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1.นยิามและววิฒันาการของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 



นยิาม 

• เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร(Information and Communications 
Technology : ICT) หมายถงึอปุกรณ์คอมพวิเตอรส์ือ่สารและซอฟตแ์วรท์ีใ่ชใ้น
การสรา้ง การออกแบบ การเก็บรักษา การสง่ การตคีวามหมายและการดดัแปลง
สารสนเทศในรปูแบบตา่งๆ 

• ไอซทีโีดยเฉพาะอยา่งยิง่อนิเทอรเ์น็ตไดเ้ป็นพลงัส าคญัในการขบัเคลือ่นนวตักรรม 
ผลผลติของแรงงาน การเตบิโตของเศรษฐกจิและธรุกจิรปูแบบใหม่ๆ   

• อนิเทอรเ์น็ตยังเขา้มาเปลีย่นแปลงการด ารงชวีติของเราทัง้การท างานและการ
พักผอ่น 

Source: iDA Singapore 



•อกัขระปรากฏบนแผน่อฐิเป็นสตูร
ในการหมักเบยีร ์

•หลักฐานทีแ่สดงวา่ชนชาตสิมุา
เรยีนทีอ่าศัยในประเทศเมโซโปเต
เมยี(ปัจจบุันเป็นสว่นหนึง่ของอรัิก)
เมือ่ 3200ปีกอ่นครสิตกาล
เป็นชนชาตแิรกทีรู่จั้กการเขยีน 

Source: Who Began Writing? Many Theories, Few Answers By 

JOHN NOBLE WILFORD,The New York Times -- April 6, 1999 

http://www.virtual-egypt.com 

ยคุเริม่ตน้ของการวาดภาพและการเขยีน 

ชิน้สว่นกระดาษปาปิรสัในครสิ
ศตวรรษที4่ ซึง่มขีอ้ความอกัขระ
ยวิเป็นบทสวดที8่9:4-7ในคมัภรี ์
ไบเบลิฉบบัเกา่ 

•ถ ้าลาสโ์กซ(์Lascaux) อยูท่างตะวนัตกเฉยีงใต ้
ของฝร่ังเศส 
•ภาพบนฝาถ ้ายคุหนิ(15,000-10,000 กอ่น
ครสิตกาล) กวา่2,000 ภาพซึง่สามารถแบง่
ออกเป็น3กลุม่ไดแ้ก ่— ภาพสตัว ์ภาพมนุษยแ์ละ
สญัลักษณ์จตินการ(abstract signs)  
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ผาแตม้อ าเภอโขงเจยีม อ าเภอศรเีมอืง
ใหม ่และอ าเภอโพธิไ์ทร จังหวัด
อบุลราชธานบีรเิวณทีเ่ป็นหนา้ผาจะมี
ภาพเขยีนสโีบราณยคุกอ่น
ประวตัศิาสตร(์ราว3000-4000ปี
มาแลว้)เรยีงรายตามความยาวของ
หนา้ผาประมาณ 180 เมตรไมต่ า่กวา่ 
300 ภาพ 
(หมายเหต:ุยคุกอ่นประวัตศิาสตร ์หมายถงึชว่งเวลาทีไ่มม่ี
การบันทกึเรือ่งราวตา่งๆ เป็นอักษรโดยมนุษย ์(ในบางครัง้
หมายถงึ ชว่งเวลากอ่นมอีารยธรรมมนุษย)์) แหลง่ขอ้มลู:วกิพีเีดยี 



•คมัภรีไ์บเบลิทีพ่มิพด์ว้ยเครือ่งพมิพก์เูต็นเบริก์ 
ระหวา่งค.ศ.1454-1455เป็นสญัลกัษณ์ทีบ่ง่ถงึ
การเริม่ตน้ “ยคุแหง่การพมิพห์นังสอื”  (ตน้ฉบบั
ยังเก็บไวท้ีL่ibrary of Congress, US) 

ยคุแหง่การพมิพห์นังสอืและสือ่สารทางไปรษณีย ์

คมัภรีไ์บเบลิพมิพด์ว้ยเครือ่งพมิพก์เูต็นเบริก์ 

 แทน่พมิพเ์ปลีย่นตวัอกัษร 
ไดข้องกเูต็นเบริก์ 

โยฮนั กเูต็นเบริ(์ค.ศ.1400 -
1468), นกัประดษิฐแ์ละ
ชา่งเหล็กชาวเยอรมนัผู ้
ประดษิฐเ์ครือ่งพมิพ ์

นับจนปัจจบุนักระดาษได ้
กลายมาเป็น 
(1)สือ่ในการบนัทกึชว่ยจ าของ
มนุษยเ์ชน่ต าราเป็นตน้ ชว่ย
เป็นแหลง่เก็บสารสนเทศ 
(2)สือ่กลางในการสือ่สาร
ลกัษณะของไปรษณียอ์กีดว้ย 6 



• Kindle regular มทัีง้ชนดิมโีฆษณาและไมม่โีฆษณาในราคา 
$69 และ $89 ตามล าดับ  

• จอ 6 นิว้สามารถใชเ้ว็บในบรเิวณทีม่ ีWi-Fi  
• เล็กและเบา(170 กรัม ขนาด 6.5 x 4.5 x 0.34 นิว้)มฮีารด์คยี ์9 

คยีแ์ละแผน่เคลือ่นเคอรเ์ซอร(์cursor pad) นอกจากนัน้เป็น
คยีบ์อรด์บนจอ 

• ความจ าชนดิ Flash 2GB และแบตเตอรใีชร้าวหนึง่เดอืน เก็บ
หนังสอืไดก้วา่ 1,000 เลม่  

• มหีนังสอืใหเ้ลอืกกวา่1ลา้นเรือ่งในราคาต า่กวา่ $9.99ตอ่เลม่ 
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หนงัสอือเิล็กทรอนกิสข์องAmazon.com 

E-ink display:  
1. Kindle regular (เปิดตวั 6 กนัยายน 2012)  
2. Kindle Paper White ( 1 ตลุาคม 2012) 

LCD display: 
1. Kindle Fire(28 กันยายน2011) 
2. Kindle Fire HD (6 กันยายน2012) 

หนังสอืและการสือ่สารอเิล็กทรอนกิส ์

หนงัสอือเิล็กทรอนกิสข์องApple:iPad 
•นอกจากแสดงวดิโีอ เลน่เกม ตดิตามรปูภาพ 
ฟังเพลง เปิดเว็บและอเีมลแ์ลว้ยังสามารถอา่น
หนงัสอือเิล็กทรอนกิสอ์กีดว้ย(1.5ลา้นเลม่
จาก iBook Stores) 

อนิเทอรเ์น็ต:การสือ่สารอเิล็กทรอนกิสม์าตรฐาน
เดยีว 
• จดหมายอเิล็กทรอนกิส(์email)และขอ้ความสัน้

(tweeter, facebook, line, etc.) 
• การคน้หาขอ้มลูบนเว็บ(google search) 
• วทิย(ุinternet radio) 
• โทรศัพท(์skype, line, etc.) 
• โทรทัศน(์internet TV, YouTube, video clips, 

etc. 

•เมือ่วนัที ่15 มกราคม 2553 บรษัิทLG Displayของเกาหลี
แถลงผลการพัฒนากระดาษอเิล็กทรอนกิสข์นาดแผน่
หนังสอืพมิพ ์ 
•กวา้ง 250xยาว400 มม.ท าใหข้นาดเกอืบเทา่กระดาษ A3 ของ
หนังสอืพมิพ ์ ความหนา 0.3 มลิลเิมตรและหนัก 130 กรัม 
•กระดาษอเิล็กทรอนกิสน์ีส้ามารถใหค้วามรูส้กึคลา้ยการอา่น
หนังสอื พมิพจ์ากกระดาษธรรมดา 
•เทคโนโลยเีป็น TFT (Thin Film Transistor) สรา้งบนแผน่
โลหะบางบดิได(้metal foil)แทนทีจ่ะอยูบ่นแผน่กระจกตามปกต ิ 
•ในพ.ศ.2557 บรษัิทLG แสดงจอOLEDขนาด18นิว้ทีม่ว้นเป็น
ทรง กระบอกเสน้ผา่ศนูย ์กลาง 3 ซม.(1.2 นิว้)ได ้

กระดาษอเิล็กทรอนกิสบ์ดิไดข้นาดเทา่หนา้หนังสอืพมิพ ์

Apple patents a 'digital newspaper' - 
a large flexible screen that can 
display interactive content 
(www.mirror.co.uk, 7 ตลุาคม 2557) 



http://www.nytimes.com/2009/10/27/business/media/27audit.html 

http://barrdear.com/john/2009/10/28/the-death-throes-of-us-newspapers/ 
http://mediadecoder.blogs.nytimes.com/2011/11/01/newspaper-circulation-figures-show-some-digital-growth/ 

http://www.auditedmedia.com/media/182933/aam2012survey.pdf 

26/10/2009 
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Amazon boss Jeff Bezos buys Washington Post for 
$250 m (BBC News, 6 August 2013) 

หนังสอืพมิพW์ashington Postซึง่เป็นทีรู่จั้กในการรายงานคดวีอเตอรเ์กท
ประสบปัญหาในชว่ง2-3ปีทีผ่า่นมา อันเนือ่งจากอนิเทอรเ์น็ตกระทบรายได ้
จากการโฆษณาและไดพ้ยายามปรับตัวไปสูก่ารขายผา่นออนไลนบ์า้งแลว้ 

การขยายตวัของสือ่อเิล็กทรอนกิสแ์ทนกระดาษ 

E-commerce company Alibaba to pay $266 
million for media assets (WSJ 15 Dec 2015) 

บรษัิทอาลบีาบาแจง้เมือ่สปัดาหท์ีแ่ลว้วา่จะซือ้บรษัิทหนังสอืพมิพ์
South Morning China Postซึง่มอีายกุวา่หนึง่ศตวรรษราคา2.06
พันลา้นเหรยีญฮอ่งกง (US$266 ลา้น) 

หลังจากเริม่ขยายตัวสงูขึน้ระหวา่ง2010-13หนังสอื 
พมิพทั์ง้วนัธรรมดาและวนัอาทติยก็์ตกลงไป 3% ระ 
หวา่ง2013-14(Pew Research Center analysis of 
Alliance for Audited Media (AAM) data)ทัง้นีร้วมทัง้
รายวนัทีข่ายสงูสดุเฉลีย่ไมต่ า่กวา่ 500,000 ฉบับ/วนั 

• แมน้วา่ความรูส้กึทั่วไปวา่หนังสอื 
พมิพก์ าลังยา้ยจากกระดาษไปสู่

ดจิทิัล แตผู่อ้า่นก็ยงันยิมกระดาษ 
• ขอ้มลูจากNielsen Scarborough’s 

2014 Newspaper Penetration 
Reportพบวา่ 56% อา่นจาก
กระดาษเทา่นัน้ 11% คอมพวิเตอร์
ตัง้โต๊ะและแลปท็อป 5% โมบาย
เทา่นัน้ 11% ทัง้กระดาษ
คอมพวิเตอรต์ัง้โตะ๊และโมบาย 

• สรปุมากกวา่ 8 ใน 10 ของผูอ้า่นยงั
นยิมกระดาษมเีพยีง5%ทีอ่า่นจาก
โมบายเทา่นัน้(Pew Research 

Center,29 April 2015) 

• ระยะ5ปีทีผ่า่นมารายไดจ้ากโฆษณายังรักษาแนวเดมิกลา่วคอื
โฆษณาบนกระดาษลดลง(down5%)ขณะทีด่จิทิัลเพิม่ขึน้ (up 3%)  

• รวมแลว้รายไดจ้ากโฆษณาลดลง 4% ซึง่ก็เพยีง$19.9 พันลา้น 

Pew Research Center 
( 29 April 2015) 

Pew Research Center 
( 29 April 2015) 



2.อนิเทอรเ์น็ต:กญุแจเปิดประตสููเ่ศรษฐกจิใหม ่
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ไมโครอเิล็กทรอนกิส:์
ทรานซสิเตอรแ์ละวงจรรวม 

(ค.ศ.1944-ปัจจบุนั) 

Intel® Atom™ N450  
 processor die (45 nm) 

Intel® Atom™ chip  
and controller cip 

transistor 

Microprocessor 



คอมพวิเตอร ์

Apple’s new A8 chip: 20% faster CPU, 50% 
faster graphics:  
Apple’s new iPhones — the iPhone 6 and iPhone 6 Plus 
— come outfitted with Apple’s in-house designed A8 
system-on-a-chip which has an astounding two billion 
transistors, twice as many as its predecessor, the A7. 

คอมพวิเตอรแ์ทง่(computer 
stick,PC Stick)ตว้อยา่ง Android 
4.4 Quad Core TV Stick - Rockchip 
3188T CPU, 2GB RAM, Wi-Fi, 8GB 
Memory, Bluetooth ราคา&55.99 
“PC Stick” สามารถเสยีบเขา้กับชอ่ง 
USB Display ตา่งๆแลว้รันระบบ ปฏบิัต ิ
การขึน้มาใชง้านไดทั้นทใีชแ้สดงหนา้ 
จอตามสถานทีต่า่งๆ โดยไมจ่ าเป็นตอ้ง
น าเครือ่งคอมพวิเตอรข์นาดใหญไ่ป
ตดิตัง้ใหยุ้ง่ยากอกีตอ่ไป  

แสดงชิน้สว่นดา้นในมอืถอื 



สายใยแกว้(optical fiber) 



ดาวเทยีม(satellite) 
• 35,786 กโิลเมตร

(22,236 ไมล)์เหนือเสน้
ศนูยส์ตูร  

• โคจรไปในทศิเดยีวกบั
การหมนุของโลก 



เทคโนโลยซีอฟตแ์วร ์

Linux 



สงัคมสารสนเทศ(Information Society) 

Microelectronics 

Optical Fiber 

Satellite 

Software 

Information Society 

Content 

+ 

+ 

+ 

+ 



Internet 

client/server 

 world wide web 
(web 1.0) 

Tim Berners-Lee(2005) 

World Wide Web: เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม 
ค.ศ. 1990,เซอรท์มิ เบอรเ์นอรล์ดีว้ยความ
ชว่ยเหลอืของโรเบริต์ เคลเลยีว(Robert 
Cailliau) และนักศกึษาทีเ่ซริน์ไดต้ดิตัง้
ระบบสือ่สารดว้ยHypertext Transfer 
Protocol (HTTP)ระหวา่งไคลเอ็นตแ์ละเซฟิ
เวอรผ์า่นอนิเทอรเ์น็ตส าเร็จเป็นครัง้แรก. 
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Web 2.0 เว็บ 1.0 
•เจา้ของเว็บสรา้งเว็บขึน้มา 
•การเพิม่สาระใหมล่งไปบนเว็บไซต์
ของตนตอ้งกระท าโดยตนเองเพือ่
เชือ่มโยงกบัเว็บผูอ้ืน่ 
•ผูอ้ืน่สามารถเชือ่มโยงเขา้มาได ้
เชน่กนั   

เว็บ2.0 
• Wikipedia ซึง่เป็น
สารานุกรมออนไลนเ์กดิจาก
สมมตฐิานทีไ่มน่่าเชือ่วา่การ
เตมิสาระลงไปในสารานุกรม
นัน้สามารถกระท าไดโ้ดย
ผูใ้ชเ้ว็บคนใดก็ได ้
 
•เว็บสงัคม(social web)
ผูใ้ชเ้ตมิสาระดว้ยผูใ้ชเ้อง
เชน่ Facebook, Twitter, 
LinkedIn, Line, YouTube, 
Instagram,ฯลฯ 
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Facebook's Mark 
Zuckerberg to give 

away 99% of shares 
(BBC, 02/12/2015) 

Facebook's Mark Zuckerberg 
and his wife Priscilla Chan say 
they will give away 99% of 
their shares in the company  
to good causes as they 
announce the birth of their 
daughter Max. The donation 
amounts to $45bn (£30bn) at 
Facebook's current value. 

Top 15 Most Popular Social Networking Sites(Jan 2016) 
    (http://www.ebizmba.com/articles/social-networking-websites) 

Facebook:พลงัเครอืขา่ยสงัคม
(social networking) 

ประชากร(ลา้นคน) 
• จนี    1350  
• อนิเดยี   1210 
• เฟสบคุ   700  
• สหรัฐ   313 
• อนิโดนเีซยี  238 

•ไมโครซอฟตท์ าใหค้อมพวิเตอรง์่ายตอ่การใช ้
•กเูกลิชว่ยเราคน้หาขอ้มลูอยา่งไมเ่คยท าไดม้ากอ่น 
•ยทูวิบใ์หค้วามบนัเทงิและความรู ้
 

•แตเ่ฟสบคุมขีอ้ไดเ้ปรยีบเหนอืบรษัิททีก่ลา่วมาขา้งตน้
ตรงทีว่า่ผูใ้ชล้งทนุใสข่อ้มลูเอง ผูใ้ชล้งทนุเรือ่งสว่นตวั
และอารมณ์ของผูใ้ชเ้องใหเ้ฟสบคุ 
 

•เฟสบคุท าใหเ้ราบนัทกึอารมณ์ความรูส้กึลงในภาพทีเ่รา
ถา่ยเพือ่เก็บไวด้ภูายหลงัเมือ่ไรก็ได ้ รูส้กึไมส่บายใจเมือ่
ไมม่ใีครตอบความเห็นทีเ่ราเสนอ  อยากรูว้า่เพือ่นคนไหน
อว้นหลงัจากจบการศกึษาและไมไ่ดพ้บกนันานแลว้ 
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Facebook user  
1550 million in 

 2015 

LINE 
• It first launched in Japan in 2011 
• In October 2014 Line announced that it had attracted  
    560 million users worldwide with 170 million active user  
    accounts.  
• In February 2015, it announced the 600 million mark had  
    been passed and 700 million were expected by the end of 
    the year. 



