map ผ่านทาง เว็บไซต์ เพื่อเป็น
เครื่ อ งมื อ ให้ ห น่ ว ยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ามารถกำหนด
เป้าหมายในระดับประเทศ และเป็นเครื่องมือให้เจ้าหน้าที่ใช้แนะนำเกษตรกรใน
ระดับพืน้ ทีเ่ พือ่ ประกอบการตัดสินใจ และยังได้มกี ารพัฒนาขึน้ เป็น Application
เพื่ อ ให้ เจ้ า หน้ า ที่ แ ละเกษตรกรสามารถเข้ า ถึ ง ชุ ด ข้ อ มู ล ภายใต้ AGRI-Map
ได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยกรอบแนวคิดในการจัดทำแผนที่เกษตร
เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกประกอบด้วย (1) เป็นแผนที่สำหรับบริหารจัดการ
การเกษตรรายจั ง หวั ด ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ปั จ จุ บั น และในอนาคต
ในมิติของปัจจัยการผลิต อุปสงค์และอุปทาน (2) มีการขับเคลื่อนใน 2 ระดับ
คื อ ระดั บ จั ง หวัด (นโยบายและการขับเคลื่อ น) และระดั บ ศู น ย์ เรี ย นรู้ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ (ปฏิบัติการ) ซึ่งแผนที่เกษตร
เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกมีการวิเคราะห์ข้อมูลนำเข้าโดยจัดทำเป็นแผนที่
รายจังหวัด ประกอบด้วยชุดข้อมูล ได้แก่
กลุ่มข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก ประกอบด้วยข้อมูล 7 ชุด คือ
1. ข้อมูลพืน้ ฐาน: ปัจจุบนั ประกอบด้วยข้อมูล 6 ชุด คือ ขอบเขตจังหวัด/
ขอบเขตการปกครอง/การใช้ที่ดิน/พื้นที่ป่า/พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ/ดิน/
ปัญหา
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2. พื้นที่เพาะปลูกในชั้นความเหมาะสมต่างๆ: ปัจจุบันประกอบด้วย
ข้ อ มู ล 11 ชนิ ด สิ น ค้ า หรื อ กลุ่ ม สิ น ค้ า ได้ แ ก่ นาข้ า ว/อ้ อ ย/มั น สำปะหลั ง /
ข้าวโพด/สับปะรด/ปาล์มน้ำมัน/ยางพารา/กาแฟ/มะพร้าว/ลำไย/ทุเรียน/เงาะ
มังคุด
3. ชั้นความเหมาะสมของที่ดินสำหรับเพาะปลูก: ปัจจุบันประกอบด้วย
ข้อมูล 11 ชนิดสินค้าหรือกลุ่มสินค้าตามที่กล่าวแล้วข้างต้น
4. เขตความเหมาะสมสำหรับการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ้ : ปัจจุบนั ประกอบด้วย
ข้อมูล 2 ชุด คือ สัตว์น้ำจืด และกุ้งทะเล
5. แหล่งน้ำ: ปัจจุบันประกอบด้วยข้อมูล 2 ชุด คือ น้ำผิวดิน และ
น้ำใต้ดิน
6. ที่ตั้งโรงงานและแหล่งรับซื้อ: ประกอบด้วยข้อมูล 2 ชุด คือ แหล่ง
รับซื้อและสหกรณ์การเกษตร และที่ตั้งโรงงานด้านเกษตร
7. ข้อมูลเกษตรกร: ปัจจุบันประกอบด้วยข้อมูล 2 ชุด คือ ครัวเรือน
เกษตรกรและรายได้-หนี้สินภาคการเกษตร และลักษณะการถือครองที่ดิน
โดยระบบ AGRI-Map ที่ได้จัดทำขึ้นมีลักษณะเป็น Dynamic และ
Adaptive จึงสามารถเพิ่มเติม/ปรับเปลี่ยน/ปรับปรุงข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ได้ตลอดเวลา เนื่องจากในธรรมชาติจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา
โดยในเบื้องต้นตั้งเป้าให้มีการปรับข้อมูลให้ทันสมัย ที่เกิดขึ้นในทุกๆ ปีเพื่อ
ให้เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในการบริหารจัดการด้านการเกษตรไทยได้อย่าง
ต่อเนื่องในอนาคตได้โดยมีรายละเอียดประกอบแผนที่ ซึ่งล่าสุดได้แสดงจุดที่ตั้ง
ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และที่ตั้งแปลง
ใหญ่/แปลงต้นแบบเข้าไว้ด้วย เพื่อให้สามารถเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น จึงจะขอ
ยกตัวอย่างสำหรับขุดข้อมูลสำคัญๆ ในพื้นที่ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี ดังต่อไปนี้

โดยระบบ AGRI-Map ที่ ได จัดทําขึ้น มีลักษณะเปน Dynamic และ Adaptive จึง สามารถ
เพิ่มเติม/ปรับเปลี่ยน/ปรับปรุงขอมูลที่เปนประโยชนไดตลอดเวลา เนื่องจากในธรรมชาติจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
ตามกาลเวลา โดยในเบื้องตนตั้งเปาใหมีการปรับขอมูลใหทันสมัย ที่เกิดขึ้นในทุกๆ ปเพื่อใหเปนเครื่องมือที่สามารถ
ใชในการบริหารจัดการดานการเกษตรไทยไดอยางตอเนื่องในอนาคตไดโดยมีรายละเอียดประกอบแผนที่ ซึ77
่งลาสุด
ไดแสดงจุดที่ตั้งของศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และที่ตั้งแปลงใหญ/แปลงตนแบบเขา
ไวดวย เพื่อใหสามารถเห็นภาพไดชัดเจนขึ้น จึงจะขอยกตัวอยางสําหรับขุดขอมูลสําคัญๆ ในพื้นที่ตําบลกรับใหญ
อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ดังตอไปนี้
แผน
ภาพ
ที่ 1
แสดง
ขอมู
ลการ
ใช
ที่ดิน
ใน
ระดับ
จังหวั
ด
อําเภ
อ
และ
ตําบล

แผนภาพที่ 1 แสดงข้อมูลการใช้ที่ดินในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล
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แผนภาพที่ 2 แสดงขอมูลพื้นที่เพาะปลูกขาวตามชั้นความเหมาะสมในพื้นที่ตําบลกรับใหญ
แผนภาพที
่ 2 แสดงข
อมูลพื้นทีอ่เมูพาะปลู
าวตามชัก้นข้ความเหมาะสมในพื
้นที่ตําบลกรับใหญ
แผนภาพที
่ 2 แสดงข้
ลพื้นทีก่เขพาะปลู
าวตามชั้นความเหมาะสม

ในพื้นที่ตำบลกรับใหญ่

แผนภาพที่ 3 แสดงขอมูลพื้นที่เพาะปลูกออยตามชั้นความเหมาะสมในพื้นที่ตําบลกรับใหญ
แผนภาพที่ 3 แสดงขอมูลพื้นที่เพาะปลูกออยตามชั้นความเหมาะสมในพื้นที่ตําบลกรับใหญ

แผนภาพที่ 3 แสดงข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกอ้อยตามชั้นความเหมาะสม
ในพื้นที่ตำบลกรับใหญ่

151515

แผนภาพที
่ อ4มูแสดงข้
ลที่ตั้งโรงงานและสหกรณ์
ก้นารเกษตร
แผนภาพที
แผนภาพที
4่ 4แสดงข
แสดงข
อลมูอทีลมู่ตทีลั้งโรงงานและสหกรณ
่ตทีั้ง่ตอโรงงานและสหกรณ
ั้งมูโรงงานและสหกรณ
การเกษตรในพื
การเกษตรในพื
่จทีัง่จหวั
ดราชบุ
ดราชบุ
แผนภาพที
่ 4 ่ แสดงข
การเกษตรในพื
ที้น่จที้นังหวั
ดังหวั
ราชบุ
รี รี รี
(แสดงเขตอํ
าเภอ)
าเภอ)
ในพื้นที่จังหวั(แสดงเขตอํ
ด(แสดงเขตอํ
ราชบุ
รี า(แสดงเขตอำเภอ)
เภอ)

แผนภาพที
5แสดงชั
แสดงชั
้นความเหมาะสมของที
่ดการปลู
ินบสำหรั
บการปลู
กข้กาอวกออยกออยอย
แผนภาพที
แผนภาพที
5่ ่5แสดงชั
้นความเหมาะสมของที
้นความเหมาะสมของที
การปลู
บการปลู
วาวและปลู
และปลู
แผนภาพที
่ 5 ่ แสดงชั
้นความเหมาะสมของที
่ดิน่ดสํิน่ดาสํินหรัาสํหรั
บาหรั
กขกาขวกาขและปลู
และปลูในพื
กอ้ในพื
อในพื
้นําต่ บลกรั
ทีําบลกรั
่ตบำบลกรั
บใหญ่
บใหญ
บใหญ
้นยในพื
ที้นต่ ที้นําต่ทีบลกรั
ใหญ
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16
กลุ่มข้อมูลเพื่อการปลูกพืชทดแทน
16 ประกอบด้วยข้อมูล 2 ชุด คือ พืช
ที่เพาะปลูกในปัจจุบัน และการเลือกพืชทดแทน ซึ่งจะมีรายละเอียดต้นทุนรวม
o กลุ
เพื
ประกอบด
ววยข
22 ชุชุดด คืคืออ พืพืชชทีที่เ่เพาะปลู
กลุมมขขออมูมู) ลลและผลตอบแทนสุ
เพื่อ่อการ
การ ปลู
ปลูกกพืพืชชทดแทน
ทดแทน
ประกอบด
ยขออมูมูลล) เพื
พาะปลูกกใน
ใน
(หน่วย:o บาท/ไร่
ทธิ (หน่
วย: บาท/ไร่
่อประกอบการ
ปปจจจุจุบบันัน และการเลื
อ
กพื
ช
ทดแทน
ซึ
ง
่
จะมี
ร
ายละเอี
ย
ดต
น
ทุ
น
รวม
(หน
ว
ย:
บาท/ไร
)
และผลตอบแทนสุ
ท
ธิ
(หน
และการเลื
อกพืชทดแทน
ซึ่งจะมี
รายละเอีตยดตนทุนรวม (หนวย: บาท/ไร) และผลตอบแทนสุทธิ (หนววย:
ย:
ตั
ด
สิ
น
ใจในการปรั
บ
เปลี
ย
่
นการผลิ
บาท/ไร) เพื่อประกอบการตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนการผลิต
บาท/ไร) เพื่อประกอบการตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนการผลิต

แผนภาพที่ 6 แสดงพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนมาปลูกอ้อยทดแทนข้าว
แผนภาพที
่
การเปลี
่ย่ยนมาปลู
กกออออยทดแทนข
้นที่ตำบลกรั
บใหญ่
แผนภาพที่ 66 แสดงพื
แสดงพื้น้นทีที่ท่ที่เี่เหมาะสมกั
หมาะสมกับบในพื
การเปลี
นมาปลู
ยทดแทนขาาวว ในพื
ในพื้น้นทีที่ต่ตําําบลกรั
บลกรับบใหญ
ใหญ

แผนภาพที่ 7 แสดงพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนมาปลูกข้าวทดแทนอ้อย
แผนภาพที
่
การเปลี
นมาปลู
กกขขาาวทดแทนอ
้นที่ต่ย่ยำบลกรั
แผนภาพที่ 77 แสดงพื
แสดงพื้น้นทีที่ท่ที่เี่เหมาะสมกั
หมาะสมกับบในพื
การเปลี
นมาปลูบใหญ่
วทดแทนอออยย ในพื
ในพื้น้นทีที่ต่ตําําบลกรั
บลกรับบใหญ
ใหญ
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17

17วยข้อมูล 12 ชุด คือ แหล่งน้ำ ป่า
กลุ่มข้อมูลแบบชุดข้อมูล ประกอบด้
ตำแหน่งและเส้นoทางกลุมโรงงานและแหล่
ซื้อ สหกรณ์
ขอมูลแบบชุดขอมูงลรั17บประกอบด
วยขอมูลดิน12 พืชุด้นที
คือ่เพาะปลู
แหลงน้ํากปพืาชตําแหนงและเสนท
o กลุมขอมูลแบบชุดขอมูล ประกอบดวยขอมูล 12 ชุด คือ แหลงน้ํา ปา ตําแหนงและเสนทาง
งรังบเพาะเลี
ซื้อ สหกรณ
ดินนพื้ำ้นทีพื่เ้นพาะปลู
กพืช พื้นที่แ้ยละตํ
าแหน
้ยงสัตทีว่ดน้ําินพื้นที่เหมาะสมเลี้ย
พื้นโรงงานและแหล
ที่และตำแหน่
งปศุเพาะเลี
สัตงน้ว์งําเพาะเลี
โรงงานและแหล
งรัoบซืกลุ
้อ มสหกรณ
ดิน้ยพืดงสัข้นอตทีมู่เว์ลพาะปลู
กพืทีช่เวหมาะสมเลี
พื้นอทีมู่แลละตํ
้ยเขตปฏิ
น้ํารูปพืงและเส
้นที่เหมาะสมเลี
ขอมูลแบบชุ
ประกอบด
ยข
12 ชุาดแหน
คืองแหล
ปงสั
า ตตําวแหน
นทาง ้ยง
ปศุ
สัตว เขตปฏิรูปข้ทีอ่ดินมูเพื
่อเกษตรกรรมและขอบเขต
ขอมูลเกษตรกร และขอบเขต
เพื
อ
่
เกษตรกรรม
ล
เกษตรกร
ดิน พื้นทีข่เพาะปลู
กพืช พื้นทีและขอบเขต
่และตําแหนงเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา พื้นที่เหมาะสมเลี้ยง
ปศุโรงงานและแหล
สัตว เขตปฏิรูปงทีรับ่ดซืิน้อเพืสหกรณ
่อเกษตรกรรม
อมูลเกษตรกร
ปศุสัตว เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ขอมูลเกษตรกร และขอบเขต

่ 8ขแสดงเมนู
าสั่งชุดขอมูลAGRI-Map
ที่มีอยูใน AGRI-Map
แผนภาพที
่ 8 แสดงเมนู
ของคําสั่ง่งชุชุขดดองคํ
แผนภาพที
่ แผนภาพที
8 แสดงเมนู
องคำสั
แผนภาพที
่ 8 แสดงเมนู
ของคําสั่งข้ชุขอดอมูมูขลลอทีมู่มลีอทียูยู่มใ่ในีอนยูAGRI-Map
ใน AGRI-Map

แผนภา
แผนภา
แผนภา
พที
่9
พที่ 9
พที่ 9
แสดง
ตัวแสดง
อยา แสดง
ตัวอยา
งการ
ตัวอยา
งการ
แสดง
งการ
แสดง
ชุดขอมูล (ดินมีปญหา และที่ตั้งสหกรณ) ใน AGRIแสดง
แสดงตั)วMap
อย่
งการแสดงชุดข้อมูล
ชุดขอมูล (ดินมีปญแผนภาพที
หา และที่ต่ 9ั้งสหกรณ
ใน าAGRI-

