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รัฐบาลอเิล็กทรอนกิสส์ าหรับผูบ้รหิารระดับสงู(รอส.)รุ่นที๔่
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์เซ็นทรัลเวลิด ์กรงุเทพมหานคร

เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการปลีย่นแปลงภายใตแ้ผนพัฒนาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม
และ

แผนพัฒนารัฐบาลดจิทิลัของประเทศไทยทีส่ง่ผลกระทบตอ่การบรหิารราชการแผน่ดนิ
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1. การปฏวิตัอิตุสาหกรรมครัง้ที4่และประเทศไทย4.0
2. เศรษฐกจิดจิทิลั:นยิามและโครงสรา้ง
3. แรงผลกัดนัจากววิฒันาการของเทคโนโลยี
4. การขบัเคลือ่นจาก ‘เศรษฐกจิและสงัคมอนิเทอรเ์น็ต’ 

สู ่‘เศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั’
5. สรปุ

เคา้โครงการบรรยาย
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1.การปฏวิตัอิตุสาหกรรมครัง้ที4่
และประเทศไทย4.0
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ค าวา่ “ปฏวิตั(ิrevolution)” หมายถงึการเปลีย่นแปลงอยา่งฉับพลันรนุแรง(denotes abrupt and radical change) การปฏวิตัอิตุสาหกรรมเกดิขึน้ใน
ประวต้ศิาสตรท์ีเ่ทคโนโลยใีหมท่ าใหเ้กดิวถิวีถิชีวีติใหมส่ง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงของระบบเศรษฐกจิและโครงสรา้งสังคม
• การปฏวิตัอิตุสาหกรรมครัง้แรกใชเ้ครือ่งจักรไอน ้าในการผลติแทนคน
• การปฏวิตัอิตุสาหกรรมครัง้ทีส่องใชพ้ลังงานไฟฟ้าในการผลติระบบสายพาน
• การปฏวิตัอิตุสาหกรรมครัง้ทีส่ามใชอ้เิล็กทรอนกิสแ์ละสารสนเทศในการผลติแบบอตัโนมัติ
• ปัจจบุันก าลังเขา้สูย่คุปฏวิตัอิตุสาหกรรมครัง้ที4่ทีว่างอยูบ่นครัง้ทีส่าม ลักษณะส าคัญคอืการผสมผสานของเทคโนโลยรีะหวา่งกายภาพ ดจิทิัลและ

ชวีภาพ

http://motherboard-images.vice.com/content-images/contentimage/20761/1428616096510767.png

การปฏวิตัอิตุสาหกรรมครัง้ที4่(1/2)
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• ลองจนิตนาการภาพประชากรท่ัวโลกจ านวนนับพันลา้นคนเขา้ถงึโทรศัพทม์อืถอื ท าใหเ้กดิพลังประมวลผลทีไ่มเ่คยมมีากอ่น ปรมิาณความจุ
ขอ้มลูมหาศาลและการเขา้ถงึความรูท้ีไ่พศาล

• ลองนกึถงึการบรรจบกนัของเทคโนโลยใีหมค่รอบคลมุหลายสาขาเชน่ปัญญาประดษิฐ ์หุน่ยนต ์อนิเทอรเ์น็ตของสรรพสิง่ ยานไรค้นขับ 
เครือ่งพมิพ3์มติ ินาโนเทคโนโลย ีเทคโนโลยชีวีภาพ วทิยาการวสัด ุอปุกรณ์เก็บพลังงานและคอมพวิเตอรค์วอนตัมเป็นตน้ 

• เทคโนโลยเีหลา่นีแ้มน้หลายอยา่งยังอยูใ่นระยะเริม่ตน้แตก่็นับไดว้า่ถงึจดุหักเห(inflection point)ทีจ่ะน าไปสูก่ารเตบิโตแลว้ ทัง้นีเ้พราะ
เทคโนโลยเีหลา่นีพั้ฒนาแบบพึง่พากันอาศัยกนัผสมผสานระหวา่งกายภาพ ดจิทิลัและชวีภาพ

1.กายภาพ(physical)
• เทคโนโลยกีายภาพหลกั 4 สาขาทีก่ าลงัเผยตวัใหเ้ห็นการเปลีย่นแปลงขนาดใหญจ๋ากสิง่ทีเ่ร ิม่ประจักษ์ตอ่สงัคมเพราะสมัผัสไดไ้ดแ้ก ่ยานยนตไ์รค้นขบั

(autonomous vehicles) การพมิพ ์3 มติ(ิ3D printing)  หุน่ยนตข์ัน้สงู(advanced robotics)และวัสดใุหม(่new materials)เป็นตน้

3.ดจิทิลั(digital)

ตวัอยา่งส าคญัของการเชือ่มโยงระหวา่งกายภาพและดจิทิลัเชงิประยกุตท์ีผ่ลกัดนัใหเ้กดิการปฏวิตั ิ

อตุสาหกรรมครัง้ที4่คอื อนิเทอรเ์น็ตของสิง่ของ(IoT : Internet of Things) บางครัง้ก็เรยีกวา่
อนิเทอรเ์น็ตของสรรพสิง่(Internet of All Things) ค าอธบิายอยา่งงา่ยคอืการเชือ่มโยงสิง่ของ
(ผลติภัณฑ ์บรกิาร สถานที ่ฯลฯ)และมนุษยซ์ ึง่เกดิขึน้ไดเ้พราะเทคโนโลยทีีเ่ชือ่มโยงกนัและ

2.ชวีภาพ(biological)
• นวัตกรรมชวีภาพ-โดยเฉพาะเรือ่งยนี-

กา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว เมือ่ไมก่ีปี่มานี้ความ
ง่ายและคา่ใชจ้า่ยในการล าดบัยนีซึง่ลา่สดุ
รวมทัง้การดดัแปลงและกระตุน้ยนี

• กวา่10ปีมาแลว้ทีต่อ้งใช ้$2.7 พันลา้นใน
โครงการล าดบัยนีของมนุษย(์Human 
Genome Project)

• ปัจจบุนัการล าดบัยนีสามารถกระท าได ้
ภายในไมก่ีช่ัว่โมงและใชต้ า่กวา่พันเหรยีญ
สหรัฐ 

• ดว้ยความกา้วหนา้ของพลงัคอมพวิเตอร ์
นักวทิยาศาสตรไ์มจ่ าเป็นตอ้งลองผดิลอง
ถกู แตส่ามารถตรวจไดว้า่การเปลีย่นไปของ
ยนีไหนทีส่ง่ผลตอ่ลกัษณะแสดงออกหรอื
โรคทีเ่กดิขึน้

การปฏวิตัอิตุสาหกรรมครัง้ที4่(2/2)
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• รถยนตไ์รค้นขบัหมายถงึรถยนตท์ีส่ามารถตรวจวดัสภาพแวดลอ้ม
และควบคมุใหเ้คลือ่นไปไดเ้องโดยปราศจากการชว่ยของมนุษย์

• มนัท างานโดยอาศยั
(1)ระบบจพีเีอส
(2)ระบบทีส่ามารถรูข้องสภาพแวดลอ้มบนถนนทีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลาทีเ่คลือ่นทีไ่ป

• ขอ้มลูจากระบบทัง้สองนีจ้ะแปลงไปใชใ้นการขบัเคลอืนท านองเดยีวกบัเวลาทีเ่ราขบัรถยนตเ์องกลา่วคอื
 ฉนัอยูท่ ีไ่หน? มนัจะประมวลผลขอ้มลูทัง้จากแผนทีแ่ละหน่วยตรวจวดัเพือ่ใหรู้ว้า่มนัอยูท่ีไ่หนในโลกนี ้มนัจะรูว้า่ถนนไหนและชอ่งไหนบนถนน
 อะไรอยูร่อบตวัฉนั? หน่วยตรวจวัดจะตรวจวดัวตัถทุัง้หลายรอบตวัมนั ซอฟตแ์วรจ์ะแยกแยะวตัถตุามรปูแบบของขนาดของวตัถ ุรปูรา่งและการเคลือ่นไหว

ของวตุถ ุมนัสามารถตรวจวัดคนขีจ่ักรยานหรอืคนบนถนนได ้
 ตอ่ไปอะไรจะเกดิขึน้? ซอฟตแ์วรจ์ะคาดการณ์วา่วตัถรุอบตวัมนัจะอาจท าอะไรตอ่ไป เชน่มนัจะคาดการณ์วา่คนขีจั่กรยานจะขีผ่า่นไปและคนเดนิถนนจะขา้ม

ถนนเป็นตน้
 ฉนัจะท าอยา่งไร? จากนัน้ซอฟตแ์วรจ์ะเลอืกอตัราเร็วและเสน้ทางทีป่ลอดภัยส าหรับรถยนต ์มนัจะปรับตว้มนัใหห้า่งจากคนขีจั่กรยานและลดความเร็วเพือ่

ยอมใหค้นขา้มถนนไปได ้

รถยนตไ์รค้นขบั(autonomous vehicles)

https://infograph.venngage.com/p/97547/autonomous-cars-infographic-group-work

Subaru Is the Latest Automaker to Start Testing Autonomous Cars in California
www.greentechmedia.com,13 Feb 2017

Ford to invest $1bn in new driverless car unit Argo
Financial Times, 11 Feb 2017

Paris rolls out driverless bus service to fight pollution and congestion
www.euroactiv.com, 24 Jan 2017

Uber accused of 'calculated theft' of Google's self-driving car technology
The Guardian, 23 Feb 2017

3/9/2017 ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธชัยพงษ์ 6

http://www.euroactiv.com/


https://infograph.venngage.com/p/97547/autonomous-cars-infographic-group-work

รถยนตไ์รค้นขบั(autonomous vehicles)

3/9/2017 ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธชัยพงษ์ 7



การพมิพ ์3 มติหิรอืการผลติแบบเตมิ (additive 
manufacturing) หมายถงึกระบวนการสงัเคราะหว์ตัถ ุ
3 มติโิดยการเพิม่แตล่ะชัน้ของวัสดลุงไปภายใตก้าร
ควบคมุของคอมพวิเตอรเ์พือ่ใหไ้ดม้าซึง่วตัถนัุน้

การพมิพ ์3 มติิ

• กระดกูเทยีมเป็นชิน้สว่นทีส่รา้งขึน้แลว้น าไปตอ่เขา้กับขอ้ตอ่
หรอืกระดกูธรรมชาตเิพือ่ใหท้ัง้หมดกลับมาท างานได ้
ตามปกติ เชน่กระดกูเพือ่ชว่ยใหก้ระดกูสนัหลังหรอืสะโพก
กลับมาท างานปกตไิดเ้ป็นตน้

• ในภาพเป็นการแสดงกระดกูทีพ่มิพอ์อกมาจากเครอืงพมิพ3์
มติขิองโรงพยาบาลทีม่หาวทิยาลัยปักกิง่เมือ่วันที่ 6
สงิหาคม ค.ศ.2013. ชนัสว่นจ านวนหลายสบิชิน้ไดรั้บการ
น าไปใชใ้นคนไขม้ากกวา่50คนตามค าอธบิายของนายหลวิ
จง่เจยีน(Liu Zhongjun)ผูอ้ านวยการแผนกกระดกูของ
โรงพยาบาลดงักลา่ว[Photo by Zhu Xingxin/
Asianewsphoto]

3D Print materials kit
A San Francisco startup 
is 3D-printing entire 
houses in just one day 
(5 March 2017)

• A San Francisco-based 3D-
printing startup, Apis Cor, has 
come up with an exceedingly 
affordable solution for building 
new houses. 