ววิฒันาการของโทรศพัทม์อืถอื
เขา้สูอ่นิเทอรเ์น็ต 

นยิาม 1G(ยคุ ค.ศ.1980) 
•พัฒนาเพือ่ใชส่ือ่สารดว้ยเสยีงเทา่นัน้ใช ้
เทคโนโลยอีานาล็อก 
นยิาม2G/2.5G(ยคุค.ศ.1990) 
•ระบบดจิทิัลตวัอยา่งเชน่ระบบGSM เป็น
ระบบเทคโนโลย2ีG ใชเ้ทคโนโลยทีีเ่รยีกวา่
TDMA 
•นอกเหนอืจากเสยีงแลว้ยงัสามารถรับสง่
ขอ้มลูที ่9.6kbps/14.4kbps.  
•ตอ่มาไดรั้บการปรับปรงุใหรั้บสง่ไดถ้งึ
114kbpsดว้ยระบบทเีรยีกวา่ GPRS  
•GSMทีม่GีPRS เป็นเทคโนโลยทีีจ่ะน าไปสู ่
3Gดงันัน้มนัจงึมกัไดช้ือ่วา่เป็น 2.5G  
•เชือ่กนัวา่ไมช่า้GSM ก็จะคอ่ยๆหมดไปและ
จะถกูแทนทีด่ว้ยระบบ3G 
นยิาม 3G(ยคุค.ศ.2000) 
•นอกจากเสยีงแลว้ยังมอีนิเทอรเ์น็ตความเร็ว
สงูในการรับสง่ขอ้มลูภาพวดีโิอและเพลง
คณุภาพเดยีวกบัทีฟั่งจากซดี ี
•อตัราเร็วขอ้มลูไมต่ า่กวา่ 2 Mbps 
•นยิาม 4G( ยคุค.ศ.2010) 
•อตัราเร็ว 100-200 Mbpsส าหรับการ
เคลือ่นทีเ่ร็ว  (เชน่รถไฟและรถยนต ์)1 
Gbps ส าหรับการเคลือ่นทีช่า้ (เชน่คนเดนิ
ถนนและยนืกบัที)่ 
•เปลีย่นจากระบบโปรโตคอลดัง้เดมิ(circuit-
switched telephony)ไปเป็นโปรโตคอล
อนิเทอรเ์น็ตทัง้หมด 

114 kbps 100 Mbps 

วัดพลงั 4G 4 คา่ย รับปีวอก 
01/01/2559 MGR Online 

• ศกึ 4G คงหนไีมพ่น้ความเร็วใน
การเชือ่มตอ่ทีจ่ะเป็นปัจจัยหลกั  

• แตม่ันไมใ่ชส่ ิง่เดยีวทีเ่ป็นปัจจัยสู่

ความส าเร็จ เพราะการบรกิาร 4G 
จ าเป็นตอ้งมคีอนเทนต ์และแอป
พลเิคชนัสอดรับกับความเร็วของ
อนิเทอรเ์น็ตทีเ่พิม่ข ึน้ดว้ย  

• ดังนัน้ นอกจากความเร็วแลว้ สิง่ที่
ตอ้งจับตาตอ่ก็คอืบรกิารเสรมิทีจ่ะ
เตมิเต็มความตอ้งการลกูคา้ 



การหลอมรวมกนัของ 
เทคโนโลยเีขา้สูโ่ปรโตคอลอนิเทอรเ์น็ต 

แหลง่ขอ้มลู: websites, IP Radio, IPTV, IP Phone(VoIP),household 
appliances, etc. 
อปุกรณ์ของผูใ้ช:้ PC’s, mobile phones, smart phones, tablets, etc. 

• ตูเ้ย็นฉลาดของบรษัิทLGจะบอกวา่ตอนนีม้อีะไรอยูใ่น
ตูเ้ย็นและหมดอายเุมือ่ไร  

• มันยังแนะน าวา่ของดบิทีม่อียูจ่ะใชท้ าอาหารอะไรไดบ้า้ง  
• ขอ้มลูจะสง่ผา่นอนิเทอรเ์น็ตไปยังโทรศพัทม์อืถอืใหเ้รา

ตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 
• ดงันัน้มันจะเตอืนหากเราเปิดตูเ้ย็นทิง้ไวโ้ดยบงัเอญิ 

หรอืบอกวา่เราซือ้นมมากเกนิไปโดยบงัเอญิอกีดว้ย 
(http://trendsupdates.com/lg-electronics-unveils-an-all-new-state-
of-the-art-smart-refrigerator/) 
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สถติกิารใชอ้นิเทอรเ์น็ตโลก 

เมือ่ พฤศจกิายน ค.ศ.2015 
•ประชากรโลก:  
~7,260ลา้นคน 
•ผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ต: 
~3,366 ลา้นคนหรอื   
  ราว 46 % ของ ประชากรโลก 

เมือ่ค.ศ.2000  
• ผูใ้ชม้จี านวนราว 360 ลา้นคน 
• อตัราการเตบิโตระหวา่งค.ศ.2000-

2015 ราว 832 % 

http://www.internetworldstats.com/stats.htm 



22 

3.เศรษฐกจิและสงัคมอนิเทอรเ์น็ต 



The Internet Economy 
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E-commerce still on the up 
(Bangkok Post, 19 Nov 2015) 

• การส ารวจผูใ้หบ้รกิารพาณชิย์
อเิล็กทรอนกิสB์usiness-to-
consumerจ านวน 502,676 ราย
ระหวา่งเมษายน-ตลุาคมโดยสพธอ.
พบวา่ในปีค.ศ.2014สงูสดุในกลุม่
ประเทศอืน่เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้
ที ่US$11.7พนัลา้น 

http://www.bangkokpost.com/business/telecom/76959

6/e-commerce-still-on-the-up 

Top 10 E-commerce  
Sites in Thailand 

(ranking by page visits in Jan 2015) 

Money talks in a nascent market: players 
backed by massive funding & resources 
• Lazada and Zalora entered the Thailand market 

via German start-up accelerator, Rocket Internet  
• Lazada now has $685 million (USD) in capital 

raised  
• Zalora boasts $238 million (USD) in capital raised 
• Weloveshopping brings the resources of 

Thailand’s True Corp, a regional leader in 
telecommunications 

• Tarad is owned by Rakuten, who had nearly $5 
billion (USD) in revenue in 2014 

• Cdiscount is owned by Cnova, a global e-
commerce leader with 13.6 million active users 
worldwide 

• Central.co.th is a part of Central Group, owned 
by the richest family in Thailand 

• Ensogo was acquired by LivingSocial and most 
recently owned by iBuy 

‘The Everything Store’ trend 
is especially hot in Thailand 
• Seven out of the top ten 

online retailers have 
diversified online markets, 
selling everything from 
beauty products to household 
goods, rather than deep 
verticals in one category 

• The only exceptions are 
Zalora (fashion), J.I.B. 
(electronics), and Munkong 
Gadget (headphones) 

• This is related to the growing 
consolidation for B2C 
companies in Thailand that 
lead to more M&A deals 

Source : http://www.acommerce.asia/ 



บรกิารธนาคารผา่นโทรศพัทม์อืถอื 
(Mobile Banking) 

http://bankinnovation.net/2012/10/monitizing-mobile-banking/ 

Mobile cost savings  

เป็นระบบทีใ่ชอ้นุญาตใหล้กูคา้ของธนาคาร 
สามารถท าธรุกรรมบางประเภทผา่น
โทรศพัทม์อืถอืหรอืแท็บเบล็ต(Wikipedia) 

Online Lender Social Finance(SoFi)’s 
Latest Fundraising Implies $4 Billion 
Valuation (WSJ, 19 Aug 2015) 
“…..The fundraising round would make the four-year-old lender 
among the most highly valued “fintech” companies, as financial-
technology firms with aspirations of stealing business from 
traditional banks are known. ..” 

August 3, 2015 

http://www.finextra.com/news/fullstory.aspx?newsitemid=27676 

Bangkok Post 4 Jan 2016 
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List of largest 

Internet companies 

wikipedia 
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http://www.thairath.co.th/content/451029 

ไทยรัฐ ลม เปลีย่นทศิ 19 กนัยายน 2557 

ขนาดของเศรษฐกจิดจิทิัล 



http://intronetworks.com/government-and-social-media-an-infographic/ 

เครอืขา่ยสงัคมของรัฐบาลอเิล็กทรอนกิสส์หรัฐอเมรกิา 
(Social Media in US eGovernment) 
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ชอ่งวา่งดจิทิลั(Digital Divide) (1/3) 

• ชอ่งวา่งดจิทิัลหมายถงึความแตกตา่งในการเขา้ถงึเทคโนโลยไีอซทีทีี่
ทันสมยัระหวา่งประชากรในประเทศ(หรอืระหวา่งประเทศ) เทคโนยี
หมายถงึโทรศพัท ์โทรทัศน ์พซีแีละอนิเทอรเ์น็ต 

• กอ่นปลายศตวรรษที2่0จะหมายถงึความแตกตา่งผูท้ีเ่ขา้ถงึและไมถ่งึ
โทรศพัท ์แตห่ลงัจากปลายยคุค.ศ.1990เริม่หมายถงึการเขา้ถงึและไมถ่งึ
อนิเทอรเ์น็ตโดยเฉพาะบรอดแบนด ์

• ปกตแิลว้ชอ่งวา่จะเกดิระหวา่งประชากรในเมอืงกบัประชากรในชนบท ผูม้ี
และผูไ้รก้ารศกึษา ผูท้ีฐ่านะทางเศรษฐกจิและสงัคม(socioeconomic)ไม่
เทา่กนั หากเป็นระหวา่งประเทศกจ็ะเป็นประเทศพัฒนาแลว้กบัประเทศทีย่ัง
ไมพ่ัฒนาดา้นอตุสาหกรรม 

• แมน้ในหมูป่ระชากรทีเ่ขา้ถงึเทคโนโลยแีลว้ก็ตาม ชอ่งวา่งดจิทิัลกย็ัง
ปรากฏใหเ้ห็นในรปปูแบบของคอมพวิเตอรส์มรรถนะต า่ ความเร็วการ
เชือ่มตอ่ไรส้ายทีต่ า่ การเชือ่มตอ่ทางสายราคาต า่เชน่การตอ่ผา่นโทรศพัท์
(dial-up)เป็นตน้และการจ ากดัการเขา้ถงึสาระ(content)ทีต่อ้งจา่ยคา่
สมาชกิ 

• การเกดิของเทคโนโลยใีหมเ่ชน่ video on demand, video conferencing 
และ virtual classroom ซึง่ตอ้งการการเขา้ถงึดว้ยแบนดว์ดิธท์ีส่งูและมี
คณุภาพยิง่ท าใหเ้กดิชอ่งวา่งทางแบนดว์ดิธ ์ ขณะทีส่มารท์โฟนก าลงั
เตบิโต ปัญหาราคาของเครือ่ง ขอ้มลูและความซบัซอ้นของการใชง้านและ
ท าธรุกรรมทีม่ตีอ่ผูด้อ้ยโอกาสยิง่ท าใหช้อ่งวา่มากขึน้ไปอกี 

• ในเดอืนมถินุายน พ.ศ.2556 รายงานบรอดแบนโของท าเนยีบไวทเ์ฮา้สบ์ง่
วา่เพยีง 71% ของา้นในสหรัฐอเมรกิาสามารถเขา้ถงึบรอดแบนด็ซึง่ต า่กวา่
ประเทศอืน่ในระดบัGDPเดยีวกนัผูส้นับสนุนการลดชอ่งวา่งดจิทิัลเชือ่วา่มนั
จะชว่ยยกระดบัการอา่นออกเขยีนได(้literacy) ประชาธปิไตย การเปลีย่น
สถานะในสงัคม(social mobility) ความทัด เทยีมทางเศรษฐกจิและการ
เตบิโตของเศรษฐกจิ 

Wikipedia และ http://whatis.techtarget.com/definition/digital-divide) 

 



 อยู่ห่างไกล เดนิทางเขา้ถึงยากล าบาก
โดย เฉพา ะหน ้าฝน  อยู่ ต ามต ะ เข็ บ
ชายแดน 

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขา้ไม่ถึง หรือ มี
ระบบไฟฟ้าแตไ่มเ่สถยีร 

 ใชร้ะบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์
หรอืพลังงานอืน่ๆ ตามความเหมาะสมของ
พืน้ที ่

 ขาดแคลนคร ูครหูนึง่คนสอนหลายวชิา 

 ขาดแคลนอนิเทอรเ์น็ตและระบบไอซที ี

 ไม่มสีัญญาณโทรศัพทม์อืถอื หรอืมเีพยีง
บางบรเิวณเทา่นัน้ 

 อยูใ่กลก้บัชมุชน หมูบ่า้นชายขอบ 

 นักเรยีนเป็นชาวเขา ชนกลุ่มนอ้ย หรอืคน
ไทยทีอ่ยูใ่นพืน้ทีห่า่งไกล 

ชมุชนโรงเรยีนชายขอบ 

ชอ่งวา่งดจิทิลั(Digital Divide) (2/3) 
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โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศศนูก์ารเรยีนรู ้
ชมุชนไทยภเูขตามพระราชด ารสิมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาสยามบรมราชกมุาร ี

   
(2) ตดิต ัง้ระบบโซลาร1์.5Kwattpeakพรอ้มโทรมาตร10

แหง่โดยงบประมาณจากรฐับาลผา่นก.ไอซที(ีราว
214,000 บาท/โรงเรยีน)เร ิม่ทดลองบางแหง่ในปี2559 
 

ศศช. บา้นบราเด 
ศศช. บา้นเลอ้เบะ้ปวา้ค ี
ศศช. บา้นแมป่ะกลาง 
ศศช. บา้นผาอนัใต ้
ศศฃ. บา้นหว้ยเกีย๋งนอ้ย 

 
ชว่ยทดแทน(1)แผงโซลารท์ีเ่ร ิม่หมดอายชุ ารดุรวมทัง้เพิม่
พลงังานใหเ้พยีงพอ(2)ระบบโทรมาตรbuilt-in(3)เอกชน
บ ารงุรกัษา 

ศศช. บา้นเลอะตอ 
ศศช. บา้นเหลา่ปลาท ู
ศศช. บา้นแมล่ะเอาะ 
ศศช. บา้นหว้ยกวา้งใหม ่
ศศช. บา้นหนองอึง่เหนอื 

ชอ่งวา่งดจิทิลั(Digital Divide) (3/3) 



ภาค2: 

เศรษฐกจิและสงัคมดจิทัิล 
 

ศาสตราจารย ์ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ 
22 กรกฎาคม 2559 

หลกัสตูรรัฐบาลอเิล็กทรอนกิสส์ าหรับผูบ้รหิารระดับสงู (รอส.) รุน่ที ่๓ 
(e-Government for Chief Executive Officer Program: e-GCEO) 

รร.เซน็ทาราแกรนด ์เซน็ทรัลเวลิด ์ปทมุวัน 

แนวทางทีE่GAก าหนดใหบ้รรยาย 
“เทคโนโลยสีารสนเทศกบัความเปลีย่นแปลงภายใตแ้ผนพัฒนา
ดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมและแผนพัฒนารัฐบาลดจิทิลัของ
ประเทศไทยทีส่ง่ผลกระทบตอ่การบรหิารราชการแผน่ดนิ” 



4.เศรษฐกจิดจิทิัล:นยิามและโครงสรา้ง 



34 

• ค าวา่ ‘เศรษฐกจิดจิทิัล’มาจากภาษาองักฤษ 'Digital Economy‘ ซึง่เริม่รูจั้กครัง้แรกจาก
หนังสอืขายดทีีส่ดุในค.ศ.1995เขยีนโดย  ดอน แท็ปสก็อต(Don Tapscott)  

• แมน้วา่ค านีจ้ะถกูใชก้นัมาตัง้แตย่คุค.ศ.1990 ก็ตามแตก่็ไมม่นียิามทีเ่ป็นทางการ  
• เศรษฐกจิดจิทิัลมขีอบเขตทีม่ากกวา่ ‘เศรษฐกจิอนิเทอรเ์น็ต(Internet Economy)’ ทีเ่รา

รูจ้ักกนัเพราะจะหมายถงึเศรษฐกจิทีไ่ดร้ับจากอนิเทอรเ์น็ตเทา่นัน้ แตเ่ศรษฐกจิดจิทิลัจะ
ครอบคลมุเศรษฐกจิและสงัคมอนัเนือ่งจากเทคโนโลยสีารสนเทศและสือ่สาร(ICT)อืน่ดว้ย 

• ตวัอยา่งเชน่รัฐบาลออสเตรเลยีนยิาม ‘เศรษฐกจิดจิทิัล’ วา่เป็น  “เครอืขา่ยระดบัโลกของ
กจิกรรมเศรษฐกจิและสงัคมทีเ่กดิขีน้บนเวทขีองการเชือ่มโยงเป็นเครอืขา่ยเชน่การ
เชือ่มโยงอนิเทอรเ์น็ต อปุกรณ์เคลือ่นทีแ่ละเซ็นเซอรเ์ป็นตน้(global network of 
economic and social activities that are enabled by platforms such as the 
Internet, mobile and sensor networks) “ 