ชุดขอมูล (ดินมีปญหา และที่ตั้งสหกรณ) ใน AGRI(ดินมีปัญหา และที่ตั้งสหกรณ์) ใน
AGRI-Map
Map
Map
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ในปั จ จุ บั น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไ ด้ พั ฒ นาระบบ Agri-MAP
จนครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด ซึ่งได้ใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานบริหารจัดการ
พื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตาม
ความเหมาะสมของพื้นที่ ให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ลด
ต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยผลการดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่
เกษตรกรรมในปี พ.ศ. 2559 ปรับเปลี่ยนในพื้นที่ ไม่เหมาะสม (N) สินค้าข้าว
ให้เป็นการผลิตสินค้าเกษตรชนิดใหม่ ได้แก่ เกษตรกรรมทางเลือก ปศุสัตว์/
หญ้า อาหารสัตว์ เกษตรผสมผสาน หม่อน แปลงต้นแบบ พืชเศรษฐกิจ และ
ประมง โดยดำเนินการใน 49 จังหวัด พื้นที่รวม 32,618 ไร่ จำนวนเกษตรกร
10,502 ราย และในปี พ.ศ. 2560 ได้ปรับเปลี่ยนในพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) ข้าว
ให้เป็นการผลิตสินค้าเกษตรชนิดใหม่ ได้แก่ อ้อยโรงงาน เกษตรผสมผสาน พืช
อาหารสัตว์ ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง ประมงและหม่อน โดยดำเนินการใน 53
จังหวัด พื้นที่ 157,701 ไร่ และสำหรับในปี พ.ศ. 2561 ได้กำหนด แผนและ
มีผลการดำเนินงาน คือ ปรับเปลี่ยนในพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) ข้าว ให้เป็นการ
ผลิตสินค้าเกษตรชนิดใหม่ เป้าหมาย 258,456 ไร่ (ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2561 มีผลการดำเนินงาน 140,259 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 54.26 จำแนก
เป็น ประมง 4,442 ไร่ ปศุสัตว์ 24,707 ไร่ เกษตรผสมผสาน 37,135 ไร่ พืช
ทางเลือกชนิดใหม่ 7,079 ไร่ แปลงต้นแบบ 1,486 ไร่ สินค้าชนิดใหม่ 39,363
ไร่ ปลู ก หม่ อ น 1,224 ไร่ ปศุ สั ต ว์ แ ละเกษตรผสมผสาน 200 ไร่ เกษตร
ผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 13,050 ไร่ และไม้ผล/ไม้ยืนต้น 11,573
ไร่) นอกจากนั้น จากการติดตามผลหลังการปรับเปลี่ยนการผลิตในปีก่อนหน้า
พบว่าในฤดูการผลิต ปี 2560/61 เกษตรกรร้อยละ 95.98 ยังคงผลิตสินค้า
ชนิดใหม่ (ไม้ผล อ้อย ปาล์มน้ำมัน เกษตรผสมผสาน) อย่างต่อเนือ่ งจนถึงปัจจุบัน
และร้อยละ 34.33 ต้องการจะขยายพื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิตเพิ่มขึ้นอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินการปรับเปลี่ยนภาคการเกษตรเพื่อรองรับ
เศรษฐกิจยุคดิจทิ ลั นัน้ จำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องใช้เวลา เนือ่ งจากเป็นทีท่ ราบกันดีวา่
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“นวั ต กรรมจะได รับการยอมรับ” ก็ต่อเมื่อจะต้ อ งผ า นช ว งเปลี่ ย นผ่ า นของ
อย่างช้าๆ และค่อยเป็นค่อยไป และอาจจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (ลักษณะคล้าย
S-curve) หากเป็นนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับ แต่หลังจากผ่านช่วงนี้ไปแล้ว
จะมีการชะลอตัวลง/คงที่/ตกลง ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของนวัตกรรมที่สร้างขึ้น
และการมีนวัตกรรมใหม่ทดแทน ซึ่งจะเห็นได้ว่าในประเทศกำลังพัฒนา (รวมถึง
ประเทศไทย) การเติบโตของยุคดิจิทัลนอกจากจะสร้างคุณประโยชน์อย่าง
มหาศาลแล้ ว แต่ ห ากพื้ น ฐานของคนในสั ง คมมี ค วามแตกต่ า งกั น มาก
ทั้งในการด้านการศึกษา การคิดเชิงวิเคราะห์ ความสามารถในการเข้าถึง
เทคโนโลยี ฯลฯ นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีนั้น ก็อาจสร้างความเหลื่อมล้ำของ
การพัฒนาได้เฉกเช่นเดียวกัน จึงควรจะต้องเร่งการสร้างความรูใ้ นด้านดิจทิ ัล 

(Digital Literacy) ให้แก่ทุกภาคส่วนโดยทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เพื่อรองรับ
พัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต ควบคู่ไปกับการเปิดรับและ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในขณะเดียวกันด้วย
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อุตสาหกรรมไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
อุตสาหกรรมไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

ณอริสิศรา
คุณอริศคุรา
นอุดสินมอุดม
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสํกระทรวงอุ
ตสาหกรรม
านักงานเศรษฐกิ
จอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
1. เศรษฐกิจดิจิทัลคืออะไร
ตามคํานิยามของกระทรวงดิ
ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy
1. เศรษฐกิ
จดิจิทัลคือจิทอะไร
หรือ DE) หมายถึง เศรษฐกิจและสังคมที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หรือเรียกวาเทคโนโลยีดิจิทัล )
จิทัลเพืต่อการดํ
เศรษฐกิ
เศรษฐกิ
เปนกลไกสํตามคำนิ
าคัญในการขัยบามของกระทรวงดิ
เคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิ
าเนินธุจรและสั
กิจ การคงาคม
การบริ
การ การศึจกและ
ษา การ
สาธารณสุ
หารราชการแผ
นดิน รวมทั้งกิหรื
จกรรมทางเศรษฐกิ
จและสั
คมอื่นๆ ที่สจ และสั
งผลตอการพั
สังคมดิขจการบริ
ิทัล (Digital
Economy
อ DE) หมายถึ
ง งเศรษฐกิ
งคมทีฒนาทาง
่ใช
เศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และการจางงานที่เพิ่มขึ้น (http://www.mdes.go.th)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หรือเรียกวาเทคโนโลยีดิจิทัล) เปนกลไก
สำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิต การดำเนินธุรกิจ การคา
การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข การบริหารราชการแผนดิน รวมทั้ง
กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมอื่ น ๆ ที่ ส ง ผลต อ การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และการจางงานที่เพิ่มขึ้น (http://
www.mdes.go.th)

2. มาทําความรูจักกับโลกดิจิทัล 4 ยุค

1. เศรษฐกิจดิจิทัลคืออะไร
ตามคํานิยามของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy
หรือ DE) หมายถึง เศรษฐกิจและสังคมที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หรือเรียกวาเทคโนโลยีดิจิทัล )
เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิต การดําเนินธุรกิจ การคา การบริการ การศึกษา การ
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สาธารณสุข การบริหารราชการแผนดิน รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ ที่ส งผลตอการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และการจางงานที่เพิ่มขึ้น (http://www.mdes.go.th)

จิทัล
2.2.มาทํมาทำความรู
าความรูจักกับโลกดิ้ จจั ก
ิทัลกั4บยุโลกดิ
ค

4 ยุค

ระยะหลังมานี้ เราได้ยินคำว่า Thailand 4.0 Digital Thailand และ
Digital 4.0 บ่อยๆ แต่การที่ไทยจะก้าวสู่สังคมและเศรษฐกิจดิจิทัลได้ จำเป็น
ต้องอาศัยการเท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่ แต่เป็นเทคโนโลยี
ที่เราคุ้นเคยกันมานาน ไม่ว่าจะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ต การซื้อขายออนไลน์
การทำธุรกรรมการเงินผ่าน แอปพลิเคชัน การสื่อสารออนไลน์ ฯลฯ ซึ่งกว่าจะ
มาเป็น Digital 4.0 ในปัจจุบัน เราผ่านยุคดิจิทัลใดมาบ้าง
2.1 Digital 1.0 เปิดโลกอินเทอร์เน็ต เป็นช่วงเวลาที่กิจกรรมและการ
ดำเนินชีวิตของผู้คนเปลี่ยนจากออฟไลน์มาเป็นออนไลน์มากขึ้น เช่น การส่ง
จดหมายทางไปรษณีย์ที่เปลี่ยนมาเป็นการส่ง E-mail และอีกหนึ่งตัวอย่างที่
เห็นได้ชัดก็คือการถือกำเนิดของเว็บไซต์ที่ทำให้เราเข้าถึงทุกอย่างได้ง่ายขึ้น
ทั่วถึงมากขึ้น และมีการอัปเดตรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้
ส่งผลกระทบครั้งใหญ่และเป็นวงกว้าง ทำให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ สะดวก
และรวดเร็ ว มากขึ้ น เริ่ ม มี กิ จ กรรมเชิ ง พาณิ ช ย์ แ ละโฆษณาผ่ า นเครื่ อ งมื อ
ออนไลน์ เสมือนกับมีหน้าร้านที่ทุกคนบนโลกจะเห็นเราได้ง่ายขึ้น
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2.2 Digital 2.0 ยุคโซเชียลมีเดีย เป็นยุคที่ผู้บริโภคเริ่มสร้างเครือข่าย
ติดต่อสื่อสารกันในโลกออนไลน์ เครือข่ายสังคมนี้เริ่มจากการแชทกับเพื่อน
สมาคม ฯลฯ ซึ่งจากกลุ่มเล็กๆ ของผู้คนที่ต้องการความสะดวกสบายในการ
ติดต่อสื่อสารนี้เริ่มมีการพัฒนาและขยายวงกว้างไปสู่การดำเนินกิจกรรมในเชิง
ธุรกิจ โดยนักธุรกิจส่วนใหญ่มองว่าโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือเชื่อมต่อและสร้าง
เครือข่ายทางธุรกิจให้กับพวกเขาได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยในการพัฒนา
แบรนด์ วัดผลการดำเนินธุรกิจ และส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ เสมือนว่า
โซเชียลมีเดียเป็นกระบอกเสียง และเป็นเวทีเสนองานของนักธุรกิจสู่สายตา
ชาวโลกเป็นอย่างดี และหากมองในมุมของผู้บริโภคเครื่องมือโซเชียลยังสามารถ
เป็นอำนาจในการต่อรองของผู้บริโภคที่กำลังตัดสินใจเลือกสินค้าและบริการได้
อีกด้วย เนื่องจากมีตัวเลือกและร้านค้าให้เห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจมากขึ้น
2.3 Digital 3.0 ยุคแห่งข้อมูลและ Big Data เป็นยุคแห่งการใช้ข้อมูล
ให้เป็นประโยชน์ การเติบโตของโซเชียลมีเดีย และ E-Commerce จากยุค
Digital 2.0 ทำให้เกิดการขยายของข้อมูลอย่างมหาศาล ทุกแพลตฟอร์มไม่ว่า
จะเป็นสื่อโซเชี่ยล เว็บเบราวเซอร์ รวมถึงธุรกิจธนาคาร โลจิสติกส์ ประกันภัย
ฯลฯ ต่ า งมี ข้ อ มู ล ไหลเข้ า ออกเป็ น จำนวนมากในแต่ ล ะวั น และเริ่ ม มี ก าร
นำข้อมูลเหล่านัน้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ข้อมูลถูกนำมาประมวลผล วิเคราะห์ถงึ
ความต้องการของผู้บริโภค เพื่อสร้างสินค้าและบริการที่จะสามารถตอบสนอง
โจทย์ของลูกค้าได้ ในยุคนี้ทุกองค์กรต่างเห็นความสำคัญของการนำ Big Data
มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่การนำ Big Data มาตอบสนองอย่าง Real
Time จำเป็นต้องอาศัยระบบ Cloud Computing เข้ามาช่วยอำนวยความ
สะดวก จัดเก็บข้อมูล เลือกทรัพยากรตามการใช้งาน และทำให้เราสามารถ
เข้าถึงข้อมูลบน Cloud ได้จากทุกที่ ผูใ้ ช้ทกุ คนสามารถเข้าถึงระบบข้อมูลต่างๆ
ผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถจัดการ บริหารข้อมูล และแบ่งปันข้อมูลกับผู้อื่น
ลดต้นทุนและความยุ่งยากเพื่อโฟกัสกับงานหลัก เพิ่มความเร็วในการบริการ
และการทำธุรกิจได้มากขึ้น นอกจากนี้ Big Data ยังสามารถนำมาต่อยอด
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โดยการคิดค้น เฟ้นหา และประยุกต์ใช้ข้อมูล พัฒนาเป็นแอปพลิเคชันที่ให้
ความสะดวกสบายแก่ผู้บริโภคผ่านทางสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้อีกด้วย
2.4 Digital 4.0 เมื่อเทคโนโลยีมีมันสมอง เป็นยุคที่ความฉลาดของ
เทคโนโลยีจะทำให้อุปกรณ์ต่างๆ สื่อสารและทำงานกันเองได้อย่างอัตโนมัติ
เทคโนโลยีในสามยุคแรกเป็นเทคโนโลยีทชี่ ว่ ยเหลือ อำนวยความสะดวก หยิบจับ
คำนวณ และประมวลผลให้มนุษย์ เปรียบเสมือนเป็นแขน ขา แต่ยังไม่มีสมอง
เป็นของตัวเอง ในยุค Digital 4.0 นี้ เทคโนโลยีถูกนำมาพัฒนาต่อยอด เพื่อลด
บทบาทของมนุษย์ในส่วนที่ไม่จำเป็น และเพิ่มศักยภาพของมนุษย์ในด้านการ
ใช้ความคิดเพื่อข้ามขีดจำกัดและสร้างสรรค์พัฒนาสิ่งใหม่ๆ โดยใช้ชื่อยุคนี้ว่า
Machine-to-Machine เช่น การที่เราสามารถเปิด-ปิดหรือสั่งงานอื่นๆ กับ
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านจากที่ใดก็ได้ผ่านแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องเดินไปกดสวิตช์
หรือการที่เราเพียงพูดคำว่า “Capture” กับแอปพลิเคชันถ่ายภาพในโทรศัพท์
โทรศัพท์ก็จะถ่ายรูปให้เราอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องพยายามกดถ่ายเองอีกต่อไป
หรือแม้แต่เทคโนโลยี Simulation จำลองสถานการณ์เสมือนจริง สำหรับใช้
ในการฝึกอบรมพนักงานโดยไม่ต้องเดินทางไปถึงสถานที่จริง หรืออาจใช้เป็น
สื่อการเรียนรู้แบบ Interactive ก็ได้

3. ตัวอย่างการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งานในต่างประเทศ
3.1 Electronic Shelf Labels หรือ ป้ายแสดงราคาอิเล็กทรอนิกส์
ถูกพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการร้านค้าขนาดใหญ่
ที่จำเป็นต้องมีการติดป้ายแสดงราคาให้ลูกค้าทราบตามกฎหมาย และมีการ
ปรับเปลี่ยนราคารวมถึงโปรโมชันอยู่เสมอ โดยช่วยลดการใช้พนักงานในการ
เปลีย่ นป้ายราคา ลดการสูญเสียเวลาและทรัพยากร และลดข้อผิดพลาดเกีย่ วกับ
การแสดงราคาและข้อมูลสินค้าได้เป็นอย่างมาก ปัจจุบันมีการนำไปใช้แล้วใน
หลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น ฯลฯ

3. ตัวอยางการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชงานในตางประเทศ
3.1 Electronic Shelf Labels หรือ ปายแสดงราคา อิเล็กทรอนิกส ถูกพัฒนาเพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูประกอบการรานคาขนาดใหญ ที่จําเปนตองมีการติดปายแสดงราคาใหลูกคาทราบตา มกฎหมาย
และมีการปรับเปลี่ยนราคารวมถึง โปรโมชั่นอยูเสมอ โดยชวยลดการใชพนักงานในการเปลี่ยนปายราคา ลดการ
สูญเสียเวลาและทรัพยากร และลดขอผิดพลาดเกี่ยวกับการแสดงราคาและขอมูลสินคาไดเปนอยางมาก ปจจุบันมี89
การนําไปใชแลวในหลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุน ฯลฯ