• It can 3D-print concrete walls 
for a small house in under 24 
hours.

(https://qz.com/924909/apis-cor-can-3d-
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แพลทนิมับางสดุ(Ultrathin Platinum)ยานยนตท์ีใ่ชพ้ลังงาน
จากเซลชือ้เพลงิไฮโดรเจนจะใหก้ารขนสง่สะอาดในอนาคตแตม่ัน
ยังแพงเพราะตอ้งใชแ้พลทนัิมทีแ่พงเพือ่ใหเ้กดิปฏกิริยิาเคมทีีช่ว่ย
ผลติไฟฟ้าภายในเซล วธิกีารใหมใ่นการเคลอืบแพลทนัิม
บางอยา่งเร็วจะชว่ยลดปรมิาณแพลทนัิมทีใ่ชเ้ป็นแคตาลสิตท์ าให ้
ลดตน้ทนุลงไปมาก สถาบันมาตรฐานแหง่ชาตสิหรฐ้อเมรกิาแถลง
วา่วธินีีจ้ะถกูและงา่ย ภาพทีแ่สดงนีใ้ชก้ลอ้งSTM (Scanning 
Tunnel Microscope)ถา่ยแพลทินัิมเคลอืบลงบนผวิของทอง
ภายใน5วนิาท ีบรเิวณสดี าแสดงถงึจดุทีท่องยังไมไ่ดเ้คลอืบ

พลาสตกิบันดาลใจจากชวีภาพ(bio-inspired plastic):นักวจัิย
จากสถาบันไวสเ์พือ่วศิวกรรมจากชวีภาพแหง่มหาวทิยาลัยฮา
วารด์ไดพั้ฒนาวส้ดใุหมเ่รยีกวา่”ชรกี(Shrik)”เลยีนแบบความ
แข็งแรง ทนทานและดัดแปลงไดง้า่ยจากปีกแมลงเชน่แมลงวนั
ตามบา้นหรอืตั๊กแตนเป็นตน้ ”ชรกี”ท าจากสารไคตนิจากเปลอืก
กุง้และโปรตนีไฟโบรอนิจากไหมสามารถน ามาท าถงุขยะ หอ่
สิง่ของและผา้ออ้มดดูซบัได(้diaper)ซึง่ยอ่ยสลายไดเ้ร็ว 
นอกจากนีย้ังสามารถน าไปใชเ้ป็นวสัดซุอ่มแซมไสเ้ลือ่นและ
ฟ้ืนฟเูนือ้เยือ่อกีดว้ย

คารบ์อนไฟเบอรท์ีถ่กูและเบา: รถยนตใ์นอนาคตตอ้งการโครง 
สรา้งทีเ่ป็นสารประกอบของคารบ์อนไฟเบอรท์ีเ่บาและแข็งแรงเพือ่
เพิม่ประสทิธภิาพและเดนิทางทีไ่กล อยา่งไรก็ดหีากจะท าไดก็้ตอ้ง
อาศัยคารบ์อนไฟเบอรร์าคาถกูดว้ยเหตผุลทางการตลาด    ภาคี
ของหอ้งปฏบิัตกิาระดับชาติ อตุสาหกรรมและนักวชิาการทีส่ถาบัน 
วจัิยโอ็ครดิจ(์Oak Ridge National Laboratory)สหรัฐอเมรกิา
ก าลังวจัิยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่คารบ์อนไฟเบอรด์ังกลา่ว ภาพนีแ้สดง
วตัถดุบิ(polymer resin)ใชใ้นการท าคารบ์อนไฟเบอรด์ังกลา่ว

แมเ่หล็กพลงัสงู(mega magnets):ธาตหุายาก(rare earth 
elements)จ าเป็นตอ่การผลติกังหันลม รถไฟฟ้าและรถผสมไฟฟ้า
เครือ่งยนต ์อเิล็กทรอนกิสผ์ูบ้รโิภคทัง้นีเ้พราะธาตหุายากใหแ้ม ่
เหล็กพลังสงูขนาดเล็กและเบากวา่ธาตอุืน่ ธาตหุายากเหลา่นี้แพง
และมาจากแหลง่เดยีวเกอืบทัง้หมดคอืจนี บรษัิทElectron Energy 
Corp.ไดร้ว่มกับนักวจัิยมหาวทิยาลัยเดลาแวรส์หรัฐอเมรกิาผลติแม ่
เหล็กทีเ่พิม่ความตา้นทานไฟฟ้าของธาตหุายากสงูขึน้30%เพือ่ลด
การสญูเสยีประสทิธภิาพแมน้วา่มอเตอรจ์ะหมนุทีค่วามเร็วสงู ภาพนี้
แสดงกอ้นแมเ่หล็กจากนโีอเบยีมเคลอืบดว้ยนเิกลิ(nickle-plated 
neobium)ซงึเ่ป็นธาตหุายากใชม้ากทีส่ดุในการผลติแมเ่หล็ก

ผลกึนาโนนกัออกแบบ(designer nanocrystals):นักเคมี
แหง่มหาวทิยาลัยชคิาโกไดค้น้พบวธิใีหมใ่นการประกอบ 
“อะตอมนักออกแบบ(designer atoms)”สง่ผลใหเ้กดิวสัดุ
นวตักรรมศักยภาพสงูทัง้ทางประโยชนแ์ละคณุสมบัต ิอะตอมนัก
ออกแบบนีเ้ป็นผลกึนาโนขนาดเล็กพอทีจ่ะแสดงคณุสมบตัิ
ควอนตัมและใหญพ่อทีจ่ะน าไปสรา้งเป็นชิน้สว่นเก็บเกีย่ว
พลังงานแสงอาทติยแ์ละคอมพวิเตอรค์วอนตัม ศาสตราจารย์
Greg Engelในภาพนีก้ าลังปรับแตง่แสงเลเซอรเ์พือ่สรา้งการ
เชือ่มโยงระหวา่งผลกึนาโนดังกลา่ว

การเคลอืบผวิแข็งแกรง่เหมอืนหนิ(rock-solid coating):
วศิวกรจากสถาบันโอ็ครดิจแ์ละสถาบันลอเร็นซล์เิวอรม์อร,์ คณะ
เหมอืงแรข่องมหาวทิยาลัยโคโรลาโดและอืน่ๆไดอ้อกแบบสารผสม
พืน้ฐานจากเหล็กใชใ้นการเคลอืบผวิของหัวสวา่น หัวเจาะและ
หัวตด้เพือ่ใหอ้ปุกรณ์เหลา่นีท้นทานตอ่การหักแมน้จะท างานใน
สภาวะหนัก วส้ดเุคลอืบนีเ้รยีกวา่”NanoSHIELD Coatings” ยอ่
จากNano Super Hard Inexpensive Laser Deposited Coatings 
ตอ้งใชเ้ลเซอรใ์นกาหลอมผงผสมลงไปบนผวิของหัวสวา่นหัวเจาะ
อโุมงคฯ์ลฯ การเคลอืบตันทนุต า่กวา่สารทีเ่คยใชม้ากอ่นเชน่ตัง
เสต็นคารไ์บดแ์ละโคบอลตเ์ป็นตน้ นอกจากนีม้ันยังอายยุนืชว่ยเพิม่
ประสทิธภิาพของการเจาะอโุมงค์

วัสดใุหม(่New materials):
• วัสดศุาสตรว์างอยูบ่นพืน้ฐานของฟิสกิสเ์คมแีละวศิวกรรมศาสตรท์ าใหเ้กดิคน้พบวส้ดุ
• แรงกดดนัจากขอ้จ ากดัของวสัดทุีค่น้พบมาแลว้ท าใหเ้กดิกระบวนทัศนใ์หมข่องการคน้ควา้เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่วส้ดใุหม่
• กระบวนทัศนใ์หมน่ีจ้ะรวมการวจัิยดา้นนาโนเทคโนโลย ีวส้ดชุวีภาพและโลหะวทิยาเขา้ดว้ยกนั

ตัวอยา่การคน้ควา้หาวสัดใุหม่
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ดเีอ็นเอ(DNA) ยนี(Gene) และโครโมโซม(Chromosome)

• DNA ยอ่มากจาก Desoxyribo Nucleic Acidซึง่เป็นโมเลกลุทางชวีภาพ  
โมเลกลุดเีอ็นเอเหลา่นี้จะรวมกนัเป็นสาย2สายพันเป็นเกลยีวทยีาวมาก

• สายทีด่เีอ็นเอทีย่าวมากนี้จะขดอยูใ่นโครโมโซม โครโมโซมขนาดเล็ก
ของมนุษยจ์ะประกอบดว้ย 3.5 ลา้นชิน้ของดเีอ็นเอเชือ่มตอ่กนั ดงันัน้อาจ
กลา่วไดว้า่โครโมโซมเป็นแพ็กเก็จของดเีอ็นเอ

• บรรดาสิง่มชีวีติทัง้หลายจะมจี านวนโครโมโซมเฉพาะของมันเอง มนุษยม์ ี
46 โครโมโซม(23คู)่ ตน้พลมัมี 48, และสนัุขมี 78 ฯลฯ แมน้วา่ในบาง
กรณีสิง่มชีวีติอาจมจี านวนโครโมโซมเทา่กนั แตอ่งคป์ระกอบของหน่วยดี
เอ็นเอในแตล่ะสายดเีอ็นเอจะแตกตา่งกนัมาก

• ในสายทีย่าวมากของดเีอ็นเอนี้จะมสีว่นประกอบดว้ยดเีอ็นเอราวพันหน่วย 
เรยีกวา่ยนี(gene)ซึง่จะเก็บรหัสคณุสมบัตปิระจ าตวัของสิง่มชีวีตินัน้ๆ ตว้ 
อยา่งเชน่ยนีของพชืบางประเภทอาจท าใหพ้ชืดังกลา่วตา้นโรคพชืได ้ หรอื
ยนีในแมลงผลไม(้fruit fly) อาจท าใหแ้มลงนัน้มปีีกทีส่ัน้ เหลา่นี้เป็น
ธรรมชาตขิองสายพันธ(์traits) บางครัง้ยนีหลายตวัหรอืยนีตา่งกนัผสมกนั
ท าใหเ้กดิคณุสมบัตเิฉพาะบางอยา่งได ้ตวัอยา่งเชน่สฟ้ีา สเีขยีว หรอืสี

น ้าตาลของตามนุษยเ์ป็นตน้

• จโีนมเป็นชือ่ขอชดุยนีทีแ่สดงคณุสมบัตทิางพันธกุรรมของสิง่มชีวีติรายใด
รายหนึง่ ดงันัน้บรรดาโครโมโซมทัง้หลายทีแ่ตกตา่งกนัในสิง่มชีวีติจงึเป็น
ทีร่วมของยนีเป็นจโีนม จโีนมคอืทีร่วมขอ้มลูพันธกุรรมของกบทีท่ าใหก้บมี
ความเป็นกบท าใหก้ลว้ยมคีวามเป็นกลว้ย จโีนม(โครโมโซมทัง้หลาย
รวมกนั)จะอยูใ่นเซลของสิง่มชีวีติ

