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สารจากนายกสภามหาวิทยาลัย

ผมขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ก่อตั้ง
มาครบ 36 ปี และรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าสาขา
วิชาเศรษฐศาสตร์ได้จัดพิมพ์หนังสือ “เศรษฐกิจดิจิทัล :
ความท้าทายของเศรษฐกิจไทยในอนาคต” เพื่อเผยแพร่
แก่สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 
รวมถึงประชาชนที่สนใจ เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 36 ปี การก่อตั้งสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาชไดใ้หค้วามสำคญักบัสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์
ในยุคการก่อตั้งมหาวิทยาลัย เนื่องมาจากเหตุผลสำคัญ 3 ประการ ประการ
แรก มาจากผลการสำรวจความต้องการของผู้เรียน พบว่าวิชาเศรษฐศาสตร์ 
มีประชาชนวัยทำงานให้ความสนใจที่จะเรียนเป็นจำนวนมาก ปัจจัยที่ส่งเสริม
ความต้องการของผู้เรียนประกอบด้วย การที่มหาวิทยาลัยมีการเรียนการสอน
เป็นระบบการศึกษาทางไกลทำให้การเรียนไม่กระทบเวลาทำงาน และผู้เรียน
ตอ้งการปจัจยัทางการศกึษาเพือ่ไปเสรมิความกา้วหนา้และวชิาชพีในการทำงาน
ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ประการที่สอง มหาวิทยาลัยเล็ง 
เห็นว่าสาขาวิชาที่เหมาะสมในระบบการสอนทางไกล ควรจะเป็นสาขาวิชาทาง
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มากกว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งหนึ่งใน
นั้น คือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยวิชาทางด้านเศรษฐศาสตร์จะถูกนำมาใช้
เป็นหนึ่งในวิชาพื้นฐานของสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์อื่นๆ และการเรียนวิชา
เศรษฐศาสตร์ในระบบการศึกษาทางไกลก็คงไม่เกินความสามารถของผู้เรียน  
ถ้ามีความตั้งใจจากการที่เห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้ามาศึกษา และ 
ประการทีส่าม เนือ่งจากในชว่งนัน้ เปน็ชว่งทีป่ระเทศไทยกำลงัเรง่รดัการพฒันา
ประเทศหลังจากมีการใช้แผนพัฒนาประเทศมาประมาณ 15 ปี ซึ่งหัวใจสำคัญ 
ก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นจึงต้องการคนที่มีความรู้และเข้าใจทาง
ด้านเศรษฐศาสตร์เข้าไป มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนทางด้าน 

สารจากนายกสภามหาวิทยาลัย 
 

ผมขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดกอตั้งมาครบ 36 ป และรูสึกยินดีเปนอยาง
ยิ่งที่ไดทราบวาสาขาวิชาเศรษฐศาสตรไดจัดพิมพหนังสือ “เศรษฐกิจ
ดิจิทัล: กับความทาทายในอนาคต” เพื่อเผยแพรแกสถาบันการศึกษา 
หนวยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนที่สนใจ เนื่องในโอกาส     
วันครบรอบ 36 ป การกอตั้งสาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไดใหความสําคัญกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตรในยุคการกอตั้งมหาวิทยาลัย 
เนื่องมาจากเหตุผลสําคัญ 3 ประการ ประการแรก  มาจากผลการสํารวจความตองการของผูเรียน พบวาวิชา
เศรษฐศาสตรมีประชาชนวัยทํางานใหความสนใจที่จะเรียนเปนจํานวนมาก ปจจัยที่สงเ สริมความตองการของ
ผูเรียนประกอบดวย มหาวิทยาลัยมีการเรียนการสอนเปนระบบการศึกษาทางใกลทําใหการเรียนไมกระทบเวลา
ทํางาน และผูเรียนตองการปจจัยทางการศึกษาเพื่อไปเสริมความกาวหนาและวิชาชีพในการทํางานทั้งในหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน ประการที่สอง  มหาวิทยาลัยเล็ง เห็นวาสา ขาวิชาที่เหมาะสมในระบบการสอนทางไ กล    
ควรจะเปนสาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรมากกวาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ซึ่งหนึ่งในน้ัน คือ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ซึ่งวิชาทางดานเศรษฐศาสตรจะถูกนํามาใชเปนหนึ่งในวิชาพื้นฐานของสาขาวิชาทาง
สังคมศาสตรอื่นๆ และการเรียนวิชาเศรษฐศาสตรในระบบการศึกษาทางไกลก็คงไมเกินความสามารถของผูเรียน       
ถามีความตั้งใจจากการที่เห็นถึงประโยชนที่ไดรับจากการเขามาศึกษา และ ประการที่สาม  เนื่องจากในชวงนั้น   
เปนชวงที่ประเทศไทยกําลังเรงรัดการพัฒน าประเทศหลังจากมีการใชแผนพัฒนาป ระเทศมาประมาณ 15 ป       
ซึ่งหัวใจสําคัญก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นจึงตองการคนที่มีความรูและเขาใจทางดานเศรษฐศาสตรเขาไป        
มีบทบาทและมีสวนรวมในการขับเคลื่อนทางดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งคนเหลาน้ันควรมาเรียนวิชา
เศรษฐศาสตรเพื่อใหเปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาประเทศ และแมแตช่ือแผนพัฒนาประเทศก็ช่ือวา 
“แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ” 

ในชวงที่ผานมา  เปนที่ทราบกันดีวามีคนจํานวนมากสนใจเขามาศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร โดยเฉพาะ        
ในระยะหลัง ๆ ที่อง คความรูทางดานเศรษฐศาสตรถูกนําไปใชในการเสริมเติมเต็มกับผูบริหารทุกระดับและ
ผูปฏิบัติงานทั้งในหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งในการประกอบอาชีพอิสระ เนื่องจากในยุคปจจุบันและ
อนาคตในการทําหนาที่ของบุคลากรทุกระดับจะตองมีความรูที่หลากหลายและ นํามาบูรณาการศาสตรตางๆ         
เขาดวยกันกับอาชีพและวิชาชีพของตนเองใหสามารถเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหนาที่ของตนในยุคที่แขง ขันกัน
ดวยความรูความสามารถและการรูจักประยุกตใชความรูในการทํางาน ดังนั้นสามารถกลาวไดวาบทบาทของ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรยังมีความสําคัญตอก ารใหการบริการศึกษาในระบบ การศึกษา ทางไกลของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตอไป อยางไรก็ตามเนื้อหาที่ใหกับผูเรียนและผูที่สนใจเขามาศึกษาน้ันควรเปน
ความรูในเชิงของการใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางาน และเปนองคความรูที่สําคัญที่บุคคลเหลาน้ัน
ยังขาดอยูหรือเพิ่มพูนใหมากขึ้น ซึ่งในการพัฒนาการเรียนการสอนของสาขาวิชาเศรษฐศาสตรควรจะมีการบูรณาการ
หลักสูตรใหเปนแบบสหวิทยาการ หรือเนนไปทางดานเศรษฐศาสตรประยุกต เนื้อหาชุดวิชาตองออกแบบใหเปน
แนวการประยุกตใช และพัฒนาหลักสูตรแบบไมใชมีเปาหมายเพื่อเอาปริญญาบัตร (Non-degree programme) 
ใหมากขึ้น แตก็ยังใหความสําคัญกับหลักสูตรที่ใหปริญญา  (Degree programme) ตอไป เพื่อตอบสนอง         
ความตองการของผูเรียนและผูใชบัณฑิตที่ในปจจุบันและแนวโนมในอนาคตที่ผูที่เข ามาเรียน ในสถาบันการศึกษา  
จะเนนเพื่อเอาความรูไปประยุกตใชในการทํางานเปนสําคัญ ทั้งนี้ เนื้อหาวิชาในหลักสูตรก็ควรมี การปรับเปลี่ยน      
ใหเปนพลวัตสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปนไปตามความตองการของผูเรียนและตลาดแรงงาน ในขณะเดียวกัน
อาจมีการนําเสนอหลักสูตรใหม ๆ ที่จะสามารถดึงดูดใหมี ผูสนใจเขามาศึกษา ในสาขา วิชาเศรษฐศาสตรมากขึ้น
เพราะเล็งเห็นประโยชนที่จะไดรับจากการเขามาเรียน นอกจากนี้ในการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา
เศรษฐศาสตรและของมหาวิทยาลัยก็ตองมีการปรับตัวใหสอดคลองกับการพัฒนาการทางดาน เทคโนโลยีที่เปน   
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การพัฒนาเศรษฐกิจ คนเหล่านั้นจึงควรมาเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อให้เป็น
กำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศ และแม้แต่ชื่อแผนพัฒนาประเทศก็ชื่อว่า 
“แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” 

ในชว่งทีผ่า่นมา เปน็ทีท่ราบกนัดวีา่มคีนจำนวนมากสนใจเขา้มาศกึษาวชิา
เศรษฐศาสตร ์ โดยเฉพาะในระยะหลงัๆ ทีอ่งคค์วามรูท้างดา้นเศรษฐศาสตรถ์กูนำ
ไปใช้ในการเสริมเติมเต็มกับผู้บริหารทุกระดับและผู้ปฏิบัติงานทั้งในหน่วยงาน
ภาครฐัและภาคเอกชน รวมทัง้ในการประกอบอาชพีอสิระ เนือ่งจากในยคุปจัจบุัน
การทำหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับจะต้องมีความรู้ที่หลากหลายและนำมา
บูรณาการศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกันกับอาชีพและวิชาชีพของตนเองให้สามารถ
เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของตนในยุคที่แข่งขันกันด้วยความรู้ความ
สามารถและการรู้จักประยุกต์ใช้ความรู้ในการทำงาน ดังนั้นสามารถกล่าวได้ว่า
บทบาทของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ยังมีความสำคัญต่อการให้การบริการ  
ศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต่อไป
อย่างไรก็ตามเนื้อหาที่ให้กับผู้ เรียนและผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษานั้นควรเป็น  
ความรู้ในเชิงของการให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และเป็น
องค์ความรู้ที่สำคัญที่บุคคลเหล่านั้นยังขาดอยู่หรือเพิ่มพูนให้มากขึ้น ซึ่งใน  
การพัฒนาการเรียนการสอนของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ควรจะมีการบูรณาการ
หลักสูตรให้เป็นแบบสหวิทยาการ หรือเน้นไปทางด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 
เนื้อหาชุดวิชาต้องออกแบบให้เป็นแนวการประยุกต์ใช้ และพัฒนาหลักสูตร
แบบประกาศนียบัตร (Non-degree programme) ให้มากขึ้น แต่ก็ยังให ้ 
ความสำคัญกับหลักสูตรที่ให้ปริญญา (Degree programme) ต่อไป เพื่อ  
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิตที่ในปัจจุบันและแนวโน้ม  
ในอนาคตที่ผู้เข้ามาเรียนในสถาบันการศึกษาจะเน้นเพื่อเอาความรู้ไปประยุกต์
ใช้ในการทำงานเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เนื้อหาวิชาในหลักสูตรก็ควรมีการปรับเปลี่ยน
ให้เป็นพลวัตสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เป็นไปตามความต้องการของ  
ผู้เรียนและตลาดแรงงาน ในขณะเดียวกันอาจมีการนำเสนอหลักสูตรใหม่ๆ   
ที่จะสามารถดึงดูดให้มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มากขึ้น
เพราะเล็งเห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้ามาเรียน นอกจากนี้ในการจดัการ
เรียนการสอนของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และของมหาวิทยาลัยก็ต้องมีการ  
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ปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาการทางดา้นเทคโนโลยทีีเ่ปน็ยคุดจิทิลั โดยนำ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให ้ 
มากขึน้ ยกตวัอยา่งเชน่ การใช ้ e-book แทนทีจ่ะใชส้ือ่สิง่พมิพเ์พยีงอยา่งเดียว 
และรูปแบบการนำเสนอสื่อการเรียนการสอนต้องมีการปรับเปลี่ยนให้น่าสนใจ
และเข้าถึงได้หลายช่องทาง รวมทั้งการที่จะต้องจัดให้มีกิจกรรมที่มีการนำเสนอ
และสร้างสิ่งแวดล้อมให้ผู้เรียนในลักษณะของการมีบรรยากาศของชุมชนการ
เรียนรู้ การมีส่วนร่วมเรียนรู้ สิ่งสำคัญคือต้องก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รว่มกนัในการเขา้มาศกึษาวชิาเศรษฐศาสตร ์และสาขาวชิาอืน่ๆ ของมหาวทิยาลัย 
ซึ่งถ้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สามารถดำเนินการไปในลักษณะดังกล่าว ไม่ว่าการ
จัดการเรียนการสอน การให้บริการการศึกษา และการทำหน้าที่ตามพันธกิจ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว เชื่อว่าอนาคตของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ในช่วงต่อไปจะ
ยังคงมีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร
และประเทศเพื่อให้สังคมและประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป 

ท้ายที่สุดนี้ ผมขอแสดงความยินดีต่อสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง 
เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปีของการก่อตั้งสาขาวิชา และขออวยพรให้สาขา
วิชาเศรษฐศาสตร์ยังคงเป็นสาขาวิชาหลักสาขาหนึ่งของมหาวิทยาลัย ในการให้
บริการการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลท่ามกลางความท้าทายของโลกยุค
ดจิทิลั ทีน่บัวนัมกีารเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มในหลายๆ ดา้น และมากขึน้
ในอนาคต และขอให้การจัดทำหนังสือ “เศรษฐกิจดิจิทัล : ความท้าทายของ
เศรษฐกิจไทยในอนาคต” ในครั้งนี้ ยังเกิดประโยชน์แก่นักศึกษาของสถาบัน
การศึกษา บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ประชาชนและผู้ที่
สนใจทั่วไป ในการเติมเต็มความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และนำความรู้ที่ได้รับ
จากหนังสือไปประยุกต์ใช้ในการทำหน้าที่ของแต่ละคนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป 

 (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน) 
 นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ยุคดิจิทัล โดยนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาใชในระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยใหมากขึ้นยกตัวอยางเชน 
การใช e-book แทนที่จะใชสื่อสิ่งพิมพเพียงอยางเดียว และรูปแบบการนําเสนอสื่อการเรียนการสอนตองมีการ
ปรับเปลี่ยนใหนาสนใจและเขาถึงไดหลายชองทาง รวมทั้ งการที่จะตองจัดใหมีกิจกรรมที่มีการนําเสนอและ
สรางสิ่งแวดลอมใหผูเรียนในลักษณะของการมีบรรยากาศของชุมชนการเรียนรู การมีสวนรวมเรียนรู สิ่งสําคัญคือ
ตองกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในการเขามาศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร และ สาขาวิชาอื่นๆ
ของมหาวิทยาลัยซึ่งถาสาขาวิชาเศรษฐศาสตรสามารถดําเนินการไปในลักษณะดังกลาว ไมวาการจัดการเรียนการสอน
การใหบริการการศึกษา และการทําหนาที่ตา มพันธกิจตางๆ ที่เกี่ยวของแลว เช่ือวาอนาคตของสาขาวิชา
เศรษฐศาสตรในชวงตอไปจะยังคงมีบทบาทสําคัญในการมีสวนรวม ดานการทรัพยากรมนุษยขององคก รและ
ประเทศเพื่อใหสังคมและประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนตอไป

ทายที่สุดน้ี ผมขอแสดงความยินดีตอสาขาวิชาเศรษฐศาสตรอีกครั้งหนึ่ง เนื่องในโอกาสครบ รอบ 36 ป
ของการกอตั้งสาขาวิชา และขออวยพรใหสาขาวิชาเศรษฐศาสตรยังคงเปนสา ขาวิชาหลักสาขาหนึ่งของ
มหาวิทยาลัย ในการใหบริการการศึกษาในระบบ การศึกษา ทางไกลทามกลางความทาทายของโลกยุคดิจิทัล
ที่นับวันมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมในหลายๆ ดาน และมากข้ึนในอนาคต และขอใหการจัดทําหนังสือ 
“เศรษฐกิจดิ จิทัล : กับความทาทายในอนาคต ” ในครั้งนี้ ยังเกิดประโยชนแกนักศึกษา ของ
สถาบันการศึกษา บุคลากรของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ประชาชนและผูที่สนใจทั่วไป ในการเติมเต็ม
ความรูทางดานเศรษฐศาสตรและนําความรูที่ไดรับจากหนังสือไปประยุกตใชในการทําหนาที่ของแตละคน 
ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึนตอไป

(ศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรีสอาน)
นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

5 กันยายน 2561
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สารจากอธิการบดี

ผมขอแสดงความยินดีที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
ได้จัดพิมพ์หนังสือ “เศรษฐกิจดิจิทัล : ความท้าทาย
ของเศรษฐกิจไทยในอนาคต” เนื่องในโอกาสที่สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ได้ก่อตั้งและได้รับใช้สังคมโดยผ่านทาง
ระบบการเรียนการสอนทางไกลและการวิจัยทางด้าน
เศรษฐศาสตร์มาจนครบรอบ 36 ปี 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้มีส่วนร่วมสำคัญ 
ต่อการให้บริการด้านการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช โดยได้เริ่มเปดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี มาตั้งแต่  
พ.ศ. 2525 โดยสาขาวิชามีการพัฒนาเพื่อรองรับความต้องการศึกษาด้าน
เศรษฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นตลอดมา รวมทั้งได้ขยายการรับนักศึกษาระดับปริญญา
โทมาตั้งแต่ พ.ศ. 2542 ได้ผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท
เป็นจำนวนมาก เพื่อทำงานรับใช้สังคมทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
นอกจากนั้นสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ยังมีบทบาทต่อการรับใช้สังคมโดยผ่าน
รายการโทรทัศน์ ระบบการสื่อสารด้วยภาพออนไลน์ การทำวิจัย การบริการ
วิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมในงาน
วิชาการด้านเศรษฐศาสตร์อื่นๆ ตลอดมา 

การจัดทำหนังสือ “เศรษฐกิจดิจิทัล : ความท้าทายของเศรษฐกิจไทย
ในอนาคต” ในครัง้นีเ้ปน็การรวบรวมบทความเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยี
ทีส่ง่ผลถงึการเปลีย่นแปลงทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคมในการพฒันาประเทศไทย
ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อรองรับเศรษฐกิจของประเทศ ในการ
เข้าสู่ยุค “เศรษฐกิจดิจิทัล” เนื้อหาในหนังสือนี้จะมีค่าอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อน
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่จะมีขึ้นในอนาคตนี้ 

 

สารจากอธิการบด ี
 

ผมขอแสดงความยินดีที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตรไดจัดพิมพหนังสือ  
“เศรษฐกิจดิ จิทัล: กับความทาทายในอนาคต ” เนื่องใน โอกาสที่
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรไดกอตั้งและไดรับใชสังคมโดยผานทางระบบ การเรียน
การสอนทางไกลและการวิจัยทางดานเศรษฐศาสตรมาจนครบรอบ 36 ป 

 
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา สาขาวิชาเศรษฐศาสตรไดมีสวนรวมสําคัญตอการใหบริการดานการ ศึกษาดวย

ระบบการศึกษา ทางไกล ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยไดเริ่มเปดรับนักศึกษา ในระดับปริญญาตรี        
มาตั้งแต พ.ศ. 2525 โดยสาขาวิชามีการพัฒนาเพื่อรองรับความตองการศึกษาดานเศรษฐศาสตรที่เพิ่มข้ึนตลอดมา 
รวมทั้งไดขยายการรับนักศึกษาระดับปริญญาโทมาตั้งแต พ.ศ. 2542 ไดผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีและระดับ
ปริญญาโทเปนจํานวนมาก เพื่อทํางานรับใชสังคมทั้งในหนวยงา นภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนั้นสาขาวิชา
เศรษฐศาสตรยังมีบทบาทตอการรับใชสังคมโดยผานรายการโทรทัศน ระบบการสื่อสารดวยภาพออนไลน การทํา
วิจัย  การบริการวิชาการแกสังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และการมีสวนรวมในงานวิชาการดาน
เศรษฐศาสตรอื่นๆ ตลอดมา 

 
การจัดทําหนังสือ “เศรษฐกิจดิจิทัล: กับความทาทายในอนาคต ” ในครั้งนี้เปนการรวบรวม

บทความเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่สงผลถึงการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนา
ประเทศไทยทั้งในสวนของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อรองรับเศรษฐกิจของประเทศ ในการเขา สูยุค “เศรษฐกิจ
ดิจิทัล” เนื้อหาในหนังสือนี้จะมีคาอยางยิ่งตอการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่จะมีข้ึนในอนาคต นี ้

 
ทายสุดน้ี ผมขอแสดงความยินดีตอสาขาวิ ชาเศรษฐศาสตรอีกครั้งหนึ่ง เนื่องในโอกาสที่ครบรอบ 36 ป 

ของการกอตั้งสาขาวิชา และประสบความสําเร็ จในการจัดทําหนังสือที่มีคุณคา ตอการพัฒนาประเทศไทยในยุค
เศรษฐกิจดิจิทัลในครั้งนี้ 

 
 
 

(ศาสตราจารย ดร.ประสาท สืบคา) 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
5 กันยายน 2561 
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ท้ายสุดนี้ ผมขอแสดงความยินดีต่อสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง 
เนื่องในโอกาสที่ครบรอบ 36 ปี ของการก่อตั้งสาขาวิชา และประสบความ
สำเร็จในการจัดทำหนังสือที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศไทยในยุคเศรษฐกิจ
ดิจิทัลในครั้งนี้ 

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

สารจากอธิการบด ี
 

ผมขอแสดงความยินดีที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตรไดจัดพิมพหนังสือ  
“เศรษฐกิจดิ จิทัล: กับความทาทายในอนาคต ” เนื่องใน โอกาสที่
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรไดกอตั้งและไดรับใชสังคมโดยผานทางระบบ การเรียน
การสอนทางไกลและการวิจัยทางดานเศรษฐศาสตรมาจนครบรอบ 36 ป 

 
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา สาขาวิชาเศรษฐศาสตรไดมีสวนรวมสําคัญตอการใหบริการดานการ ศึกษาดวย

ระบบการศึกษา ทางไกล ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยไดเริ่มเปดรับนักศึกษา ในระดับปริญญาตรี        
มาตั้งแต พ.ศ. 2525 โดยสาขาวิชามีการพัฒนาเพื่อรองรับความตองการศึกษาดานเศรษฐศาสตรที่เพิ่มข้ึนตลอดมา 
รวมทั้งไดขยายการรับนักศึกษาระดับปริญญาโทมาตั้งแต พ.ศ. 2542 ไดผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีและระดับ
ปริญญาโทเปนจํานวนมาก เพื่อทํางานรับใชสังคมทั้งในหนวยงา นภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนั้นสาขาวิชา
เศรษฐศาสตรยังมีบทบาทตอการรับใชสังคมโดยผานรายการโทรทัศน ระบบการสื่อสารดวยภาพออนไลน การทํา
วิจัย  การบริการวิชาการแกสังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และการมีสวนรวมในงานวิชาการดาน
เศรษฐศาสตรอื่นๆ ตลอดมา 

 
การจัดทําหนังสือ “เศรษฐกิจดิจิทัล: กับความทาทายในอนาคต ” ในครั้งนี้เปนการรวบรวม

บทความเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่สงผลถึงการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนา
ประเทศไทยทั้งในสวนของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อรองรับเศรษฐกิจของประเทศ ในการเขา สูยุค “เศรษฐกิจ
ดิจิทัล” เนื้อหาในหนังสือนี้จะมีคาอยางยิ่งตอการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่จะมีข้ึนในอนาคต นี ้

 
ทายสุดน้ี ผมขอแสดงความยินดีตอสาขาวิ ชาเศรษฐศาสตรอีกครั้งหนึ่ง เนื่องในโอกาสที่ครบรอบ 36 ป 

ของการกอตั้งสาขาวิชา และประสบความสําเร็ จในการจัดทําหนังสือที่มีคุณคา ตอการพัฒนาประเทศไทยในยุค
เศรษฐกิจดิจิทัลในครั้งนี้ 

 
 
 

(ศาสตราจารย ดร.ประสาท สืบคา) 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
5 กันยายน 2561 
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สารจากประธานกรรมการ

ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร

 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย-

ธรรมาธริาช (มสธ.) ไดจ้ดัตัง้สาขาวชิาในราชกจิจานเุบกษา 
เล่มที่ 91 ตอนที่ 40 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2525 โดยมี 
จุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบัณฑิตทางเศรษฐศาสตร์ในระดับ
ปริญญาตรีที่มีความสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ โดย
คำนึงถึงความต้องการของประชาชนและสังคม ตลอดจน
ความพร้อมของทรัพยากรด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่จะเอื้ออำนวยต่อการ
ศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล เพื่อการผลิตบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ให้ได้
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม  
ซึ่งตลอดระยะเวลา 36 ปีที่ผ่านมา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้มีการปรับปรุง 
และพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง 
ไปมาโดยตลอด 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้รับการก่อตั้งและรับนักศึกษารุ่นแรกระดับ
ปริญญาตรี ในปี พ.ศ. 2525 ปัจจุบันสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้เปดสอน 
ทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ได้แก่ หลักสูตรเศรษฐ
ศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ทั้งสองหลักสูตร
ประกอบด้วย 2 วิชาเอก คือ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้รับทราบให้ 
ความเห็นชอบทั้งสองหลักสูตรมาโดยตลอด และได้รับการพัฒนาปรับปรุง 
ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
(TQF) ตลอดระยะเวลา 36 ปีที่ผ่านมา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ผลิต 
บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 4,234 คน และในระดับ
ปริญญาโท จำนวน 570 คน  

สารจากประธานกรรมการประจําสาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ .)      
ไดจัดต้ังสาขาวิชาในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 91 ตอนที่ 40 ลงวันที่             
12 มีนาคม 2525 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อผลิตบัณฑิตทางเศรษฐศาสตรในระดับ
ปริญญาตรีที่มีความสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ โดยคํานึงถึงค วาม
ตองการของประชาชนและสังคม ตลอดจนความพรอมของทรัพยากรดานตางๆ 
ของมหาวิทยาลัยที่จะเอื้ออํานวยตอการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล     
เพื่อการผลิตบัณฑิตเศรษฐศาสตร ใหไดทรัพยากร มนุษยที่มีคุณภาพ มีคุณคา
และเปนประโยชนตอสังคมโดยรวม ซึ่งตลอดระยะเวลา 36 ปที่ผานมา 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรไดมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปมาโดยตลอด 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรไดรับการกอตั้งและรับนักศึกษารุนแรกระดับปริญญาตรี ในป พ.ศ. 2525 ปจจุบัน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรไดเปดสอนทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ไดแก หลักสูตรเศรษฐศาสตร
บัณฑิตและหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ทั้งสองหลักสูตรประกอบดวย 2 วิชาเอก คือ วิชาเอกเศรษฐศาสตร
และวิชาเอกเศรษฐศาสตรธุรกิจ โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดรับทราบใหความเห็นชอบ
ทั้งสองหลักสูตรมาโดยตลอด และไดรับการพัฒนาปรับปรุงใหสอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ .ศ. 2552 (TQF) ตลอดระยะเวลา 36 ปที่ผานมา สาขาวิชา เศรษฐศาสตร ไดผลิต
บัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 4,234 คน และในระดับปริญญาโท จํานวน 570 คน  
 เนื่องในโอกาส ครบรอบ  36 ป การกอตั้งสาขาวิชา เศรษฐศาสตร สาขาวิชาจึง มีการจัดทําหนังสือ  
“เศรษฐกิจดิจิทัล : ความทาทายของเศรษฐกิจไทยในอนาคต ” ซึ่งเปนการรวบรวมบทความ ทางวิชาการที่
เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคมของไทยใน ยุค “เศรษฐกิจดิจิทัล ” ผลกระทบและแนว
ทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาคการคา ภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย โดยนอกจากจะจัดทําข้ึนเพื่อเปนเอกสารวิชาการประกอบการจัดกิจกรรมอภิปราย
ทางวิชาการ เรื่อง “เศรษฐกิจดิจิทัล : ผลกระทบ ความทาทาย และการปรับตัว ” เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ป 
การกอตั้งสาขาวิชาเศรษฐศาสตรแลว ยังเปนเอกสารวิชาการเผยแพรแกนักศึกษาของสถาบันการศึกษา บุ คลากร
ของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน และผูสนใจทั่วไปไดรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในดานตางๆ ที่มี
ตอการปรับตัวเขาสูยุค “เศรษฐกิจดิจิทัล” 
 สุดทายนี ้ดิฉันภาคภูมิใจอยางยิ่งที่ไดเปนสวนหนึ่งของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร มสธ . และขอขอบพระคุณ
ผูเกี่ยวของทุกทานที่ไดมีสวนรวมกอตั้งและพัฒนาสาขาวิชาเศรษฐศาสตรใหเจริญกาวหนา และหวังเปนอยางยิ่งวา 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรจะ พัฒนาไปสูการสรางองคกรแหงการเรียนรู และสรางความเปนเลิศในการพัฒนาคน    
เพื่อรับใชประเทศชาติและสังคมที่กอใหเกิดการพัฒนาประเทศทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน 

 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยปยะศิริ  เรืองศรีมั่น) 
ประธานกรรมการประจําสาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

5 กันยายน 2561 
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 เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี การก่อตั้งสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
สาขาวชิาจงึมกีารจดัทำหนงัสอื “เศรษฐกจิดจิทิลั : ความทา้ทายของเศรษฐกจิ
ไทยในอนาคต” ซึ่งเป็นการรวบรวมบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของไทยในยุค “เศรษฐกิจดิจิทัล” 
ผลกระทบและแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาคการค้า ภาคการเกษตร 
และภาคอุตสาหกรรม การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
คนไทย โดยนอกจากจะจดัทำขึน้เพือ่เปน็เอกสารวชิาการประกอบการจดักจิกรรม
อภิปรายทางวิชาการ เรื่อง “เศรษฐกิจดิจิทัล : ผลกระทบ ความท้าทาย และ 
การปรับตัว” เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ป ี การก่อตั้งสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
แล้ว ยังเป็นเอกสารวิชาการเผยแพร่แก่นักศึกษาของสถาบันการศึกษา บุคลากร
ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และผู้สนใจทั่วไปได้รู้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในด้านต่างๆ ที่มีต่อการปรับตัวเข้าสู่ยุค “เศรษฐกิจ
ดิจิทัล” 

 สุดท้ายนี้ ดิฉันภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ มสธ. และขอขอบพระคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วม 
ก่อตั้งและพัฒนาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ให้เจริญก้าวหน้า และหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่า สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จะพัฒนาไปสู่การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ
สร้างความเป็นเลิศในการพัฒนาคน เพื่อรับใช้ประเทศชาติและสังคมที่ก่อให้ 
เกิดการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

 
 
 
                                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปยะศิริ เรืองศรีมั่น) 
                          ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
                                             5 กันยายน 2561 

สารจากประธานกรรมการประจําสาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ .)      
ไดจัดต้ังสาขาวิชาในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 91 ตอนที่ 40 ลงวันที่             
12 มีนาคม 2525 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อผลิตบัณฑิตทางเศรษฐศาสตรในระดับ
ปริญญาตรีที่มีความสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ โดยคํานึงถึงค วาม
ตองการของประชาชนและสังคม ตลอดจนความพรอมของทรัพยากรดานตางๆ 
ของมหาวิทยาลัยที่จะเอื้ออํานวยตอการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล     
เพื่อการผลิตบัณฑิตเศรษฐศาสตร ใหไดทรัพยากร มนุษยที่มีคุณภาพ มีคุณคา
และเปนประโยชนตอสังคมโดยรวม ซึ่งตลอดระยะเวลา 36 ปที่ผานมา 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรไดมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปมาโดยตลอด 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรไดรับการกอตั้งและรับนักศึกษารุนแรกระดับปริญญาตรี ในป พ.ศ. 2525 ปจจุบัน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรไดเปดสอนทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ไดแก หลักสูตรเศรษฐศาสตร
บัณฑิตและหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ทั้งสองหลักสูตรประกอบดวย 2 วิชาเอก คือ วิชาเอกเศรษฐศาสตร
และวิชาเอกเศรษฐศาสตรธุรกิจ โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดรับทราบใหความเห็นชอบ
ทั้งสองหลักสูตรมาโดยตลอด และไดรับการพัฒนาปรับปรุงใหสอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ .ศ. 2552 (TQF) ตลอดระยะเวลา 36 ปที่ผานมา สาขาวิชา เศรษฐศาสตร ไดผลิต
บัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 4,234 คน และในระดับปริญญาโท จํานวน 570 คน  
 เนื่องในโอกาส ครบรอบ  36 ป การกอตั้งสาขาวิชา เศรษฐศาสตร สาขาวิชาจึง มีการจัดทําหนังสือ  
“เศรษฐกิจดิจิทัล : ความทาทายของเศรษฐกิจไทยในอนาคต ” ซึ่งเปนการรวบรวมบทความ ทางวิชาการที่
เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคมของไทยใน ยุค “เศรษฐกิจดิจิทัล ” ผลกระทบและแนว
ทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาคการคา ภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย โดยนอกจากจะจัดทําข้ึนเพื่อเปนเอกสารวิชาการประกอบการจัดกิจกรรมอภิปราย
ทางวิชาการ เรื่อง “เศรษฐกิจดิจิทัล : ผลกระทบ ความทาทาย และการปรับตัว ” เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ป 
การกอตั้งสาขาวิชาเศรษฐศาสตรแลว ยังเปนเอกสารวิชาการเผยแพรแกนักศึกษาของสถาบันการศึกษา บุ คลากร
ของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน และผูสนใจทั่วไปไดรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในดานตางๆ ที่มี
ตอการปรับตัวเขาสูยุค “เศรษฐกิจดิจิทัล” 
 สุดทายนี ้ดิฉันภาคภูมิใจอยางยิ่งที่ไดเปนสวนหนึ่งของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร มสธ . และขอขอบพระคุณ
ผูเกี่ยวของทุกทานที่ไดมีสวนรวมกอตั้งและพัฒนาสาขาวิชาเศรษฐศาสตรใหเจริญกาวหนา และหวังเปนอยางยิ่งวา 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรจะ พัฒนาไปสูการสรางองคกรแหงการเรียนรู และสรางความเปนเลิศในการพัฒนาคน    
เพื่อรับใชประเทศชาติและสังคมที่กอใหเกิดการพัฒนาประเทศทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน 

 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยปยะศิริ  เรืองศรีมั่น) 
ประธานกรรมการประจําสาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

5 กันยายน 2561 
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เศรษฐกิจในยุคปัจจุบันล้วนแล้วแต่กำลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ เศรษฐกิจ

ใหม่ หรือ New Economy ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้ ความคิด

ใหม่ๆ เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอินเทอร์เน็ต โดยมีชื่อเรียกที่แตกต่างกัน 

เช่น Knowledge-based Economy, Digital Economy, Information 

Economy เป็นต้น 

เศรษฐกิจใหม่หรือเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) จะเป็นการ 

นำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตั้งแต่ภาคผลิตจนถึง 

ภาคการขาย พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการทำงาน ลดต้นทุน 

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการต่างๆ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต 

มวลรวมของประเทศ โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

(สวทช.) ได้ให้คำนิยามของเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Digital Economy คือ 

เศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้ 

เกดิการพฒันานวตักรรมและปฏริปูกระบวนการทำงานของทัง้ภาครฐัและเอกชน 

เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน และคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืน  