3.2 Self-Driving Car หรือรถยนตขับเคลื่อนอัตโนมัติ เปนนวัตกรรมที่บูรณาการเทคโนโลยี 4 ชนิด เขา
ดวยกัน ไดแก
3.2 -Self-Driving
หรืออนตาของรถยนต
รถยนต์ขับทเคลื
โนมัอมรอบๆ
ติ เป็นตัวนวั
กรรมทีที่ ่
Computer Vision ซึCar
่งเปรียบเสมื
ี่ทําให่อรนอั
ับรูสิ่งตแวดล
ได ต
เทคโนโลยี
ก็มีตั้งแตการติดตั้งกลองถา4ยภาพ
ยงเพื
บูรใชณาการเทคโนโลยี
ชนิการใช
ดเข้าคด้ลื่นวเสียกั
น่อตรวจจั
ได้แก่บวัตถุรอบๆ ในลักษณะเดียวกับเรดาร และการใช
เลเซอร
Computer
ซึ่งเปรียบเสมื
อนตาของรถยนต์
ที่ททีำให้
รับรู้
--Deep
Learning ซึ่งเปรีVision
ยบเสมือนสมองของรถยนต
ไรคนขั
บ โมเดล Deep Learning
่ถูกเทรนด
ะทําหนาที่วิเตั
คราะห
องถนนทเชี่ใช้
น กการตรวจจั
บผูใชทางเท
า การ
สิ่งมาอย
แวดล้างดีอจมรอบๆ
วได้สภาพบนท
เทคโนโลยี
็มีตั้งแต่บเลนในการขั
การติดตับ้งรถกล้การตรวจจั
องถ่ายภาพ
การใช้
ระบุปายและสัญญาณไฟจราจร ความเหมาะสมในการเรงเครื่องหรือเบรก ฯลฯ เรียกไดวาเปนสวนที่เปนพื้นฐาน
คลืของการตั
่นเสียงเพื
่อตรวจจับวัตถุรอบๆ ในลักษณะเดียวกับเรดาร์ และการใช้เลเซอร์
ดสินใจของรถยนต
Deep
ซึ่งเปรี
ร้คนขับา
--Robotic
ซึ่งคอLearning
นขางตรงไปตรงมาและถื
อเปยนบเสมื
สวนที่สําอ
คัญนสมองของรถยนต์
อยางยิ่ง โดยเปนการแปลงสัญไญาณไฟฟ
จากคําสั่งที่ประมวลผลมาแลวใหกลายเปนคําสั่งที่ใชกับเครื่องยนตและสวนตางๆ ของรถยนต
โมเดล
Deep
Learning ที่ถูกเทรนด์มาอย่างดีจะทำหน้าที่วิเคราะห์สภาพบน
- Navigation ซึ่งเทคโนโลยีการนําทางเปนทั้งสวนหนึ่งของการวิเคราะหสภาพแวดลอมจากขอมูล
ท้อแผนที
งถนน
เช่น การตรวจจั
บรถ่อนของรถยนต
การตรวจจับผู้ใช้ทางเท้า การระบุ
่ การประมวลผล
และการตัดสิบนเลนในการขั
ใจเสนทางการขับเคลื
การทํางานโดยทั่วไปของรถยนตไรคนขับจะอาศัยการรับขอมูลผานทางกลองหรือคลื่นเสียงแลวนํามาประมวลผล
ดวย Deep Learning กอนจะนําคําตอบจาก Deep Learning ไปเปลี่ยนเปนคําสั่งในการขับเคลื่อนรถยนตตอไป
ซึ่งปจจุบันจีนไดมีการนําเทคโนโลยี รถยนตขับเคลื่อนอัตโนมัติ ดังกลาวไปทดลองใช กับรถโดยสารสาธารณ ะและ
รถไฟฟาใตดินแลว และในอนาคตหาก รถยนตทุกคันบนทองถนนใชเทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโนมัติทั้งหมด ระบบ
ควบคุมการจราจรอยางมีประสิทธิภาพและการขับขี่อยางปลอดภัยก็จะทํางานไดอยางสมบูรณ
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ป้ายและสัญญาณไฟจราจร ความเหมาะสมในการเร่งเครื่องหรือเบรก ฯลฯ
เรียกได้ว่าเป็นส่วนที่เป็นพื้นฐานของการตัดสินใจของรถยนต์
- Robotic ซึง่ ค่อนข้างตรงไปตรงมาและถือเป็นส่วนทีส่ ำคัญอย่างยิง่
โดยเป็นการแปลงสัญญาณไฟฟ้าจากคำสั่งที่ประมวลผลมาแล้วให้กลายเป็น
คำสั่งที่ใช้กับเครื่องยนต์และส่วนต่างๆ ของรถยนต์
- Navigation ซึ่งเทคโนโลยีการนำทาง เป็นส่วนหนึ่งของการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมจากข้อมูลแผนที่ การประมวลผล และการตัดสินใจ
เส้นทางการขับเคลื่อนของรถยนต์
การทำงานโดยทั่วไปของรถยนต์ไร้คนขับจะอาศัยการรับข้อมูลผ่านทาง
กล้องหรือคลื่นเสียงแล้วนำมาประมวลผลด้วย Deep Learning ก่อนจะนำ
คำตอบจาก Deep Learning ไปเปลี่ยนเป็นคำสั่งในการขับเคลื่อนรถยนต์ต่อไป
ซึ่ ง ปั จ จุ บั น จี น ได้ มี ก ารนำเทคโนโลยี ร ถยนต์ ขั บ เคลื่ อ นอั ต โนมั ติ ดั ง กล่ า วไป
ทดลองใช้กับรถโดยสารสาธารณะและรถไฟฟ้าใต้ดินแล้ว และในอนาคตหาก
รถยนต์ ทุ ก คั น บนท้ อ งถนนใช้ เ ทคโนโลยี ขั บ เคลื่ อ นอั ต โนมั ติ ทั้ ง หมด ระบบ
ควบคุมการจราจรอย่างมีประสิทธิภาพและการขับขี่อย่างปลอดภัยก็จะทำงาน
ได้อย่างสมบูรณ์

4. การพัฒนา Smart City
นอกจากการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในภาคสวนตางๆ ของระบบธุรกิจแลว เมื่อมีการพัฒนาระบบบริหาร
ราชการแผนดินเปนรัฐบาลดิจิทัลอยางสมบูรณตามนโยบาย “Smart Government” ภายใตกรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ .ศ. 2554- 2563 (ICT2020) ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 4
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4. การพัฒนา Smart City
นอกจากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในภาคส่วนต่างๆ ของระบบธุรกิจ
แล้ ว เมื่ อ มี ก ารพั ฒ นาระบบบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น เป็ น รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล อย่ า ง
สมบูรณ์ตามนโยบาย “Smart Government” ภายใต้กรอบนโยบาเทคโนโลยี
4. การพัฒนา Smart City
สารสนเทศและการสื่อสารปี พ.ศ. 2554-2563 (ICT2020) ซึ่งสอดคล้องกับ
นอกจากการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในภาคสวนตางๆ ของระบบธุรกิจแลว เมื่อมีการพัฒนาระบบบริหาร
ยุราชการแผ
ทธศาสตร์
ปรัจบิทเปลี
นภาครั
ฐสู่รัฐบาลดิ“Smart
จิทัล Government”
ของแผนพัฒภายใต
นาดิกจรอบนโยบาย
ิทัลเพื่อ
นดินเปทนี่ รั4ฐบาลดิ
ัลอยา่ยงสมบู
รณตามนโยบาย
เทคโนโลยี
่อสาร ระยะ
พ .ศ. 2554- 2563
ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตร
ที่ 4
เศรษฐกิสจารสนเทศและการสื
และสังคม (Digital
Economy)
ทุกเมื(ICT2020)
องในประเทศไทยจะถู
กพัฒนา
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูรัฐบาลดิจิทัล ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) ทุกเมืองใน
เป็น Smart City ในที่สุด
ประเทศไทยจะถูกพัฒนาเปน Smart City ในที่สุด

แนวคิด Smart City หรือเมืองอัจฉริยะ คือ ทิศทางในการพัฒนาเมืองให้
คนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี จากการแก้ปัญหาต่างๆ ช่วยส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
และลดผลกระทบให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งมีหลักการสำคัญ 4 ข้อ ดังนี้
1) มีการใช้ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน อาคาร และสิ่ง
อำนวยความสะดวกในพื้ น ที่ อ ย่ า งเต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ มี ก ารบริ ห ารจั ด การ
พลังงานทั้งภาคการผลิต การส่งจ่าย และการใช้พลังงาน รวมถึงมีการส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ในเมืองนั้นให้เข้มแข็ง
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2) มีความยืดหยุน่ สูง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีง่ า่ ยต่อการเรียนรู้ การใช้งาน
การประยุกต์และปรับเปลี่ยน และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของเมือง
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3) มี ก ารเปิ ด กว้ า งเทคโนโลยี แ ละข่ า วสารข้ อ มู ล แก่ ผู้ ใช้ ใ นทุ ก ระดั บ
ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานภาพ และสามารถปรับปรุงให้เหมาะสมกับความต้องการ
ใช้งานที่แตกต่างกันได้ด้วย
4) มอบคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข และปลอดภัย ให้กับคนในเมือง
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ บ่มเพาะนักธุรกิจ นักพัฒนา เพื่อให้เกิดการพัฒนา
นวัตกรรมด้านต่างๆ อยู่เสมอ
ปัจจุบันหลายประเทศได้มีการพัฒนา Smart City แล้ว เช่น เกาหลีใต้
มาเลเซีย ออสเตรเลีย รวมถึงประเทศไทยเองก็มีโครงการ Smart City นำร่อง
ในจังหวัดภูเก็ตและชลบุรี

5. Smart City สร้าง Smart Life
เมื่อเกิด Smart City ขึ้น คำถามที่ตามมาก็คือประชาชนจะได้ประโยชน์
อะไร เมื่อประเทศไทยกลายเป็นเมืองอัจฉริยะ ผู้คนในสังคมจะมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น หรือเรียกว่ามี Smart Life ซึ่งก็คือรูปแบบการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่
ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตประจำวันและการดำเนินธุรกิจให้มีศักยภาพ
ทันต่อยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการ การขนส่ง การลดต้นทุน และ
การควบคุมผ่านส่วนกลางที่มีประสิทธิภาพและความคล่องตัวสูง ประกอบด้วย
การยกระดับระบบคมนาคมและโลจิสติกส์โดย Intelligent Transport System
และ Traffic Information System การอำนวยความสะดวกทางการเงินและ
ธนาคารโดย mPayment และ FinTech การพัฒนา Smart Gadget และ
Smart Device เพื่อเติมเต็ม Life Style เช่น Smart Watch, Drone การสร้าง
Smart Home หรือบ้านอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่เชื่อมต่อทุกอย่าง
ได้ เ พี ย งปลายนิ้ ว สั ม ผั ส การสร้ า ง Smart Building ที่ เ พิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
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เมื่อเกิด Smart City ขึ้น คําถามที่ตามมาก็คือประชาชนจะไดประโยชนอะไร เมื่อ ประเทศไทย กลายเปน
เมืองอัจฉริยะความปลอดภั
ผูคนในสังคมจะมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หรืและทางเลื
อเรียกวามี Smart
Life ซึ่ง Smart
Lifeวนกลาง
ก็คือรูปแบบการใช
ย ความสะดวกสบาย
อกในการควบคุ
มผ่านส่
ชีวิตของคนรุการทำ
นใหมที่ใชSmart
เทคโนโลยีBusiness
เพื่อเพิ่มคุณเพื
ภาพชี
วิตมประจํ
าวันและการดํ
าเนินธุรกิจเปรี
ใหมยีศบทางธุ
ักยภาพรกิทัจนตอยุคสมัย
่อเสริ
ศักยภาพ
สร้างความได้
ไมวาจะเปนการบริ
ดการ การขนส
ง การลดต
นทุสนามารถทำงานได้
และการควบคุมผงา่านส
ทธิภาพและความ
ลดต้นหทุารจั
น และเพิ
่มความคล่
องตัวให้
ยขึวนกลางที
้นในทุกที่มีป่ทระสิ
ุกเวลา
คลองตัวสูง ประกอบดวย การยกระดับระบบคมนาคมและโลจิสติกสโดย Intelligent Transport System และ
Traffic Information System การอํานวยความสะดวกทางการเงินและธนาคารโดย mPayment และ FinTech
6. การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
การพัฒนา Smart Gadget และ Smart Device เพื่อเติมเต็ม Life Style เชน Smart Watch, Drone การสราง
ดิ จิ ทดั ลิจซึิท่ งัลมีทีก่เชืารเปลี
า งรวดเร็
มามี าง Smart
Smart Home หรือบในยุ
านอัคจทีฉริ่ เ ยทคโนโลยี
ะดวยเทคโนโลยี
่อมตอทุ่ ยกนแปลงอย่
อยางไดเพียงปลายนิ
้วสัมวผัเข้ส าการสร
นธุรยกิจความสะดวกสบาย
สร้างความท้าทายแก่
ปู้ ระกอบการเป็
นอย่ามงมาก
Building ที่เบทบาทสำคั
พิ่มประสิทธิภญาพในการดำเนิ
ความปลอดภั
และ ผทางเลื
อกในการควบคุ
ผานสวนกลาง
การทํา Smart
Business
เพื่อเสริมศักยภาพ สรางความได
เปรียบทางธุ
รกิจ ลดต
่มความคลองตัวให
ภาคอุ
ตสาหกรรมไทยโดยเฉพาะผู
้ประกอบการ
SMEs
ควรรูนทุ้เท่นาและเพิ
ทันเทคโนโลยี
สามารถทํางานไดงายขึ้นในทุกที่ทุกเวลา
6. การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
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เพื่อปรับตัวให้เข้ากับยุคที่ทุกอย่างเป็น 4.0 โดยใช้ Digital Transformation
เป็นเครื่องมือ
6.1 Digital Transformation คืออะไร 
Digital Transformation คือ การเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและนำ
เทคโนโลยีในยุ
มาใช้
ในธุรกิดจิจิทในยุ
ดิจิท่ยัลนแปลงอย
ตั้งแต่างรวดเร็
การวางรากฐาน
าหมาย
คที่เทคโนโลยี
ัลซึ่งมีคการเปลี
วเขามามีบทบาทสําคัเป้
ญในการดํ
าเนินธุรไปจนถึ
กิจ สราง ง
ความทน
าทายแก
ระกอบการเป
SMEs บ
ควรรู
การดำเนิ
ธุรกิผจูปและส่
งต่อนอยคุาณงมาก
ค่าภาคอุ
ให้แตก่สาหกรรมไทยโดยเฉพาะ
ผู้บริโภค ไม่เพีผูยประกอบการ
งแต่ภาคปฏิ
ัติเเทท่าาทันนั้น
เทคโนโลยีเพื่อปรับตัวใหเขากับยุคที่ทุกอยางเปน 4.0 โดยใช Digital Transformation เปนเครื่องมือ
ที่จะต้องมีก6.1ารเปลี
นแปลงครั้งคืใหญ่
Digital ่ย
Transformation
ออะไร บุคลากรทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับผู้บริหาร
Transformation คือ การเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและนําเทคโนโลยีมาใชในธุรกิจในยุค
ไปจนถึ
งพนักDigital
งานตำแหน่
งล่างสุดจะต้องมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงด้าน
ดิจิทัล ตั้งแตการวางรากฐาน เปาหมาย ไปจนถึงการดําเนินธุรกิจและสงตอคุณคาใหแกผูบริโภค ไมเพียงแตภาค
วัฒนธรรมองค์
ปรับ่ยนแปลงครั
ตัวไปสู้งใหญ
่ยุค 4.0
นี้ดกภาคส
้วย วเพื
นบการเพิ
่มศักงยภาพให้
ปฏิบัติ เทานั้น ที่จกะตรเพื
องมีก่อารเปลี
บุคลากรทุ
น ตั่อ
้งแตเป็ระดั
ผูบริหารไปจนถึ
พนักงาน
ตําแหนงลางสุดจะตองมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงดานวัฒนธรรมองคกรเพื่อปรับตัวไปสูยุค 4.0 นี้ดวย เพื่อ เปน
องค์กการเพิ
รสามารถแข่
งขันในยุคที่มีการแข่งขันสูงได้
่มศักยภาพใหองคกรสามารถแขงขันในยุคที่มีการแขงขันสูงได

6.2 การปรับตัวของภาคธุรกิจในประเทศ

6.2 การปรั
บ่ยตันแปลงประสบการณ
วของภาคธุรใกิหกจับในประเทศ 
1) การเปลี
ผูบริโภค โดยเริ่มจากการพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห
ผูบ1)
ริโภค นอกเหนื
อ
จากการแบ
ง
กลุ
ม

ลู
ก
ค
า
ตามพื
น
้
ที
่
อายุ ระดับใการศึ
าคัญกั่ มบพฤติ
กรรม
การเปลี่ ย นแปลงประสบการณ์
ห้ กกั บษาผูรายได
้ บ ริ โมาให
ภคความสํ
โดยเริ
จากการ
การซื้อสินคา ความตองการ ความสนใจ เทรนด โปรโมชั่น และราคา เพื่อกําหนดกลยุทธการทํา CRM (Customer
พัฒนาความสามารถในการวิ
เคราะห์
ผู้บริโภคงใจในการซื
นอกเหนื
จากการแบ่งบกลุ
่มลูกละค้า
Relationship Management) สรางความพึ
งพอใจและแรงจู
้อสินคอ
าตามความชอบของผู
ริโภคแต
คน
รวมถึ
ง
การนํ
า
เอาอุ
ป
กรณ
ส
อ
่
ื
สารต
า
งๆ
เช
น
iPad
มาใช
เ
พื
อ
่
อํ
า
นวยความสะดวกให
แ
ก
ผ