(แหลง่ขอ้มลู Wikipedia  และ  http://www.ida.gov.sg/Infocomm-Landscape/Technology/Technology-Roadmap) 

นยิาม 

อปุกรณ์เคลือ่นทีแ่ละบรอดแบนดก์บัการเตบิโตของเศรษฐกจิ 
• การใชเ้ทคโนโลยดีจิทิัลเชน่โทรศพัทม์อืถอืและอนิเทอรเ์น็ตเป็นตน้มสีหสมัพนัธก์บัการ

เตบิโตทางเศรษฐกจิ ธนาคารโลกบง่วา่ทกุครัง้ทีม่กีารเพิม่โทรศพัทม์อืถอืจ านวน10
เครือ่งตอ่ประชากร 100 คนในประเทศทีก่ าลงัพฒันาจะท าให ้GDP ของประเทศนัน้
เพิม่ขึน้ 0.8% 

• ในปีค.ศ.2010การศกึษาโดยEricssonและArthur D. Little พบวา่ GDP เพิม่ขึน้ 1%
เมือ่มกีารเพิม่ขึน้10%ของบรอดแบนด ์ การศกึษานีย้ังบอกอกีวา่มกีารสรา้งงานใหมร่าว 
80 งานทกุครัง้ของการอนุญาตใหเ้ชือ่มโยงใหม ่1000 การเชือ่มโยงบรอดแบนด์
(approximately 80 new jobs are created for every 1,000 new broadband 
connections provided. )  

• การตดิตามประเมนิผลในค.ศ.2011ยังพบผลกระทบทางเศรษฐกจิและสงัคมวา่เมือ่เพิม่
ความเร็วของบรอดแบนดข์ึน้เทา่ตวัจะเพิม่GDPขึน้ 0.3%  หากเทยีบ 0.3%นีก้บัการ
เตบิโตของGDPในประเทศกลุม่OECDจะเทา่กบั US$ 126ลา้นหรอืมากกวา่1/7ของ
อตัราเฉลีย่การเตบิโตของกลุม่ประเทศOECDในทศวรรษทีผ่า่นมา 

(แหลง่ขอ้มลู http://www.ida.gov.sg/Infocomm-Landscape/Technology/Technology-Roadmap) 



เว็บ2.0 
• Wikipedia ซึง่เป็นสารานุกรมออนไลน์
เกดิจากสมมตฐิานทีไ่มน่่าเชือ่วา่การเตมิ
สาระลงไปในสารานุกรมนัน้สามารถกระท า
ไดโ้ดยผูใ้ชเ้ว็บคนใดก็ได ้
 
•เว็บสังคม(social web)ผูใ้ชเ้ตมิสาระดว้ย
ผูใ้ชเ้องเชน่ Facebook, Twitter, 
LinkedIn, Line, YouTube, Instagram,
ฯลฯ 
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ววิฒันาการของเศรษฐกจิดจิทิลั 

เว็บ 1.0 
•เจา้ของเว็บสรา้งเว็บขึน้มา 
•การเพิม่สาระใหมล่งไปบนเว็บไซตข์องตน
ตอ้งกระท าโดยตนเอง 
•ผูใ้ชส้ามารถตอ่เขา้มาใชข้อ้มลูได ้ 

(Traditional) Digital Economy 
หรอื Internet Economy 

Internet on smart phone 



เทคโนโลยผีลกัดนัใหเ้กดิ‘เศรษฐกจิดจิทิลั( Digital Economy)’ 

Source : Infocomm, IDA, Singapore 



แรงบรรจบ(Nexus of Forces)เป็นแนวคดิของบรษัิททีป่รกึษาการท์เนอร ์(Gartner Inc.)
ทีใ่ชอ้ธบิายการเขา้หากนัหรอืบรรจบกนัของเครอืขา่ยสงัคม (social media) อปุกรณ์
มอืถอื(mobility), คลาวด(์cloud computing) และรปูแบบสารสนเทศขอ้มลู
ขนาดใหญ ่(information patterns, big data)ก าลงัท าใหเ้กดิโอกาสใหมท่างธรุกจิ 

แรงบรรจบ(Nexus of Forces) 

http://forwardthinking.pcmag.com/show-reports/316750-gartner-s-top-10-strategic-technology-trends-for-2014 
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“The internet has already 
become the most important 
infrastructure of the world. And 
that’s just the beginning. Soon it 
will also be the infrastructure 
of all infrastructures.”  
(Carl Bildt’ Internet governance enters new era as US 
power ebbs, Bangkok Post, 19/08/2015) 

3rd Infrastructure for 
Innovation and Growth 
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5.ตวัอยา่งววิฒันาการจากเศรษฐกจิอนิเทอรเ์น็ตไปสูเ่ศรษฐกจิดจิทิัล 



http://en.wikipedia.org/wiki/M-Pesa  http://en.wikipedia.org/wiki/Branchless_banking 
http://cs.stanford.edu/people/eroberts/cs181/projects/2010-11/SmartPhones/pt4.html 
http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/safaricom-56-growth-in-m-pesa-revenue 

M-Pesa ท างานอยา่งไร 
• M-Pesa เป็นธนาคารไรส้าขาซึง่หมายความวา่
ไดรั้บการออกแบบเพือ่ใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถ
ท าธรุกรรมไดโ้ดยไมต่อ้งไปทีส่าขา 

• ความส าเร็จอยา่งตอ่เนือ่งของM-Pesaใน
ประเทศคเีนยีเป็นผลมาจากคา่ใชจ้า่ยการ
ใหบ้รกิารต ่าและมปีฏสิมัพันธก์บัธนาคารนอ้ย
มากตัวอยา่งเชน่โอนเงนิ$100จา่ยคา่บรกิาร
เพยีง$1เป็นตน้ 

• ผูป้ระสงคเ์ป็นลกูคา้ตอ้งมมีอืถอืของบรษัิท
Safaricomและหมายเลขบตัรประจ าตวั
ประชาชน(national ID card)กอ่น 

• จากนัน้ตอ้งกรอกขอ้มลูลงทะเบยีนซึง่ขอ้มลูจะ
นอ้ยกวา่ธนาคารปกตมิากเพือ่ความสะดวก 

• หลังลงทะเบยีนแลว้ ลกูคา้แวะไปทีร่า้นตัวแทน
M-Pesaในทอ้งถิน่ของตนเพือ่น าเงนิสดไปฝาก 
หลังฝากแลว้กจ็ะไดรั้บเงนิไซเบอรช์ือ่"e-float" 
ซึง่ใชใ้นการแลกเปลีย่น 

• จากนัน้ลกูคา้สามารถใชS้MSในการแลกเปลีย่น 
“e-float” กบัลกูคา้อืน่ได ้หรอืสามารถรับไปรับ
เงนิสดจากรา้นตัวแทนทีล่กูคา้มอียูใ่นบญัชMี-
Pesa 

• เป็นตัวอยา่งทีด่ขีองการน ากจิกรรมทางการเงนิ
ไปสูป่ระเทศทีใ่ชบ้รกิารธนาคารปกตไิมไ่ด ้

M-Pesa ธนาคารไรส้าขา(branchless banking) 

http://en.wikipedia.org/wiki/M-Pesa
http://en.wikipedia.org/wiki/M-Pesa
http://en.wikipedia.org/wiki/M-Pesa
http://en.wikipedia.org/wiki/Branchless_banking
http://cs.stanford.edu/people/eroberts/cs181/projects/2010-11/SmartPhones/pt4.html
http://cs.stanford.edu/people/eroberts/cs181/projects/2010-11/SmartPhones/pt4.html
http://cs.stanford.edu/people/eroberts/cs181/projects/2010-11/SmartPhones/pt4.html
http://cs.stanford.edu/people/eroberts/cs181/projects/2010-11/SmartPhones/pt4.html
http://cs.stanford.edu/people/eroberts/cs181/projects/2010-11/SmartPhones/pt4.html
http://cs.stanford.edu/people/eroberts/cs181/projects/2010-11/SmartPhones/pt4.html
http://cs.stanford.edu/people/eroberts/cs181/projects/2010-11/SmartPhones/pt4.html
http://cs.stanford.edu/people/eroberts/cs181/projects/2010-11/SmartPhones/pt4.html
http://cs.stanford.edu/people/eroberts/cs181/projects/2010-11/SmartPhones/pt4.html


บรกิารธนาคารผา่นโทรศพัทม์อืถอื 
(Mobile Banking) 

http://bankinnovation.net/2012/10/monitizing-mobile-banking/ 

Mobile cost savings  

เป็นระบบทีใ่ชอ้นุญาตใหล้กูคา้ของธนาคาร 
สามารถท าธรุกรรมบางประเภทผา่น
โทรศพัทม์อืถอืหรอืแท็บเบล็ต(Wikipedia) 

Online Lender Social Finance(SoFi)’s 
Latest Fundraising Implies $4 Billion 
Valuation (WSJ, 19 Aug 2015) 
“…..The fundraising round would make the four-year-old lender 
among the most highly valued “fintech” companies, as financial-
technology firms with aspirations of stealing business from 
traditional banks are known. ..” 

August 3, 2015 

http://www.finextra.com/news/fullstory.aspx?newsitemid=27676 

Bangkok Post 4 Jan 2016 



Lending Club เป็นระบบออนไลนล์กัษณะ marketplaceทีใ่หผู้ป้ระสงคจ์ะกู(้borrowers) 
และผูป้ระสงคใ์หกู้(้investors) เจรจากนั  บรษัิทตอ้งการเปลีย่นจากระบบธนาคารปกตไิปสู่

ระบบกูย้มืทีป่ระสานประโยชนท์ัง้สองฝ่าย  บรษัิทบรหิารทีต่น้ทนุต า่กวา่ธนาคารปกตเิพือ่ใหผู้กู้ ้
จา่ยดอกเบีย้ต า่กวา่และผูใ้หกู้ไ้ดผ้ลตอบแทนทีม่ัน่คง(solid returns) 

https://www.lendingclub.com/ 

2009 
2016 

2011 2010 
2015 

2012 2013 2014 

ธนาคารดจิทิลั 
(Digital Bank) 

ในหนังสอื BANK 3.0 ผูเ้ขยีนชือ่ Brett 
King ไดอ้ธบิายเหตกุารณ์ลา่สดุของ
แนวการเปลีย่นแปลงของระบบบรกิาร
การเงนิ  อนัเนือ่งจาก tablet 
computing ไปจนถงึการใช ้cloud
การเตบิโตอยา่งรวดเร็วของsocial 
media และการผูบ้รโิภคทีไ่มส่นใจ
ธนาคารและไมต่อ้งใชบ้รกิารของ
ธนาคารเลย 

   1Year LENDINGCLUB CORP Chart 



ขา่วเมือ่ 16 เมษายน ค.ศ.2016 
• ธนาคารอะตอมเปิดตว้แอปบน  iPhone  และ iPad — ทางเดยีวทีล่กูคา้จะท าธุรกรรมกบัธนาคารนีไ้ด ้
• ขณะนีแ้อปจะใหก้บัผูท้ีไ่ดส้นใจลงทะเบยีนลว่งหนา้บนเว็บไซตข์องธนาคารเทา่นัน้  ขณะนีบ้นiPhone และ iPad เทา่นัน้ ตอ่ไปจะ

ใชก้บัแอนดรอยดไ์ดด้ว้ย 
• เมือ่ถงึปลายค.ศ.2016 ลกูคา้จะเขา้ถงึบรกิาร fixed savings, current accounts, overdrafts, debit and credit cards, 

instant access savings และresidential mortgages    บนแอปเทา่นัน้   อะตอมจงึเป็นธนาคารทีค่นจะเขา้ถงึไดผ้า่นแอป
เทา่นัน้ เรยีกวา่เป็น ธนาคารแบบยคุใหม ่(neobanks) เปิดตวัในสหราชอาณาจักร  

• ธนาคารลักษณะเดยีวกันนี้คอื ม็อนโด(Mondo), สตารล์งิค(์Starling) และแทนเด็ม(Tandem)  
• ขณะทีท่ัง้3ธนาคารนีย้ังไมไ่ดเ้ปิดตว้ อะตอมซึง่มฐีานอยูท่ีเ่มือ่งเดอรแ์รหม์(Durham)มมีลูคา่ £150 ลา้นหลังจากทีก่ลุม่ธนาคาร

สเปนชือ่ BBVA เขา้รว่มลงทนุ £45 ลา้นเมือ่กนัยายนค.ศ. 2015  
(http://uk.businessinsider.com/atom-bank-launches-in-the-uk-2016-4) 

มารค์ มลุเล็น(Mark Mullen)CEOของธนาคารอะตอม  

• ธนาคารแรกในสหราชอาณาจกัรตัง้ขึน้เพือ่บรกิารผา่นอปุกรณ์
เคลือ่นที(่mobile devices)เทา่นัน้  

• รปูแบบใหมข่องธนาคารทีเ่ขา้ถงึบคุคลโดยตรง 
• ลกูคา้เขา้ถงึไดต้ลอดเวลาผา่นแอปบนมอืถอื 

ธนาคารอะตอม:ธนาคารบนแอปเทา่นัน้ 
(Atom bank : An entire bank on App only) 

หมายเหต ุ
• “App" ยอ่มาจาก"application software“ แอปใดๆนัน้ออกแบบขึน้มาเพือ่ท างานบนอปุกรณ์เคลือ่นที(่mobile devices)เชน่สมารท์

โฟนและแท็บเล็ตคอมพวิเตอร ์ ปกตอิปุกรณ์ดงักลา่วจะขายพรอ้มกบัแอปหลายตว้ตดิตัง้รวมมาดว้ย  เชน่ web browser, email 
client, calendar, mapping program, และ แอปเพือ่ซือ้เพลงหรอืสือ่อืน่หรอืแอปอืน่ อกี 

• แอปเริม่ปรากฏตว้เมือ่ค.ศ.2008 และบรหิารโดยเจา้ของ operating system ของอปุกรณ์เคลือ่นทีนั่น้เชน่  Apple App Store, 
Google Play, Windows Phone Store, และ BlackBerry App World. 

wikipedia 



• นยิาม1:ฟินเทค คอื อตุสาหกรรมการเงนิทีใ่ชเ้ทคโนโลยเีพือ่ท าใหบ้รกิารการเงนิมปีระสทิธภิาพมากขึน้ บรษัิทเหลา่นี้
ปกตจิะเป็นบรษัิทเกดิใหม ่(startups)ทีพ่ยายามลดการเป็นตวักลาง(disintermediate)ของระบบการเงนิทีม่มีากอ่น
(incumbent) และทา้ทายบรษัิทหรอืองคก์รดัง้เดมิทีไ่มใ่ครพ่ึง่พาซอฟตแ์วร ์(wikipedia) 

• นยิาม2: ฟินเทค หมายถงึบรษัิทเกดิใหมท่ีใ่ชเ้ทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลง(disrupt)ระบบหรอืบรษัิททีท่ าธรุกจิการเงนิ 
เดมิเชน่การจา่ยเงนิผา่นมอืถอื(mobile payments),การโอนเงนิ( money transfers), การกูเ้งนิ(loans), การระดมทนุ
(fundraising)หรอืแมแ้ตการบรกิารสนิทรัพย(์asset management) (https://www.hottopics.ht/stories/finance/what-is-

fintech-and-why-it-matters/) 

บรษัิทการเงนิ “ฟินเทค” (จากภาษาองักฤษ Fintech ซึง่ยอ่จากFinancial Technology) 

Growth in Fintech Investment Fastest in European 
Market, according to Accenture Study 

 ลอนดอน; 26 มนีาคม ค.ศ. 2015 –การลงทนุ
เสีย่งทั่วโลกในฟินเทคเพิม่ขึน้สามเทา่จาก $4.05 พันลา้นใน
ค.ศ. 2013 เป็น $12.2 พันลา้นใน ค.ศ.2014 ยโุรปนับเป็น
กลุม่ทีเ่ตบิโตเร็วทีส่ดุในโลก ทัง้นีเ้ป็นรายงานของบรษัิท แอ็ส
เซน็เจอร(์Accenture )  
 ขณะทีส่หรัฐยังมสีดัสว่นการลงทนุในฟินเทค
มากกวา่ใคร แตย่โุรปมอีตัราการเตบิโตสงูสดุเพิม่ขึน้215% 
เป็น$1.48 พันลา้นในค.ศ. 2014 ล าพังสหราชอาณาจักรและ
ไอรแ์ลนดเ์ทา่นัน้ก็มสีดัสว่นมากกวา่2/5 (42%)ของยโุรป
ทัง้หมด  การลงทนุในยา่นนีข้องโลกเพิม่ขึน้จาก $264 ลา้น
ในค.ศ. 2013 ไปเป็น $623 ลา้นในค.ศ.  2014. 
(https://newsroom.accenture.com/industries/financial-services/growth-in-
fintech-investment-fastest-in-european-market-according-to-accenture-
study.htm) 



• กระเป๋ากเูกลิหรอืนยิมเรยีกทับศพัทว์า่กเูกลิว็อลเล็ตเป็นบรกิารจา่ยเงนิแบบตว้ตอ่ตวั( a peer-to-peer payments 
service) พัฒนาขึน้โดยกเูกลิ  บคุคลทั่วไปสามารถสง่หรอืรับเงนิผา่นอปุกรณ์เคลือ่นทีห่รอือมพวิเตอรต์ัง้โตะ๊โดย
ปราศจากคา่ใชจ้า่ยทัง้ผูส้ง่และผูรั้บ 

