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5) การผลักดันให้เกิดกฎหมาย Open Data

อีกประเด็นที่ส�ำคัญ คือ กำรผลักดันให้เกิดเรื่อง Open Data 

ทีเ่ป็นกำรเปิดข้อมลู (และ Information) ของรฐับำล องค์กรสำธำรณะ

ต่ำงๆ และหน่วยงำนเอกชนทีไ่ม่ใช่ข้อมลูส่วนบคุคลของประชำขน ใน

รูปแบบที่เป็นมำตรฐำนเปิด (Open Format) ไม่ใช่มำตรฐำนเฉพำะ 

(Proprietary format) เพื่อคนหรือเครื่องคอมพิวเตอร์อ่ำนได้ แล้วน�ำ

ไปใช้หรือต่อยอดในกำรพัฒนำข้อมูลอื่นๆ ต่อไปได้ กำรเปิดข้อมูล 

จะเป็นกำรลดอุปสรรคในกำรเข้ำถึงข้อมูลของภำคประชำชน และ 

ยังช่วยท�ำให้เกิดกำรน�ำไปใช้ในด้ำนอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อไป

กำรมี Open Data โดยเฉพำะในภำครัฐบำลนอกเหนือจำก

กำรสร้ำงควำมโปร่งใส และท�ำให้เกิดธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน

ภำครัฐ เพรำะข้อมูลของภำครัฐในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 

กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ถูกเปิดเผยออกมำแล้ว ยังท�ำให้เกิด

ประโยชน์ในด้ำนอื่นๆ อีก เช่น กำรช่วยท�ำให้บริกำรของรัฐดีขึ้น อำทิ 

กำรเปิดเผยข้อมูลจรำจรท�ำให้เกิดบริกำรสำธำรณะท่ีดีขึ้นรวมถึงท�ำ

เกิดธุรกิจต่ำงๆ ขึ้นมำกมำย และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ดังนั้นเรื่อง

ส�ำคัญในกำรปฏิรูปประเทศให้สู่เศรษฐกิจเชิงดิจิตอลก็คือ กำรผลัก

ดันกฎหมำย Open Data 

6) การปฏิรูปหน่วยงานภาครัฐด้านไอซีที

หน่วยงำนทำงด้ำนไอซทีีของภำครฐัยังขำดควำมพร้อมทัง้ใน

แง่ของบุคลำกรและอ�ำนำจหน้ำที่ที่จะมำก�ำกับหน่วยงำนอื่นๆ 

จากฉบับที่แล้วต่อ

SMEs ไทยกับการปฏิรูปประเทศไทย และ

นอกจำกนี้ยังขำดควำมชัดเจนของบทบำทหน้ำที่ และบำงหน่วยงำน

ก็มหีน้ำทีซ่�ำ้ซ้อนกัน เรำมทีัง้องค์กรอิสระทีเ่ป็นผู้ดูแลก�ำกับโครงสร้ำง

ด้ำนอินเทอร์เน็ต และโทรคมนำคมอย่ำง กสทช. แต่ขณะเดียวกัน

กระทรวงไอซทีกีม็บีำงภำรกจิบำงอย่ำงทีใ่กล้เคยีงหรอืซ�ำ้ซ้อนกนั เรำ

มหีน่วยงำนในก�ำกบัทีเ่ป็นองค์กรมหำชนภำยใต้กระทรวงไอซีทหีลำย

หน่วยงำนอย่ำง ส�ำนักงำนส่งเสริมอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชำติ 

(SIPA) ส�ำนกังำนรฐับำลอเิลก็ทรอนกิส์ (EGA) แต่บำงครัง้หน่วยงำน

เหล่ำนี้ เช่น EGA กลับไม่มีอ�ำนำจหน้ำที่โดยตรงที่เข้ำไปก�ำกับดูแล 

e-Service ของหน่วยงำนรัฐอื่นๆ ท�ำให้กำรบริกำรอิเล็กทรอนิกส ์

ภำครัฐยังขำดทิศทำงที่สอดคล้องกันหรือบำงหน่วยงำนอย่ำง SIPA ก็

มปัีญหำภำยในทีไ่ม่รูจ้บท�ำให้อตุสำหกรรมไม่สำมำรถคำดหวงัอะไรได้

หน่วยงำนด้ำนไอซทีก็ียังอยู่ข้ำมกระทรวงต่ำงๆ เช่นกระทรวง

วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีก็มีหน่วยงำนอย่ำง NECTEC ที่น่ำจะมี