ู
บ
ริ
โ
ภคด
ว
ย
ตามพื้นที่ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ มาให้ความสำคัญกับพฤติกรรมการซื้อ
2) การเปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินธุรกิจ ถึงแมวาการสรางประสบการณที่พึงพอใจใหกับผูบริโภคในยุค
สินค้าดิจความต้
เทรนด์
เพืางานให
อ่ กำหนดกลยุ
ิทัลจะเปนสิอ่งทีงการ
่มองเห็นความสนใจ
ไดอยางเปนรูปธรรมมาก
ที่สุดโปรโมชั
แตการปรับนเปลีและราคา
่ยนกระบวนการทํ
สอดคลองกับ ทธ์
การทำ CRM (Customer Relationship Management) สร้างความพึงพอใจ
และแรงจู ง ใจในการซื้ อ สิ น ค้ า ตามความชอบของผู้ บ ริ โ ภคแต่ ล ะคน รวมถึ ง
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การนำเอาอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ เช่น iPad มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่
ผู้บริโภคด้วย
2) การเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินธุรกิจ ถึงแม้ว่าการสร้างประสบการณ์
ที่พึงพอใจให้กับผู้บริโภคในยุคดิจิทัลจะเป็นสิ่งที่มองเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม
มากที่สุด แต่การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี
ใหม่ๆ สร้างความสัมพันธ์กับพนักงาน และสร้างระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน
ก็สามารถช่วยให้บริษัทได้รับผลประโยชน์อย่างมากเช่นกัน
3) การเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล ผู้ประกอบ
ธุรกิจไม่เพียงแต่จะต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานในแต่ละภาคส่วนเท่านั้น แต่ยังจะ
ต้องกำหนดแบบแผนการทำงานภายในบริษัท ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนธุรกิจ
ให้ก้าวไปสู่ยุคดิจิทัล หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนิน
ธุรกิจ เช่น Big C เริ่มมีบริการรับสั่งซื้อสินค้าออนไลน์และจัดส่งให้ถึงบ้าน
Garmin มี ก ารพั ฒ นาสายรั ด ข้ อ มื อ ที่ มี GPS และสามารถติ ด ตามผลการ
ออกกำลังกายได้ ฯลฯ
6.3 ความสำคัญของ Digital Transformation 
ปัจจุบนั เราอยูใ่ นโลกทีเ่ ทคโนโลยีมเี ข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวติ
เห็นได้จากพฤติธรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งการซื้อของ การทำธุรกรรม
ทางการเงิน การใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ ฯลฯ หากธุรกิจไม่ปรับตัวให้
เข้ากับยุคสมัย จะแข่งขันในตลาดได้ยาก ในขณะเดียวกันการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบุคลากรก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามและควรทำอย่างต่อเนื่องด้วย
6.4 การเริ่มต้นทำ Digital Transformation 
1) กำหนดกระบวนการทางธุรกิจใหม่ โดยปรับปรุงกระบวนการทาง
ธุรกิจที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้นควบคู่ไปด้วย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้สามารถ
เป็นได้ทั้งระบบดำเนินการทั้งหมด หรืออาจเริ่มจากสิ่งที่สามารถทำได้ง่ายก่อน
เช่น การปรับเปลี่ยนช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า ฯลฯ
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2) ระบุเทคโนโลยีหลักที่สำคัญ ปัจจุบันมีเทคโนโลยีจำนวนมากที่เรา
สามารถนำมาปรับใช้กับธุรกิจได้ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องใช้ทุก
เทคโนโลยีที่มี แต่ควรเลือกเฉพาะเทคโนโลยีที่จะช่วยสนับสนุนเป้าหมายและ
ไอเดียทางธุรกิจ ซึ่งการนำสิ่งที่เหมาะสมกับธุรกิจมาปรับใช้จะทำให้ผลที่ออกมา
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3) สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเพื่อดึงดูดกลุ่มคนที่มีศักยภาพ เนื่องจาก
การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้บรรลุผลจำเป็นจะต้องมีพนักงานที่
มีความสามารถและพร้อมที่จะนำไอเดียไปทำให้เกิดผลสำเร็จได้จริง การพัฒนา
องค์ ก รให้ มี เ สน่ ห์ เ พี ย งพอที่ จ ะดึ ง ดู ด คนเก่ ง และดี เข้ า มา และรั ก ษากลุ่ ม คน
เหล่านั้นไว้ รวมถึงพัฒนากลุ่มคนดังกล่าวให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นเรื่อยๆ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง
4) กำหนด Roadmap ในการทำ Digital Transformation ให้ชัดเจน
และควรทำทีละขั้นตอน โดยเริ่มจากการทดสอบสมมุติฐานในระดับเล็กๆ ก่อน
ที่จะดำเนินการทั้งหมด
5) กำหนด KPI เนือ่ งจากแผนงานไม่สามารถสมบูรณ์ได้หากไม่มเี ป้าหมาย
จึงควรมีการตั้ง KPI เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแผนงาน และใช้เป็นแนวทาง
ในการตัดสินใจในอนาคต ซึ่งการตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนและชาญฉลาดจะช่วย
เป็นแนวทางให้การปฏิบัติการเป็นไปอย่างเหมาะสม

7. โมเดลธุรกิจในปัจจุบัน
ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือสนับสนุนการทำงาน
เช่นที่ผ่านมาในอดีต แต่กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตและการทำงาน
ของผู้คนในสังคม ธุรกิจที่สามารถปรับตัวและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัล
ได้อย่างเหมาะสมและสูงที่สุดคือธุรกิจที่จะสามารถอยู่รอดและเติบโตได้ต่อไป
โดย Mega Trend ธุรกิจที่เข้ามาแทนที่สินค้าและบริการแบบเดิมๆ ในปัจจุบัน
ได้แก่
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ปจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลไมไดเปนเพียงแคเครื่องมือสนับสนุนการทํางานเชนที่ผานมาในอดีต แตกลายมา
เปนสวนหนึ-่งของการดํ
วิตและการทํางานของผู
คนในสั้องคม
ธุรกิจที่สามารถปรั
และใชาปนเทคโนโลยี
ระโยชนเทคโนโลยี
DigitalารงชีContent
ที่พัฒนาเนื
หาตอบโจทย์
ผู้บบริตัโวภคผ่
ดิจิทัลไดอยางเหมาะสมและสูงที่สุดคือธุรกิจที่จะสามารถอยูรอดและเติบโตไดตอไป โดย Mega Trend ธุรกิจที่เขา
ดิจิทัล ทั้งข้อมูล ข่าวสาร สาระ และความบันเเทิง
มาแทนที่สินคาและบริการแบบเดิมๆ ในปจจุบัน ไดแก
- E-Commerce
การขายสิ
นค้ผาูบและบริ
การผ่านช่
ต และ
- Digital
Content ที่พัฒนาเนื
้อหาตอบโจทย
ริโภคผานเทคโนโลยี
ดิจิทอัลงทางอิ
ทั้งขอมูลนขเทอร์
าวสารเน็
สาระ
ความบันเเทิ-ง E-Tourism กลุ่มเว็บไซต์ แอปพลิเคชันต่างๆ ที่รับจองตั๋วเดินทาง
- E-Commerce การขายสินคาและบริการผานชองทางอินเตอรเน็ต
โรงแรม
ที่พัก และร้านอาหาร ออนไลน์ เช่น Booking.com ฯลฯ
- E-Tourism กลุมเว็บไซต แอพ พลิเคชั่นตางๆ ที่รับจองตั๋วเดินทาง โรงแรม ที่พัก และรานอาหาร
Payment
ระบบการชำระเงินผ่านดิจิทัล
ออนไลน เช-น Digital
Booking.com
ฯลฯ
- Digital
นผาอนดิเนื
จิท่อัลงจากอานิสงส์ของสมาร์ทโฟนที่เข้ามา
ทั้ง 4Payment
กลุ่มธุระบบการชํ
รกิจจะเติาระเงิ
บโตต่
ทั้ง 4 กลุมธุรกิจจะเติบโตตอเนื่องจากอานิสงสของสมารทโฟนที่เขามาเกี่ยวพันกับชีวิตประจําวันอยางแยกไมออก
เกี่ยวพันกับชีวิตประจำวันอย่างแยกไม่ออก ซึ่งนอกจากช่องทางการทำธุรกิจ
ซึ่งนอกจากชองทางการทําธุรกิจตางๆ รวมถึงโซเชียลมีเดียแลว อีกปจจัยหนึ่งที่เปนแรงผลักดันสําคัญสําหรับธุรกิจ
ต่างๆ
รวมถึงโซเชีงหรืยลมี
อีกปัวยให
จจัธยุรหนึ
่งที่เป็เตินบแรงผลั
นสำคั
ญสำหรับ
SMEs
ก็คือระบบการขนส
อโลจิเสดีติยกแล้
สที่สวามารถช
กิจ SMEs
โตขึ้นไดอยกาดังรวดเร็
ว โดยเฉพาะการ
ขนส
คคล ก็
(Individual
Delivery) ซึ่ง งGrab
วยตอบโจทย
ธุรงกิแบบรายบุ
จ SMEs
คือระบบการขนส่
หรือและ
โลจิLINE
สติกMAN
ส์ที่สสามารถช
ามารถช่
วยให้ธใุรนจุกิดจนี้ไดSMEs
ปจจุบัน ระบบดิจิทัลทั้งหมดนี้แพรอยูในทุกอนูของอากาศรอบตัวเรา จากในอดีตที่ระบบดิจิทัลสามารถ
เติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการขนส่งแบบรายบุคคล (Individual
เขาถึงไดผานระบบสาย ดังนั้น ในชีวิตประจําวันระดับบุคคลและระดับธุรกิจ สามารถที่จะ Access เขาไปเชื่อมตอ
่ง Grab
และ LINE
วยตอบโจทย์ในจุดนี้ได้
เพืDelivery)
่อใชประโยชนแซึละทํ
าธุรกิจจากระบบดิ
จิทัลทุMAN
กพื้นที่ทสามารถช่
ั่วโลก

ปัจจุบัน ระบบดิจิทัลทั้งหมดนี้แพร่อยู่ในทุกอนูของอากาศรอบตัวเรา
จากในอดีตทีร่ ะบบดิจทิ ลั สามารถเข้าถึงได้ผา่ นระบบสาย ดังนัน้ ในชีวติ ประจำวัน
ระดับบุคคลและระดับธุรกิจ สามารถที่จะ Access เข้าไปเชื่อมต่อ เพื่อใช้
ประโยชน์และทำธุรกิจจากระบบดิจิทัลทุกพื้นที่ทั่วโลก
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Be ready for change and innovative disruption
อุตสาหกรรมไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

เกตติวิทย สิทธิสุนทรวงศ

รา สินอุดม
เกตติวิทย สิทคุณธิสอริุนศทรวงศ
Thai
International
Freight
Forwarders
Association
Thai International Freight Forwarders
Association
สํานักงานเศรษฐกิ
จอุตสาหกรรม
1. เศรษฐกิจดิจิทัลคืออะไร

On the Road to Thailand 4.0

กระทรวงอุตสาหกรรม
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So says เศรษฐกิ
Kettivitจ การพั
Sittisoontornwong,
Chief Executive
Officer
Logistics (Leo) and
ฒนาคุณKettivit
ภาพชีวิตของคนในสั
งคม และการจ
างงานทีofChief
่เพิLeo
่มขึ้น Global
(http://www.mdes.go.th)
So
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Executive
Officer of
President of the Thai International Freight Forwarders Association (TIFFA), whose advice
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Kettivit shared his thoughts on organizational management and recipes for success that have
helped Leo to rise to be named the sole winner of the 2016 Excellent Logistics Management
Award (ELMA), in the third-party logistics provider (3PL) category, by the Ministry of
Commerce’s Department of International Trade Promotion (DITP). The award is given to a
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aims to transform the country’s business format from simply
producing and selling goods and services to focusing on added
value and developing innovative products and services. In this fast
changing, unpredictable environment, entrepreneurs – including
those in logistics and freight forwarding – need to know not only
how to rise above the competition, but also how to adapt and
change.
He shared his thoughts on organizational management and
recipes for success that have helped Leo to rise to be named the
sole winner of the 2016 Excellent Logistics Management Award
(ELMA), in the third-party logistics provider (3PL) category, by the
Ministry of Commerce’s Department of International Trade
Promotion (DITP). The award is given to a service provider that
strives for excellence in service management, including assurance
of cargo delivery and service professionalism.
“Our customer surveys have found that clients trust us
because they believe their cargo is in good hands,” He said.
Founded in early 1991 with just 15 staff, Leo grew to become
the country’s leading less-than-container-load (LCL) logistics
service provider in just one year, with a staff of 40. Kettivit attributes
Leo’s fast growth and strength to the fact that it distinguishes its
services from others in the market.
In those days, other companies provided LCL services only
for certain continents and countries, but we provided services to
every continent. In another words, we were a one-stop service
provider.
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Leo continued to grow slowly and expanded its logisticsrelated business in answer to client demands by providing a
comprehensive range of services. In its first year, it operated only
in LCL exports. It began full-container-load (FCL) exports in its
second year and also branched out into imports and sea and air
freight.
He said the turning point that launched the company’s high
growth came when it was appointed ship agent by three shipping
companies. “By being appointed ship agent, we were recognized
for quality service, which helps to build customers’ trust and
confidence,” Kettivit said.
With this mindset and the goal of becoming an all-in-one
service provider, Leo today offers integrated logistics services
involving land transport, sea and air freight, cross-border services,
warehouse distribution and container depots.
With this rate of growth, Leo soon found that recruiting and
maintaining quality staff was a tough task, particularly when it
was determined to deliver a high level of professionalism. The
problem was symptomatic of Thailand’s entire logistics industry,
which faces shortages of manpower. Leo has resorted to in-house
training – the Leo Academy – to ensure that its staff members
are equipped with knowledge on updated logistics laws and
regulations and value-added services, along with a thorough
understanding of the logistics industry in order to provide quality
services. Staff are trained in giving advice to customers to help
them reduce logistics costs and to access information on product
tracking, which receives great feedback from clients.
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“Intensive in-house training is the right path in preparing our
staff for Thailand 4.0 as they are able to provide value-added
services and meet the demands of clients,” he said.
With a rosy future foreseen for e-commerce, Kettivit believes
the business of large-scale shipment of goods could be disrupted,
partly by increasing volumes of transport of small parcels.
However, he has not foreseen any new business platforms for
normal large cargo shipments – of a kind that could create
business disruptions or threaten the survival of existing businesses.
Maybe when more of the younger generation enter the logistics
industry they might be able to create a new platform that helps
to facilitate communications between customers and service
providers, leading to more efficient services.
He admitted that the logistics industry in Thailand faces
relatively high staff turnover compared to that in other industries,
due to work pressure. Although Leo’s staff turnover is about 30
percent per year – which is common for the logistics industry –
Kettivit has decided that his company will join a project of Suan
Sunandha Rajabhat University, by offering 20 bachelor’s degree
scholarships this year to students with outstanding academic merit.
Those who win the scholarships will work three days a week at
Leo while pursuing their degrees. The university’s surveys of
similar scholarships offered by MK restaurant and Central Retail
have found that 90 percent of students end up working for the
donor organizations. “By working part-time with us, we hope the
students will become familiar with our culture of a high level of
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professionalism. Whatever position our staff hold, they work with
discretion and discipline, in line with the company’s system and
direction, which we believe are ingredients for success,” he said.
Kettivit’s style of management is empowerment and delegating
decision-making to more than 40 mid-level executives who have
been with the company for more than 10 years. “By doing that I
have time to look outside, in quest of business opportunities and
to plan for expansion,’’ he said.
In its 27th year this year, Leo Group employs more than 400
staff and is ready for further expansion, not only locally, but
also in emerging ASEAN countries. For the past three years, the
company has been expanding its presence in Myanmar after
establishing Leo Myanmar Logistics in Yangon, which is 80 percent
Thai-owned and 20 percent locally owned. It provides ocean and
air freight as well as road transportation, import-export services
and heavy lifts within Myanmar.
Leo plans to expand its logistics services network into Vietnam,
Indonesia and the Philippines. However, having found difficulty in
recruiting Thai managers and staff for its operation in Myanmar,
Leo will opt for mergers and acquisitions in its expansion strategies
in the next countries. In order to raise capital for mergers and
acquisitions, Leo has been transformed into a public company and
expects to be listed for an initial public offering and trading on the
Stock Exchange of Thailand within 2018.
As president of TIFFA, Kettivit also fills several roles in
helping to drive the development of the country’s overall logistics
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system. In his view, the government has already given it enough
attention and has injected massive amounts of funding into the
development of basic transport infrastructure. It now needs to put
stronger emphasis on “software” by revamping relevant laws and
regulations on logistics that pose obstacles to trade facilitation by
removing unnecessary documentation, procedures and requests
for permission.
After a two year campaign, TIFFA has been able to get the
government agencies to “understand the logistics hub concept”
and agree to amend the Customs Act so that companies can
use Thailand as a logistics hub with fewer restrictions, such as
requirements for licenses from the Food and Drug Administration
and the Thai Industrial Standards Institute, if they keep their goods
in Export Free Zone.
TIFFA has also been lobbying the government to eradicate
taxation inequalities faced by multimodal transport operators
(MTOs). Kettivit said MTOs were instrumental in fueling the growth
of small- and medium-sized enterprise (SME) importers and
exporters because they provided them with bargaining power
against shipping companies and helped them to reduce costs. But
when it came to value-added tax payments, the laws stipulated
that importers and exporters that used shipping-company services
were not required to pay VAT, while those who used MTO had to
pay VAT.
He said that after 23 years of lobbying with several governments,
Deputy Prime Minister Somkid Jatusripitak and Finance Minister
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Apisak Tantivorawong have finally agreed in principle to support
TIFFA’s proposal.
Moreover, on this VAT issue, Kettivit said Thailand could not
compete with Singapore in becoming an ASEAN logistics hub as
long as logistics service providers will have to collect VAT from the
logistics services that are rendered on export or transit movement.
He said Thailand could take advantage of its strategic
location, which was central to most ASEAN countries. But in
illustrating what needs to be done to achieve this, he cited the
example of Sri Lanka, which has a goal of becoming an air-and
sea-freight hub by promoting an export free zone for companies
wanting to export goods to India, the Middle East and Southeast
Asia. In promotional information supplied to businesses, Sri Lanka
claims that if goods are kept in its free zone, exporters will spend
60 percent less in logistics costs than if they were kept in
Singapore and 30 percent less than if they were kept in Dubai.
“This is the type of homework the Thai government must
do if we want to be a logistics hub,” he said.
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Big Data ผูมีรายไดนอย...เทคโนโลยีการคลังเพื่อการยกคนพนจน

ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร และ ดร.กุสุมา คงฤทธิ์

เทคโนโลยีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลสรางโอกาสและความทาทายใหม ๆ ใหกับเศรษฐกิจและสังคม
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยการนําเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาใชเพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มผลงาน และ
สรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคาและบริการตาง ๆ ทําใหเกิดโอกาสทางธุรกิจใหม ๆ มากมายในแทบทุกสาขาเศรษฐกิจ
เทคโนโลยีไมเพียงชวยสรางการเติบโตใหกับระบบเศรษฐกิจเทานั้น แตเทคโนโลยียังสามารถสรางโอกาสและ
ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมไดอีกดวย เทคโนโลยีหนึ่งที่จะชวยลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม
สําหรับประเทศไทยก็คือ การมี Big Data และ Data Analytics ซึ่งจะชวยชี้เปาใหกับภาครัฐในการแกไข
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ดังนั้น การมี
ฐานขอมูลที่ครบถวนสมบูรณ
จนนําไปสูการมี Big Data ผูมีรายไดนอย จึงเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพ
1. โครงการลงทะเบี
การแหงรัฐ...จุดเริ่มตน Big Data ผูมีรายไดนอย
เพื่อตอสูกับปญหาความยากจนและความเหลื
่อมล้ําที่เรื้อรัยงนเพื
อยูค่อูกสวั
ับสัสงดิคมไทยมายาวนาน
ดังนั้น บทความนี้จะขอนําเสนอแนวทางการพัฒนา Big Data ผูมีรายไดนอย ซึ่งเปนการสราง
เทคโนโลยีทางการคลังในการระบุกลุมเปาหมายและมาตรการเพื่อลดความยากจนอยางตรงจุ
ด (Targeted
1
Poverty Alleviation) โดยมุงเนนที่การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ
ซึ่งเปนจุดเริ่มตนทีท่ ําใหภาครัฐมีขอมูลเชิงลึกของผูมีรายไดนอยที่จะนําไปสูการออกแบบนโยบายในลักษณะ
เฉพาะเจาะจง (Precision Policy) เพื่อลดความยากจน

เทคโนโลยี ใ นยุ ค เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล สร า งโอกาสและความท า ทายใหม ๆ
ใหกับเศรษฐกิจและสังคม การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยการนำเอา
เทคโนโลยีดิจิทัลเขามาใชเพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มผลงาน และสรางมูลคาเพิ่มให
แกสินคาและบริการตางๆ ทำใหเกิดโอกาสทางธุรกิจใหมๆ มากมายในแทบทุก
สาขาเศรษฐกิจ เทคโนโลยีไมเพียงชวยสรางการเติบโตใหกับระบบเศรษฐกิจ
เทานั้น แตเทคโนโลยียังสามารถสรางโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได
อีกดวย เทคโนโลยีหนึ่งที่จะชวยลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
สำหรับประเทศไทยก็คือ การมี Big Data และ Data Analytics ซึ่งจะชวยชี้
เปาใหกับภาครัฐในการแกไขปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ
ที่ผานมา ภาครัฐใชงบประมาณจำนวนมากเพื่อแกไขปญหาความยากจน
และสนับสนุนสวัสดิการสังคมตลอดชวงชีวิตตั้งแตเกิดจนตาย ไมวาจะเปน
สวัสดิการสำหรับเด็กและครอบครัว สวัสดิการดานการศึกษา สวัสดิการดาน
สุขภาพ สวัสดิการคนพิการ สวัสดิการผูดอยโอกาส และสวัสดิการผูสูงอายุ
1. โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ...จุดเริ่มตน Big Data ผูมีรายไดนอย
1
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เป็นต้น อย่างไรก็ดี การกำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาความยากจนและ
สนับสนุนสวัสดิการสังคมต่างๆ ยังคงมีข้อจำกัดและอาจไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย
เนือ่ งจากข้อมูลทีจ่ ำเป็นสำหรับการกำหนดนโยบายกระจัดกระจายอยูห่ ลายแห่ง
อีกทัง้ รูปแบบของกลไกในการให้ความช่วยเหลือมักไม่เฉพาะเจาะจงและครอบคลุม
กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์จำนวนมาก ทั้งที่จำเป็นต้องช่วยเหลือและที่สามารถพึ่ง
ตนเองได้ ดังนั้น การมีฐานข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ จนนำไปสู่การมี Big Data
ผู้มีรายได้น้อย จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพ
เพื่อต่อสู้กับปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำที่เรื้อรังอยู่คู่กับสังคมไทย
มายาวนาน
ดังนั้น บทความนี้จะขอนำเสนอแนวทางการพัฒนา Big Data ผู้มีรายได้
น้อย ซึ่งเป็นการสร้างเทคโนโลยีทางการคลังในการระบุกลุ่มเป้าหมายและ
มาตรการเพื่อลดความยากจนอย่างตรงจุด (Targeted Poverty Alleviation)
โดยมุง่ เน้นทีก่ ารเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงโครงการลงทะเบียนเพือ่ สวัสดิการ
แห่งรัฐ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ภาครัฐมีข้อมูลเชิงลึกของผู้มีรายได้น้อยที่จะ
นำไปสู่การออกแบบนโยบายในลักษณะเฉพาะเจาะจง (Precision Policy) เพื่อ
ลดความยากจน

1. โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ...จุดเริ่มต้น
Big Data ผู้มีรายได้น้อย
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 เป็นจุดสำคัญของ
การปฏิรูปการดำเนินนโยบาย การจัดสรรสวัสดิการของประเทศไทย เนื่องจาก
สามารถระบุตัวตนของผู้มีรายได้น้อยได้ และสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับ
การจัดสวัสดิการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการ
ความช่วยเหลือจากภาครัฐ ซึ่งโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560
ทำให้รัฐบาลมีข้อมูลเชิงลึกของผู้มีรายได้น้อยมากถึง 11.4 ล้านคน
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ในระยะแรกได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบของการสนับสนุน
ค่าครองชีพผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อย่างไรก็ดี การดำเนินการช่วยเหลือ
ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเพียงการช่วยเหลือในระยะเริ่มต้น เป็นเพียงการ
บรรเทาปัญหา ซึ่งเปรียบเสมือนการ “ให้ปลา” แก่ประชาชน ซึ่งไม่อาจใช้เป็น
แนวทางในการแก้ ปั ญ หาความยากจนอย่ า งยั่ ง ยื น ได้ ทั้ ง นี้ การทำให้ ค วาม
ยากจนหมดไปจากประเทศไทยควรเริ่มจาก การค้นหาถึงที่มาหรือสาเหตุของ
ปัญหาหรือภาวะความยากจนที่เกิดขึ้นแล้วมุ่งสร้างโอกาสเป็นรายบุคคล โดย
การ “ให้เบ็ด” และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาหรือการให้ความช่วยเหลือสามารถ
กระทำได้อย่างตรงจุด และสอดคล้องกับความจำเป็นของแต่ละบุคคล กระทรวง
การคลังและหน่วยงานพันธมิตรจึงเห็นควรให้มีมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ) ซึ่งเป็นการแก้ไข
ปัญหาความยากจนระยะที่ 2 ต่อจากการให้เงินช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ
“มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” มุ่งเน้นการ
พัฒนาที่ตรงตามความจำเป็น และความประสงค์ของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
แต่ละราย (Personalized Plan) โดยส่งเสริมให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีการ
พัฒนาตนเอง ผ่านการสนับสนุนใน 4 มิติ ได้แก่
(1) การมีงานทำ ทั้งการประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม และนอก
ภาคเกษตรกรรม (ทำงานมีนายจ้าง และการประกอบอาชีพอิสระ)
(2) การฝึกอบรมอาชีพและการศึกษา การฝึกอบรมอาชีพสามารถ
ทำได้ทั้งการฝึกทักษะใหม่และการฝึกทักษะซ้ำ (Retraining) เพื่อให้มีระดับ
ทักษะสูงขึ้น สำหรับรองรับตลาดแรงงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
รวมถึงการให้โอกาสในการเข้ารับการศึกษาในระดับต่างๆ
(3) การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ มีแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ที่ประสงค์
ขอสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและพัฒนาตนเอง รวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้
นอกระบบอย่างบูรณาการและเข้มข้น
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(4) การเข้าถึงสิ่งจำเป็นพื้นฐาน เช่น ที่อยู่อาศัย ที่ดินทำกิน การออม
เพื่อการเกษียณอายุ ประกันอุบัติเหตุรายย่อย เป็นต้น
แนวทางการสนับสนุนดังกล่าวข้างต้นจะช่วยให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐสามารถมีงานทำ มีรายได้เป็นของตนเอง และนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้
ในอนาคต โดยไม่ต้องคอยรอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลดังเช่นที่ผ่านมา
หรือเปรียบเสมือนกับ “การให้เบ็ดพร้อมทั้งสอนให้ตกปลาแทนการให้ปลา”
แก่ ป ระชาชน นอกจากนี้ ด้ ว ยเหตุ ที่ ปั ญ หาของประชาชนแต่ ล ะคนมี ค วาม
แตกต่างกัน การแก้ไขปัญหาก็ควรแตกต่างกันด้วย การดำเนินงานจึงมีผู้ดูแล
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Account Officer: AO) เพื่อทำหน้าที่ดูแล ให้
คำปรึกษา และติดตามผลการพัฒนาของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นรายบุคคล
อีกทั้งยังมุ่งเน้นที่การบูรณาการทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้
การประเมินและวัดผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินมาตรการต้องเป็นรูปธรรม นั่นคือ
การที่ประชาชนจากเดิมไม่มีรายได้ กลับมามีรายได้ หรือจากเดิมมีรายได้อยู่
น้อย กลับมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ภายหลังจากการเข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯ จากลักษณะข้างต้น มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ จึงถือเป็นอีกหนึ่ง
มาตรการที่เป็นมิติใหม่ของการออกแบบ และการดำเนินนโยบายเพื่อการแก้ไข
ปัญหาให้แก่ประชาชน
จะเห็นได้ว่า ในเบื้องต้นเงื่อนไขในการลงทะเบียนและการติดตามความ
สำเร็จของการดำเนินมาตรการพัฒนาคุณภาพฯ ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่การวัด
รายได้ เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลและประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรม
แต่นอกจากตัวชี้วัดเรื่องรายได้แล้ว ตัวชี้วัดทางด้านอื่นๆ ของผู้มีบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน เช่น รายจ่าย เงินออม การศึกษา สุขภาพ
สุขภาวะ ที่อยู่อาศัย โครงสร้างพื้นฐานในชุมชน สภาพแวดล้อม การมีส่วนร่วม
ในชุมชน เป็นต้น เนื่องจากการวัดความยากจนสามารถมองได้ในหลายมิติ
ดังนั้น การพัฒนาฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยที่ประกอบด้วยตัวชี้วัดในหลายมิติจึง
มีความสำคัญ เพื่อให้การแก้ปัญหาความยากจนครบถ้วนในทุกมิติ
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2. แนวทางการพัฒนา Big Data ผู้มีรายได้น้อย
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ทำให้ภาครัฐมีเหมือง
ข้อมูล (Data Mine) “ระดับบุคคล” ของผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านคุณสมบัติสัญชาติ
อายุ รายได้ เงิ น ฝาก และที่ อ ยู่ อ าศั ย และที่ ดิ น จากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 11.4 ล้านคน ในเหมืองข้อมูลจัดแบ่งข้อมูลเป็นหมวดหมู่
ต่ า งๆ เช่ น อายุ อาชี พ รายได้ ทรั พ ย์ สิ น ทางการเงิ น และอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
สภาพร่างกาย การศึกษา หนี้สินทั้งในและนอกระบบ ลักษณะการอยู่อาศัย
เป็นต้น และยังจัดเก็บเป็นภูมิภาค จังหวัด อำเภอ และตำบล ทำให้ผู้ออกแบบ
นโยบายสามารถค้นหาจำนวนเป้าหมายเพื่อตอบโจทย์ต่างๆ ได้เป็นรายพื้นที่
และทำให้เราสามารถทราบจำนวนผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนและ
ยังอยู่ในวัยแรงงานในแต่ละจังหวัดได้ เมื่อทราบจำนวนและที่อยู่แล้ว การส่ง
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปหากลุ่มเป้าหมายจึงไม่ใช่เรื่องยาก
แม้วา่ โครงการลงทะเบียนเพือ่ สวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 จะทำให้ทราบถึง
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ย แต่ ก็ ย่ อ มจะมี “ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยตั ว จริ ง ”
บางส่วนที่ตกหล่นจากการลงทะเบียน และได้รับการตรวจสอบ ปัญหานี้เรียกว่า
“Exclusion Error” ขณะเดี ย วกั น ก็ มี ผู้ ที่ ม าลงทะเบี ย นส่ ว นหนึ่ ง ที่ เ ป็ น
“ผู้มีรายได้น้อยตัวปลอม” ปะปนเข้ามาเพราะตรวจสอบคุณสมบัติแล้วผ่าน
ซึ่งปัญหานี้เรียกว่า “Inclusion Error”

เจาหนาที่ลงพื้นที่ไปหากลุมเปาหมายจึงไมใชเรื่องยาก
แมวาโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐป 2560 จะทําใหทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับผูมีรายไดนอย
แตก็ยอมจะมี “ผูมีรายไดนอยตัวจริง” บางสวนที่ตกหลนจากการลงทะเบียน และไดรับการตรวจสอบ ปญหานี้
เรียกวา “Exclusion Error” ขณะเดียวกันก็ มีผูที่มาลงทะเบียนสวนหนึ่งที่เปน “ผูมีรายไดนอยตัว ปลอม”
ปะปนเข
112 ามาเพราะตรวจสอบคุณสมบัติแลวผาน ซึ่งปญหานี้เรียกวา “Inclusion Error”
รูปที่ 1: ปญหา Exclusion Error และ Inclusion Error