• สิง่มชีวีติบางประเภทมเีซลเดยีว(บักเตร)ี บางประเภทมจี านวนเซลมากกวา่
หนึง่เซลเชน่เชือ่ราเป็นตน้ พชืสนัุขหรอืคนจะมเีซลจ านวนนับพันลา้นเซล 
แตใ่นสิง่มชีวีติรายใดรายหนึง่เซลทัง้หลายลว้นแตม่วัีสดยุนีเหมอืนกนั

https://research.cip.cgiar.org/confluence/display/potatogene/What
+is+DNA,+a+gene,+a+chromosome+and+a+genome

โครงสรา้งดเีอ็นเอจะมคีูเ่บส
กลา่วคอื A-TและC-Gเชือ่ม 
ตอ่ระหวา่งสายเกลยีว(back
bone)ทัง้สอง

การหาล าดบัจโีนม
(genome sequencing)

• การหาล าดบัของเบสของดเีอ็นเอในจโีนม-ล าดบัของAs, Cs, Gs, และ Ts
ของสิง่มชีวีติ

• จโีนมของมนุษยป์ระกอบดว้ย 3 พันลา้นของอักษรยนีเหลา่นี้ตวัอยา่งเชน่

• นักวทิยาศาสตรต์อ้งอา่นหาความหมายของอักษรทีเ่รยีงเหลา่นี้วา่ใหคุ้ณสมบัติ
อะไรของสิง่มชีวีตินัน้เกีย่วขอ้งกบัโรคประจ าตว้อะไรของคนนัน้หรอืจะแสดง
อาการของโรคเมือ่ไร
เพือ่น าไปสูก่ารรักษา
สว่นบคุล(perso
nalized medicine)

• ในอดตีการล าดบั
จโีนใฃมมนุษย์
แพงมากแตปั่จ
จบุันถกูลงมาก
ดงัแสดงในภาพ
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• หุน่ยนตเ์ป็นวทิยาการผสมผสานระหวา่งวศิวกรรมศาสตร์
และวทิยาศาสตรซ์ึง่รวมวศิวกรรมเครือ่งกล วศิวกรรมไฟฟ้า 
วทิยาการคอมพวิเตอรแ์ละอืน่ๆ

• หุน่ยนตเ์ป็นเครือ่งจักรชนดิหนึง่ทีส่ามารถโปรแกรมให ้
ท างานซบัซอ้นโดยอตัโนมัตไิด ้หุน่ยนตอ์าจไดรั้บการ
ควบคมุจากภายนอกหรอืจากทีฝั่งอยูภ่ายในได ้ หุน่ยนตอ์าจ
มรีปูรา่งเหมอืาคนแตอ่าจมรีปูรา่งอยา่งอืน่แลว้แต่วา่จะ
ออกแบบใหท้ างานอะไร (wikipedia)

หุน่ยนตข์ ัน้สงู(advanced robot)

https://www.youtube.co
m/watch?v=6zpuHr7t8xI

Robots that steal human jobs 
should pay taxes, Gates says. 
(www.foxnews.com/tech/2017/02/18)
• บลิเกตส ์ผูร้ว่มกอ่ตัง้บรษัิท

ไมโครซอฟตแ์ละร ่ารวยทีส่ดุในโลกคน
หนึง่กลา่วในการใหส้มัภาษณ์วา่หุน่ยนต์
ทีม่าขโมยงานจากมนุษยค์วรจะตอ้ง
รับภาระภาษีดว้ย

Regulate Frankenstein: the European Parliament calls for new rules for 
robots(23 Feb 2017, www.jdsupra.com/)
• สภายโุรป( European Parliament)เริม่ตน้กฎหมายใหมใ่นการการก ากบัหุน่ยนตใ์นยุโรป

โดยการเห็นชอบกบัรายงานทีเ่สนอใหเ้กดิการใชป้ระโยขนท์างเศรษฐกจิของหุน่ยนต์
และปัญาประดษิฐร์วมทัง้ใหม้มีาตรฐานดา้นความปลอดภัยและมัน่คง

• รายงานดงักลา่วกลา่วถงึหุน่ยนตป์ระเภทตา่งๆซึง่หมายถงึยานยนตไ์รค้นขบั หุน่ยนต์
การแพทยแ์ละโดรนเป็นตน้

• ในค.ศ.2015การขายหุน่ยนตอ์ตุสาหกรรมท่ัวโลกมจี านวน 248,000 เพิม่ข ึน้
12% จากค.ศ. 2014. 

• จ านวน 66,700 หน่วยขายในจนีซึง่จากจ านวนนีม้ี 20,400 หน่วยผลติในจนีเอง3/9/2017 ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธชัยพงษ์ 11
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Japanese company replaces office workers with artificial intelligence (Guardian, 5 
January 2017)
• บรษัิทประกันภัยญีปุ่่ นชือ่Fukoku Mutual Life Insuranceลดพนักงานลงไป34คนและแทนดว้ยปัญาประดษิฐ์

ของไอบเีอ็มชือ่ Watson Explorer AI
• บรษัิทนีเ้ชือ่วา่จะเพิม่ผลผลติไดถ้งึ30%และไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทนุภายใน2ปี บรษัิทกลา่ววา่จะ

ประหยัดราว140ลา้น (£1m)ตอ่ปีหลังจากลงทนุปัญญาประดษิฐด์งักลา่ว 200ลา้นเยน(£1.4m)ในเดอืนนี้ การ
บ ารงุรักษาประมาณ 15ลา้นเยน (£100k)ตอ่ปี

• ระบบปัญญาประดษิฐด์ังกลา่ววางอยูบ่นพืน้ฐานของ Watson Explorer,ของไอบเีอ็มซึง่มคีณุสมบัตขิอง
“cognitive technology that can think like a human” ท าใหม้ันสามารถ “analyse and interpret all of 
your data, including unstructured text, images, audio and video”.

• เทคโนโลยนีีส้ามารถอา่นใบรับรองแพทยจ์ านวนเป็นหมืน่และน าระยะเวลาทีอ่ยูใ่นโรงพยาบาล,ประวติกิาร
เจ็บป่วยและการผา่ตัดมาประเมนิกอ่นทีจ่ะค านวณวา่การจา่ยคนไขค้วรเป็นเท่าไร

การเรยีนรูข้องเครือ่ง(Machine learning): ปญัญาประดษิฐแ์นวใหม่

• การเรยีนรูข้องเครือ่งเป็นสาขาหนึง่ของปัญญาประดษิฐท์ีพั่ฒนามาจากการศกึษาการรูจ้ า
แบบ(pattern recognition) ลักษณะเป็นการสรา้งซอฟตแ์วร(์อลักอรทิมึ)ทีส่ามารถให ้
คอมพวิเตอรเ์รยีนรูข้อ้มลูทีป้่อนใหแ้ลว้จงึพยากรณอ์นาคตแทนคนไดอ้ยา่งแม่นย า 

• การเรยีนรูข้องเครือ่งผสมผสานระหวา่งวทิยาการคอมพวิเตอรแ์ละสถติศิาสตร์
• การเรยีนรูข้องเครือ่งสามารถน าไปประยกุตใ์ชง้านไดห้ลากหมาย ไมว่า่จะเป็นการกรอง

อเีมลข์ยะ(spam) การรูจ้ าตัวอกัษร(alphabet recognition) การคน้หา(เชน่ search 
engineของกเูกิล้) และธรุกจิ ฯลฯ

• Watson Explorer AIของบรษัิทไอบเีอ็มเป็นปัญญาประดษิฐท์ีอ่าศัยการเรรียนรูข้องเครือ่ง
เพือ่ท างานดา้นการแพทยแ์ละธรุกจิทีน่ยิมมากขึน้

Florida's Jupiter Medical Center becomes first US hospital to use IBM's Watson for 
Oncology(www.mobihealthnews.com, 1 February 2017)
• ศนูยก์ารแพทยปี์เตอรเ์ป็นกจิการไมแ่สวงหาก าไรจ านวน 327 เตยีงอยูใ่นเมือ่งจปีูเตอร ์รัฐฟลอรดิาจะใช ้

คอมพวิเตอรค์วามรู ้ IBM Watsonทางมะเร็งนับเป็นโรงพยาบาลชมุชนแหง่แรกทีจ่ะใชเ้ทคโนโลยนีี้
• วสันัสามารถอา่นขอ้มลูทางการแพทยล์า่สดุจ านวนมาศาลประกอบดว้ยขอ้มลูทดลองทางการแพทย ์วารสาร

การแพทย ์ต าราและเอกสารอืน่ๆซึง่เป็นควาจ าเป็นของแพทยท์ีอ้งตรวจคนไขจ้ านวนมาก จากนัน้วตัสนัสามารถ
ตอบแพทยด์ว้ยการเรยีงล าดับการรักษาทีด่ทีีส่ดุและการรักษาทางเลอืกใหแ้พทยไ์ด ้
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ตวอยา่งเครอืขา่ยประสาทเทยีม(นวิร็อล)ของDeep Learning

http://www.slideshare.net/hammawan/deep-neural-networks

การเรยีนรูเ้ชงิลกึ
(Deep Learning)

http://www.slideshare.net/0xdata/deep-learning-through-examples

New Neural Network 
Can ‘Paint’ Potos in 
Style of Any Artists 
From Van Goh To 
Picasso
• พัฒนาโดยคณะ
นักวทิยาศาสตรท์ี่
มหาวทิยาลัยทบูงิเกน็
(Tubingen)เยอรมนันี

• ภาพถา่ยของอาคารตัง้อยู่
รมิแมน่ ้าในเมอืงทบูงิเก็น
ไดรั้บการประมวลผลใหม่
ใหมใ่หร้ปูแบบ
(style)คลา้ยกบัภาพวาด
ของ ศลิปินโงดังในอดตี
เชน่sJ.M. Turner’s “The 
Wreck of a Transport 
Ship,” Van Gogh’s “The 
Starry Night,” and 
Edvard Munch’s “The 
Scream.”