เศรษฐกิจ Digital ความท้าทายของเศรษฐกิจไทย
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 เศรษฐกิจในยุคปจจุบันลวนแลวแตกําลังเปลี่ยนแปลงเขาสู เศรษฐกิจใหม หรือ New Economy ซึ่ง
เปนเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยความรู ความคิดใหมๆ เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอินเตอรเน็ต โดยมีช่ือ
เรียกที่แตกตางกัน เชน Knowledge-based Economy, Digital Economy, Information Economy เปนตน 

เศรษฐกิจใหมหรือเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) จะเปนการนําเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเขามาใช
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตั้งแตภาคผลิตจนถึงภาคการขาย พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการทํางาน 
ลดตนทุน สรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการตางๆ สรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตมวลรวมของประเทศ โดย
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ไดใหคํานิยามของเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Digital 
Economy คือ เศรษฐกิจและสังคมที่ใชเทคโนโลยีดิจัทัลเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนา
นวัตกรรมและปฏิรูปกระบวนการทํางานของทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแขงขัน และ
คุณภาพชีวิตของคนไทยอยางยั่งยืน ขณะเดียวกัน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไดกลาวถึง ดิจิทัล
ไทยแลนด (Digital Thailand) วา ประเทศไทยสามารถสรางสรรค และใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลอยาง
เต็มศักยภาพในการพัฒนา โครงสรางพื้นฐาน นวัตกรรม ขอมูล ทุนมนุษย และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสูความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

ในอดีตที่ผานมาเศรษฐกิจไทยอาศัยการเติบโตดวยแรงสงของการใชแรงงานเขมขน, การใชสิทธิพิเศษ
ในระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเปนการทั่วไป (GSP), การพึ่งพาการลงทุนจากตางประเทศ , (FDI) และ
เปนอุตสาหกรรมที่มุงการสงออก (Export Oriented) ซึ่งในชวงระยะเวลาปจจุบัน สถานการณทางเศรษฐกิจที่
ถดถอยทั่วโลกและปญหาเชิงโครงสรางภายในประเทศเปนอุปสรรคตอการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย เชน การ
เขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging Society), การกลับสูประเทศตนทางของแรงงานขามชาติ (Returning to their 
home country of foreign labors), การขาดการประหยัดตอขนาด (Economy of Scale), และการติดอยู
ในกับดักประเทศรายไดปานกลาง (Middle Income Trap) สงผลใหประเทศไทยตองคํานึงถึงการนําโมเดล
เศรษฐกิจใหมเขามาประยุกตใชเพื่อที่จะแกปญหาดังกลาวขางตน ซึ่งสอดคลองกับแนวนโยบาย Thailand 4.0 
ที่ตองการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไทย ไปสู “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
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เปนเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยความรู ความคิดใหมๆ เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอินเตอรเน็ต โดยมีช่ือ
เรียกที่แตกตางกัน เชน Knowledge-based Economy, Digital Economy, Information Economy เปนตน 

เศรษฐกิจใหมหรือเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) จะเปนการนําเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเขามาใช
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตั้งแตภาคผลิตจนถึงภาคการขาย พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการทํางาน 
ลดตนทุน สรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการตางๆ สรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตมวลรวมของประเทศ โดย
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ไดใหคํานิยามของเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Digital 
Economy คือ เศรษฐกิจและสังคมที่ใชเทคโนโลยีดิจัทัลเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนา
นวัตกรรมและปฏิรูปกระบวนการทํางานของทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแขงขัน และ
คุณภาพชีวิตของคนไทยอยางยั่งยืน ขณะเดียวกัน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไดกลาวถึง ดิจิทัล
ไทยแลนด (Digital Thailand) วา ประเทศไทยสามารถสรางสรรค และใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลอยาง
เต็มศักยภาพในการพัฒนา โครงสรางพื้นฐาน นวัตกรรม ขอมูล ทุนมนุษย และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสูความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

ในอดีตที่ผานมาเศรษฐกิจไทยอาศัยการเติบโตดวยแรงสงของการใชแรงงานเขมขน, การใชสิทธิพิเศษ
ในระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเปนการทั่วไป (GSP), การพึ่งพาการลงทุนจากตางประเทศ , (FDI) และ
เปนอุตสาหกรรมที่มุงการสงออก (Export Oriented) ซึ่งในชวงระยะเวลาปจจุบัน สถานการณทางเศรษฐกิจที่
ถดถอยทั่วโลกและปญหาเชิงโครงสรางภายในประเทศเปนอุปสรรคตอการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย เชน การ
เขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging Society), การกลับสูประเทศตนทางของแรงงานขามชาติ (Returning to their 
home country of foreign labors), การขาดการประหยัดตอขนาด (Economy of Scale), และการติดอยู
ในกับดักประเทศรายไดปานกลาง (Middle Income Trap) สงผลใหประเทศไทยตองคํานึงถึงการนําโมเดล
เศรษฐกิจใหมเขามาประยุกตใชเพื่อที่จะแกปญหาดังกลาวขางตน ซึ่งสอดคลองกับแนวนโยบาย Thailand 4.0 
ที่ตองการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไทย ไปสู “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
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ขณะเดยีวกนั กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมไดก้ลา่วถงึ ดจิทิลัไทยแลนด์ 

(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), และการติดอยู่ในกับดักประเทศรายได้ปานกลาง   

(Middle Income Trap) ส่งผลให้ประเทศไทยต้องคำนึงถึงการนำโมเดล

เศรษฐกิจใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น ซึ่งสอดคล้อง

กับแนวนโยบาย Thailand 4.0 ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 

ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย

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  

ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเศรษฐกิจดิจิทัลนั้นก่อให้เกิดความท้าทายเช่นกัน   

โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
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	 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด	 (Disruptive	

Technology) หรือเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

ในอัตราเร่งซึ่งสามารถเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิต การประกอบ

ธุรกิจ และเศรษฐกิจโลกได้ หากภาคธุรกิจไม่สามารถที่จะปรับตัวให้ทันต่อ  

การเปลี่ยนแปลงนี้ได้ จะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ 

โดยเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีบทบาทสำคัญในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี ้ อย่างเช่น   

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things (IOT), ปัญญาประดิษฐ์   

(Artificial Intelligence (AI)), เทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติ (3D Printing), 

ระบบโครงข่ายในการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์ (Block Chain), หุ่นยนต์   

(Robots), ยานยนตไ์รค้นขบั (Autonomous System), เทคโนโลยทีีผ่สมผสาน

ระหว่างความเป็นจริงและโลกเสมือน (Augmented Reality (AR)), ความเป็น

จริงเสมือน (Virtual Reality (VR)) เป็นต้น 

	การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่	 (Big	 Data	 Analytics)	 ข้อมูล

จำนวนมหาศาลที่เกิดขึ้นในโลกดิจิทัลไม่ว่าจะเครือข่ายสังคมออนไลน์, เว็บ-

เซิร์ฟเวอร์, การตอบแบบสอบถามผ่านทางออนไลน์, ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต, 

ข้อความจากอีเมลลูกค้า คอนเทนต์ต่างๆ บนโซเชียลมีเดีย และจากอุปกรณ์  

เซน็เซอรต์า่งๆ ขอ้มลูเหลา่นีล้ว้นแลว้แตต่อ้งการการวเิคราะหเ์พือ่ใหก้ารวางแผน

การตลาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทราบความต้องการของลูกค้า

และแนวโนม้ทางการตลาด ตลอดจนสามารถนำไปปรบัปรงุกกระบวนการดำเนนิ

ธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม กระบวนการ

วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่มีต้นทุนสูง เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก Hardware   

(ระบบจัดเก็บข้อมูล (Data warehouses) และ Software ต่างๆ ที่ใช้ใน  

การจัดการข้อมูล อีกทั้งต้องอาศัยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์

ข้อมูลอย่างนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) นักวิเคราะห์ข้อมูล  

เชิงสถิติ (Predictive Modelers) เป็นต้น จึงนับเป็นความท้าทายอีกประการ
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หนึ่งที่ทุกภาคส่วนต้องเผชิญในอนาคตอันใกล้นี้ที่โลกของการแข่งขันด้านข้อมูล

มีแนวโน้มว่าจะทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ 
	ความทา้ทายของตลาดแรงงานในอนาคต ในโลกยคุดจิทิลัยอ่มสรา้ง

ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้เกิดขึ้นกับตลาดแรงงาน จากการนำเทคโนโลยี

สมัยใหม่อย่าง หุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติ   

(3D Printing) เป็นต้น เข้ามาใช้ทดแทนแรงงานคนอย่างแพร่หลายทั้งใน

กระบวนการผลิต การตลาด และการบริการลูกค้า ขณะเดียวกัน ตลาดแรงงาน

จะมีความต้องการแรงงานที่มีทักษะสูงเพื่อปฏิบัติงานเฉพาะด้านมากขึ้น เช่น 

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล, นักวิเคราะห์การลงทุน, วิศวกรหุ่นยนต์และระบบ

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 
	 การเติบโตของช่องทางการตลาดและการซื้อขายสินค้าออนไลน์	

ในปัจุบันพฤติกรรมการซื้อ-ขายของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปจาก

อดีต เนื่องด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีการสื่อสารจาก 3G สู่ 4G 

และกำลังจะก้าวเข้าสู่ยุค 5G ในอนาคตอันใกล้นี้ ประกอบกับความปลอดภัย

ของระบบการชำระเงินที่เพิ่มขึ้น ความสะดวกและรวดเร็วของการจัดส่งสินค้า

ใหก้บัลกูคา้ สง่ผลใหก้ารทำธรุกจิผา่น Online Platform ไดร้บัความนยิมสงูมาก 
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ตามรายงานของศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่า ในป ี 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 
	 พฤติกรรมของผู้บริโภคในอนาคต	 ผู้บริโภคในยุคดิจิทัลจะเป็น  

ผู้บริโภคที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นลูกค้ายุคใหม่ มีความคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยี 

ชอบความท้าทาย สามารถปรับตัวได้ดี โดยลูกค้าจะมีความต้องการสินค้าและ

บริการที่มีลักษณะเฉพาะตรงกับความต้องการของตนเอง มีความต้องการ  

สินค้าและบริการที่มีความเรียบง่าย ใช้ง่าย ตรงไปตรงมา เหมาะสมกับการ

ดำเนินชีวิตประจำวัน คำนึงถึงเรื่องสุขภาพมากขึ้น สามารถตอบสนองและ

อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในยุค Aging Society ได้มากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น 

การที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้นจะส่งผลให้ลูกค้ามีเงื่อนไขใน  

การซื้อสินค้ามากยิ่งขึ้นและมีความจงรักภักดีต่อแบรนด์ลดลง อีกทั้งลูกค้าจะ  

ใช้งานวิจัยเป็นหลักฐานในการพิจารณาซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งแนวโน้ม

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าวข้างต้น จะสร้างความท้าทาย

อย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคต 
	 สินค้าและบริการจะมีการแข่งขันอยู่บนพื้นฐานของนวัตกรรม   

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านธุรกิจจะให้ความสำคัญกับการแข่งขันด้านราคา การ

พัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค สร้างความประทับใจ  

ให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ามีความจงรักภักดีต่อตราสินค้า สร้างตราสินค้าให้มีความ

แตกต่างจากคู่แข่ง เป็นต้น กลยุทธ์ต่างๆ เหล่านี้ก็ยังคงมีความสำคัญ แต่ใน  

โลกยุคดิจิทัลการแข่งขันของสินค้าและบริการจะกลายเป็นการให้ความสำคัญ
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กับการแข่งขันบนพื้นฐานของนวัตกรรม เพราะผู้บริโภคจะให้คุณค่ากับสินค้า

และเต็มใจจะจ่ายให้กับสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะและมีการออกแบบได้ตรงกับ

ความต้องการของลูกค้า มีภาพลักษณ์ที่ดูดี สามารถสนองต่ออารมณ์ความ  

รู้สึกของลูกค้าได้ อย่างไรก็ตาม หากธุรกิจใดไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนมาใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งการใช้ Big Data เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้า 

สร้างนวัตกรรม สร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเพื่อให้

ตนเองเป็นผู้นำตลาดได้ ก็มีความเป็นไปได้ว่าธุรกิจนั้นจะสูญเสียความสามารถ

ในการแข่งขันไป 
	 ระบบอัจฉริยะ ในยุคดิจิทัลคงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเป็นยุคของ 

Internet of Things (IOT) หรอื อนิเทอรเ์นต็ในทกุสิง่ โดยจะเปน็การเชือ่มโยง  

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 
	 ภัยคุกคามด้านไซเบอร ์ โลกยุคดิจิทัลที่ทำให้การใช้ชีวิตของผู้คน  

เปลี่ยนไป สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้จากทั่วทุกมุมโลก ประกอบกับการส่ง

ผ่านข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นรวดเร็วอย่างก้าวกระโดดนี้ได้เกิดขึ้นพร้อมๆ กับ  

ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ที่เพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ทั้งจากการระบาดของ
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มัลแวร์และไวรัสต่างๆ การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การขโมยข้อมูล 

บิดเบือนข้อมูล ทำลายข้อมูล การจารกรรมข้อมูล การโจมตีอุปกรณ์ระบบ

ควบคมุของโรงงาน การโจมตรีะบบโครงสรา้งพืน้ฐานสำคญัของประเทศ เปน็ต้น 

ความเสี่ยงเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคล 

องค์กร ประเทศ และระดับโลก ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายให้กับระบบ

เศรษฐกิจอย่างมหาศาลและรวดเร็วตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุค

ดิจิทัล โดยเฉพาะการโจมตีทางไซเบอร์ที่เกิดจากนอกประเทศที่ค่อนข้างจะมี

ความซับซ้อนและมีความยากในการจัดการแก้ไข 

การเปลี่ยนผ่านเข้ายุคเศรษฐกิจใหม่ หรือ Digital Economy นั้น   

ก่อให้เกิดผลดีมากมาย ทั้งการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง การ  

ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในเวทีโลก ลดความเหลื่อมล้ำ

และความไมส่มดลุในการพฒันา การพฒันาศกัยภาพของทนุมนษุย ์อยา่งไรกต็าม 

โอกาสมักจะมาพร้อมกับความท้าทายเสมอ หากเราสามารถเตรียมพร้อมและ  

มแีนวทางรบัมอืกบัความทา้ทายทีจ่ะเกดิขึน้ หรอืสามารถเปลีย่นความทา้ทายนัน้

ให้เป็นโอกาสได้ ย่อมจะทำให้ประเทศไทยสามารถก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

ได้อย่างเต็มศักยภาพและเศรษฐกิจไทยจะเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย

นวัตกรรม (Value Based Economy) อย่างเต็มรูปแบบ 



9999

5G เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก : 

ตนทุนแสนลานและแนวทางขับเคล� อนของไทย
1

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

1 บทความนีเ้ปนความเหน็สวนตวัของผูเขยีนและเปนการเรยีบเรยีงจากการศกึษาเรือ่ง “แนวทางการเตรยีม 

โครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อน 5G” เพื่อรองรับมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (กนศ.) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 ที่มีนายกรัฐมนตรี

เปนประธาน ที่กำหนดใหโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัลรวมอยูในแผนปฏิบัติการโครงสรางพื้นฐาน เพื่อจัด

ทำแผนงาน/โครงการรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และตอมารัฐมนตรีวาการ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีนโยบายเรงรัดการพัฒนาเทคโนโลยี 5G เพื่อใหประเทศไทยได 

ใชประโยชนจาก 5G ทันและเทียบไดกับประเทศตางๆ ในภมูภิาค จากนัน้ การศกึษานีไ้ดถกูนำเสนอตอ 

คณะกรรมการโครงสรางพืน้ฐานดจิทิลั ทีม่ปีลดักระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปนประธาน เมื่อวันที่ 

6 กรกฎาคม 2561 รวมทั้งถูกนำเสนอตอคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่ม ี

รองนายกรฐัมนตร ี (พล.อ.อ.ประจนิ จัน่ตอง) เปนประธาน เมือ่วนัที ่ 11 กรกฎาคม 2561 และที่ประชุม 

ทั้งสองไดมีมติเห็นชอบในหลักการของแนวทางตามที่เสนอ  
2 ผูเขียนไดจัดทำการศึกษาเรื่อง “แนวทางการเตรียมโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อน 5G” โดย

การชวยเหลอืของนางสาวเสาวภา อกัษรเนยีม และขอขอบคณุคณะกรรมการโครงสรางพืน้ฐานดจิทิลั และ

คณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิ ปลดักระทรวงและผูบรหิารกระทรวงดจิทิลัฯ ทีไ่ดให

คำแนะนำและขอคดิเหน็ที่เปนประโยชนตอการศึกษานี้ 

 เวทางค พวงทรัพย2 

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 

1 

5G เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก : ตนทุนแสนลานและแนวทางขับเคลื่อนของไทย1 
(5G Technology : Its Costs and Thailand’s Strategic Actions) 

 
 เวทางค พวงทรัพย2 

สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 
 “5G will transform mobile into a GPT3, … help spur 
 a new age of innovation and economic advance.”4  

 “5G จะเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศและเศรษฐกิจไทย 
เมื่อ รัฐ-เอกชน รวมมืออยางใกลชิด”5 

 
1 ความสําคัญและประโยชนของเทคโนโลยี 5G  
 

เทคโนโลยี 5G จะมีความสําคัญตอโลก รวมทั้งประเทศไทยอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งตอ EEC (เขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก) ที่ถูกออกแบบใหเปนเขตเศรษฐกิจระดับโลก “World-Class Economic Zone” 
รองรับการลงทุนอุตสาหกรรมแหงอนาคต หรือ 11 อุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ เพื่อเปนกลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจในอีก 20 ปขางหนา ตลอดจนเปนเมืองที่รองรับสังคมและการใชชีวิตยุคใหม   

เทคโนโลยี 5G หรือ 5th Generation คือ ระบบการสื่อสารแบบไรสายในยุคที่ 5 ซึ่งมีความสามารถในการ
สงขอมูลที่ความเร็วสูงสุดไดเร็วกวาระบบ 4G6 มากกวา 20 เทาตัว (หรือ 125 เทาของ 4G ยุคแรก)ความสามารถ

                                               
1 บทความน้ีเปนความเห็นสวนตัวของผูเขียนและ เปนการเรียบเรียงจากการศึกษาเรื่อง “แนวทางการเตรียมโครงสรางพื้นฐานดาน
ดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อน 5G” เพื่อรองรับมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (กนศ.) ครั้งที่ 
1/2561 เม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 ที่มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน  ที่กําหนดใหโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัลรวมอยูในแผนปฏิบัติ
การโครงสรางพื้นฐาน เพื่อจัดทําแผนงาน/โครงการรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และตอมา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีนโยบายเรงรัดการพัฒนาเทคโนโลยี 5G เพื่อใหประเทศไทยไดใชประโยชน
จาก 5G ทันและเทียบไดกับประเทศตางๆ ในภูมิภาค  จากน้ัน การศึกษาน้ีไดถูกนําเสนอตอคณะกรรมการโครงสรางพื้นฐานดิจิทัล ที่
มีปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปนประธาน เม่ือวันที่ 6 กรกฏาคม 2561 รวมทั้งถูกนําเสนอตอคณะกรรมการดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่มีรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ.ประจิน จ่ันตอง) เปนประธาน เม่ือวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 และที่
ประชุมทั้งสองไดมีมติเห็นชอบในหลักการของแนวทางตามที่เสนอ  
2 ผูเขียนไดจัดทําการศึกษาเรื่อง “แนวทางการเตรียมโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัลเพื่อขับเคลื่ อน 5G” โดยการชวยเหลือของนางสาว
เสาวภา อักษรเนียม และขอขอบคุณคณะกรรมการโครงสรางพื้นฐานดิจิทัล และคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ปลัดกระทรวงและผูบริหารกระทรวงดิจิทัลฯ ที่ไดใหคําแนะนําและขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการศึกษาน้ี  
3 GPT = General Purpose Technology หมายถึง เทคโนโลยีพื้นฐานที่สามารถนําไปสรางประโยชนหรือประยุกตใชสรางประโยชน
อยางแพรหลายในวงกวาง เชน พลังงานไอนํ้า พลังงานไฟฟา และอินเตอรเนต เปนตน เรียบเรียงโดยผูเขียน   
4 IHS Economics/Technology (2017) “The 5G Economy : How 5G technology will contribute to the global 
economy” 
5 ผูเขียน
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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

จำนวนมากไดถ้งึ 1 ลา้นอปุกรณต์อ่ตารางกโิลเมตร ดกีวา่ 4G มากกวา่ 10 เทา่ตัว 

3 GPT = General Purpose Technology หมายถึง เทคโนโลยีพื้นฐานที่สามารถนำไปสร้างประโยชน์

หรอืประยกุตใ์ชส้รา้งประโยชนอ์ยา่งแพรห่ลายในวงกวา้ง เชน่ พลงังานไอนำ้ พลงังานไฟฟา้ และอนิเทอรเ์นต็ 

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 
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มคีวามลา่ชา้ของการรบัสง่ขอ้มลู (latency) นอ้ยมาก คอื นอ้ยกวา่ 1 millisecond 

หรือดีกว่า 4G มากกว่า 10 เท่าตัว ในขณะเดียวกัน ในทางทฤษฎี ใช้พลังงาน

น้อยกว่ามาก โดยโครงข่ายโทรคมนาคมใช้พลังงานน้อยกว่า 4G ถึง 100 เท่าตัว 

ในขณะที่แบตเตอรี่สามารถอยู่ได้ถึง 10 ปี  

 
แผนภาพที่	1	เป้าหมายสำคัญของเทคโนโลยี 5G (IMT 2020) 

 

2 

รองรับปริมาณการสงขอมูลดีกวา 4G มากกวา 100 เทาตัว รองรับ อุปกรณสื่อสารจํานวนมากไดถึง 1 ลานอุปกรณ
ตอตารางกิโลเมตร ดีกวา 4G มากกวา 10 เทาตัว มีความลาชาของการรับสงขอมูล (latency) นอยมาก คือ นอย
กวา 1 millisecond หรือดีกวา 4G มากกวา 10 เทาตัว ในขณะเดียวกัน ในทางทฤษฎี ใชพลังงานนอยกวามาก โดย
โครงขายโทรคมนาคมใชพลังงานนอยกวา 4G ถึง 100 เทาตัว ในขณะที่แบตเตอรรี่สามารถอยูไดถึง 10 ป  

 
แผนภาพท่ี 1 เปาหมายสําคัญของเทคโนโลยี 5G (IMT 2020) 
 

 
 
ที่มา Recommendation ITU-R M.2083-0 (09/2015)  “IMT Vision – Framework and overall 

objectives of the future development of IMT for 2020 and beyond” อยูระหวางการจัดทําและอาจจะมี
การเปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 2 ตารางสรุปเปาหมายสําคัญของเทคโนโลยี 5G (IMT 2020)  
    

                                                                                                                                                         
6 4G หรือ 4G IMT advanced ในที่น้ี 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   

ที่มา: Recommendation ITU-R M.2083-0 (09/2015) “IMT Vision – Framework 

and overall objectives of the future development of IMT for 2020 and 

beyond” อยู่ระหว่างการจัดทำและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง 
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แผนภาพที่	2	ตารางสรุปเป้าหมายสำคัญของเทคโนโลยี 5G (IMT 2020)  3 

 
 
ที่มา เรียบเรียงโดยผูเขียน จาก IMT 2020  
 
สําหรับประโยชนของ 5G สามารถแบงการสรางประโยชนออกเปน 3 ประเภท คือ 1) การสื่อสารไรสาย

ความเร็วสูง (Enhanced Mobile Broadband : eMBB) 2) การบริการที่หามผิดพลาด (Mission-Critical Services 
or Ultra-reliable and low latency mobile communication : URLLC) และ 3) การรองรับอุปกรณจํานวน
มหาศาล (Massive machine type communications : mMTC) สรุปไดดังนี ้

1) การสื่อสารไรสายความเร็วสูง (Enhanced Mobile Broadband) 5G สรางประโยชนสําหรับการสื่อสาร
ไรสายความเร็วสูง โดย 5G ชวยใหการรับสงขอมูลปริมาณมากเปนไปอยางรวดเร็วและมีเสถียรภาพสูง อาทิ การใช
เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (Virtual Reality) การประชุมแบบภาพเสมือนจริง (Virtual Meeting)  และ การดูหนังที่
มีความละเอียดสูงในระดับ 4K เปนตน 

2) การบริการที่หามผิดพลาด (Mission-Critical Services)  5G จะมีบทบาทสําคัญตอการใหบริการ หรือ
ภารกิจที่ตองมีเสถียรภาพของการรับสงขอมูลสูง  หรือบริการที่เสี่ยงตอการเกิดวิกฤตสูงหากมีความผิดพลาดหรือ
ความลาชาของการรับสงขอมูล อาทิ การใชเทคโนโลยียานยนตไรคนขับ (Autonomous vehicles) และการใช
เทคโนโลยีชวยในการผาตัดหรือการรักษาคนไขระยะไกล การควบคุมหุนยนตหรือเครื่องจักรระยะไกล เปนตน ซึ่ง
ความผิดพลาด หรือความลาชาของการรับสงขอมูลเพียงเสี้ยววินาทีสามารถสงผลกระทบตอชีวิต หรือความเสียหาย
อยางมากได โดย 5G จะชวยใหสามารถ รับสงขอมูลอยางไมมีความลาชา และมีเสถียรภาพสูง สําหรับบริการที่หาม
ผิดพลาด  

3) การสื่อสารกับอุปกรณจํานวนมาก (Massive machine type communications)   5G จะมีบทบาท
สําคัญตอ การใชอุปกรณ เครื่องมือและเครื่องจักรกลที่สามารถสื่อสารรับสงขอมูล หรือ อุปกรณ IoT จํานวน
มหาศาลในอนาคต อาทิ การเช่ือมตอรับสงขอมูลของอุปกรณ IoT  จํานวนมากสําหรับ Smart City การทํา

หนวย 4G 5G หมายเหตุ
IMT Advanced IMT 2020

1 ความเร็วสงูสดุของการรับสงขอมูล Gigabit per second 1 Gbps 20 Gbps 5G เร็วกวา 20 เทาตวั
(peak data rate)

2 ความเร็วการรับขอมูลในการใช Megabit per second 10 mbps 100 mbps 5G เร็วกวา 10 เทาตวั
(User experienced data rate)

3 ความเร็วการเคลือ่นทีข่ณะรับขอมูล km per hours 400 km/h 500 km/h 5G ดกีวา 1.25 เทาตวั
(Mobility)

4 ความจรุองรับปริมาณการรับขอมูล Megabit per second 0.1 mbps 10 mbps 5G ดกีวา 100 เทาตวั
(Area Traffic Capacity) per square meter

5 ความลาชาของการรับสงขอมูล Millisecond 10 ms < 1 ms 5G ดกีวา 10 เทาตวั
(Latency)

6 จาํนวนอุปกรณทีเ่ชื่อมโยงตอ ตร.กม. Devices/sq.km 100,000 1,000,000 5G ดกีวา 10 เทาตวั
(Connection Density)

7 ประสทิธภิาพคลืน่ความถ่ีรองรับ bit/s/Hz 1X 3X 5G ดกีวา 3 เทาตวั
(Spectrum Efficiency)

8 ประสทิธภิาพของการใชพลงังาน bit/Joule 1X 100X 5G ดกีวา 100 เทาตวั
(Network Energy Efficiency)

ที่มา: เรียบเรียงโดยผู้เขียน จาก IMT 2020  

 

สำหรับประโยชน์ของ 5G สามารถแบ่งการสร้างประโยชน์ออกเป็น 3 

ประเภท คือ 1) การสื่อสารไร้สายความเร็วสูง (Enhanced Mobile 

Broadband: eMBB) 2) การบริการที่ห้ามผิดพลาด (Mission-Critical 

Services or Ultra-reliable and Low Latency Mobile Communication : 

URLLC) และ 3) การรองรับอุปกรณ์จำนวนมหาศาล (Massive machine 

type communications : mMTC) สรุปได้ดังนี้ 

1) การสื่อสารไร้สายความเร็วสูง (Enhanced Mobile Broadband) 

5G สร้างประโยชน์สำหรับการสื่อสารไร้สายความเร็วสูง โดย 5G ช่วยให้การ  

รับส่งข้อมูลปริมาณมากเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีเสถียรภาพสูง อาทิ การใช้

เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (Virtual Reality) การประชุมแบบภาพเสมือนจริง   

(Virtual Meeting) และ การดูหนังที่มีความละเอียดสูงในระดับ 4K เป็นต้น 

(Peak Data Rate) 
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2) การบริการที่ห้ามผิดพลาด (Mission-Critical Services) 5G จะมี

บทบาทสำคัญต่อการให้บริการ หรือภารกิจที่ต้องมีเสถียรภาพของการรับ-ส่ง

ข้อมูลสูง หรือบริการที่เสี่ยงต่อการเกิดวิกฤตสูงหากมีความผิดพลาดหรือ  

ความลา่ชา้ของการรบั-สง่ขอ้มลู อาท ิ การใชเ้ทคโนโลยยีานยนตไ์รค้นขบั (Auto-  

nomous Vehicles) และการใช้เทคโนโลยีช่วยในการผ่าตัดหรือการรักษาคนไข้

ระยะไกล การควบคุมหุ่นยนต์หรือเครื่องจักรระยะไกล เป็นต้น ซึ่งความ

ผิดพลาด หรือความล่าช้าของการรับส่งข้อมูลเพียงเสี้ยววินาทีสามารถส่ง  

ผลกระทบต่อชีวิต หรือความเสียหายอย่างมากได้ โดย 5G จะช่วยให้สามารถ 

รับ-ส่งข้อมูลอย่างไม่มีความล่าช้า และมีเสถียรภาพสูง สำหรับบริการที่ห้าม

ผิดพลาด  

3) การสื่อสารกับอุปกรณ์จำนวนมาก (Massive machine type 

communications) 5G จะมีบทบาทสำคัญต่อ การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือและ

เครื่องจักรกลที่สามารถสื่อสารรับ-ส่งข้อมูล หรือ อุปกรณ์ IoT จำนวนมหาศาล

ในอนาคต อาทิ การเชื่อมต่อรับ-ส่งข้อมูลของอุปกรณ์ IoT จำนวนมากสำหรับ 

Smart City การทำอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่  

ใช้อุปกรณ์และเซ็นเซอร์รับ-ส่งข้อมูล ที่ต้องใช้จำนวนอุปกรณ์ IoT จำนวน

มหาศาล โดยการทำงานเป็นไปอย่างประหยัดพลังงานและมีต้นทุนต่ำ เป็นต้น 

โดย 5G จะช่วยรองรับการสื่อสารของอุปกรณ์จำนวนมากถึง 1 ล้านอุปกรณ์

ต่อตารางกิโลเมตร ในขณะเดียวกัน การทำงานจะเป็นไปอย่างประหยัด

พลังงานและมีต้นทุนต่ำ รองรับ Massive machine type communications 

ดังกล่าว  

สำหรับแผนภาพที่ 2 เป็นการสรุปประโยชน์ของเทคโนโลยี 5G ประเภท

ต่างๆ 
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แผนภาพที่	3 ประโยชน์ของ 5G 

4 

อุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมยุคใหมที่ใชอุปกรณและเซนเซอรรับสงขอมูล ที่ตองใชจํานวนอุปกรณ IoT 
จํานวนมหาศาล โดยการทํางานเปนไปอยางประหยัดพลังงานและมีตนทุนต่ํา เปนตน โดย 5G จะชวยรองรับการ
สื่อสารของอุปกรณจํานวนมากถึง 1 ลานอุปกรณตอตารางกิโลเมตร ในขณะเดียวกัน การทํางานจะเปนไปอยาง
ประหยัดพลังงานและมีตนทุนต่ํา รองรับ Massive machine type communications ดังกลาว    

สําหรับแผนภาพที่ 2 เปนการสรุปประโยชนของเทคโนโลยี 5G ประเภทตาง ๆ 
 
แผนภาพท่ี 3 ประโยชนของ 5G 
  

 
ที่มา รวบรวมและจัดทําโดย ผูเขียน 
 

2 การดําเนินการท่ีสําคัญในตางประเทศเกี่ยวกับ 5G 
  

ในขณะนี้ หลายประเทศในโลกรวมทั้งประเทศในภูมิภาคเอเชียไดใหความสําคัญและเรงดําเนินการพัฒนา 
5G อาทิ เกาหลีใตไดทําการทดสอบภาคสนาม (Field Trials) ในงานโอลิมปคฤดูหนาวในเดือนกุมภาพันธปนี้ รวมทั้ง
ไดทําการ ประมูลคลื่นความถ่ี 5G ในเดือนมิถุนายนปนี้ โดยไดรับเงินจากการประมูลที่ USD$ 3.2 billion (1.0 แสน
ลานบาท @ 33Thb/USD) สําหรับคลื่นความถ่ี 2 ชวง คือ (1) ชวง 3.5GHz ประมูลจํานวน 280 MHz และ (2) ชวง 
28-GHz ประมูลจํานวน 2,400 MHz และเตรียมการใชเชิงพาณิชยในตนป 2562   

สําหรับ ประเทศจีนอยูระหวางการทดสอบภาคสนามใน 16 เมือง ชวงครึ่งปหลังของปนี้ และมีแผนการเริ่ม
ใช 5G เชิงพาณิชยในป 2563 อินโดนีเซียอยูระหวางการทดสอบภาคสนาม 5G ในงาน ASEAN Game ในเดือน
สิงหาคม 2561 และมาเลเซียอยูระหวางการทดสอบภาคสนามและเริ่มใชจริงในพื้นที่ CyberJava ในไตรมาส 4 ปนี้ 
เปนตน (แผนภาพที่ 4) 

 
 
 
 
แผนภาพท่ี 4 การดําเนินการท่ีสําคัญเกี่ยวกับ 5G ในบางประเทศ 
 

ที่มา: รวบรวมและจัดทำโดย ผู้เขียน 

 

2. การดำเนินการที่สำคัญในต่างประเทศเกี่ยวกับ 5G 

 ในขณะนี้ หลายประเทศในโลกรวมทั้งประเทศในภูมิภาคเอเชียได้ให้

ความสำคัญและเร่งดำเนินการพัฒนา 5G อาทิ เกาหลีใต้ได้ทำการทดสอบภาค

สนาม (Field Trials) ในงานโอลิมปิกฤดูหนาวในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ รวมทั้ง  

ได้ทำการ ประมูลคลื่นความถี่ 5G ในเดือนมิถุนายนปีนี้ โดยได้รับเงินจากการ

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. 2562  

สำหรับ ประเทศจีนอยู่ระหว่างการทดสอบภาคสนามใน 16 เมือง ช่วง

ครึ่งปีหลังของปีนี้ และมีแผนการเริ่มใช้ 5G เชิงพาณิชย์ในปี 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 

 
          ที่มา รวบรวมจากหลายแหลงโดย กองยุทธศาสตรและแผนงาน สป.ดศ. 
 

