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Di
gital Economy (ดิจิตอลอีโคโนมี่) กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็น

ท่ีถกูพดูถงึมากทีส่ดุในช่วง 2-3 เดอืนทีผ่่านมา โดยเฉพาะเมือ่ 

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล หรือ “หม่อมอุ๋ย” รองนายกรัฐมนตรีฝ่าย

เศรษฐกิจ ภายใต้รัฐบาลของนายกฯ ประยุทธ์ ได้ออกมาประกาศให้

เป็นหนึ่งในนโยบายหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

โดยหลายหน่วยงานก็มีท่าทีตอบสนองรับนโยบายกันอย่าง

แข็งขันเพื่อน�าไปประยุกต์ใช้ในแต่ละภาคส่วน แต่ขณะเดียวกันใน

กลุม่ผูป้ระกอบการโดยเฉพาะ SMEs จ�านวนมากยงัมข้ีอสงสยั ต้ังแต่

ดิจิตอลอีโคโนมี่ นโยบายชื่อฝรั่งนี้มันคืออะไร? เมื่อเริ่มมีการน�าไปใช้

แล้วจะเกิดอะไรข้ึน? แล้วจะหาโอกาสทางธุรกิจจากนโยบายนี้ได้

อย่างไร? วารสาร TPA News ฉบับต้อนรับปี 2558 นี้ ซึ่งเป็นปีแห่ง

การเข้าสู่ AEC จะน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ Digital Economy ให้ทุก

ท่านได้รู้จัก และเตรียมตัวให้พร้อมกับการเข้าสู่ Digital Economy

ก่อนที่จะมาเป็น Digital Economy หรือเศรษฐกิจดิจิตอลนั้น

ประเทศไทยเคยผ่านนโยบายชื่อฝรั่งที่มีเป้าหมายคล้ายกัน คือ 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ทันกับโลกในยุคปัจจุบัน ตั้งแต่ 

Knowledge Economy หรือ เศรษฐกิจบนพื้นฐานของความรู้ และ 

Creative Economy การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานความคิด

SMEs ไทยกับการปฏิรูปประเทศไทย และ

สร้างสรรค์ แม้ว่าแนวทางเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ประเทศไทยต้องการแต่

ด้วยความไม่มั่นคงทางการเมืองท�าให้การขับเคล่ือนนโยบายเหล่านี้

ขาดความต่อเนื่องจนไม่เห็นผลเป็นชิ้นเป็นอัน

แต่หากมองกลับในอีกมุมหนึ่งไม่ว่าจะเป็น Knowledge, 

Creative, หรือ Digital Economy นั้น ต่างก็มาจากรากฐานเดียวกัน

คือ “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยอาศัยองค์ความรู้เป็นพื้นฐาน” ใน 

Knowledge Economy นัน้ เศรษฐกิจถูกวางให้มกีารพฒันาโดยอาศยั

ความรู้ความสามารถของบุคลากรที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ Creative Eco-

nomy นัน้มเีป้าหมายในการเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิ ด้วยการเพิม่มลูค่า

ให้กับสินค้า และบริการผ่านทางนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ 

ดังนั้น หากจะเข้าใจความหมายของ Digital Economy นั้นคือ “การ

ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศ โดยการน�าเอาเทคโนโลยดีจิติอลเข้า

มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต 

มวลรวมของประเทศ”

ยุทธศาสตร์ดิจิตอล อิโคโนมี ของไทย

1.  อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ทุกต�าบล 8 หมื่นล้านบาท

2.  บริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ

Digital Economy
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●  Smart-Auction การจัดซื้อ-จัดจ้างผ่านระบบอิเล็ก- 

ทรอนิกส์

●  Smart-Education โครงข่ายการศึกษาไปยังโรงเรียน 

ห่างไกล

●  Smart-Health รักษาพยาบาลทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต

ความเร็วสูง

●  Smart-Government บริการภาครัฐผ่านอินเทอร์เน็ต

ความเร็วสูง

●  Smart-Agriculture พัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล

การเกษตร

3.  ให้เอกชนใช้โครงข่ายร่วมกันเพื่อลดค่าบริการ

4.  จัดตั้งหน่วยงานบรอดแบนด์แห่งชาติขยายโครงข่าย

เคเบิลใยแก้วน�าแสง

5.  เพิม่การใช้บรกิารและธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ ปัจจบุนั