• เป็นสาขาของการเรยีนรูข้องเครือ่ง
• อาศยัคณติศาสตรท์ีว่างอยูบ่นพืน้ฐานการจ าลอง 

เครอืขา่ยประสาท(นวิร็อล)ของสมอง

เครอืขา่ยประสาทชวีะ เครอืขา่ยประสาทเทยีม

Deep-Learning Machine 
Listens to Bach, Then 
Writes Its Own Music in 
the Same Style (MIT 

Technology  Review , 16 
December 2016)

Gaetan Hadjeres and Francois 
Pachetแหง่หอ้งปฏบิตักิารวทิยาการ
คอมพวิเตอรโ์ซนใีนกรงุปารสีได ้
พัฒนาเครอืขา่ยนวิร็อลใหเ้รยีนรู ้
เพลงของบาคแลว้สามารถแตง่เพลง
ของบาคได ้ เขาเรยีกระบบนีว้า่
DeepBach

https://www.technologyreview.com/s/603137/deep-learning-machine-
listens-to-bach-then-writes-its-own-music-in-the-same-style/

3/9/2017 ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธชัยพงษ์ 14



3/9/2017 ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธชัยพงษ์ 15



• บติคอยนเ์ป็นนวัตกรรมเครอืขา่ยการช าระเงนิและเงนิตราชนดิใหม่
• บติคอยนอ์าศยัเทคโนโลยรีะหวา่งผูใ้ชโ้ดยตรง(peer-to-peer )

ปราศจากการก ากบัโดยองคก์รกลางหรอืธนาคาร
• เป็นระบบสาธารณะไมม่ใีครเป็นเจา้ของ
• ผูใ้ชรั้บความเสีย่งเองเพราะธนาคารชาตไิมม่กีฎหมายรับรอง

บติคอยนแ์ละบล็อกเชน(Bitcoin and Block Chain)

https://bitcoin.org/en/

• บล็อกเชนท าหนา้ทีเ่ป็นบญัชสีาธารณะ(public ledger)บนัทกึเวลา
และธรุกรรมของบติคอยนท์ีเ่กดิขึน้อยา่งเป็นระบบป้องกนัการจา่ย
ซ า้ซอ้นและการดดัแปลงแกไ้ขบนัทกึของธรุกรรมทีเ่กดิขึน้ในอดตี

กสกิรผนกึไอบเีอ็มพฒันา“บล็อกเชน”รบัรอง
เอกสารตน้ฉบบั เพือ่ความ“ปลอดภยั-รวดเร็ว” คาด
เร ิม่ใชค้ร ึง่แรกปีหนา้(กรงุเทพธรุกจิ, 3 พ.ย. 2559)
• เพือ่ใหบ้รกิารรับรองเอกสารตน้ฉบับ ใหก้ับลกูคา้

องคก์ร และลกูคา้รายยอ่ย
• สามารถก าหนดสทิธิใ์หใ้ชไ้ดเ้ฉพาะผูเ้กีย่วขอ้ง

เทา่นัน้ (Private Blockchain)
• เบือ้งตน้ธนาคารมกีารสรา้งระบบการใหบ้รกิารที่

เรยีกวา่ OriginCert API และน ามาใชก้ับการรับรอง
เอกสารหนังสอื ค ้าประกัน(Letter of Guarantee: 
LG) ซึง่จะชว่ยลดกระบวนการทีใ่ชอ้อกหนังสอื เพือ่
ใหบ้รกิารแกล่กูคา้ไดเ้ร็วขึน้

Bitcoins Become Legal 
Tender in Japan, With 
Strict Regulation
(https://sputniknews.com/9 
Feb 2017)

• มาตรการเพือ่คุม้ครอง
ผูบ้รโิภคเนือ่งจากบติคอยน์
เคยเกีย่วขอ้งกับเหตกุารณ์
เสยีหายรา้ยแรง

• เหตกุารณ์ทีอ่ ือ้ฉาวคอื
บรษัิทแลกเปลีย่นบติคอยน์
ซือ่ Mt.Gox ไดอ้า้งวา่ถกู
แฮ็กและตอ้งปิดกจิการลง

• ในค.ศ.2013  Mt. Gox มี
ธรุกรรมราว70% ของ
ธรุกรรมบติคอยนใ์นญีปุ่่ น
การปิดกจิการสรา้งความ
เสยีหายใหก้ับผูบ้รโิภคและ
รัฐบาล

Bitcoin Hits All-Time High as Currency 
Controls Drive Fear(Bloomberg, 
5 January 2017)
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2.ประเทศไทย 4.0
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Thailand 4.0
• รัฐบาลนีมุ้ง่มัน่ในการน า “โมเดลประเทศไทย 4.0” หรอื “ไทยแลนด ์4.0” มาใช ้เพือ่ผลกัดนั

ประเทศใหห้ลดุพน้กบัดกั 3 กบัดกัทีก่ าลงัเผชญิ ทัง้ 
1. กบัดกัประเทศรายไดป้านกลาง (Middle Income Trap) 
2. กบัดกัความเหลือ่มล ้า (Inequality Trap) 
3. กบัดกัความไมส่มดลุของการพฒันา (Imbalance Trap)

• เป้าหมายเพือ่น าประเทศมุง่สูค่วามมัน่คง มัง่คัง่ และยั่งยนื อยา่งเป็นรปูธรรม ผา่นโมเดลนี้
• กอ่นการพัฒนาประเทศไทย 4.0 นัน้ ไทยเริม่กา้วสูโ่มเดลไทยแลนด ์1.0 หลงัจากเริม่ตน้พัฒนา

ภาคเกษตรกรรม แลว้จงึปรับมาสูไ่ทยแลนด ์2.0 การลงทนุอตุสาหกรรมเบามุง่เนน้แรงงานราคาต า่
เชน่ สิง่ทอ อาหาร และมาสู ่ไทยแลนด ์3.0 มุง่เนน้การสง่เสรมิการลงทนุในอตุสาหกรรมหนัก ซึง่
การพัฒนาของประเทศไทยใน 3 ชว่งแรกนัน้ ไทยมกีารอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิสงูสดุเฉลีย่
ถงึ 7% ตอ่ปี แตม่าถงึจดุหนึง่หลงัปี 2540 อตัรการขยายตวัทางเศรษฐกจิลดลงมาเป็น 3-4% ตอ่ปี

• เหตผุลส าคญัเพราะไทยไมเ่คยปรับโครงสรา้งเศรษฐกจิอยา่งจรงิจังมากอ่น และไมเ่คยมกีารพัฒนา
เทคโนโลยขีองตวัเอง แรงงานไมไ่ดม้ทีกัษะจนกลายเป็นปัญหาความเหลือ่มล ้าของโอกาส ซึง่
ในชว่งนีรั้ฐบาลตอ้งการกา้วกระโดดขา้มหบุเหว ซึง่ตอ้งใชค้วามกลา้หาญทางการเมอืง และตอ้งใช ้

พลงัทีเ่รยีกกวา่พลงัประชารัฐในการขบัเคลือ่นไทยแลนด ์4.0

เครือ่งยนตข์บัเคลือ่นม3ีประการ 
1) Productive Growth Engine ซึง่เป้าหมายส าคญัเพือ่ปรับเปลีย่นประเทศไทยสูป่ระเทศทีม่รีายไดส้งู ( 
High Income Country) ทีข่บัเคลือ่นดว้ยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลย ีและ ความคดิสรา้งสรรค์
• กลไก:การสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืในรปูแบบประชารัฐ การบรหิารจัดการสมยัใหม ่และการ

สรา้งคลสัเตอรท์างดา้นเทคโนโลย ีการพัฒนาขดีความสามารถดา้นการวจิัยและพฒันา การพัฒนา
โมเดลธรุกจิทีข่บัเคลือ่นดว้ยนวตักรรม กจิการรว่มทนุรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ ่รวมถงึการ
บม่เพาะธรุกจิดา้นเทคโนโลย ีเป็นตน้ ซึง่ถอืเป็นการตอบโจทยค์วามพยายามในการกา้วขา้มกบัดกั
ประเทศรายไดป้านกลางทีไ่ทยก าลงัเผชญิอยู่

2)Inclusive Growth Engine เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้ับประโยชนแ์ละเป็นการกระจายรายได ้โอกาส และ
ความมัง่คัง่ทีเ่กดิขึน้
• กลไก:การสรา้งคลสัเตอรเ์ศรษฐกจิระดบักลุม่จังหวดั  การพัฒนาเศรษฐกจิระดบัฐานรากในชมุชน การ

สง่เสรมิวสิาหกจิเพือ่สงัคม เพือ่ตอบโจทยป์ระเด็นปัญหาและความทา้ทายทางสงัคมในมติติา่งๆ การ
สรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้อ านวยตอ่การท าธรุกจิ การสง่เสรมิและสนับสนุนใหว้สิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มเขม้แข็งและสามารถแขง่ขนัไดใ้นเวทโีลกการสรา้งงานใหม่ๆ  เพือ่รองรับการเปลีย่นแปลง 3/9/2017 ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธชัยพงษ์ 18



ในอนาคต การยกระดบัขดีความสามารถ การเสรมิสรา้งทักษะและการเตมิเตม็ศกัยภาพของประชาชนใหท้นักบัพลวัตการเปลีย่นแปลงจากภายนอก และการจา่ยภาษีใหแ้ก่
ผูท้ีม่รีายไดต้ า่กวา่เกณฑท์ีก่ าหนดแบบมเีงือ่นไข (Negative Income Tax)เพือ่แกไ้ขกบัดกัความเหลือ่มล ้าทีเ่กดิขึน้ในปัจจบุนั

3) Green Growth Engine การสรา้งความมัง่คัง่ของไทยในอนาคต จะตอ้งค านงึถงึการพัฒนาและใชเ้ทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม เพือ่ตอบโจทยก์ารหลดุออกจาก
กบัดกัความไมส่มดลุของการพฒันาระหวา่งคนกบัสภาพแวดลอ้ม
กลไกนีป้ระกอบดว้ย  การมุง่เนน้การใชพ้ลงังานทดแทน การปรับแนวคดิจากเดมิทีค่ านงึถงึความไดเ้ปรยีบเรือ่งตน้ทนุ (Cost Advantage) เป็นหลกั มาสูก่ารค านงึถงึ
ประโยชนท์ีไ่ดจ้ากการลดความสญูเสยีทีเ่กดิขึน้ทัง้ระบบ (Lost Advantage) หวัใจส าคญัอยูท่ีก่ารพัฒนากระบวนการผลติใหส้ง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มนอ้ยทีส่ดุ อนัจะ
เกดิประโยชนก์บัประเทศและประชาคมโลกดว้ยในเวลาเดยีวกนั

http://www.bangkokbanksme.com/article/5992 http://www.clinictech.most.go.th/online/blog/blog_show1.asp?blog_id=916

Eastern Economics Corridor
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EEC to administer innovation centre
(Bangkok Post, 7 March 2017) 
Atchaka Sibunruang, the Science and Technology Minister, said the 
EECI(Eastern Economic Corridor Innovation Center) will function as 
a centre to handle R&D and innovations to serve both the 
government and private sector, focusing mainly on automobiles; 
smart electronics; petrochemicals; aviation; energy; food, 
agriculture and biotechnology; public health, health care, 
biomedical technology; robotics and smart devices; digital 
economy, the the Internet of Things, and artificial 
intelligence; and creative economy, culture and lifestyle. 

Rethinking Thailand 4.0 to get it into gear 
(Soonruth Bunyamanee,Bangkok Post, 7 March 2017)

“.. Without fundament change to the educational and legal 
systems to accommodate the rapidly shifting economies of the 
modern world , Thailand 4.0 will remain a glittering gimmick that 
will fail to materialize..”

หมายเหต ุในแตล่ะปี ธนาคารโลกจะท าการทบทวนการจัดกลุม่ประเทศตา่งๆ ในโลกจากการประเมนิรายไดป้ระชาชาตติอ่หวั (GNI per capita) โดยใชว้ธิทีี่
เรยีกวา่ Atlas method ณ วันที ่1 กรกฏาคม 2554 ประเทศทีถ่อืวา่มรีายไดป้านกลางระดบัสงู คอืประเทศทีป่ระชากรมรีายไดเ้ฉลีย่ 3,976 – 12,275 เหรยีญ
สหรัฐฯ (ประมาณ 118,662 - 366,337 บาท) ดว้ยวธิ ีAtlas method ดงักลา่ว ปัจจบุนัรายไดป้ระชาชาตติอ่หวัของประเทศไทยเทา่กบั 4,210 เหรยีญสหรัฐ
(ประมาณ 125,756 บาท)(http://www.worldbank.org/th/news/press-release/2011/08/02/thailand-now-upper-middle-income-economy)3/9/2017 ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธชัยพงษ์ 20



SET urged to entice 10 key industries.
(Bangkok Post ,2 March 2017)

• The government sees the bourse as a key engine to support domestic economic growth by serving as a source 
of funds for the 10 targeted industries.