สําหรับตัวอยางการดําเนินงาน 5G ในทวีปอื่น เชน ที่ทวีปยุโรป รัฐบาลอังกฤษ7ไดต้ังเปาเปนประเทศช้ันนํา
ของโลกในเรื่อง เทคโนโลยี 5G และจัดงบประมาณ 25 ลานปอนด (1,100 ลบ. ที่ 44 THB/GBP) สําหรับการ
ทดสอบ 5G จํานวน 6 โครงการ เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมที่เกี่ยวของ โดยผูดําเนินโครงการจะเปน ผูประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สถาบันการศึกษา และรัฐบาลทองถ่ิน สําหรับการทดสอบจะเนนที่การประยุกตใช 
(use cases) อาทิ เครื่องบินไรคนขับเพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (smart farming with drones) การใช IoT เพื่อการ
รักษาพยาบาลที่บาน ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในภาคอุตสาหกรรม และการประยุกตใชประโยชน    
ยานยนตไรคนขับ เปนตน8 

สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกา การทดสอบ 5G นําโดยกลุมบริษัทโทรคมนาคมประกอบดวย AT&T Verizon 
และ Sprint โดย AT&T ไดเริ่มทะยอยการทดสอบตั้งแตป 2016 สําหรับสามเมืองคือ Kalamazoo รัฐ Michigan 
เมือง Waco รัฐ Texas และเมือง South Bend รัฐ Indiana  โดยเปนการทดสอบในสภาวะอากาศที่แตกตางกัน  
ทั้ง หิมะ ฝน อากาศหนาวและอากาศรอน โดยมีผูรวมทดสอบ คือกลุมผูผลิตอุปกรณที่เกี่ยวของ อาทิ Ericsson 
Samsung Nokia และ Qualcomm เปนตน 

สําหรับ Sprint ไดเริ่มการทดสอบในป 2016 ในพื้นที่สาธารณขนาดใหญ ใชคลื่นความถ่ี 73GHz มีความเร็ว
สําหรับผูใชงาน มากกวา 2 Gbps โดยเปนการรวมประสบการณการใชเทคโนโลยีเสมอืนจริง  (Virtual Reality 
Streaming) และ การชมวิดีโอ 4K ultra HD สวน Verizon ไดทําการทดสอบ ใน 11 เมือง โดยการรับขอมูลของ
ผูใชมีความเร็วมากกวา 1 Gbps 

การที่จะใช 5G จําเปนตองมีการจัดสรรคลื่นความถ่ีเพื่อรองรับ โดยประเทศตางๆ ในโลกหลายประเทศไดทํา
การจัดสรร หรือมีเปาหมายการจัดสรรคลื่นความถ่ีรองรับ 5G ตามแผนภาพที่ 4 จะเห็นไดวา ทั้ง สหรัฐอเมริกา 

                                               
7 Department for Digital, Culture, Media & Sport, (10 March 2018) press release. “£25m for 5G projects on the 
anniversary of the UK’s Digital Strategy” https://www.gov.uk/government/news/25m-for-5g-projects-on-the-
anniversary-of-the-uks-digital-strategy  
8 โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุน (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   

ที่มา: รวบรวมจากหลายแหล่งโดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.ดศ. 

 

สำหรับตัวอย่างการดำเนินงาน 5G ในทวีปอื่น เช่น ที่ทวีปยุโรป รัฐบาล

อังกฤษ7 ได้ตั้งเป้าเป็นประเทศชั้นนำของโลกในเรื่อง เทคโนโลยี 5G และจัด

งบประมาณ 25 ล้านปอนด์ (1,100 ล้านบาท ที่ 44 THB/GBP) สำหรับการ

ทดสอบ 5G จำนวน 6 โครงการ เพือ่สนบัสนนุนวตักรรมทีเ่กีย่วขอ้ง โดยผูด้ำเนนิ

โครงการจะเป็น ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สถาบัน  

การศึกษา และรัฐบาลท้องถิ่น สำหรับการทดสอบจะเน้นที่การประยุกต์ใช้ (use 

cases) อาทิ เครื่องบินไร้คนขับเพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (smart farming   

with drones) การใช้ IOT เพื่อการรักษาพยาบาลที่บ้าน ตลอดจนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตในภาคอุตสาหกรรม และการประยุกต์ใช้ประโยชน์   

ยานยนต์ไร้คนขับ เป็นต้น8 

7 Department for Digital, Culture, Media & Sport, (10 March 2018) press release. “£25m 

for 5G projects on the anniversary of the UK’s Digital Strategy” https://www.gov.uk/

government/news/25m-for-5g-projects-on-the-anniversary-of-the-uks-digital-strategy  
8 โครงการที่ ได้รับเงินอุดหนุน (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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สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา การทดสอบ 5G นำโดยกลุ่มบริษัท

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

อากาศร้อน โดยมีผู้ร่วมทดสอบ คือกลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง อาทิ 

Ericsson Samsung Nokia และ Qualcomm เป็นต้น 

สำหรบั Sprint ไดเ้ริม่การทดสอบในป ี2016 ในพืน้ทีส่าธารณะขนาดใหญ่ 

ใช้คลื่นความถี่ 73 GHz มีความเร็วสำหรับผู้ใช้งานมากกว่า 2 Gbps โดยเป็น  

การรว่มประสบการณก์ารใชเ้ทคโนโลยเีสมอืนจรงิ (Virtual Reality Streaming) 

และ การชมวิดีโอ 4K ultra HD ส่วน Verizon ได้ทำการทดสอบ ใน 11 เมือง 

โดยการรับข้อมูลของผู้ใช้มีความเร็วมากกว่า 1 Gbps 

การที่จะใช้ 5G จำเป็นต้องมีการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อรองรับ โดย

ประเทศต่างๆ ในโลกหลายประเทศได้ทำการจัดสรร หรือมีเป้าหมายการจัดสรร

คลื่นความถี่รองรับ 5G ตามแผนภาพที่ 4 จะเห็นได้ว่า ทั้งสหรัฐอเมริกา 

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 
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แผนภาพที่	5 การจัดสรรคลื่นความถี่หรือเป้าหมายการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับ 5G ใน  

   ต่างประเทศ  

6 

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

 
แผนภาพท่ี 5 การจัดสรรคลื่นความถี่หรือเปาหมายการจัดสรรคลื่นความถี่สําหรับ 5G ในตางประเทศ  

 

 

 
 
ที่มา Qualcomm’s presentation on 21 June 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
3 การวิเคราะหสิ่งท่ีจําเปนเพ่ือรองรับ 5G สําหรับประเทศไทย 
 

ที่มา: Qualcomm’s presentation on 21 June 2018 

 

3. การวิเคราะห์สิ ่งที ่จำเป็นเพื่อรองรับ 5G สำหรับประเทศไทย

สำหรับประเทศไทย เพื่อให้มีการใช้ 5G ทันกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค 

ประเด็นที่ควรพิจารณา ในระยะแรกเพื่อเตรียมการรองรับการเริ่มใช้เชิงพาณิชย์ 

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

คำนงึถงึสภาพการจดัสรรคลืน่ความถีใ่นปจัจบุนัของประเทศไทยดว้ย นอกจากนี ้

ต้องสร้างความชัดเจนในมาตรฐานทางเทคนิค อาทิ กำลังส่งและมาตรฐานคลื่น

ความถี่ เป็นต้น  

3.2	 กฎระเบียบโทรคมนาคม		

นอกจากคลืน่ความถีแ่ลว้ การดำเนนิการดา้นกฎระเบยีบดา้นโทรคมนาคม

ที่เกี่ยวข้อง มีความจำเป็นเพื่อสนับสนุนการเกิดขึ้นของ 5G อาท ิ 

 (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 

9 การวิเคราะห์ต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและการประหยัดจากการร่วมใช้โครงสร้างพื้นฐาน

โทรคมนาคมรองรับ 5G อยู่ในหัวข้อ 4 และ 5 
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3.4	 การรว่มมอือยา่งใกลช้ดิของเอกชนและภาครฐั	 รวมทัง้การสนบัสนนุ  

ของรัฐบาลในระดับต่างๆ		

5G จะเกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด 

โดยภาครัฐมีบทบาทสนับสนุน ได้ในหลายประเด็น อาทิ นโยบายส่งเสริม Infra-  

sharing นโยบายส่งเสริมเรื่องกฎระเบียบในระดับท้องถิ่นในการขออนุญาต

ก่อสร้าง และดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่างๆ เป็นต้น  

 

4. การวิเคราะห์ต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานรองรับ 5G  
   สำหรับประเทศไทย

ถึงแม้ว่า 5G จะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้เกี่ยวข้องอย่างมาก 

อย่างไรก็ตาม 5G มีข้อจำกัดที่สำคัญคือ ต้นทุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ

การบำรงุรกัษาทีเ่กีย่วขอ้ง เนือ่งจาก 5G มกีารใชค้ลืน่ความถีท่ีส่งูมาก ซึง่จะส่ง

สัญญาณได้ในระยะใกล้ทำให้จำเป็นต้องใช้เสาสัญญาณจำนวนมาก พร้อมทั้ง

เทคโนโลยีการส่งสัญญาณพิเศษ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมากขึ้นโดย McKinsey   

(2018 a) ได้ประมาณการว่าต้นทุนของ 5G จะสูงกว่าต้นทุนของ 4G ที่ 60% 

ถึง 300% ขึ้นกับปริมาณการขยายตัวของการใช้ข้อมูล ดังแสดงในแผนภาพที่ 6 
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แผนภาพที่	6 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการพัฒนา 5G เพิ่มขึ้นจาก 4G 

8 

ถึงแมวา 5G จะสามารถสรางประโยชนใหกับผูเกี่ยวของอยางมาก อยางไรก็ตาม 5G มีขอจํากัดที่สําคัญคือ 
ตนทุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการบํารุงรักษาที่เกี่ยวของ เนื่องจาก 5G มีการใชคลื่นความถ่ีที่สูงมาก ซึ่งจะ
สงสัญญาณไดในระยะใกล ทําให จําเปนตองใชเสาสัญญาณจํานวนมาก พรอมทั้งเทคโนโลยีการสงสัญญาณพิเศษ  
ซึ่งมีคาใชจายสูงมากขึ้น โดย McKinsey (2018 a) ไดประมาณการวาตนทุนของ 5G จะสูงกวาตนทุนของ 4G ที่ 
60% ถึง 300% ข้ึนกับปริมาณการขยายตัวของการใชขอมูล ดังแสดงในแผนภาพที่ 6 
 
แผนภาพท่ี 6 ประมาณการคาใชจายในการพัฒนา 5G เพ่ิมขึ้นจาก 4G 

 
ที่มา McKinsey (2018 a) “The road to 5G: The inevitable growth of infrastructure cost” by 

By Ferry Grijpink, Alexandre Ménard, Halldor Sigurdsson, and Nemanja Vucevic  
 

สําหรับประเทศไทย บริษัทโทรคมนาคมหลักของไทย 2 ราย ไดทําการประมูลคลื่นความถ่ีรองรับ 4G       
ในป 2559 และ หนึ่งบริษัทไดคลื่นความถ่ีรองรับ 4G ในกลางป 2561 จากรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคม จะเห็นไดวา  
การเริ่มใช 4G ของไทยยังอยูในชวงเริ่มตน ดังนั้น การลงทุนขยายโครงสรางพื้นฐาน หรือโครงขายโทรคมนาคม
รองรับ 4G  ในปจจุบันยังตองใชเงินอีกมาก   

เพื่อทําประมาณการเงินลงทุน (Capital Expenditure) และงบดําเนินการ (Operating Expenditure) 
สําหรับโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรองรับ 5G ผูเขียนไดรวบรวมขอมูลและประมาณการ การลงทุนรองรับ 3G 
และ 4G ในชวงป 2556 – 2561 (ไมไดใชเงินลงทุนรองรับเฉพาะ 4G เนื่องจากไมสามารถแยกเงินลงทุนของ 3G 
และ 4G) โดยสรุปไดดังนี้      

1) ประมาณการเงินลงทุนรวมงบดําเนินการดานโทรคมนาคมของ 3 บริษัทโทรคมนาคมหลักของไทย     
โดยเฉลี่ยของ 3 บริษัท ป 2556 – 2561 เงินลงทุนรวมงบดําเนินงานในโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม อยูที่เฉลี่ย 
19,500 ลบ – 42,000 ลบ/ป (แผนภาพที่ 7) 

2) เงินลงทุนดานโทรคมนาคมของ 3 บริษัทโทรคมนาคมหลักของไทย โดยพบวา โดยเฉลี่ยของ 3 บริษัท     
ป 2556 – 2561 อยูที่ เฉลี่ย 16,900 ลบ – 36,600 ลบ/ป (แผนภาพที่ 8) และ 

3) งบดําเนินการ ดานโทรคมนาคมของ 3 บริษัทโทรคมนาคมหลักของไทย โดยพบวา โดยเฉลี่ยของ 3 
บริษัท ป 2556 – 2561 อยูที่ เฉลี่ย 2,700 ลบ – 5,400 ลบ/ป (แผนภาพที่ 9) 

ที่มา: McKinsey (2018 a) “The road to 5G: The inevitable growth of 

infrastructure cost” by Ferry Grijpink, Alexandre Ménard, Halldor Sigurdsson, 

and Nemanja Vucevic  

 

สำหรับประเทศไทย บริษัทโทรคมนาคมหลักของไทย 2 ราย ได้ทำการ

ประมูลคลื่นความถี่รองรับ 4G ในปี พ.ศ. 2559 และหนึ่งบริษัทได้คลื่นความถี่

รองรับ 4G ในกลางปี พ.ศ. 2561 จากรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคม จะเห็นได้ว่าการ

เริ่มใช้ 4G ของไทยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ดังนั้นการลงทุนขยายโครงสร้างพื้นฐาน 

หรือโครงข่ายโทรคมนาคมรองรับ 4G ในปัจจุบันยังต้องใช้เงินอีกมาก  

เพือ่ทำประมาณการเงนิลงทนุ (Capital Expenditure) และงบดำเนนิการ 

(Operating Expenditure) สำหรับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมรองรับ 5G 

ผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลและประมาณการ การลงทุนรองรับ 3G และ 4G   

ในช่วงป ี พ.ศ. 2556 – 2561 (ไม่ได้ใช้เงินลงทุนรองรับเฉพาะ 4G เนื่องจาก  

ไมส่ามารถแยกเงินลงทุนของ 3G และ 4G) โดยสรุปได้ดังนี้  
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1)	 ประมาณการเงนิลงทนุรวมงบดำเนนิการดา้นโทรคมนาคมของ	3	บรษิทั

โทรคมนาคมหลักของไทย	โดยเฉลี่ยของ	3	บริษัท	ปี	พ.ศ.	2556	–	2561	เงนิ

ลงทุนรวมงบดำเนินงานในโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม	 อยู่ที่เฉลี่ย	 19,500		 

ลา้นบาท	–	42,000	ลา้นบาท/ปี	(แผนภาพที่	7)	

2)	 เงินลงทุนด้านโทรคมนาคมของ	 3	 บริษัทโทรคมนาคมหลักของไทย	

โดยพบว่า	 โดยเฉลี่ยของ	3	บริษัท	ปี	พ.ศ.	2556	–	2561	อยู่ที่เฉลี่ย	16,900	

ลา้นบาท	–	36,600	ลา้นบาท/ปี	(แผนภาพที่	8)	และ	

3)	 งบดำเนนิการดา้นโทรคมนาคมของ	3	บรษิทัโทรคมนาคมหลกัของไทย	

โดยพบว่า	 โดยเฉลี่ยของ	 3	 บริษัท	 ปี	 พ.ศ.	 2556	 –	 2561	 อยู่ที่เฉลี่ย	 2,700	

ลา้นบาท	–	5,400	ลา้นบาท/ปี	(แผนภาพที่	9)	

 
แผนภาพที่ 7	 ประมาณการต้นทุนรวมจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งค่า	 

	 	 	 ดำเนนิการของบรษิทัโทรคมนาคม	3	รายหลกัของไทย	ป	ีพ.ศ.	2556	–	2561		 

	 	 	 (ล้านบาท)	 

8 

ถึงแมวา 5G จะสามารถสรางประโยชนใหกับผูเกี่ยวของอยางมาก อยางไรก็ตาม 5G มีขอจํากัดที่สําคัญคือ 
ตนทุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการบํารุงรักษาที่เกี่ยวของ เนื่องจาก 5G มีการใชคลื่นความถ่ีที่สูงมาก ซึ่งจะ
สงสัญญาณไดในระยะใกล ทําให จําเปนตองใชเสาสัญญาณจํานวนมาก พรอมทั้งเทคโนโลยีการสงสัญญาณพิเศษ  
ซึ่งมีคาใชจายสูงมากขึ้น โดย McKinsey (2018 a) ไดประมาณการวาตนทุนของ 5G จะสูงกวาตนทุนของ 4G ที่ 
60% ถึง 300% ข้ึนกับปริมาณการขยายตัวของการใชขอมูล ดังแสดงในแผนภาพที่ 6 
 
แผนภาพท่ี 6 ประมาณการคาใชจายในการพัฒนา 5G เพ่ิมขึ้นจาก 4G 

 
ที่มา McKinsey (2018 a) “The road to 5G: The inevitable growth of infrastructure cost” by 

By Ferry Grijpink, Alexandre Ménard, Halldor Sigurdsson, and Nemanja Vucevic  
 

สําหรับประเทศไทย บริษัทโทรคมนาคมหลักของไทย 2 ราย ไดทําการประมูลคลื่นความถ่ีรองรับ 4G       
ในป 2559 และ หนึ่งบริษัทไดคลื่นความถ่ีรองรับ 4G ในกลางป 2561 จากรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคม จะเห็นไดวา  
การเริ่มใช 4G ของไทยยังอยูในชวงเริ่มตน ดังนั้น การลงทุนขยายโครงสรางพื้นฐาน หรือโครงขายโทรคมนาคม
รองรับ 4G  ในปจจุบันยังตองใชเงินอีกมาก   

เพื่อทําประมาณการเงินลงทุน (Capital Expenditure) และงบดําเนินการ (Operating Expenditure) 
สําหรับโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรองรับ 5G ผูเขียนไดรวบรวมขอมูลและประมาณการ การลงทุนรองรับ 3G 
และ 4G ในชวงป 2556 – 2561 (ไมไดใชเงินลงทุนรองรับเฉพาะ 4G เนื่องจากไมสามารถแยกเงินลงทุนของ 3G 
และ 4G) โดยสรุปไดดังนี้      

1) ประมาณการเงินลงทุนรวมงบดําเนินการดานโทรคมนาคมของ 3 บริษัทโทรคมนาคมหลักของไทย     
โดยเฉลี่ยของ 3 บริษัท ป 2556 – 2561 เงินลงทุนรวมงบดําเนินงานในโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม อยูที่เฉลี่ย 
19,500 ลบ – 42,000 ลบ/ป (แผนภาพที่ 7) 

2) เงินลงทุนดานโทรคมนาคมของ 3 บริษัทโทรคมนาคมหลักของไทย โดยพบวา โดยเฉลี่ยของ 3 บริษัท     
ป 2556 – 2561 อยูที่ เฉลี่ย 16,900 ลบ – 36,600 ลบ/ป (แผนภาพที่ 8) และ 

3) งบดําเนินการ ดานโทรคมนาคมของ 3 บริษัทโทรคมนาคมหลักของไทย โดยพบวา โดยเฉลี่ยของ 3 
บริษัท ป 2556 – 2561 อยูที่ เฉลี่ย 2,700 ลบ – 5,400 ลบ/ป (แผนภาพที่ 9) 

9 

 
แผนภาพท่ี 7 ประมาณการตนทุนรวมจากการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานรวมท้ังคาดําเนินการ 
                 ของบริษัทโทรคมนาคม 3 รายหลักของไทย ป 2556 – 2561 (ลานบาท)  
 

 
 
ที่มา ผูเขียนรวบรวมขอมูลและประมาณการ (บริษัทหมายถึง บริษัทโทรคมนาคมหลักของประเทศไทย) 
 
แผนภาพท่ี 8 ประมาณการเงินลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานของบริษัทโทรคมนาคม 3 รายหลักของไทย 
                 ป 2556 – 2561 (หนวย ลานบาท)10  
 

 
 
ที่มา ผูเขียนรวบรวมขอมูลและประมาณการ (บริษัทหมายถึง บริษัทโทรคมนาคมหลักของประเทศไทย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 9 ประมาณการงบดําเนินการท่ีเกี่ยวของกับโครงสรางพ้ืนฐานของบริษัทโทรคมนาคม 
                 3 รายหลักของไทย ป 2556 – 2561 (หนวย ลานบาท)  

                                               
10 ผูเขียนรวบรวมขอมูลจากหลายแหลง ทั้งจากการสอบถามโดยตรงจากบริษัทโทรคมนาคม 3 รายหลัก และขอมูลจากอีกหลาย
แหลง โดยขอมูลเงินลงทุนในโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมน้ี รวมอุปกณสื่อสารโทรคมนา คมที่เก่ียวของ ทั้งน้ี ขอมูลที่ไดมาของแตละ
บริษัทจะมีความแตกตางกันเน่ืองจาก บางบริษัทไมสามารถแยกเงินลงทุนในโครงขายโทรคมนาคมออกมา แตเงินลงทุนที่ไดจะเปน
เงินลงทุนทั้งหมดของบริษัท ที่รวมเงินลงทุนพัฒนาอาคารสํานักงานดวย นอกจากน้ียังมี 1 บริษัท ที่ใชรูปแบบทางเงินแตกตางไป  
โดยใชกองทุนพื้นฐานในการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน จากน้ั น บริษัททําการเชาใชโครงสราพื้นฐานดังกลาว เปนตน 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 เฉลี่ย 6ป
บริษัท 1 32,729    41,651    36,800    46,000    51,750    43,700    42,105   
บริษัท 2 16,560    16,100    23,254    23,000    18,975    18,975    19,477   
บริษัท 3 14,336    17,825    20,700    25,433    24,764    24,764    21,304   #DIV/0!

2556 2557 2558 2559 2560 2561 เฉลี่ย 6ป
บริษัท 1 28,460    36,218    32,000    40,000    45,000    38,000    36,613   
บริษัท 2 14,400    14,000    20,221    20,000    16,500    16,500    16,937   
บริษัท 3 12,466    15,500    18,000    22,116    21,534    21,534    18,525   #DIV/0!

ที่มา:	ผู้เขียนรวบรวมข้อมูลและประมาณการ	(บริษัทหมายถึง	บริษัทโทรคมนาคมหลักของ

ประเทศไทย) 
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แผนภาพที่	8 ประมาณการเงินลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทโทรคมนาคม   

   3 รายหลักของไทย ปี พ.ศ. 2556 – 2561 (หน่วย ล้านบาท)10  

 

9 

 
แผนภาพท่ี 7 ประมาณการตนทุนรวมจากการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานรวมท้ังคาดําเนินการ 
                 ของบริษัทโทรคมนาคม 3 รายหลักของไทย ป 2556 – 2561 (ลานบาท)  
 

 
 
ที่มา ผูเขียนรวบรวมขอมูลและประมาณการ (บริษัทหมายถึง บริษัทโทรคมนาคมหลักของประเทศไทย) 
 
แผนภาพท่ี 8 ประมาณการเงินลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานของบริษัทโทรคมนาคม 3 รายหลักของไทย 
                 ป 2556 – 2561 (หนวย ลานบาท)10  
 

 
 
ที่มา ผูเขียนรวบรวมขอมูลและประมาณการ (บริษัทหมายถึง บริษัทโทรคมนาคมหลักของประเทศไทย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 9 ประมาณการงบดําเนินการท่ีเกี่ยวของกับโครงสรางพ้ืนฐานของบริษัทโทรคมนาคม 
                 3 รายหลักของไทย ป 2556 – 2561 (หนวย ลานบาท)  

                                               
10 ผูเขียนรวบรวมขอมูลจากหลายแหลง ทั้งจากการสอบถามโดยตรงจากบริษัทโทรคมนาคม 3 รายหลัก และขอมูลจากอีกหลาย
แหลง โดยขอมูลเงินลงทุนในโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมน้ี รวมอุปกณสื่อสารโทรคมนา คมที่เก่ียวของ ทั้งน้ี ขอมูลที่ไดมาของแตละ
บริษัทจะมีความแตกตางกันเน่ืองจาก บางบริษัทไมสามารถแยกเงินลงทุนในโครงขายโทรคมนาคมออกมา แตเงินลงทุนที่ไดจะเปน
เงินลงทุนทั้งหมดของบริษัท ที่รวมเงินลงทุนพัฒนาอาคารสํานักงานดวย นอกจากน้ียังมี 1 บริษัท ที่ใชรูปแบบทางเงินแตกตางไป  
โดยใชกองทุนพื้นฐานในการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน จากน้ั น บริษัททําการเชาใชโครงสราพื้นฐานดังกลาว เปนตน 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 เฉลี่ย 6ป
บริษัท 1 32,729    41,651    36,800    46,000    51,750    43,700    42,105   
บริษัท 2 16,560    16,100    23,254    23,000    18,975    18,975    19,477   
บริษัท 3 14,336    17,825    20,700    25,433    24,764    24,764    21,304   #DIV/0!

2556 2557 2558 2559 2560 2561 เฉลี่ย 6ป
บริษัท 1 28,460    36,218    32,000    40,000    45,000    38,000    36,613   
บริษัท 2 14,400    14,000    20,221    20,000    16,500    16,500    16,937   
บริษัท 3 12,466    15,500    18,000    22,116    21,534    21,534    18,525   #DIV/0!

10  ผู้เขียนรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง ทั้งจากการสอบถามโดยตรงจากบริษัทโทรคมนาคม 3 รายหลัก 

และข้อมูลจากอีกหลายแหล่ง โดยข้อมูลเงินลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมนี้ รวมอุปกรณ์สื่อสาร

โทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้มาของแต่ละบริษัทจะมีความแตกต่างกันเนื่องจาก บางบริษัท  

ไม่สามารถแยกเงินลงทุนในโครงข่ายโทรคมนาคมออกมา แต่เงินลงทุนที่ได้จะเป็นเงินลงทุนทั้งหมดของ

บริษัท ที่รวมเงินลงทุนพัฒนาอาคารสำนักงานด้วย นอกจากนี้ยังมี 1 บริษัท ที่ใช้รูปแบบทางเงินแตกต่าง

ไป โดยใช้กองทุนพื้นฐานในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน จากนั้น บริษัททำการเช่าใช้โครงสร้างพื้นฐาน  

ดังกล่าว เป็นต้น 

ที่มา: ผู้เขียนรวบรวมข้อมูลและประมาณการ (บริษัทหมายถึง บริษัทโทรคมนาคมหลักของ

ประเทศไทย) 

 
แผนภาพที่	9	ประมาณการงบดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของบริษัท  

   โทรคมนาคม 3 รายหลักของไทย ปี พ.ศ. 2556 – 2561 (หน่วย ล้านบาท)  
10 

 

 
ที่มา ผูเขียนประมาณการงบดําเนินการที่รอยละ 15 ของเงินลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน  
 

McKinsey (2018a) ไดประมาณการตนทุน 5G เปน 3 กรณี คือ กรณีที่การใชขอมูลขยายตัวปละ 25% 
35% และ 50% ตนทุน 5G จะเปน 60% 110% และ 300% ของตนทุน 4G ตามลําดับ (สําหรับกรณีประเทศไทย 
ใชเงินลงทุนรวมงบดําเนินการ 3G และ 4G ชวงป 2013 – 2018 เพื่อประกอบการคํานวน) 

ผูเขียนไดประมาณการเงินลงทุนรวมงบดําเนิการสําหรับโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรองรับ 5G สําหรับ
ประเทศไทย โดยใชหลักการตามการศึกษาของ McKinsey เฉลี่ยตนทุน 3 บริษัท ในการเปนเจาของโครงสราง
พื้นฐาน (Total Cost of Ownership) สําหรับ 5G ของประเทศไทยจะอยูที่ 1.1 แสนลานบาท ถึง 5.4 แสนลานบาท
ตอบริษัท ตามแผนภาพที่ 10 

สําหรับประเทศไทย กรณีที่ การใชขอมูลขยายตัวปละ 25% (กรณีต่ํา) ตนทุน 5G จะคิดเปน 60% ของ  4G 
กรณีนี้ตนทุนในการเปนเจาของโครงสรางพื้นฐานอยูที่ 1.1 แสนลานบาท ตามแผนภาพที่ 10  
 
แผนภาพท่ี 10 ประมาณการเงินลงทุนและงบดําเนินการท่ีเกี่ยวของกับโครงสรางพ้ืนฐานของ 
                    บริษัทโทรคมนาคม 3 รายหลักของไทยรองรับ 5G (หนวย ลานบาท)  
 

 
 

จะเห็นไดวา ตนทุนของบริษัทโทรคมนาคมในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานรองรับ 5G สูงมาก หากไมมีการ
ผลักดันหรือชวยเหลือจากภาครัฐ และแตละบริษัทมีการแยกดําเนินการ การเกิดข้ึนของ 5G ก็จะลาชาออกไปมาก 
หรืออาจจะเกิดข้ึนในวงจํากัด ไมสามารถสรางประโยชนสูงสุดใหกับประเทศไทยได  
 
5 การวิเคราะหแนวทางการรวมใชโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับ 5G สําหรับประเทศไทย 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 เฉลี่ย 6ป
บริษัท 1 4,269      5,433      4,800      6,000      6,750      5,700      5,492     
บริษัท 2 2,160      2,100      3,033      3,000      2,475      2,475      2,541     
บริษัท 3 1,870      2,325      2,700      3,317      3,230      3,230      2,779     #DIV/0!

3 G/4 G 5 G กรณี 5 G กรณี 5 G กรณี
รวม 6 ป ตนทนุเพ่ิม ตนทนุเพ่ิม ตนทนุเพ่ิม

60% 110% 300%
บริษัท 1 294,735    176,841    324,208    884,204    
บริษัท 2 116,864    70,118     128,551    350,592    
บริษัท 3 127,822    76,693     140,604    383,466    -           -           -           

เฉลี่ย 3 บริษัท 179,807    107,884    197,788    539,421    

ที่มา: ผู้เขียนประมาณการงบดำเนินการที่ร้อยละ 15 ของเงินลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน  

 

McKinsey (2018a) ได้ประมาณการต้นทุน 5G เป็น 3 กรณี คือ กรณีที่

การใช้ข้อมูลขยายตัวปีละ 25% 35% และ 50% ต้นทุน 5G จะเป็น 60% 

110% และ 300% ของต้นทุน 4G ตามลำดับ (สำหรับกรณีประเทศไทย ใช้เงิน
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ลงทนุรวมงบดำเนนิการ 3G และ 4G ชว่งป ีพ.ศ. 2013 – 2018 เพือ่ประกอบการ

คำนวน) 

ผู้เขียนได้ประมาณการเงินลงทุนรวมงบดำเนิการสำหรับโครงสร้าง

พื้นฐานโทรคมนาคมรองรับ 5G สำหรับประเทศไทย โดยใช้หลักการตามการ

ศึกษาของ McKinsey เฉลี่ยต้นทุน	 3	 บริษัท	 ในการเป็นเจ้าของโครงสร้าง

พื้นฐาน (Total Cost of Ownership) สำหรับ 5G ของประเทศไทยจะอยู่ที่ 

1.1 แสนล้านบาท ถึง 5.4 แสนล้านบาทต่อบริษัท ตามแผนภาพที่ 10 

สำหรับประเทศไทย กรณีที่การใช้ข้อมูลขยายตัวปีละ 25% (กรณีต่ำ) 

ต้นทุน 5G จะคิดเป็น 60% ของ 4G กรณีนี้ต้นทุนในการเป็นเจ้าของโครงสร้าง

พื้นฐานอยู่ที่ 1.1 แสนล้านบาท ตามแผนภาพที่ 10  
 

แผนภาพที่	10	ประมาณการเงินลงทุนและงบดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน  

   ของบริษัทโทรคมนาคม 3 รายหลักของไทยรองรับ 5G (หน่วย: ล้านบาท)  

10 

 

 
ที่มา ผูเขียนประมาณการงบดําเนินการที่รอยละ 15 ของเงินลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน  
 

McKinsey (2018a) ไดประมาณการตนทุน 5G เปน 3 กรณี คือ กรณีที่การใชขอมูลขยายตัวปละ 25% 
35% และ 50% ตนทุน 5G จะเปน 60% 110% และ 300% ของตนทุน 4G ตามลําดับ (สําหรับกรณีประเทศไทย 
ใชเงินลงทุนรวมงบดําเนินการ 3G และ 4G ชวงป 2013 – 2018 เพื่อประกอบการคํานวน) 

ผูเขียนไดประมาณการเงินลงทุนรวมงบดําเนิการสําหรับโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรองรับ 5G สําหรับ
ประเทศไทย โดยใชหลักการตามการศึกษาของ McKinsey เฉลี่ยตนทุน 3 บริษัท ในการเปนเจาของโครงสราง
พื้นฐาน (Total Cost of Ownership) สําหรับ 5G ของประเทศไทยจะอยูที่ 1.1 แสนลานบาท ถึง 5.4 แสนลานบาท
ตอบริษัท ตามแผนภาพที่ 10 

สําหรับประเทศไทย กรณีที่ การใชขอมูลขยายตัวปละ 25% (กรณีต่ํา) ตนทุน 5G จะคิดเปน 60% ของ  4G 
กรณีนี้ตนทุนในการเปนเจาของโครงสรางพื้นฐานอยูที่ 1.1 แสนลานบาท ตามแผนภาพที่ 10  
 
แผนภาพท่ี 10 ประมาณการเงินลงทุนและงบดําเนินการท่ีเกี่ยวของกับโครงสรางพ้ืนฐานของ 
                    บริษัทโทรคมนาคม 3 รายหลักของไทยรองรับ 5G (หนวย ลานบาท)  
 

 
 

จะเห็นไดวา ตนทุนของบริษัทโทรคมนาคมในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานรองรับ 5G สูงมาก หากไมมีการ
ผลักดันหรือชวยเหลือจากภาครัฐ และแตละบริษัทมีการแยกดําเนินการ การเกิดข้ึนของ 5G ก็จะลาชาออกไปมาก 
หรืออาจจะเกิดข้ึนในวงจํากัด ไมสามารถสรางประโยชนสูงสุดใหกับประเทศไทยได  
 
5 การวิเคราะหแนวทางการรวมใชโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับ 5G สําหรับประเทศไทย 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 เฉลี่ย 6ป
บริษัท 1 4,269      5,433      4,800      6,000      6,750      5,700      5,492     
บริษัท 2 2,160      2,100      3,033      3,000      2,475      2,475      2,541     
บริษัท 3 1,870      2,325      2,700      3,317      3,230      3,230      2,779     #DIV/0!

3 G/4 G 5 G กรณี 5 G กรณี 5 G กรณี
รวม 6 ป ตนทนุเพ่ิม ตนทนุเพ่ิม ตนทนุเพ่ิม

60% 110% 300%
บริษัท 1 294,735    176,841    324,208    884,204    
บริษัท 2 116,864    70,118     128,551    350,592    
บริษัท 3 127,822    76,693     140,604    383,466    -           -           -           

เฉลี่ย 3 บริษัท 179,807    107,884    197,788    539,421    

10 

 

 
ที่มา ผูเขียนประมาณการงบดําเนินการที่รอยละ 15 ของเงินลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน  
 

McKinsey (2018a) ไดประมาณการตนทุน 5G เปน 3 กรณี คือ กรณีที่การใชขอมูลขยายตัวปละ 25% 
35% และ 50% ตนทุน 5G จะเปน 60% 110% และ 300% ของตนทุน 4G ตามลําดับ (สําหรับกรณีประเทศไทย 
ใชเงินลงทุนรวมงบดําเนินการ 3G และ 4G ชวงป 2013 – 2018 เพื่อประกอบการคํานวน) 

ผูเขียนไดประมาณการเงินลงทุนรวมงบดําเนิการสําหรับโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรองรับ 5G สําหรับ
ประเทศไทย โดยใชหลักการตามการศึกษาของ McKinsey เฉลี่ยตนทุน 3 บริษัท ในการเปนเจาของโครงสราง
พื้นฐาน (Total Cost of Ownership) สําหรับ 5G ของประเทศไทยจะอยูที่ 1.1 แสนลานบาท ถึง 5.4 แสนลานบาท
ตอบริษัท ตามแผนภาพที่ 10 

สําหรับประเทศไทย กรณีที่ การใชขอมูลขยายตัวปละ 25% (กรณีต่ํา) ตนทุน 5G จะคิดเปน 60% ของ  4G 
กรณีนี้ตนทุนในการเปนเจาของโครงสรางพื้นฐานอยูที่ 1.1 แสนลานบาท ตามแผนภาพที่ 10  
 
แผนภาพท่ี 10 ประมาณการเงินลงทุนและงบดําเนินการท่ีเกี่ยวของกับโครงสรางพ้ืนฐานของ 
                    บริษัทโทรคมนาคม 3 รายหลักของไทยรองรับ 5G (หนวย ลานบาท)  
 

 
 

จะเห็นไดวา ตนทุนของบริษัทโทรคมนาคมในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานรองรับ 5G สูงมาก หากไมมีการ
ผลักดันหรือชวยเหลือจากภาครัฐ และแตละบริษัทมีการแยกดําเนินการ การเกิดข้ึนของ 5G ก็จะลาชาออกไปมาก 
หรืออาจจะเกิดข้ึนในวงจํากัด ไมสามารถสรางประโยชนสูงสุดใหกับประเทศไทยได  
 
5 การวิเคราะหแนวทางการรวมใชโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับ 5G สําหรับประเทศไทย 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 เฉลี่ย 6ป
บริษัท 1 4,269      5,433      4,800      6,000      6,750      5,700      5,492     
บริษัท 2 2,160      2,100      3,033      3,000      2,475      2,475      2,541     
บริษัท 3 1,870      2,325      2,700      3,317      3,230      3,230      2,779     #DIV/0!