• เมือ่ตอ้งการสง่เงนิ ผูใ้ชบ้รกิารกเูกลิวอลเล็ตจะป้อน ทีอ่ยูอ่เีมลห์รอืเบอรโ์ทรศพัทข์องผูรั้บ  ผูรั้บจะตอ้งเชือ่มตอ่เบอร์
โทรศพัทห์รอืทีอ่ยูอ่เีมลก์บับญัชใีนธนาคารเพือ่เขา้ถงึเงนิทีส่ง่มานี ้ หากผูรั้บมกีเูกลิวอลเล็ตอยูแ่ลว้เงนินีก้็จะสง่เขา้ไปยัง
บญัชดีงักลา่วโดยตรง  

• ผูใ้ชบ้รกิารสามารถเชือ่มโยงกบับญัชธีนาคารในสหรัฐอเมรกิารได2้บญัชเีมือ่ตอนสรา้งบญัชกีเูกลิวอลเล็ต  เงนิทีไ่ดร้ับจะ
อยูใ่นGoogle Wallet Balance จนกวา่ผูใ้ชต้ดัสนิใจจะสง่ไปยังบญัชธีนาคารของตน 

• แอปของกเูกลิวอลเล็ตจะไดฟ้รจีาก Google Play หรอื App Store หลงัจากดาวนโ์หลดแอปแลว้ ผูใ้ชจ้ะป้อนเลข4หลกั
ซึง่เป็นpersonal identification number (PIN)เพือ่ท าธรุกรรมในกเูกลิวอลเล็ต   PINนีใ้ชต้รวจสอบเพือ่ยนืยนัการเขา้ถงึ  
Wallet app ทีอ่ยูบ่นอปุกรณ์เคลือ่นทีข่องผูใ้ชเ้อง  

• กเูกลิวอลเล็ตสามารถใชผ้า่น Google Wallet app, Gmail และ Google Wallet Card. แอปท างานบนแอ็นดรอยด ์
(Android 4.0 และสงูกวา่) และ อปุกรณ์ทีใ่ช ้iOS( iOS 7.0 และสงูกวา่) 

• ขณะทีร่ายไดข้องกเูกลิมไิดม้าจาก Wallet ecosystem (the web service, app, and the Wallet Card) แตผ่ลติภัณฑน์ี้
ก็เป็นสว่นหนึง่ของกลุม่สนิคา้พาณชิยอ์เิล็กทรอนกิสท์ีใ่หญก่วา่กลา่วคอืAndroid Payซึง่รวมคา่loyaltyและ คา่
promotions จากธรุกจิอืน่ 

กระเป๋ากเูกลิ Google Wallet 



• ทรานสเ์ฟอรไ์วสเ์ป็นบรษัิททีพั่ฒนาในประเทศเอสโตเนยีและมี
ฐานการเปิดใหบ้รกิารโอนเงนิแบบตวัตอ่ตว้(peer-to-peer 
money transfer service)เมือ่มกราคมค.ศ.2011 จาก
ส านักงานใหญใ่นกรงุลอนดอนและส านักงานในทาลลนิน์
(Tallinn)เมอืงหลวงของเอสโตเนยีและนวิยอรค์  

• มากกวา่ £3 พันลา้นไดรั้บการโอนผา่นทรานสเ์ฟอรไ์วสซ์ ึง่
ใหบ้รกิารมากกวา่ 300 สกลุของเงนิตราระหวา่งประเทศทัว่โลก 

• หากมองจากผูรั้บบรกิารแลว้ดเูสมอืนเงนิไดรั้บการโอนขา้ม
ประเทศไมต่า่งจากบรกิารอืน่ปกตทิีม่ากอ่นนานแลว้ :  ลกูคา้
เลอืกผูรั้บเงนิและสกลุเงนิตราทีต่อ้งการโอน  เงนิก็จะตดัมา
จากบญัชลีกูคา้ บรษัิททีบ่รกิารการโอนคดิคา่บรกิารจากนัน้ไม่
ชา้ผูรั้บก็จะไดรั้บเงนิในสกลุทีผู่โ้อนเลอืกไวแ้ลว้ 

• ความแตกตา่งของทรานสเ์ฟอรไ์วสจ์ะอยูท่ีเ่สน้ทางการจา่ยเงนิ 
แทนทีจ่ะโอนเงนิผูต้อ้งการโอนไปยังผูรั้บโดยตรง มันจะเปลีย่น
เสน้ทางไปยังผูรั้บในทศิทีต่รงกนัขา้มดว้ยเงนิทีเ่ทา่กัน (จาก 
x_germany ไปยัง a_germany ) ท านองเดยีวกนัผูรั้บจะไดรั้บ
เงนิซึง่ไมใ่ชจ้ากผูส้ง่ทีเ่ร ิม่ตน้การสง่แตจ่ากผูส้ง่อืน่ดว้ยจ านวน
เงนิทีเ่ทา่กนั (จากy_indiaไปยังb_india) กระบวนการนีจ้ะ
หลกีเลีย่งคา่ใชจ้า่ยการแลกเปลีย่นสกลุเงนิและคา่สง่ขา้ม
ประเทศทีแ่พง 
 • ในค.ศ. 2012 บรษัิทคดิคา่บรกิาร €1—ในค.ศ. 2015 เพิม่เป็น 
€2, £2, $3 ฯลฯ (ขึน้กบัสกลุเงนิทีโ่อน)—หรอื 0.5% แลง้แต่
วา่อนัไหนมากกวา่ในคา่เงนิสกลุนัน้หรอืเทยีบเทา่สกลุเงนิของ
ลกูคา้  การโอนเงนิผา่นธนาคารปกตขิองสหราชอาณาจักรจะมี
คา่บรกิารทีส่งูกวา่มากหรอืตอ้งมจี านวนต า่สดุทีจ่ะโอนท าให ้
การแขง่ขนัดอ้ยกวา่ 

• ระบบของทรานสเ์ฟอรไ์วสเ์ทยีบไดก้ับระบบโอนเงนิฮาวาลา
(halawa) 
 

ระบบโอนเงนิระหวา่งประเทศ  
“ทรานสเ์ฟอรไ์วส(์Transferwise)”  



• ส าหรับการผูบ้ญัชสีามารถใชเ้ลขทีบ่ตัรประชาชน 1 หมายเลขเพือ่ผกูกบับญัชธีนาคารไดเ้พยีงบญัชเีดยีว และส าหรับผูท้ีม่ ี
หลายบญัชธีนาคาร สามารถใชเ้บอรโ์ทรศพัทม์าผกูกบับญัชธีนาคารได ้1 เบอรต์อ่ 1 บญัชธีนาคาร สงูสดุได ้3 เบอร ์
ดงันัน้เทา่กบัวา่ผกูบญัชไีดส้งูสดุ 4 บญัช ีและเบอรโ์ทรศพัทนั์น้ตอ้งไมเ่คยใชผ้กูกบับญัชใีดมากอ่น แตถ่า้ตอ้งการ
เปลีย่นแปลงการผกูบญัชกี็สามารถตดิตอ่ทางธนาคารเพือ่เปลีย่นแปลงการท ารายการไดเ้ลย 

• คา่ธรรมเนยีมของการใชบ้รกิารพรอ้มเพย ์
 ท ารายการโอนเงนิไมเ่กนิ 5,000 บาท ไมค่ดิคา่ธรรมเนยีม 
 ท ารายการโอนเงนิมากกวา่ 5,000 – 30,000 บาท คา่ธรรมเนยีมไมเ่กนิ 2 บาทตอ่รายการ 
 ท ารายการโอนเงนิมากกวา่ 30,000 – 100,000 บาท คา่ธรรมเนยีมไมเ่กนิ 5 บาทตอ่รายการ 
 ท ารายการโอนเงนิมากกวา่ 100,000 บาทขึน้ไป คดิคา่ธรรมเนยีมไมเ่กนิ 10 บาทตอ่รายการ 

• บรกิารพรอ้มเพย ์จะเปิดใหล้งทะเบยีนกบัทกุธนาคารตัง้แต ่15 กรกฎาคมนี ้เป็นตน้ไป โดยจะมธีนาคารบางแหง่เปิด
ลงทะเบยีนลว่งหนา้ (Pre-register) ในวันที ่1-14 กรกฎาคมนี(้แหลง่ขอ้มลู: Manager) 

• พรอ้มเพย ์หรอื PromptPay เป็นการพัฒนาบรกิารรับเงนิและโอนเงนิรปูแบบ
ใหม ่ดว้ยความรว่มมอืระหวา่งธนาคาร และสอดคลอ้งกบัแนวทางของรัฐบาล
เกีย่วกบัระบบการช าระเงนิแบบอเิล็กทรอนกิสแ์หง่ชาต ิโดยการโอนเงนิผา่น
บรกิารพรอ้มเพยท์ าไดง้่ายขึน้ เพยีงทราบหมายเลขโทรศพัทห์รอืเลขบตัร
ประจ าตวัประชาชนของผูร้ับเงนิ ก็สามารถโอนเงนิไดท้นัท ีไมต่อ้ง
จ าเป็นตอ้งทราบเลขทีบ่ญัชธีนาคาร 

พรอ้มเพยห์รอื PromptPay 

ธนาคารกสกิรไทยเตรยีมทบทวนการใชค้ าพดูในเงือ่นไขบรกิารพรอ้มเพยใ์หช้ดัเจนยิง่ข ึน้ เพือ่ไมใ่หล้กูคา้กงัวล 
ย า้บรกิารมคีวามปลอดภยั(โพสตท์เูดย ์4 กค 59) 
• ส าหรับแนวทางการใหบ้รกิารของธนาคารพาณชิย ์และนโยบายของธนาคารแหง่ประเทศไทย ทีถ่อืปฏบิตันัิน้ ในกรณีที่

ลกูคา้ไดรั้บความเสยีหาย อนัเกดิจากความผดิพลาดหรอืบกพรอ่งในการใหบ้รกิารของธนาคาร ทางธนาคารพาณชิยม์ี
หนา้ทีจ่ะตอ้งผูรั้บผดิชอบดแูลความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ 

Apisak push for data act green light(Bangkok Post 20 July 2016) 
Mr. Apisak wants the draft, in the queue for deliberation by the NLA, to come into force this year to build up public confidence in 
using PromptPay, an electronic money transfer and payment service under the national e-payment system. 
Former Constitution Drafting Committee chairman Borwonsak Uwanno recently raised concerns over PromptPay due to the 
potential of personal information breaches through  linking of ID card numbers with bank accounts. His comments have 
triggered public worries over he issue. 



• KBTG ยอ่มาจาก KASIKORN Business – Technology 
Group หรอื บรษัิท กสกิร บซิเินส-เทคโนโลย ีกรุ๊ป เป็น
บรษัิทใหมท่ีต่ัง้โดยธนาคารกสกิรไทย สิง่ทีอ่งคก์รใหมน่ี้
มุง่ท าคอื คดิคน้นวัตกรรม รว่มพันธมติรทางเทคโนโลย ี
และจับมอื FinTech และ Tech Startup สรา้งนวัตกรรม
ทางการเงนิรองรับดจิทิลั แบงกิง้ทีโ่ตกา้วกระโดด ดว้ย
งบประมาณปีละ 5,000 ลา้น ส าหรับพัฒนาดา้นนวตักรรม
โดยเฉพาะ(http://techsauce.co/news/kbtg-opening/) 

การตืน่ตวัของธนาคารในประเทศไทย 

SCB Innovation Center" เป็นจดุเริม่ตน้ของการบม่เพาะ
ไอเดยีใหก้า้วสู ่“นวัตกรรม” ม ีCo-Working Space ส าหรับ
พนักงาน และ Startups  รองรับการสรา้งนวัตกรรมทา่มกลาง
กระแสความแรงของ Fintech ย ้าความเป็นผูน้ าทางดา้น 
Innovation และ Digital Experience ของ SCB ดว้ยการ
สรา้ง Innovation Center ขึน้เป็นแหง่แรก 

Bangkok Post 18 July 2016 



• อเูบอรเ์ป็นบรษัิทออไลนข์า้มชาตดิา้นการขนสง่ของอเมรกิามสี านักงานใหญท่ีซ่านฟรานซสิโก แคลฟิอรเ์นยี  บรษัิท
พัฒนาท าการตลาดและบรหิาอเูบอรโ์มไบลแ์อปซึง่ผูบ้รโิภคสามารถเสนอวา่จะเดนิทางจากไนไปไหนผา่นสมารท์โฟน 
จากนัน้แอปจะบอกผูข้บัรถของอเูบอรท์ีข่บัรถของตนเองใหไ้ปใหบ้รกิาร  

• เมือ่พฤษภาคมค.ศ. 2016 การบรกิารมมีากกวา่ 66 ประเทศและ 449 เมอืงทั่วโลก 
• อเูบอรเ์ริม่จากการกอ่ตัง้ "UberCab" โดย Travis Kalanick และ Garrett Camp ในค.ศ. 2009 จากนัน้แอปก็เผยแพร่

ในเดอืนมถินุายนปีนัน้ ในค.ศ. 2012 เริม่ขยายไปสูน่านาชาต ิ 
• ตอนปลายค.ศ.2015 มกีารประเมนิวา่อเูบอรม์มีลูคา่ $62.5 พันลา้น  
• ความถกูตอ้งตามกฎหมายเป็นปัญหาทีอ่เูบอรป์ระสบในประเทศตา่งๆและจากบรษัิทแท็กซปีกต ิ อเูบอรไ์ดร้ับการ

กลา่วหาวา่ใชค้นขบัทีม่ไิดรั้บใบอนุญาตใหข้บัแท็กซจีงึไมป่ลอดภัย 

อเูบอร(์Uber) 

wikipedia 



• แอรบ์เีอ็นบเีป็นบรกิารออนไลนล์ักษณะตลาด(marketplace)ทีอ่นุญาตใหค้นเขา้มาแจง้
รายการ คน้หาและใหเ้ชา่บา้นทีว่า่งโดยคดิคา่บรกิาร มันมมีากกวา่ 1,500,000 รายการที่
แจง้ไวใ้น 34,000 เมอืงใน 191 ประเทศ  

• แอรบ์เีอ็นบมีลีักษณะตลาดตนตอ่ตน (peer-to-peer)ในการบรกิารทีพั่กอาศัยซึง่
เชือ่มโยงเจา้ของสถานที(่vendors of rooms/accommodations)กับผูเ้ดนิทางผา่น
เว็บไซต ์ 

• แอรบ์เีอ็นบที าใหเ้กดิธรุกรรมระหวา่งทัง้สองฝ่ายโยคดิ ‘คา่บรกิาร’โดยทีต่นเองมไิดเ้ป็น
เจา้ของหอ้งทีพั่กอาศัยเลย   

• ธรุกจิแบบใหมน่ีท้ าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง(disrupt)อตุสาหกรรมบรกิารทีม่อียูเ่ดมิโดย
การสรา้งแหลง่อปุทานและพึง่พาเนือ้หาบรรยายบนเว็บไซตจ์ากผูใ้หบ้รกิารในการพัฒนา
คณุภาพและการประเมนิตนเองหรอืผูท้ีบ่รหิารแทนเจา้ของทีพั่ก 

• ความมั่นคงและปลอดภัยของทีพั่กไมไ่ดต้รวจสอบโดยแอรบ์เีอ็นบสีม า่เสมอจงึขึน้อยูก่ับผู ้
เดนิทางทีจ่ะเลอืกบนพืน้ฐานขอ้มลูทีเ่ผยแพรก่ัน 

• มันตา่งจากโรงแรมปกตทิีแ่อรบ์เีอ็นบมีไิดข้ยายธรุกจิจ านวนสถาน(inventory)ทีแ่ตจ่ะเพิม่
จ านวนจ านวนเจา้ของทีพั่กและผูเ้ดนิทางและจับคูก่ันใหไ้ดม้ากกวา่  

แอรบ์เีอ็นบ(ีAirbnb) 

wikipedia 



นยิาม ของบรษัิทเริม่ตน้(Startup) 

• บรษัิทเริม่ตน้หรอืนยิมทบัศัพทว์า่ “สตารท์อพั
(startup)” จะหมายถงึบรษัิทหรอืหุน้สว่นหรอื
องคก์รทีอ่อกแบบส าหรับการพัฒนาทีส่ามารถ
ขยายผลเป็นรปูแบบธรุกจิไดร้วดเร็ว  

• บอ่ยครัง้ทีบ่รษัิทสตารท์อัพจะอาศยัเทคโนโลยทีี่
กา้วหนา้เชน่อนิเทอรเ์น็ต การสือ่สาร หุน่ยนต ์
ฯลฯ  

• บรษัิทเหลา่นีโ้ดยทัว่ไปจะเกีย่วขอ้งกับกับการ
ออกแบบและด าเนนิการกระบวนอยา่งมนีวตักรรม
ทางการพัฒนา การตรวจสอบ(validation)และ
การวจัิยเชงิตลาดเป้าหมาย 

• ค าวา่สตารท์อพัเริม่รูจ้ักระดับนานาชาตยิคุ “ฟอง
สบูด็่อทคอม (dot-com bubble)” เมือ่
บรษัิทด็อทคอมจ านวนมากเกดิขึน้  

Startup development phase 

wikipedia 

NB:90% Of Startups Fail: Here's What You Need To Know About The 10% 
(http://www.forbes.com/) 



ตวัอยา่ง Startup disruptors 

New  entrant Disrupting How 

UBER Traditional taxi cabs Uber own no cars it simply uses an innovative software model to connect frelance drivers who need a ride

AirBnB Hotel Industry AirBnB is the biggest hotlle brand in the world. It is a pltform that connect people with spare rooms with 

people looking for an interesting place to stay and take a fee on the transaction, all without owning any real 

estate

WhatsApp Telco companies/ WhatsApp provides a cheaper but mor feature rich, cross platform MMS experience