• The 10 industries are next-generation cars; smart electronics; affluent, medical and wellness tourism; 
agriculture and biotechnology; food; robotics for industry; logistics and aviation; biofuels and biochemicals; 
digital; and medical services. 

• Mr Somkid said these industries are in the real sector and should be listed in order to make the market more 
balanced. 

British aerospace companies set to embrace Thailand 4.0
(Bangkok Post, 3 March 2017 ) 

• The path to Thailand 4.0 offers a chance for British firms involved in aerospace and advanced engineering to 
raise their profile to the next level. 

• Brian Davidson, the British ambassador to Thailand, voiced optimism about the Thailand 4.0 initiative, of which 
the development of aerospace-related technology forms a key element. He was speaking as eight leading British 
industry concerns, including Rolls-Royce, BAE Systems and Thales, showcased their capabilities to concerned 
parties in Thailand on Tuesday. 

Government to offer tax incentives for upper level employees choosing to work in EEC
(Bangkok Post, 1 March 2017)

• The government continues its effort to boost investment in its eastern economic corridor development project 
(EEC) with latest offering of tax incentives to upper level employees choosing to work there.

• Upper level employees cover both highly skilled local and foreign.
• Professionalsincome tax for these professionals currently collected at up to 35% will be reduced to as low as 

17% to attract them to work in this economic corridor.
• At yesterday’s cabinet meeting, it endorsed a proposal of the Finance Ministry to lower personal income tax to 

attract both local and foreign highly skilled professionals such as specialists and researchers to work in 10 key 
industries targeted for development in the EEC.3/9/2017 ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธชัยพงษ์ 21



3.เศรษฐกจิดจิทิัล:นยิามและโครงสรา้ง
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• ค าวา่ ‘เศรษฐกจิดจิทิัล’มาจากภาษาอังกฤษ 'Digital Economy‘ ซึง่เริม่รูจั้กครัง้แรกจากหนังสอืขายดทีีส่ดุใน
ค.ศ.1995เขยีนโดย  ดอน แท็ปสก็อต(Don Tapscott)

• แมน้วา่ค านี้จะถกูใชก้นัมาตัง้แตย่คุค.ศ.1990 ก็ตามแตก่็ไมม่นียิามทีเ่ป็นทางการ 
• เศรษฐกจิดจิทิัลมขีอบเขตทีม่ากกวา่ ‘เศรษฐกจิอนิเทอรเ์น็ต(Internet Economy)’ ทีเ่รารูจั้กกนัเพราะจะหมายถงึ

เศรษฐกจิทีไ่ดรั้บจากอนิเทอรเ์น็ตเทา่นัน้ แตเ่ศรษฐกจิดจิทัิลจะครอบคลมุเศรษฐกจิและสงัคมอันเนื่องจาก
เทคโนโลยสีารสนเทศและสือ่สาร(ICT)อืน่ดว้ย

• ตวัอยา่งเชน่รัฐบาลออสเตรเลยีนยิาม ‘เศรษฐกจิดจิทิัล’ วา่เป็น “เครอืขา่ยระดบัโลกของกจิกรรมเศรษฐกจิและ
สงัคมทีเ่กดิขีน้บนเวทขีองการเชือ่มโยงเป็นเครอืขา่ยเชน่การเชือ่มโยงอนิเทอรเ์น็ต อปุกรณ์เคลือ่นทีแ่ละเซน็เซอร์
เป็นตน้(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
• การใชเ้ทคโนโลยดีจิทัิลเชน่โทรศพัทม์อืถอืและอนิเทอรเ์น็ตเป็นตน้มสีหสมัพันธก์บัการเตบิโตทางเศรษฐกจิ 

ธนาคารโลกบง่วา่ทกุครัง้ทีม่กีารเพิม่โทรศพัทม์อืถอืจ านวน10เครือ่งตอ่ประชากร 100 คนในประเทศทีก่ าลงัพัฒนา
จะท าให ้GDP ของประเทศนัน้เพิม่ขึน้ 0.8%

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

• การตดิตามประเมนิผลในค.ศ.2011ยังพบผลกระทบทางเศรษฐกจิและสงัคมวา่เมือ่เพิม่ความเร็วของบรอดแบนดข์ึน้
เทา่ตวัจะเพิม่GDPขึน้ 0.3%  หากเทยีบ 0.3%นี้กบัการเตบิโตของGDPในประเทศกลุม่OECDจะเทา่กบั US$ 126
ลา้นหรอืมากกวา่1/7ของอัตราเฉลีย่การเตบิโตของกลุม่ประเทศOECDในทศวรรษทีผ่า่นมา

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

3/9/2017 ศาสตราจารย ์ดร.ไพรัช ธชัยพงษ์ 23



เว็บ2.0
• Wikipedia ซึง่เป็นสารานุกรมออนไลนเ์กดิจาก
สมมตฐิานทีไ่มน่่าเชือ่วา่การเตมิสาระลงไปใน
สารานุกรมนัน้สามารถกระท าไดโ้ดยผูใ้ชเ้ว็บคนใดก็
ได ้

•เว็บสงัคม(social web)ผูใ้ชเ้ตมิสาระดว้ยผูใ้ชเ้อง
เชน่ Facebook, Twitter, LinkedIn, Line, 
YouTube, Instagram,ฯลฯ

ววิฒันาการของเศรษฐกจิดจิทิลั

เว็บ 1.0
•เจา้ของเว็บสรา้งเว็บขึน้มา
•การเพิม่สาระใหมล่งไปบนเว็บไซตข์องตนตอ้ง
กระท าโดยตนเอง
•ผูใ้ชส้ามารถตอ่เขา้มาใชข้อ้มลูได ้

(Traditional) Digital Economy
หรอื Internet Economy
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เทคโนโลยผีลกัดนัใหเ้กดิ‘เศรษฐกจิดจิทิลั( Digital Economy)’

Source : Infocomm, IDA, Singapore

“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)
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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 

โครงสรา้งของระบบเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิัล

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

• ขณะทีก่ารเชือ่มโยง(interconnectivity)ภายในเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตหนึง่เครอืขา่ยไดม้าซึง่ ‘เศรษฐกจิ
ของปรมิาณ(economies of scale)’ กลา่วคอืเครอืขา่ยนี้ท าใหเ้กดิจ านวนผูใ้ชท้ีเ่พิม่ข ึน้อยา่ง
กา้วหนา้แบบเรขาคณติ( geometric progression)* สง่ผลใหต้น้ทนุทีล่งไปในเครอืขา่ยลดลงเพราะมี
ลกูคา้มากขึน้เราเรยีกวา่ ‘เศรษฐกจิอนิเทอรเ์น็ต’

• การเชือ่มโยง(interconnectivity)ระหวา่งเครอืขา่ยยิง่ท าใหเ้กดิ คณุคา่ทีเ่พิม่ข ึน้ของ‘เศรษฐกจิ
ขอบเขต(economies of scope)’เนื่องจากการขยายขอบเขตของผูใ้ชข้ ึน้ไปอกีท าใหต้น้ทนุตอ่หน่วย
ของแตล่ะเครอืขา่ยยิง่ลดลงไปอกี 

• ตวัอยา่งเชน่เครอืขา่ยATMของธนาคารเป็นตน้ หากไมม่กีารเชือ่มโยงระหวา่งเครอืขา่ยATMของแตล่ะ
ธนาคารแลว้ธนาคารก็จะมเีพยีงบรกิารภายในเครอืขา่ยของตนเอง แตห่ากเชือ่มโยงกนัก็จะไดล้กูคา้ที่
มากขึน้จากเครอืขา่ยรว่มกนันี้ 

• ยิง่กวา่นัน้หากระบบปฏบิัตกิารของธนาคารยังท างานรว่มกนัไดอ้กี(interoperability) แลว้การโอน
เงนิระหวา่งธนาคารหรอืธรุกรรมอืน่ระหวา่งธนาคารเชน่ e-commerce paymentไปยังบคุคลที3่สามารถ
เกดิขึน้ระหวา่งธนาคารไดอ้กีเป็นตน้ นี่คอืพืน้ฐานของ ‘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)
การเชือ่มโยงอาจอธบิายไดด้งันี้: หากมจี านวนอปุกรณ์หรอืผูใ้ชจ้ านวน n ตอ่เขา้กบัเครอืขา่ยใดเครอืขา่ยหนึง่แลว้ ‘คณุคา่’ ของเครอืขา่ยจะเกดิจาก
จ านวนโอกาสทีผู่ใ้ชห้นึง่คนสามารถเรยีกไปยังผูใ้ชอ้ืน่ไดเ้ทา่ไร ตวัอยา่งเชน่หากม ี3 คน a, bและc แลว้(1) หาก a เป็นผูเ้รยีกก็ได ้2 เสน้ทางคอืaเรยีก
ไปยังbและaเรยีกไปยังc (2) ท านองเดยีวกนัหากbเป็นผูเ้รยีกก็ได2้เสน้ทางเชน่กนัคอืจากbเรยีกไปยังaและจากbเรยีกไปยังc (3)หากcเป็นผูเ้รยีกก็จะได ้
2เสน้ทางคอืcเรยีกaและcเรยีกb รวมแลว้ได ้6 คณุคา่อันเนื่องจากมคีน3คนตอ่กบัเครอืขา่ย เขยีนเป็นคณติศาสตรไ์ดว้า่ 3(3-1) = 6 คณุคา่หรอืเสน้ทาง 
หากม5ีคนก็จะเป็น 20 คณุคา่หรอืเสน้ทาง 5(5-1)=20 คู ่เป็นตน้ โดยสรปุแลว้หากมีจ่ านวนผูใ้ช ้n คนแลว้ก็จะได ้n(n-1) คณุคา่หรอืเสน้ทาง
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• ววัิฒนาการของเทคโนยสีามารถท าใหผู้ใ้ช ้

อนิเทอรเ์น็ตสามารถมปีฏสิมัพันธก์บัการประยกุตบ์น
อนิเทอรเ์น็ตผา่นอปุกรณ์เชน่ โทรศพัทม์อืถอื พซี ี
แท็บเบล็ต ฯลฯ 

• ปฏสิมัพันธทั์ง้อักษร เสยีง ภาพนิง่และ
ภาพเคลือ่นไหว (facebook, youtube เป็นตน้)

เครอืขา่ยผสม(HetNet
:heterogeneous network)เป็น
เครอืขา่ยไรส้ายเชือ่มโยงเครอืขา่ย
ยอ่ยขนาดตา่งกนัไดแ้กm่acrocells,
picocells และ/หรอื femtocellsทัง้
ในและนอกอาคารทัง้บนดนิและใต ้
ดนิ

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

Source:  Gartner 2010

โมบายแอป
• สมารท์โฟนและแท็บเบล็ตจะขายพรอ้มกบัแอปทีต่ดิตัง้มาดว้ย

เชน่เว็บเบราเซอร ์อเีมลล์กูคา้ ปฏทินิ โปรแกรมแผนที่ แอป
ส าหรับสัง่ซือ้เพลงหรอืสือ่อืน่หรอืแอปอืน่