กำรบรูณำกำรบำงภำรกจิมำอยูใ่ต้กระทรวงใหม่ หรอืแม้แต่หน่วยงำน

อย่ำง Software Park ซึ่งไม่มีงบประมำณจัดสรรมำด�ำเนินงำนใดๆ 

โดยตรงก็ควรจะมีกำรทบทวนบทบำทบทบำท และหน้ำที่ว่ำควรจะ

จดัสรรงบประมำณให้โดยตรงหรอืไม่ หรอืควรจะอยู่ในสังกัดใด ยงัไม่

รวมถงึหน่วยงำนอืน่ๆ ทีจ่ะมผีลต่อกำรปฏริปูเศรษฐกจิดจิติอล ทัง้กรม

ส่งเสริมอุตสำหกรรม สสว. กระทรวงพำณิชย์ กระทรวงกำรคลัง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงำนอื่นๆ อีกเป็นจ�ำนวนมำก

ทีอ่ำจจะต้องมกีำรจดัภำรกจิใหม่ให้สอดคล้องกนั หรอือำจต้องมกีำร

ตั้งหน่วยงำนภำยใต้กระทรวงที่จะเกิดมำใหม่

Digital Economy

จบ
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สุดท้ำยค�ำว่ำ Digital Economy หรือค�ำว่ำ Real-time 

Economy มนักค็อื New Economy ไทยก�ำลังปฏิรปูเศรษฐกจิใหม่ให้

กบัคนรุ่นใหม่ สิง่ทีส่�ำคญัทีส่ดุเรำต้องให้คนรุน่ใหม่มส่ีวนร่วมมำกทีสุ่ด

ในกำรปฏรูิปคร้ังนี ้เช่นเดยีวกับประเทศสงิคโปร์ทีป่ฏริปูประเทศมำได้ 

ตอนนั้นนำยกรัฐมนตรีลีกวนยูมีอำยุไม่ถึง 40 ปี ตอนเรำปฏิวัติ 2475 

ผูน้�ำในคณะรำษฎร์ส่วนใหญ่ คอื คนอำยตุ�ำ่กว่ำ 40 ปี ถ้ำเรำจะปฏริปู 

Digital Economy แล้วเรำจะเอำแต่คนรุ่นเก่ำมำปฏิรูปแล้วพยำยำม

จะมำบอกว่ำอนำคตของเศรษฐกิจหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่จะเป็น