ที่มา: จัดทําโดยผูเขียน

รูปที่ 1 ปัญหา Exclusion Error และ Inclusion Error
ที่มา: จัดทำโดยผู้เขียน
3

ในการแก้ปัญหา Exclusion Error และ Inclusion Error นั้น นอกจาก
รัฐบาลจะต้องเพิ่มความเข้มข้นของเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบให้มากขึ้นแล้ว
รัฐบาลจำเป็นต้องยกเครื่องข้อมูลโดยการขยายฐานข้อมูลไปเชื่อมโยงกับข้อมูล
สำคัญๆ หลากหลายรูปแบบ (Variety) ที่เกี่ยวกับผู้มีรายได้น้อยของหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เป็นเจ้าของข้อมูลโดยตรงเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูล (Veracity)
ทำให้ข้อมูลมีจำนวนมากขึ้น (Volume) และสะท้อนปัญหาของผู้มีรายได้น้อย
ชัดเจนและรอบด้าน ซึ่งถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value) และเพิ่มสมรรถนะ
ของข้อมูลผูม้ รี ายได้นอ้ ยให้มพี ลังในการวิเคราะห์มากขึน้ เมือ่ เห็นปัญหาชัดเจนขึน้
การดำเนินมาตรการ และการจัดสวัสดิการเพื่อ “ยกคนพ้นจน” ของผู้กำหนด
นโยบายจึงจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเต็มที่
การเชื่อมโยงข้อมูลผู้มีรายได้น้อยของกระทรวงการคลังจึงมุ่งเน้นไปใน
ด้านต่างๆ 5 ด้าน รวมทั้งสิ้น 10 ฐานข้อมูล ดังนี้
1. ด้านความจำเป็นพืน้ ฐานทัว่ ไป ได้แก่ ข้อมูลความจำเป็นพืน้ ฐาน (จปฐ.)
ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และข้อมูลของคณะกรรมการ
ชนบทแห่งชาติ (กชช. 2ค) ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
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2. ด้านสุขภาพ ได้แก่ ข้อมูลการใช้สทิ ธิในการรักษาพยาบาลของสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
3. ด้านประเภทบุคคล ได้แก่ ข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กแรกเกิดของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
4. ด้ า นการศึ ก ษา ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของสำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลการกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
5. ด้านพฤติกรรมและความต้องการของผู้มีรายได้น้อย ได้แก่ ข้อมูล
โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ข้อมูลการใช้
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และข้อมูลความ
ประสงค์ในการเข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง

: จัดทําโดยผู
เขียน อมูลผู้มีรายได้น้อยของกระทรวงการคลังกับฐานข้อมูลอื่นๆ
รูปที่ที2่มาการเชื
่อมโยงฐานข้
จัดทำโดยผู
ขียนนตองใชทรัพยากรและระยะเวลาจํานวน
อยางไรก็ตาม การเชื่อมโยงฐานขทีอ่มมูลา:จากทุ
กแหลงจํา้เเป

มหาศาล การศึกษาในรายงานนีจ้ ึงเปนการศึกษาในเบื้องตน โดยจะนําเสนอเฉพาะการเชื่อมโยงกับฐานขอมูล
ความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) และขอมูลคณะกรรมการพัฒนาชนบทแหงชาติ (กชช. 2ค) เพื่อเปนแนวทางให
ผูเสนอแนะนโยบายเห็นปญหาในระดับครัวเรือนและชุมชนจากเดิมที่เห็นเฉพาะปญหาระดับบุคคลเทานั้น
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อย่างไรก็ตาม การเชือ่ มโยงฐานข้อมูลจากทุกแหล่งจำเป็นต้องใช้ทรัพยากร
และระยะเวลาจำนวนมหาศาล การศึกษาในรายงานนีจ้ งึ เป็นการศึกษาในเบือ้ งต้น
โดยจะนำเสนอเฉพาะการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
และข้อมูลคณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ (กชช. 2ค) เพื่อเป็นแนวทางให้
ผู้ เ สนอแนะนโยบายเห็ น ปั ญ หาในระดั บ ครั ว เรื อ นและชุ ม ชนจากเดิ ม ที่ เ ห็ น
เฉพาะปัญหาระดับบุคคลเท่านั้น
2.1 การเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ความจำเป็ น พื้ น ฐาน (จปฐ.) และข้ อ มู ล
คณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ (กชช. 2ค)
1) จปฐ. เป็ น ข้ อ มู ล ที่ ใช้ วั ด คุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนไทยระดั บ
ครัวเรือน ครอบคลุม 12.8 ล้านครัวเรือน คิดเป็นจำนวนประชากร 35.9 ล้าน
คน ซึ่งมีการสำรวจล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2560 โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ได้แก่
สุ ข ภาพ สภาพแวดล้ อ ม การศึ ก ษา การมี ง านทำและรายได้ และค่ า นิ ย ม
รวมทั้งหมด 31 ตัวชี้วัด (ตารางที่ 1) ซึ่งเมื่อนำมาผนวกเข้ากับฐานข้อมูล
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐจะทำให้ภาครัฐเห็นอีกมิติหนึ่งของ
ความยากจนในระดับครัวเรือน เพิ่มเติมจากความยากจนในระดับบุคคลจาก
ข้อมูลผู้มีรายได้น้อยของกระทรวงการคลัง
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ตารางที่ 1 เกณฑ์ชี้วัดข้อมูล จปฐ. 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด
หมวดที่ 1
สุขภาพ

หมวดที่ 2
สภาพแวดล้อม

หมวดที่ 3
การศึกษา

หมวดที่ 4
การมีงานทำ

หมวดที่ 5
ค่านิยม

1) เด็กแรกเกิด
น้ำหนักมากกว่า
2,500 กรัม
2) เด็กแรกเกิด
กินนมแม่มาก
กว่า 6 เดือน
3) เด็กได้รับ
วัคซีนจนถึง
อายุ 12 ปี
4) อาหารถูก
สุขลักษณะ
5) ใช้ยาบรรเทา
โรคเหมาะสม
6) อายุมากกว่า
35 ปี ตรวจ
สุขภาพ
ประจำปี
7) อายุมากกว่า
6 ปี ออกกำลังกาย
สัปดาห์ละ 3 วัน

1) ที่อยู่อาศัย
มั่นคง
2) น้ำบริโภค
พอเพียง
3) น้ำใช้
พอเพียง
4) บ้านเรือน
สะอาด
5) ไม่ถูกรบกวน
จากมลพิษ
6) มีการป้องกัน
อุบัติภัย
7) มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

1) การเตรียม
พร้อมก่อน
วัยเรียน
2) เด็กอายุ
6-14 ปี ได้รับ
การศึกษา
ภาคบังคับ
3) เด็กจบ ม. 3
ได้ต่อ ม. 4
4) ไม่ได้เรียน
ต่อแต่ได้ฝึก
อาชีพ
5) อายุ
15-59 ปีอ่าน
เขียนคิดเลขได้

1) อายุ
15-59 ปี มีอาชีพ
2) อายุมากกว่า
60 ปี มีอาชีพ
3) รายได้เฉลี่ย
ของครัวเรือน
ต่อปี
4) ครัวเรือน
มีการออมเงิน

1) ไม่ดื่มสุรา
2) ไม่สูบบุหรี่
3) ปฏิบัติ
กิจกรรมทาง
ศาสนา
4) ผู้สูงอายุ
ได้รับการดูแล
5) ผู้พิการได้รับ
การดูแล
6) ผู้ป่วยเรื้อรัง
ได้รับการดูแล
7) ทำกิจกรรม
สาธารณะ
8) ครอบครัว
อบอุ่น

ที่มา: กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

2) กชช. 2ค เป็ น ข้ อ มู ล ที่ ใช้ วั ด ระดั บ ปั ญ หามาก ปานกลาง
น้อยหรือไม่มีปัญหาของชุมชนหรือหมู่บ้าน ซึ่งครอบคลุม 70,402 หมู่บ้าน
10.8 ล้านครัวเรือน คิดเป็นจำนวนประชากร 32.4 ล้านคน และมีการสำรวจ
ล่าสุดเมื่อปี 2560 โดยแบ่งออกเป็น 7 หมวด ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน สภาพ
เศรษฐกิ จ สุ ข ภาวะ การศึ ก ษา การมี ส่ ว นร่ ว ม สิ่ ง แวดล้ อ ม และภั ย พิ บั ติ
รวมทั้งหมด 33 ตัวชี้วัด (ตารางที่ 2) ซึ่งเมื่อนำมาผนวกกับฐานข้อมูลโครงการ
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ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐจะทำให้ภาครัฐเห็นอีกมิติหนึ่งของความยากจน
ในระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน เพิ่มเติมจากความยากจนในระดับบุคคลจากข้อมูล
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ และระดับครัวเรือนจากข้อมูล จปฐ.
ตารางที่ 2 เกณฑ์ชี้วัดข้อมูล กชช. 2ค 7 หมวด 33 ตัวชี้วัด
หมวดที่ 1
โครงสร้าง
พื้นฐาน

หมวดที่ 2
สภาพ
เศรษฐกิจ

หมวดที่ 3
สุขภาวะ

หมวดที่ 4
การศึกษา

1) ถนน
2) น้ำดื่ม
3) น้ำใช้
4) น้ำเพื่อ
การเกษตร
5) ไฟฟ้า
6) การมีที่ดิน
ทำกิน
7) การติดต่อ
สื่อสาร

1) การมีงานทำ
2) การทำงาน
ในสถาน
ประกอบการ
3) ผลผลิต
จากการทำนา
4) ผลผลิต
จากการทำไร่
5) ผลผลิต
จากการทำ
เกษตรอื่นๆ
6) การประกอบ
อุตสาหกรรม
ในครัวเรือน
7) การได้รับ
ประโยชน์จาก
การมีสถานที่
ท่องเทีย่ ว

1) ความ
ปลอดภัยใน
การทำงาน
2) การป้องกัน
โรคติดต่อ
3) การกีฬา

1) ระดับ
การศึกษา
ของประชาชน
2) อัตรา
การเรียนต่อ
ของประชาชน
3) การได้รับ
การศึกษา

หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
การมี ส่วนร่วม สิ่งแวดล้อม
1) การมี
ส่วนร่วมของ
ชุมชน
2) การรวม
กลุ่มของชุมชน
3) การเข้า
ถึงแหล่งเงินทุน
4) การเรียนรู้
โดยชุมชน
5) การได้รับ
การคุ้มครอง
ทางสังคม

1) คุณภาพ
ดิน
2) การใช้
ประโยชน์ที่ดิน
3) คุณภาพน้ำ
4) การปลูกป่า
และไม้ยืนต้น
5) การจัดการ
สภาพ
สิง่ แวดล้อม

หมวดที่ 7
ภัยพิบัติ
1) ความ
ปลอดภัยจาก
ยาเสพติด
2) ความ
ปลอดภัย
จากภัยพิบัติ
3) ความ
ปลอดภัย
จากความ
เสี่ยงในชุมชน

ที่มา: กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

การเชื่อมโยงข้อมูลทั้ง 2 ฐานข้อมูลเข้าด้วยกันจะใช้เลขบัตรประจำตัว
ประชาชนและตำบลที่อยู่ เป็นตัวเชื่อม ทำให้สามารถขยายขอบเขตของการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากระดับบุคคลเป็นครัวเรือนและชุมชนได้

ที่มา: กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

การเชื่อมโยงขอมูลทั้ง 2 ฐานขอมูลเขาดวยกันจะใชเลขบัตรประจําตัวประชาชนและตําบลที่อยู
เปนตัวเชื่อม ทําใหสามารถขยายขอบเขตของการวิเคราะหขอมูลจากระดับบุคคลเปนครัวเรือนและชุมชนได
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รูปที่ 3: การเชื่อมโยงฐานขอมูลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐกับฐานขอมูล จปฐ.

า: จัดทําอ่ โดยผู
เขียน อมูลโครงการลงทะเบียนเพือ่ สวัสดิการแห่งรัฐกับฐานข้อมูล จปฐ.
รูปที่ ที3่มการเชื
มโยงฐานข้
ที่มา: จัดทำโดยผู้เขียน

ผลของการเชื่อมโยงขอมูลพบวา จากจํานวนประชากร35.9 ลานคนในฐานขอมูล จปฐ. และ กชช. 2ค
เปนบุคคลเดี
ยวกันกับผูมีรายได
นอยในโครงการลงทะเบี
นเพื่อสวัสดิการแหงรัฐจํานวน35.9
8.3 ลานคน
ผลของการเชื
่อมโยงข้
อมูลพบว่า ยจากจำนวนประชากร
ล้านคนใน
หมายความวา ผูมีรายไดนอยจํานวน 8.3 ลานคนจากทั้งหมด 11.4 ลานคน เปนบุคคลทีม่ ีปญหาคุณภาพชีวิต
ฐานข้
จปฐ. อมีและ
กชช.บชุ2ค
เป็อหมู
น บุบาคนทีคลเดี
ย วกั
ในระดั
บครัอวมูเรืลอนและ/หรื
ปญหาในระดั
มชนหรื
่อาศัยอยู
ดว ยนกลกัาบวคืผูอ้ มี ร ายได้ น้ อ ยใน
1) ในจํานวน 8.3
ลานคน
อย 4.2งรัลฐานคนที
่ไมผานเ
ชี้วัดของ
จปฐ . อยางนอาย
โครงการลงทะเบี
ยนเพื
่อสวัมีอสยดิางนการแห่
จำนวน
8.3กณฑล้าตัวนคน
หมายความว่
1 ตัวชี้วัด
ผู้มีรายได้
น้อ่ยจำนวน
8.3า ผูมล้ีราายได
นคนจากทั
หมด
นบุคคลที
ในหมวดที
1 สุขภาพ พบว
นอยที่ไมผา้งนอย
างนอ11.4
ย 1 ตัวชีล้้วัดานคน
มีจํานวนเป็
678,594
คน ่มี
ในจํ
า
นวนนี
้
405,542
คนไม
ผ
า

นเกณฑ
เ
รื
อ
่
งการได
ร
บ
ั
การตรวจสุ
ข
ภาพประจํ
า
ป
ปัญหาคุ
ณภาพชีวิตในระดับครัวเรือนและ/หรือมีปัญหาในระดับชุมชนหรือ
ในหมวดที่ 2 สภาพแวดลอม พบวา ผูมีรายไดนอยที่ไมผานอยางนอย1 ตัวชี้วัด มีจํานวน 515,963 คน
หมูานวนนี
่บ้านที
่อาศัยอยู
กล่าเวคื
อ านเรือนเปนระเบียบเรียบรอย
ในจํ
้ 362,697
คนไม่ดผ้วายนเกณฑ
รื่องบ

1) ในจำนวน 8.3 ล้านคน มีอย่างน้อย 4.2 ล้านคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์
ตัวชี้วัดของ จปฐ. อย่างน้อย1 ตัวชี้วัด
ในหมวดที่ 1 สุขภาพ พบว่า ผู้ม7ีรายได้น้อยที่ไม่ผ่านอย่างน้อย 1 ตัวชี้วัด
มีจำนวน 678,594 คนในจำนวนนี้ 405,542 คนไม่ผ่านเกณฑ์เรื่องการได้รับ
การตรวจสุขภาพประจำปี
ในหมวดที่ 2 สภาพแวดล้อม พบว่า ผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ผ่านอย่างน้อย 1
ตัวชี้วัด มีจำนวน 515,963 คน ในจำนวนนี้ 362,697 คนไม่ผ่านเกณฑ์เรื่อง
บ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในหมวดที่ 3 การศึกษา พบว่า ผูม้ รี ายได้นอ้ ยทีไ่ ม่ผา่ นอย่างน้อย 1 ตัวชีว้ ดั
มีจำนวน 356,354 คน ในจำนวนนี้มีเด็กในครอบครัวของผู้มีรายได้น้อยไม่ได้
รับการศึกษาภาคบังคับ 211,352 คน และมีคนในครอบครัวของผู้มีรายได้น้อย
ที่ไม่สามารถอ่าน เขียน และคิดเลขได้ 140,663 คน
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ในหมวดที่ 4 การมีงานทำและรายได้ พบว่า ผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ผ่าน
ในหมวดที
า ผูมีรายได1,747,269
นอยที่ไมผานอยคน
างนอในจำนวนนี
ย 1 ตัวชี้วัด มีจํา้มนวน
356,354
อย่างน้
อย 1่ 3 ตัการศึ
วชีก้วษาัด พบว
มีจำนวน
ีผู้รายได้
น้อคนยที่
ในจํานวนนี้มีเด็กในครอบครัวของผูมีรายไดนอยไมไดรับการศึกษาภาคบังคับ 211,352 คน และมีคนใน
ไม่ผ่าวนเกณฑ์
เรื่อนงการเก็
บออมเงิ
ง 1,337,492
คนคนรองลงมาไม่ผ่านเกณฑ์
ครอบครั
ของผูมีรายได
อยที่ไมสามารถอ
าน น
เขีสูยนงถึและคิ
ดเลขได 140,663
ในหมวดที
่ 4 การมีงานทํวาและรายได
ีรายไดนมอี งยทีานทำและไม่
่ไมผานอยางนอยม1ี รตัายได้
วชี้วัด มีจจําำนวน
นวน
เรื่ อ งมี
ค นในครอบครั
อายุ 60พบวปี ขา ึ้ นผูมไปไม่
1,747,269 คน ในจํานวนนี้มีผูรายไดนอยที่ไมผานเกณฑเรื่องการเก็บออมเงินสูงถึง 1,337,492 คน รองลงมา
ไมผ331,145
านเกณฑเรื่อคน
งมีคนในครอบครัวอายุ 60 ปขึ้นไปไมมีงานทําและไมมีรายไดจํานวน 331,145 คน
ในหมวดที
่ 5 คานิ่ ย5ม ค่พบว
านอยานงน้ออยที
ย 1 ่ไตัม่วผชี้ว่าัดนอย่
มีจํานวน
ในหมวดที
านิายผูมมีรายได
พบว่นาอยทีผู่ไ้มมีรผายได้
างน้2,660,135
อย 1 ตัวคน
ชี้วัด
ในจํานวนนี้ไมผานเกณฑสูงสุดเรื่องการสูบบุหรี่จํานวน 2,025,569 คน รองลงมาคือ เรื่องการดื่มสุราจํานวน
มีจำนวน
1,747,204
คน 2,660,135 คนในจำนวนนี้ไม่ผ่านเกณฑ์สูงสุดเรื่องการสูบบุหรี่จำนวน
2,025,569 คน รองลงมาคื
อ เรื่องการดื่มสุราจำนวน 1,747,204 คน
รูปที่ 4: ผูมีรายไดนอยที่ไมผานเกณฑ จปฐ. ในแตละตัวชี้วัด