• แอปทีม่ไิดต้ดิตัง้มาดว้ยนัน้ผูใ้ชส้ามารถหาซือ้ไดต้ัง้แตค่.ศ.2008
ปกตจิะมาจากผูใ้หบ้รกิารระบบปฏบิัตกิารอยูแ่ลว้เชน่รา้นขงแอป
เป้ิล(Apple App Store) รา้นของกเูกิล้( Google Play)รา้นของ
วนิโดว(์Windows Phone Store)และรา้นของแบล็กเบอรี
(BlackBerry App World) แอปบางตวัก็ฟรบีางตวัก็ตอ้งซือ้

แหลง่ขอ้มลู: wikipedia
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• ปฏสิมัพันธข์องคนในสงัคมพึง่พาดจิทัิล(อนิเทอรเ์น็ตกลายเป็นเสน้โลหติ
ของกจิกรรมในสงัคม)

• ธรุกรรมและการสรา้งมลูคา่เชงิพาณชิยอ์าศัยเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต
• การใหบ้รกิารสาธารณชนทั่วไป และกลุม่ผูด้อ้ยโอกาสกระท าผา่น

อนิเทอรเ์น็ต

3.สงัคมและเศรษฐกจิดจิทิลั(Digital Economy and Society)

Global information and 
communications technology 
spending , 2012
(http://digitaltrade.bsa.org)
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4.แรงผลักดันจากววิัฒนาการของเทคโนโลยี
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แรงบรรจบ(Nexus of Forces)เป็นแนวคดิของบรษัิททีป่รกึษาการท์เนอร์ (Gartner Inc.)ทีใ่ชอ้ธบิายการเขา้หากันหรอืบรรจบกนัของ
เครอืขา่ยสงัคม (social media) อปุกรณ์มอืถอื(mobility), คลาวด(์cloud computing) และรปูแบบสารสนเทศขอ้มลูขนาด
ใหญ่ (information patterns, big data)ก าลังท าใหเ้กดิโอกาสใหมท่างธรุกจิ

http://forwardthinking.pcmag.com/show-reports/316750-gartner-s-top-10-strategic-technology-trends-for-2014

แรงบรรจบ(Nexus of Forces)
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สมารท์โฟน:อปุกรณ์สือ่ยอด
นยิม
• ปัจจบุนัเวลาในการใช ้

สมารท์โฟนมาก กวา่
โทรทัศนแ์ละ
คอมพวิเตอรใ์นแทบทกุ
ประเทศตัง้แต่
อนิโดนเีซยีจนถงึอติาลี

• สมารท์โฟนไดก้ลายเป็น
อปุกรณ์ทางสือ่ทีค่นเรา
นยิมใชห้รอืน่ันคอืให ้
เวลามากกวา่อปุกรณ์สือ่
อืน่ใด

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

The Economist, 28 Feb. 2015
• สมารท์โฟนกลายเป็นอปุกรณ์ขายเร็วทีส่ดุใน

ประวัตศิาสตรช์นะโทรศพัทม์อืถอืธรรมดาที่
เกดิมากอ่น ขายมากกวา่พซีถีงึ 4 ตอ่ 1 

• ปัจจบุนัครึง่หนึง่ของประชากรผูใ้หญ่จะเป็น
เจา้ของสมารท์โฟนและเชือ่วา่ในค.ศ.2020
จะถงึ80%ของประชากรดงักลา่ว

• คนอเมรกินัโดยเฉลีย่จะใชส้มารท์โฟนมากก
วา่ 2ชัว่โมงตอ่วนัทกุวนั

• วัยรุน่องักฤษบอกวา่สมารท์โฟนเป็นอปุกรณ์
ทีเ่ขาตอ้งการใชม้ากทีส่ดุและมากกวา่จะ
โทรทัศน ์พซีแีละเครือ่ง เลน่เกม

• ราว 80% ของผูใ้ชจ้ะตรวจขอ้มลู ขา่วและ
บรกิารอืน่ภายใน15นาทีท่ีต่ ืน่ขึน้มา

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

• ตามรายงานของeMarketer
พบวา่ในปีค.ศ.2013 สดัสว่น
การใชส้ือ่ดจิทัิลในหมูผู่ใ้หญ่
(อาย1ุ8ปีขึน้ไป)
สหรัฐอเมรกิาในแตล่ะวัน
มากกวา่โทรทัศนเ์ป็นครัง้แรก 
—โดยมมีอืถอืเป็นตวั
ขบัเคลือ่นส าคญั

• ในปีนี(้ค.ศ.2014)แนวโนม้ก็
จะยังตอ่เนือ่งอยา่งเดมิโดย
อัตราการเตบิโตของมอืถอืยัง
สงูกวา่สือ่อืน่ใด
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บรกิารธนาคารผา่นโทรศพัทม์อืถอื(Mobile Banking)

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

Mobile cost savings 

เป็นระบบทีอ่นุญาตใหล้กูคา้ของธนาคารสามารถท าธรุกรรมบาง
ประเภทผา่นโทรศัพทม์อืถอืหรอืแท็บเบล็ต(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
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M-Pesa ท างานอยา่งไร
• M-Pesa เป็นธนาคารไรส้าขาซึง่หมายความวา่ไดรั้บ

การออกแบบเพือ่ใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถท าธรุกรรมได ้
โดยไมต่อ้งไปทีส่าขา

• ความส าเร็จอยา่งตอ่เนือ่งของM-Pesaในประเทศคี
เนยีเป็นผลมาจากคา่ใชจ้า่ยการใหบ้รกิารต า่และมี
ปฏสิมัพันธก์บัธนาคารนอ้ยมากตวัอยา่งเชน่โอน
เงนิ$100จา่ยคา่บรกิารเพยีง$1เป็นตน้

• ผูป้ระสงคเ์ป็นลกูคา้ตอ้งมมีอืถอืของบรษัิท
Safaricomและหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน
(national ID card)กอ่น

• จากนัน้ตอ้งกรอกขอ้มลูลงทะเบยีนซึง่ขอ้มลูจะนอ้ย
กวา่ธนาคารปกตมิากเพือ่ความสะดวก

• หลงัลงทะเบยีนแลว้ ลกูคา้แวะไปทีร่า้นตวัแทนM-
Pesaในทอ้งถิน่ของตนเพือ่น าเงนิสดไปฝาก หลงั
ฝากแลว้ก็จะไดรั้บเงนิไซเบอรช์ือ่"e-float" ซึง่ใชใ้น
การแลกเปลีย่น

• จากนัน้ลกูคา้สามารถใชS้MSในการแลกเปลีย่น “e-
float” กบัลกูคา้อืน่ได ้หรอืสามารถไปรับเงนิสดจาก
รา้นตวัแทนทีล่กูคา้มอียูใ่นบญัชMี-Pesa

• เป็นตวัอยา่งทีด่ขีองการน ากจิกรรมทางการเงนิไปสู่

ประเทศทีใ่ชบ้รกิารธนาคารปกตไิมไ่ด ้

M-Pesa ธนาคารไรส้าขา(branchless banking)

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
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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.

Social media

Next In Line(28 Feb 2017, Bangkok Post)
Line is the leader among chat apps in Thailand 
with 33 million active users, representing more 
than 80% of smartphone users in the country, 
thanks to its simplicity and significant cost savings 
for users relative to SMS and international calls…
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• ระบบคอมพวิเตอรค์ลาวดเ์ริม่เปลีย่น(disrupt)ตลาดอตุสาหกรรมสารสนเทศโลก
ขนาดกวา่ $300พันลา้น

• นักวเิคราะหข์องบรษัิทโกลดแ์มนแซค(Goldman Sachs)รายงานวา่โครงสรา้ง
พืน้ฐานคลาวด์ เริม่ได ้5% ของการใชจ้า่ยในอตุสาหกรรมไอทขีองปีทีแ่ลว้และ
คาดวา่จะขยายขึน้ไปเป็น 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)เครอืขา่ย
และการท างานเสมอืน(virtualization)

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

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

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

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

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

• บรษัิททีม่คีวามเสีย่งอนัเนือ่งจากจะถกูคลาวดเ์บยีดเขา้ไปคอื EMC (NYSE:EMC) ในดา้นเซฟิ
เวอรแ์ละหน่วยความจ า Oracle (NYSE:ORCL) ดา้นฐานขอ้มลู IBM (NYSE:IBM)ดา้นมดิเดิล้
แวร์ และไมโครซอฟตด์า้นระบบปฏบิตักิาร
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หนา้ login ของ Microsoft 
Office 365 (ระบบใหม)่

ขณะนีไ้ดป้รับใหท้กุคนไดใ้ชอ้เีมลใหมด่ว้ยเทคโนโลยคีลาวด์ Office365 เรยีบรอ้ยแลว้ 
โดยโอนอเีมลเดมิทัง้หมด 2,326 คนเขา้สูร่ะบบใหมแ่ลว้ ซึง่ตอ่ไปจะไดม้กีารอบรมการใชง้านเพิม่เตมิ
ส าหรับผูท้ีส่นใจ เพือ่ประยกุตใ์ชค้ณุลักษณะของ Social e-mail กบัภารกจิของสภากาชาดไทยไดม้าก
ขึน้

หนา้จอการใชง้านอเีมล
บนคลาวด์

แผนการยา้ยระบบอเีมล

ไมต่อ้งใชง้บประมาณทัง้การตดิตัง้ครัง้แรกและตลอดไป

สนับสนุนการด าเนนิงานโดย ทมีงานไมโครซอฟท ์ประเทศไทย และ ทมีงานบรษัิท JGroup Technology

กรณีศกึษาใชO้ffice365
ของสภากาชาดไทย
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• การท์เนอร(์Gartner)ไดต้ดัสนิใจถอด “Big Data” ออกจาก ‘hype cycle
2015 ’ทีเ่คยปรากฏใน’ hype cycle2014’ เพราะมกีารศกึษาวา่เขา้สูเ่ชงิ
ปฏบิัตแิลว้

• ในรายงานการศกึษาไดก้ลา่ววา่“เราท าเชน่นัน้เพือ่เคลือ่นยา้ย ‘ big data’ 
ผา่น ‘hype’และเขา้สู ่‘ practice’ เพราะเกนิ 20% ของการยอมรับในตลาด
ซือ้ขายเป็นนยิามของการเริม่เขา้สูต่ลาด” 

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

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

ขอ้มลูขนาดใหญ(่Big Data)

ขอ้มลูขนาดใหญ ่ใชเ้รยีกกลุม่ขอ้มลูที่
ปรมิาณสงูจนเครือ่งมอืประมวลผลในอดตี
ไมส่ามารถตอบสนองไดม้ลีักษณะส าคัญ
คอื
• ปรมิาณ(Volume)
• หลากหลาย(Variety)
• เปลีย่นเร็ว(Velocity)
นอกจากนีข้อ้มลูยังปนกนัระหวา่ง
• มโีครงสรา้ง(structure)
• ไรโ้ครงสรา้ง(un-structure)
• กึง่มโีครงสรา้ง(semi-structure)
ตอ้งใชเ้ครือ่งมใืหมเ่ชน่ Hadoop และ การ
ประมวลผลแบบขนานเป็นตน้เขา้ชว่ย
• กเูกิล้และอเมซอนน ามาใชป้ระโยชน์
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• หน่วยรักษากฎหมายใชข้อ้มลูขนาดใหญร่ว่มกบัการ
วเิคราะหพ์ยากรณ(์predictive analytics)