SMS

Skype Telco companies/ Skype offers a free way to spaek to people around the world on video

international roaming

Spotify Traditional Offering unlimited music on demand for a monthly subscription(or the cost of a single CD)
music industry

Netfix Movie rental Provides a platform via the internet to watch the latest movies or series, as well as their own exclusive series

shops and fro a smaller fee than cable networks and rental shops

cable TV
Source: Bye Bye Banks 

• Disruptive innovationหมายถงึนวัตกรรมทีเ่กดิการเปลีย่นแปลงอยา่งพลกิผนัตอ่ธรุกจิเดมิเราอาจเรยีกวา่ “นวัตกรรมพลกิ
ผัน” ก็อาจไดเ้พราะสรา้งตลาดใหมแ่ละเครอืขา่ยมลูคา่ทีไ่ปกระทบตลาดเดมิและเครอืขา่ยมลูคา่อยา่งแรงจนแทนทีผู่น้ า
การตลาดและพันธมติรเดมิ 

• นวัตกรรมไมอ่าจสรา้งความพลกิผันไดท้กุนวตักรรม แมน้วา่จะเป็นการปฏวิตกิ็ตาม ตว้อยา่งเชน่รถยนตไ์มใ่ชน่วตักรรมพลกิ
ผันเพราะรถยนตย์คุแรกจะแพงจนมไิดพ้ลกิผันตลาดของรถมา้  ตลาดยังคงเหมอืนเดมิจนกระทัง่เกดิรถยนตฟ์อรด์ราคาถกู
รุน่ ท ี(Ford Model T) ในค.ศ. 1908 การผลติรถยนตป์รมิาณสงู(mass-produced automobile)เป็นนวตักรรมพลกิผัน
เพราะมนัไปเปลีย่นตลาดขนสง่อยา่งพลกิผันขณะที3่0ปีกอ่นหนา้นัน้มไิดเ้กดิขึน้อยา่งนี้ 

• นวัตกรรมพลกิผันมกัจะเกดิจากบคุคลภายนอก กระบวนการพลกิผันอาจใชเ้วาลพฒันานานกวา่กระบวนการปกตแิละความ
เสีย่งก็สงูกวา่ววิฒันาการแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไปของนวัตกรรมอืน่ แตเ่มือ่พัฒนาน าไปใชใ้นตลาดมนัจะประสบความส าเร็จใน
การแทรกเขา้ไปในตลาดไดเ้ร็วและสง่ผลกระทบสงูมากตอ่ตลาดทีม่อียูเ่ดมิ 

นวัตกรรมพลกิผัน(Disruptive innovation) 

ตัวอยา่งของ บรษัิทสตารท์อพัทีพ่ลกิผันตลาด( Startup disruptors) 



• StockRadar แอปวเิคราะหห์าหุน้เด็ด  
• FlowAccount โปรแกรมบญัชสี าหรับ SME  
• Jitta เครือ่งมอืวเิคราะหห์ุน้ 
• Omise บรกิาร Payment Solution  

Fintech Startup ในประเทศไทย 

http://marketeer.co.th/2016/03/startup-thai-era-0316/ 
http://techsauce.co/news/7-trends-thai-tech-startup-2015-by-techsauce/ 

Tech startups see funding influx  
(Bangkok Post, 19 July) 

Mr Ruangroj, who is also the fund manager for 500 
TukTuks, a Thailand-focused micro-fund spun off by US-
based venture capital firm 500 Startups, said Thailand is 
expected to attract investment expected to attract 
investment of US$100 million from both local and foreign 
venture capital funds this year, up from $60 million in 2015 

http://marketeer.co.th/2016/03/startup-thai-era-0316/
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Startup Thailand 2016, 28 เมษายน-1 พฤษภาคม 2559, ศนูยป์ระชมุแหง่ชาตสิริกิติ ิ ์ 

Thailand Government schemes for startups 2016 
to support startup 
• รัฐสนับสนุนการรว่มมอืกบัภาคเอกชน 
• เปลยีนรปูแบบการท างานทีจ่ะสนองตอ่การเตบิโตของกลุม่

สตารท์อพั 
• ปลดพันธนาการขอ้จ ากดัในอดตีทีปั่จจบุนัความคดิแปลงไป

เป็นทนุและการรับประกนั 
• สรา้งสิง่แวดลอ้มทีเ่หมาะตอ่ธรุกจิสตารท์อพั 
• การแกไ้ขกฎหมายความมัน่คงของธรุกจิ(Business 

Security Act) 
• เปลีย่นระบบการศกึษาทีต่อบรับตอ่การเรง่ใหเ้กดิสตารท์อพั 

Private sector need to step up for startups 
“รัฐบาลไดใ้หโ้อกาสแกเ่ราผา่นการสรา้งแรงจงูใจ สิง่นีท้ าใหย้กระดบัสตารท์
อพัใหเ้ป็นทีรู่จ้ักในวงการธรุกจิของประเทศไทย” เป็นค ากลา่วของแม็กซ ์กอ่
ตระกลู(Max Kortrakul) โฆษกของสมาคมเทคสตารท์อัพของประเทศไทย
(Thailand Tech Startup Association),ฃซึง่ท าหนา้ทีป่ระสานระหวา่งทัง้
นอกปและในวงการอตุสาหกรรมสตารท์อัพ  
“แรงจงูใจไดม้อบมาแลว้และกองทนุใหมก่ าลังจัดตัง้ขึน้ซ ึง่จะดงึดดูทัง้ผูล้งทนุ
นอกและในประเทศ ขณะเดยีวกนัธนาคารก็ก าลังมองหานวัตกรรมซึง่เป็นการ
ใหโ้อกาสทีม่ากขึน้ของสตารท์อัพในประเทศไทย” แม็กซก์ลา่ว 
อยา่งไรก็ดสีมาคมอยากเห็นขัน้ตอนตอ่ไปวา่บรษัิทขนาดใหญไ่ดเ้ขามา
เกีย่วขอ้งกบัการสรา้งทรัพยากรมนุษยใ์นอตุสาหกรรมสตารท์อพ้ 

http://www.thailand-business-news.com/tech/52850-thailand-government-schemes-for-startups-2016.html 



90% Of Startups Fail: Here's What You Need To Know About The 10% 
Neil Patel, Forbes 16 January 2015 

How many startups fail? 
• 9จาก10 สตรท์อพัจะลม้เหลว สิง่นีเ้ป็นความจรงิทีย่ากและเยอืกเย็นแตห่ากรูจั้กเรยีนรูก้็จะชว่ยในอนาคต   

ผูป้ระกอบการอาจตอ้งการเขยีนการวเิคราะหห์ลงัความลม้เหลวกอ่นจะเริม่ตน้ธรุกจิใหม่ 
• ท าไม? เพราะวา่ผูป้ระกอบการทีเ่ลง็ผลเลศิตอ้งไดร้ับความจรงิเป็นครัง้คราว สถติเิชน่นีม้ไิดป้ระสงคจ์ะบัน่ทอน

ผูป้ระกอบการแตต่อ้งการใหท้ างานอยา่งฉลาดและหนักขึน้  

Don’t kill South-east Asia’s tech boom with kindness-Bloomberg Editor (15 July 2016)  

(http://www.themalaymailonline.com/opinion/bloomberg/article/dont-kill-south-east-asias-tech-boom-with-kindness-bloomberg-editors) 

• ไมว่า่จะวัดดว้ยอะไรประเทศในเอเซยีตะวนัออกเฉยีงใต ้เป็นแนวหนา้ทีต่ืน่เตน้ส าหรับธรุกจิเทคโนโลย ี มนัเป็นยา่นที่
เตบิโตของโลกทีต่ลาดออนไลนเ์ตบิโตอยา่งรวดเร็ว ราว 70%ของประชากรอายตุ า่กวา่ 40 การเตบิโตของเศรษฐกจิ
คลอ่งแคลว่ สมารท์โฟนขายอยา่งพรั่งพรู  

• ดงันัน้จงึเป็ทีเ่ขา้ใจวา่ท าไมรัฐบาลในภมูภิาคนีจ้งึสรา้งกองทนุขึน้มาเพือ่ลงทนุในสตารท์อพัของประเทศตนเพือ่หวงัทีจ่ะ
เป็นศนูยก์ลางของเทคโนโลยใีหม ่ ประเทศไทยก็เป็นหนึง่ในเหลา่นีท้ีส่นับสนุนถงึUS$570 ลา้น (RM2.24 พันลา้น)เพือ่
สรา้งสตารท์อพัจ านวน 10,000 รายใหไ้ดใ้นปีค.ศ. 2018 ความพยายามนีท้ะเยอทะยาน ประสงคด์แีตผ่ดิทาง  

• ดว้ยเหตนุีจ้ะเป็นการดกีวา่ทีจ่ะปลอ่ยใหต้ลาดตดัสนิเองวา่การลงทนุควรไปลงตรงไหน ในเอเชยีตะวนัตกเฉยีงใตก้็มี
กลไกนีอ้ยูแ่ลว้ บรษัิทกองทนุเสีย่ง(venture capital firms)ในภมูภิาคนีไ้ดล้งทนุเพิม่ช ึน้ถงึ127%ตัง้แตค่.ศ.2010 จนถงึ
US$1.1 พันลา้นในปีทีแ่ลว้ สตารท์อพัราว 7,000 บรษัิทปรากฏขึน้ ตวัอยา่งเชน่ Tokopedia(ตลาดออนไลนส์ าหรับเปิด
บรษัิทคา้ขาย) ในอนิโดนเีซยีเจรญิเตบิโตกา้วหนา้ กรณีอืน่ยังไมช่ดัเจน แตก่็ไมเ่ป็นไรเพราะการลงทนุนีจ้งึเรยีกวา่ ‘ทนุ
เสีย่ง(venture capital)’ 

• ส าหรับเอเซยีตะวันออกเฉยีงใตบ้างทสีิง่ทีส่ าคญัคอืการพฒันาการเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ต  ประเทศสว่นใหญใ่นภมูภิาคนี้
เครอืขา่ยยังลา้หลงัอตัราเร็วเฉลีย่ของโลก ประชากรจ านวนมากยังไมไ่ดต้อ่เชือ่มกบัเครอืขา่ยเลย การลงทนุในบรอด
แบนดจ์ะชว่ยยกระดบัผูป้ระกอบการ ขยายการคา้ขายและเชือ่มตอ่ไปยงัคนท างานทีฉ่ลาด  มนัยังชว่บปลดปลอ่ยความ
สรา้วสรรค:์ในไมก่ีปี่ทีผ่า่นมามสี ิง่ประดษิฐท์ีช่าญฉลาด — จากระบบจา่ยเงนิผา่นอปุกรณืเคลือ่นที(่ mobile-payment 
systems )ระบบไฟฟ้าไมโครกรดิและอปุกรณืการแพทย ์— เตบิโตในบรเิวณทีค่นเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตแตใ่ชเ้งนิไมม่าก 



Thailand 4.0 Driven 
by Industry 4.0 

Source: Suvit Maesincee and  Thaweesak Koanantakool  

• “ประยทุธ”์ ลยุพัฒนาประเทศสูย่คุ “ไทยแลนด ์4.0” ใหห้ลดุพน้จากกับดกัประเทศรายไดป้านกลางอยา่ง
แทจ้รงิ สรา้งความเขม้แข็งใหป้ระชาชน โดยตอ้งสอดรับ “ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี”  

• Thailand 1.0 ประเทศไทยเป็นสงัคมเกษตรกรรมใชแ้รงงานอยา่งเดยีว Thailand 2.0 เริม่มภีาคอตุสาหกรรม
เขา้มา เอาเครือ่งจักรมาชว่ยงานเกษตรกรหรอืแรงงาน Thailand 3.0 ไปสูก่ารมอีตุสาหกรรมหนัก ฉะนัน้เรา
ตอ้งกา้วไปสู ่4.0 ใหไ้ด(้แหลง่ขอ้มลู:คนืความสขุใหค้นในชาต ิManager 22/4/2559) 



6.แรงผลักดนัจากววิัฒนาการของเทคโนโลย ี



สมารท์โฟน:อปุกรณ์สือ่ยอดนยิม 
• ปัจจบุนัเวลาในการใชส้มารท์โฟนมาก กวา่

โทรทัศนแ์ละคอมพวิเตอรใ์นแทบทกุ
ประเทศตัง้แตอ่นิโดนเีซยีจนถงึอติาล ี

• สมารท์โฟนไดก้ลายเป็นอปุกรณ์ทางสือ่ที่
คนเรานยิมใชห้รอืน่ันคอืใหเ้วลามากกวา่
อปุกรณ์สือ่อืน่ใด 

(http://blog.pv.com/blog/the-global-cloud-perspective-1-an-introduction) 

The Economist, 28 Feb. 2015 
• สมารท์โฟนกลายเป็นอปุกรณ์ขายเร็วทีส่ดุใน
ประวัตศิาสตรช์นะโทรศพัทม์อืถอืธรรมดาทีเ่กดิ
มากอ่น ขายมากกวา่พซีถีงึ 4 ตอ่ 1  

• ปัจจบุนัครึง่หนึง่ของประชากรผูใ้หญจ่ะเป็น
เจา้ของสมารท์โฟนและเชือ่วา่ในค.ศ.2020จะ
ถงึ80%ของประชากรดงักลา่ว 

• คนอเมรกินัโดยเฉลีย่จะใชส้มารท์โฟนมากกวา่ 
2ชัว่โมงตอ่วนัทกุวนั  

• วัยรุน่องักฤษบอกวา่สมารท์โฟนเป็นอปุกรณ์ที่
เขาตอ้งการใชม้ากทีส่ดุและมากกวา่จะโทรทศัน ์
พซีแีละเครือ่ง เลน่เกม 

• ราว 80% ของผูใ้ชจ้ะตรวจขอ้มลู ขา่วและ
บรกิารอืน่ภายใน15นาทีท่ีต่ ืน่ข ึน้มา  

http://www.emarketer.com/Article/Mobile-Continues-Steal-Share-of-US-Adults-Daily-Time-Spent-with-Media/1010782 

• ตามรายงานของeMarketerพบวา่ในปีค.ศ.2013 สดัสว่นการใชส้ือ่
ดจิทิลัในหมูผู่ใ้หญ(่อาย1ุ8ปีขึน้ไป)สหรัฐอเมรกิาในแตล่ะวันมากกวา่
โทรทศันเ์ป็นครัง้แรก —โดยมมีอืถอืเป็นตวัขับเคลือ่นส าคัญ 

• ในปีนี(้ค.ศ.2014)แนวโนม้ก็จะยังตอ่เนื่องอยา่งเดมิโดยอัตราการ
เตบิโตของมอืถอืยังสงูกวา่สือ่อืน่ใด 



Australian Government  
Social Media 

Response to Thai Red  Cross   
Social Media During Thai Floods 

Social Media in Social Unrest 

The average smartphone user in Thailand checks 
the devise176 times a day- with Line, Facebook and 
games the most popular and frequently used, 
according to the Digital Life Survey. 

Line, Facebook top smartphone use 
(Bangkok Post, 21 Aug 2015) 

Social media players eye B8bn local online market 
(Bangkok Post, 25 Aug 2015) 
 
Global social networking and internet players Line, Facebook and Google 
are entering Thailand's online advertising fray as they each seek a head 
of local operations to capitalise on the 8-billion-baht market. 