3 G/4 G 5 G กรณี 5 G กรณี 5 G กรณี
รวม 6 ป ตนทนุเพ่ิม ตนทนุเพ่ิม ตนทนุเพ่ิม

60% 110% 300%
บริษัท 1 294,735    176,841    324,208    884,204    
บริษัท 2 116,864    70,118     128,551    350,592    
บริษัท 3 127,822    76,693     140,604    383,466    -           -           -           

เฉลี่ย 3 บริษัท 179,807    107,884    197,788    539,421    

10 

 

 
ที่มา ผูเขียนประมาณการงบดําเนินการที่รอยละ 15 ของเงินลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน  
 

McKinsey (2018a) ไดประมาณการตนทุน 5G เปน 3 กรณี คือ กรณีที่การใชขอมูลขยายตัวปละ 25% 
35% และ 50% ตนทุน 5G จะเปน 60% 110% และ 300% ของตนทุน 4G ตามลําดับ (สําหรับกรณีประเทศไทย 
ใชเงินลงทุนรวมงบดําเนินการ 3G และ 4G ชวงป 2013 – 2018 เพื่อประกอบการคํานวน) 
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พื้นฐาน (Total Cost of Ownership) สําหรับ 5G ของประเทศไทยจะอยูที่ 1.1 แสนลานบาท ถึง 5.4 แสนลานบาท
ตอบริษัท ตามแผนภาพที่ 10 
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จะเห็นได้ว่า ต้นทุนของบริษัทโทรคมนาคมในการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานรองรับ 5G สูงมาก หากไม่มีการผลักดันหรือช่วยเหลือจากภาครัฐ   

และแตล่ะบรษิทัมกีารแยกดำเนนิการ การเกดิขึน้ของ 5G กจ็ะลา่ชา้ออกไปมาก

หรอือาจจะเกดิขึน้ในวงจำกดัไมส่ามารถสรา้งประโยชนส์งูสดุใหก้บัประเทศไทยได้ 

3G/4G 5G	กรณี	 5G	กรณี	 5G	กรณี	 
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5. การวิเคราะห์แนวทางการร่วมใช้ โครงสร้างพื้นฐานเพื่อ 

   รองรับ 5G สำหรับประเทศไทย

เพื่อให้การพัฒนา 5G เกิดขึ้นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ McKinsey   

(2018b) ไดแ้นะนำใหใ้ชก้ารรว่มใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐาน (Infrastructure Sharing) 

และได้ทำการประมาณการว่า การประหยัดจากการร่วมใช้โครงสร้างพื้นฐานจะ

สูงกว่าร้อยละ 40 (แผนภาพที่ 11) 

 
แผนภาพที่	11 ประมาณการประหยัดจากการร่วมใช้โครงสร้างพื้นฐาน 

 

11 

 เพื่อใหการพัฒนา 5G เกิดข้ึนได อยางมีประสิทธิภาพ McKinsey (2018b) ไดแนะนําใหใชการรวมใช
โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure Sharing) และไดทําการประมาณการวา การประหยัดจากการรวมใชโครงสราง
พื้นฐานจะสูงกวารอยละ 40 (แผนภาพที่ 11) 
 
แผนภาพท่ี 11 ประมาณการประหยัดจากการรวมใชโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

 
 
ที่มา McKinsey (2018 a) “The road to 5G: The inevitable growth of infrastructure cost” by 

By Ferry Grijpink, Alexandre Ménard, Halldor Sigurdsson, and Nemanja Vucevic  
 
จากการวิเคราะหของผูเขียน พบวา ปญหาสําคัญของการเกิด 5G ในไทยมาจากตนทุนที่สูงของโครงสราง

พื้นฐานที่รองรับ 5G (เชนเดียวกับ หลายๆ เทคโนโลยีใหม) โดยประเมินวา ตนทุนโครงสรางพื้นฐาน 5G สําหรับการ
เปนเจาของระบบจะสูงมากกวา 1 แสนลานบาท และหาก 3 บริษัทโทรคมนาคมหลักรวมใชโครงสรางพื้นฐาน      

ทีม่า: McKinsey (2018 a) “The road to 5G: The inevitable growth of infrastructure 

cost” by Ferry Grijpink, Alexandre Ménard, Halldor Sigurdsson, and Nemanja 

Vucevic  



25

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) แผนภาพที่ 12 
 

แผนภาพที่	12 ประมาณการต้นทุนสำหรับ 5G และการประหยัดจากการร่วมใช้โครงสร้าง  

   พื้นฐานของไทย 

  

12 

จะสามารถลดคาใชจายใหประเทศ ไดมากกวา 1.3 แสนลานบาท (ใชหลักการคํานวนมาจาก McKinsey 2018) 
แผนภาพที่ 12 

 
แผนภาพท่ี 12 ประมาณการตนทุนสําหรับ 5G และการประหยัดจากการรวมใชโครงสรางพื้นฐานของไทย 
  

 
 
ที่มา ผูเขียนประมาณการกรณี data growth 25% pa และมี 3 บริษัทโทรคมนาคมรวมใชโครงสราง

พื้นฐาน  จะสามารถลดเงินลงทุนและงบดําเนินการที่เกี่ยวของ (Capex+Opex) รวมกวา 1.3 แสน ลบ.   
 
แผนภาพที่ 13 เปนโครงขาย 5G ในสวนของเสาโทรคมนาคมใหญ (MacroCell/Tower) และ เสายอย 

(Microcell/Pole) โดยหลักการ เสาโทรคมนาคมใหญจะมีขนาดใหญและสูง ใชสําหรับรับสงสัญญาณคลื่นความถ่ี
ในชวงที่ ต่ํากวา หรือ Lower bands เชน ชวงความถ่ี 3.3 – 4.2 GHz ซึ่งคลื่นสามารถเดินทางไดไกลกวา ในขณะที่
เสายอย จะมีขนาดเล็กหนาที่หลักคือรองรับคลื่นในชวงความถ่ีสูงกวา หรือ Higher bands เชน ชวงความถ่ี 24 - 29 
GHz ซึ่งคลื่นความถ่ีชวงนี้ จะสามารถเดินทางไดระยะทางสั้นกวา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 13 โครงขาย 5G ในสวนของเสาโทรคมนาคมใหญ (MacroCell) และเสายอย (Microcell) 

ที่มา: ผู้เขียนประมาณการกรณี data growth 25% ต่อปี และมี 3 บริษัทโทรคมนาคม  

ร่วมใช้โครงสร้างพื้นฐาน จะสามารถลดเงินลงทุนและงบดำเนินการที่เกี่ยวข้อง (Capex+

Opex) รวมกว่า 1.3 แสนล้านบาท  

 

แผนภาพที่ 13 เป็นโครงข่าย 5G ในส่วนของเสาโทรคมนาคมใหญ่  

(MacroCell/Tower) และเสาย่อย (Microcell/Pole) โดยหลักการเสา

โทรคมนาคมใหญ่จะมีขนาดใหญ่และสูง ใช้สำหรับรับส่งสัญญาณคลื่นความถี่  

ในช่วงที่ ต่ำกว่า หรือ Lower bands เช่น ช่วงความถี่ 3.3 – 4.2 GHz ซึ่งคลื่น

สามารถเดนิทางไดไ้กลกวา่ ในขณะทีเ่สายอ่ยจะมขีนาดเลก็หนา้ทีห่ลกัคอืรองรบั

คลื่นในช่วงความถี่สูงกว่า หรือ Higher bands เช่น ช่วงความถี่ 24 - 29 GHz 

ซึ่งคลื่นความถี่ช่วงนี้จะสามารถเดินทางได้ระยะทางสั้นกว่า 
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แผนภาพที่	13 โครงข่าย 5G ในส่วนของเสาโทรคมนาคมใหญ่ (MacroCell) และเสาย่อย   

   (Microcell) 

13 

 

 
  
 
การรวมใชโครงสรางพื้นฐานสามารถทําไดในหลายรูปแบบ อาทิ แผนภาพที่ 14 เปนโครงขาย 5G ในสวน

ของสายอากาศ (antenna) และอุปกรณสงสัญญาณ (transmission) แสดงเปนตัวอยาง การรวมใชทรัพยากร       
ของ 3 บริษัทโทรคมนาคม  

 
แผนภาพท่ี 14 โครงขาย 5G ในสวนของสายอากาศ (Antenna) และอุปกรณสงสัญญาณ (Transmission)  

ตัวอยาง การรวมใชทรัพยากร ของ 3 บริษัทโทรคมนาคม 
 

 
ที่มา จากเอกสารประกอบการหารือกับ สํานักงาน กสทช และเอกชน โดยเฉพาะบริษัทโทรคมนาคมราย

หลักของประเทศ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561  

การรว่มใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานสามารถทำไดใ้นหลายรปูแบบ อาท ิ แผนภาพ

ที่ 14 เป็นโครงข่าย 5G ในส่วนของสายอากาศ (antenna) และอุปกรณ์  

ส่งสัญญาณ (transmission) แสดงเป็นตัวอย่าง การร่วมใช้ทรัพยากรของ   

3 บริษัทโทรคมนาคม  
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แผนภาพที่	14 โครงข่าย 5G ในส่วนของสายอากาศ (Antenna) และอุปกรณ์ส่งสัญญาณ   

   (Transmission) ตัวอย่าง การร่วมใช้ทรัพยากร ของ 3 บริษัทโทรคมนาคม 

 

13 

 

 
  
 
การรวมใชโครงสรางพื้นฐานสามารถทําไดในหลายรูปแบบ อาทิ แผนภาพที่ 14 เปนโครงขาย 5G ในสวน

ของสายอากาศ (antenna) และอุปกรณสงสัญญาณ (transmission) แสดงเปนตัวอยาง การรวมใชทรัพยากร       
ของ 3 บริษัทโทรคมนาคม  

 
แผนภาพท่ี 14 โครงขาย 5G ในสวนของสายอากาศ (Antenna) และอุปกรณสงสัญญาณ (Transmission)  

ตัวอยาง การรวมใชทรัพยากร ของ 3 บริษัทโทรคมนาคม 
 

 
ที่มา จากเอกสารประกอบการหารือกับ สํานักงาน กสทช และเอกชน โดยเฉพาะบริษัทโทรคมนาคมราย

หลักของประเทศ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561  

13 

 

 
  
 
การรวมใชโครงสรางพื้นฐานสามารถทําไดในหลายรูปแบบ อาทิ แผนภาพที่ 14 เปนโครงขาย 5G ในสวน

ของสายอากาศ (antenna) และอุปกรณสงสัญญาณ (transmission) แสดงเปนตัวอยาง การรวมใชทรัพยากร       
ของ 3 บริษัทโทรคมนาคม  

 
แผนภาพท่ี 14 โครงขาย 5G ในสวนของสายอากาศ (Antenna) และอุปกรณสงสัญญาณ (Transmission)  

ตัวอยาง การรวมใชทรัพยากร ของ 3 บริษัทโทรคมนาคม 
 

 
ที่มา จากเอกสารประกอบการหารือกับ สํานักงาน กสทช และเอกชน โดยเฉพาะบริษัทโทรคมนาคมราย

หลักของประเทศ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561  

11 เป็นการวิเคราะห์ในเบื้องต้นโดยผู้เขียน โดยรูปแบบที่มี 4 รูปแบบ เป็นการสรุปเพื่อให้เห็นภาพรวม 

อย่างไรก็ตาม รูปแบบอาจจะเป็นการผสมผสาน หรือ แตกต่างจากที่ยกตัวอย่างขึ้นมา 

ที่มา: จากเอกสารประกอบการหารือกับ สำนักงาน กสทช. และเอกชน โดยเฉพาะบริษัท

โทรคมนาคมรายหลักของประเทศ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561  

 

สำหรบัแนวทางการรว่มใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานนัง้มหีลายรปูแบบ ตามแผนภาพ

ที่ 15 ทางเลือกในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับ 5G โดยการวิเคราะห์

ข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือกสรุปได้ดังนี้11 

1)	กรณีไม่มีผู้ให้บริการกลางเหมือนในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้เกิดการ

ลงทุนซ้ำซ้อน ไม่มีประสิทธิภาพ สร้างความสูญทางเศรษฐกิจของประเทศ   

ในมูลค่าสูง นอกจากนั้นยังรกรุงรังการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างทับซ้อนไม่สวยงาม 
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2)	กรณีผู้ให้บริการกลางเป็นภาคเอกชน		

  ข้อด ี

 (1) ลดการลงทุนซ้ำซ้อน 

 (2) ลดต้นทุนให้ประเทศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 (3) เรง่รดัการเกดิการใชป้ระโยชน ์5G และชว่ยใหค้รอบคลมุแพรห่ลาย

ในวงกว้าง ทั่วถึงได้เร็วกว่า 

  ข้อเสีย	

 (1) อาจไมเ่ปน็กลางเทา่ทีค่วร หากเปน็การลงทนุโดยบรษิทัโทรคมนาคม

หลัก และแบ่งหรือให้บริษัทอื่นมาร่วมใช้  

3)	กรณีผู้ให้บริการกลางเป็นภาครัฐ		

 ข้อด ี

 (1) ลดการลงทุนซ้ำซ้อน 

  (2) ลดต้นทุนให้ประเทศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

  (3) เรง่รดัการเกดิการใชป้ระโยชน ์ 5G และชว่ยใหค้รอบคลมุแพรห่ลาย

ในวงกว้าง ทั่วถึงได้เร็วกว่า 

  ข้อเสีย	

  (1) อาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จากข้อจำกัดในด้านกฎระเบียบ

ของภาครัฐ 

4)	กรณีผู้ให้บริการกลางเป็นการร่วมลงทุนของภาครัฐ-เอกชน		

 ข้อด ี

 (1) ลดการลงทุนซ้ำซ้อน 

 (2)  ลดต้นทุนให้ประเทศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 (3) เรง่รดัการเกดิการใชป้ระโยชน ์ 5G และชว่ยใหค้รอบคลมุแพรห่ลาย

ในวงกว้าง ทั่วถึงได้เร็วกว่า 

  ข้อเสีย	

 อาจจะยากในการหาจุดร่วม เนื่องจากมีผู้เกี่ยวข้องมากขึ้น  
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แผนภาพที่	15	ทางเลือกในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับ 5G  

15 

แผนภาพท่ี 15 ทางเลือกในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานรองรับ 5G  
 

 
ที่มา จากเอกสารประกอบการหารือกับ สํานักงาน กสทช. และเอกชน โดยเฉพาะบริษัทโทรคมนาคมราย

หลักของประเทศ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 จัดทําโดยผูเขียน 
 
6 แนวทางการรองรับ 5G สําหรับประเทศไทยโดยเฉพาะสําหรับ EEC 

เชนเดียวกับหลายประเทศในภูมิภาค กอนเกิดการใช 5G อยางแพรหลาย ควรมีการดําเนินการ 5 เรื่องใน
ระยะแรก ดังนี้  

6.1 การทดสอบภาคสนาม 5G  
         การทดสอบการใช 5G โดยเฉพาะภาคสนาม หรือในพื้นที่จริง (Field Trials) จะมีความสําคัญมาก 

เนื่องจากในแตละประเทศ สภาพแวดลอม ภูมิอากาศ การจัดสรรคลื่นความถ่ี อุปกณสื่อสาร รวมทั้ง ดาวเทียมที่ใช  
มีความแตกตางกัน การทดสอบภาคสนามเปนการเปดโอกาสทางเทคนิค ใหสามารถเรียนรูความเหมาะสม รวมทั้ง
ความเปนไปไดของการนํา 5G มาใช กอนมีการขยายผลในวงกวางตอไป สําหรับแนวทางการทดสอบภาคสนาม 
สามารถพิจารณาพื้นที่ EEC ที่จะเปนพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมแหงอนาคตของไทย ทั้งนี้ หลักการของการทดสอบ   
มีดังนี้  

         (1) ทําการทดสอบภาคสนามในพื้นที่ที่เหมาะสมใน EEC และ Smart Cities อาทิ พื้นที่ทาเรือ  เมือง
พัทยา หรือพื้นที่ดิจิทัลพารค นอกจากนี้ ควรมีการเตรียมการดานโครงสรางพื้นฐาน คลื่นความถ่ี กฎเกณฑและอื่นๆ 
รองรับ 5G ดวย 

         (2) หลักการในการพัฒนา 5G ควรสงเสริมการรวมใชโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure Sharing) 
จากการศึกษาช้ีวาการลงทุนพัฒนาระบบโครงขายรองรับ 5G จะมีมูลคาสูงมาก เชน เสา เสาโทรคมนาคม สถานีและ
อุปกรณ ดังกลาว McKinsey (2018) ไดประเมินวาการลงทุนพัฒนา 5G (ไมรวมคาคลื่นความถ่ี) จะตองใชเงินสูง
เพิ่มข้ึน 60% – 300% ของเงินที่ใชสําหรับ 4G ผูเขียนไดวิเคราะหวา การรวมใชโครงสรางพื้นฐานเพื่อลดการลงทุน
ซ้ําซอนซึ่งจะชวยใหประเทศประหยัดเงินไดมากกวาแสนลานบาท12 และเรงการพัฒนา 5G ตลอดจนเพิ่มการ

                                               
12 รายละเอียดการวิเคราะหในสวนที่ 4 และ 5 

ที่มา: จากเอกสารประกอบการหารือกับ สำนักงาน กสทช. และเอกชน โดยเฉพาะบริษัท

โทรคมนาคมรายหลักของประเทศ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 จัดทำโดยผู้เขียน 

 

6. แนวทางการรองรับ 5G  

   สำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะสำหรับ EEC 

เช่นเดียวกับหลายประเทศในภูมิภาค ก่อนเกิดการใช้ 5G อย่าง

แพร่หลาย ควรมีการดำเนินการ 5 เรื่องในระยะแรก ดังนี้  

6.1	การทดสอบภาคสนาม	5G		

การทดสอบการใช้ 5G โดยเฉพาะภาคสนามหรือในพื้นที่จริง (Field 

Trials) จะมีความสำคัญมาก เนื่องจากในแต่ละประเทศ สภาพแวดล้อม   

ภูมิอากาศ การจัดสรรคลื่นความถี่ อุปกณ์สื่อสาร รวมทั้งดาวเทียมที่ใช้มีความ

แตกต่างกัน การทดสอบภาคสนามเป็นการเปิดโอกาสทางเทคนิค ให้สามารถ

เรียนรู้ความเหมาะสม รวมทั้งความเป็นไปได้ของการนำ 5G มาใช้ก่อนมีการ

ขยายผลในวงกวา้งตอ่ไป สำหรบัแนวทางการทดสอบภาคสนามสามารถพจิารณา

พื้นที่ EEC ที่จะเป็นพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทย 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 

ชว่งการทดสอบ (หรอื pre-commercial) และ ชว่งเชงิพาณชิย ์ (commercial) 

อย่างไรก็ตาม การจัดสรรคลื่นของประเทศไทย ควรคำนึงถึงสภาพการจัดสรร

คลื่นความถี่ในปัจจุบันของประเทศไทยด้วย นอกจากนี้ ต้องสร้างความชัดเจน

ในมาตรฐานทางเทคนิค อาทิ กำลังส่งและมาตรฐานคลื่นความถี่ เป็นต้น  

12 รายละเอียดการวิเคราะห์ในส่วนที่ 4 และ 5 
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6.3	การเตรียมจัดทำนโยบายรวมทั้งปรับปรุงกฎหมาย	กฎระเบียบ	

นอกจากคลืน่ความถีแ่ลว้ การดำเนนิการดา้นนโยบาย กฎหมาย กฎระเบยีบ

เป็นสิ่งสำคัญของการรองรับ 5G โดยสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

(1) ดา้นกฎหมาย กฎระเบยีบดา้นโทรคมนาคม อาท ิ1) การใหใ้บอนญุาต   

(Licensing) 2) การเชือ่มตอ่โครงขา่ยระหวา่งกนั (Interconnection) 3) การรว่ม

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  

มีราคาสูงมาก การดำเนินการต่างๆ ที่ขาดข้อมูลที่ดีประกอบการตัดสินใจ  

อาจจะทำให้เกิดผลเสียได้ จึงควรมีการวิเคราะห์ ศึกษา หารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดจนจัดทำกลยุทธ์และแผนงานรองรับ เพื่อให้เห็นทิศทางของประเทศ  

ในเรือ่งนี ้อยา่งไรกต็าม แผนตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตอ้งมคีวามยดืหยุน่ ปรบัเปลีย่นได้

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 

 
แผนภาพที่	16 5G Timeline ที่เป็นไปได้สำหรับประเทศไทย  

 

17 

แผนภาพท่ี 16 5G Timeline ที่เปนไปไดสําหรับประเทศไทย  

 
จัดทําโดยผูเขียน ปรับปรุงจากเอกสารใชประกอบการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ โดยเปน Timeline เบื้องตน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
 

โดยสรุป ประเทศตาง ๆ กําลังแขงขันการนําเทคโนโลยี 5G มาใชประโยชน รวมท้ังหลายประเทศใน
ภูมิภาค ประโยชนของ 5G มีมาก อาทิ รองรับการใชเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (Virtual Reality) รองรับเมืองและ
อุตสาหกรรมแหงอนาคต รองรับอุปกรณสื่อสาร หรือ อุปกรณ IoT จํานวนมหาศาลในขณะที่ตนทุนพลังงานต่ํา การ
ใชเทคโนโลยียานยนตไรคนขับ (Autonomous vehicles) การใชเทคโนโลยีชวยในการผาตัดหรือการรักษาคนไข
ระยะไกลที่หามมีความผิดพลาดของการรับสงขอมูล เปนตน ท่ีสําคัญ เปนท่ีคาดวา 5G จะสงผลใหเกิด นวัตกรรม
ใหมๆ ธุรกิจใหมๆ ท่ีคาดไมถึงอีกมาก อยางไรก็ตาม เทคโนโลยี 5G อยูในระยะแรก ยังไมมีมาตรฐานสากล
ครอบคลุมทุกดาน และมีตนทุนท่ีสูงมาก ซึ่งสําหรับประเทศไทยเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด ภาครัฐและเอกชน
ควรมีการรวมมืออยางใกลชิดและโดยเร็ว  

 

จัดทำโดยผู้เขียน ปรับปรุงจากเอกสารใช้ประกอบการประชุมคณะกรรม

การดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยเป็น Timeline เบื้องต้น อาจ

จะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

โดยสรุปประเทศต่างๆ	 กำลังแข่งขันการนำเทคโนโลยี	 5G	 มาใช้

ประโยชน์	 รวมทั้งหลายประเทศในภูมิภาค ประโยชน์ของ 5G มีมาก อาทิ 

รองรับการใช้เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (Virtual Reality) รองรับเมืองและ

อุตสาหกรรมแห่งอนาคต รองรับอุปกรณ์สื่อสาร หรืออุปกรณ์ IOT จำนวน

มหาศาลในขณะที่ต้นทุนพลังงานต่ำ การใช้เทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับ   

(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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“Disrupt or be disrupted เปลี่ยนหรือถูกเปลี่ยน” ถือเปนวลีที่

เหมาะสมกับสภาพทางธุรกิจในปจจุบันนี้เปนที่สุด เนื่องจากทุกวันนี้ มีธุรกิจ

หลายแหงตองปดตัวลง เนื่องจากสภาพการแขงขันที่สูงขึ้น และการเขามา

แทนที่ของคูแขงที่มองไมเห็น นั่นคือเทคโนโลยีดิจิทัล ตัวอยางที่เห็นใกลตัวที่สุด

คือการปดตัวลงของรานคาปลีกในสหรัฐอเมริกา รานคาปลีกแบรนดดังกวา 28 

ราย อาทิ Macy’s Toy R Us, JC Penny, Sears และ KMart ตองปดสาขาลง

มากกวา 5,000 สาขาในป พ.ศ. 2560 และคาดการณวาอีก 2500 สาขาจะตอง 

ปดตัวลงในป พ.ศ. 2561  

ในความเปนจริงแลว เศรษฐกิจโลกมีการพัฒนาการมาตลอดทุกยุค 

ทุกสมัย ในชวงเวลาหลายพันปที่ผานมา มนุษยเราไดคิดคนเทคโนโลยีตางๆ 

และไดรังสรรคสิ่งกอสรางที่ใหญโตอลังการและสิ่งประดิษฐที่เปลี่ยนแปลงชีวิต

ดร. ณัฐ ธารพานิช และนางสาวจินดาภาญ ปนมี 
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา กระทรวงพาณิชย 

1 
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ดร. ณัฐ ธารพานิช และนางสาวจินดาภาญ ปนม ี
สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา กระทรวงพาณิชย 

“Disrupt or be disrupted เปลี่ยนหรือถูกเปลี่ยน” ถือเปนวลีที่เหมาะสมกับสภาพทางธุรกิจในปจจุบันน้ีเปน
ที่สุด เนื่องจากทุกวันน้ี มีธุรกิจหลายแหงตองปดตัวลง เนื่องจากสภาพการแขงขันที่สูงข้ึน 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  

ในความเปนจริงแลว เศรษฐกิจโลกมีการพัฒนาการมาตลอดทุกยุคทุกส มัย ในชวงเวลาหลายพันปที่ผานมา 
มนุษยเราไดคิดคนเทคโนโลยีตาง ๆ และไดรังสรรคสิ่งกอสรางที่ใหญโตอลังการและสิ่งประดิษฐที่เปลี่ยนแปลง
ชีวิตความเปนอยูไวมากมาย อยางไรก็ตามเศรษฐกิจโลกเพิ่งมีพัฒนาการขยายตัวอยางกาวกระโดดในชวง 200 
ปที่ผานมานี้ หลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 เมื่อศตวรรษที่ 18 หลังจากนั้น มีการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
(IR: Industrial Revolution) อีกหลายครั้ง จนถึงปจจุบัน เปนการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เปนยุคที่
เศรษฐกิจโลกมีพัฒนาการอยางกาวกระโดดสูงสุดอยางไมเคยปรากฏมากอน อยางหนามือเปนหลังมือ ในยุคนี้
โทรศัพทสมารทโฟนธรรมดามีพลังการประมวลขอมูลสูงกวาซุปเปอรคอมพิวเตอรในยุค 1980s ถึง 4 เทา 
นอกจากนี้ ในยุคนี้ ขอมูลที่มนุษยเราสรางขึ้นมา ในชวงสองปมี ปริมาณมากกวาขอมูลทั้งหมดที่ถูกสรางมาใน
อดีตทั้งหมด1  

อยางไรก็ตาม แท จริงแลว  เทคโนโลยีดิจิทัลไมใชเรื่องใหม เนื่องจากการคิดคนและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เกิดข้ึนมานานแลว แต ความสําคัญของ
เทคโนโลยีดิจิทัล ไดเพิ่มข้ึนอยางไมเคยปรากฏมากอนในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่  4 หรือ Fourth 
Industrial Revolution ที่มีเทคโนโลยีดิจิทัล ไปผสมผสานประยุกตใชดวยกันอยาง กลมกลืนกับเทคโนโลยี
กายภาพ (Physical) และชีวภาพ (Biological) หรือที่เรียกวา Cyber Physical System โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัล
เปนจุดเช่ือมโยงและกาวกระโดดสําคัญ ซึ่งผลกระทบจะแตกตางกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 3 ซึ่งเปนยุคที่
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและระบบอัตโนมัติทํางานแยกกับเทคโนโลยีประเภทอื่น  ใน 3 ดาน ไดแก 1) รวดเร็ว 
ซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทวีคูณ (exponential) 2) วงกวาง  ครอบคลุมทุกประเภทสินคาและ
บริการ และ 3) เชิงระบบ  ซึ่งครอบคลุมทุกภาคสวนและระบบการดําเนินงานของสังคมทั้งหมด  ซึ่งการ

                                                             
1
 JP Morgan (2017) Disrupted or Be Disrupted 
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ความเป็นอยู่ไว้มากมาย อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจโลกเพิ่งมีพัฒนาการขยายตัว

อย่างก้าวกระโดดในช่วง 200 ปีที่ผ่านมานี้ หลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม  

ครัง้ที ่1 เมือ่ศตวรรษที ่18 หลงัจากนัน้ มกีารปฏวิตัอิตุสาหกรรม (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

ได้เพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4   

หรือ Fourth Industrial Revolution ที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลไปผสมผสาน

ประยุกต์ใช้ด้วยกันอย่างกลมกลืนกับเทคโนโลยีกายภาพ (Physical) และ

ชีวภาพ (Biological) หรอืทีเ่รยีกวา่ Cyber Physical System โดยมเีทคโนโลยี

ดิจิทัลเป็นจุดเชื่อมโยงและก้าวกระโดดสำคัญ ซึ่งผลกระทบจะแตกต่างกับการ

ปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นยุคที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบ

อัตโนมัติทำงานแยกกับเทคโนโลยีประเภทอื่น ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) รวดเร็ว   

ซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทวีคูณ (exponential) 2) วงกว้าง 

ครอบคลุมทุกประเภทสินค้าและบริการ และ 3) เชิงระบบ ซึ่งครอบคลุม  

ทุกภาคส่วนและระบบการดำเนินงานของสังคมทั้งหมด ซึ่งการเปลี่ยนแปลง

เหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน สิ่งสำคัญที่สุดคือการเตรียมปรับตัวเพื่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังหายใจรดต้นคอเราอยู่ตอนนี ้

1 JP Morgan (2017) Disrupted or Be Disrupted 
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บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ ผลกระทบ และความ

ท้าทายของเศรษฐกิจดิจิทัลต่อเศรษฐกิจการค้าของไทย โดยในส่วนแรกจะ

อธิบายถึงเศรษฐกิจดิจิทัลคืออะไร มีวิวัฒนาการเป็นอย่างไร ส่วนที่ 2 จะพูดถึง

การแบง่กลุม่ธรุกจิบรกิารดจิทิลั สว่นที ่ 3 อธบิายรูแ้บบการคา้ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

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   

เกิดเป็นสามกลุ่มเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที	่ 4 

ได้แก่ เทคโนโลยีด้านดิจิทัล (Digital) กายภาพ (Physical) และชีวภาพ   

(Biological) ดังรูปที่ 1.1 ได้แก ่

1.1	 ดา้นดจิทิลั	(Digital)	อาท ิ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

นำความร้อนและไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี) และ 5) อุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart 

devices)   

1.3	 ด้านชีวภาพ	 (Biological) อาท ิ Genetic Engineering, Bio-  

informatics, Synthetic Biology, Personalized Medicine, Regenerative 

Medicine & Tissue Engineering, Neurotechnology ซึ่งมีประโยชน์มหาศาล

ต่อภาคบริการและภาคการเกษตร ในการรักษาโรคติดต่อทางพันธุกรรมต่างๆ 

การผลิตยา การชะลอวัย การยืดอายุอาหาร รวมทั้งการพัฒนาพันธุ์สัตว์และพืช 
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2. การแบ่งประเภทของธุรกิจดิจิทัล 

ธุรกิจดิจิทัลมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ตามการพัฒนาของเทคโนโลยี

ดิจิทัลที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยธุรกิจดิจิทัล (Digital Business) ในยุค

เศรษฐกิจใหม่นี้ สามารถถูกแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม2 ดังรูปที่ 2.1 ได้แก่ ดิจิทัลมีเดีย 

(Digital Media) การค้าดิจิทัล (Digital Trade) ดิจิทัลเซอร์วิส (Digital 

Service) และ ธุรกิจดิจิทัลอื่นๆ (Others) โดยในแต่ละประเภทมีการแบ่ง  

รูปแบบธุรกิจออกตามลักษณะและวัตถุประสงค์การใช้งาน ดังต่อไปนี้ 

2.1	ดิจิทัลมีเดีย	 (Digital	 Media) เป็นช่องทางสื่อที่มีการนำเอา

ข้อความ กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และเสียงมาจัด รูปแบบโดยอาศัยเทคโนโลยี

ความเจริญก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสารทางออนไลน์ ในภาค

ธุรกิจนี้มูลค่าการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจเพลง โรงภาพยนตร์ และ 

e-Movie มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบไปด้วย 

รูปที่	1.1 สามกลุ่มเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

3 
 

 

 
 
2. การแบงประเภทของธุรกิจดิจิทัล 

ธุรกิจดิจิทัลมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง ตามการพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัลที่กาวหนาอยางรวดเร็ว 
โดยธุรกิจดิจิทัล (Digital Business) ในยุคเศรษฐกิจใหมนี้ สามารถถูกแบงไดเปน 4 กลุม2 ดังรูปที่ 2.1 ไดแก 
ดิจิทัลมีเดีย (Digital Media) การคาดิจิทัล (Digital Trade) ดิจิทัลเซอรวิส (Digital Service) และ ธุรกิจ
ดิจิทัลอื่น ๆ (Others) โดยในแตละประเภทมีการแบงรูปแบบธุรกิจออกตามลักษณะและวัตถุประสงคการใช
งาน ดังตอไปนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 2.1 ดิจิทัล
มีเดีย ( Digital 
Media) เปน

                                                             
2

 ท่ีมา: โครงการศึกษาเพ่ือปรับปรุงและพัฒนากฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจดิจิทัล โดยสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา รวมกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

รูปที่ 2.1 การแบง
ประเภทธุรกิจดิจิทัล 
(Digital Business) 

 

รูป 1.1 สามกลุมเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 
 

2 ที่มา: โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดิจิทัล โดยสำนักงานนโยบาย

และยุทธศาสตร์การค้า ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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	 1)	 Social	Media:	 สื่อสังคมออนไลน์ที่มีการตอบสนองทางสังคม

ได้หลายทิศทาง โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างเช่น facebook, 

Twitter, Instagram, Line และ Skype เป็นต้น 

	 2)	 E-Entertainment:	 แหล่งรวมดิจิทัลคอนเทนต์หลากหลาย  

รปูแบบจากผูผ้ลติคอนเทนต ์ใหบ้รกิารผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์นต็ เชน่ YouTube, 

JOOX, iTunes, Line TV และเกมออนไลน์ เป็นต้น 

	 3)	E-Learning:	การเรียนรู้บนฐานเทคโนโลยี ซึ่งครอบคลุมวิธีการ

เรียนรู้จากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์ (Computer-  

Based Learning) การเรียนรู้บนเว็บไซต์ (Web-Based Learning) ห้องเรียน

เสมือนจริง (Virtual Classrooms) และความร่วมมือกันผ่านระบบดิจิทัล   

(Digital Collaboration) เป็นต้น 

2.2	ดิจิทัลเทรด	 (Digital	 Trade) เป็นการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัล  

เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสะดวกสบาย และช่องทางหรือโอกาส

ทางการคา้ โดยรปูแบบธรุกจิทีเ่กดิขึน้ในตลาด e-Commerce ของไทยสว่นใหญ่

จะอยู่ในรูปแบบของ B2B มีมูลค่าตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยในปี 2018 

รูปที่	2.1 การแบ่งประเภทธุรกิจดิจิทัล (Digital Business)

3 
 

 

 
 
2. การแบงประเภทของธุรกิจดิจิทัล 

ธุรกิจดิจิทัลมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง ตามการพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัลที่กาวหนาอยางรวดเร็ว 
โดยธุรกิจดิจิทัล (Digital Business) ในยุคเศรษฐกิจใหมนี้ สามารถถูกแบงไดเปน 4 กลุม2 ดังรูปที่ 2.1 ไดแก 
ดิจิทัลมีเดีย (Digital Media) การคาดิจิทัล (Digital Trade) ดิจิทัลเซอรวิส (Digital Service) และ ธุรกิจ
ดิจิทัลอื่น ๆ (Others) โดยในแตละประเภทมีการแบงรูปแบบธุรกิจออกตามลักษณะและวัตถุประสงคการใช
งาน ดังตอไปนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 2.1 ดิจิทัล
มีเดีย ( Digital 
Media) เปน

                                                             
2

 ท่ีมา: โครงการศึกษาเพ่ือปรับปรุงและพัฒนากฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจดิจิทัล โดยสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา รวมกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

รูปที่ 2.1 การแบง
ประเภทธุรกิจดิจิทัล 
(Digital Business) 

 

รูป 1.1 สามกลุมเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 
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มมีลูคา่สงูถงึ 2.8 ลา้นลา้นบาท (ทีม่า: สำนกังานพฒันาธรุกรรมอเิลก็ทรอกนกิส)์ 

โดยจะพิจารณาออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ดังนี้ 

	 1)	 Goods	 หรือการค้าดิจิทัลในรูปแบบของการส่งมอบสินค้า 

โดยมีส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

	 	 (1)	E-Marketplace	&	E-Commerce:	เป็นเว็บไซต์สื่อกลาง

การตดิตอ่ซือ้ขาย ทีร่วบรวมสนิคา้และรา้นคา้หรอืบรษิทัจำนวนมาก ตวัอยา่งเช่น 

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) 

โดยมีพื้นที่ในการเก็บสินค้าให้กับเจ้าของธุรกิจ ตัวอย่างเช่น 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

ดิจิทัลและบริการ ICT รวมถึงแอปพลิเคชันที่สนับสนุนด้านสุขภาพและ  

ความเป็นอยู่ที่ดี เชื่อมโยงระหว่างผู้ให้บริการด้านสุขภาพและประชาชนได้  

อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น Samsung S Health และการใช้บริการ

โรงพยาบาลต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ อาทิ โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาล

บีเอ็นเอช และโรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นต้น 

2.3	ดิจิทัล	เซอร์วิส	(Digital	Services)	เป็นรูปแบบการให้บริการผ่าน

ช่องทางออนไลน์ที่กระบวนการการให้บริการสามารถเสร็จสิ้นหรือส่งมอบ

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

สื่ออิเล็กทรอนิกส ์
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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  

จัดว่าเป็นเครื่องมือสำคัญทางธุรกิจในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด 

กระบวนการวิเคราะห์เซ็ตข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อค้นหารูปแบบความ

สัมพันธ์หรือความเชื่อมโยงของข้อมูลให้สะท้อนผลของแนวโน้มทางการตลาด 

พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงความต้องการของลูกค้าได้ 

 

3. รูปแบบการค้าที่เปลี่ยนแปลงไปและผลกระทบ 

พัฒนาการทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล และการเปลี่ยน-  

แปลงลักษณะการทำธุรกิจของธุรกิจดิจิทัล ภายใต้การปฏิวัติอุตสาหกรรม  

ครั้งที่ 4 ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อรูปแบบการค้า และการดำเนินชีวิต

ความเป็นอยู่ของผู้คนเป็นอย่างมาก โดยรูปแบบการค้ามีการพัฒนาและ

เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตถึงปัจจุบัน ตั้งแต่การค้าแบบดั้งเดิม การค้าผ่านห่วงโซ่

คุณค่า และมาถึงปัจจุบันที่เป็นการค้าในยุคดิจิทัล โดยรูปแบบการค้าในยุค  

ต่างๆ มีปัจจัยผลักดัน ลักษณะเด่น และผลกระทบ (รูปที่ 3.1) ดังนี ้
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3.1	การค้าแบบดั้งเดิม	(Traditional	Trade) 

 - ปัจจัยผลักดัน: เกิดจากต้นทุนการขนส่งที่ลดลง  

 - ลักษณะเด่น: การแบ่งแยกการผลิตและการบริโภคระหว่าง

ประเทศ โดยเป็นการค้าสินค้าขั้นสุดท้าย (the first unbundling) โดย

แบ่งแยกชัดเจนระหว่างสินค้าอุตสาหกรรมที่ผลิตโดยประเทศอุตสาหกรรม

พัฒนาแล้ว และสินค้าเกษตรพื้นฐาน ผลิตโดยประเทศกำลังพัฒนา ตาม

หลักการความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (comparative advantage) 

นอกจากนี้การค้าบริการยังเกิดขึ้นน้อย เนื่องจากบริการส่วนใหญ่ อาทิ การ

ท่องเที่ยว การขนส่ง ยังไม่สามารถถูกส่งออกหรือนำเข้าได้โดยสะดวก  

 - ประเด็นทางการค้าที่สำคัญ: เน้นการเจรจาเพื่อการเข้าถึงตลาด 

(Market Access) อาทิ การลดภาษีนำเข้า และการเปิดตลาดการค้าสินค้า

สำเร็จรูป 

รูปที่	3.1	รูปแบบการค้าที่เปลี่ยนแปลง ลักษณะเด่น และผลกระทบ 

6 
 

 

 
3.1 การคาแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) 
 ปจจัยผลักดัน: เกิดจากตนทุนการขนสงที่ลดลง  
 ลักษณะเดน: การแบงแยกการผลิตและการบริโภคระหวางประเทศ โดยเปนการคาสินคาข้ัน

สุดทาย (the first unbundling) โดยแบงแยกชัดเจนระหวางสินคาอุตสาหกรรมที่ผลิตโดยประเทศ
อุตสาหกรรมพัฒนาแลว และสินคาเกษตรพื้นฐาน ผลิตโดยประเทศกําลังพัฒนา  ตามหลักการความไดเปรียบ
โดยเปรียบเทียบ (comparative advantage) นอกจากนี้การคาบริการยังเกิดข้ึนนอย เนื่องจากบริการสวน
ใหญ อาทิ การทองเที่ยว การขนสง ยังไมสามารถถูกสงออกหรือนําเขาไดโดยสะดวก  

 ประเด็นทางการคาที่สําคัญ : เนนการเจรจาเพื่อการเขาถึงตลาด  (Market Access) อาทิ 
การลดภาษีนําเขา และการเปดตลาดการคาสินคาสําเร็จรูป 
 3.2 การคาผานหวงโซคุณคาโลก (Trade in GVC : Global Value Chain)  

 ปจจัยผลักดัน : ตนทุนการขนสงและติดตอสื่อสารที่ลดลง ทําใหการประสานงานระหวาง
ข้ันตอนการผลิต และระหวางโรงงานผลิตที่ต้ังอยูระหวางประเทศทําไดงาย 

 ลักษณะเดน: เกิดการแบงแยกการผลิตระหวางประเทศ อยางชัดเจนระหวางสินคาวัตถุดิบ 
สินคาข้ันกลาง และสินคาข้ันสุดทาย (the second unbundling)  นอกจากนี้ การคาบริการยังมีบทบาทมาก
ข้ึน โดยเฉพาะบริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โลจิสติกส และการขนสง ซึ่งถือเปน “กาว” ที่
เช่ือมระหวางหนวยผลิตตาง ๆ ที่กระจายอยูทั่วโลก 

 ประเด็น ทางการคาที่สําคัญ : ความเช่ือมโยงระหวางการคา  การลงทุน  บริการ  และ
เทคโนโลยี เนื่องจากการแบงแยกกันผลิต ทําใหการลงทุนระหวางประเทศมีความสําคัญมากขึ้น ประเด็นการคา
ระหวางประเทศจึงเนน การสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการ
ลงทุน การคุมครองนักลงทุน และการสงเสริมการถายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับโครงสรางการผลิตสินคา 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวของประเทศ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นการอํานวยความสะดวกทางการคา  

ที่มา: The Future of Technology: Opportunities for ASEAN in the Digital Economy by Sarah Box and Javier 
Lopez-Gonzalez 
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3.2	 การคา้ผา่นหว่งโซค่ณุคา่โลก	 (Trade	 in	GVC	 :	 Global	 Value	

Chain)  

 - ปัจจัยผลักดัน: ต้นทุนการขนส่งและติดต่อสื่อสารที่ลดลง ทำให้

การประสานงานระหว่างขั้นตอนการผลิต และระหว่างโรงงานผลิตที่ตั้งอยู่

ระหว่างประเทศทำได้ง่าย 

 - ลักษณะเด่น: เกิดการแบ่งแยกการผลิตระหว่างประเทศอย่าง

ชัดเจนระหว่างสินค้าวัตถุดิบ สินค้าขั้นกลาง และสินค้าขั้นสุดท้าย (the 

second unbundling) นอกจากนี ้การคา้บรกิารยงัมบีทบาทมากขึน้ โดยเฉพาะ

บริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โลจิสติกส์ และการขนส่ง   

ซึ่งถือเป็น “กาว” ที่เชื่อมระหว่างหน่วยผลิตต่างๆ ที่กระจายอยู่ทั่วโลก 

 - ประเด็นทางการค้าที่สำคัญ: ความเชื่อมโยงระหว่างการค้า   

การลงทนุ บรกิาร และเทคโนโลย ี เนือ่งจากการแบง่แยกกนัผลติ ทำใหก้ารลงทนุ

ระหว่างประเทศมีความสำคัญมากขึ้น ประเด็นการค้าระหว่างประเทศจึงเน้น

การส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ

การลงทุน การคุ้มครองนักลงทุน และการส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อ

ยกระดับโครงสร้างการผลิตสินค้า เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวของ

ประเทศ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade 

Facilitation) เนื่องจากปริมาณการค้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก จากการที่สินค้ามี

การข้ามพรมแดนหลายครั้ง และมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (NTMs) 

ที่มีบทบาทมากขึ้นแทนที่มาตรการกีดกันทางภาษ ี

3.3	การค้ายุคดิจิทัล	(Digital	Trade	&	Digital	Economy)  

 - ปัจจัยผลักดัน: การลดลงของต้นทุนการขนส่ง และการติดต่อ

สื่อสาร รวมทั้งการเข้าถึงและการเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัล (Digitalization) ทำให้

ต้นทุนการแชร์ข้อมูลผ่านทาง digital platform และอุปกรณ์อัจฉริยะถูกลง  

 - ลักษณะเด่น: ภาคบริการมีบทบาทมากขึ้นในการแบ่งแยก

ระหว่างการผลิตระหว่างประเทศ (greater tradability of services) โดยบาง
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ประเทศเป็นแหล่งคิดค้นนวัตกรรม และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในขณะที่บาง

ประเทศเปน็ตวักลางในการคา้ การตลาด และการขนสง่ โดยไมไ่ดท้ำการผลติเอง 

ตามหลักการ Smile curve นอกจากนี้ การขยายตัวของการค้าสินค้าปริมาณ

น้อยๆ ซึ่งถือเป็นโอกาสของธุรกิจขนาดเล็ก การเพิ่มขึ้นของการค้าบริการดิจิทัล

ระหว่างประเทศ การผสมผสานระหว่างสินค้าและบริการจนแยกกันไม่ออก   

(greater bundling of products and services)  

 - ประเด็นทางการค้าใหม่ๆ ที่สำคัญ: การไหลเวียนของข้อมูล

ระหวา่งประเทศ (data flows) ความเชือ่มโยงทางดจิทิลั (digital connectivity) 

ความสามารถในการทำงานรว่มกนัผา่นระบบดจิทิลั (interoperability) การเกบ็

ข้อมูลการค้าออนไลน์ระหว่างประเทศ 

 

4. ผลกระทบสำคัญของการค้ายุคดิจิทัล  

รูปแบบการค้าที่เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลข้างต้น มีผลถึงการเปลี่ยน-  

แปลงเชิงโครงสร้างและเชิงระบบของเศรษฐกิจภาพรวม โดยมีผลกระทบสำคัญ 

ดังนี้  

4.1	Digital	 Platform	 มีบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะดิจิทัลแพลต-

ฟอร์มเข้ามาทดแทนตัวกลางอย่างอื่นในการเชื่อมโยงผู้ขายและผู้ซื้อได้ดีมาก  

ยิ่งขึ้น ช่วยลดต้นทุนในการหาข้อมูลและกระจายข้อมูลให้ทั่วถึงของลูกค้า อาทิ 

การ review ต่างๆ ช่วยทำให้ธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจของบุคคลธรรมดา

สามารถขยายการผลิตและการค้าได้สะดวกมากขึ้น โดยเฉพาะในการส่งออก  

4.2	การค้าปลีกออนไลน์	 (E-tail)	 ขยายตัวอย่างรวดเร็ว	 การค้า

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 และทำใหผู้้เล่น

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  

การผสมผสานกับระหว่างสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นส่งผลทำให้การ

ออกแบบและดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ หรือกฎระเบียบที่แบ่งแยกระหว่าง

สินค้าและบริการออกจากกัน มีประสิทธิภาพลดลง ยกตัวอย่างเช่น การลดภาษี

นำเขา้สนิคา้ขัน้กลางทีม่เีทคโนโลยสีงู เพือ่นำมาใชใ้นการผลติสนิคา้อตุสาหกรรม

สมัยใหม่ อาจไม่เพียงพอ หากยังต้องมีการลดข้อจำกัดของบุคลากรที่มีทักษะสูง
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ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมจากต่างประเทศในการเข้ามาในไทยให้

บริการถ่ายทอดความรู้ หรือเป็นที่ปรึกษาในการบริหารจัดการด้วย จึงจะทำให้

นโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมสมัยใหม่สำเร็จตามเป้าหมายอย่างแท้จริง 

	 1)	มูลค่าและสัดส่วนของการส่งออกบริการ	 ICT	 เพิ่มสูงขึ้น

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 มีมลูคา่การสง่ออกบรกิาร ICT เพิม่ขึน้ตอ่เนือ่ง 

จาก 3.2 พนัลา้นเหรยีญสหรฐั ในป ีค.ศ. 1993 คดิเปน็รอ้ยละ 28.8 ของมลูคา่  

ส่งออกบริการรวมของไทย มาเป็น 1.2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ   

17 ของมลูคา่การสง่ออกบรกิารรวมของไทย ซึง่ลดลงเนือ่งจากการทอ่งเทีย่วของ

ไทยขยายตวัสงูมากกวา่ ในป ีค.ศ. 2016 

4.4	 เกดิอาชพีหรอืธรุกจิบรกิารใหม่ๆ 	อาท ิการวเิคราะหข์อ้มลูขนาดใหญ่ 

การบริการความปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือการบริการคอมพิวเตอร์ทางไกล 

นอกจากนี้ การเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลยังได้ทำให้อุตสาหกรรมบริการดั้งเดิมอื่นๆ   

เช่น การขนส่ง หรือการบริการที่พัก สามารถถูกส่งออกได้มากขึ้น โดยที่ผู้ให้

บริการไม่จำเป็นต้องมีสาขาอยู่ในประเทศของผู้รับบริการ อาท ิ 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)		 หลงัการผลติ ทำการตลาดและการขายอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ลดต้นทุนการจัดเก็บสินค้า มีช่องทางการตลาดและการขายออนไลน์  

	 2)	การเคลื่อนย้ายข้อมูลมีความสำคัญมากขึ้น 

  ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ข้อมูลกลายเป็นขุมทรัพย์สำหรับการทำ

ธุรกิจ (Data is the new oil) ดังนั้นการแลกเปลี่ยน และเคลื่อนย้ายข้อมูลจึงมี

ความสำคัญมากขึ้น อย่างไรก็ตาม อุปสรรคของการเคลื่อนย้ายข้อมูลระหว่าง

ประเทศคือกฎระเบียบที่ควบคุมการเคลื่อนย้ายข้อมูล (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

โสหุ้ย (Transaction cost) ในฐานะผู้บริโภค ต้นทุนธุรกรรมที่สำคัญคือ

ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ต้องจ่ายให้ตัวกลาง (เช่นธนาคาร) ที่ทำหน้าที่สร้างความ

ไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างคู่สัญญาสองฝ่าย ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายมูลค่ามหาศาล 

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 ข้อมูลการซื้อขายถูกเก็บอัตโนมัต ิลดการใช้แรงงานคนในการบริหาร 

4.6	ผลกระทบของเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านกายภาพ:	 3D	 Printing,	

Robotics,	Self-Driving	Vehicles,	Smart	Devices 

นอกจากเทคโนโลยีดิจิทัลแล้ว เทคโนโลยีทางกายภาพสมัยใหม่ในยุค  

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ยังส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อระบบ

เศรษฐกิจการค้าของประเทศ และจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีทางกายภาพเหล่านี้ 

จะมีไม่ได้เลย หากไม่มีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน 

	 1)	3D	 Printing ช่วยลดการผลิตแบบเน้นปริมาณ ลดต้นทุน

โลจิสติกส์และการจัดเก็บสินค้า ผลิตสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า

เฉพาะราย (Customization) ธุรกิจบริการออกแบบสินค้ามีความจำเป็นและ

สำคัญมากขึ้น อย่างไรก็ตาม มีความเสี่ยงต่อการเลียนแบบสินค้า และผลิต

สินค้าอันตราย อาทิ อาวุธปืน 
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	 2)	Advanced	 Robotics ช่วยลดการพึ่งพิงแรงงานมนุษย์   

ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะ งานอันตราย งานสกปรก 

งานซ้ำซาก สามารถประยุกต์ใช้ในธุรกิจบริการมากขึ้น เกิดปรากฏการณ์ 

Re-shoring กลับไปยังประเทศพัฒนาแล้ว เนื่องจากไม่ต้องใช้แรงงานราคาถูก

ในประเทศอื่นอีกต่อไป ทำให้มนุษย์ (แรงงานทักษะไม่สูง) มีแนวโน้มตกงาน

มากขึ้น เนื่องจากถูกแทนที่โดยหุ่นยนต์ จึงอาจมีปัญหาด้านกำลังซื้อจาก

แรงงานไร้ฝีมือตกงานได้ 

	 3)	Self-Driving	 Vehicles จะช่วยให้การขนส่งสะดวกและ

ปลอดภัยมากขึ้น ช่วยลดอุบัติเหตุ เพิ่มคุณภาพชีวิต อย่างไรก็ตาม จะทำให้

ธุรกิจยานยนต์ การขนส่ง (แบบดั้งเดิม) และประกันภัยทางถนน ยอดขายจะ  

ลดลง ทั้งนี้ ในระยะนี้จะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน จากรถยนต์เชื้อเพลิงน้ำมันสู่

รถยนต์ไฟฟ้า และรถยนต์ไร้คนขับต่อไป 

	 4)	Smart	 Devices หรืออุปกรณ์อัจฉริยะ ซึ่งใช้ประโยชน์จาก  

การเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต ระบบรับข้อมูลและประมวลผลอัจฉริยะ รวมทั้ง

เชื่อมต่อกับ Smart Device อื่นๆ เข้าด้วยกัน อาท ิ โทรศัพท ์ กระเป๋าเงิน 

เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เพื่อเพิ่มอรรถประโยชน์ (Utilization)   

และตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตคนรุ่นใหม่มากขึ้น โดยจะพัฒนาจากอุปกรณ์

แบบพกพาหรือมือถือ (Mobile) เป็นแบบสวมใส่ (Wearable) และฝังเข้าไปใน

ร่างกาย (Embedded) ในอนาคต 

	 กล่าวโดยสรุป เทคโนโลยีดิจิทัลในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 

จะทำให ้ปริมาณการค้า ความไว้วางใจ ประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว และความ

สะดวกในการทำธุรกิจเพิ่มขึ้น ในขณะที่ ราคาสินค้าและบริการ ค่าตัวแทน  

และค่านายหน้า การฉ้อโกง ทุจริตและการคอร์รัปชัน การพึ่งพิงแรงงานมนุษย์

ลดลง	 และก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม	 โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็กและ  

ผู้บริโภครายย่อยเพิ่มขึ้น อย่างมหาศาล สร้างโอกาสในการเติบโตอย่างทั่วถึง 

และท้ายที่สุดจะทำให้ระบบเศรษฐกิจไหลลื่น คล่องตัว มีประสิทธิภาพ 

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 

อย่างไรก็ตาม ประเทศกำลังพัฒนาอย่างไทยมีโอกาสในการก้าว

กระโดดแบบกบ	 (leapfrog) นั่นคือการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ โดยที่  

ไมจ่ำเปน็ตอ้งเดนิซำ้ตามเสน้ทางการพฒันาของประเทศพฒันาแลว้ทีม่เีทคโนโลยี

สูงกว่า กระบวนการก้าวกระโดดแบบกบมีให้เห็นอยู่ทั่วไป ยกตัวอย่างเช่น ผู้คน

ในหลายประเทศในแอฟริกาสามารถใช้โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสาร 

เข้าถึงข้อมูล และทำธุรกรรมต่างๆ บนโลกออนไลน์ได้ทันที ทั้งๆ ที่ไม่เคย  

ใช้โทรศัพท์แบบสายมาก่อน หรือการที่ประเทศกำลังพัฒนานำเอาเทคโนโลยี

ด้านพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ เพื่อทดแทนการพึ่งพาพลังงานจากน้ำมัน เพื่อ

ก้าวข้ามการก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมจากน้ำมันได้ เป็นต้น ในบริบทของ

เศรษฐกิจดิจิทัล เทคโนโลยีดิจิทัล สามารถถูกนำมาใช้เพื่อให้ประเทศกำลัง

พฒันาอยา่งไทยกา้วกระโดดแบบกบได ้ และชว่ยลดปญัหาความเหลือ่มลำ้สำหรับ

คนหมู่มาก ที่ก่อนหน้านี้ อาจจะยังไม่มีโอกาสแม้แต่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ต  

	 เทคโนโลยีดิจิทัลสำคัญที่มีศักยภาพในการเร่งกระบวนการก้าว

กระโดดแบบกบและส่งเสริมการเติบโตแบบทั่วถึงของประเทศกำลังพัฒนา		 

ที่มีกรณีศึกษาหลายกรณีคือเทคโนโลยีบล็อกเชน อาทิ ปาปัวนิวกินีได้นำ
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บล็อกเชนมาใช้ส่งเสริมการเข้าถึงทางการเงินให้กับกลุ่มคนที่ไม่มีบัญชีธนาคาร

หรือไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ด้วยการโอนเงินสวัสดิการจากรัฐเข้ากระเป๋า

เงนิดจิทิลั (digital wallet) ของประชาชนโดยตรงผา่นบลอ็กเชน และประชาชน

สามารถใช้ข้อมูลทางชีวมิติ (biometric) ได้แก ่ลายนิว้มอื และอืน่ๆ เพือ่พสิจูน์

ตวัเองเพือ่ใชเ้งนิสวสัดกิารไดท้นัท ี โดยไทยสามารถนำระบบนี้มาใช้พัฒนาระบบ

การให้และเบิกจ่ายเงินในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐได้ ซึ่งจะช่วยลดการทุจริต 

และส่งเสริมการเข้าถึงความช่วยเหลือทางสวัสดิการแห่งรัฐของบุคคลด้อย

โอกาสได้มากขึ้น 

	 เทคโนโลยีบล็อกเชนยังสามารถถูกนำมาใช้ในการพัฒนาระบบ	 

ตรวจสอบย้อนกลับ	 (Traceability)	 ของสินค้าเกษตรและอาหาร เนื่องจาก

สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและสะดวกรวดเร็ว ซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ไข  

ปัญหาการเรียกคืนสินค้า ลดความเสี่ยงของการขยายตัวของปัญหา และช่วยให้

เกษตรกรหรือผู้ประกอบการสามารถใช้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจ และจัดการกับ

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  

ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยใีนยคุดจิทิลัมาควบคูก่บัภยัคกุคามหลากหลาย 

อาทิ การโจรกรรมข้อมูลและการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต การคุ้มครองข้อมูล
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สว่นบคุคล การคุม้ครองผูบ้รโิภคออนไลน ์ ขอ้พพิาททีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิออนไลน์

และธุรกิจยุคใหม่ เช่น Grab Airbnb หรือ การเก็บภาษีธุรกิจดิจิทัล เป็นต้น   

ซึ่งการแก้ปัญหาเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจดิจิทัล ซึ่งขณะนี้อาจยังไม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง หรือใน

บางกรณีเป็นอุปสรรคในการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจดิจิทัล โดยการ

ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายต้องทำอย่างรอบด้าน ได้แก่ 1) การส่งเสริมและ

สนบัสนนุ เชน่ ความตอ้งการดา้นแหลง่เงนิทนุ ภาษ ีบคุลากรทีม่ทีกัษะเฉพาะทาง 

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ รวมถึงการส่งเสริมด้านองค์ความรู้ 2) ความล่าช้าและ

ยุ่งยากของกระบวนการทำงานโดยหน่วยงานภาครัฐ ไม่สอดคล้องต่อการดำเนิน

ธรุกจิดจิทิลั ทีต่อ้งรวดเรว็ 3) การเชือ่มโยงและแลกเปลีย่นขอ้มลู 4) การคุม้ครอง

ผู้บริโภค และ 5) การบังคับใช้กฎหมาย  

สำหรับไทย ขณะที่กำลังเขียนบทความนี้ มีร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

เศรษฐกจิดจิทิลัอยูร่ะหวา่งการดำเนนิการ ไดแ้ก ่ 1) รา่งพระราชบญัญตัคิุม้ครอง

ขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. .... 2) รา่งพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์   

(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

เทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Integration) ในดา้นการสง่เสรมิรฐับาลอเิลก็ทรอนกิส์ 

(E-government) และการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ อีกเรื่องที่เป็นจุดอ่อนคือ

เรื่องทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล (Digital/Technology skills) ในขณะที่   

จุดแข็งของไทยได้แก่จำนวนผู้ใช้โมบายบรอดแบนด์ การให้บริการทางการเงิน

การธนาคาร และมูลค่าการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง  

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยให้ดี

ยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการนำดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ รัฐบาล

ไทยให้มีนโยบายชัดเจนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล   

(Digital Economy) เพือ่พฒันาความสามารถในการแขง่ขนั (Competitiveness) 

และให้ทุกภาคส่วนเติบโตไปด้วยกัน (Inclusive Growth)  

ในการนี้	รัฐบาลมีนโยบายประเทศไทย	4.0	ที่เป็นเหมือนนโยบายภาพ

ใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว	 ผ่านการ

สร้างสรรค์คุณค่า (Value Creation) ด้วยเทคโนโลยี องค์ความรู้ การวิจัย 

นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ดิจิทัล และธุรกิจบริการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา 

5	 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ไทยมีความสามารถใน	 

การแข่งขันสูง ประกอบด้วย 1) อาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ   

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 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลให้เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของ

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

เทคโนโลยดีจิทิลั 4) ปรบัเปลีย่นภาครฐัสูก่ารเปน็รฐับาลดจิทิลั 5) พฒันากำลงัคน

ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และ 6) สร้างความเชื่อมั่นในการ  

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

 

สรุป

การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลถือเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความ

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

ท้าทายด้านกฎหมายที่จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน เพื่อลดอุปสรรค และ

ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ รัฐบาลไทยให้ความสำคัญ  

เป็นอย่างมากกับเศรษฐกิจดิจิทัล และมีนโยบายในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ในระยะยาว 
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เศรษฐกิจดิจิทัลกับการเกษตรของไทย: 

The winner is …… !? 
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เศรษฐกิจดิจิทัลกับการเกษตรของไทย: 

The winner is …… !? 

ในโอกาสที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

ไดมอีายคุรบ 3 รอบของ การกอตัง้ในป พ.ศ. 2561 นี ้ทางสาขาวชิาฯ จงึมดีำรทิี ่

จะจัดทำหนังสือครบรอบ 36 ป ของสาขาวิชาฯ ซึ่งไดกำหนดหัวขอหลักไวใน

เรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งเปนหัวขอที่เขากับยุคสมัยและทิศทางของโลกใน

อนาคต และตองขอถือโอกาสแสดงความยินดีอยางยิ่งในโอกาสอันเปนมงคล 

และในฐานะที่มหาวิทยาลัยแหงนี้เปน “ตลาดวิชา” แกผูคนทุกชนชั้น ทุกเพศ 

ทุกวัย ในสังคมไทย จึงเปนที่นายกยองในการเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึง 

การศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนในชนบท ซึ่งโดยมากเปนประชาชนใน

ภาคการเกษตร ซึ่งถือเปนอาชีพที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจและสังคมของไทย

มาตั้งแตสมัยโบราณ ซึ่งในระยะหลังนี้ คำวา “ระบบเศรษฐกิจและสังคม”  
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โสภิณ  ทองปาน, 2536.  นโยบายเกษตรไทย.  พิมพครั้งที่ 2.  กันยายน 2536.   

 

 

ผูเขียนบทความ 
 

 
 

นายวินิต  อธิสุข 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

รักษาการในตําแหนงผูเช่ียวชาญดานนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ 
    สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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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  

การพัฒนาด้านการเกษตร (รวมถึงการเกษตรดิจิทัล) เพื่อตระหนักถึงการ  

เตรียมพร้อมของความท้าทายในอนาคตเอาไว้เสียตั้งแต่ตอนนี้  

คงมิได้เป็นคำกล่าวที่เกินเลยไปนัก หากจะกล่าวว่าอาชีพเกษตรกรรม  

ถือเป็นอาชีพสำคัญของชาวไทยมาแต่ครั้งโบราณ ในสมัยกรุงสุโขทัยก็ได้มี  

การให้กรรมสิทธิ์ที่ดินและการทดน้ำตามที่ปรากฏในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง 

ในสมยัอยธุยากไ็ดม้ตีำแหนง่ขนุเกษตราธบิดเีปน็ตำแหนง่เสนาบดกีรมนา ซึง่ตอ่มา  

ในรัชสมัยพระเจ้าปราสาททองได้เรียกชื่อตำแหน่งว่าเจ้าพระยาพลเทพเสนาบดี 

ซึ่งหน้าที่หลักของกรมนา (หรือกรมเกษตราธิการ) เช่น ป้องกันและระงับ  

ข้อพิพาทของราษฎรในเรื่องข้าว พืชผล นา ไร่ และสัตว์ต่าง ตลอดจนจัดการ

ที่ดินรกร้างว่างเปล่าให้เป็นประโยชน์ รับผิดชอบการชลประทาน การเก็บข้าว

ขึ้นฉางหลวง (แทนการจ่ายภาษี) เป็นต้น จนกระทั่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 

เมื่อปี พ.ศ. 2453 ได้มีการประกาศสถาปนาเป็นกระทรวงเกษตรพานิชการ โดย

มีหน้าที่รับผิดชอบ เช่น การจัดเก็บเงินอากรค่านาหรือเก็บข้าวขึ้นฉางหลวง 

การขดุคลอง การทดนำ้เพือ่การเกษตร การสง่เสรมิการเพาะปลกู/การผลติสนิค้า 

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   

ยังวิจารณ์นโยบายเกษตรของรัฐบาลอย่างรุนแรงว่า ไม่ได้สนใจที่จะบำรุง

การเกษตร และชี้ให้เห็นความจำเป็นที่จะต้องใช้วิธีการผลิตสมัยใหม่ ซึ่งต่อมา

ในปี พ.ศ. 2473 ได้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ค่าเงินบาทสูง เป็นผล  

ต่อการส่งออกข้าวของไทยและสูญเสียตลาดส่งออก ซึ่งต่อมาที่ประชุมสภา

เผยแผ่พาณิชย์ได้เสนอมาตรการต่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว   

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 (ในป ี พ.ศ. 2474) ซึ่งในช่วงแรกได้ว่าจ้างให ้ 

ชาวองักฤษเป็นอธิบดี และต่อมาในเดือนเมษายน พ.ศ. 2475 ได้โปรดเกล้าฯ 

ให้ หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร เป็นอธิบดี และมีโครงการที่จะขยายงานด้าน

ทดลองออกไปยังภูมิภาค และส่งเสริมการปลูกพืชชนิดอื่น (เช่น ยาสูบ) แต่ก็  
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ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเสียก่อน ซึ่งภายหลังได้มีการรวมกระทรวง

เกษตราธกิาร 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

ในเวลานั้น คือ การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ซึ่งต้องมีการวิจัยวิธีการผลิตสมัยใหม่   

การปรับปรุงระบบชลประทาน การป้องกันโรคสัตว์ การสงวนและป้องกันป่าไม้ 

การเศรษฐกิจการเกษตร การปรับระบบการจัดเก็บข้อมูลและสถิติการเกษตร 

และการบริการด้านส่งเสริมการเกษตร ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าเมื่อเวลาผ่านไป 80 ปี

แล้ว ปัญหาเหล่านี้ก็ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องดำเนินการอยู่มาโดยตลอด 

ช่วงต่อมา ก่อนที่ประเทศไทยจะมีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสงัคมแหง่ชาต ิใน ป ีพ.ศ. 2500-2501 รฐับาลไทยไดข้อใหธ้นาคารโลก เขา้มา

สำรวจภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และได้จัดพิมพ์รายงานชื่อว่า “A Public 

Development Program for Thailand (IBRD, 1959)” ซึ่งถือเป็นครั้งแรก

ของการศึกษาปัญหาและแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจของไทยโดยละเอียด โดย  

ได้เสนอเป้าหมายหลักในการพัฒนาสาขาเกษตรในระยะยาว คือ (1) ให้เพิ่ม

ปริมาณการผลิตข้าวด้วยวิธีการผลิตสมัยใหม่ โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มแม่น้ำ

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 การสรา้งถนน การใหบ้รกิารของรฐัในดา้นการเกษตร (รวมถงึ

การฝึกอบรม การส่งเสริม การวิจัย การให้ความรู้แก่ประชาชนในชนบท) 

เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าประเด็นข้อเสนอต่างๆ ก็ยังมีการนำมาเป็นแนวนโยบาย

ในสมัยปัจจุบัน แต่ได้แปรเปลี่ยนรูปแบบไปตามความเหมาะสมของสถานการณ์

และบริบทแวดล้อม โดยสามารถสรุปแนวทางการพัฒนาการเกษตร ในช่วงที่

ผ่านมาโดยสังเขปได้ดังนี้  

 ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-3 (ปี 2504 – 

2519) มุง่เนน้การปรบัปรงุโครงสรา้งพืน้ฐานทางการเกษตร โดยเฉพาะแหลง่นำ้

เพื่อการชลประทาน และเส้นทางคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตร  

ในท้องถิ่นและภูมิภาคกับตลาดกลาง มีการพัฒนาตลาดสินเชื่อเพื่อเป็นแหล่ง

เงินทุนในการกู้ยืมของเกษตรกร นอกจากนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการ

วิจัยและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณ การผลิตสินค้าเกษตร   

เพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรและตอบสนองความต้องการของตลาดต่าง