• อาชญากรรมรนุแรงในเมอืงเมมฟิส รัฐเทนเนสซี

ลดลงไป 31%ระหวา่งค.ศ2006-2011หลงัจาก
ส านักงานต ารวจเริม่ใชโ้ครงการน ารอ่งบลคูรัช(Blue 
CRUSH:Crime Reduction Utilizing Statistical 
History)รว่มกบัมหาวทิยาลยัเมมฟิส

• โครงการนีร้วมขอ้มลูจากหลายแหลง่ทีแ่ตกตา่งกนั
กลา่วคอืกลอ้งตรวจตรา(surveillance cameras) 
ประวัตอิาชญากรรม(crime records) หรอืแมแ้ต่
ขอ้มลูทะเบยีนยานยนตเ์ป็นตน้ป้อนใหก้บัพนักงาน
ต ารวจตามทีร่อ้งขอ(on demand) เกีย่วกบัผูต้อ้ง
สงสยัและเหยือ่พรอ้มกบัโอกาสทีจ่ะเกดิ
อาชญากรรมในพืน้ทีใ่ดของเมอืงไดท้นัที

• 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
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• ขอ้มลูขนาดใหญไ่ดช้ว่ยชวีติคนในโครงการน ารอ่งได ้
• ในค.ศ.2008 หลายโรงพยาบาลใชข้อ้มลูขนาดใหญใ่นการตรวจวัดภาวะตดิเชือ้

(neonatal sepsis)ในทารกคลอดกอ่นก าหนดซึง่มักจะเสยีชวีติหากตรวจวัดดว้ยระบบ
ปกติ

• โครงการนี้บรหิารจัดการโดยแม็กเกรเกอร(์Carolyn McGregor)แหง่มหาวทิยาลยัออน
โตรโิอสถาบันแหง่เทคโนโลย ี(University of Ontario Institute of Technology : 
UOIT)  ใชซ้อฟตแ์วรข์องไอบเีอ็มชือ่InfoSphere Streams ในการวเิคราะหจ์ านวนการ
ไหล(streams)ของขอ้มลูสรรีะวทิยาในเวลาจรงิถงึ 16 สายพรอ้มกนัเพือ่เตอืนเจา้หนา้ที่
ของโรงพยาบาลการเปลีย่นแปลงลกึซึง้ทีอ่าจถงึแกช่วีติได ้

• ระบบซอฟตแ์วรว์เิคราะหพ์ยากรณ์ (predictive analytics)ทีใ่ชส้ามารถวิง่อยูบ่นเครือ่ง
แล็บท็อปพซีเีพยีงราว 3 ตวัเทา่นัน้

http://hir.uoit.ca/cms/?q=node/51 http://fcw.com/Articles/2012/11/02/managing-big-data.aspx?Page=2

Big data 
save lives
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• มากกวา่15พนัลา้นชิน้ในค.ศ.2015 และ 50 พันลา้นชิน้ในค.ศ. 2020 
• เราเรยีกเครอืขา่ยการเชือ่มโยงนีว้า่ “อนิเทอรเ์น็ตของสรรพสิง่ (Internet of Things 

:IoT) “ ซึง่จะประกอบดว้ยชิน้สว่นเชน่ สมารท์โฟน แท็บเบล็ต โทรทัศน ์เครือ่งใชใ้น
บา้น ระบบรักษาความปลอดภัย  หน่วยวัดอณุหมูฉิลาด 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 าแหน่งหรอืราว
3.4×1038 (หรอื633,825,300,114,114,700,748,351,602,688ต าแหน่ง)

http://blogs.freescale.com/iot/2013/04/
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5. การขบัเคลือ่นจาก
‘เศรษฐกจิและสงัคมอนิเทอรเ์น็ต’
สู ่‘เศรษฐกจิและสงัคมดจิทัิล’
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ระหวา่งค.ศ.2009-2013
• ผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตเพิม่จาก 81 ลา้นคนไปเป็น 162ลา้นคน
• ผูใ้ชบ้รอดแบนดไ์รส้ายเพิม่ถงึ30เทา่เทยีบกบัผูใ้ชบ้รอดแบนดต์ามสายดังนัน้บรอดแบนดไ์รส้ายจงึเป็นกลไกส าคญัทีผ่ลกัดนัการเตบิโตของ

อนิเทอรเ์น็ตในอาเซยีน
เมือ่เทยีบกบัระดบัสากลกลุม่อาเซยีนยงันบัวา่ลา้หลงัอยู่
• ผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตตอ่ประชากร100คนทั่วโลกในค.ศ.2013ขึน้ไปถงึ 40% ในประเทศพัฒนาแลว้ขึน้ไปถงึ 78%และ 32%ในประเทศก าลงัพัฒนา
• ส าหรับอาเซยีนนัน้ผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตตอ่ประชากร100คนอยูท่ี ่26% บรอดแบนดต์ามสาย 3.2%ซึง่นอ้ยกวา่คา่เฉลีย่ของโลกที9่.4% สว่นบรอดแบนด์

ไรส้ายแมน้จะสงูถงึ 30%แตก่็ยังไมเ่ทา่คา่เฉลีย่ของโลกที3่2%
นอกจากนีค้วามแตกตา่งระหวา่งสมาชกิก็ยงัสงู
• ผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตตอ่ประชากร100คนในสงิคโปรอ์ยูท่ี ่73%ขณะทีเ่มยีนมารส์งูกวา่1%เล็กนอ้ย

อนิเทอรเ์น็ตในอาเซยีน
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• นักเศรษฐศาสตรเ์ชือ่วา่ระดบัเศรษฐกจิของประเทศเป็นปัจจัยหนึง่ที่
ท าใหเ้กดิความแตกตา่งของจ านวนผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตในแตล่ะ
ประเทศ

• หากน ามาแสดงบนกราฟ(1)จดีพี/ีประชากรจะมเีสน้แสดง
สหสมัพันธก์บัจ านวนผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ต/ประชากร100คน(2) สมาชกิ
จับกนัเป็น3กลุม่ซึง่เมือ่น ามาเทยีบกบัการจัดกลุม่รายไดข้อง
ธนาคารโลกกพ็บวา่ประเทศไทยและอนิโดนเีซยีอยูต่ า่กวา่ควรเป็น
หากนับจากรายไดข้ณะที่
ฟิลปิินสอ์ยูเ่หนอืกวา่ทีค่วรเป็นหากนับจากรายได ้

• กลุม่สงูสดุไดแ้กส่งิคโปร ์บรไูนและมาเลเซยีอยูเ่หนอืเสน้ 60%ของ
จ านวนผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ต/ประชากร100คน

• กลุม่ทีส่องเวยีดนาม ฟิลปิินสแ์ละไทยซึง่จ านวนผูใ้ช/้ประชาการ
100คนอยูร่ะหวา่ง25-60%

• กลุม่ทีส่ามซึง่อยูล่า่งสดุไดแ้กอ่นิโดนเีซยี ลาว กมัพชูาและเมยีน
มารซ์ ึง่ต า่กวา่20%

• เมือ่น ามาเทยีบตารางรายไดข้องธนาคารโลก(high-income, 
upper-middle income, lower-middle and low income)ก็จะพบ
ความกระจา่งมากขึน้กลา่วคอืในกลุม่ที1่มาเลเซยีซึง่เป็นupper-
middle incomeลอยตวัสงูเขา้ไปในจ านวนผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ต/ประช า
กร100คนเทยีบกบับรไูนและสงิคโปร์

• ในทางตรงกนัขา้มประเทศไทยซงึเ่ป็นupper-middle incomeจับ
กลุม่กบัเวยีดนามและฟิลปิปินสซ์ ึง่เป็นlower-middle income

• อนิโดนเีซยีซึง่เป็นlower-middle incomeไปรวมกลุม่กบัlower 
incomeหากนับจ านวนผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ต/ประชากร100คน

ความสมัพันธร์ะหวา่งจ านวนผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ต/
ประชากร100คนและจดีพีตีอ่หวัประชากร
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จ านวนผูใ้ชบ้รอดแบนดต์อ่ประชกร100คน(Broadband Penetration)

• จ านวนผูใ้ชบ้รอดแบนดต์อ่ประชากร100คนไดเ้ขา้มาเป็นดัชนวีัดแทนจ านวนผูใ้ชโ้ทรศัพทต์อ่ประชากร100คนทีเ่คยใชใ้นอดตีและนอกจากนี้
บอ่ยครัง้ก็เริม่ใชเ้ป็นดัชนวีดัแทนจ านวนผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตตอ่ประชากร100คนแลว้

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

มเีวยีดนามและฟิลปิินสต์ามหลังมาอยา่งใกลช้ดิ
• จ านวนผูใ้ชบ้รอดแบนดต์อ่ประชากร100คนสงูกวา่จ านวนผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตตอ่ประชากร100คนในบางประเทศเชน่ไทยสงิคโปรแ์ละอนิโดนเีซยี

เพราะมกีารใชซ้มิการด์หลายใบและการใชม้อืถอืหลายเครือ่งเพือ่การเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตทีร่าคาไมแ่พง
• หากจะวดัจ านวนผูใ้ชบ้รอดแบนดต์ามสายกนัจรงิๆแลว้ควรจะดทูีผู่ใ้ชใ้นบา้นหรอืธรุกจิขนาดเล็กเพราะจะนยิมตอ่เขา้ไปเพือ่ไปกระจายผา่นไวไฟ

เรา้เตอรใ์หก้บัสมาชกิในบา้นหรอืในบรษัิทอกีทหีนึง่ หากนับอยา่งนีแ้ลว้จ านวนผูใ้ชก็้อาจเพิม่ขึน้ไปเป็น4ถงึ5เทา่จากตัวเลขทีป่รากฏ

Source: TRPC (2015), Unlocking the Potential of the Internet for the ASEAN Economies
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Malaysian National Broadband Initiative
• โครงการบรอดแบนดแ์หง่ชาตขิองมาเลเซยีเป็นของรัฐทีอ่อกแบบเพือ่ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึ

อนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงูในราคาทีเ่ป็นไปไดโ้ดยเนน้เขตทีห่า่งไกลในชนบท เด็กและผูย้ากไร ้
• รัฐบาลประกาศโครงการนีเ้มือ่ 24 มนีาคม ค.ศ. 2010 โครงการนีเ้ป็นความรว่มมอืระหวา่งรัฐกับ

เอกชน(public-private partnership) กลา่วคอื Malaysian Communications and Multimedia 
Commission กบั Telekom Malaysia.

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

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

Progressing the Australia National Broadband Network (NBN) 

• บรษัิทเอ็นบเีอ็น(NBN Co)ประเมนิตน้ทนุที่ A$37.4 พันลา้น การสนับสนุนดา้นการเงนิมาจาก
รัฐบาลกลาง A$30.4 พันลา้นและเอกชนในสว่นทีเ่หลอื

• บรษัิทประมาณการวา่จะเริม่จา่ยผลตอบแทน(dividends)คนืรัฐบาลกลางในปีค.ศ. 2021 และจะ
จา่ยคนืเงนิลงทนุไดห้มดในปีค.ศ. 2034

• แผนธรุกจิบง่วา่ผลตอบแทนการลงทนุ(return on investment)อยูท่ี่ 7.1% โดยคาดการวา่รายได ้
จะถงึ A$23.1 พันลา้นในปีค.ศ. 2021.