• ระบบคอมพวิเตอรค์ลาวดเ์ริม่ขดัขวาง(disrupt)ตลาดอตุสาหกรรม
สารสนเทศโลกขนาดกวา่ $300พันลา้น 

• นักวเิคราะหข์องบรษัิทโกลดแ์มนแซค(Goldman Sachs)รายงานวา่
โครงสรา้งพืน้ฐานคลาวด ์เริม่ได ้5%  ของการใชจ้า่ยในอตุสาหกรรม
ไอทขีองปีทีแ่ลว้และคาดวา่จะขยายขึน้ไปเป็น 11% ในค.ศ. 2018  

• นอกจากนีย้ังรายงานมลูคา่วา่จะเพิม่ไปเป็น  $43 พันลา้นในค.ศ. 
2018จากเดมิ $16 พันลา้นในปีทีแ่ลว้ 

• คลาวดส์าธารณะมสีองประเภทคอื IaaS: Infrastructure as a 
Service และ PaaS: Platform as a Service  

• IaaS เป็นพืน้ฐานซึง่รวมการค านวณ(compute)หน่วยความจ า( 
storage)เครอืขา่ยและการท างานเสมอืน(virtualization) 

• PaaS วางอยูบ่นชัน้ของIaaSซึง่จะหมายถงึ ระบบปฏบิตักิาร
(operating system) ฐานขอ้มลู( database) มดิเดิล้แวร ์( 
middleware)และเครือ่งมอืจัดการ ( management tools) 

Battle Of Cloud Titans Has Just Begun, Goldman Says 
(http://news.investors.com, Jan 2015) 

• รายงานกลา่ววา่ Amazon.com (NASDAQ:AMZN) เป็นผูน้ าตลาดคลาวด์
กอ่นใคร แต“่ สงครามของยักษ์ใหญเ่พิง่จะเริม่ตน้(the Battle of the 
Titans has just begun)"   

• มกีารประเมนิวา่Amazon มสีว่นแบง่จากรายได ้$4พันลา้น หรอื  26% 
ของตลาด IaaSและ PaaS ระหวา่ง 12 เดอืนทีผ่า่นมา บรษัิทยังกลา่ว
วา่"Amazon Web Services (AWS) เป็นผูน้ าทีช่ดัเจนหากค านงึถงึรายได"้  

• “AWS, Microsoft (NASDAQ:MSFT) Azure, Google 's 
(NASDAQ:GOOGL) Cloud Platform และ  Salesforce.com's 
(NYSE:CRM) Salesforce1 ตา่งก็เริม่มมีลูคา่สงูมากขึน้” 

• บรษัิททีม่คีวามเสีย่งอนัเนือ่งจากจะถกูคลาวดเ์บยีดเขา้ไปคอื EMC 
(NYSE:EMC) ในดา้นเซฟิเวอรแ์ละหน่วยความจ า Oracle (NYSE:ORCL) 
ดา้นฐานขอ้มลู IBM (NYSE:IBM)ดา้นมดิเดิล้แวร ์และไมโครซอฟตด์า้น
ระบบปฏบิตักิาร  

http://news.investors.com/
http://news.investors.com/


ระบบอเีมลใหมด่ว้ยเทคโนโลยคีลาวด ์Office365 
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หนา้ login ของ Microsoft 
Office 365 (ระบบใหม)่ 

 ขณะนีไ้ดป้รับใหท้กุคนไดใ้ชอ้เีมลใหมด่ว้ยเทคโนโลยคีลาวด ์
Office365 เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโอนอเีมลเดมิทัง้หมด 2,326 คนเขา้สูร่ะบบ
ใหมแ่ลว้ ซึง่ตอ่ไปจะไดม้กีารอบรมการใชง้านเพิม่เตมิส าหรับผูท้ีส่นใจ เพือ่
ประยกุตใ์ชค้ณุลักษณะของ Social e-mail กบัภารกจิของสภากาชาดไทยได ้
มากขึน้ 

หนา้จอการใชง้าน
อเีมล 

บนคลาวด ์

แผนการยา้ยระบบอเีมล 

ไมต่อ้งใชง้บประมาณทัง้การตดิตัง้ครัง้แรกและตลอดไป 

สนับสนุนการด าเนนิงานโดย ทมีงานไมโครซอฟท ์ประเทศไทย และ ทมีงานบรษัิท JGroup Technology 

กรณีศกึษาใชO้ffice365 



• การท์เนอร(์Gartner)ไดต้ดัสนิใจถอด “Big Data” 
ออกจาก ‘hype cycle 2015 ’ทีเ่คยปรากฏใน’ 
hype cycle2014’ เพราะมกีารศกึษาวา่เขา้สูเ่ชงิ
ปฏบิตัแิลว้ 

• ในรายงานการศกึษาไดก้ลา่ววา่“เราท าเชน่นัน้เพือ่
เคลือ่นยา้ย ‘ big data’ ผา่น ‘hype’และเขา้สู ่‘ 
practice’ เพราะเกนิ 20% ของการยอมรับใน
ตลาดซือ้ขายเป็นนยิามของการเริม่เขา้สูต่ลาด”  

(http://www.theregister.co.uk/2015/08/21/) 

Forget Big Data hype, says Gartner 
as it cans its hype cycle (21 Aug 2015) 

ขอ้มลูขนาดใหญ่
(Big Data) 



• หน่วยรักษากฎหมายใชข้อ้มลูขนาดใหญ่
รว่มกบัการวเิคราะหพ์ยากรณ์(predictive 
analytics) 

• อาชญากรรมรนุแรงในเมอืงเมมฟิส รัฐ
เทนเนสซลีดลงไป 31%ระหวา่งค.ศ2006-
2011หลังจากส านักงานต ารวจเริม่ใช ้

โครงการน ารอ่งบลคูรัช(Blue CRUSH:Crime 
Reduction Utilizing Statistical History)
รว่มกบัมหาวทิยาลัยเมมฟิส 

• โครงการนีร้วมขอ้มลูจากหลายแหลง่ที่
แตกตา่งกนักลา่วคอืกลอ้งตรวจตรา
(surveillance cameras) ประวตัิ
อาชญากรรม(crime records) หรอืแมแ้ต่
ขอ้มลูทะเบยีนยานยนตเ์ป็นตน้ป้อนใหก้บั
พนักงานต ารวจตามทีร่อ้งขอ(on demand) 
เกีย่วกบัผูต้อ้งสงสยัและเหยือ่พรอ้มกบั
โอกาสทีจ่ะเกดิอาชญากรรมในพืน้ทีใ่ดของ
เมอืงไดท้ันท ี

• บลคูรัชใชซ้อฟตแ์วรS์PSSของไอบเีอ็ม 
http://fcw.com/Articles/2012/11/02/big-data-memphis.aspx?Page=2 

Big data  fights crime 

NSTDA backs CCTV app 
(Bangkok Post, 24 Aug 2015) 

• The National Science and Technology Development Agency (NSTDA) is 
working with the Asian Institute of Technology (AIT) to develop an open 
digital closed-circuit television app that will integrate digital CCTV cameras 
from state and private agencies. 

• The Erawan Shrine bomb attack is a trigger to shift the existing CCTV 
system of human monitoring to an intelligent video analytic system for a 
more automated security system," said Passakon Prathombutr, , senior 
director for service research and innovation programme at the NSTDA 



ไมแ่ขง่ยิง่แพใ้นยคุ Big Data  
โดย ลม เปลีย่นทศิ 20 ก.ค. 2559  



• มากกวา่15พันลา้นชิน้ในค.ศ.2015 และ 50 พันลา้นชิน้ในค.ศ. 
2020  

• เราเรยีกเครอืขา่ยการเชือ่มโยงนีว้า่ “อนิเทอรเ์น็ตของสรรพสิง่ 
(Internet of Things :IoT) “ ซึง่จะประกอบดว้ยชิน้สว่นเชน่ 
สมารท์โฟน แท็บเบล็ต โทรทัศน ์เครือ่งใชใ้นบา้น ระบบรักษาความ
ปลอดภัย  หน่วยวดัอณุหมูฉิลาด ชิน้สว่นการแพทยต์ดิรา่งกาย  
นาฬกิาขอ้มอืฉลาด ตูเ้ครือ่งดืม่/สนิคา้  ฯลฯ 

Internet of Things 

http://electronicdesign.com/site-files/electronicdesign.com/files/uploads/2013/10/1013_WebEE_rti_F1.gif 

• IPv4 ในอดตีมคีวามยาว32บติจงึใหท้ีอ่ยูอ่นิเทอรเ์น็ต(internet 
addresses) ได ้232  หรอืราว 4.3 พันลา้นต าแหน่ง 

• IPv6 มคีวามยาว128 บติจงึใหท้ีอ่ยูอ่นิเทอรเ์น็ตไดถ้งึ 2128 ต าแหน่ง
หรอืราว3.4×1038 (หรอื
633,825,300,114,114,700,748,351,602,688ต าแหน่ง)  

http://blogs.freescale.com/iot/2013/04/ 



Softbank Is Betting $32 Billion on ARM That the Internet of Things Will Pay Out 

SOFTBANK, ONE OF the largest telecommunication companies in the 
world, just bid $32 billion to acquire ARM Holdings, designer of the 
chips found in everything from your iPhone to the Nest smart 
thermostat. On the surface, such an eye-popping number nearly 
sounds reasonable. After all, some 95 percent of smartphones have 
ARM-based chips, according to the company’s own estimates. But as 
ubiquitous as smartphones may be, sales of new devices are slowing 
down. For SoftBank’s bid to make sense, ARM will have to win the 
Internet of Things the way it did smartphones. 
(http://www.wired.com/2016/07/softbank-arm-acquisition) 

Philip Hammond, 
the chancellor, 
with Masayoshi 
Son, founder of 
SoftBank, outside 
11 Downing 
street after the 
deal was 
announced 

• “NETPIE แพลตฟอรม์ IoT เพือ่นักพัฒนาและ
อตุสาหกรรมไทย” ตัง้เป้าเป็นแพลตฟอรม์ทางเลอืกแรก
ของนักพัฒนาไทยทีเ่ชือ่มอปุกรณ์และเครือ่งมอืตา่งๆ 
หรอื The Internet of Things (IoT)  

• ระยะแรกเนน้การสนับสนุนนักพฒันาและอตุสาหกรรม
ขนาดยอ่ม(SMEs) เพือ่สรา้งขดีความสามารถและความ
เขม้แข็งใหก้บัอตุสาหกรรมไทยขนาดใหญข่องไทย 

http://www.nectec.or.th/innovation/innovation-software/netpie.html 

NETPIE: Platform for IoTของเนคเทค 



7. โครงสรา้งของระบบเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 



ระดบัที1่.Interconnectivity and interoperability 
• Different propriety networks become IP based and 

interconnected 
• System platforms talk to each other and become 

interoperable 
• Content and interactions pass through different 

platforms 

ระดบัที ่2. Multi-modal Platforms 
• More ‘things’ coming online and the internet becoming 

truly ubiquitous (e.g. M2M, HetNet(heterogeneous 
network), IoT) 

• Convergence of various modes of user interface 
interaction (e.g. video, audio, text and image) 

• Apps and services become more platforms /network 
agnostic 

ระดบัที ่3.Digital Economy and Society 
• Digitization of human interaction(i.e. the Internet 

becoming the life-blood of social activities) 
• Delivery of public services and inclusion of 

marginalized groups via the Internet 
• Transactions and creation of commercial values on IP 

based networks  

โครงสรา้งของระบบเศรษฐกจิและสงัคมดจิทัิล 

Source: ISOC’s Unleashing the Potential of The Internet for ASEAN Economies(2015) 
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ระดบัที ่1.การเชือ่มโยง(interconnectivity)และการท างาน
รว่มกนั(interoperability) : พืน้ฐานของ ‘เศรษฐกจิดจิทิลั’ 

• ขณะทีก่ารเชือ่มโยง(interconnectivity)ภายในเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตหนึง่เครอืขา่ยไดม้า
ซึง่ ‘เศรษฐกจิของปรมิาณ(economies of scale)’ กลา่วคอืเครอืขา่ยนีท้ าใหเ้กดิ
จ านวนผูใ้ชท้ีเ่พิม่ข ึน้อยา่งกา้วหนา้แบบเรขาคณติ( geometric progression)* สง่ผลให ้
ตน้ทนุทีล่งไปในเครอืขา่ยลดลงเพราะมลีกูคา้มากขึน้เราเรยีกวา่ ‘เศรษฐกจิอนิเทอรเ์น็ต’ 

• การเชือ่มโยง(interconnectivity)ระหวา่งเครอืขา่ยยิง่ท าใหเ้กดิ คณุคา่ทีเ่พิม่ขึน้ของ
‘เศรษฐกจิขอบเขต(economies of scope)’เนือ่งจากการขยายขอบเขตของผูใ้ชข้ ึน้
ไปอกีท าใหต้น้ทนุตอ่หน่วยของแตล่ะเครอืขา่ยยิง่ลดลงไปอกี  

• ตัวอยา่งเชน่เครอืขา่ยATMของธนาคารเป็นตน้ หากไมม่กีารเชือ่มโยงระหวา่งเครอืขา่ยATM
ของแตล่ะธนาคารแลว้ธนาคารก็จะมเีพยีงบรกิารภายในเครอืขา่ยของตนเอง แตห่าก
เชือ่มโยงกันก็จะไดล้กูคา้ทีม่ากขึน้จากเครอืขา่ยรว่มกันนี ้ 

• ยิง่กวา่นัน้หากระบบปฏบิัตกิารของธนาคารยังท างานรว่มกนัไดอ้กี(interoperability) 
แลว้การโอนเงนิระหวา่งธนาคารหรอืธรุกรรมอืน่ระหวา่งธนาคารเชน่ e-commerce 
paymentไปยังบคุคลที3่สามารถเกดิขึน้ระหวา่งธนาคารไดอ้กีเป็นตน้ นีค่อืพืน้ฐานของ 
‘เศรษฐกจิดจิทิลั’ 

NB: Whereas economies of scale for a firm involve reductions in the average cost (cost per unit) arising from increasing the scale of 

production for a single product type, economies of scope involve lowering average cost by producing more products. (Wikipedia) 

*เศรษฐกจิของการเชือ่มโยง(economics of interconnectivity) 
การเชือ่มโยงอาจอธบิายไดด้ังนี:้ หากมจี านวนอปุกรณ์หรอืผูใ้ชจ้ านวน n ตอ่เขา้กับเครอืขา่ยใดเครอืขา่ยหนึง่แลว้ ‘คณุคา่’ ของเครอืขา่ยจะ
เกดิจากจ านวนโอกาสทีผู่ใ้ชห้นึง่คนสามารถเรยีกไปยังผูใ้ชอ้ืน่ไดเ้ทา่ไร ตัวอยา่งเชน่หากม ี3 คน a, bและc แลว้(1) หาก a เป็นผูเ้รยีกก็ได ้
2 เสน้ทางคอืaเรยีกไปยังbและaเรยีกไปยังc (2) ท านองเดยีวกันหากbเป็นผูเ้รยีกก็ได2้เสน้ทางเชน่กันคอืจากbเรยีกไปยังaและจากbเรยีก
ไปยังc  (3)หากcเป็นผูเ้รยีกก็จะได2้เสน้ทางคอืcเรยีกaและcเรยีกb รวมแลว้ได ้6 คณุคา่อันเนือ่งจากมคีน3คนตอ่กับเครอืขา่ย เขยีนเป็น
คณติศาสตรไ์ดว้า่ 3(3-1) = 6  คณุคา่หรอืเสน้ทาง หากม5ีคนก็จะเป็น 20 คณุคา่หรอืเสน้ทาง 5(5-1)=20 คู ่เป็นตน้ โดยสรปุแลว้หากมี่
จ านวนผูใ้ช ้n คนแลว้ก็จะได ้n(n-1) คณุคา่หรอืเสน้ทาง 



• ววิฒันาการของเทคโนยสีามารถท าใหผู้ใ้ช ้

อนิเทอรเ์น็ตสามารถมปีฏสิมัพันธก์ับการ
ประยกุตบ์นอนิเทอรเ์น็ตผา่นอปุกรณ์เชน่ 
โทรศัพทม์อืถอื พซี ีแท็บเบล็ต ฯลฯ  

• ปฏสิมัพันธทั์ง้อักษร เสยีง ภาพนิง่และ
ภาพเคลือ่นไหว (facebook, youtube เป็นตน้) 

เครอืขา่ยผสม(HetNet 
:heterogeneous 
network)เป็นเครอืขา่ยไร ้
สายเชือ่มโยงเครอืขา่ย
ยอ่ยขนาดตา่งกนัไดแ้ก่
macrocells,  picocells 
และ/หรอื femtocellsทัง้
ในและนอกอาคารทัง้บน
ดนิและใตด้นิ  

ระดับที ่2.เครอืขา่ยผสม ปฏสิมัพันธแ์ละชอ่งทางหลากหลาย 
และโมบายแอป( HetNet, mobile apps, multimodal and 
multi channel platforms) 

Source:  Gartner 2010 

โมบายแอป 
• สมารท์โฟนและแท็บเบล็ตจะขายพรอ้มกับแอปทีต่ดิตัง้มา

ดว้ย เชน่เว็บเบราเซอร ์อเีมลล์กูคา้ ปฏทินิ โปรแกรมแผนที ่
แอปส าหรับสัง่ซือ้เพลงหรอืสือ่อืน่หรอืแอปอืน่ 

• แอปทีม่ไิดต้ดิตัง้มาดว้ยนัน้ผูใ้ชส้ามารถหาซือ้ไดต้ัง้แต่
ค.ศ.2008 ปกตจิะมาจากผูใ้หบ้รกิารระบบปฏบิัตกิารอยูแ่ลว้
เชน่รา้นขงแอปเป้ิล(Apple App Store) รา้นของกเูกิล้( 
Google Play)รา้นของวนิโดว(์Windows Phone Store)
และรา้นของแบล็กเบอร(ีBlackBerry App World) แอปบาง
ตัวก็ฟรบีางตัวก็ตอ้งซือ้ 

แหลง่ขอ้มลู: wikipedia 



• ปฏสิมัพันธข์องคนในสงัคมพึง่พาดจิทัิล(อนิเทอรเ์น็ต
กลายเป็นเสน้โลหติของกจิกรรมในสงัคม) 

• ธรุกรรมและการสรา้งมลูคา่เชงิพาณชิยอ์าศยั
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 

• การใหบ้รกิารสาธารณชนท่ัวไป และกลุม่
ผูด้อ้ยโอกาสกระท าผา่นอนิเทอรเ์น็ต 

3.สงัคมและเศรษฐกจิดจิทิลั(Digital Economy and Society) 

Global information and 
communications technology 
spending , 2012 
(http://digitaltrade.bsa.org) 



8. การขบัเคลือ่นจาก  
‘เศรษฐกจิและสงัคมอนิเทอรเ์น็ต’  
สู ่‘เศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั’ 



ระหวา่งค.ศ.2009-2013 
• ผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตเพิม่จาก 81 ลา้นคนไปเป็น 162ลา้นคน 
• ผูใ้ชบ้รอดแบนดไ์รส้ายเพิม่ถงึ30เทา่เทยีบกบัผูใ้ชบ้รอดแบนดต์ามสายดงันัน้บรอดแบนดไ์รส้ายจงึเป็นกลไกส าคญั

ทีผ่ลกัดนัการเตบิโตของอนิเทอรเ์น็ตในอาเซยีน 
เมือ่เทยีบกบัระดบัสากลกลุม่อาเซยีนยงันบัวา่ลา้หลงัอยู ่
• ผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตตอ่ประชากร100คนทัว่โลกในค.ศ.2013ขึน้ไปถงึ 40%  ในประเทศพัฒนาแลว้ขึน้ไปถงึ 78%และ 