ประเทศ ซึ่งผลการพัฒนาที่ผ่านมาทำให้เศรษฐกิจการเกษตรขยายตัวเพิ่มขึ้น มี

การขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก คือ ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง 

ยาสูบ และยางพารา เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่กลับนำมาซึ่งปัญหาเสถียรภาพ

ด้านราคาและรายได้ของเกษตรกร 

 ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4-7 (ปี 2520-

2539) รัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหาของที่ดินทางการเกษตรที่มีอยู่อย่างจำกัด 

จึงได้เน้นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพต่อหน่วยพื้นที่ การอนุรักษ์และพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร การขยายตลาดสินค้าเกษตร การเพิ่ม  

ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก พร้อมกับการหาแนวทางเพื่อลดความ

เหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกัน โดยจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อ

สนับสนุนให้เกษตรกรปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตรถึง 3 แผน คือ แผน

ฟื้นฟูการเกษตร แผนปรับระบบการเกษตรในเขตชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยา 

และแผนปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร 
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 ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ ฉบับที ่ 8 (ป ี 2540-  

2544) ได้มีการปรับเปลี่ยนทั้งแนวคิด ทิศทาง และกระบวนการพัฒนาจากเดิม

ที่มุ่งให้ความสำคัญกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นหลัก มาเป็นการพัฒนา

ด้านทรัพยากรมนุษย์และองค์กรเกษตร ให้ความสำคัญกับความสามารถในการ

แข่งขัน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

 ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (ปี 2545-

2549) แนวทางการพัฒนายังคงต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ซึ่งเน้นการ

พัฒนาคน รวมทั้งการปรับโครงสร้างการเกษตร เพื่อเพิ่มความสามารถในการ

แข่งขัน 

 ชว่งของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่ 10 (ป ี 2550- 

2554) เน้นให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางการพัฒนาโดยใช้แนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิต โดยพิจารณา

ตลอดโซ่การผลิต รวมทั้งการผลิตสินค้าเกษตรที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเดิม 

สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ 

 ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (ปี 2555- 

2559) ยังคงยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรควบคู่ ไปกับการพัฒนาความ

สามารถในการผลิตการจัดการสินค้าเกษตรและความมั่นคงด้านอาหาร 

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

ต้องใช้ภาคเกษตรเป็นแหล่งจ้างงานคนจำนวนมากอีกต่อไป และไม่ควรมี

มาตรการหรือนโยบายส่งเสริมให้คนอยู่กับการเกษตรมากกว่าที่เกษตรกร  

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

ประกันรายได้/จำนำข้าว/มาตรการอุดหนุนเกษตรกร 1,000 บาทต่อไร่)   

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”  

นอกจากนั้นแล้ว ในปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทาย

สำคัญหลายประการ ทั้งที่เกิดจากบริบทของการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก   

รวมถึงการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ ที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของ

เศรษฐกจิการเกษตรระหวา่งประเทศในระยะสัน้ (1-3 ป)ี ถงึระยะกลาง (3-5 ป)ี   

ที่สำคัญๆ เช่น  

(1) เศรษฐกิจและตลาดการเงินของโลกจะมีความผันผวนมากขึ้น ใน

ระยะ 5 ปีข้างหน้า เศรษฐกิจและตลาดการเงินของโลกยังมีแนวโน้มขยายตัวช้า 

และมีความเสี่ยงจากความผันผวนในเกณฑ์สูง ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญ

กับความเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่ ความไม่แน่นอนของการปรับเปลี่ยนทิศทางการ

ดำเนินนโยบายการเงินของมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ อาทิ สหรัฐอเมริกา

สหภาพยุโรป จีน และญี่ปุ่น นอกจากนี้ การเปิดเสรีทางการค้ายังก่อให้เกิดการ

แข่งขันที่รุนแรงขึ้น รวมทั้งกระแสการต่อต้านการเปิดเสรีทางการค้า (เช่น กรณี 

Brexit) และการก้าวข้ามกฎเกณฑ์ทางการค้า (เช่น กรณี Trade War ระหว่าง

สหรัฐอเมริกาและจีน) และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออก  

และนำเข้าสินค้าเกษตรของประเทศไทย ทั้งนี้ เนื่องจากโครงสร้างการค้าของ

ประเทศไทยพึ่งพาการส่งออกเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องเตรียม

ความพร้อมรับมือและปรับตัวกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ 

อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรีทางการค้าดังกล่าวจะเป็นโอกาสของประเทศไทยใน

การใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและภูมิภาคให้สนับสนุนการ

พัฒนาห่วงโซ่มูลค่าร่วมกัน 
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(2) ตลาดเกิดใหม่มีบทบาทสูงขึ้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ  

ภูมิทัศน์เศรษฐกิจ เป็นแหล่งวัตถุดิบ แหล่งแรงงาน และเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อ 

โดยเฉพาะกลุม่ประเทศ BRICS โดยภมูภิาคเอเชยีจะเปน็ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ

ของโลก มีการไหลเข้าของการลงทุนในภาคการผลิตสูง และดึงดูดให้ประเทศ

มหาอำนาจเดิมเข้ามารวมกลุ่มและขยายบทบาททางเศรษฐกิจในภูมิภาค  

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) ทำใหร้ปูแบบการคา้ในระยะตอ่ไปมคีวามเปน็

เสรีและแข่งขันอย่างเข้มข้น อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรียังก่อให้เกิดมาตรการ

กีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีเพิ่มมากขึ้น อาทิ การออกกฎระเบียบ มาตรฐาน

สินค้าและบริการ มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน ซึ่งทำให้

ประเทศไทยต้องพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม ปรับปรุงกฎระเบียบภายในให้สอดรับกับข้อตกลง

ระหว่างประเทศ รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม  

(3) การเปดิเสรมีากขึน้ของอาเซยีนภายหลงัป ีพ.ศ. 2558 ทัง้ในภาคสนิคา้

และบริการ จะเป็นโอกาสที่สำคัญหลายประการ อาทิ การเคลื่อนย้ายปัจจัย  

การผลติ ทนุ แรงงานอยา่งเสร ีการลดขอ้จำกดัในดา้นอปุสงคใ์นประเทศ ซึง่ทำให้

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 

ตลอดจนการปรับตัวของภาคเอกชนและเกษตร เพื่อให้ประเทศไทยได้รับ

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) 

และกระแสต่อต้านโลกาภิวัตน์ (Anti-Globalization) มีผลต่อการปรับ  

เปลี่ยนนโยบายของทุกประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจ

และสังคมที่เชื่อมโยงและพึ่งพิงกับต่างประเทศสูง รวมถึงประเทศไทย ทั้งนี้ 

เนือ่งจากสภาวการณก์ระแสโลกาภวิตัน ์ โลกไดถ้กูหลอมรวมกลายเปน็สงัคมเดยีว 

ทำให้แรงงาน สินค้าและบริการ เทคโนโลยี และเงินทุนเคลื่อนย้ายข้ามประเทศ

ได้คล่องตัวมากขึ้น นอกจากนี้ ปัญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลก ยังได้กลาย

เป็นแรงเสริมให้ประเทศต่างๆ ปรับปรุงและบังคับใช้มาตรการทางการค้าที่มิใช่

ภาษีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 

(6) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสังคมยุคดิจิทัล ในช่วงที่ผ่านมา

การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เช่น เทคโนโลยีสื่อสารและเทคโนโลยี

ชวีภาพ เป็นต้น ทำให้รูปแบบการผลิต การดำเนินธุรกิจ และการใช้ชีวิตของ
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ประชาชนเปลีย่นแปลงไปมากอยา่งรวดเรว็ โดยแนวโนม้การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยี 

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  

และพลังงาน ดังนั้น ประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่  

สำคัญของโลก ควรใช้ประโยชน์จากโอกาสดังกล่าวนี้ ในการวางแผนการผลิต

และการตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น

จากแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากร  

(8) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ของโลก ส่งผลกระทบ  

ต่อเศรษฐกิจและรูปแบบ การดำเนินชีวิต องค์การสหประชาชาติประเมิน

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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ทั้งหมด และกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นกลุ่มสำคัญที่ทำให้มี  

การบริโภคสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการบริโภคสินค้า  

และบริการด้านสุขภาพ ดังนั้น จึงเป็นโอกาสสำหรับประเทศไทยในการพัฒนา

สินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อรองรับความต้องการของผู้สูงอายุในกลุ่มประเทศ

พัฒนาแล้ว  

โดยจากแนวโนม้ของบรบิททีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ขา้งตน้นีเ้อง แผนพฒันาการ

เกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 12	 (พ.ศ.	

2560-2564) จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ไว้ว่า “ภาคเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี

และนวัตกรรม ตลาดนำการผลิต ชีวิตเกษตรกรมีคุณภาพ ทรัพยากรการเกษตร

มีความสมดุลและยั่งยืน” โดยครอบคลุมยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคการเกษตร

ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย  

ยทุธศาสตรท์ี ่ 1 การสรา้งความเขม้แขง็ใหเ้กษตรกรและสถาบนัเกษตรกร 

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 

สนบัสนนุความรว่มมอืระหวา่งภาครฐั และเอกชน (Public Private Partnership: 

PPP) สนับสนุนการจัดการความเสี่ยงที่จะกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร   

และส่งเสริมการค้าชายแดน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 
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 ยุทธศาสตร์ที ่ 3 การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยี

และนวัตกรรม ประกอบด้วยแนวทางพัฒนา 3 แนวทาง คือ (1) ส่งเสริมและ

สนับสนุนการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตร เช่น ส่งเสริม

และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตรตั้งแต่

ระดับการผลิต การแปรรูป และการตลาดในเชิงบูรณาการความร่วมมือระหว่าง

สถาบันเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือสถาบันการศึกษา โดยใช้

ศาสตรด์า้นตา่งๆ มาสนบัสนนุการวจิยัและพฒันา อาท ิ กระบวนการทางชวีภาพ 

ชีวโมเลกุล เทคโนโลยีสมัยใหม่ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)   

การวิจัยจุลชีววิทยา (2) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและเชื่อมโยง

ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ด้วยการบริหารจัดการฐานข้อมูลการเกษตรให้เป็น

ระบบ ครบถ้วน ทันสมัยตลอดเวลา จัดเก็บและเรียกใช้ได้ง่าย เช่น ข้อมูลเชิงรุก

เพื่อบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (AGRI-Map)/การพัฒนาเทคโนโลยี

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

กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกษตร	ใหม้คีวามทนัสมยั	ถกูตอ้ง	และเปน็ธรรม	

สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ	และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป	

จากแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนฯ 12 ข้างต้นจะเห็นได้ชัดเจนว่า 

ภาครัฐได้ให้ความสำคัญมากต่อแนวทางของการปรับตัวของภาคการเกษตรไทย

เรื่องรองรับยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำ 

“กรอบแผนพัฒนาระบบเกษตรดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

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   

ทัง้นี ้ ไดก้ำหนดแนวทางการดำเนนิงาน เชน่ การพฒันาคลงัความรูเ้กษตร

ดิจิทัล ยกระดับเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้เป็นช่องทางหลักในการติดต่อสื่อสาร

กับเกษตรกรเพื่อลดช่องว่างในการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐ เพิ่มความ  

สามารถแอปพลิเคชันเพื่อให้บริการความรู้ ข่าวประชาสัมพันธ์และช่องทาง  

รับบริการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปสู่เกษตรกรแบบรายบุคคลเชิงรุก 

 ยุทธศาสตร์ที่	 2	 Digital	 Farming:	 การทำเกษตรยุคใหม่ด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัล	 โดยมีเป้าหมาย คือ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือใน  

การเพิ่มประสิทธิภาพในด้านปัจจัยการผลิตให้มากขึ้น/ส่งเสริมการทำการ

เกษตรโดยใช้สารสนเทศเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงของ  
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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  

หมนุเวยีน และเสรมิศกัยภาพแรงงานฝมีอืภาคการเกษตร/บรกิารอเิลก็ทรอนกิส์

ภาคการเกษตรที่มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ  

ทั้งนี้ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน เช่น พัฒนาระบบข้อมูลเกษตร

ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการทำการเกษตรแบบครบวงจร ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในการทำการเกษตร  

 ยุทธศาสตร์ที่	 4	 Agricultural	 Goods:	 สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า

เกษตรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	 เพื่อการจำหน่าย	 โดยมีเป้าหมาย คือ การใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อเข้าสู่ตลาดดิจิทัล/เพิ่มช่องทาง  

การขายสนิคา้ทางเกษตรบนสือ่ดจิทิลั ทำใหผู้ผ้ลติและผูบ้รโิภคสามารถตดิตอ่กนั
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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 

 ยุทธศาสตร์ที่	 5	 Digital	 Transform:	 เปลี่ยนถ่ายการบริหาร

จดัการสูอ่งคก์รดจิทิลัทีพ่รอ้มสำหรบัการทำระบบเกษตรดจิทิลั โดยมเีปา้หมาย 

คอื ลดความซำ้ซอ้นในการลงทนุ ดว้ยการลงทนุตามกรอบของแบบสถาปตัยกรรม

องค์กร/โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลขององค์กร มีการจัดเก็บและบริหารจัดการ

ขอ้มลูอยา่งบรูณาการ ไมซ่ำ้ซอ้น สามารถเชือ่มโยงการทำงานระหวา่งหนว่ยงาน 

และการให้บริการแก่เกษตรกรและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ/บุคลากร

ที่ปฏิบัติงานในองค์กรมีทักษะในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์  

ผลงานเพื่อนำเสนอ เผยแพร่ เนื้อหาดิจิทัล ในการสนับสนุนความรู้และความ

ช่วยเหลือแก่เกษตรกร/บุคลากรในสายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปฏิบัติ

งานในองค์กรมีทักษะ ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีเฉพาะด้าน  

ทั้งนี้ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน เช่น บูรณาการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเข้ากับภารกิจของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ ปรับปรุงและพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ให้ทันสมัย มั่นคงปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนเกิดความ

เชื่อมั่นในการใช้บริการ ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและการบริหารจัดการ

ภาครัฐให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่บุคลากร  

ภาครัฐเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือเกษตรกร 

อย่างไรก็ตาม หากจะกล่าวถึงผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมในด้าน

การเกษตรแบบดิจิทัลแล้ว คงไม่สามารถละเลยที่จะกล่าวถึงการดำเนินงานของ
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเรื่อง “AGRI-Map”	หรือ	 “แผนที่เกษตรเพื่อ

การบริหารจัดการเชิงรุก”	ซึ่งเป็นการพัฒนาร่วมกับโปรแกรม	What2Grow	

ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	 สำนักงาน

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

การบรูณาการของชดุขอ้มลูทีม่คีวามซบัซอ้น	 การแสดงชดุขอ้มลูเพือ่สามารถ

ให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย	 ข้อจำกัดของเครื่องมือในการแสดงผลของพื้นที่

ปลกูพชืชนดิใดอยูแ่ลว้	(What	it	is)	กบัความเหมาะสมของพืน้ทีน่ัน้ๆ	(What	

it	ought	to	be) โดยต่อมาในปี พ.ศ. 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมี  

นโยบายให้มีการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าในพื้นที่ไม่เหมาะสม โดยจัดทำ

เครื่องมือเพื่อการบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าว ซึ่งรู้จักกันดีภายใต้ชื่อ “AGRI-  

Map” 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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ในป ี พ.ศ. 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการ “โครงการ

บรหิารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม	 (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

เครื่องมือให้หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถกำหนด

เป้าหมายในระดับประเทศ และเป็นเครื่องมือให้เจ้าหน้าที่ใช้แนะนำเกษตรกรใน

ระดบัพืน้ทีเ่พือ่ประกอบการตดัสนิใจ และยงัไดม้กีารพฒันาขึน้เปน็ Application 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่และเกษตรกรสามารถเข้าถึงชุดข้อมูลภายใต้ AGRI-Map   

ได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยกรอบแนวคิดในการจัดทำแผนที่เกษตร

เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกประกอบด้วย (1) เป็นแผนที่สำหรับบริหารจัดการ

การเกษตรรายจังหวัด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต   

ในมิติของปัจจัยการผลิต อุปสงค์และอุปทาน (2) มีการขับเคลื่อนใน 2 ระดับ 

คือ ระดับจังหวัด (นโยบายและการขับเคลื่อน) และระดับศูนย์เรียนรู้เพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ (ปฏิบัติการ) ซึ่งแผนที่เกษตร  

เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกมีการวิเคราะห์ข้อมูลนำเข้าโดยจัดทำเป็นแผนที่

รายจังหวัด ประกอบด้วยชุดข้อมูล ได้แก่  

กลุ่มข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก ประกอบด้วยข้อมูล 7 ชุด คือ  

1. ขอ้มลูพืน้ฐาน: ปจัจบุนัประกอบดว้ยขอ้มลู 6 ชดุ คอื ขอบเขตจงัหวดั/

ขอบเขตการปกครอง/การใช้ที่ดิน/พื้นที่ป่า/พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ/ดิน/

ปัญหา  
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2. พื้นที่เพาะปลูกในชั้นความเหมาะสมต่างๆ: ปัจจุบันประกอบด้วย

ข้อมูล 11 ชนิดสินค้าหรือกลุ่มสินค้า ได้แก่ นาข้าว/อ้อย/มันสำปะหลัง/ 

ข้าวโพด/สับปะรด/ปาล์มน้ำมัน/ยางพารา/กาแฟ/มะพร้าว/ลำไย/ทุเรียน/เงาะ 

มังคุด 

3. ชั้นความเหมาะสมของที่ดินสำหรับเพาะปลูก: ปัจจุบันประกอบด้วย

ข้อมูล 11 ชนิดสินค้าหรือกลุ่มสินค้าตามที่กล่าวแล้วข้างต้น 

4. เขตความเหมาะสมสำหรบัการเพาะเลีย้งสตัวน์ำ้: ปจัจบุนัประกอบดว้ย  

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 

 

 



77

แผนภาพที่	1 แสดงข้อมูลการใช้ที่ดินในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล 

13 
 

โดยระบบ AGRI-Map ที่ไดจัดทําข้ึน มีลักษณะเปน Dynamic และ Adaptive จึงสามารถ
เพ่ิมเติม/ปรับเปลี่ยน/ปรับปรุงขอมูลท่ีเปนประโยชนไดตลอดเวลา เนื่องจากในธรรมชาติจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
ตามกาลเวลา โดยในเบื้องตนตั้งเปาใหมีการปรับขอมูลใหทันสมัย ที่เกิดข้ึนในทุกๆ ปเพื่อใหเปนเครื่องมือที่สามารถ
ใชในการบริหารจัดการดานการเกษตรไทยไดอยางตอเนื่องในอนาคตไดโดยมีรายละเอียดประกอบแผนที่ ซึ่งลาสุด
ไดแสดงจุดที่ต้ังของศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และที่ตั้งแปลงใหญ/แปลงตนแบบเขา
ไวดวย เพื่อใหสามารถเห็นภาพไดชัดเจนข้ึน จึงจะขอยกตัวอยางสําหรับขุดขอมูลสําคัญๆ  ในพื้นที่ตําบลกรับใหญ 
อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ดังตอไปนี้ 

 

แผน
ภาพ
ท่ี 1 

แสดง
ขอมู
ลการ
ใช

ท่ีดิน
ใน

ระดับ
จังหวั

ด 
อําเภ

อ 
และ
ตําบล 
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แผนภาพที่	2 แสดงข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกข้าวตามชั้นความเหมาะสม 

ในพื้นที่ตำบลกรับใหญ่ 

14 
 

แผนภาพท่ี 2 แสดงขอมูลพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวตามชั้นความเหมาะสมในพ้ืนท่ีตําบลกรับใหญ 
 
 
 

แผนภาพท่ี 3 แสดงขอมูลพ้ืนท่ีเพาะปลูกออยตามชั้นความเหมาะสมในพ้ืนท่ีตําบลกรับใหญ 
 

14 
 

แผนภาพท่ี 2 แสดงขอมูลพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวตามชั้นความเหมาะสมในพ้ืนท่ีตําบลกรับใหญ 
 
 
 

แผนภาพท่ี 3 แสดงขอมูลพ้ืนท่ีเพาะปลูกออยตามชั้นความเหมาะสมในพ้ืนท่ีตําบลกรับใหญ 
 แผนภาพที่	3 แสดงข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกอ้อยตามชั้นความเหมาะสม 

ในพื้นที่ตำบลกรับใหญ่ 
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แผนภาพที่	4 แสดงข้อมูลที่ตั้งโรงงานและสหกรณ์การเกษตร 

ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี (แสดงเขตอำเภอ) 

15 
 

 

 
แผนภาพท่ี 4 แสดงขอมูลท่ีตั้งโรงงานและสหกรณการเกษตรในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี               

(แสดงเขตอําเภอ) 
 
 

 
แผนภาพท่ี 5 แสดงชั้นความเหมาะสมของท่ีดินสําหรับการปลูกขาว และปลูกออย 

ในพ้ืนท่ีตําบลกรับใหญ 

15 
 

 

 
แผนภาพท่ี 4 แสดงขอมูลท่ีตั้งโรงงานและสหกรณการเกษตรในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี               

(แสดงเขตอําเภอ) 
 
 

 
แผนภาพท่ี 5 แสดงชั้นความเหมาะสมของท่ีดินสําหรับการปลูกขาว และปลูกออย 

ในพ้ืนท่ีตําบลกรับใหญ 

15 
 

 

 
แผนภาพท่ี 4 แสดงขอมูลท่ีตั้งโรงงานและสหกรณการเกษตรในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี               

(แสดงเขตอําเภอ) 
 
 

 
แผนภาพท่ี 5 แสดงชั้นความเหมาะสมของท่ีดินสําหรับการปลูกขาว และปลูกออย 

ในพ้ืนท่ีตําบลกรับใหญ 
แผนภาพที่	5 แสดงชั้นความเหมาะสมของที่ดินสำหรับการปลูกข้าว  

และปลูกอ้อยในพื้นที่ตำบลกรับใหญ ่
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กลุ่มข้อมูลเพื่อการปลูกพืชทดแทน	ประกอบด้วยข้อมูล 2 ชุด คือ พืช  

ที่เพาะปลูกในปัจจุบัน และการเลือกพืชทดแทน ซึ่งจะมีรายละเอียดต้นทุนรวม 

(หน่วย: บาท/ไร่) และผลตอบแทนสุทธิ (หน่วย: บาท/ไร่) เพื่อประกอบการ

ตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนการผลิต  

16 
 

o กลุมขอมูลเพ่ือการ ปลูกพืชทดแทน ประกอบดวยขอมูล 2 ชุด คือ  พืชที่เพาะปลูกใน
ปจจุบัน และการเลือกพืชทดแทน ซึ่งจะมีรายละเอียดตนทุนรวม (หนวย: บาท/ไร) และผลตอบแทนสุทธิ (หนวย : 
บาท/ไร) เพื่อประกอบการตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนการผลิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 6 แสดงพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการเปลี่ยนมาปลูกออยทดแทนขาว ในพ้ืนท่ีตําบลกรับใหญ 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

แผนภาพท่ี 7 แสดงพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการเปลี่ยนมาปลูกขาวทดแทนออย ในพ้ืนท่ีตําบลกรับใหญ 

 

16 
 

o กลุมขอมูลเพ่ือการ ปลูกพืชทดแทน ประกอบดวยขอมูล 2 ชุด คือ  พืชที่เพาะปลูกใน
ปจจุบัน และการเลือกพืชทดแทน ซึ่งจะมีรายละเอียดตนทุนรวม (หนวย: บาท/ไร) และผลตอบแทนสุทธิ (หนวย : 
บาท/ไร) เพื่อประกอบการตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนการผลิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 6 แสดงพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการเปลี่ยนมาปลูกออยทดแทนขาว ในพ้ืนท่ีตําบลกรับใหญ 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

แผนภาพท่ี 7 แสดงพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการเปลี่ยนมาปลูกขาวทดแทนออย ในพ้ืนท่ีตําบลกรับใหญ 

 

 
แผนภาพที่	6 แสดงพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนมาปลูกอ้อยทดแทนข้าว  

ในพื้นที่ตำบลกรับใหญ่ 

แผนภาพที่	7 แสดงพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนมาปลูกข้าวทดแทนอ้อย  

ในพื้นที่ตำบลกรับใหญ่ 
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16 
 

o กลุมขอมูลเพ่ือการ ปลูกพืชทดแทน ประกอบดวยขอมูล 2 ชุด คือ  พืชที่เพาะปลูกใน
ปจจุบัน และการเลือกพืชทดแทน ซึ่งจะมีรายละเอียดตนทุนรวม (หนวย: บาท/ไร) และผลตอบแทนสุทธิ (หนวย : 
บาท/ไร) เพื่อประกอบการตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนการผลิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 6 แสดงพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการเปลี่ยนมาปลูกออยทดแทนขาว ในพ้ืนท่ีตําบลกรับใหญ 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

แผนภาพท่ี 7 แสดงพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการเปลี่ยนมาปลูกขาวทดแทนออย ในพ้ืนท่ีตําบลกรับใหญ 

 

16 
 

o กลุมขอมูลเพ่ือการ ปลูกพืชทดแทน ประกอบดวยขอมูล 2 ชุด คือ  พืชที่เพาะปลูกใน
ปจจุบัน และการเลือกพืชทดแทน ซึ่งจะมีรายละเอียดตนทุนรวม (หนวย: บาท/ไร) และผลตอบแทนสุทธิ (หนวย : 
บาท/ไร) เพื่อประกอบการตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนการผลิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 6 แสดงพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการเปลี่ยนมาปลูกออยทดแทนขาว ในพ้ืนท่ีตําบลกรับใหญ 
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แผนภาพท่ี 8 แสดงเมนูของคําสั่งชุดขอมูลท่ีมีอยูใน AGRI-Map 
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ชุดขอมูล (ดินมีปญหา และท่ีตั้งสหกรณ) ใน AGRI-
Map 
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แผนภาพที่	8 แสดงเมนูของคำสั่งชุดข้อมูลที่มีอยู่ใน AGRI-Map 

 

แผนภาพที่	9 แสดงตัวอย่างการแสดงชุดข้อมูล  

(ดินมีปัญหา และที่ตั้งสหกรณ์) ใน AGRI-Map 
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ในปัจจุบัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พัฒนาระบบ 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 ปลูกหม่อน 1,224 ไร่ ปศุสัตว์และเกษตรผสมผสาน 200 ไร่ เกษตร

ผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 13,050 ไร่ และไม้ผล/ไม้ยืนต้น 11,573 

ไร่) นอกจากนั้น จากการติดตามผลหลังการปรับเปลี่ยนการผลิตในปีก่อนหน้า   

พบว่าในฤดูการผลิต ปี 2560/61 เกษตรกรร้อยละ 95.98 ยังคงผลิตสินค้า  

ชนดิใหม ่(ไมผ้ล ออ้ย ปาลม์นำ้มนั เกษตรผสมผสาน) อยา่งตอ่เนือ่งจนถงึปจัจุบัน 

และร้อยละ 34.33 ต้องการจะขยายพื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิตเพิ่มขึ้นอีกด้วย  

อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินการปรับเปลี่ยนภาคการเกษตรเพื่อรองรับ

เศรษฐกจิยคุดจิทิลันัน้ จำเปน็อยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งใชเ้วลา เนือ่งจากเปน็ทีท่ราบกนัดวีา่ 
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“นวัตกรรมจะได้รับการยอมรับ” ก็ต่อเมื่อจะต้องผ่านช่วงเปลี่ยนผ่านของ  

อย่างช้าๆ และค่อยเป็นค่่อยไป และอาจจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (ลักษณะคล้าย

S-curve) หากเป็นนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับ แต่หลังจากผ่านช่วงนี้ไปแล้ว

จะมีการชะลอตัวลง/คงที่/ตกลง ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของนวัตกรรมที่สร้างขึ้น 

และการมีนวัตกรรมใหม่ทดแทน ซึ่งจะเห็นได้ว่าในประเทศกำลังพัฒนา (รวมถึง

ประเทศไทย) การเติบโตของยุคดิจิทัลนอกจากจะสร้างคุณประโยชน์อย่าง

มหาศาลแล้ว	 แต่หากพื้นฐานของคนในสังคมมีความแตกต่างกันมาก	 

ทั้งในการด้านการศึกษา	 การคิดเชิงวิเคราะห์	 ความสามารถในการเข้าถึง

เทคโนโลยี	ฯลฯ	นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีนั้น	ก็อาจสร้างความเหลื่อมล้ำของ

การพฒันาไดเ้ฉกเชน่เดยีวกนั	 จงึควรจะตอ้งเรง่การสรา้งความรูใ้นดา้นดจิทัิล		 

(Digital	Literacy)	ให้แก่ทุกภาคส่วนโดยทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เพื่อรองรับ

พัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต ควบคู่ไปกับการเปิดรับและ

ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในขณะเดียวกันด้วย 
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เอกสารอ้างอิง 
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ,์ 2559. แผนพฒันาการเกษตรในชว่งแผนพฒันา  

	 เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 12	 (พ.ศ.	 2560	 –	 2564).   

 กันยายน 2559. 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2560. กรอบแผนพัฒนาระบบเกษตรดิจิทัล	 

	 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ระยะปี	 (พ.ศ.	 2560-2564)	 (DA	 :		 

	 Digital	Agriculture). 

โสภิณ ทองปาน, 2536. นโยบายเกษตรไทย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กันยายน 2536.  
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อุตสาหกรรมไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอุตสาหกรรมไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอุตสาหกรรมไทย

1. เศรษฐกิจดิจิทัลคืออะไร

ตามคำนิยามของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เศรษฐกิจและ

สังคมดิจิทัล (Digital Economy หรือ DE) หมายถึง เศรษฐกิจและสังคมที่ใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หรือเรียกวาเทคโนโลยีดิจิทัล) เปนกลไก

สำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิต การดำเนินธุรกิจ การคา 

การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข การบริหารราชการแผนดิน รวมทั้ง

กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ ที่สงผลตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และการจางงานที่เพิ่มขึ้น (http://

www.mdes.go.th) 

 

คุณอริศรา  สินอุดม 
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

 
คุณอริศรา  สินอุดม 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

1. เศรษฐกิจดิจิทัลคืออะไร 
ตามคํานิยามของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy 

หรือ DE) หมายถึง เศรษฐกิจและสังคมที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (หรือเรียกวาเทคโนโลยีดิจิทัล ) 
เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิต การดําเนินธุรกิจ การคา การบริการ การศึกษา การ
สาธารณสุข การบริหารราชการแผนดิน  รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ ที่ส งผลตอการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และการจางงานที่เพิ่มข้ึน (http://www.mdes.go.th) 

2. มาทําความรูจักกับโลกดิจิทัล 4 ยุค  
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2. มาทำความรู้จักกับโลกดิจิทัล 4 ยุค  

อุตสาหกรรมไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

 
คุณอริศรา  สินอุดม 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

1. เศรษฐกิจดิจิทัลคืออะไร 
ตามคํานิยามของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy 

หรือ DE) หมายถึง เศรษฐกิจและสังคมที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (หรือเรียกวาเทคโนโลยีดิจิทัล ) 
เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิต การดําเนินธุรกิจ การคา การบริการ การศึกษา การ
สาธารณสุข การบริหารราชการแผนดิน  รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ ที่ส งผลตอการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และการจางงานที่เพิ่มข้ึน (http://www.mdes.go.th) 

2. มาทําความรูจักกับโลกดิจิทัล 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

และรวดเร็วมากขึ้น เริ่มมีกิจกรรมเชิงพาณิชย์และโฆษณาผ่านเครื่องมือ

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 ต่างมีข้อมูลไหลเข้าออกเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน และเริ่มมีการ  

นำขอ้มลูเหลา่นัน้มาใชใ้หเ้กดิประโยชน ์ ขอ้มลูถกูนำมาประมวลผล วเิคราะหถ์งึ

ความต้องการของผู้บริโภค เพื่อสร้างสินค้าและบริการที่จะสามารถตอบสนอง

โจทย์ของลูกค้าได้ ในยุคนี้ทุกองค์กรต่างเห็นความสำคัญของการนำ Big Data 

มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่การนำ Big Data มาตอบสนองอย่าง Real 

Time จำเป็นต้องอาศัยระบบ Cloud Computing เข้ามาช่วยอำนวยความ

สะดวก จัดเก็บข้อมูล เลือกทรัพยากรตามการใช้งาน และทำให้เราสามารถ

เขา้ถงึขอ้มลูบน Cloud ไดจ้ากทกุที ่ ผูใ้ชท้กุคนสามารถเขา้ถงึระบบขอ้มลูตา่งๆ 

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 

เทคโนโลยใีนสามยคุแรกเปน็เทคโนโลยทีีช่ว่ยเหลอื อำนวยความสะดวก หยบิจบั 

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 ป้ายแสดงราคาอิเล็กทรอนิกส ์

ถูกพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการร้านค้าขนาดใหญ่   

ที่จำเป็นต้องมีการติดป้ายแสดงราคาให้ลูกค้าทราบตามกฎหมาย และมีการ

ปรับเปลี่ยนราคารวมถึงโปรโมชันอยู่เสมอ โดยช่วยลดการใช้พนักงานในการ

เปลีย่นปา้ยราคา ลดการสญูเสยีเวลาและทรพัยากร และลดขอ้ผดิพลาดเกีย่วกบั

การแสดงราคาและข้อมูลสินค้าได้เป็นอย่างมาก ปัจจุบันมีการนำไปใช้แล้วใน

หลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น ฯลฯ  
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3.2	Self-Driving	Car หรือรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ เป็นนวัตกรรมที่

บูรณาการเทคโนโลยี 4 ชนิดเข้าด้วยกัน ได้แก่  

 - Computer Vision ซึ่งเปรียบเสมือนตาของรถยนต์ที่ทำให้รับรู้

สิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวได้ เทคโนโลยีที่ใช้ก็มีตั้งแต่การติดตั้งกล้องถ่ายภาพ การใช้

คลื่นเสียงเพื่อตรวจจับวัตถุรอบๆ ในลักษณะเดียวกับเรดาร์ และการใช้เลเซอร์ 

 - Deep Learning ซึ่งเปรียบเสมือนสมองของรถยนต์ไร้คนขับ   

โมเดล Deep Learning ที่ถูกเทรนด์มาอย่างดีจะทำหน้าที่วิเคราะห์สภาพบน

ท้องถนน เช่น การตรวจจับเลนในการขับรถ การตรวจจับผู้ใช้ทางเท้า การระบุ

2.4 Digital 4.0 เมื่อเทคโนโลยีมีมันสมอง  เปนยุคที่ความฉลาดของเทคโนโลยีจะทําใหอุปกรณตางๆ  
สื่อสารและทํางานกันเองไดอยางอัตโนมัติ เทคโนโลยีในสามยุคแรกเปนเทคโนโลยีที่ชวยเหลือ อํานวยความสะดวก 
หยิบจับ คํานวณ และประมวลผ ลใหมนุษย  เปรียบเสมือนเปนแขน ขา  แตยังไมมีสมองเปนของตัวเอง ในยุค  
Digital 4.0 นี้ เทคโนโลยีถูกนํามาพัฒนาตอยอด  เพื่อลดบทบาทของมนุษย ในสวนที่ไมจําเปน  และเพิ่มศักยภาพ
ของมนุษยในดานการใชความคิดเพื่อขามขีดจํากัดและสรางสรรคพัฒนาสิ่งใหมๆ โดย ใชช่ือยุคนี้วา  Machine-to-
Machine เชน การที่เราสามารถเปด-ปดหรือสั่งงานอื่นๆ กับเครื่องใชไฟฟาในบานจากที่ใดก็ได ผานแอพพลิเคช่ัน
โดยไมตองเดินไปกดสวิตช หรือการ ที่เราเพียง พูดคําวา “Capture” กับแอพพลิเคช่ัน ถายภาพใน สมารทโฟน 
โทรศัพทก็จะถายรูปใหเราอัตโนมัติโดยที่เราไมตองพยายามกดถายเองอีกตอไป หรือแมแตเทคโนโลยี Simulation 
จําลองสถานการณเสมือนจริง สําหรับใชในการฝกอบรมพนักงานโดยไมตองเดินทางไปถึงสถานที่จริง หรือ อาจใช
เปนสื่อการเรียนรูแบบ Interactive ก็ได  

 

3. ตัวอยางการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชงานในตางประเทศ 
3.1 Electronic Shelf Labels หรือ ปายแสดงราคา อิเล็กทรอนิกส  ถูกพัฒนาเพื่อตอบสนองความ

ตองการของผูประกอบการรานคาขนาดใหญ ที่จําเปนตองมีการติดปายแสดงราคาใหลูกคาทราบตา มกฎหมาย 
และมีการปรับเปลี่ยนราคารวมถึง โปรโมช่ันอยูเสมอ โดยชวยลดการใชพนักงานในการเปลี่ยนปายราคา ลดการ
สูญเสียเวลาและทรัพยากร และลดขอผิดพลาดเกี่ยวกับการแสดงราคาและขอมูลสินคาไดเปนอยางมาก ปจจุบันมี
การนําไปใชแลวในหลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุน ฯลฯ  

 
 

 
3.2 Self-Driving Car หรือรถยนตขับเคลื่อนอัตโนมัติ เปนนวัตกรรมที่บูรณาการเทคโนโลยี 4 ชนิดเขา

ดวยกัน ไดแก  
- Computer Vision ซึ่งเปรียบเสมือนตาของรถยนตที่ทําใหรับรูสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัวได เทคโนโลยีที่

ใชก็มีตั้งแตการติดตั้งกลองถายภาพ การใชคลื่นเสียงเพื่อตรวจจับวัตถุรอบๆ ในลักษณะเดียวกับเรดาร และการใช
เลเซอร 

- Deep Learning ซึ่งเปรียบเสมือนสมองของรถยนตไรคนขับ  โมเดล Deep Learning ที่ถูกเทรนด
มาอยางดีจะทําหนาที่วิเคราะหสภาพบนทองถนน เชน การตรวจจับเลนในการขับรถ การตรวจจับผูใชทางเทา การ
ระบุปายและสัญญาณไฟจราจร ความเหมาะสมในการเรงเครื่องหรือเบรก ฯลฯ เรียกไดวาเปนสวนที่เปนพื้นฐาน
ของการตัดสินใจของรถยนต 

- Robotic ซึ่งคอนขางตรงไปตรงมาและถือเปนสวนที่สําคัญอยางยิ่ง โดยเปนการแปลงสัญญาณไฟฟา
จากคําสั่งที่ประมวลผลมาแลวใหกลายเปนคําสั่งที่ใชกับเครื่องยนตและสวนตางๆ ของรถยนต 

- Navigation ซึ่งเทคโนโลยีการนําทางเปนทั้งสวนหนึ่งของการวิเคราะหสภาพแวดลอมจากขอมูล
แผนที่ การประมวลผล และการตัดสินใจเสนทางการขับเคลื่อนของรถยนต 
การทํางานโดยทั่วไปของรถยนตไรคนขับจะอาศัยการรับขอมูลผานทางกลองหรือคลื่นเสียงแลวนํามาประมวลผล
ดวย Deep Learning กอนจะนําคําตอบจาก Deep Learning ไปเปลี่ยนเปนคําสั่งในการขับเคลื่อนรถยนตตอไป  
ซึ่งปจจุบันจีนไดมีการนําเทคโนโลยี รถยนตขับเคลื่อนอัตโนมัติ ดังกลาวไปทดลองใช กับรถโดยสารสาธารณ ะและ
รถไฟฟาใตดินแลว และในอนาคตหาก รถยนตทุกคันบนทองถนนใชเทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโนมัติทั้งหมด ระบบ
ควบคุมการจราจรอยางมีประสิทธิภาพและการขับข่ีอยางปลอดภัยก็จะทํางานไดอยางสมบูรณ 
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ป้ายและสัญญาณไฟจราจร ความเหมาะสมในการเร่งเครื่องหรือเบรก ฯลฯ 

เรียกได้ว่าเป็นส่วนที่เป็นพื้นฐานของการตัดสินใจของรถยนต์ 

 - Robotic ซึง่คอ่นขา้งตรงไปตรงมาและถอืเปน็สว่นทีส่ำคญัอยา่งยิง่ 

โดยเป็นการแปลงสัญญาณไฟฟ้าจากคำสั่งที่ประมวลผลมาแล้วให้กลายเป็น  

คำสั่งที่ใช้กับเครื่องยนต์และส่วนต่างๆ ของรถยนต์ 

 - Navigation ซึ่งเทคโนโลยีการนำทาง เป็นส่วนหนึ่งของการ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมจากข้อมูลแผนที่ การประมวลผล และการตัดสินใจ

เส้นทางการขับเคลื่อนของรถยนต์ 

การทำงานโดยทั่วไปของรถยนต์ไร้คนขับจะอาศัยการรับข้อมูลผ่านทาง

กล้องหรือคลื่นเสียงแล้วนำมาประมวลผลด้วย Deep Learning ก่อนจะนำ  

คำตอบจาก Deep Learning ไปเปลี่ยนเป็นคำสั่งในการขับเคลื่อนรถยนต์ต่อไป 

ซึ่งปัจจุบันจีนได้มีการนำเทคโนโลยีรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติดังกล่าวไป

ทดลองใช้กับรถโดยสารสาธารณะและรถไฟฟ้าใต้ดินแล้ว และในอนาคตหาก

รถยนต์ทุกคันบนท้องถนนใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโนมัติทั้งหมด ระบบ

ควบคุมการจราจรอย่างมีประสิทธิภาพและการขับขี่อย่างปลอดภัยก็จะทำงาน

ได้อย่างสมบูรณ์ 

 
4. การพัฒนา Smart City  

นอกจากการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในภาคสวนตางๆ ของระบบธุรกิจแลว เมื่อมีการพัฒนาระบบบริหาร
ราชการแผนดินเปนรัฐบาลดิจิทัลอยางสมบูรณตามนโยบาย “Smart Government” ภายใตกรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ .ศ. 2554- 2563 (ICT2020) ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 4 
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูรัฐบาลดิจิทัล ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) ทุกเมืองใน
ประเทศไทยจะถูกพัฒนาเปน Smart City ในที่สุด   
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4. การพัฒนา Smart City 

นอกจากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในภาคส่วนต่างๆ ของระบบธุรกิจ
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สมบูรณ์ตามนโยบาย “Smart Government” ภายใต้กรอบนโยบาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารปี พ.ศ. 2554-2563 (ICT2020) ซึ่งสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) ทุกเมืองในประเทศไทยจะถูกพัฒนา

เป็น Smart City ในที่สุด  

 
4. การพัฒนา Smart City  

นอกจากการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในภาคสวนตางๆ ของระบบธุรกิจแลว เมื่อมีการพัฒนาระบบบริหาร
ราชการแผนดินเปนรัฐบาลดิจิทัลอยางสมบูรณตามนโยบาย “Smart Government” ภายใตกรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ .ศ. 2554- 2563 (ICT2020) ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 4 
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูรัฐบาลดิจิทัล ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) ทุกเมืองใน
ประเทศไทยจะถูกพัฒนาเปน Smart City ในที่สุด   

 

แนวคิด Smart City หรือเมืองอัจฉริยะ คือ ทิศทางในการพัฒนาเมืองให้

คนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี จากการแก้ปัญหาต่างๆ ช่วยส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 

และลดผลกระทบให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งมีหลักการสำคัญ 4 ข้อ ดังนี้ 

1) มีการใช้ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน อาคาร และสิ่ง

อำนวยความสะดวกในพื้นที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการ

พลังงานทั้งภาคการผลิต การส่งจ่าย และการใช้พลังงาน รวมถึงมีการส่งเสริม

การใช้พลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ในเมืองนั้นให้เข้มแข็ง 
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2) มคีวามยดืหยุน่สงู ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีง่า่ยตอ่การเรยีนรู ้การใชง้าน 

การประยุกต์และปรับเปลี่ยน และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของเมือง

ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3) มีการเปิดกว้างเทคโนโลยีและข่าวสารข้อมูลแก่ผู้ใช้ในทุกระดับ   

ทกุเพศ ทกุวยั ทกุสถานภาพ และสามารถปรบัปรงุใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการ

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   

การยกระดบัระบบคมนาคมและโลจสิตกิสโ์ดย 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  

ได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส การสร้าง Smart Building ที่เพิ่มประสิทธิภาพ   

 
เมื่อเกิด Smart City ข้ึน คําถามที่ตามมาก็คือประชาชนจะไดประโยชนอะไร  เมื่อประเทศไทย กลายเปน

เมืองอัจฉริยะ ผูคนในสังคมจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน หรือเรียกวามี Smart Life ซึ่ง Smart Life ก็คือรูปแบบการใช
ชีวิตของคนรุนใหมที่ใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตประจําวันและการดําเนินธุรกิจใหมีศักยภาพ  ทันตอยุคสมัย  
ไมวาจะเปนการบริหารจัดการ การขนสง การลดตนทุน และการควบคุมผานสวนกลางที่มีประสิทธิภาพและความ
คลองตัวสูง ประกอบดวย การยกระดับระบบคมนาคมและโลจิสติกสโดย Intelligent Transport System และ 
Traffic Information System การอํานวยความสะดวกทางการเงินและธนาคารโดย  mPayment และ FinTech 
การพัฒนา Smart Gadget และ Smart Device เพื่อเติมเต็ม Life Style เชน Smart Watch, Drone การสราง 
Smart Home หรือบานอัจฉริยะดวยเทคโนโลยีดิจิทัลที่เช่ือมตอทุกอยางไดเพียงปลายนิ้วสัมผัส การสราง Smart 
Building ที่เพิ่มประสิทธิภาพ  ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และ ทางเลือกในการควบคุมผานสวนกลาง     
การทํา Smart Business เพื่อเสริมศักยภาพ สรางความไดเปรียบทางธุรกิจ ลดตนทุน และเพิ่มความคลองตัวให
สามารถทํางานไดงายข้ึนในทุกที่ทุกเวลา  

6. การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
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ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และทางเลือกในการควบคุมผ่านส่วนกลาง 

การทำ Smart Business เพื่อเสริมศักยภาพ สร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ   

ลดต้นทุน และเพิ่มความคล่องตัวให้สามารถทำงานได้ง่ายขึ้นในทุกที่ทุกเวลา  

 

6. การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเข้ามามี

บทบาทสำคญัในการดำเนนิธรุกจิ สรา้งความทา้ทายแกผู่ป้ระกอบการเปน็อยา่งมาก 

ภาคอุตสาหกรรมไทยโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ควรรู้เท่าทันเทคโนโลยี

 
เมื่อเกิด Smart City ข้ึน คําถามที่ตามมาก็คือประชาชนจะไดประโยชนอะไร  เมื่อประเทศไทย กลายเปน

เมืองอัจฉริยะ ผูคนในสังคมจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน หรือเรียกวามี Smart Life ซึ่ง Smart Life ก็คือรูปแบบการใช
ชีวิตของคนรุนใหมที่ใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตประจําวันและการดําเนินธุรกิจใหมีศักยภาพ  ทันตอยุคสมัย  
ไมวาจะเปนการบริหารจัดการ การขนสง การลดตนทุน และการควบคุมผานสวนกลางที่มีประสิทธิภาพและความ
คลองตัวสูง ประกอบดวย การยกระดับระบบคมนาคมและโลจิสติกสโดย Intelligent Transport System และ 
Traffic Information System การอํานวยความสะดวกทางการเงินและธนาคารโดย  mPayment และ FinTech 
การพัฒนา Smart Gadget และ Smart Device เพื่อเติมเต็ม Life Style เชน Smart Watch, Drone การสราง 
Smart Home หรือบานอัจฉริยะดวยเทคโนโลยีดิจิทัลที่เช่ือมตอทุกอยางไดเพียงปลายนิ้วสัมผัส การสราง Smart 
Building ที่เพิ่มประสิทธิภาพ  ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และ ทางเลือกในการควบคุมผานสวนกลาง     
การทํา Smart Business เพื่อเสริมศักยภาพ สรางความไดเปรียบทางธุรกิจ ลดตนทุน และเพิ่มความคลองตัวให
สามารถทํางานไดงายข้ึนในทุกที่ทุกเวลา  

6. การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
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เพื่อปรับตัวให้เข้ากับยุคที่ทุกอย่างเป็น 4.0 โดยใช้ Digital Transformation 

เป็นเครื่องมือ  

6.1	Digital	Transformation	คืออะไร		

Digital Transformation คือ การเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและนำ

เทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจในยุคดิจิทัล ตั้งแต่การวางรากฐาน เป้าหมาย ไปจนถึง

การดำเนินธุรกิจและส่งต่อคุณค่าให้แก่ผู้บริโภค ไม่เพียงแต่ภาคปฏิบัติเท่านั้น  

ที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ บุคลากรทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับผู้บริหาร

ไปจนถึงพนักงานตำแหน่งล่างสุดจะต้องมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงด้าน

วัฒนธรรมองค์กรเพื่อปรับตัวไปสู่ยุค 4.0 นี้ด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้

องค์กรสามารถแข่งขันในยุคที่มีการแข่งขันสูงได้ 

ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเขามามีบทบาทสําคัญในการดําเนินธุรกิจ สราง
ความทาทายแกผูประกอบการเปนอยางมาก ภาคอุตสาหกรรมไทยโดยเฉพาะ ผูประกอบการ SMEs ควรรูเทาทัน
เทคโนโลยีเพื่อปรับตัวใหเขากับยุคที่ทุกอยางเปน 4.0 โดยใช Digital Transformation เปนเครื่องมือ  

6.1 Digital Transformation คืออะไร  
Digital Transformation คือ การเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและนําเทคโนโลยีมาใชในธุรกิจในยุค

ดิจิทัล ตั้งแตการวางรากฐาน เปาหมาย ไปจนถึงการดําเนินธุรกิจและสงตอคุณคาใหแกผูบริโภค ไมเพียงแตภาค  
ปฏิบัติ เทานั้นที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ บุคลากรทุกภาคสวน ตั้งแต ระดับผูบริหารไปจนถึงพนักงาน
ตําแหนงลางสุดจะตองมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงดานวัฒนธรรมองคกรเพื่อปรับตัวไปสูยุค 4.0 นี้ดวย เพื่อ เปน
การเพิ่มศักยภาพใหองคกรสามารถแขงขันในยุคที่มีการแขงขันสูงได 

 
6.2 การปรับตัวของภาคธุรกิจในประเทศ  

1) การเปลี่ยนแปลงประสบการณใหกับผูบริโภค โดยเริ่มจากการพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห
ผูบริโภค นอกเหนือจากการแบงกลุมลูกคาตามพื้นที่ อายุ ระดับการศึกษา รายได มาใหความสําคัญกับพฤติกรรม
การซื้อสินคา ความตองการ ความสนใจ เทรนด โปรโมช่ัน และราคา เพื่อกําหนดกลยุทธการทํา CRM (Customer 
Relationship Management) สรางความพึงพอใจและแรงจูงใจในการซื้อสินคาตามความชอบของผูบริโภคแตละ
คน รวมถึงการนําเอาอุปกรณสื่อสารตางๆ เชน iPad มาใชเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูบริโภคดวย  

2) การเปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินธุรกิจ ถึงแมวาการสรางประสบการณที่พึงพอใจใหกับผูบริโภคในยุค
ดิจิทัลจะเปนสิ่งที่มองเห็นไดอยางเปนรูปธรรมมาก ที่สุด แตการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานใหสอดคลองกับ

6.2	การปรับตัวของภาคธุรกิจในประเทศ		

1) การเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ให้กับผู้บริโภค โดยเริ่มจากการ

พัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ผู้บริโภค นอกเหนือจากการแบ่งกลุ่มลูกค้า

ตามพื้นที่ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ มาให้ความสำคัญกับพฤติกรรมการซื้อ

สนิคา้ ความตอ้งการ ความสนใจ เทรนด ์โปรโมชนั และราคา เพือ่กำหนดกลยทุธ์

การทำ CRM (Customer Relationship Management) สร้างความพึงพอใจ

และแรงจูงใจในการซื้อสินค้าตามความชอบของผู้บริโภคแต่ละคน รวมถึง  
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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 มีการพัฒนาสายรัดข้อมือที่มี GPS และสามารถติดตามผลการ

ออกกำลังกายได้ ฯลฯ 

6.3	ความสำคัญของ	Digital	Transformation		

ปจัจบุนัเราอยูใ่นโลกทีเ่ทคโนโลยมีเีขา้มามบีทบาทสำคญัตอ่การดำรงชวีติ 

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

องค์กรให้มีเสน่ห์เพียงพอที่จะดึงดูดคนเก่งและดีเข้ามา และรักษากลุ่มคน  

เหล่านั้นไว้ รวมถึงพัฒนากลุ่มคนดังกล่าวให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

มากขึ้นเรื่อยๆ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง 

4) กำหนด	Roadmap ในการทำ Digital Transformation ให้ชัดเจน 

และควรทำทีละขั้นตอน โดยเริ่มจากการทดสอบสมมุติฐานในระดับเล็กๆ ก่อน

ที่จะดำเนินการทั้งหมด  

5) กำหนด	KPI เนือ่งจากแผนงานไมส่ามารถสมบรูณไ์ดห้ากไมม่เีปา้หมาย 

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
เปนสวนหนึ่งของการดํารงชีวิตและการทํางานของผูคนในสังคม ธุรกิจที่สามารถปรับตัวและใชประโยชนเทคโนโลยี
ดิจิทัลไดอยางเหมาะสมและสูงที่สุดคือธุรกิจที่จะสามารถอยูรอดและเติบโตไดตอไป โดย Mega Trend ธุรกิจที่เขา
มาแทนที่สินคาและบริการแบบเดิมๆ ในปจจุบัน ไดแก

- Digital Content ที่พัฒนาเนื้อหาตอบโจทยผูบริโภคผานเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งขอมูล ขาวสาร สาระ และ
ความบันเเทิง

- E-Commerce การขายสินคาและบริการผานชองทางอินเตอรเน็ต
- E-Tourism กลุมเว็บไซต แอพ พลิเคช่ันตางๆ ที่รับจองตั๋วเดินทาง โรงแรม ที่พัก และรานอาหาร

ออนไลน เชน Booking.com ฯลฯ
- Digital Payment ระบบการชําระเงินผานดิจิทัล

ทั้ง 4 กลุมธุรกิจจะเติบโตตอเนื่องจากอานิสงสของสมารทโฟนที่เขามาเกี่ยวพันกับชีวิตประจําวันอยางแยกไมออก
ซึ่งนอกจากชองทางการทําธุรกิจตางๆ รวมถึงโซเชียลมีเดียแลว อีกปจจัยหนึ่งที่เปนแรงผลักดันสําคัญสําหรับธุรกิจ
SMEs ก็คือระบบการขนสงหรือโลจิสติกสที่สามารถชวยใหธุรกิจ SMEs เติบโตข้ึนไดอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะการ
ขนสงแบบรายบุคคล (Individual Delivery) ซึ่ง Grab และ LINE MAN สามารถชวยตอบโจทยในจุดน้ีได

ปจจุบัน ระบบดิจิทัลทั้งหมดนี้แพรอยูในทุกอนูของอากาศรอบตัวเรา จากในอดีตที่ระบบดิจิทัลสามารถ
เขาถึงไดผานระบบสาย ดังนั้น ในชีวิตประจําวันระดับบุคคลและระดับธุรกิจ สามารถที่จะ Access เขาไปเช่ือมตอ 
เพื่อใชประโยชนและทําธุรกิจจากระบบดิจิทัลทุกพื้นที่ทั่วโลก

-	 Digital	 Content	ที่พัฒนาเนื้อหาตอบโจทย์ผู้บริโภคผ่านเทคโนโลยี

ดิจิทัล ทั้งข้อมูล ข่าวสาร สาระ และความบันเเทิง 

-	E-Commerce	การขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต 

-	 E-Tourism	 กลุ่มเว็บไซต์ แอปพลิเคชันต่างๆ ที่รับจองตั๋วเดินทาง 

โรงแรม ที่พัก และร้านอาหาร ออนไลน์ เช่น Booking.com ฯลฯ 

-	Digital	Payment	ระบบการชำระเงินผ่านดิจิทัล	

ทั้ง 4 กลุ่มธุรกิจจะเติบโตต่อเนื่องจากอานิสงส์ของสมาร์ทโฟนที่เข้ามา

เกี่ยวพันกับชีวิตประจำวันอย่างแยกไม่ออก ซึ่งนอกจากช่องทางการทำธุรกิจ

ต่างๆ รวมถึงโซเชียลมีเดียแล้ว อีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นแรงผลักดันสำคัญสำหรับ

ธุรกิจ SMEs ก็คือระบบการขนส่งหรือโลจิสติกส์ที่สามารถช่วยให้ธุรกิจ SMEs 

เติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการขนส่งแบบรายบุคคล (Individual 

Delivery) ซึ่ง Grab และ LINE MAN สามารถช่วยตอบโจทย์ในจุดนี้ได้ 

ปัจจุบัน ระบบดิจิทัลทั้งหมดนี้แพร่อยู่ในทุกอนูของอากาศรอบตัวเรา 

จากในอดตีทีร่ะบบดจิทิลัสามารถเขา้ถงึไดผ้า่นระบบสาย ดงันัน้ ในชวีติประจำวนั

ระดับบุคคลและระดับธุรกิจ สามารถที่จะ Access เข้าไปเชื่อมต่อ เพื่อใช้

ประโยชน์และทำธุรกิจจากระบบดิจิทัลทุกพื้นที่ทั่วโลก 
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Despite the essential nature of the logistics and freight 

forwarding industries, the services they provide are still at risk of  

“being disrupted” by fast-changing science and technologies. 

So says Kettivit Sittisoontornwong, Chief Executive Officer of 

Leo Global Logistics (Leo) and President of the Thai International 

Freight Forwarders Association (TIFFA), whose advice acknowledges 

that innovative disruption – that which provides a different set of 

values, creating a new market that ultimately overtakes an existing 

market – is the present-day “name of the game” in business. 

Reinforcing this trend, the government’s “Thailand 4.0” policy 

Be ready for change and innovative disruption
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อุตสาหกรรมไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

 
คุณอริศรา  สินอุดม 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

1. เศรษฐกิจดิจิทัลคืออะไร 
ตามคํานิยามของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy 

หรือ DE) หมายถึง เศรษฐกิจและสังคมที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (หรือเรียกวาเทคโนโลยีดิจิทัล ) 
เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิต การดําเนินธุรกิจ การคา การบริการ การศึกษา การ
สาธารณสุข การบริหารราชการแผนดิน  รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ ที่ส งผลตอการพัฒนาทาง
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On the Road to Thailand 4.0 

Kettivit warns: Be ready for change and innovative disruption 

Despite the essential nature of the logistics and freight forwarding industries, the services 
they provide are still at risk of “being disrupted” by fast-changing science and technologies. 

So says Kettivit Sittisoontornwong, Chief Executive Officer of Leo Global Logistics (Leo) and 
President of the Thai International Freight Forwarders Association (TIFFA), whose advice 
acknowledges that innovative disruption – that which provides a different set of values, 
creating a new market that ultimately overtakes an existing market – is the present-day 
“name of the game” in business. Reinforcing this trend, the government’s “Thailand 4.0” 
policy 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. 

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 
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,’’ Kettivit 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 
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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 logistics-  

related 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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เทคโนโลยีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลสรางโอกาสและความทาทายใหมๆ  

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 

Big Data ผูมีรายไดนอย...

เทคโนโลยีการคลังเพ� อการยกคนพนจน
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Big Data ผูมีรายไดนอย...เทคโนโลยีการคลังเพ่ือการยกคนพนจน 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 เทคโนโลยีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลสรางโอกาสและความทาทายใหม ๆ ใหกับเศรษฐกิจและสังคม  
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยการนําเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาใชเพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มผลงาน และ
สรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคาและบริการตาง ๆ ทําใหเกิดโอกาสทางธุรกิจใหม ๆ มากมายในแทบทุกสาขาเศรษฐกิจ 
เทคโนโลยีไมเพียงชวยสรางการเติบโตใหกับระบบเศรษฐกิจเทานั้น แตเทคโนโลยียังสามารถสรางโอกาสและ
ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมไดอีกดวย เทคโนโลยหีนึ่งที่จะชวยลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม
สําหรับประเทศไทยก็คือ การมี Big Data และ Data Analytics ซึ่งจะชวยช้ีเปาใหกับภาครัฐในการแกไข
ปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ํา  

ที่ผานมา ภาครัฐใชงบประมาณจํานวนมากเพื่อแกไขปญหาความยากจนและสนับสนุนสวัสดิการสังคม
ตลอดชวงชีวิตต้ังแตเกิดจนตาย ไมวาจะเปนสวัสดิการสําหรับเด็กและครอบครัว สวัสดิการดานการศึกษา 
สวัสดิการดานสุขภาพ สวัสดิการคนพิการ สวัสดิการผูดอยโอกาส และสวัสดิการผูสูงอายุ เปนตน อยางไรก็ด ี
การกําหนดนโยบายในการแกไขปญหาความยากจนและสนับสนุนสวัสดิการสังคมตาง ๆ ยังคงมีขอจํากัดและ
อาจไมตรงกลุมเปาหมาย เนื่องจากขอมูลที่จําเปนสําหรับการกําหนดนโยบายกระจัดกระจายอยูหลายแหง  
อีกทั้งรูปแบบของกลไกในการใหความชวยเหลือมักไมเฉพาะเจาะจงและครอบคลุมกลุมผูไดรับประโยชน
จํานวนมาก ทั้งที่จําเปนตองชวยเหลือและที่สามารถพึ่งตนเองได ดังนั้น การมีฐานขอมูลที่ครบถวนสมบูรณ  
จนนําไปสูการมี Big Data ผูมีรายไดนอย จึงเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพ    
เพื่อตอสูกับปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําที่เรื้อรังอยูคูกับสังคมไทยมายาวนาน 

ดังนั้น บทความนี้จะขอนําเสนอแนวทางการพัฒนา Big Data ผูมีรายไดนอย ซึ่งเปนการสราง
เทคโนโลยีทางการคลังในการระบุกลุมเปาหมายและมาตรการเพื่อลดความยากจนอยางตรงจุด (Targeted 
Poverty Alleviation) โดยมุงเนนที่การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ 
ซึ่งเปนจุดเริ่มตนทีท่ําใหภาครัฐมีขอมูลเชิงลึกของผูมีรายไดนอยที่จะนําไปสูการออกแบบนโยบายในลักษณะ
เฉพาะเจาะจง (Precision Policy) เพื่อลดความยากจน 
 
1. โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ...จุดเริ่มตน Big Data ผูมีรายไดนอย 
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ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร และ ดร.กุสุมา คงฤทธิ์ 
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เป็นต้น อย่างไรก็ดี การกำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาความยากจนและ

สนับสนุนสวัสดิการสังคมต่างๆ ยังคงมีข้อจำกัดและอาจไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย 

เนือ่งจากขอ้มลูทีจ่ำเปน็สำหรบัการกำหนดนโยบายกระจดักระจายอยูห่ลายแห่ง 

อกีทัง้รปูแบบของกลไกในการใหค้วามชว่ยเหลอืมกัไมเ่ฉพาะเจาะจงและครอบคลุม

กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์จำนวนมาก ทั้งที่จำเป็นต้องช่วยเหลือและที่สามารถพึ่ง

ตนเองได้ ดังนั้น การมีฐานข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ จนนำไปสู่การมี Big Data 

ผู้มีรายได้น้อย จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพ 

เพื่อต่อสู้กับปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำที่เรื้อรังอยู่คู่กับสังคมไทย

มายาวนาน 

ดังนั้น บทความนี้จะขอนำเสนอแนวทางการพัฒนา Big Data ผู้มีรายได้

น้อย ซึ่งเป็นการสร้างเทคโนโลยีทางการคลังในการระบุกลุ่มเป้าหมายและ

มาตรการเพื่อลดความยากจนอย่างตรงจุด (Targeted Poverty Alleviation) 

โดยมุง่เนน้ทีก่ารเสนอแนะแนวทางการปรบัปรงุโครงการลงทะเบยีนเพือ่สวสัดกิาร

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

แนวทางในการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนได้ ทั้งนี้ การทำให้ความ

ยากจนหมดไปจากประเทศไทยควรเริ่มจาก การค้นหาถึงที่มาหรือสาเหตุของ

ปัญหาหรือภาวะความยากจนที่เกิดขึ้นแล้วมุ่งสร้างโอกาสเป็นรายบุคคล โดย

การ “ให้เบ็ด” และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาหรือการให้ความช่วยเหลือสามารถ

กระทำไดอ้ยา่งตรงจดุ และสอดคลอ้งกบัความจำเปน็ของแตล่ะบคุคล 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”   

แก่ประชาชน นอกจากนี้ ด้วยเหตุที่ปัญหาของประชาชนแต่ละคนมีความ

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 เงินฝาก และที่อยู่อาศัยและที่ดิน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 11.4 ล้านคน ในเหมืองข้อมูลจัดแบ่งข้อมูลเป็นหมวดหมู่  

ต่างๆ เช่น อายุ อาชีพ รายได้ ทรัพย์สินทางการเงินและอสังหาริมทรัพย์   

สภาพร่างกาย การศึกษา หนี้สินทั้งในและนอกระบบ ลักษณะการอยู่อาศัย 

เป็นต้น และยังจัดเก็บเป็นภูมิภาค จังหวัด อำเภอ และตำบล ทำให้ผู้ออกแบบ

นโยบายสามารถค้นหาจำนวนเป้าหมายเพื่อตอบโจทย์ต่างๆ ได้เป็นรายพื้นที่ 

และทำให้เราสามารถทราบจำนวนผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนและ  

ยังอยู่ในวัยแรงงานในแต่ละจังหวัดได้ เมื่อทราบจำนวนและที่อยู่แล้ว การส่ง

เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปหากลุ่มเป้าหมายจึงไม่ใช่เรื่องยาก 

แมว้า่โครงการลงทะเบยีนเพือ่สวสัดกิารแหง่รฐัป ี 2560 จะทำใหท้ราบถงึ

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีรายได้น้อย แต่ก็ย่อมจะมี “ผู้มีรายได้น้อยตัวจริง”   

บางส่วนที่ตกหล่นจากการลงทะเบียน และได้รับการตรวจสอบ ปัญหานี้เรียกว่า 

“Exclusion	 Error” ขณะเดียวกันก็มีผู้ที่มาลงทะเบียนส่วนหนึ่งที่เป็น   

“ผู้มีรายได้น้อยตัวปลอม” ปะปนเข้ามาเพราะตรวจสอบคุณสมบัติแล้วผ่าน 

ซึ่งปัญหานี้เรียกว่า “Inclusion	Error”	 
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จะเห็นไดวา ในเบื้องตนเงื่อนไขในการลงทะเบียนและการติดตามความสําเร็จของการดําเนินมาตรการ
พัฒนาคุณภาพฯ สวนใหญจะมุงเนนไปที่การวัดรายได เนื่องจากเปนตัวช้ีวัดที่สามารถวัดผลและประเมินได
อยางเปนรปูธรรม แตนอกจากตัวช้ีวัดเรื่องรายไดแลว ตัวช้ีวัดทางดานอื่น ๆ ของผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ กม็ี
ความสําคัญไมแพกัน เชน รายจาย เงินออม การศึกษา สุขภาพ สุขภาวะ ที่อยูอาศัย โครงสรางพื้นฐานในชุมชน 
สภาพแวดลอม การมีสวนรวมในชุมชน เปนตน เนื่องจากการวัดความยากจนสามารถมองไดในหลายมิติ ดังนั้น 
การพัฒนาฐานขอมูลผูมีรายไดนอยที่ประกอบดวยตัวช้ีวัดในหลายมิติจึงมีความสําคัญ เพื่อใหการแกปญหาความ
ยากจนครบถวนในทุกมิต ิ
 
2. แนวทางการพัฒนา Big Data ผูมีรายไดนอย  

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐป 2560 ทําใหภาครัฐมีเหมืองขอมูล (Data Mine) “ระดับ
บุคคล” ของผูมีรายไดนอยที่ผานคุณสมบัติสัญชาติ อายุ รายได เงินฝาก และที่อยูอาศัยและที่ดิน จากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 11.4 ลานคน ในเหมืองขอมูลจัดแบงขอมูลเปนหมวดหมูตาง ๆ เชน อายุ อาชีพ 
รายได ทรัพยสินทางการเงินและอสังหาริมทรัพย สภาพรางกาย การศึกษา หนี้สินทั้งในและนอกระบบ 
ลักษณะการอยูอาศัย เปนตน และยังจัดเก็บเปนภูมิภาค จังหวัด อําเภอ และตําบล ทําใหผูออกแบบนโยบาย
สามารถคนหาจํานวนเปาหมายเพื่อตอบโจทยตาง ๆ ไดเปนรายพื้นที่ และทําใหเราสามารถทราบจํานวนผูที่มี
รายไดตํ่ากวาเสนความยากจนและยังอยูในวัยแรงงานในแตละจังหวัดได เมื่อทราบจํานวนและที่อยูแลว การสง
เจาหนาที่ลงพื้นที่ไปหากลุมเปาหมายจึงไมใชเรื่องยาก 

แมวาโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐป 2560 จะทําใหทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับผูมีรายไดนอย 
แตก็ยอมจะมี “ผูมีรายไดนอยตัวจริง” บางสวนที่ตกหลนจากการลงทะเบียน และไดรับการตรวจสอบ ปญหาน้ี
เรียกวา “Exclusion Error” ขณะเดียวกันก็ มีผูที่มาลงทะเบียนสวนหนึ่งที่เปน “ผูมีรายไดนอยตัว ปลอม” 
ปะปนเขามาเพราะตรวจสอบคุณสมบัติแลวผาน ซึ่งปญหาน้ีเรียกวา “Inclusion Error”  
 

รูปท่ี 1: ปญหา Exclusion Error และ Inclusion Error 

 
ที่มา: จัดทําโดยผูเขียน 
 รูปที่	1 ปัญหา Exclusion Error และ Inclusion Error 

ที่มา: จัดทำโดยผู้เขียน 

 

ในการแก้ปัญหา Exclusion Error และ Inclusion Error นั้น นอกจาก

รัฐบาลจะต้องเพิ่มความเข้มข้นของเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบให้มากขึ้นแล้ว 

รัฐบาลจำเป็นต้องยกเครื่องข้อมูลโดยการขยายฐานข้อมูลไปเชื่อมโยงกับข้อมูล

สำคัญๆ หลากหลายรูปแบบ (Variety) ที่เกี่ยวกับผู้มีรายได้น้อยของหน่วยงาน

ต่างๆ ที่เป็นเจ้าของข้อมูลโดยตรงเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูล (Veracity) 

ทำให้ข้อมูลมีจำนวนมากขึ้น (Volume) และสะท้อนปัญหาของผู้มีรายได้น้อย

ชัดเจนและรอบด้าน ซึ่งถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value) และเพิ่มสมรรถนะ

ของขอ้มลูผูม้รีายไดน้อ้ยใหม้พีลงัในการวเิคราะหม์ากขึน้ เมือ่เหน็ปญัหาชดัเจนขึน้ 

การดำเนินมาตรการ และการจัดสวัสดิการเพื่อ “ยกคนพ้นจน” ของผู้กำหนด

นโยบายจึงจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเต็มที่ 

การเชื่อมโยงข้อมูลผู้มีรายได้น้อยของกระทรวงการคลังจึงมุ่งเน้นไปใน

ด้านต่างๆ 5 ด้าน รวมทั้งสิ้น 10 ฐานข้อมูล ดังนี้ 

1. ดา้นความจำเปน็พืน้ฐานทัว่ไป ไดแ้ก ่ขอ้มลูความจำเปน็พืน้ฐาน (จปฐ.) 

ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และข้อมูลของคณะกรรมการ

ชนบทแห่งชาติ (กชช. 2ค) ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
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2. ดา้นสขุภาพ ไดแ้ก ่ขอ้มลูการใชส้ทิธใินการรกัษาพยาบาลของสำนกังาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

3.  ด้านประเภทบุคคล ได้แก่ ข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กแรกเกิดของ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

4. ด้านการศึกษา ได้แก่ ข้อมูลการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลการกู้ยืมเพื่อ

การศึกษาของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

5. ด้านพฤติกรรมและความต้องการของผู้มีรายได้น้อย ได้แก่ ข้อมูล

โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ข้อมูลการใช้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และข้อมูลความ

ประสงค์ในการเข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

กระทรวงการคลัง 

 5 

 
ที่มา: จัดทําโดยผูเขียน 

 
อยางไรก็ตาม การเช่ือมโยงฐานขอมูลจากทุกแหลงจําเปนตองใชทรัพยากรและระยะเวลาจํานวน

มหาศาล การศึกษาในรายงานนีจ้ึงเปนการศึกษาในเบื้องตน โดยจะนําเสนอเฉพาะการเช่ือมโยงกับฐานขอมูล 
ความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) และขอมูลคณะกรรมการพัฒนาชนบทแหงชาติ (กชช. 2ค) เพื่อเปนแนวทางให 
ผูเสนอแนะนโยบายเห็นปญหาในระดับครัวเรือนและชุมชนจากเดิมที่เห็นเฉพาะปญหาระดับบุคคลเทานั้น 

2.1 การเชื่อมโยงขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) และขอมูลคณะกรรมการพัฒนาชนบท
แหงชาติ (กชช. 2ค) 

1) จปฐ. เปนขอมูลท่ีใชวัดคุณภาพชีวิตของคนไทยระดับครัวเรือน ครอบคลุม 12.8 ลานครัวเรือน 
คิดเปนจํานวนประชากร 35.9 ลานคน ซึ่งมีการสํารวจลาสุดเมื่อป 2560 โดยแบงออกเปน 5 หมวด ไดแก 
สุขภาพ สภาพแวดลอม การศึกษา การมีงานทําและรายได และคานิยม รวมทั้งหมด 31 ตัวช้ีวัด  (ตารางที่ 1) 
ซึ่งเมื่อนํามาผนวกเขากับฐานขอมูลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐจะทําใหภาครัฐเห็นอีกมิติหนึ่งของ
ความยากจนในระดับครัวเรือน เพิ่มเติมจากความยากจนในระดับบุคคลจากขอมูลผูมีรายไดนอยของ
กระทรวงการคลัง  
 

ตารางท่ี 1: เกณฑชี้วัดขอมูล จปฐ. 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด 
หมวดท่ี 1 
สุขภาพ 

หมวดท่ี 2 
สภาพแวดลอม 

หมวดท่ี 3 
การศึกษา 

หมวดท่ี 4 
การมีงานทํา 

หมวดท่ี 5 
คานิยม 

1) เด็กแรกเกิด
นํ้าหนักมากกวา 
2,500 กรัม 

2) เด็กแรกเกิดกิน 

8) ที่อยูอาศัยม่ันคง 
9) นํ้าบริโภคพอเพียง 
10) นํ้าใชพอเพียง 
11) บานเรือนสะอาด 

15) การเตรียมพรอม
กอนวัยเรียน 

16) เด็กอายุ 
6 - 14 ป ไดรับ

20) อายุ 15 - 59 ป 
มีอาชีพ 

21) อายุมากกวา 
60 ป มีอาชีพ 

24) ไมดื่มสุรา 
25) ไมสูบบุหรี่ 
26) ปฏิบัติกิจกรรม

ทางศาสนา 

รูปที่	2 การเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยของกระทรวงการคลังกับฐานข้อมูลอื่นๆ 

ที่มา: จัดทำโดยผู้เขียน 
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อยา่งไรกต็าม การเชือ่มโยงฐานขอ้มลูจากทกุแหลง่จำเปน็ตอ้งใชท้รพัยากร

และระยะเวลาจำนวนมหาศาล การศกึษาในรายงานนีจ้งึเปน็การศกึษาในเบือ้งต้น 

โดยจะนำเสนอเฉพาะการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 

และข้อมูลคณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ (กชช. 2ค) เพื่อเป็นแนวทางให้  

ผู้เสนอแนะนโยบายเห็นปัญหาในระดับครัวเรือนและชุมชนจากเดิมที่เห็น

เฉพาะปัญหาระดับบุคคลเท่านั้น 

2.1 การเชื่อมโยงข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูล  

คณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ (กชช. 2ค) 

	 1) จปฐ.	 เป็นข้อมูลที่ ใช้วัดคุณภาพชีวิตของคนไทยระดับ

ครัวเรือน ครอบคลุม 12.8 ล้านครัวเรือน คิดเป็นจำนวนประชากร 35.9 ล้าน

คน ซึ่งมีการสำรวจล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2560 โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ได้แก่ 

สุขภาพ สภาพแวดล้อม การศึกษา การมีงานทำและรายได้ และค่านิยม   

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 เป็นข้อมูลที่ใช้วัดระดับปัญหามาก ปานกลาง 

น้อยหรือไม่มีปัญหาของชุมชนหรือหมู่บ้าน ซึ่งครอบคลุม 70,402 หมู่บ้าน 

10.8 ล้านครัวเรือน คิดเป็นจำนวนประชากร 32.4 ล้านคน และมีการสำรวจ

ล่าสุดเมื่อปี 2560 โดยแบ่งออกเป็น 7 หมวด ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน สภาพ

เศรษฐกิจ สุขภาวะ การศึกษา การมีส่วนร่วม สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ   

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

หมวดที่ 5
การมี ส่วนร่วม

หมวดที่ 6
สิ่งแวดล้อม

หมวดที่ 7
ภัยพิบัติ

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
การมีสถานท่ี
ท่องเท่ียว

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

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

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
ส่ิงแวดล้อม

1) ความ
ปลอดภัยจาก
ยาเสพติด
2) ความ
ปลอดภัย
จากภัยพิบัติ
3) ความ
ปลอดภัย
จากความ
เสี่ยงในชุมชน

ที่มา: กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

 

การเชื่อมโยงข้อมูลทั้ง 2 ฐานข้อมูลเข้าด้วยกันจะใช้เลขบัตรประจำตัว

ประชาชนและตำบลที่อยู่ เป็นตัวเชื่อม ทำให้สามารถขยายขอบเขตของการ

วิเคราะห์ข้อมูลจากระดับบุคคลเป็นครัวเรือนและชุมชนได้  
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รปูที	่3	การเชือ่มโยงฐานขอ้มลูโครงการลงทะเบยีนเพือ่สวสัดกิารแหง่รฐักบัฐานขอ้มลู จปฐ. 

ที่มา: จัดทำโดยผู้เขียน 

 

ผลของการเชื่อมโยงข้อมูลพบว่า จากจำนวนประชากร 35.9 ล้านคนใน

ฐานข้อมูล จปฐ. และ กชช. 2ค เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้มีรายได้น้อยใน

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 8.3 ล้านคน หมายความว่า   

ผู้มีรายได้น้อยจำนวน 8.3 ล้านคนจากทั้งหมด 11.4 ล้านคน เป็นบุคคลที่มี

ปัญหาคุณภาพชีวิตในระดับครัวเรือนและ/หรือมีปัญหาในระดับชุมชนหรือ

หมู่บ้านที่อาศัยอยู่ด้วย กล่าวคือ  

1)	ในจำนวน	 8.3	 ล้านคน	 มีอย่างน้อย	 4.2	 ล้านคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์	 

ตัวชี้วัดของ	จปฐ.	อย่างน้อย1	ตัวชี้วัด  

ในหมวดที่ 1 สุขภาพ พบว่า ผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ผ่านอย่างน้อย 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 

ในหมวดที ่3 การศกึษา พบวา่ ผูม้รีายไดน้อ้ยทีไ่มผ่า่นอยา่งนอ้ย 1 ตวัชีว้ดั 

มีจำนวน 356,354 คน ในจำนวนนี้มีเด็กในครอบครัวของผู้มีรายได้น้อยไม่ได้

รับการศึกษาภาคบังคับ 211,352 คน และมีคนในครอบครัวของผู้มีรายได้น้อย

ที่ไม่สามารถอ่าน เขียน และคิดเลขได้ 140,663 คน  

 7 

หมวดที่ 1 
โครงสราง
พื้นฐาน 

หมวดที่ 2 
สภาพเศรษฐกิจ 

หมวดที่ 3 
สุขภาวะ 

หมวดที่ 4 
การศึกษา 

หมวดที่ 5 
การมี    

สวนรวม 

หมวดที่ 6 
สิ่งแวดลอม 

หมวดที่ 7 
ภัยพิบัติ 

อุตสาหกรรม
ในครัวเรือน 

14) การไดรับ
ประโยชน
จากการมี
สถานท่ี
ทองเท่ียว 

การ
คุมครอง
ทางสังคม 

ที่มา: กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
 

การเช่ือมโยงขอมูลทั้ง 2 ฐานขอมูลเขาดวยกันจะใชเลขบัตรประจําตัวประชาชนและตําบลที่อยู     
เปนตัวเช่ือม ทําใหสามารถขยายขอบเขตของการวิเคราะหขอมูลจากระดับบุคคลเปนครัวเรือนและชุมชนได  
 

รูปท่ี 3: การเชื่อมโยงฐานขอมูลโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐกับฐานขอมูล จปฐ. 

 
ที่มา: จัดทําโดยผูเขียน 

 
 

ผลของการเช่ือมโยงขอมูลพบวา จากจํานวนประชากร 35.9 ลานคนในฐานขอมูล จปฐ. และ กชช. 2ค 
เปนบุคคลเดียวกันกับผูมีรายไดนอยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐจํานวน 8.3 ลานคน 
หมายความวา ผูมีรายไดนอยจํานวน 8.3 ลานคนจากทั้งหมด 11.4 ลานคน เปนบุคคลทีม่ีปญหาคุณภาพชีวิต
ในระดับครัวเรือนและ/หรือมีปญหาในระดับชุมชนหรือหมูบานที่อาศัยอยูดวย กลาวคือ  

1) ในจํานวน 8.3 ลานคน มีอยางนอย 4.2 ลานคนท่ีไมผานเ กณฑตัวชี้วัดของ จปฐ . อยางนอย  
1 ตัวชี้วัด  

ในหมวดที่ 1 สุขภาพ พบวา ผูมีรายไดนอยที่ไมผานอยางนอย 1 ตัวช้ีวัด มีจํานวน 678,594 คน 
ในจํานวนน้ี 405,542 คนไมผานเกณฑเรื่องการไดรับการตรวจสุขภาพประจําป  

ในหมวดที่ 2 สภาพแวดลอม พบวา ผูมีรายไดนอยที่ไมผานอยางนอย 1 ตัวช้ีวัด มีจํานวน 515,963 คน 
ในจํานวนน้ี 362,697 คนไมผานเกณฑเรื่องบานเรือนเปนระเบียบเรียบรอย 
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ในหมวดที่ 4 การมีงานทำและรายได้ พบว่า ผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ผ่าน

อย่างน้อย 1 ตัวชี้วัด มีจำนวน 1,747,269 คน ในจำนวนนี้มีผู้รายได้น้อยที่ 

ไม่ผ่านเกณฑ์เรื่องการเก็บออมเงินสูงถึง 1,337,492 คน รองลงมาไม่ผ่านเกณฑ์

เรื่องมีคนในครอบครัวอายุ 60 ปีขึ้นไปไม่มีงานทำและไม่มีรายได้จำนวน 

331,145 คน 

ในหมวดที่ 5 ค่านิยม พบว่า ผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ผ่านอย่างน้อย 1 ตัวชี้วัด 

มีจำนวน 2,660,135 คนในจำนวนนี้ไม่ผ่านเกณฑ์สูงสุดเรื่องการสูบบุหรี่จำนวน 

2,025,569 คน รองลงมาคือ เรื่องการดื่มสุราจำนวน 1,747,204 คน 
 

 8 

ในหมวดที่ 3 การศึกษา พบวา ผูมีรายไดนอยที่ไมผานอยางนอย 1 ตัวช้ีวัด มีจํานวน 356,354 คน 
ในจํานวนน้ีมีเด็กในครอบครัวของผูมีรายไดนอยไมไดรับการศึกษาภาคบังคับ 211,352 คน และมีคนใน
ครอบครัวของผูมีรายไดนอยที่ไมสามารถอาน เขียน และคิดเลขได 140,663 คน  

ในหมวดที่ 4 การมีงานทําและรายได พบวา ผูมีรายไดนอยที่ไมผานอยางนอย 1 ตัวช้ีวัด มีจํานวน 
1,747,269 คน ในจํานวนน้ีมีผูรายไดนอยที่ไมผานเกณฑเรื่องการเก็บออมเงินสูงถึง 1,337,492 คน รองลงมา
ไมผานเกณฑเรื่องมีคนในครอบครัวอายุ 60 ปข้ึนไปไมมีงานทําและไมมีรายไดจํานวน 331,145 คน 

ในหมวดที่ 5 คานิยม พบวา ผูมีรายไดนอยที่ไมผานอยางนอย 1 ตัวช้ีวัด มีจํานวน 2,660,135 คน 
ในจํานวนน้ีไมผานเกณฑสูงสุดเรื่องการสูบบุหรี่จํานวน 2,025,569 คน รองลงมาคือ เรื่องการดื่มสุราจํานวน 
1,747,204 คน 
 

รูปท่ี 4: ผูมีรายไดนอยท่ีไมผานเกณฑ จปฐ. ในแตละตัวชี้วัด 

 
ที่มา: จัดทําโดยผูเขียน 
2) ในจํานวน 8.3 ลานคน มีอยางนอย 8.1 ลานคนท่ีอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีปญหามากอยางนอย           

1 ตัวชี้วัดในเกณฑของ กชช. 2ค  
ในหมวดที่ 1 โครงสรางพ้ืนฐาน พบวา ผูมีรายไดนอยอยูในชุมชนที่มีปญหามากอยางนอย 

1 ตัวช้ีวัด มีจํานวน 3,323,266 คน เรื่องที่มีปญหามากที่สุด ไดแก การติดตอสื่อสารจํานวน 1,664,972 คน 
รองลงมา ไดแก การมีที่ดินทํากินจํานวน 1,478,933 คน 

ในหมวดที่ 2 สภาพพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ พบวา ผูมีรายไดนอยอยูในชุมชนที่มีปญหามาก 
อยางนอย 1 ตัวช้ีวัด มีจํานวน 4,185,738 คน เรื่องที่มีปญหามากที่สุด ไดแก การไดรับประโยชนจากการ     
มีสถานที่ทองเที่ยวจํานวน 3,138,506 คน อันดับสอง ไดแก ผลผลิตจากการทําไรจํานวน 2,449,576 คน   
อันดับสาม ไดแก การมีงานทําจํานวน 1,994,598 คน 

รูปที่	4	ผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ในแต่ละตัวชี้วัด 

ที่มา: จัดทำโดยผู้เขียน 

 

2)	 ในจำนวน	 8.3	 ล้านคน	 มีอย่างน้อย	 8.1	 ล้านคนที่อยู่ในพื้นที่ที่มี

ปัญหามากอย่างน้อย	1	ตัวชี้วัดในเกณฑ์ของ	กชช.	2ค  

ในหมวดที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน พบว่า ผู้มีรายได้น้อยอยู่ในชุมชนที่ 

มีปัญหามากอย่างน้อย1 ตัวชี้วัด มีจำนวน 3,323,266 คน เรื่องที่มีปัญหา 
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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 ได้แก ่ อัตรา  

การเรยีนตอ่ของประชาชน 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 ความเสี่ยงของชุมชนและภัยพิบัต ิ พบว่า ผู้มีรายได้น้อย

อยู่ในชุมชนที่มีปัญหามาก อย่างน้อย 1 ตัวชี้วัด มีจำนวน 4,256,530 คน เรื่อง

ที่มีปัญหามากที่สุด ได้แก่ ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ จำนวน 3,886,786 คน 
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รูปที่	5 ผู้มีรายได้น้อยที่มีปัญหาในระดับมากใน กชช. 2ค ในแต่ละตัวชี้วัด 

ที่มา: จัดทำโดยผู้เขียน 

 

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ทำให้ภาครัฐมีข้อมูล

เชิงลึกของผู้มีรายได้น้อยแบบรายบุคคล อย่างไรก็ตาม หากมุ่งแก้ปัญหาราย

บุคคล แต่ละเลยการแก้ปัญหาในระดับครัวเรือนและชุมชน ปัญหาดังกล่าวก็

อาจจะส่งผลให้ปัญหาระดับบุคคลกลับเข้ามาอีกเป็นวัฏจักรไม่สิ้นสุด ฉะนั้น 

หากรัฐบาลสามารถบูรณาการข้อมูลในมิติของครัวเรือนและชุมชนเข้ามาด้วย 

จะทำให้ภาครัฐเห็นสภาพปัญหาได้กว้างและลึกขึ้น ดังนั้น การแก้ปัญหาใน

ระดับบุคคลผ่านมาตรการออกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมาตรการยกระดับ

คุณภาพชีวิตผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำเป็นต้องเสริมด้วยการแก้ไขปัญหา

ระดับครัวเรือนและชุมชนด้วย จึงจะลดโอกาสความเสี่ยงที่จะจนรอบใหม่และ

บรรเทาความเหลื่อมล้ำให้ลดลงได้ 

 

 10 

 
ที่มา: จัดทําโดยผูเขียน 

 
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐป 2560 ทําใหภาครัฐมีขอมูลเชิงลึกของผูมีรายไดนอยแบบ

รายบุคคล อยางไรก็ตาม หากมุงแกปญหารายบุคคล แตละเลยการแกปญหาในระดับครัวเรือนและชุมชน 
ปญหาดังกลาวก็อาจจะสงผลใหปญหาระดับบุคคลกลับเขามาอีกเปนวัฏจักรไมสิ้นสุด ฉะนั้น หากรัฐบาล
สามารถบูรณาการขอมูลในมิติของครัวเรือนและชุมชนเขามาดวย จะทําใหภาครัฐเห็นสภาพปญหาไดกวางและ
ลึกขึ้น ดังนั้น การแกปญหาในระดับบุคคลผานมาตรการออกบัตรสวัสดิการแหงรัฐและมาตรการยกระดับ
คุณภาพชีวิตผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ จําเปนตองเสริมดวยการแกไขปญหาระดับครัวเรือนและชุมชนดวย   
จึงจะลดโอกาสความเสี่ยงที่จะจนรอบใหมและบรรเทาความเหลื่อมล้ําใหลดลงได 
 
3. การสรางเครื่องมือ Data Analytics ท่ีตอบโจทยผูบริหารและปูทางไปสู Big Data 

การแสดงผลลัพธของการเช่ือมโยงระหวางฐานขอมูลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐของ
กระทรวงการคลัง ขอมูล จปฐ. และ กชช. 2ค ของกระทรวงมหาดไทย (รูปที่ 6) ในวงกลมสีแดงแสดงผลลัพธ
จํานวนคนที่อยูในทั้ง 2 ฐานขอมูล แผนที่แสดงผลลัพธรายจังหวัด โดยพื้นที่สีแดงหมายถึงมีจํานวนคนมาก
เรียงไปถึงพื้นที่สีสม เหลือง และเขียวที่หมายถึงมีจํานวนคนนอยกวา และสามารถดูเปนรายภูมิภาคและ     
10 จังหวัดที่มีจํานวนสูงสุดได นอกจากนี้ยังสามารถแสดงผลลัพธเปนรายอําเภอและตําบลได ซึ่งจะเปน
ประโยชนกับหนวยงานภาคปฏิบัติที่จําเปนตองทราบจํานวนกลุมเปาหมายในแตละพื้นที่ ในกรอบสีเขียวเปน
เงื่อนไขที่ตองการเลือกจากฐานขอมูลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ไดแก ที่อยู รายได อาชีพ    
เงินฝาก อายุ รางกาย และบานและที่ดิน ในกรอบสีแดงเปนขอมูล กชช. 2ค แยกเปนหมวดใหญ 7 หมวด 
และตัวช้ีวัด 33 ตัว สวนในกรอบสีนํ้าเงินเปนขอมูล จปฐ. แยกเปนหมวดใหญ 5 หมวด และตัวช้ีวัด 31 ตัว 
 

 รูปท่ี 6: Dashboard แสดงผลลัพธของการเชื่อมโยงฐานขอมูลโครงการลงทะเบียน                       
เพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ จปฐ. และ กชช. 2ค 
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3. การสร้างเครื่องมือ Data Analytics ที่ตอบโจทย์ผู้บริหาร 

   และปูทางไปสู่ Big Data

การแสดงผลลพัธข์องการเชือ่มโยงระหวา่งฐานขอ้มลูโครงการลงทะเบยีน

เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงการคลัง ข้อมูล จปฐ. และ กชช. 2ค ของ

กระทรวงมหาดไทย (รูปที่ 6) ในวงกลมสีแดงแสดงผลลัพธ์จำนวนคนที่อยู่ใน 

ทั้ง 2 ฐานข้อมูล แผนที่แสดงผลลัพธ์รายจังหวัด โดยพื้นที่สีแดงหมายถึง 

มีจำนวนคนมากเรียงไปถึงพื้นที่สีส้ม เหลือง และเขียวที่หมายถึง มีจำนวนคน 

น้อยกว่า และสามารถดูเป็นรายภูมิภาคและ 10 จังหวัดที่มีจำนวนสูงสุดได้ 

นอกจากนี้ยังสามารถแสดงผลลัพธ์เป็นรายอำเภอและตำบลได้ ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์กับหน่วยงานภาคปฏิบัติที่จำเป็นต้องทราบจำนวนกลุ่มเป้าหมายใน

แต่ละพื้นที่ ในกรอบสีเขียวเป็นเงื่อนไขที่ต้องการเลือกจากฐานข้อมูลโครงการ

ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ได้แก่ ที่อยู่ รายได้ อาชีพ เงินฝาก อายุ 

ร่างกาย และบ้านและที่ดิน ในกรอบสีแดงเป็นข้อมูล กชช. 2ค แยกเป็น 

หมวดใหญ่ 7 หมวด และตัวชี้วัด 33 ตัว ส่วนในกรอบสีน้ำเงินเป็นข้อมูล จปฐ. 

แยกเป็นหมวดใหญ่ 5 หมวด และตัวชี้วัด 31 ตัว 
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 รูปที่ 6 Dashboard แสดงผลลัพธของการเชื่อมโยงฐานขอมูลโครงการลงทะเบียน  

เพื่อสวัสดิการแหงรัฐ จปฐ. และ กชช. 2ค 

ที่มา: จัดทำโดยผูเขียน 

 

จาก Dashboard ขางตน สามารถเลือกเงื่อนไขตางๆ ผสมกันไดระหวาง

ฐานขอมูลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ จปฐ. และ กชช. 2ค เพื่อ

ใหระบบประมวลผลลัพธจำนวนคนที่เปนเปาหมายของผูกำหนดนโยบายในการ

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

ปญหาในระดับมาก ไดแก เชียงใหม บุรีรัมย และนครราชสีมา  

 11 

 

ที่มา: จัดทําโดยผูเขียน 
 

จาก Dashboard ขางตน สามารถเลือกเงื่อนไขตาง ๆ ผสมกันไดระหวางฐานขอมูลโครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ จปฐ. และ กชช. 2ค เพื่อใหระบบประมวลผลลัพธจํานวนคนที่เปนเปาหมาย
ของผูกําหนดนโยบายในการใหความชวยเหลือ  

ตัวอยางการใช Dashboard: จํานวนคนท่ีไมผานเกณฑเรื่องเงินออมและเขาไมถึงแหลงเงินทุน   
กี่คน ซึ่งจากการประมวลผลพบวา มีจํานวนคนที่ไมผานเกณฑเรื่องเงินออม 1.3 ลานคน ในจํานวนน้ีมีปญหามาก
ในการเขาถึงแหลงเงินทุน 316,528 คน ภูมิภาคที่มีปญหามากที่สุด คือ ภาคเหนือ รองลงมา คือ             
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง โดย 3 จังหวัดแรกที่มีจํานวนคนที่มปีญหาในระดับมาก ไดแก เชียงใหม 
บุรีรัมย และนครราชสีมา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 7: Dashboard แสดงผลลัพธจํานวนคนท่ีไมผานเกณฑเรื่องเงินออมและเขาไมถึงแหลงเงินทุน 
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รูปที่	7 Dashboard แสดงผลลัพธ์จำนวนคนที่ 

ไม่ผ่านเกณฑ์เรื่องเงินออมและเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน 

ที่มา: จัดทำโดยผู้เขียน 

 

จากกรณีข้างต้น อาจนำไปสู่มาตรการให้การช่วยเหลือเรื่องการออมเงิน

ผา่นกองทนุการออมแหง่ชาต ิ (กอช.) ควบคูก่บัใหค้วามรูท้างการเงนิ (Financial 

Literacy) ในขณะเดียวกันสถาบันการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการเงิน

ของรัฐจำเป็นต้องเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเป็นกรณี

พิเศษเพื่อเพิ่มโอกาสในการออมเงินและลงทุนค้าขายเพื่อเพิ่มรายได้ และ

เป็นการลดความเหลื่อมล้ำด้านทรัพย์สินทางการเงินไปพร้อมๆ กัน 

 

4. ข้อเสนอแนะในการ “ยกคนพ้นจน” อย่างตรงจุด (Targeted) 

ข้อมูลผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 

ป ี 2560 ทำใหร้ฐับาลทราบวา่ผูม้รีายไดน้อ้ยคอืใคร อยูท่ีไ่หน มขีอ้มลูสว่นบคุคล

อย่างไร ถือเป็นการเริ่มต้นการจัดสวัสดิการแบบถูกฝาถูกตัวอย่างแท้จริง โดย

ดำเนินการ 3 เรื่องที่สำคัญ ได้แก ่ การออกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การแก้ไข 

 12 

 

ที่มา: จัดทําโดยผูเขียน 
 

จากกรณีขางตน อาจนําไปสูมาตรการใหการชวยเหลือเรื่องการออมเงินผานกองทุนการออมแหงชาติ 
(กอช.) ควบคูกับใหความรูทางการเงิน (Financial Literacy) ในขณะเดียวกันสถาบันการเงินโดยเฉพาะอยางยิ่ง
สถาบันการเงินของรัฐจําเปนตองเขามามีบทบาทในการชวยเหลือกลุมผูมีรายไดนอยเปนกรณีพิเศษเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการออมเงินและลงทุนคาขายเพื่อเพิ่มรายได และเปนการลดความเหลื่อมล้ําดานทรัพยสินทาง
การเงินไปพรอม ๆ กัน 

 
4. ขอเสนอแนะในการ “ยกคนพนจน” อยางตรงจุด (Targeted) 

ขอมูลผูมีรายไดนอยภายใตโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐป 2560 ทําใหรัฐบาลทราบวา 
ผูมีรายไดนอยคือใคร อยูที่ไหน มีขอมูลสวนบุคคลอยางไร ถือเปนการเริ่มตนการจัดสวัสดิการแบบถูกฝาถูกตัว  
อยางแทจริง โดยดําเนินการ 3 เรื่องที่สําคัญ ไดแก การออกบัตรสวัสดิการแหงรัฐ การแกไขหนี้นอกระบบ   
และการยกระดับคุณภาพชีวิตผูถือบตัรสวัสดิการแหงรัฐ อยางไรก็ตาม มูลเหตุที่ทําใหเปนผูมีรายไดนอย 
นอกจากจะเกิดจากตัวเองแลว อาจเกิดจากปญหาในระดับครัวเรือนและหรือชุมชนที่อาศัยดวย ดังนั้น      
แนวทางการแกปญหา “ยกคนพนจน” อยางตรงจุดจึงไมควรละเลยการแกปญหาในระดับครัวเรือนและชุมชน 
ที่อยูอาศัยดวย  

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 8: แนวทางการชวยเหลือผูมีรายไดนอยในระยะถัดไป 
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หนี้นอกระบบ และการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

อย่างไรก็ตาม มูลเหตุที่ทำให้เป็นผู้มีรายได้น้อย นอกจากจะเกิดจากตัวเอง 

แล้ว อาจเกิดจากปัญหาในระดับครัวเรือนและ/หรือชุมชนที่อาศัยด้วย ดังนั้น 

แนวทางการแก้ปญัหา “ยกคนพน้จน” อยา่งตรงจดุจงึไมค่วรละเลยการแกป้ญัหา

ในระดบัครวัเรอืนและชุมชนที่อยู่อาศัยด้วย  

 13 

 

ที่มา: จัดทําโดยผูเขียน 
 
จากปญหาที่พบในระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน อาจพิจารณาแนวทางดําเนินมาตรการสวัสดิการ 

3 ระดับ ดังนี ้
1) ระดับบุคคล อาจพิจารณาทยอยฝกอบรมทักษะอาชีพใหครบตามจํานวนผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ     

ที่ประสงคจะพัฒนาตนเอง สวัสดิการบางอยางสามารถใสวงเงินผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐไดเพื่อลดภาระ
คาใชจายในการเดินทาง ปองกันการรั่วไหล และสมอางรับแทน เชน เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เบีย้ผูพิการ          
เบี้ยเด็กแรกเกิดเบี้ยดํารงชีพของเด็กนักเรียนยากจน เปนตน นอกจากนี้ อาจพิจารณาชวยเหลือคาไฟฟาและ
น้ําประปา โดยใสไวในบัตรสวัสดิการแหงรัฐ เนื่องจากขอมูลสํารวจโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ
ของสํานักงานสถิติแหงชาติที่ใหนักศึกษาลงพืน้ที่สํารวจระบุวา ผูมีรายไดนอยตองการใหรัฐบาลชวยเหลือเรื่อง
คาไฟฟาและคานํ้าประปาเปนลําดับแรก 

2) ระดับครัวเรือน อาจพิจารณาชวยเหลือใหผูมีรายไดนอยเขาถึงบริการตรวจสุขภาพพื้นฐานอยางนอย
ปละ 1 ครั้งโดยรัฐบาลอาจจะสนับสนุนเปนวงเงินคาใชจายผานบัตรสวัสดิการ สนับสนุนคาเลาเรียนบางสวน
เพื่อใหบุตรของผูมีรายไดนอยมีโอกาสในการรับการศึกษาภาคบังคับในโรงเรียนใกลบาน รัฐบาลอาจพิจารณา
จัดหลักสูตรการเรียนใหผูมีรายไดนอยอานออก เขียนได คิดเลขเปน เพื่อยกระดับความรูในการดํารงชีวิต โดย
การแจงความประสงคในลักษณะเดียวกับการแจงความประสงคในการฝกอบรมทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มรายได       
เปดโอกาสใหผูสูงอายุที่ยังพอทํางานไดไดทํางานที่บานหรือในทองถ่ิน และสนับสนุนใหผูมีรายไดนอยทุกคน 
เขาเปนสมาชิกกองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) 

3) ระดับชุมชน อาจพิจารณาเพิ่มโอกาสใหผูมีรายไดนอยสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารที่จําเปนตอ    
การดํารงชีวิตและประกอบอาชีพไดโดยสะดวก สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐใหการสนับสนุนสินเช่ือเพื่อ 
การประกอบอาชีพในอตัราดอกเบี้ยถูกพิเศษ รัฐบาลพิจารณาจัดสรรที่ดินทํากิน ดูแลคุณภาพดินและน้ํา      
ในทองถ่ินของผูมีรายไดนอย อีกทั้งการสรางกลไกในการเฝาระวังและแจงเตือนเกี่ยวกับภัยพิบัติในชุมชน 

รูปที่	8 แนวทางการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในระยะถัดไป 

ที่มา: จัดทำโดยผู้เขียน 

 

จากปัญหาที่พบในระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน อาจพิจารณา

แนวทางดำเนินมาตรการสวัสดิการ 3 ระดับ ดังนี้ 

1)	 ระดับบุคคล	 อาจพิจารณาทยอยฝึกอบรมทักษะอาชีพให้ครบตาม

จำนวนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ประสงค์จะพัฒนาตนเอง สวัสดิการบางอย่าง

สามารถใสว่งเงนิผา่นบตัรสวสัดกิารแหง่รฐัไดเ้พือ่ลดภาระคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง 

ป้องกันการรั่วไหล และสมอ้างรับแทน เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ  

เบี้ยเด็กแรกเกิดเบี้ยดำรงชีพของเด็กนักเรียนยากจน เป็นต้น นอกจากนี้ อาจ
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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

ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต่อ การดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยสะดวก 

สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐให้การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ

ในอัตราดอกเบี้ยถูกพิเศษ รัฐบาลพิจารณาจัดสรรที่ดินทำกิน ดูแลคุณภาพดิน

และน้ำ ในท้องถิ่นของผู้มีรายได้น้อย อีกทั้งการสร้างกลไกในการเฝ้าระวังและ

แจ้งเตือนเกี่ยวกับภัยพิบัติในชุมชน 

 

5. สรุป

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ  

ที่ทำให้ภาครัฐมีข้อมูลเชิงลึกของ ผู้มีรายได้น้อยแบบรายบุคคล อย่างไรก็ตาม 

รัฐบาลควรต้องออกแบบนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหา Exclusion Error และ 

Inclusion Error รวมทั้งการยกเครื่องข้อมูลโดยการขยายฐานข้อมูลไปเชื่อมโยง
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กบัขอ้มลูดา้นอืน่ๆ เชน่ ดา้นความจำเปน็พืน้ฐานทัว่ไป ดา้นสขุภาพ ดา้นประเภท

บุคคล ด้านการศึกษา และด้านพฤติกรรมและความต้องการของผู้มีรายได้น้อย 

นอกจากนี ้ การบรูณาการขอ้มลูจากฐานขอ้มลูตา่งๆ เขา้ดว้ยกนั จะทำให้  

ผู้กำหนดนโยบายทราบว่า ผู้มีรายได้น้อยแต่ละคนมีปัญหาใดอีกบ้างนอกเหนือ

จากรายได้ เงินออม และหนี้สิน เช่น ปัญหาความจำเป็นพื้นฐาน ปัญหาสุขภาพ 

ปัญหาการศึกษา ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานในหมู่บ้าน ปัญหาสภาพเศรษฐกิจใน

ท้องถิ่น ปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาด้านการศึกษา ปัญหาทางร่างกาย เป็นต้น 

และทำให้รัฐบาลเข้าใจปัญหากว้างและลึกซึ้งมากขึ้น ซึ่งบทความนี้ได้นำเสนอ

การเชือ่มโยงกบัฐานขอ้มลูความจำเปน็พืน้ฐาน (จปฐ.) และขอ้มลูคณะกรรมการ

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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ชมุชน ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอยา่งมาก และหากรฐับาลมขีอ้มลูครบถว้น ทราบถงึ

สาเหตขุองปญัหา สามารถบรูณาการความรว่มมอืของหนว่ยงานตา่งๆ เขา้ดว้ยกนั

และยกระดับขึ้นเป็นวาระแห่งชาติแล้ว “การยกคนพ้นจน” ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไป

ไม่ได้อีกต่อไป 
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