ไปได้อย่ำงไร ยิ่งคนคิดปฏิรูปหลำยๆ คนอำจมีควำมเข้ำใจเรื่อง

ดิจิตอลน้อยกว่ำคนรุ่นใหม่บำงทีก็ยิ่งน่ำเป็นห่วงมำกขึ้นไปอีก ควร

ต้องมีสัดส่วนของเด็กรุ ่นใหม่ๆ จ�ำนวนมำกในกำรปฏิรูปสังคมสู่ 

Digital Economy มันเป็นเรื่องของ New Generation สู่ New 

Economy ไม่ใช่แค่กลุ่มของผู้ใหญ่มำคุยกันแล้วจะบอกอนำคตให้

คนรุ่นใหม่ที่เขำต้องอยู่กับอนำคตของเขำอีกหลำยสิบปี ให้ทุกคนมี

ส่วนร่วมในกำรก�ำหนดอนำคต และทิศทำงด้วย

นอกจำกควำมหมำยเชิงวิชำกำรแล้ว ในแง่ของกำรพัฒนำ

เศรษฐกิจใน Digital Economy ให้เห็นเป็นรูปธรรมได้นั้น จำกกรณี

ศึกษำที่ประสบผลส�ำเร็จในต่ำงประเทศแล้วเชื่อว่ำเรำจะเห็นกำร

พัฒนำในประเทศไทยเป็นไปใน 3 ขั้นตอน คือ Digital Commerce, 

Digital Transformation, และ Digital Consumption

1.  Digital Commerce หรือการค้าบนระบบดิจิตอล สิ่งที่

กระตุ้นกำรพัฒนำเศรษฐกิจได้รวดเร็วและเห็นได้ชัดที่สุดคือกำร

พัฒนำเชิงพำณิชย์ธุรกิจ หรือกำรค้ำหำเงิน ซึ่งในปัจจุบันกำรค้ำขำย

บนโลกออนไลน์มคีวำมหลำกหลำย และพฒันำกำรทีม่คีวำมสมบรูณ์

ซับซ้อนมำกข้ึน จำกในช่วงแรกที่มักพูดถึง E-commerce หรือกำร

ขำยของผ่ำนเว็บไซต์ออนไลน์ จนในปัจจุบันได้เห็นตลำดกำรค้ำ

ดิจิตอลได้แตกแขนงไปยังเรื่องของ Mobile Commerce หรือกำรค้ำ

ผ่ำนอปุกรณ์มอืถอื รวมทัง้ Social Commerce กำรค้ำขำยแลกเปลีย่น

ผ่ำนเครือข่ำยสังคมออนไลน์ และแม้ว่ำตลำดกำรค้ำออนไลน์ใน

ประเทศไทยยงัคงตำมหลังหลำยประเทศในเอเชยี เช่น เกำหลใีต้ ญีปุ่น่ 

และสิงคโปร์ แต่ก็มีแนวโน้มกำรเติบโตที่แข็งแรง

ดงันัน้ น่ำจะได้เห็น Digital Commerce ถูกพฒันำเป็นอนัดบั

แรก โดยเฉพำะในด้ำน e-Transaction เพื่อเอื้ออ�ำนวยควำมสะดวก

ในเรื่องของกำรค้ำขำยระหว่ำงประเทศ และด้ำนธุรกรรมทำงกำรเงิน

หรือ e-Finance ที่ต้องเร่งสร้ำงควำมเชื่อมั่นในด้ำนควำมปลอดภัย 

รวมท้ังกำรปรับปรุงข้อกฎหมำยหรือ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับกำรท�ำ

ธุรกรรมออนไลน์ ให้เป็นมำตรฐำน และรัดกุมยิ่งกว่ำเดิม

ในปี 2556 มีกำรคำดกำรณ์ว่ำตลำดกำรค้ำขำยออนไลน์ใน

ประเทศไทยนั้นมีมูลค่ำสูงถึง 3 แสนล้ำนบำท และในปีนี้จะจบด้วย

กำรขยำยตัวจำกปีที่แล้วไม่ต�่ำกว่ำ 35% มองข้ำมไม่ได้เลย

2. Digital Transformation หรือการปรับตัวด้วยเทคโนโลยี

ดิจิตอล นอกเหนือจำก Digital Commerce แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตำมมำ

คือกำรคืบหน้ำเข้ำสู่ช่วงเวลำของ Digital Transformation ซึ่งโฟกัส

ในเรื่องของกำรน�ำเอำเทคโนโลยีดิจิตอลต่ำงๆ มำประยุกต์ใช้ให้เกิด

มูลค่ำทำงธุรกิจอันนอกเหนือจำกกำรค้ำ มูลค่ำที่เกิดขึ้นในระหว่ำง

กำร Transformation นีอ้ำจไม่เป็นไปในรปูแบบของตัวเลข ทีเ่กดิจำก

กำรค้ำขำย แต่เป็นเรือ่งของประสทิธภิำพในกำรท�ำธรุกจิ และขดีควำม

สำมำรถในกำรแข่งขนัทีเ่พิม่ขึน้ มลูค่ำทีส่ำมำรถสร้ำงได้ในส่วนนีอ้ำจ

ไม่ได้เป็นเรือ่งของยอดขำยหรอืเมด็เงิน แต่เป็นเรือ่งประสิทธภิำพกำร

ท�ำงำน ลดต้นทุน เพิ่มควำมพึงพอใจของลูกค้ำ

3. Digital Consumption หรือการบริโภคเนื้อหาดิจิตอล  

กำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิตอลนั้นอำจแบ่งรูปแบบกำรพัฒนำได้เป็น  