32%ในประเทศก าลงัพฒันา 
• ส าหรับอาเซยีนนัน้ผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตตอ่ประชากร100คนอยูท่ี ่26% บรอดแบนดต์ามสาย 3.2%ซึง่นอ้ยกวา่คา่เฉลีย่

ของโลกที9่.4% สว่นบรอดแบนดไ์รส้ายแมน้จะสงูถงึ 30%แตก่็ยังไมเทา่คา่เฉลีย่ของโลกที3่2% 
นอกจากนีค้วามแตกตา่งระหวา่งสมาชกิก็ยงัสงู 
• ผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตตอ่ประชากร100คนในสงิคโปรอ์ยูท่ี ่73%ขณะทีเ่มยีนมารส์งูกวา่1%เล็กนอ้ย 

อนิเทอรเ์น็ตในอาเซยีน 



• นักเศรษฐศาสตรเ์ชือ่วา่ระดับเศรษฐกจิของประเทศเป็น
ปัจจัยหนึง่ทีท่ าใหเ้กดิความแตกตา่งของจ านวนผูใ้ช ้

อนิเทอรเ์น็ตในแตล่ะประเทศ 
• หากน ามาแสดงบนกราฟ(1)จดีพี/ีประชากรจะมเีสน้แสดง

สหสมัพันธก์บัจ านวนผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ต/ประชากร100คน
(2) สมาชกิจับกนัเป็น3กลุม่ซึง่เมือ่น ามาเทยีบกบัการจัด
กลุม่รายไดข้องธนาคารโลกก็พบวา่ประเทศไทยและ
อนิโดนเีซยีอยูต่ า่กวา่ควรเป็นหากนับจากรายไดข้ณะที ่

      ฟิลปิินสอ์ยูเ่หนอืกวา่ทีค่วรเป็นหากนับจากรายได ้
• กลุม่สงูสดุไดแ้กส่งิคโปร ์บรไูนและมาเลเซยีอยูเ่หนือเสน้ 

60%ของจ านวนผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ต/ประชากร100คน 
• กลุม่ทีส่องเวยีดนาม ฟิลปิินสแ์ละไทยซึง่จ านวนผูใ้ช/้

ประชาการ100คนอยูร่ะหวา่ง25-60% 
• กลุม่ทีส่ามซึง่อยูล่า่งสดุไดแ้กอ่นิโดนีเซยี ลาว กมัพชูา

และเมยีนมารซ์ ึง่ต า่กวา่20% 
• เมือ่น ามาเทยีบตารางรายไดข้องธนาคารโลก(high-

income, upper-middle income, lower-middle and 
low income)ก็จะพบความกระจา่งมากขึน้กลา่วคอืใน
กลุม่ที1่มาเลเซยีซึง่เป็นupper-middle incomeลอยตวั
สงูเขา้ไปในจ านวนผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ต/ประช ากร100คน
เทยีบกบับรไูนและสงิคโปร ์

• ในทางตรงกนัขา้มประเทศไทยซงึเ่ป็นupper-middle 
incomeจับกลุม่กบัเวยีดนามและฟิลปิปินสซ์ ึง่เป็นlower-
middle income 

• อนิโดนเีซยีซึง่เป็นlower-middle incomeไปรวมกลุม่กบั
lower incomeหากนับจ านวนผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ต/ประชากร
100คน 

ความสมัพันธร์ะหวา่งจ านวนผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ต/ประชากร100คนและจดีพีตีอ่หวัประชากร 



จ านวนผูใ้ชบ้รอดแบนดต์อ่ประชกร100คน(Broadband Penetration) 

• จ านวนผูใ้ชบ้รอดแบนดต์อ่ประชากร100คนไดเ้ขา้มาเป็นดชันวีดัแทนจ านวนผูใ้ชโ้ทรศพัทต์อ่ประชากร100คนทีเ่คยใชใ้น
อดตีและนอกจากนีบ้อ่ยครัง้ก็เริม่ใชเ้ป็นดชันวีดัแทนจ านวนผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตตอ่ประชากร100คนแลว้ 

• นอกจากสงิคโปรแ์ลว้ประเทศอืน่มจี านวนผูใ้ชบ้รอดแบนดต์ามสายอยูต่ า่กวา่คา่เฉลีย่สากล  
• แตห่ากดบูรอดแบนดไ์รส้ายแลว้ประเทศไทย(53%)และและอนิโดนเีซยี(36%)จะอยูใ่นกลุม่เดยีวกบัสงิคโปรท์ีอ่ยูเ่หนอื

คา่เฉลีย่ของสากลโดยมเีวยีดนามและฟิลปิินสต์ามหลงัมาอยา่งใกลช้ดิ 
• จ านวนผูใ้ชบ้รอดแบนดต์อ่ประชากร100คนสงูกวา่จ านวนผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตตอ่ประชากร100คนในบางประเทศเชน่ไทย

สงิคโปรแ์ละอนิโดนเีซยีเพราะมกีารใชซ้มิการด์หลายใบและการใชม้อืถอืหลายเครือ่งเพือ่การเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตทีร่าคาไม่
แพง 

• หากจะวัดจ านวนผูใ้ชบ้รอดแบนดต์ามสายกนัจรงิๆแลว้ควรจะดทูีผู่ใ้ชใ้นบา้นหรอืธรุกจิขนาดเล็กเพราะจะนยิมตอ่เขา้ไปเพือ่
ไปกระจายผา่นไวไฟเรา้เตอรใ์หก้บัสมาชกิในบา้นหรอืในบรษัิทอกีทหีนึง่ หากนับอยา่งนีแ้ลว้จ านวนผูใ้ชก้็อาจเพิม่ขึน้ไป
เป็น4ถงึ5เทา่จากตวัเลขทีป่รากฏ 

Source: TRPC (2015), Unlocking the Potential of the Internet for the ASEAN Economies 



Malaysian National Broadband Initiative 
• โครงการบรอดแบนดแ์หง่ชาตขิองมาเลเซยีเป็นของรัฐทีอ่อกแบบเพือ่ใหป้ระชาชนได ้

เขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงูในราคาทีเ่ป็นไปไดโ้ดยเนน้เขตทีห่า่งไกลในชนบท เด็ก
และผูย้ากไร ้ 

• รัฐบาลประกาศโครงการนีเ้มือ่ 24 มนีาคม ค.ศ. 2010 โครงการนีเ้ป็นความรว่มมอืระหวา่ง
รัฐกับเอกชน(public-private partnership) กลา่วคอื Malaysian Communications and 
Multimedia Commission กับ Telekom Malaysia. 

• โครงการนีเ้รยีกวา่ Malaysia's high-speed internet service หรอืสัน้ๆวา่ HSBB ให ้
ความเร็วระหวา่ง 5 ถงึ 20 เม็กกะบติ/วนิาท ี 

• เทคโนโลยทีีใ่ชม้ทัีง้ fixed FTTH, VDSL2, wireless High Speed Packet Access และ 
WiMAX นอกจากนีย้ังอาจใชด้าวเทยีมดว้ย 

Progressing the Australia National Broadband Network (NBN)  

• บรษัิทเอ็นบเีอ็น(NBN Co)ประเมนิตน้ทนุที ่ A$37.4 พันลา้น  การสนับสนุนดา้น
การเงนิมาจากรัฐบาลกลาง A$30.4 พันลา้นและเอกชนในสว่นทีเ่หลอื  

• บรษัิทประมาณการวา่จะเริม่จา่ยผลตอบแทน(dividends)คนืรัฐบาลกลางในปีค.ศ. 
2021 และจะจา่ยคนืเงนิลงทนุไดห้มดในปีค.ศ. 2034 

• แผนธรุกจิบง่วา่ผลตอบแทนการลงทนุ(return on investment)อยูท่ี ่7.1% โดยคาด
การวา่รายไดจ้ะถงึ A$23.1 พันลา้นในปีค.ศ. 2021. 

• สญัญาวา่จะใหบ้รอดแบนดค์วามเร็วอยา่งต า่ 25MBpsไปยังอาคารทัง้หลายโดยใช ้

เทคโนโลยผีสมผสานกัน 

• ปัจจบุันมคีวามกา้วหนา้ดังนี้ 

– ตอ่ไปยังอาคารมากกวา่ 1 ลา้นแหง่แลว้ 

– คาดวา่จเขา้ถงึ 3.1 ลา้นอาคารในกันยายน ค.ศ.2016 

– ใชเ้ทคโนโลยใีหม ่(FTTB, FTTN และ HFC) 

 

http://www.nbnco.com.au/ 

wikipedia 

FTTB (fiber-to-the-building, -business, or -basement): Fiber reaches the boundary of the building, such as the basement in a multi-dwelling 
unit, with the final connection to the individual living space being made via alternative mean. 
FTTN  (fiber-to-the-node, -neighborhood,): Fiber is terminated in a street cabinet, possibly miles away from the customer premises, with the 
final connections being copper.  
HFC(Hybrid fiber-coaxial ) is a telecommunications industry term for a broadband network that combines optical fiber and coaxial cable. It has 
been commonly employed globally by cable television operators since the early 1990s. 
(wikipedia) 



• สงิคโปรน์ าหนา้ทกุประเทศดว้ย 258.3 kbpsตอ่หวัประชากร ตามดว้ยมาเลเซยี(15.6) ไทย(6.622)  
     ฟิลปิปินส(์5.45)และเวยีดนาม(5.150) 
• สงิคโปรเ์ปิดตลาดโทรคมนาคมทัง้สากลและในประเทศในปีค.ศ.1997 สง่ผลใหร้าคาลดลงและกระตุน้การ

ใชก้บัตา่งประเทศเพิม่จาก 20ลา้นนาทใีนกรกฎาคม1997ไปเป็น640ลา้นนาทใีนกรกฎาคม2014 หากรวม
การจราจรทีผ่า่นดว้ยกจ็ะเป็น 1,500ลา้นนาท ี

อปุทานของขนาดชอ่งสญัญาณสากล(International Capacity Supply) 



• ราคาบรอดแบนดแ์สดงเป็นสดัสว่นขอจดีพี/ีหวัประชากรในอ านาจการซือ้ทีเ่ทา่เทยีมกนั(ppp: purchasing 
power parity) 

• คณะกรรมการบรอดแบนด(์Broadband Commission)เสนอวา่ตอ้งไมเ่กนิ5%ของจดีพี/ีหวัประชากรใน
เทอมของppp ดงันัน้เขมร ลาวและเมยีนมารจ์งึยังประสบปัญหาก าแพงราคาในการเขา้ถงึบรอดแบนด ์ท า
ใหเ้กดิชอ่งวา่ระหวา่งประเทศทีก่ าลงัวางรากฐานเศรษฐกจิอนิเทอรเ์น็ตกบัประเทศทีก่ าลงัพัฒนาเขา้สู่

เศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 

     ราคาบรอดแบนดใ์นแตล่ะประเทศ        



ระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรวีา่ดว้ยคณะกรรมการเตรยีมการ
ดา้นดจิทิลัเพือ่เสรษฐกจิและสงัคมพ.ศ.๒๕๕๘   

(ราชกจิจานุเบกษาลงวนัที ่๖ มนีาคม ๒๕๕๘) 

คณะกรรมการฯจ านวน ๒๔ คน ประกอบดว้ย 
(๑) นายกรัฐมนตร ี ประธานกรรมการ 
(๒) รองนายกรัฐมนตรทีีไ่ดรั้บมอบหมายใหก้ ากับดแูลดา้นเศรษฐกจิ  กรรมการ 
                                   ..…… 
(๑๑) รัฐมนตรวีก่ารกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร  กรรมการ 
   ……… 
(๒๓) ปลัดกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทสและการสือ่สาร   กรรมการและ 
     เลขานุการ 
(๒๔) รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่  กรรมการและ 
สารทีไ่ดรั้บมอบหมาย                                               ผูช้ว่ยเลขานุการ  
อ านาจหนา้ที(่โดยสรปุ) (๑) จัดท านโยบายและแผนระดับชาตวิา่ดว้ยการพัฒนาดจิทัิลเพือ่
เศรษฐกจิและสงัคม(๒)เสนอแนะคณะรัฐมนตรกีารด าเนนิการตามนโยบายและแผนฯ(๓) 
ตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการด าเนนิการของหน่วยงานของรัฐตามนโยบายและแผน
ฯ(๔)เสนอแนะครม.ในการปรับปรงุกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บังคับ …….. 

การประชมุคณะกรรมการเตรยีมการดา้นดจิทิัลเพือ่ 
เศรษฐกจิและสงัคม ครัง้ที ่2/2558 

(รา่ง) กรอบยทุธศาสตรเ์ศรษฐกจิและสงัคมดจิทิัล 

เสาหลกั 5 เสา 
1. Hard Infrastructure 
2. Soft Infrastructure 
3. Service  Infrastructure 
4. Digital Economy Promotion 
5. Digital Society 

"อตุตม" รมว.ไอซทีี
ยนืยันสานตอ่เศรษฐกจิ
ดจิทัิล 
(ประชาชาตธิุรกจิออนไลน,์ 26 
สค 2558) 



ผลการประชุมคณะกรรมการเตรยีมการดา้นดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสงัคม คร ัง้ท ี ่3/2558 วนัที ่15 กรกฎาคม 2558  
• การเตรยีมการจดัท าแผนพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและ

สงัคม ทีป่ระชมุเห็นชอบใหก้ระทรวงไอซทีจัีดท าแผนพฒันา
ดจิทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมเพือ่น าเสนอคณะรัฐมนตรพีจิารณา
ใหค้วามเห็นชอบตอ่ไป 

https://www.blognone.com/node/65212 



คณะท างานบรอดแบนดแ์หง่ชาต ิไดม้กีารเสนอความคบืหนา้ 4 เรือ่ง ไดแ้ก ่
1. การคัดเลอืกผูเ้ชีย่วชาญการออกแบบโครงขา่ยสือ่สาร บรอดแบนดแ์หง่ชาต ิ 
2. การเตรยีมการประมลูคลืน่ความถีใ่นกจิการโทรคมนาคม  ของ กสทช. ไดน้ าเสนอ

แนวทางด าเนนิการน าคลืน่ความถีย่า่น 1800 MHz ทีไ่ดรั้บคนืจาก DTAC และ    CAT 
ใหแ้กส่ านักงาน กสทช. ไปก าหนดและจัดสรรคลืน่ความถีใ่หม ่ส าหรับการประมลูตาม
แผนการประมลูของส านักงาน กสทช. โดยส านักงาน กสทช. จะจัดใหม้กีารรับฟังความ
คดิเห็นสาธารณะตอ่รา่งหลกัเกณฑก์ารประมลูคลืน่ความถี ่ชว่ง17 สงิหาคม 2558 เพือ่
ด าเนนิการประมลูคลืน่ความถีใ่นพฤศจกิายน 2558  

3. การเตรยีมการดา้นปัญหาการพาดสายสือ่สารเพือ่ขยายโครงขา่ยโทรคมนาคม (Right of 
way) ไดม้อบหมายให ้TOT และ CAT รว่มกนัเป็นผูด้ าเนนิการวางระบบทอ่รอ้ยสาย
สือ่สารใตด้นิ  

4. การเตรยีมการดา้นบรกิารโครงขา่ยสือ่สารระหวา่งประเทศ (International Gateway) 
การรวบรวมขอ้มลูสนิทรัพยโ์ครงขา่ยสือ่สาร (Passive Infrastructure) อยูใ่นระหวา่ง
จัดท าแผนการด าเนนิงานซึง่ครอบคลมุเสน้ทางเคเบลิใตน้ ้า (Submarine Cable) 
รปูแบบการลงทนุ  

5. ตลอดจนแผนการลงทนุเพือ่รองรับความตอ้งการในอนาคต และมอบ 
     หมายส านักงาน กสทช. ก าหนดโครงสรา้งราคา และก ากบัดแูลการ 
      ใหบ้รกิารโครงขา่ยสือ่สารระหวา่งประเทศใหเ้หมาะสม 

Hard infrastructure:ผลการประชมุคณะกรรมการเตรยีมการดา้นดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสงัคม ครัง้ที ่3/2558 วันที ่15 กรกฎาคม 2558  

Invitation: August 28 to bid for two 
telecom licences. 
Submission: September 30. 
Call the bids:  November 11 and issue the 
licences on November 20 and 21. 
Expected operation:  4G  in February 
next year. 

Bidders for 
(4G) 1800 
MHz to be 
invited 
soon(Nation, 22 

Aug 2015) 

CAT TELECOM plans to file a Bt6-billion 
lawsuit at the Central Administrative Court 
against the National Broadcasting and 
Telecommunications Commission, 
TrueMove, and Digital Phone Co for failing 
to pay a network rental fee. 

CAT to sue NBTC and firms for 
Bt6bn(Nation, 31 Aug 2015) 

บรษัิทโทรคมนาคมจาก3ประเทศไดแ้ก่
Telcotech of Cambodai, Telekom 
Malaysia Berhadและบรษัิทซมิโฟน ี
คอมมนูเิคชัน่จ ากัด(มหาชน)ลงนามเมือ่ 
25 พค 2558ทีพ่นมเปญ 

NBTC will press ahead with the 
plan to auction two licences on 
the 900-megahertz spectrum, 
regardless of TOT's plan to hold 
on to its part of the spectrum 
after its concessions expire at 
the end of this month. 
NBTC member Prasert Silpiphat 
said yesterday that the 
tentative date of the 900MHz 
auction was November 12, one 
day after the auction of 
licences on the 1,800MHz 
spectrum. The original date for 
the 900MHz sale was 
December 15. 