ที่มา: จัดทําโดยผู
รูปทีเขี่ ย4น ผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ในแต่ละตัวชี้วัด

2) ในจํานวน 8.3 ลานคน มีอยางน
ลานคนที้เ่อขียูยในนพื้นที่ที่มีปญหามากอยางนอย
ที่มอา:ย 8.1
จัดทำโดยผู
1 ตัวชี้วัดในเกณฑของ กชช. 2ค
ในหมวดที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน พบวา ผูมีรายไดนอยอยูในชุมชนที่มีปญหามากอยางนอย
1 ตัวชี้วัด มีจ2)
ํานวนในจำนวน
3,323,266 คน8.3
เรื่องที
ีปญหามากที
ดตอสืล้่อาสารจํ
านวน่อ1,664,972
ล้า่มนคน
มีอย่่สุดาไดงน้แกอยการติ8.1
นคนที
ยู่ในพื้นทีคน่ที่มี
รองลงมา ไดแก การมีที่ดินทํากินจํานวน 1,478,933 คน
ปัญหามากอย่
างน้อย้นฐานทางเศรษฐกิ
1 ตัวชี้วัดในเกณฑ์
ในหมวดที่ 2 สภาพพื
จ พบวา ผูขมีรอง
ายไดกชช.
นอยอยู2ค
ในชุมชนที่มีปญหามาก
อยางนอย 1ในหมวดที
ตัวชี้วัด มีจํานวน
4,185,738
คน
เรื
อ
่
งที
ม
่
ป
ี
ญ

หามากที
ส
่
ด
ุ
ได
แ
ก
การไดน
รับ้อประโยชน
จากการ
่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน พบว่า ผู้มีรายได้
ยอยู่ในชุ
มชนที่
มีสถานที่ทองเที่ยวจํานวน 3,138,506 คน อันดับสอง ไดแก ผลผลิตจากการทําไรจํานวน 2,449,576 คน
ัญหามากอย่
างน้าจํอาย1
ตัวชี้วัด คน
มีจำนวน 3,323,266 คน เรื่องที่มีปัญหา
อันมีดับปสาม
ไดแก การมีงานทํ
นวน 1,994,598
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มากที่สุด ได้แก่ การติดต่อสื่อสารจำนวน 1,664,972 คน รองลงมา ได้แก่
การมีที่ดินทำกินจำนวน 1,478,933 คน
ในหมวดที่ 2 สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ พบว่า ผู้มีรายได้น้อยอยู่ใน
ชุมชนที่มีปัญหามากอย่างน้อย 1 ตัวชี้วัด มีจำนวน 4,185,738 คน เรื่องที่มี
ปัญหามากที่สุด ได้แก่ การได้รับประโยชน์จากการมีสถานที่ท่องเที่ยวจำนวน
3,138,506 คน อันดับสอง ได้แก่ ผลผลิตจากการทำไร่ จำนวน 2,449,576 คน
อันดับสาม ได้แก่ การมีงานทำ จำนวน 1,994,598 คน
ในหมวดที่ 3 สุขภาวะและอนามัย พบว่า ผู้มีรายได้น้อยอยู่ในชุมชนที่มี
ปัญหามากอย่างน้อย1 ตัวชี้วัด มีจำนวน 3,247,586 คน เรื่องที่มีปัญหามาก
ที่สุด ได้แก่ การกีฬาจำนวน 3,138,506 คน
ในหมวดที่ 4 ความรู้และการศึกษา พบว่า ผู้มีรายได้น้อยอยู่ในชุมชนที่มี
ปัญหามากอย่างน้อย1 ตัวชี้วัด มีจำนวน 4,544,306 คน เรื่องที่มีปัญหามาก
ที่สุด ได้แก่ การได้รับการศึกษา จำนวน 4,157,275 คน อันดับสอง ได้แก่
ระดับการศึกษาของประชาชน จำนวน 746,144 คน อันดับสาม ได้แก่ อัตรา
การเรียนต่อของประชาชน จำนวน 550,722 คน
ในหมวดที่ 5 การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน พบว่า ผู้มี
รายได้น้อยอยู่ในชุมชนที่มีปัญหามากอย่างน้อย 1 ตัวชี้วัด มีจำนวน 4,623,197
คน เรื่องที่มีปัญหามากที่สุด ได้แก่ การมีส่วนร่วมของชุมชน จำนวน 2,544,839
คน อันดับสอง ได้แก่ การเรียนรู้โดยชุมชน จำนวน 2,512,146 คน อันดับสาม
ได้แก่ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน จำนวน 1,821,243 คน
ในหมวดที่ 6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ผู้มีรายได้
น้อยอยู่ในชุมชนที่มีปัญหามากอย่างน้อย 1 ตัวชี้วัด มีจำนวน 2,610,126 คน
เรื่องที่มีปัญหามากที่สุด ได้แก่ คุณภาพดิน จำนวน 1,106,253 คน อันดับสอง
ได้แก่ คุณภาพน้ำ จำนวน 763,575 คน
ในหมวดที่ 7 ความเสี่ยงของชุมชนและภัยพิบัติ พบว่า ผู้มีรายได้น้อย
อยู่ในชุมชนที่มีปัญหามาก อย่างน้อย 1 ตัวชี้วัด มีจำนวน 4,256,530 คน เรื่อง
ที่มีปัญหามากที่สุด ได้แก่ ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ จำนวน 3,886,786 คน
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ที่มา: จัรูดปทํทีาโดยผู
น น้อยที่มีปัญหาในระดับมากใน กชช. 2ค ในแต่ละตัวชี้วัด
่ 5 ผู้มเขีีรยายได้

ที่มา: จัดทำโดยผู้เขียน

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐป 2560 ทําใหภาครัฐมีขอมูลเชิงลึกของผูมีรายไดนอยแบบ
รายบุคคล อยางไรก็ตาม หากมุงแกปญหารายบุคคล แตละเลยการแกปญหาในระดับครัวเรือนและชุมชน
ปญหาดังกลาวก็
อาจจะสงผลใหปญยหาระดั
เขามาอี
ฏจักรไมทำให้
สิ้นสุดภฉะนั
โครงการลงทะเบี
นเพื่อบบุสวัคคลกลั
สดิกบารแห่
งรักฐเปปีนวั2560
าครั้น ฐหากรั
มีข้อฐมูบาล
ล
สามารถบูรณาการขอมูลในมิติของครัวเรือนและชุมชนเขามาดวย จะทําใหภาครัฐเห็นสภาพปญหาไดกวางและ
ายได้น้อบยแบบรายบุ
คคล อย่าตงไรก็
่งแก้ปัญหารายบ
ลึกขึ้นเชิดังงนัลึ้นกของผู
การแกป้มญีรหาในระดั
บุคคลผานมาตรการออกบั
รสวัสดิตกาม
ารแหหากมุ
งรัฐและมาตรการยกระดั
บุคคล
ะเลยการแก้
วเรือนและชุ
มชนบครัปัวญเรืหาดั
งกล่มาชนด
วก็วย
คุณภาพชี
วิตผูถแต่
ือบัตลรสวั
สดิการแหงรัปฐัญจําหาในระดั
เปนตองเสริบมดครั
วยการแก
ไขปญหาระดั
อนและชุ
จึงจะลดโอกาสความเสี
อาจจะส่งผลให้่ยงทีป่จัญะจนรอบใหม
หาระดับบุและบรรเทาความเหลื
คคลกลับเข้ามาอี่อมล้
กเป็ําใหนลวัดลงไ
ฏจัดก รไม่สิ้นสุด ฉะนั้น

หากรั
ฐบาลสามารถบู
รณาการข้
อมูลในมิ
องครัวทเรืางไปสู
อนและชุ
มชนเข้ามาด้วย
3. การสร
างเครื
่องมือ Data Analytics
ที่ตอบโจทย
ผูบตริหิขารและปู
 Big Data
การแสดงผลลั
ของการเชื
่อมโยงระหว
อมูลโครงการลงทะเบี
่อสวัสดิปการแห
งรัฐของ
จะทำให้
ภาครัพฐธเห็
นสภาพปั
ญหาได้างฐานข
กว้างและลึ
กขึ้น ดังนัย้นนเพืการแก้
ัญหาใน
กระทรวงการคลั
ขอมูลานมาตรการออกบั
จปฐ. และ กชช. 2ค ของกระทรวงมหาดไทย
ที่ 6) ในวงกลมสีแดงแสดงผลลั
ระดับบุคงคลผ่
ตรสวัสดิการแห่งรั(รูฐปและมาตรการยกระดั
บ พธ
จํานวนคนที่อยูในทั้ง 2 ฐานขอมูล แผนที่แสดงผลลัพธรายจังหวัด โดยพื้นที่สีแดงหมายถึงมีจํานวนคนมาก
คุณงพืภาพชี
ผู้ถอือง บัและเขี
ตรสวัยวทีสดิ่หกมายถึ
ารแห่
ฐ จำเป็อยกว
นต้อา งเสริ
มด้วยการแก้
ญหา
เรียงไปถึ
้นที่สีสมวิตเหลื
งมีจงํารันวนคนน
และสามารถดู
เปนรายภูไขปั
มิภาคและ
10 จังระดั
หวัดทีบ่มครั
ีจําวนวนสู
งสุดได นอกจากนี
พธเปนรายอํ่ยาเภอและตํ
าบลได ซึ่งจะเป
เรือนและชุ
มชนด้ว้ยยังสามารถแสดงผลลั
จึงจะลดโอกาสความเสี
งที่จะจนรอบใหม่
และน
ประโยชนกับหนวยงานภาคปฏิบัติที่จําเปนตองทราบจํานวนกลุมเปาหมายในแตละพื้นที่ ในกรอบสีเขียวเปน
บรรเทาความเหลื่อมล้ำให้ลดลงได้
เงื่อนไขที่ตองการเลือกจากฐานขอมูลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ไดแก ที่อยู รายได อาชีพ
เงินฝาก อายุ รางกาย และบานและที่ดิน ในกรอบสีแดงเปนขอมูล กชช. 2ค แยกเปนหมวดใหญ 7 หมวด
และตัวชี้วัด 33 ตัว สวนในกรอบสีน้ําเงินเปนขอมูล จปฐ. แยกเปนหมวดใหญ 5 หมวด และตัวชี้วัด 31 ตัว
รูปที่ 6: Dashboard แสดงผลลัพธของการเชื่อมโยงฐานขอมูลโครงการลงทะเบียน
เพื่อสวัสดิการแหงรัฐ จปฐ. และ กชช. 2ค
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3. การสร้างเครื่องมือ Data Analytics ที่ตอบโจทย์ผู้บริหาร
และปูทางไปสู่ Big Data
การแสดงผลลัพธ์ของการเชือ่ มโยงระหว่างฐานข้อมูลโครงการลงทะเบียน
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงการคลัง ข้อมูล จปฐ. และ กชช. 2ค ของ
กระทรวงมหาดไทย (รูปที่ 6) ในวงกลมสีแดงแสดงผลลัพธ์จำนวนคนที่อยู่ใน
ทั้ ง 2 ฐานข้ อ มู ล แผนที่ แ สดงผลลั พ ธ์ ร ายจั ง หวั ด โดยพื้ น ที่ สี แ ดงหมายถึ ง
มีจำนวนคนมากเรียงไปถึงพื้นที่สีส้ม เหลือง และเขียวที่หมายถึง มีจำนวนคน
น้อยกว่า และสามารถดูเป็นรายภูมิภาคและ 10 จังหวัดที่มีจำนวนสูงสุดได้
นอกจากนี้ ยั ง สามารถแสดงผลลั พ ธ์ เ ป็ น รายอำเภอและตำบลได้ ซึ่ ง จะเป็ น
ประโยชน์กับหน่วยงานภาคปฏิบัติที่จำเป็นต้องทราบจำนวนกลุ่มเป้าหมายใน
แต่ละพื้นที่ ในกรอบสีเขียวเป็นเงื่อนไขที่ต้องการเลือกจากฐานข้อมูลโครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ได้แก่ ที่อยู่ รายได้ อาชีพ เงินฝาก อายุ
ร่ า งกาย และบ้า นและที่ ดิน ในกรอบสี แ ดงเป็ น ข้ อ มู ล กชช. 2ค แยกเป็ น
หมวดใหญ่ 7 หมวด และตัวชี้วัด 33 ตัว ส่วนในกรอบสีน้ำเงินเป็นข้อมูล จปฐ.
แยกเป็นหมวดใหญ่ 5 หมวด และตัวชี้วัด 31 ตัว
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ที่มา: จัดทําโดยผูเขียน

รูปที่ 6 Dashboard แสดงผลลัพธของการเชื่อมโยงฐานขอมูลโครงการลงทะเบียน
เพืน่อสามารถเลื
สวัสดิการแห
ฐ จปฐ.
2คางฐานขอมูลโครงการ
จาก Dashboard ขางต
อกเงื่องรันไขต
าง ๆ และ
ผสมกันกชช.
ไดระหว
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ จปฐ. และที่มกชช.
เพื่อใหระบบประมวลผลลั
พธจํานวนคนที่เปนเปาหมาย
า: จั2คดทำโดยผู
เขียน

ของผูกําหนดนโยบายในการใหความชวยเหลือ
ตัวอยางการใช Dashboard: จํานวนคนที่ไมผานเกณฑเรื่องเงินออมและเขาไมถึงแหลงเงินทุน
กี่คน ซึ่งจากการประมวลผลพบว
่ไมผานเกณฑอเรืกเงื
่องเงิ่อนออม
1.3 ลาางๆ
นคนผสมกั
ในจํานวนนี
ญหามาก
จาก Dashboardา มีขจําานวนคนที
งตน สามารถเลื
นไขต
นได้มรีปะหว
าง
ในการเขาถึงแหลงเงินทุน 316,528 คน ภูมิภาคที่มีปญหามากที่สุด คือ ภาคเหนือ รองลงมา คือ
ฐานขนอออกเฉี
มูลโครงการลงทะเบี
สดิ่มกีจําารแห
งรั่มฐปี ญจปฐ.
ภาคตะวั
ยงเหนือตอนลาง โดยย3นเพื
จังหวั่อดสวั
แรกที
นวนคนที
หาในระดัและ
บมากกชช.
ไดแก เชี2ค
ยงใหมเพื่อ
บุให
รีรัมรยะบบประมวลผลลั
และนครราชสีมา พธจำนวนคนที่เปนเปาหมายของผูกำหนดนโยบายในการ