• สญัญาวา่จะใหบ้รอดแบนดค์วามเร็วอยา่งต า่ 25MBpsไปยังอาคารทัง้หลายโดยใชเ้ทคโนโลยี
ผสมผสานกนั

• ปัจจบุนัมคีวามกา้วหนา้ดงันี้

– ตอ่ไปยังอาคารมากกวา่ 1 ลา้นแหง่แลว้

– คาดวา่จเขา้ถงึ 3.1 ลา้นอาคารในกนัยายน ค.ศ.2016

– ใชเ้ทคโนโลยใีหม่ (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)
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• สงิคโปรน์ าหนา้ทกุประเทศดว้ย 258.3 kbpsตอ่หัวประชากร ตามดว้ยมาเลเซยี(15.6) ไทย(6.622) ฟิลปิปินส(์5.45)และเวยีดนาม(5.150)
• สงิคโปรเ์ปิดตลาดโทรคมนาคมทัง้สากลและในประเทศในปีค.ศ.1997 สง่ผลใหร้าคาลดลงและกระตุน้การใชก้บัตา่งประเทศเพิม่จาก 20ลา้นนาที

ในกรกฎาคม1997ไปเป็น640ลา้นนาทใีนกรกฎาคม2014 หากรวมการจราจรทีผ่า่นดว้ยก็จะเป็น 1,500ลา้นนาที

อปุทานของขนาดชอ่งสญัญาณสากล(International Capacity Supply)
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• ราคาบรอดแบนดแ์สดงเป็นสดัสว่นขอจดีพี/ีหัวประชากรในอ านาจการซือ้ทีเ่ทา่เทยีมกนั(ppp: purchasing power parity)
• คณะกรรมการบรอดแบนด(์Broadband Commission)เสนอวา่ตอ้งไมเ่กนิ5%ของจดีพี/ีหัวประชากรในเทอมของppp ดงันัน้เขมร ลาว

และเมยีนมารจ์งึยังประสบปัญหาก าแพงราคาในการเขา้ถงึบรอดแบนด ์ท าใหเ้กดิชอ่งวา่ระหวา่งประเทศทีก่ าลงัวางรากฐานเศรษฐกจิ
อนิเทอรเ์น็ตกบัประเทศทีก่ าลงัพัฒนาเขา้สูเ่ศรษฐกจิและสงัคมดจิทัิล

ราคาบรอดแบนดใ์นแตล่ะประเทศ  
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คณะกรรมการเตรยีมการดา้นดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมจ านวน ๒๔ คน ประกอบดว้ย
(๑) นายกรัฐมนตร ี ประธานกรรมการ
(๒) รองนายกรัฐมนตรทีีไ่ดรั้บมอบหมายใหก้ ากบัดแูลดา้นเศรษฐกจิ กรรมการ

..……
(๑๑) รัฐมนตรวีก่ารกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร กรรมการ

………
(๒๓) ปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทสและการสือ่สาร กรรมการและ

เลขานุการ
(๒๔) รองปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่ กรรมการและ

สารทีไ่ดรั้บมอบหมาย                             ผูช้ว่ยเลขานุการ 
อ านาจหนา้ที(่โดยสรปุ) (๑) จัดท านโยบายและแผนระดบัชาตวิา่ดว้ยการพัฒนาดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม
(๒)เสนอแนะคณะรัฐมนตรกีารด าเนนิการตามนโยบายและแผนฯ(๓) ตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการ
ด าเนนิการของหน่วยงานของรัฐตามนโยบายและแผนฯ(๔)เสนอแนะครม.ในการปรับปรงุกฎหมาย กฎ ระเบยีบ 
ขอ้บังคบั ……..

การประชมุคณะกรรมการเตรยีมการดา้นดจิทัิลเพือ่
เศรษฐกจิและสงัคม ครัง้ที ่2/2558

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

"อตุตม" รมว.ไอซทีี
ยนืยันสานตอ่เศรษฐกจิ
ดจิทิัล(ประชาชาตธิรุกจิ

ออนไลน,์ 26 สค 2558)

ระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรวีา่ดว้ยคณะกรรมการเตรยีมการดา้น
ดจิทิลัเพือ่เสรษฐกจิและสงัคมพ.ศ.๒๕๕๘  
(ราชกจิจานุเบกษาลงวันที ่๖ มนีาคม ๒๕๕๘)
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• นายสมคดิ จาตศุรพีทิักษ์ รองนายกรัฐมนตร ีกลา่ววา่ เมือ่
วันที ่6 ก.พ. 2560 ไดม้าตรวจเยีย่มกระทรวงดจิทัิลเพือ่
เศรษฐกจิและสงัคม หรอื ดอี ีเป็นครัง้แรก หลงัจากที่
กระทรวงเปลีย่นจากกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สาร หรอื ไอซที ีในสมัยทีน่ายอตุตม สาวนายน เป็น
รัฐมนตรคีนสดุทา้ยของกระทรวงไอซที ีและไดน้ายพเิชฐ ดุ
รงคเวโรจน ์เป็นรัฐมนตรดีอีคีนแรก

• ตนเองตอ้งการเขา้มาพบเพือ่ก าชบัให ้3 องคก์รหลกัของ
กระทรวงดอี ีไดแ้ก ่บรษัิท ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) บรษัิท 
กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) และ บรษัิท ไปรษณีย์
ไทย จ ากดั (ปณท ) ในการท าโครงการหลกัเพือ่ขบัเคลือ่น
นโยบาย Digital Economy ของประเทศไทยใหเ้กดิขึน้ ซ ึง่
ทัง้ 3 องคก์รจะตอ้งเรง่ท าโครงการใหเ้สร็จภายใน 2 ปี 
ไมเ่ชน่นัน้ โครงการอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งจะไมเ่กดิ ตอ่ไปนี้งาน
จะตอ้งเดนิ จะไมม่กีารมัวแตพ่ดูอยูอ่ยา่งเดยีว  

• ทโีอท ีตอ้งท าโครงการอนิเทอรเ์น็ตประชารัฐ ภายใต ้
งบประมาณ 13,000 ลา้นบาท เพือ่วางอนิเทอรเ์น็ตความเร็ว
สงู ในหมูบ่า้นทีก่ าหนด 24,700 หมูบ่า้นใหเ้สร็จตามก าหนด
คอืภายในปี 2560 ดว้ยความโปรง่ใสตรวจสอบได ้  

• ขณะทีก่สท โทรคมนาคม ไดร้ับกรอบงบประมาณไป 5,000 
ลา้นบาท ในการขยายอนิเทอรเ์น็ตระหวา่งประเทศ เพราะ
อนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงูเป็นหัวใจส าคญัในการตอ่ยอดใหเ้กดิ
โครงการตา่งๆ สว่น ปณท ก็ตอ้งมสีว่นรว่มในการใหบ้รกิาร
ดา้นการขนสง่แบบอ-ีลอจสิตกิส ์เพือ่ใหส้นิคา้ชมุชนสามารถ
ขายสนิคา้แบบอ-ีคอมเมริซ์ และสง่ของไดส้ะดวก 

“สมคดิ” ขดีเสน้ ทโีอท-ีกสท ตอ้งท างานใหเ้สร็จภายใน 
2 ปี(Manager Online, 6 กมุภาพนัธ ์2560)

เมือ่วันที ่16 กนัยายน พ.ศ. 2559 ไดม้กีารจัดตัง้กระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม มอี านาจหนา้ทีเ่กีย่วกบัการวางแผน สง่เสรมิ และพัฒนาเศรษฐกจิดจิทัิล (wikipedia)
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วสิยัทศัน์

แผนพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม(1/2)
มตคิรม.เมือ่ 5 เมษายน 2559
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แผนพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม(1/2)
มตคิรม.เมือ่ 5 เมษายน 2559
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กลไกการขับเคลือ่น(1/2)

แหลง่ข้อมลู:พรบ.การพฒันาดิจทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม3/9/2017 ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธชัยพงษ์ 55



กลไกการขับเคลือ่น(1/2)
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โครงการรัฐบาลอเิล็กทรอนกิส์
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สรปุ

1. ผูเ้ชีย่วชาญเชือ่วา่เราก าลงัเขา้สูก่ารปฏวิัตอิตุสาหกรรมครัง้ที4่ทีด่ว้ยความกา้วหนา้ของเทคโนโลยทีัง้ดา้น
กายภาพ ชวีภาพและดจิทัล

2. รัฐบาลไทยประสงคท์ีจ่ะยกระดบัใหพ้น้กบัดกัรายไดป้านกลางจงึเสนอประเทศไทย4.0เป็นนโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมใน20ปีขา้งหนา้

3. ดจิทิัลเป็นยคุตอ่ไปหลงัจากอนิเทอรเ์น็ตไดท้ าหนา้ทีเ่ป็นโครงสรา้งพืน้ฐานในการผลกัดนัใหโ้ลกกา้วเขา้
สเูศรษฐกจิและสงัคมอนิเทอรเ์น็ต

4. เศรษฐกจิและสงัคมดจิทิัลวางอยูบ่นเทคโนโลยทีีท่ าหนา้ทีโ่ครงสรา้งพืน้ฐานชัน้ทีว่างอยูบ่นเครอืขา่ย
อนิเทอรเ์น็ตโครงสรา้งพืน้ฐานใหมน่ีม้เีทคโนโลยเีชน่มอืถอื เครอืขา่ยสงัคม ขอ้มลูขนาดใหญแ่ละ
อนิเทอรเ์น็ตของสรรพสิง่เป็นส าคญั เราเรยีกวา่ ‘เศรษฐกจิและสงัคมดจิทิัล’

5. ประเทศไทยไดเ้ปลีย่นกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเป็นกระทรวงดจิทิัลเพือ่เศรษฐกจิ
และสงัคม

6. ครม.ไดม้มีตอินุมตัแิผนพัฒนาดจิทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม เมือ่ 5 เมษายน 2559และประกาศพรบ.การ
พัฒนาดจิทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมพศ2560เมือ่23มกราคม2560

7. ในแผนดงักลา่วไดก้ลา่วถงึ ‘การขบัเคลือ่นสูรั่ฐบาลดจิทิัล’ พรอ้มโครงการตา่งๆทีจ่ะผลกัดันไปสูเ่ป้าหมาย
ใหเ้ป็นรปูธรรมตอ่ไป

3/9/2017 ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธชัยพงษ์ 59



เอกสารอา้งองิ

1. TRPC (2015), Unlocking the Potential of the Internet for the ASEAN Economies).

2. IDA Singapore(2015), Infocomm Media 2015.

3. IDA Singapore(2012), Infocomm Technology Road Map 2012

4. MICT website at http://www.mict.go.th

3/9/2017 ศาสตราจารย ์ดร.ไพรัช ธชัยพงษ์ 60



จบ   

3/9/2017 ศาสตราจารย ์ดร.ไพรัช ธชัยพงษ์ 61