Auction of 900 MHz 
licences to go ahead 
despite TOT opposition: 
NBTC member 
(Nation, 1 Sept 2015) 



• การเรง่รัดปรับปรงุบรกิารของภาครัฐไปสู ่Smart Service เพือ่อ านวยความสะดวกตอ่ประชาชนมากทีส่ดุ กลา่วคอืการเป็นการใหบ้รกิารโดยไม่
ตอ้งแนบส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้น ซึง่จะมบีรกิารจากกระทรวงน ารอ่ง 7 กระทรวงในระยะแรก จ านวน 100 บรกิาร กอ่นทีจ่ะมี
การขยายผลการด าเนนิงานไปสูห่น่วยงานอืน่ฯ(แหลง่:กรมประชาสมัพันธ)์ 

• การเตรยีมการเรือ่งศนูยข์อ้มลูในประเทศ (Data Center) เพือ่ใหเ้กดิการใชท้รัพยากรรว่มกัน เพิม่ประสทิธภิาพในการใชง้าน และความคุม้คา่ใน
การใชง้บประมาณภาครัฐ 

Service infrastructure:ผลการประชมุคณะกรรมการเตรยีมการดา้นดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ครัง้
ที ่1/2558 วนัที ่18 มนีาคม 2558  

ฝันเป็นจรงิ สิน้ปีไมต่อ้งใชส้ าเนาบัตรประชาชน-ทะเบยีนบา้นตดิตอ่รัฐ
(ASTV, 5 กค 2558)  

EGA ฟันธงสิน้ปีไมต่อ้งใชส้ าเนาบัตรประชาชน-ทะเบยีนบา้น ตติตอ่ราชการกับ 7 กระทรวงน า
รอ่ง ใน 33 หน่วยงาน 121 บรกิาร รับ พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกฯ ชีข้ณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการ
เขยีนโปรแกรมใหร้ะบบเชือ่มโยงกัน ควบคูก่ารออก กม.ลกู แกร้ะเบยีบไมต่อ้งใชส้ าเนา พรอ้ม
กระตุน้น าขอ้มลูบรกิารใสตู่ค้อีอสกเ์พือ่อ านวยความสะดวกตามจดุตา่งๆ หวงัลดการเดนิทางไป
หน่วยงานรัฐ 

EGA เปิดตวั 5 บรกิารใหมล่า่สดุ คนืความสะดวกใหป้ระชาชน (กรมประชาสมัพันธ ์30 

เมษายน 2558) 

ส านักงานรัฐบาลอเิล็กทรอนกิส ์(องคก์ารมหาชน) หรอื EGA แถลงเปิดตัวบรกิารภาครัฐใหม ่5 บรกิารไดแ้ก่
(1) OHM Book Shelf ประมวลพระราชกรณียกจิ พระราชด ารัช และพระบรมราโชวาท(2) Lost Car ในการ
แจง้ขอ้มลูและคน้หาขอ้มลูรถทีส่ญูหาย (3)Doctor Asks เพือ่แพทยแ์ละพยาบาลในการแปลภาษาเพือ่
สือ่สารกับผูป่้วยทีเ่ป็นแรงงานตา่งชาต ิ(4) G-Chat ออนไลนเ์ฉพาะหน่วยงานภาครัฐ รองรับการใชง้านได ้
จากอปุกรณ์มอืถอืและเครือ่งคอมพวิเตอร ์ผูใ้ชง้านซึง่เป็นผูบ้รหิารและเจา้หนา้รัฐทกุภาคสว่นสามารถสือ่สาร
อยา่งมปีระสทิธภิาพและมคีวามปลอดภัย (5)บรกิารตรวจเช็คสขุภาพทางการเงนิ (เครดติบโูร) ประชาชน
สามารถเขา้ใชบ้รกิารตา่งๆ ดังกลา่วไดแ้ลว้ตัง้แตบ่ัดนีเ้ป็นตน้ไป 



• การสง่เสรมิการคา้ผา่นสือ่ดจิทิลัโดย
สง่เสรมิให ้SMEs ไมต่ า่กวา่ 20,000 ราย 
ปรับเปลีย่นวธิที าธรุกจิแบบออนไลนเ์ต็ม
รปูแบบ ภายใน 3 ปี และการสรา้งธรุกจิ
ใหมด่จิทิัล (Digital Entrepreneurs) ไม่
นอ้ยกวา่ 300 ราย รวมถงึการสรา้งคนรุน่
ใหมท่ีม่คีวามรูด้า้นการใชเ้ทคโนโลยี
ดจิทิัลเพือ่สรา้งนวตักรรมดา้นบรกิารใหม่
ธรุกจิใหมท่ีต่ลาดตอ้งการรวมกนัไมต่ า่
กวา่ 1,500 ราย   

Digital economy promotion:ผลการประชมุคณะกรรมการ
เตรยีมการดา้นดจิทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ครัง้ที ่1/2558 วันที ่
18 มนีาคม 2558  

E-bank theft a piece of cake 
for hackers (Bangkok post, 10 Aug 

2015) 

The Central Investigation Bureau 
is warning customers, banks and 
third parties such as mobile phone 
service providers that they are all 
partly responsible for the 
vulnerability of e-banking and that 
their security measures for 
electronic banking system are 
unreliable 

• การผลกัดนัมาตรการดา้น Cyber Security ในระยะเรง่ดว่น โดยเห็นชอบให ้
หน่วยงานระดบักรมจ านวน 252 หน่วยงาน เขา้รว่มโครงการระบบตรวจจับและ
วเิคราะหก์ารโจมตผีา่นเครอืขา่ย (ThaiCERT Government Monitoring System: 
GMS) ภายในปี 2560 และใชม้าตรฐาน Website Security Standard เพือ่รักษา 

     ความมัน่คงปลอดภัยของเว็บไซต ์และแตง่ตัง้คณะ 
     ท างานพจิารณาใหค้วามเห็นตอ่ ICANN ในการ 
     สนับสนุนหรอืคดัคา้นค าขอจดชือ่โดเมนทีส่ าคญั 
     ของประเทศไทย โดยมอบหมายให ้ETDA ท าหนา้ 
     ทีฝ่่ายเลขานุการ 

NSC to probe state website hacking claim by Tunisian 
(Nation, 26 Aug 2015) 
THE NATIONAL Security Council (NSC) is looking to see if a Tunisia-based Islamic 
group is really behind the recent hacking of several state websites in Thailand. 

26 สค 2558 

2554 



• การน าเทคโนโลยดีจิทิัล
มาประยกุตใ์ชเ้พือ่สง่เสรมิ
การเรยีนรูต้ลอดชวีติ โดย
มุง่เนน้ทีก่ลุม่ผูด้อ้ยโอกาส 
เพือ่แกไ้ขปัญหาดา้นความ
เหลือ่มล ้าในการเขา้ถงึ
การศกึษาและการเรยีนรู ้
รวมทัง้จัดเตรยีมการ
พัฒนาระบบการเรยีนรู ้
ตลอดชวีติแบบเปิด 
Massive Open Online 
Course (MOOC)   

ตวัอยา่ง 
รร.ตชด. ความบกพร่องทางการเขียน 

ปัญหาการเขยีนอกัษร 

Digital society:ผลการประชมุคณะกรรมการเตรยีมการดา้นดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ครัง้ที ่1/2558 
วนัที ่18 มนีาคม 2558  

สถาปัตยกรรมระบบMOOC 

บรกิารถา่ยทอด
การสือ่สารแปลง
เสยีงพดูเป็น
ขอ้ความ
(http://www.ttrs.or.th/) 



ระดบัที1่.Interconnectivity and 
interoperability 
• Different propriety networks become IP based and 

interconnected 
• System platforms talk to each other and become 

interoperable 
• Content and interactions pass through different 

platforms 

ระดบัที ่2. Multi-modal Platforms 
• More ‘things’ coming online and the internet 

becoming truly ubiquitous (e.g. M2M, 
HetNet(heterogeneous network), IoT) 

• Convergence of various modes of user interface 
interaction (e.g. video, audio, text and image) 

• Apps and services become more platforms /network 
agnostic 

ระดบัที ่3.Digital Economy and Society 
• Digitization of human interaction(i.e. the Internet 

becoming the life-blood of social activities) 
• Delivery of public services and inclusion of 

marginalized groups via the Internet 
• Transactions and creation of commercial values on 

IP based networks  

Source: ISOC’s Unleashing the Potential of The Internet for ASEAN Economies(2015) 

1. เศรษฐกจิดจิทิัลมขีอบเขตทีม่ากกวา่ ‘เศรษฐกจิอนิเทอรเ์น็ต(Internet Economy)’ ทีเ่รารูจ้ักกนัเพราะจะ
หมายถงึเศรษฐกจิทีไ่ดรั้บจากอนิเทอรเ์น็ตเทา่นัน้ แตเ่ศรษฐกจิดจิทิลัจะครอบคลมุเศรษฐกจิและสงัคมอนั
เนือ่งจากเทคโนโลยสีารสนเทศและสือ่สาร(ICT)อืน่ดว้ย 

2. ระบบเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลัมโีครงสรา้ง 3 ระดบั 

9.สรปุ1: 



คณะกรรมการเตรยีมการดา้นดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมจ านวน ๒๔ คน ประกอบดว้ย 
(๑) นายกรัฐมนตร ี ประธานกรรมการ 
(๒) รองนายกรัฐมนตรทีีไ่ดรั้บมอบหมายใหก้ ากับดแูลดา้นเศรษฐกจิ  กรรมการ 
                                   ..…… 
(๑๑) รัฐมนตรวีก่ารกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร  กรรมการ 
   ……… 
(๒๓) ปลัดกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทสและการสือ่สาร   กรรมการและ 
     เลขานุการ 
(๒๔) รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่  กรรมการและ 
สารทีไ่ดรั้บมอบหมาย                                               ผูช้ว่ยเลขานุการ  
อ านาจหนา้ที(่โดยสรปุ) (๑) จัดท านโยบายและแผนระดับชาตวิา่ดว้ยการพัฒนาดจิทัิลเพือ่
เศรษฐกจิและสงัคม(๒)เสนอแนะคณะรัฐมนตรกีารด าเนนิการตามนโยบายและแผนฯ(๓) 
ตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการด าเนนิการของหน่วยงานของรัฐตามนโยบายและแผน
ฯ(๔)เสนอแนะครม.ในการปรับปรงุกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บังคับ …….. 

การประชมุคณะกรรมการเตรยีมการดา้นดจิทิัลเพือ่ 
เศรษฐกจิและสงัคม ครัง้ที ่2/2558 

(รา่ง) กรอบยทุธศาสตรเ์ศรษฐกจิและสงัคมดจิทิัล 

เสาหลกั 5 เสา 
1. Hard Infrastructure 
2. Soft Infrastructure 
3. Service  Infrastructure 
4. Digital Economy Promotion 
5. Digital Society 

"อตุตม" รมว.ไอซทีี
ยนืยันสานตอ่เศรษฐกจิ
ดจิทัิล 
(ประชาชาตธิุรกจิออนไลน,์ 26 
สค 2558) 

9.สรปุ 2 รัฐบาลมนีโยบายและ
การปฏบิตัทิีจ่ะน าประเทศไทย
เขา้สูส่งัคมและเศรษฐกจิดจิทัิล 



87 

หลกัการในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิดจิทิลั  
1. ภาคเอกชนจะตอ้งเป็นผูน้ าการพฒันาดา้นเศรษฐกจิและสงัคม รฐัเป็นผูอ้ านวยความสะดวก 

(facilitator) และสง่เสรมิสนบัสนนุ (promoter) โดยการสรา้งแรงจูงใจแกเ่อกชน อยา่งเป็น
ระบบ และปรับปรงุประสทิธภิาพของภาครัฐเอง ดว้ยดจิทัิล ใหโ้ปรง่ใส และลดคอรัปชัน่ 

2. คณะกรรมการเศรษฐกจิดจิทิลัแหง่ชาต ิทีช่ ีน้ าทศิทางของการพัฒนาใหแ้กห่น่วยงานทัง้
ภาคเอกชนและภาครัฐ และก าหนดนโยบายสนับสนุนดา้นการสรา้งแรงจูงใจ (Incentive) นวตักรรม 
(Innovation) จัดหาตลาดใหแ้กเ่อกชน เพือ่รว่มกนัสรา้งเศรษฐกจิไทยใหเ้ขม้แข็ง และพัฒนาคนไทย
ทีม่คีวามสามารถ 

3. ก าหนดนโยบายดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ก าหนดแนวทางการพัฒนาประเทศบนพืน้ฐานของ
การพัฒนา และใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยดีจิทัิล รว่มกนัอยา่งมเีอกภาพ ทีต่อ้งอาศัยความร่วมมอื
รว่มใจ ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม ทกุภาคสว่น ในการขับเคลือ่นใหเ้กดิ
สมัฤทธผิล 

4. รัฐจะก ากบัดแูลระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศ ใหม้ธีรรมาภบิาลและความม ัน่คง
ปลอดภยั รวมทัง้ตอ้งมกีารคุม้ครองผูบ้รโิภคและขอ้มลูสว่นบคุคล เพือ่ไมใ่หม้กีารละเมดิกนั 

5. รัฐจะปรับปรงุบทบาท อ านาจหนา้ที ่และแนวทางการลงทนุในองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ องคก์รสง่เสรมิ
เศรษฐกจิดจิทิลั สง่เสรมิธรุกรรมทางอเิล็กทรอนกิส ์และรฐับาลอเิล็กทรอนกิส ์และการก ากบั
ดแูลกจิการโทรคมนาคมทีเ่ก ีย่วขอ้ง เพือ่ใหเ้ป็นองคาพยพของการท างานเกีย่วกับเศรษฐกจิดจิทิัล
ทีเ่สรมิซึง่กนัและกนั 
 

9.สรปุ 3 : 

http://www.mict.go.th 
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จบ 



ภาคผนวก:แผนพัฒนาดจิทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 

 
ที่มา: ส านักเลขานุการคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตร ี5 เมษายน 2559 



นโยบายดจิทิลัในตา่งประเทศ (Country Plan Year Aspiration) 



บรบิทของประเทศไทย(1): 
เศรษฐกจิดจิทิัลเป็นหนึง่ในนโยบายการเพิม่ศกัยภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ 

ขอ้ ๖.๑๘ สง่เสรมิภาคเศรษฐกจิดจิทิัลและวางรากฐานของเศรษฐกจิดจิทิัลใหเ้ริม่
ขบัเคลือ่นไดอ้ยา่งจรงิจัง ซึง่จะท าใหท้กุภาคเศรษฐกจิกา้วหนา้ไปไดทั้นโลกและ
สามารถแขง่ขนัในโลกสมัยใหมไ่ด ้ซึง่หมายรวมถงึการผลติและการคา้ผลติภัณฑ์
ดจิทิัลโดยตรง ทัง้ผลติภัณฑฮ์ารด์แวร ์ผลติภัณฑซ์อฟตแ์วร ์อปุกรณ์สือ่สารดจิทัิล 
อปุกรณ์โทรคมนาคมดจิทัิล และการใชด้จิทัิลรองรับการใหบ้รกิารของภาคธรุกจิ
การเงนิและธรุกจิบรกิารอืน่ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ภาคสือ่สารและบนัเทงิ ตลอดจน
การใชด้จิทัิลรองรับการผลติสนิคา้อตุสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์
ปรับปรงุบทบาทและภารกจิของหน่วยงานทีรั่บผดิชอบโดยตรงใหด้แูลและผลักดนั
งานส าคญัของประเทศชาตใินเรือ่งนี ้และจะจัดใหม้คีณะกรรมการระดับชาต ิเพือ่
ขบัเคลือ่นเรือ่งนีอ้ยา่งจรงิจัง 
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บรบิทของประเทศไทย(2): 
มต ิ ครม. ให้จดัท าแผนพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคม 

 

• ค.ร.ม. มมีต ิเมือ่วนัที ่๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘ มอบหมายใหก้ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารรว่มกบักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยจัีดท า
แผนพัฒนาดจิทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 

แทน 

• แผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย และให ้
ยกเลกิมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่๒๒ ม.ีค. ๒๕๕๔ เฉพาะในสว่นทีม่อบหมาย
ใหก้ระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารจัดท าแผนแมบ่ท
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย จ านวน ๒ ฉบบั แตล่ะ
ฉบบัครอบคลมุระยะเวลา ๕ ปี ในชว่งระยะเวลาของกรอบนโยบาย ICT2020 
(๒๕๕๔ – ๒๕๖๓) 



ดจิทิลัไทยแลนด(์Digital Thailand) 
     ประเทศไทยสามารถสรา้งสรรค ์และใชป้ระโยชนจ์าก
เทคโนโลยดีจิทิัลอยา่งเต็มศกัยภาพในการพฒันา 
โครงสรา้งพืน้ฐาน นวัตกรรม ขอ้มลู ทนุมนุษย ์และ
ทรัพยากรอืน่ใด เพือ่ขบัเคลือ่นการพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมของประเทศ ไปสูค่วามมัน่คง มัง่คัง่ และยั่งยนื 

(รา่ง) แผนพัฒนาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 



ประกอบดว้ย 6 ยทุธศาสตร ์



ประกอบดว้ย 6 ยทุธศาสตร ์



ประกอบดว้ย 6 ยทุธศาสตร ์



กจิกรรมเรง่ดว่น 1ปี 6 เดอืน 



กจิกรรมเรง่ดว่น 1ปี 6 เดอืน 



จบบรบิรูณ์ 