2 ลักษณะ คือ กำรใช้เทคโนโลยีมำใช้เป็นช่องทำงกำรซื้อขำย 

แลกเปลีย่นสนิค้ำหรอืบรกิำรทีม่อียูเ่ดมิ และกำรใช้เทคโนโลยดีจิติอล

มำประยุกต์เพื่อให้ได้ประสิทธิภำพในกำรท�ำธุรกิจ เมื่อกำรพัฒนำทั้ง

สองรปูแบบนัน้เกดิขึน้แล้วสิง่ทีต่ำมมำ คอื กำรพฒันำในขัน้ตอนของ 

Digital Consumption หรือมูลค่ำทำงเศรษฐกิจที่เกิดจำกกำรบริโภค

หรือเสพสื่อดิจิตอล

ขอยกตัวอย่ำงกรณทีีเ่หน็ได้ชดัทีสุ่ดคือมลูค่ำทำงกำรตลำดที่

เกดิจำกกำรขำยสตกิเกอร์บนแชทแอพ เช่น LINE ซึง่ในปัจจบุนัมกีำร

เปิดให้นกัพฒันำ และศิลปินชำวไทยได้ผลิตผลงำน และวำงขำยแล้ว 

เป็นต้น ซึง่ทัง้ตวัแอพ และสตกิเกอร์นัน้ นบัเป็นผลผลติทำงเทคโนโลยี

ดิจิตอล และก่อให้เกิดมูลค่ำทำงเศรษฐกิจมหำศำลเชื่อว่ำเมื่อ 20 ปี

ก่อน คงแทบจะไม่มีใครจินตนำกำรได้ถึงช่องทำง และวิธีกำรสร้ำง

รำยได้แบบนี้มำก่อน แต่วันนี้มันเกิดขึ้นแล้ว กับกำรสร้ำงธุรกิจที่มำ

จำกพลังควำมคิด และฝีมือส่วนตัวล้วนๆ และใครๆ ก็เริ่มได้

ส�าหรับ SMEs กับ Digital Economy วิถีไทยๆ ที่กล่ำวมำนี้

คือ แนวทำงกำรพัฒนำที่เรำน่ำจะเห็นอย่ำงคร่ำวๆ ในประเทศไทย 

แต่ส�ำหรับผู้ประกอบกำร SMEs แล้ว ไม่จ�ำเป็นต้องรอ แต่สำมำรถ

ท�ำได้ทันทีทั้ง 3 กลุ่ม คือ เริ่มท�ำกำรตลำดและขยำยช่องทำงผ่ำนโลก

ออนไลน์ น�ำเทคโนโลยเีข้ำมำมส่ีวนร่วมในกำรพฒันำสนิค้ำ และกำร

บรกิำรทัง้ภำยในภำยนอกองค์กร สร้ำงคณุค่ำทีจ่บัต้องไม่ได้หรอืสร้ำง

ประสบกำรณ์ทีม่ค่ีำผ่ำนเทคโนโลยดีจิติอล ซึ่งในรปูแบบสดุท้ำยอำจ

ต้องให้เวลำกับสังคมไทยอีกนิดในกำรสร้ำงกำรยอมรับ

แต่ไม่ว่ำนโยบำยนีจ้ะเป็นรปูเป็นร่ำงจนเหน็ผลหรอืไม่ เทคโนโลยี

ดจิติอลกเ็ป็นสิง่ที ่SMEs ไทย ต้องใส่ใจและเตรยีมตวัให้พร้อมในกำรน�ำ

มำใช้ในกำรท�ำธรุกิจของตนเองต่อไปในอนำคต

                  

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