มีมูลค่า 1.5 ล้านล้านบาท

6.  สนับสนุนการให้บริการ Mobile 3G 4G/LTE, Wi-Fi หรือ 

FTTx

ยุทธศาสตร์  Digital Economy เป็นเรื่องทีดีมาก ถ้ารัฐบาล

ผลักดันอย่างจริงจัง ด�าเนินงาน และจัดสรรงบประมาณลงมาอย่าง

จริงจัง

ประเด็นแนวคิดต่อการปฎิรูปประเทศ และเป็นสิ่งที่ควรจะ

ท�าได้ภายในหนึ่งปี โอกาสน้ีเป็นโอกาสดีของประเทศท่ีจะท�าให้เกิด

รปูธรรมทีช่ดัเจน แต่สิง่ทีส่�าคญัยิง่กว่าคอืการด�ารงไว้ซึง่หลกัการ และ

แนวคิดของ Digital Economy 

1)  การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเชิงดิจิตอล

เมื่อพูดถึง  Digital Economy เราก�าลังขนส่งข้อมูลจ�านวน

มากโดยสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เราจึงจ�าเป็นต้องมีโครงข่าย

อินเทอร์เนต็ความเรว็สูงทีดี่เชือ่มต่อกันทกุพืน้ที ่High Speed Broad-

band ก็เปรียบเสมือนถนน Highway ที่จ�าเป็นต้องเข้าถึง ทุกต�าบล 

ทุกหมู่บ้าน ถ้าเราไม่มีถนนแล้วอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่เปรียบ

เสมอืนยานพาหนะจะเคลือ่นทีด้่วยความรวดเรว็ได้อย่างไร อกีเรือ่งที่

ส�าคัญ คือการขยายการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบ 4G ที่ควรจะต้อง

เร่งให้สัมปทาน และอาจต้องรีบเตรียมการให้รองรับเทคโนโลยีที่จะ

เกิดใหม่อย่าง  5G ด้วยความรวดเร็ว ไม่ใช่รอให้ล้าหลังประเทศอื่นๆ 

อย่างการให้สัมปทาน 3G หรือ 4G เหมือนที่ผ่านมา

การตัง้หน่วยงาน  Broadband  แห่งชาต ิอาจจะยังไม่ส�าคัญ

เท่ากับการวาง  Blueprint ด้านเครือข่าย  Broadband รวมถึงการ

ผลักดันให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี และเป็นธรรมของภาคเอกชนใน

การให้บริการ  High speed Broadband กับภาคประชาชนอย่าง 

ทั่วถึง การให้บริการของภาครัฐเพื่อเปิดให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย

เข้าถึง High speed Broadband  ซึ่งจะช่วยลดช่องว่างเชิงดิจิตอล  

และการลดความซ�า้ซ้อนของการสร้างเครอืข่ายของหน่วยงานภาครฐั

และภาคเอกชน ซึง่จะท�าให้ได้เครือ่ข่ายทีม่คีณุภาพ และประหยัดการ

ลงทุน

2) การสร้าง Digital Mindset ให้กับสังคม

ในปัจจบุนัคนไทยจ�านวนมากใช้เทคโนโลยีดิจติอลทัง้การเล่น 

Facebook, Smartphone และ Tablet แต่สิง่ทีพ่บคอืส่วนมากใช้เพือ่

ความบนัเทงิ ไม่ได้ถูกน�าไปใช้ในด้านการท�างานมากนกั การท�าธรุกจิ
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โดยมากยังอยู่บนพื้นฐานแบบเดิม ยังขาดความตระหนักถึงการน�า

เทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ ยังพบว่าธุรกิจด้านต่างๆ จ�านวนมากไม่

สามารถแข่งขนับนโลกออนไลน์ได้ คนไทยจ�านวนมากยงัไม่กล้าทีจ่ะ

ท�าธุรกรรมออนไลน์ ยังขาดความสามารถในการติดต่อสื่อสารเชิง

ดจิติอล ทกัษะการค้นคว้า และกลัน่กรองข้อมลูทางอนิเทอร์เนต็ยังไม่

ดพีอ ท�าให้ไทยจะแข่งขนัเชงิธรุกจิไร้พรมแดนผ่านโลกดจิติอลล�าบาก

ดังนั้น จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความตระหนักการใน

การใช้เทคโนโลยีดิจิตอล ให้กับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคธุรกิจ ราชการ  

รวมทั้งอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้ง เกษตรกรรม การท่องเที่ยว การขนส่ง 

เพ่ือให้ประเทศเข้าสู่ Digital Economy เมื่อผู้คนในสังคมมีความ

ตระหนกัด้านดจิติอลไทยกจ็ะเหน็การใช้ข้อมลูออนไลน์ต่างๆ มากขึน้ 

สังคม และธุรกิจก็จะเข้าสู่การเป็น Digital Economy มากขึ้น และ

อาจจะเห็นเศรษฐกิจก้าวเข้าสู่ Real-Time Economy ซึ่งเป็นค�าที่ทัน

สมัยกว่า และสอดคล้องกับปัจจุบันมากกว่าค�าว่า Digital Economy

3) การพัฒนาบุคลากร และงานวิจัยด้านไอซีที

การพัฒนา Digital Economy ที่ดีจะต้องมีพื้นฐานของงาน

วิจัย และพัฒนาทางด้านไอซีที ท่ีผ่านมาไทยมีงานวิจัยทางด้านนี้ 

น้อยมาก ไทยยงัต้องพึง่พาการน�าเข้าจากต่างประเทศทัง้ทางด้าน Hard-

ware, Communication และ Software อยู่มาก ตวัอย่างเช่น ไทยขาด

บุคลากรทางการพัฒนาด้านซอฟต์แวร์ การผลิตบุคลากรก็ไม่ตรงกับ

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการของภาค

อตุสาหกรรม การพฒันาอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์จะต้องอยูบ่นพืน้ฐาน

ของความเป็นจริง เราคงไม่ต้องไปคาดหวังว่าอุตสาหกรรมทางด้าน

นี้ไทยจะไปแข่งในระดับโลก เพราะยังไงเสียก็ตามไทยคงแข่งขันใน

ระยะสั้น 5-10 ปีล�าบากเพราะไทยขาดบุคลากร แต่สิ่งที่เราต้องท�า 

ในระยะสัน้คอืต้องพฒันาให้มกีารใช้ซอฟต์แวร์ทีผ่ลติภายในประเทศ

ได้บ้างรวมถึงอาจต้องท�าให้การน�าเข้านักพัฒนาซอฟต์แวร์จาก 

ต่างประเทศเป็นไปได้ง่ายขึ้น พยายามผลักดันให้ประเทศไทยเป็น

ศูนย์กลางของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วโลกที่จะเข้ามาท�างาน และ

ระยะยาวก็คงต้องเร่งพัฒนาบุคลากรทางด้านนี้ โดยเฉพาะเน้นการ

ปฎริปูการศกึษาให้เยาวชนไทยมคีวามสามารถทางด้านวทิยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีมากขึ้น

4) การปฏิรูปกฎหมายด้านดิจิตอล

กฎระเบยีบหลายๆ อย่างของไทยยงัไม่เอือ้ต่อการเป็น Digital 

Economy การติดต่อราชการหลายๆ เรื่องต้องใช้เอกสารจ�านวนมาก 

ถึงแม้ว่าไทยเป็นประเทศแรกๆ ในโลกทีใ่ช้บตัรประชาชนทีเ่ป็น smart-

card แต่การท�าธรุกรรมในหน่วยงานต่างๆ ยงัต้องมกีารท�าส�าเนาบัตร

ประชาชน ในแง่การจัดซื้อจัดจ้างหรือการท�านิติกรรมต่างๆ ยังมี 

กฎระเบยีบทีค่่อนข้างล้าหลงัอ้างองิกบัรปูแบบเดิมๆ ทีต้่องใช้หลกัฐาน

จ�านวนมากในรูปแบบที่เป็นกระดาษ และส�าเนาซึ่งไม่เอื้อต่อการท�า

ธุรกรรมออนไลน์

กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับงานด้านดิจติอลจ�านวนมากยงัไม่ผ่าน

สภาฯ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายด้านลายเซ็นดิจิตอล กฎหมายคุ้มครอง

สิทธิส่วนบุคคล กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย กฎหมาย

คอมพวิเตอร์ต่างๆ ซึง่ในปัจจบุนัเรามกีฎหมายเหล่านีห้ลายร้อยฉบบั

ทีจ่ะต้องท�าการปรบัปรงุเปล่ียนแปลง นอกจากนีถ้้าต้องการเข้าสู ่Real 

Time Economy อย่างเตม็รปูแบบเราอาจต้องแก้แม้กระทัง่กฎหมาย

แรงงานที่ครอบคลุมให้ลูกจ้าง สามารถท�างานแบบออนไลน์หรือ

ท�างานที่บ้านได้ โดยได้รับความเป็นธรรมจากนายจ้าง

     

         

           

ที่มา: ธีระ กนกกาญจนรัตน์ http://www.facebook.com/SMECompass
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