ใหความชวยเหลือ
ตัวอยางการใช Dashboard: จำนวนคนที่ไมผานเกณฑเรื่องเงินออม
และเขาไมถึงแหลงเงินทุน กี่คน ซึ่งจากการประมวลผลพบวา มีจำนวนคนที่
ไมผานเกณฑเรื่องเงินออม 1.3 ลานคน ในจำนวนนี้มีปญหามากในการเขาถึง
แหลงเงินทุน 316,528 คน ภูมิภาคที่มีปญหามากที่สุด คือ ภาคเหนือ รองลงมา
คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง โดย 3 จังหวัดแรกที่มีจำนวนคนที่มี
ปรูญปหาในระดั
บมากแสดงผลลั
ไดแก พเชีธจยํางใหม
บุ่ไรมีรผัมานเกณฑ
ย และนครราชสี
มา าไมถึงแหลงเงินทุน
ที่ 7: Dashboard
นวนคนที
เรื่องเงินออมและเข
11
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ที่มา: จัดทําโดยผูเขียน

รูปที่ 7 Dashboard แสดงผลลัพธ์จำนวนคนที่

จากกรณีขางตน ไม่
อาจนํ
ไปสูมาตรการให
ารชวยเหลือาเรืไม่
่องการออมเงิ
ผ่าานเกณฑ์
เรื่องเงินกออมและเข้
ถึงแหล่งเงินนผทุานกองทุ
น นการออมแหงชาติ
(กอช.) ควบคูกับใหความรูทางการเงิน (Financial Literacy) ในขณะเดียวกันสถาบันการเงินโดยเฉพาะอยางยิ่ง
่มา: จัดทำโดยผู
น มผูมีรายไดนอยเปนกรณีพิเศษเพื่อเพิ่ม
สถาบันการเงินของรัฐจําเปนตองเขามามีบทีทบาทในการช
วยเหลื้เขีอยกลุ
โอกาสในการออมเงินและลงทุนคาขายเพื่อเพิ่มรายได และเปนการลดความเหลื่อมล้ําดานทรัพยสินทาง
การเงินไปพรอม ๆ กัน

จากกรณีข้างต้น อาจนำไปสู่มาตรการให้การช่วยเหลือเรื่องการออมเงิน
นกองทุนการออมแห่
(กอช.)
ก่ บั ให้ความรูท้ างการเงิน (Financial
4. ผ่ขอาเสนอแนะในการ
“ยกคนพงนชาติ
จน” อย
างตรงจุควบคู
ด (Targeted)
ขอมูลผูมีรในขณะเดี
ายไดนอยภายใต
ยนเพืน
่อสวั
สดิการแหงรัฐป 2560
าใหรัฐบาลทราบว
Literacy)
ยวกัโครงการลงทะเบี
นสถาบันการเงิ
โดยเฉพาะอย่
างยิ่งทํสถาบั
นการเงินา
ผูมีรายไดนอยคือใคร อยูที่ไหน มีขอมูลสวนบุคคลอยางไร ถือเปนการเริ
มต่ นการจัดสวัสดิการแบบถูกฝาถูกตัว
งเข้3าเรืมามี
วยเหลื
่มผูงรั้มฐีรการแก
ายได้ไนขหนี
้อยเป็
นกรณี
อยของรั
างแทจริฐงจำเป็
โดยดํานเนิต้นอการ
่องที่สบําทบาทในการช่
คัญ ไดแก การออกบั
ตรสวัสอ
ดิกกลุ
ารแห
้นอกระบบ
และการยกระดั
คุณ่ มภาพชี
วิตผูถือบัตรสวัสดิการแหนงรัและลงทุ
ฐ อยางไรก็ตนามค้ มูาลขายเพื
เหตุที่ทํา่ อใหเพิ
เปน่ มผูรายได้
มีรายไดนอและ
ย
พิ เ ศษเพื่ อบเพิ
โอกาสในการออมเงิ
นอกจากจะเกิดจากตัวเองแลว อาจเกิดจากปญหาในระดับครัวเรือนและหรือชุมชนที่อาศัยดวย ดังนั้น
เป็นการลดความเหลื
่อมล้
ำด้อยานทรั
พย์ดจึสงินไมทางการเงิ
นไปพร้
อมๆ กันบครัวเรือนและชุมชน
แนวทางการแก
ปญหา “ยกคนพ
นจน”
างตรงจุ
ควรละเลยการแก
ปญหาในระดั
ที่อยูอาศัยดวย

4. ข้อเสนอแนะในการ “ยกคนพ้นจน” อย่างตรงจุด (Targeted)
ข้อมูลผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
ปี 2560 ทำให้รฐั บาลทราบว่าผูม้ รี ายได้นอ้ ยคือใคร อยูท่ ไี่ หน มีขอ้ มูลส่วนบุคคล
อย่างไร ถือเป็นการเริ
่มต้นการจัดสวัสดิการแบบถูกฝาถูกตัวอย่างแท้จริง โดย
รูปที่ 8: แนวทางการชวยเหลือผูมีรายไดนอยในระยะถัดไป
ดำเนินการ 3 เรื่องที่สำคัญ ได้แก่ การออกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การแก้ไข
12
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หนี้ น อกระบบ และการยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ ถื อ บั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ
อย่างไรก็ตาม มูลเหตุที่ทำให้เป็นผู้มีรายได้น้อย นอกจากจะเกิดจากตัวเอง
แล้ว อาจเกิดจากปัญหาในระดับครัวเรือนและ/หรือชุมชนที่อาศัยด้วย ดังนั้น
แนวทางการแก้ปญ
ั หา “ยกคนพ้นจน” อย่างตรงจุดจึงไม่ควรละเลยการแก้ปญ
ั หา
ในระดับครัวเรือนและชุมชนที่อยู่อาศัยด้วย

ที่มา: จัดทําโดยผูเขียน

รูปที่ 8 แนวทางการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในระยะถัดไป
ทำโดยผู
ยน จารณาแนวทางดําเนินมาตรการสวัสดิการ
จากปญหาที่พบในระดับบุคคล ครัทีว่มเรืา:อนจัดและชุ
มชน้เขีอาจพิ

3 ระดับ ดังนี้
1) ระดับบุคคล อาจพิจารณาทยอยฝกอบรมทักษะอาชีพใหครบตามจํานวนผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
ญ หาทีสวั่พสบในระดั
บุคคล ครัวงเงิวเรื
น ตและชุ
ชนงรัอาจพิ
ารณา
ที่ประสงคจจากปั
ะพัฒนาตนเอง
ดิการบางอยบางสามารถใส
นผอานบั
รสวัสดิกมารแห
ฐไดเพื่อจลดภาระ
คาแนวทางดำเนิ
ใชจายในการเดินทาง
ปองกันการรั่วสไหล
างรับบแทน
้ พิการ
นมาตรการสวั
ดิกและสมอ
าร 3 ระดั
ดังเชนี้น เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เบียผู
เบี้ยเด็กแรกเกิดเบี้ยดํารงชีพของเด็กนักเรียนยากจน เปนตน นอกจากนี้ อาจพิจารณาชวยเหลือคาไฟฟาและ
1) ระดับบุคคล อาจพิจารณาทยอยฝึกอบรมทักษะอาชีพให้ครบตาม
น้ําประปา โดยใสไวในบัตรสวัสดิการแหงรัฐ เนื่องจากขอมูลสํารวจโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ
จำนวนผู
้มีบตัติแหรสวั
งรัฐ นที้ ที่ป่สระสงค์
สวัสดิรกัฐารบางอย่
ของสํ
านักงานสถิ
งชาติสทดิี่ใกหารแห่
นักศึกษาลงพื
ํารวจระบุจวะพั
า ผูฒ
มีรนาตนเอง
ายไดนอยตองการให
บาลชวยเหลืาองเรื่อง
คาสามารถใส่
ไฟฟาและคาน้วํางเงิ
ประปาเป
นลําตดัรสวั
บแรกสดิการแห่งรัฐได้เพือ่ ลดภาระค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง
นผ่านบั
2) ระดับครัวเรือน อาจพิจารณาชวยเหลือใหผูมีรายไดนอยเขาถึงบริการตรวจสุขภาพพื้นฐานอยางนอย
การรั
่วไหล และสมอ้
้ยยัสงดิชีกพารผูสนั้สบูงสนุ
อายุ
้พิการวน
ปลป้ะ อ1งกั
ครั้งนโดยรั
ฐบาลอาจจะสนั
บสนุนเปานงรั
วงเงิบนแทน
คาใชจาเช่
ยผนานบัเบี
ตรสวั
นคาเบี
เลา้ยเรีผูยนบางส
เพืเบี
่อให้ยบเด็
ุตรของผู
มีรายได
โอกาสในการรั
บการศึ
งคับในโรงเรี
าน รัฐบาลอาจพิ
จารณา
กแรกเกิ
ดเบีนอ้ยยมีดำรงชี
พของเด็
กนักกษาภาคบั
เรียนยากจน
เป็ยนนใกล
ต้น บนอกจากนี
้ อาจ
จัดหลักสูตรการเรียนใหผูมีรายไดนอยอานออก เขียนได คิดเลขเปน เพื่อยกระดับความรูในการดํารงชีวิต โดย
การแจงความประสงคในลักษณะเดียวกับการแจงความประสงคในการฝกอบรมทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มรายได
เปดโอกาสใหผูสูงอายุที่ยังพอทํางานไดไดทํางานที่บานหรือในทองถิ่น และสนับสนุนใหผูมีรายไดนอยทุกคน
เขาเปนสมาชิกกองทุนการออมแหงชาติ (กอช.)
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พิจารณาช่วยเหลือค่าไฟฟ้าและน้ำประปา โดยใส่ไว้ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เนื่องจากข้อมูลสำรวจโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของสำนักงาน
สถิติแห่งชาติที่ให้นักศึกษาลงพื้นที่สำรวจระบุว่า ผู้มีรายได้น้อยต้องการให้
รัฐบาลช่วยเหลือเรื่องค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาเป็นลำดับแรก
2) ระดับครัวเรือน อาจพิจารณาช่วยเหลือให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงบริการ
ตรวจสุขภาพพื้นฐานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งโดยรัฐบาลอาจจะสนับสนุนเป็น
วงเงินค่าใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการ สนับสนุนค่าเล่าเรียนบางส่วนเพื่อให้บุตร
ของผู้มีรายได้น้อยมีโอกาสในการรับการศึกษาภาคบังคับในโรงเรียนใกล้บ้าน
รัฐบาลอาจพิจารณาจัดหลักสูตรการเรียนให้ผู้มีรายได้น้อยอ่านออก เขียนได้
คิดเลขเป็น เพื่อยกระดับความรู้ในการดำรงชีวิต โดยการแจ้งความประสงค์
ในลักษณะเดียวกับการแจ้งความประสงค์ในการฝึกอบรมทักษะอาชีพเพื่อเพิ่ม
รายได้ เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ยังพอทำงานได้ได้ทำงานที่บ้านหรือในท้องถิ่น
และสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยทุกคน เข้าเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ
(กอช.)
3) ระดับชุมชน อาจพิจารณาเพิ่มโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึง
ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่จำเป็นต่อ การดำรงชีวิตและประกอบอาชี พ ได้ โ ดยสะดวก
สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐให้การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ
ในอัตราดอกเบี้ยถูกพิเศษ รัฐบาลพิจารณาจัดสรรที่ดินทำกิน ดูแลคุณภาพดิน
และน้ำ ในท้องถิ่นของผู้มีรายได้น้อย อีกทั้งการสร้างกลไกในการเฝ้าระวังและ
แจ้งเตือนเกี่ยวกับภัยพิบัติในชุมชน

5. สรุป
โครงการลงทะเบี ย นเพื่ อ สวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ ถื อ เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ ส ำคั ญ
ที่ทำให้ภาครัฐมีข้อมูลเชิงลึกของ ผู้มีรายได้น้อยแบบรายบุคคล อย่างไรก็ตาม
รัฐบาลควรต้องออกแบบนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหา Exclusion Error และ
Inclusion Error รวมทั้งการยกเครื่องข้อมูลโดยการขยายฐานข้อมูลไปเชื่อมโยง
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กับข้อมูลด้านอืน่ ๆ เช่น ด้านความจำเป็นพืน้ ฐานทัว่ ไป ด้านสุขภาพ ด้านประเภท
บุคคล ด้านการศึกษา และด้านพฤติกรรมและความต้องการของผู้มีรายได้น้อย
นอกจากนี้ การบูรณาการข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ เข้าด้วยกัน จะทำให้
ผู้กำหนดนโยบายทราบว่า ผู้มีรายได้น้อยแต่ละคนมีปัญหาใดอีกบ้างนอกเหนือ
จากรายได้ เงินออม และหนี้สิน เช่น ปัญหาความจำเป็นพื้นฐาน ปัญหาสุขภาพ
ปัญหาการศึกษา ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานในหมู่บ้าน ปัญหาสภาพเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น ปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาด้านการศึกษา ปัญหาทางร่างกาย เป็นต้น
และทำให้รัฐบาลเข้าใจปัญหากว้างและลึกซึ้งมากขึ้น ซึ่งบทความนี้ได้นำเสนอ
การเชือ่ มโยงกับฐานข้อมูลความจำเป็นพืน้ ฐาน (จปฐ.) และข้อมูลคณะกรรมการ
พัฒนาชนบทแห่งชาติ (กชช. 2ค) ซึ่งสะท้อนถึงปัญหาในระดับครัวเรือนและ
ชุมชนจากเดิมที่เห็นเฉพาะปัญหาระดับบุคคล โดยผลของการเชื่อมโยงข้อมูล
พบว่า จากจำนวนประชากร 35.9 ล้านคน ในฐานข้อมูล จปฐ. และ กชช. 2ค
เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่ง
รัฐจำนวน 8.3 ล้านคน หมายความว่า ผู้มีรายได้น้อยจำนวน 8.3 ล้านคนจาก
ทั้งหมด 11.4 ล้านคน เป็นบุคคลที่มีปัญหาคุณภาพชีวิตในระดับครัวเรือนและ/
หรือมีปัญหาในระดับชุมชนหรือหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ด้วย โดยในจำนวนนี้มีอย่าง
น้อย 4.2 ล้านคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดของ จปฐ. อย่างน้อย 1 ตัว และมีอย่าง
น้อย 8.1 ล้านคนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหามากอย่างน้อย 1 ตัวชี้วัดในเกณฑ์ของ
กชช. 2ค
ข้อมูลข้างต้นสะท้อนว่า การแก้ปัญหาในระดับบุคคลผ่านมาตรการออก
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมาตรการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ถือบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ อาจจะไม่เพียงพอให้ผู้มีรายได้น้อยที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนพ้น
ความยากจน กล่าวคือ หากมุ่งแก้ปัญหาความยากจนเป็นรายบุคคลแต่ละเลย
การแก้ปัญหา ในระดับครัวเรือนและชุมชน ปัญหาที่รัฐบาลมองข้ามไปอาจจะ
ย้อนกลับมาก่อปัญหาในระดับบุคคลได้อีกเป็นวัฏจักรไม่สิ้นสุด ดังนั้น “การ
ยกเครื่องข้อมูล” จะทำให้รัฐบาลทราบปัญหาในมิติของบุคคล ครัวเรือน และ
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ชุมชน ซึง่ มีความแตกต่างกันอย่างมาก และหากรัฐบาลมีขอ้ มูลครบถ้วน ทราบถึง
สาเหตุของปัญหา สามารถบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ เข้าด้วยกัน
และยกระดับขึ้นเป็นวาระแห่งชาติแล้ว “การยกคนพ้นจน” ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไป
ไม่ได้อีกต่อไป
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คณะทำงานจัดทำหนังสือครบรอบ 36 ปี
การก่อตั้งสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
อาจารย์ ดร.พัชรี ผาสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์
รองศาสตราจารย์ ดร.มนูญ โต๊ะยามา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น
นางสาวกัลยาณี มนัสทวี
นางสาวศิริลักษณ์ นกวอน
นางสาวปานชนก ฉายเนตร์

หัวหน้าคณะทำงาน
ผู้ทำงาน
ผู้ทำงาน
ผู้ทำงาน
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

กองบรรณาธิการและผู้จัดการ
รองศาสตราจารย์ ดร.มนูญ โต๊ะยามา
รองศาสตราจารย์ ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น
อาจารย์ ดร.พัชรี ผาสุข
นางสาวกัลยาณี มนัสทวี
นางสาวศิริลักษณ์ นกวอน
นางสาวปานชนก ฉายเนตร์

บรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ
ผู้จัดการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ

