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แนวคิดสําหรับการจัดทํากรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ 
 พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย 

(ICT-2020 Conceptual Framework) 
 
I.  บทนํา  

บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโลกยุคปจจุบันไดพัฒนามาถึงขั้นที่มีความซับซอน
และหลากหลาย  จนกระทั่งเปนเครื่องมือที่สาํคญัของโลก ของประเทศ ไปจนถึงการใชชีวิตประจําวันของ
ประชาชน  เปนเทคโนโลยีที่ใชในกิจกรรมที่มนุษยเองทําลําบากหรือทําไมได  เปนองคประกอบสําคญัที่ทําให
ความเปนโลกาภิวัตนและสังคมเศรษฐกิจฐานความรูในมิตติาง ๆ เกิดข้ึนได  แมในระยะแรกจะเริ่มจากความเปน
เครื่องมือสารสนเทศ เปนโครงสรางพื้นฐานการสื่อสารของมนษุย เปนเครื่องมือที่เอือ้ตอผลิตภาพ (Productivity 
Tool)  แตตอมาไดเกดินวัตกรรมตาง ๆ ตามมาอยางรวดเร็วที่วิวัฒนาการมาเปนมูลคาเพิ่มอื่น ๆ ทั้งตอเศรษฐกิจ
และสังคมของโลก และของประเทศ  และยังคงเดินหนาพัฒนาตอไปอยางไมหยดุยั้ง  โดยเฉพาะอยางยิ่งเมือ่มี
แนวโนมที่เปดกวางใหคนทั่วโลกสามารถมสีวนรวมในความเปลี่ยนแปลงนี้โดยเสรี  ผานแนวคดิและระบบใหมๆ  
เชน Open Source และ Wikipedia เปนตน 

องคประกอบหลักของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือ ระบบสือ่สารโทรคมนาคม 
(Telecommunications)  ฮารดแวรและชิ้นสวน (Hardware and Components)  ซอฟตแวรและบริการ (Software 
and Services)  อุปกรณอิเล็กทรอนิกสเพ่ือผูบรโิภค (Consumer Electronics)  และเนื้อหาสาระและสือ่ (Content 
and Media)  อยางไรกต็าม ในรอบ 10 ปที่ผานมา ความเชื่อมโยงขององคประกอบเหลานี้ปรากฏออกมาในรูป
ของระบบอินเทอรเน็ต  ซึ่งอาจนบัไดวาไดเปลี่ยนโลกไปอยางสิ้นเชิงภายในระยะเวลาสั้นๆ  

ในวงจรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศมีทั้งการผลิตและการใช  อาจกลาวไดวา
ประเทศไทยอยูในฐานะผูใชเทคโนโลยีมากกวาในฐานะผูผลิต  การเปนผูใชที่ดยีอมสงผลตอประสิทธิภาพและการ
เพ่ิมมูลคาใหกับกิจกรรม  อยางไรก็ดีนโยบายแหงรัฐเพ่ือสงเสริมใหสังคมเปนผูผลิตก็ชวยค้ําจุนเศรษฐกิจของ
ประเทศไดมาก ดังตัวอยางที่เกิดข้ึนกับสหรัฐอเมริกา อินเดยี และเกาหลี เปนตน  แมประเทศไทยมีการสงออก
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสหลายแสนลานบาทตอป แตกย็ังเปนความทาทายที่จะทําใหมูลคาเพ่ิมของภาคการผลิตซึง่
สวนใหญเปนฐานการผลิตของบริษัทขามชาติ (Multinational Corporations) กอใหเกดิความรู การถายทอด
เทคโนโลยี และการตอยอดเทคโนโลยีสําหรบัคนไทยและอตุสาหกรรมไทยขึ้นมาได  สวนอตุสาหกรรมการผลิต
ทางดานอื่น ๆ เชน ซอฟตแวรและสื่อตาง ๆ ก็ยังมีขนาดเล็ก  การพัฒนาขีดความสามารถทางดานนี้จึงข้ึนอยูกับ
นโยบายของรฐัที่จะสงเสริมทั้งเพ่ือการสงออก การลดการนําเขา และการบริโภคภายในประเทศ  ซ่ึงขึ้นอยูกบัการ
อดุหนุนการวิจัยและพัฒนาและการสรางและพัฒนากําลังคนเปนสําคัญ  ดังตัวอยางของประเทศใหญเล็กที่เปนผูนํา
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโลกในปจจุบัน 

ในฐานะผูใชเทคโนโลยีมีการแพรกระจายอยางกวางขวางในสังคมไทย  ทั้งการใชในระดบัสวนบุคคลไป
จนถึงการประยกุตใชเพ่ือประโยชนทางดานเศรษฐกิจและทางดานสังคม  นับตั้งแตการจัดงานปแหงเทคโนโลยี
สารสนเทศไทย พ.ศ. 2538 (Thailand IT Year 1995) เปนตนมา  ประเทศไทยมีพัฒนาการในการนําเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารไปใชประโยชนอยางกวางขวางและหลากหลาย  ทั้งในการบริหารจัดการและ
การใหบริการของภาครัฐ  การใชลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม  การใชในกระบวนการ
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เรียนรูเพ่ือประโยชนทางดานการศึกษา  ตลอดจนการใชในภาคประชาสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  ดังระบุไวใน
รายละเอยีดทั้งในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารระดับชาติ  แผนพัฒนาในระดับหนวยงานทั้งของ
ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนการใชงานในระดับองคกร ชุมชน และครอบครัว  อยางไรกต็าม  การกําหนด 
แนวทางการพัฒนาทั้งการผลติและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในระยะยาวจะชวยทําใหกระบวนการ 
พัฒนามีเอกภาพและมีการใชทรัพยากรอันจํากัดอยางมปีระสิทธิภาพและประสทิธิผล 

กรอบแนวคดิการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารระยะยาวนี้ครอบคลุมชวงเวลาระหวาง
ปจจุบันไปจนถึงป พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020)  เพ่ือนําไปสูนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารชวง 10 ป
ระยะที่สามนบัตัง้แตมีนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศฉบบัที่ 1 (IT-2000)  และฉบบัที่ 2 (IT-2010) เปนตนมา   
โดยพิจารณาจากความเปนไปและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนและอาจเกิดขึ้นกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ  รวมทั้งนัยยะที่มตีอเทคโนโลยีน้ี  ในขณะเดยีวกันยังพิจารณาจากพัฒนาการในกรอบเวลาดังกลาว
ของตัวเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเองที่จะมีผลตอการพัฒนาสังคมไทย  โดยคาดหวังวาจากการมองจาก
ทั้งสองมุมจะทําใหแนวคดิมีความสมบูรณและมคีวามลงตัวในการกําหนดนโยบายและแผนเชิงยุทธศาสตรของการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาในประเดน็และมิติตาง ๆ ดังกลาว 
 
II. ภาพอนาคตทางดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย  และนัยสําคัญตอทิศทางการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

1) ความเปลี่ยนแปลงดานประชากรของประเทศกําลังมีผลกระทบในเชิงโครงสรางของสังคมไทย โดยรายละเอยีด
การเปล่ียนแปลงดังกลาวประกอบดวย 

• ประชากรทั่วราชอาณาจักรจะเพิ่มขึ้นจาก 62 ลานคนในป พ.ศ. 2543 เปน 74 ลานคน
โดยประมาณในป พ.ศ. 2568  โดยมอีัตราเพ่ิมทีล่ดลง  คือจากเพิ่มขึ้นรอยละ 0.82 เปนรอยละ 
0.61 ในหาปแรกและหาปหลังของชวงเวลาดังกลาวตามลําดับ 

• เมื่อพิจารณาจากประชากรเปน 3 กลุม คือ ประชากรวัยเด็ก ประชากรวัยแรงงาน และประชากร
วัยสูงอายุ พบวา ความไดเปรยีบเชิงโครงสรางประชากรไทยกาํลังจะหมดไป หรืออีกนยัหนึ่งการ
ปนผลทางประชากร (Demographic Dividend) ใกลสิ้นสุดลง  ซ่ึงหลังจากนั้นจะมีผลทําใหตองเรง
เพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) ของประชากรวยัแรงงานอยางจริงจังจากประสบการณของหลาย
ประเทศในโลก   

 
แผนภาพที่ 1 โครงสรางประชากรไทย  เปรียบเทียบระหวางป พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2563 

ที่มา:  ศ.ดร.เกื้อ วงศบุญสินและคณะ, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

พ.ศ.2543 พ.ศ.2563 
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• ประชากรวัยเดก็ไดลดลงอยางตอเน่ืองจากรอยละ 24.65 ในพ.ศ. 2543 เปนรอยละ 19 ใน  
พ.ศ. 2563 ดวยหลายเหตผุล รวมถึงผลจากการคุมกําเนิด  สถานภาพการสมรสที่เปล่ียนไป  
ทั้งที่เปนโสดมากขึ้น คูสมรสมแีนวโนมที่มีอายแุรกสมรสเพิ่มข้ึน  การมีบุตรจํานวนนอยลงและ
บุตรคนแรกเกดิเมื่อคูสมรสมอีายุสูงขึ้น นอกจากนี้ยังเปนผลจากการหยารางที่เพ่ิมข้ึนอีกดวย 

• สัดสวนประชากรวัยสูงอายุเพ่ิมข้ึนอยางตอเนือ่งจากรอยละ 9.43 ใน พ.ศ. 2543 เปนรอยละ 
16.78 ใน พ.ศ. 2563 เมื่อประเทศยางเขาสูสังคมสูงอายุ  การสาธารณสุขที่กาวหนาเอื้อให
ประชากรมีอายทุี่ยืนยาวขึ้น  

• วัยแรงงานแมจะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นจาก 41 ลานคนใน พ.ศ. 2543 เปน 45 ลานคนโดยประมาณ
ใน พ.ศ. 2563 หากแตโดยสดัสวนประชากรแลว วัยแรงงานจะมีสัดสวนลดลง จากรอยละ 65.91 
เปนรอยละ 64.21 ใน พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2563 ตามลําดบั 
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แผนภาพท่ี 2 สัดสวนของประชากร 3 กลุม  (ป พ.ศ. 2550-2563)                       
ที่มา:  ศ.ดร.เกื้อ วงศบุญสินและคณะ, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

 

ความเปลี่ยนแปลงจากการคาดการณดังกลาวชี้ใหเห็นถึงความจําเปนในการเตรียมการเชิง
นโยบายเพื่อปรับตัวในระดับโครงสรางเชิงยุทธศาสตรอยางเรงดวน  ไมวาจะเปนการปฏิรูปการศึกษาอยาง
เปนรูปธรรมและมีประสิทธิผลเพ่ือทําใหประชากรในวัยเรียนมคีวามสามารถทัดเทียมอารยะประเทศ  และการสราง
กรอบการพัฒนาระบบการเรยีนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning) เพ่ือรองรับความตองการของวัยสูงอายุ 
ประเด็นการออมและการสรางโอกาสใหผูสูงอายุไดทํางานจะเดนชัดมากขึ้นเรือ่ย ๆ เปนตน 

ในสังคมสูงอายน้ัุน  ประชากรวัยแรงงานจะตองแบกรบัผูสูงอายุ  โดยคาดวาอตัราสวนการเปนภาระจะ
เปลี่ยนไปจากปจจุบันวัยแรงงาน 6 คนตอผูสูงอายุ 1 คน เปนวัยแรงงาน 4 คนตอผูสูงอายุ 1 คนในป พ.ศ. 2560 
และวัยแรงงาน 3 คนตอผูสูงอายุ 1 คน ในป พ.ศ. 2570 การลงทุนเพ่ือยกระดบัผลิตภาพ (Productivity) ของวัย
แรงงานจึงเปนเรื่องสําคญัยิ่ง 
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แผนภาพที่ 3 อัตราสวนพึ่งพิงและสังคมสูงอายุ                     
ที่มา:  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ 2551. 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนองคประกอบหนึ่งในการบริหารจัดการโครงสรางใหม
อันเน่ืองมาจากความเปลี่ยนแปลงของประชากรไทย  อาทิ เชน การยกระดับผลิตภาพของแรงงานและธุรกิจ
อตุสาหกรรมโดยใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ 
ลดชองวางและเพิ่มคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชนในวัยเรียน  หรือการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสือ่สารเพ่ือสรางผูประกอบการใหมที่มาจากประชากรกลุมสูงอายุ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสือ่สารสนบัสนุนวิทยาการทางการแพทยเพ่ือชีวิตทีย่นืยาว (Longevity Medicine) เปนตน 

2) วิกฤตทางดานพลังงานและสิ่งแวดลอมมีความรุนแรงและมผีลกระทบกวางขวางไปทั่วโลก  ประเทศไทย
บริโภคและใชพลังงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปริมาณที่สูงถึง 1.227 ลานลานบาทหรือรอยละ 20 ของ 
มูลคาผลิตภณัฑมวลรวมประชาชาติ  โดยนําเขาพลังงานถึงรอยละ 12 ของผลิตภณัฑมวลรวมประชาชาติ  
การนําเขาพลังงาน  มีการใชพลังงานเฉลี่ย 1.52 toe ตอคน และใชพลังงานไฟฟา 1,865 kWh ตอคน  ตองพ่ึงพิง
กาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาสูงถึงรอยละ 65 ซ่ึงมีความเสี่ยงในดานความมั่นคง (Energy 
Security) เนื่องจากขาดความหลากหลายในการใชเช้ือเพลิงที่จะชวยกระจายความเสี่ยงในการผลิตไฟฟา  
ทางดานสิ่งแวดลอมน้ันมีปญหาในหลายดานหลายระดับ  นับตั้งแตการตัดไมทําลายปา ปญหาแหลงน้ําและการ
บริหารจัดการน้าํ ปญหามลภาวะอันเน่ืองมาจากการผลิตพลังงาน ตลอดจนปญหาขยะและของเสียตางๆ  ทั้งนี้ 
ปญหาสิ่งแวดลอมกอใหเกดิผลเสียตอสังคมในระยะยาว  โดยเฉพาะอยางยิ่งกอใหเกดิภาวะโลกรอน (Global 
Warming) อันเนื่องมาจากการปลอยกาซเรือนกระจก นําโดยกาซคารบอนไดออกไซดจากภาคพลังงาน ขนสง 
อตุสาหกรรม และภาคการเกษตร  สงผลใหเกิดความแปรปรวนในภูมอิากาศของโลก อาทิ เชน ธารน้ําแข็งข้ัวโลก
เหนือที่ลดนอยลง นํ้าทะเลและอุณหภูมิของน้ําทะเลที่สูงข้ึน เปนตน  ในขณะที่อุณหภูมิของโลกสูงข้ึนโดยเฉล่ีย 
0.2 องศาเซลเซียสตอทศวรรษ  

อัตราสวนการเปนภาระ  วัยแรงงานตอผูสูงอายุ 

วัยแรงงาน 6 คน 
ตอผูสูงอายุ 1 คน 

วัยแรงงาน 3 คน 
ตอผูสูงอายุ 1 คน 

วัยแรงงาน 4 คน 
ตอผูสูงอายุ 1 คน 

2550 2560 2570 
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IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ไดคาดการณความเปนไปไดของภาวะโลกรอน
ในศตวรรษนี้ (100 ป) พบวา ดวยภาพอนาคตตาง ๆ ที่พฤติกรรมของมนุษยเปนตัวกําหนด  จะทําใหปริมาณ 
กาซคารบอนไดออกไซดเพ่ิมข้ึนระหวาง 500-1,000 ppm  อณุหภมูิโลกเฉล่ียเพ่ิมข้ึน 1.5-5.1 องศาเซลเซียส  
นํ้าทะเลสูงขึ้น 0.09-0.88 เมตร ปริมาณน้ําฝนเพิ่มข้ึนในเขตละติจูดเหนือ เขตรอนชื้น และเขตศูนยสูตร ในขณะท่ี
ปริมาณน้ําฝนลดลงในเขตทะเลทรายและเขตแหงแลง ความถี่และความรุนแรงของภยัธรรมชาตจิะเพ่ิมข้ึน ประเทศ
ที่มีเขตชายฝงที่สูงกวาระดับนํ้าทะเลไมเกิน 1 เมตร รวมทั้งเมืองใหญและมหานคร 22 แหงจะมีความเสี่ยงที่นํ้า
ทะเลจะทวมถึง  สําหรับประเทศไทยเองคาดวาจะมีอุณหภูมิเพ่ิมข้ึนประมาณ 1-2 เซลเซียส มีวันที่รอนจัดยาวนาน
ข้ึน และวันที่หนาวจัดสั้นลง  ปริมาณน้ําฝนเพิ่มข้ึนในพื้นที่ที่มีฝนมากอยูแลว กอใหเกดิภยัพิบตัแิละน้ําทวม
ฉับพลันบอยครัง้ ซ่ึงรวมถึงเมืองใหญเชนกรุงเทพฯ หาดใหญ และเชียงใหม  นอกจากนี้ยังมผีลกระทบตอผลผลิต
ทางการเกษตร ทรัพยากรประมง พ้ืนที่แหลงทองเที่ยว ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงวิกฤติ
ของทรัพยากรน้ํา เมื่อนํ้าตนทุนไมสามารถสนองตอบตอความตองการใชนํ้า โดยเฉพาะอยางยิ่งของภาค
การเกษตร 
  

 
แผนภาพที่ 4  การใชเชื้อเพลงิเปนพลังงานกอใหเกิดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 

ที่มา:  IEA World Energy Outlook, 2004. 
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การลดลงของน้ําแข็งที่ขั้วโลกเหนือ (1979 / 2003)

ระดับน้ําทะเลเฉลีย่ที่อาจเพิม่ขึ้น (2000 / 2100)

1 ฟตุ

2 ฟตุ

3  ฟตุ

ความเสียหาย (เปน $ billion  ราคาป 2001)
จากภยัพบัิติเน่ืองจากการเปลีย่นแปลงภมูิอากาศ

28  
แผนภาพท่ี 5  ผลกระทบทางตอสภาพแวดลอม และภัยพิบัติ 

ที่มา:  Munich Re Group                                             
 

การแกปญหาระยะยาวทางดานพลังงานประกอบดวยปจจัยหลายดาน รวมถึงการสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับสภาวะพลังงานของประเทศเพื่อนําไปสูความตระหนักในการประหยดัพลังงาน  การสงเสริมการผลิตการ
ใชพลังงานทางเลือกและพลังงานหมุนเวียน  การผลิตไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียร  การลงทุนวิจัยและพัฒนาใน
เทคโนโลยีดานพลังงานและปญหาสิ่งแวดลอมอันเนือ่งมาจากการใชพลังงาน  การสรางสมดุลของนโยบาย
การเกษตรเพื่อพลังงานและการเกษตรเพื่ออาหาร (พืชพลังงาน vs พืชอาหาร) โดยถอืความมัน่คงดานอาหาร 
(Food Security) และความมั่นคงดานพลังงาน (Energy Security) เปนหลัก  สวนการแกปญหาระยะยาวทางดาน
สิ่งแวดลอมน้ันก็ประกอบดวยปจจัยหลายดานเชนกัน  นับตั้งแตการสรางความตระหนักใหสงัคมและภาค
การศึกษาถึงความสําคญัของปญหาสิ่งแวดลอม  การสงเสริมภาคสังคมและโดยเฉพาะอยางยิ่งภาคเศรษฐกิจให
คํานึงถึงความสมดุลและความพอเพียงในการผลิตและการบรโิภค การอนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ความรวมมือในภูมิภาคทางดานทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดลอม 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะเพิ่มบทบาทมากขึ้นในภาวะวิกฤตดานพลังงานและ
สิ่งแวดลอมดังกลาวทั้งทางตรงและทางออม  เมื่อเกิดความจําเปนที่จะตองประหยดัพลังงานมากขึ้นทั้งใน
ระดับประเทศและระดับปจเจกบุคคล  กอใหเกิดกระบวนการและนวัตกรรมการใชชีวิตและการทํางานที่ 
ลดไปจนถึงเลกิใชพลังงาน  ซ่ึงการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในกระบวนการและ
นวัตกรรมตาง ๆ เหลานั้นจะปรากฎมากขึ้น  อาทิ เชน การใชระบบ Telework/Telecommuting/e-Work เพ่ือ 
เพ่ิมความยืดหยุนใหกบัพนักงาน  โดยการลดหรือเลิกการเดินทางไปยังสํานักงานและใชระบบสือ่สารโทรคมนาคม 
รวมถึง Virtual Private Network, VOIP, VDO Conferencing และเทคโนโลยสีารสนเทศชนิดอื่นๆ ซ่ึงจะชวย 
ลดการใชพลังงานทั้งจากการเดินทาง จากไฟฟาสํานักงาน ตลอดจนสามารถลดเวลา ลดคาใชจาย หรือเพ่ิม
ประสิทธิภาพได  โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมที่มีเครือขายความเร็วสูง (Broadband Network) 
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บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางดานสิ่งแวดลอมน้ันมีหลายประเภท  อาทิ 
เชน ในการจัดการกับสาธารณภยั ซ่ึงมีหลากหลายกระบวนการนับตั้งแตการใชคอมพิวเตอรในการจัดทําแบบการ
พยากรณ (Prediction Modelling) การใชระบบอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคมในการตรวจตดิตามสภาวะแวดลอม  
การสรางระบบเตอืนภัยอิเล็กทรอนิกสใหกบัสาธารณะและผูที่อาจไดรับผลกระทบ  การวางแผนในสภาวะฉุกเฉนิ 
(Emergency Planning)  ระบบเตือนภยัที่ทันการณ (Real Time Warning)  ระบบการจัดการกูภัยและการ 
แกวิกฤต (Dispatching and Crisis Management)  ระบบประเมินความเสียหาย (Damage Assessment)  
และผลกระทบที่เกิดข้ึนตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม (Impact Assessment) 

3) การกระจายอํานาจการปกครอง  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 284 ไดบญัญตัิ
ใหมีกฎหมายกาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ  เพ่ือพัฒนาการกระจายอํานาจเพิ่มข้ึนใหแกทองถิน่
อยางตอเน่ือง  โดยใหอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ดําเนินการถายโอนภารกิจการใหบริการ
สาธารณะ กระจายอํานาจทางการเงิน การถายโอนบคุลากร พัฒนาระบบตรวจสอบและการมีสวนรวมของ
ประชาชน ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบใหมคีวามสอดคลอง พรอมทั้งกํากับดแูลการถาย
โอนและสรางระบบประกันคุณภาพบริการสาธารณะ  ทั้งนี้มีภารกิจที่กําหนดไว 6 ดาน  ประกอบดวย  

• ดานโครงพื้นฐาน (การคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผังเมอืง และการควบคมุอากาศ)   
• ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต (สงเสริมอาชีพ สวัสดิการสังคม นันทนาการ การศึกษา สาธารณสุข) 
• ดานการจัดระเบียบชมุชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย (สงเสรมิประชาธิปไตย  

ความเสมอภาค สิทธิเสรภีาพของประชาชน การมีสวนรวมของประชาชนในการพฒันาทองถิ่น   
การปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั และการรักษาความสงบเรยีบรอยและความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสนิ) 

• ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว  
(การวางแผนพฒันาทองถิ่น การพัฒนาเทคโนโลยี การสงเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม  
การพัฒนาอุตสาหกรรม และการทองเที่ยว) 

• ดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม (คุมครองดแูล 
บํารุงรักษา ใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  การจัดการ
สิ่งแวดลอมและมลพิษ และการดแูลรักษาที่สาธารณะ) 

• ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น (การจัดการดแูลโบราณสถาน 
โบราณวตัถุ และการจัดการดแูลพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหต)ุ 

 
ปจจุบันมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมทั้งสิ้น 7,853 แหง แยกเปน : 
 องคการบริหารสวนจังหวัด                  75 แหง 
 เทศบาล     1,619 แหง 

   เทศบาลนคร       23 แหง 
   เทศบาลเมือง     140 แหง 
   เทศบาลตําบล   1,456 แหง 
  องคการบริหารสวนตําบล   6,157 แหง 
  การปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษ        2 แหง  (กรุงเทพฯและเมืองพัทยา) 
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ตามกฎหมายไดกําหนดให อปท.มีรายไดเพ่ิมขึ้นคิดเปนสดัสวนตอรายไดของรัฐบาลในอัตราไมนอยกวา
รอยละ 20 และ 35 ในชวงระยะเวลาไมเกินพ.ศ. 2544 และ 2549 ตามลําดับ  อกีทั้งกําหนดการจัดเก็บภาษอีากร 
เงินอุดหนุน และรายไดอื่น เพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินการ ซ่ึงในปที่ผานมาไดมีการโอนงบประมาณจาก
สวนกลางไปยัง อปท.เปนจํานวน 3-4 แสนลานบาท 

นับเปนการปรบัโครงสรางของประเทศครั้งใหญที่กิจการบรหิารบานเมอืงสวนใหญจะไดรบัการถายโอนจาก
สวนกลางไปยังสวนทองถิน่  ซ่ึงมีทั้งการยกระบบจากสวนกลางไปยังทองถิ่นโดยตรง และที่ทองถิ่นตองสรางขึ้นมาเอง
ใหเหมาะกับสภาพ  ดังนั้น ดวยกระบวนการดังกลาว  ในลักษณะหนึ่ง การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารใน อปท. จึงไมตาง ๆ ในเชิงเนื้อหาและวธิีการกับระบบที่ติดตั้งในระดับประเทศ เชน ระบบ
การจัดเกบ็ภาษีอากร ระบบทะเบยีน ระบบบุคคล ในอีกลักษณะหนึ่ง อปท. จาํเปนตองคิดคนและสรางจาก
เทคโนโลยเีพื่อเอ้ือการพัฒนาทองถิ่น อาทิ เชนระบบสือ่สารในระดบัทองถิ่น  การรวบรวมและใชประโยชนจาก 
ภูมิปญญาทองถิน่  การพัฒนาอาชีพ  การยกระดบัผลิตภาพของเกษตรกร เปนตน 

4) ภาวะการมีงานทําและตลาดแรงงานในอนาคต  การจางงาน (Employment) และตลาดแรงงาน (Labor 
Market) นับเปนหัวใจสําคัญในการบริหารประเทศไมวารัฐบาลใดกต็าม  สังคมใดที่ประชาชนมงีานทํา 
ชองวางระหวางคนรวยกับคนจนไมมากนัก ความยากจนระดบัตาง ๆ ในสังคมมีนอย สังคมนั้นมีศักยภาพ 
ที่จะเจริญกาวหนา มีคุณภาพชวีิตที่ดี และมักมปีญหาสังคมไมมากนัก  นโยบายรัฐบาลทั้งดานเศรษฐกิจ การเงิน
การคลัง การลงทุน อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม แรงงาน และอื่น ๆ จึงตองกํากับดแูลใหมีการประสานสอดคลอง
และเอกภาพเพื่อนําไปสูการจางงานอยางกวางขวาง 

โดยโครงสรางแลว เศรษฐกิจไทยมีความเปล่ียนแปลงมาอยางตอเน่ือง จากเดิมที่ข้ึนอยูกบัภาค
การเกษตรมาจนถึงปจจุบันซึ่งภาคบริการและภาคอตุสาหกรรมกลับใหญกวา กลาวคือ โดยมลูคาทางเศรษฐกิจ
แลว ภาคบริการมีขนาดใหญทีสุ่ด คิดเปน รอยละ 51.8 ของมูลคามวลรวมประชาชาติ ภาคอตุสาหกรรมมีขนาด
รอยละ 39.3 ที่เหลือเปนภาคการเกษตรคิดเปนรอยละ 8.9  ในขณะเดยีวกัน หากพิจารณาจากแรงงานทั้งหมด 
อาจกลาวไดวาสังคมไทยยังคงเปนสังคมเกษตร เน่ืองจากเรามีเกษตรกรเปนจํานวนมาก คิดเปนรอยละ 39  
ของแรงงานทั้งหมด ในขณะทีแ่รงงานภาคบรกิารและอุตสาหกรรมมีจํานวนรอยละ 44 และ รอยละ 15 ตามลําดับ 

โครงสรางเศรษฐกจิไทย (สดัสวนตอGDP)

2533 2543

2547

ที่มา: สศช. และ ธนาคารแหงประเทศไทย

เกษตร 12%

อุตสาหกรรม 
29%บรกิาร 

59%

บรกิาร 
52%

เกษตร 9.4%

อุตสาหกรรม 
38.5%

บรกิาร 
51.8% อุตสาหกรรม 

39.3%

เกษตร 8.9%

อุตสาหกรรม 
36.4%

เกษตร 10.3%

2549

บรกิาร
53.3%

 

โครงสรางแรงงานไทย (สดัสวนตอแรงงานทัง้หมด)

2541 2544

25492547

ท่ีมา: ธนาคารแหงประเทศไทย

อ่ืนๆ 7%

บริการ
38%

อุตสาหกรรม 13%

เกษตร     
42% บริการ 

40%

อุตสาหกรรม 15%

เกษตร 
40%

อ่ืนๆ 5%

อ่ืนๆ 3%
เกษตร 
38%

บริการ 
44%

อุตสาหกรรม 15%

บริการ 
44%

อุตสาหกรรม 15%

เกษตร 
39%

อ่ืนๆ 2%

หมายเหต:ุ แรงงานอืน่ๆรวมถงึผูวางงาน แรงงานต่าํกวาระดับ และผูรองาน  

แผนภาพที่ 6  การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของเศรษฐกิจและแรงงานไทย 
ที่มา:  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ ธนาคารแหงประเทศไทย 
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ในแงการบริหารแรงงาน และทรัพยากรมนุษย สังคมไทยมีความทาทายในอนาคตในหลายมติดิวยกัน คอื 
• สองทศวรรษที่ผานมา ภาคการเกษตรทํามูลคาเชิงเศรษฐกิจใหกับประเทศลดลงตามลําดับ 

จากรอยละ 12  เปนต่ํากวารอยละ 9 ของ GDP  จึงมีความจําเปนที่จะตองยกระดับผลิตภาพของ
ภาคการเกษตรทั้งระบบ อยางนอยใหมีสัดสวนตอ GDP เปนตัวเลขสองหลัก  โดยเฉพาะพัฒนาการ
ลาสุด ที่ทั่วโลกมีความตองการพืชพลังงาน ทําใหพืชอาหารเริม่ขาดแคลนและมีราคาที่สูงขึ้น  

• ในรอบหลายปทีผ่านมา เกษตรกรนับแสนคนไดเลิกอาชีพในภาคการเกษตร หันมาทํางานใน
ภาคบริการและอุตสาหกรรมเปนแรงงานไรฝมือ (Unskilled Labor) ประกอบกบัมแีรงงาน
ตางชาติทั้งที่ถูกตองตามกฎหมายและผดิกฎหมายเขามาทดแทนแรงงานระดบัลางเปนจํานวนหลาย
ลานคน  ดังนั้น เกษตรกรไทยในกลุมนี้จึงอาจไมมีการจางงานที่เหมาะสมรองรับอีกตอไป  ภาวะการ
วางงาน (Unemployment) และการทํางานต่ําระดับ (Under-employment) จึงอาจกอใหเกดิปญหา
สังคมไดในระยะยาว 

• สังคมไทยมีความสามารถในภาคบริการ  เรามีอุตสาหกรรมบริการใหญอยางเชน การทองเท่ียว  
อยางไรก็ตามภาคบริการเองมีขนาดใหญและหลากหลาย  ตามคําจํากัดความขององคการการคาโลก
ไดกําหนดภาคบริการ (General Agreement on Trade in Services : GATS) ไวในลักษณะตางๆ  
ซ่ึงนอกจากดานการทองเที่ยวแลว ยังมีภาคธุรกิจ คมนาคมสือ่สาร การศึกษา การแพทย การเงิน 
การขนสง รวมท้ังกิจกรรมทางวัฒนธรรม และกีฬา 

• ภาคอุตสาหกรรมหลายประเภทมีแนวโนมจะเติบโตตอไป ไมวาจะเปนอุตสาหกรรมยานยนต 
สิ่งทอ ไฟฟาอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ และมีอุตสาหกรรมใหมๆ ท่ีเรียกวาเศรษฐกิจสรางสรรค 
(Creative Economy) เกิดขึ้นดวย เชน ภัตตาคาร ภาพยนต นวดแผนไทย แอนิเมชั่น เปนตน  
อตุสาหกรรมตาง ๆ เหลานี้ลวนตองการความสรางสรรค การวิจัยและพัฒนา รวมท้ังกําลังคนที่มี
คุณภาพ                                                                                                                                            

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนอกจากเปนอุตสาหกรรมในตัวเองแลว ยังเปน
องคประกอบสําคัญในอุตสาหกรรมอื่นอีกดวย ในอนาคตเมื่อนโยบายการผลิตในภาคการเกษตรมีความ
ชัดเจนและการยกระดับผลิตภาพของเกษตรกรรมทั้งระบบท้ังเพ่ือพืชอาหารและพืชพลังงานไดรับการกําหนดให
เปนวาระสําคญัของชาตแิลว  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารจะตองเขามามีบทบาทอยางนอยเปนสวนหนึ่ง
ของวาระดังกลาว ตั้งแตระบบฐานขอมูลไปจนถึงปญญาประดษิฐของภาคการเกษตร  ภาคบริการและอุตสาหกรรม
ก็เชนกัน ประเทศไทยยังมีโอกาสในการขยายตวัในภาคการผลติและบริการเหลานี้อีกมาก อาทิ เชน ระบบการ
ใหบริการแบบครบวงจรของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในภาคบรกิาร ระบบอตุสาหกรรมอตัโนมตัิในภาคอุตสาหกรรม 
ไปจนถึงโอกาสในอตุสาหกรรมบนฐานความรูใหม ๆ เชน อุตสาหกรรมสรางสรรค อุตสาหกรรมฐานวัฒนธรรม 
และอตุสาหกรรมซอฟตแวรที่สามารถประยุกตเขากับธุรกิจอุตสาหกรรมสาขาตางๆ ไดเปนอยางด ี

องคประกอบที่สาํคัญของการพัฒนาอาชีพและอตุสาหกรรมตาง ๆ นอกจากเทคโนโลยแีลว  ทรัพยากร
มนุษยถอืเปนปจจัยสําคญัในลําดับตน  จากแนวโนมที่ปรากฏในปจจุบัน รวมถึงกระแสโลกาภวิัตน ความสะดวก
ของการเดนิทางและคมนาคม  สื่อสารมวลชนที่ถึงกันทั่วโลก  รวมทั้งความเจริญกาวหนาอยางกาวกระโดด
ทางดานเทคโนโลยี โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนัน้  จะทําใหเยาวชนในยุค  
Post-Modern หรือ Post-Industrialization  เขาสูตลาดแรงงานในอนาคตในสาขาอาชีพตางๆ ท่ีแตกตาง
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ไปจากอาชีพในอดีต  กลาวคือ ความเปนปจเจกในการทํางานและอาชีพสูงข้ึน  แรงงานไรสังกัดหรอืแรงงาน
อิสระ (Freelancing) มากขึ้น  การประกอบกิจการหลากหลายอาชีพในชวงชีวิตการทํางานมีมากขึ้น  แมกระทั่ง
การทํางานที่ใชทักษะความรูตางศาสตรเชิงบูรณาการก็จะมีมากขึ้นเชนเดียวกนั  หากเปนเชนนี้ นัยยะที่ตามมาคือ
จะมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางเขมขนกวางขวาง  การศึกษาในอนาคตจะตองเปลี่ยนรปูแบบ
และการจัดการ เพ่ือใหบณัฑิตมคีวามสามารถปรับตัวเขากบัสภาพแวดลอมของแรงงานในอนาคตได  และเปน
สภาพแวดลอมที่มีความมั่นคงในอาชีพใดอาชพีหน่ึงนอยกวาปจจุบัน  ซ่ึงหมายความวาบัณฑิตที่จะมีอาชีพที่
มั่นคงนั้นควรมีคุณสมบตัิที่ดีทางวิชาการ พรอมกับคณุสมบตัแิละความสามารถในการสือ่สาร การเรียนรูดวย
ตนเอง การตดัสนิใจบนความไมแนนอนและความเสี่ยง การทํางานเปนทีม ทักษะทางดานภาษา การแกปญหา 
ตลอดจนความรับผดิชอบตอตนเองและสังคม และคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานของธรรมาภบิาล 
 
ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบวิถีชวีิตและทักษะของเยาวชนในยุค Industrial และ Post-industrial 

วิถีชวีิตและการทํางาน 
Industrial Post - industrial 

• Lifelong career 
• Long-term loyalty 
• Occupational identity 
• Work-study consistency 
• Org membership 
• Stable employment 
• Escalating salaries 
• Upward mobility 
• Foreseeable retirement  
• Constant networks 
• Stable relations  
• Security, certainty 

• Multiple careers 
• Multiple jobs 
• Blurred identity 
• Work-study mismatch 
• Possible free-lancing                   
• Frequent off-jobs 
• Precarious incomes 
• Fluctuating status 
• Unpredictable future 
• Varying networks 
• Changing partners  
• Insecurity, uncertainty 

ความสามารถที่พึงประสงค 
Industrial Post - industrial 

• Special skills 
• Planning & implementation 
• Navigating the bureaucracy 
• Following the heritage  

 

• Communications 
• Team-working 
• Human relations 
• Problem-solving 
• Risk-taking 
• Design & innovations  
• Personal responsibility 
• Continuous learning 
• Self-management 
• Ethics, values, principles 

  ที่มา:  Kai-ming Cheng, 2007. 
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5) ผลกระทบจากอาเซียน  ความเปล่ียนแปลงในเวทีโลกอันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน การแขงขันทางการคา 
ตลอดจนอิทธิพลทางการเมือง วัฒนธรรม และการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติ ไดสงผลใหเกิดการรวมตัวกันข้ึน 
ทั้งในลักษณะของกลุมประเทศในภูมิภาค ทั้งเพ่ือรวมพลังตอรองกับภูมิภาคอืน่ หรือเพ่ือสรางเงื่อนไขความรวมมือ
ระหวางกันเอง  ภูมิภาคเอเซยีตะวันออกเฉยีงใตหรอือาเซียนกเ็ชนกัน  นับตั้งแตการกอตั้งครั้งแรกจากการประชุม
ที่กรงุเทพฯเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ดวยสมาชิก 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร 
และไทย ตามมาดวยบรูไน ดารสุซาลาม และอกี 4 ประเทศเพื่อนบานของไทย คือ เวียตนาม สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และสหภาพพมา ปจจุบันอาเซียนมีประชากรรวมกันประมาณ 560 ลานคน บนพ้ืนที่ 
4.5 ลานตารางกิโลเมตร มูลคามวลรวมทางเศรษฐกิจเกือบ 1,100 พันลานเหรียญสหรัฐ และมูลคาการคาประมาณ 
1,400 พันลานเหรียญสหรัฐ   มีปฏญิญาที่ระบคุวามตองการของสมาชิกที่จะเรงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม พรอมกับสงเสริมสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค 
   

ตารางที่ 2  ขอมูลท่ัวไปของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

Country Population ('000) GDP (US$m) 
GDP per 

capita (US$) 
Total trade 

(US$m) 

Brunei Darussalam 383 11,846 30,929 6,797 
Cambodia 13,996 6,105 436 4,749 
Indonesia 222,051 364,288 1,641 182,357 
Lao PDR 6,135 3,527 575 678 
Malaysia 26,686 149,729 5,611 292,969 
Myanmar 57,289 11,951 209 5,630 
The Philippines 86,910 117,132 1,348 98,560 
Singapore 4,484 132,273 29,500 510,104 
Thailand 65,233 206,552 3,166 256,797 
Vietnam 84,222 60,965 724 84,015 

 ที่มา:  www.asean.org 
   

วิสัยทัศนอาเซียนที่เรียกวา ASEAN Vision 2020 เปนความเห็นพองกันของผูนําในประเทศสมาชิกที่จะ
รวมมือกันในการพัฒนาและอยูรวมกันในสังคมที่เอื้ออาทรตอกนั  ในป พ.ศ. 2546 ผูนําอาเซยีนไดตกลงที่จะจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ข้ึนใหสําเร็จภายในป พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) โดยมี 3 เสาหลัก คือ 
ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community)  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community) และประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community)  นอกจากนี้อาเซียน
ยังเปนกลไกในการประสานความรวมมือในดานตาง ๆ กับประเทศและภูมภิาคอื่น ๆ เชน อาเซียนกับประเทศจีน 
ญี่ปุน และเกาหลี (ASEAN+3), ASEAN-India, ASEAN-EU  
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การรวมตัวของอาเซียนมีผลตอเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในหลากหลายมิติ เพราะ
โดยธรรมชาติของประชาคมจะทําใหมีการเคลื่อนยาย (Mobility) เกิดขึน้ในลักษณะตาง ๆ รวมถึงการ
เคล่ือนยายของแรงงาน ธุรกิจ อตุสาหกรรม การลงทุน การศึกษา ภาษา วัฒนธรรม ตลอดจนขาวสารขอมูลและ
ความรู  เกิดมาตรฐานอาเซยีนในสาขา (Sector) ตาง ๆ ซ่ึงสามารถเรียนรูไดจากประสบการณการรวมตัวของกลุม
สหภาพยโุรป  อตุสาหกรรมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทยและพันธมิตรในอาเซียนจะเกิด
มากขึ้นพรอม ๆ กับการแขงขัน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารรัฐกิจ (e-Government) 
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) โครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ (Information Infrastructure) เทคโนโลยี
เพ่ือสังคม (e-Society) เปนแกนสาํคญันอกเหนอืจากเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารที่เอือ้ตอภาคการผลิตอื่นๆ  
ซ่ึงในแงของตลาดการคาและความรวมมอืนั้น เมือ่รวมกลุมแลวยอมตองวางกลยทุธในการแขงขันกับกลุมภูมภิาคอืน่ 
โดยมีเปาหมายตลาดและความรวมมอืที่สําคญั เชน จีน และอินเดยี เมือ่ทั่วโลกตระหนกัวาเปนศตวรรษของทั้งสอง
ประเทศดังกลาว  ความรวมมอืดังกลาวยิ่งเดนชัดขึ้น เมื่อทั่วโลกประจักษในผลของภาวะโลกาภิวัตนที่เกิดข้ึน   
ในกรณีการลุกลามของวิกฤตการเงินของโลกอันเนื่องมาจากปญหาสินเชื่อดอยคณุภาพ (Subprime) ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

6) ความกาวหนาทางเทคโนโลย ีนวัตกรรม และสังคมแหงการเรียนรู  ในรอบ 10 ปที่ผานมา หนวยงานตั้งแต
ระดับประเทศไปจนถึงองคกรตางตระหนักถึงการเขาสูยุคสังคมแหงการเรียนรูหรือสังคมฐานความรูหรือเศรษฐกิจ
ฐานความรู  แมกระทั่งกรอบนโยบาย IT 2010 และแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศฉบบัที่ 1 ก็ไดกําหนด
แนวทางตาง ๆ เพ่ือพัฒนาไปสูเปาหมายสังคมแหงการเรียนรู เชน การตั้งเปาสัดสวนแรงงานความรู  และ
อตุสาหกรรมที่ใชความรูเปนฐาน เปนตน  อยางไรก็ดี จะสังเกตเห็นไดวา  ภาวะของสังคมแหงการเรียนรูท่ี
เกิดขึ้นจากแรงกดดันของกระแสโลกาภวิัตนก็ดี  หรือจากววิัฒนาการตอบสนองของสังคมภายในก็ด ี 
คอนขางจะมีความรวดเรว็และมีอิทธิพลมากกวาการกําหนดแผนงานของภาครัฐทางดานนี้ หรืออกีนยัหนึ่ง 
เมื่อประสิทธิภาพของการขับเคลื่อนแผนไมมีพลวัตรเพียงพอ  ประเทศก็ไมสามารถจะกําหนดทิศทางในการมุงเขา
สูสังคมแหงการเรียนรูไดเทาที่ตองการ  เปนเพียงภาวะของสังคมจากแรงกดดนัภายนอกและการตอบสนองตาม
ธรรมชาติของสงัคมภายในที่เปนตัวกําหนดเปนสวนใหญ  ซ่ึงแนนอนวาภาวะดังกลาวทําใหสังคมและประเทศเสีย
โอกาสไปอยางนาเสียดาย  ทั้งที่มีนโยบายและแผนที่กําหนดไวลวงหนาแลว ดังปรากฏจากผลการประเมิน
แผนงานตางๆ ในอดีตทีผ่านมา 

อยางไรก็ดี หากมองไปในอนาคตระยะยาวแลว  ประเทศไทยยังมีชองทางที่จะพัฒนาไดอีกหลายมติิ  
โดยมองภาพอนาคตของความเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาของเทคโนโลยแีละนวัตกรรมทีจ่ะเปนประโยชนตอ
ประเทศ  ในภาพกวาง ๆ  เราพอจะมองเห็นความจําเปนท่ีจะตองมีการบูรณาการศาสตรตางๆ มากขึ้น
กวาเดิม  ทั้งที่เปนการทํางานรวมกันของผูเชีย่วชาญตางสาขา (Multidisciplinary หรือ Interdisciplinary) และ
แนวโนมในอนาคตที่จะตองมีการผลิตและพัฒนาผูเช่ียวชาญที่มคีวามเชี่ยวชาญศาสตรหลายแขนงในบุคคลคน
เดียวกัน (Transdisciplinary)  

นอกจากนี้ในภาพกวางของการพัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรมนั้น  ยังสามารถพิจารณาไดจาก 
แนวโนมกระแสหลักของโลกและของประเทศ  เชน เทคโนโลยีเพ่ือการการแกปญหาโลกรอน  ชีววิทยาศาสตร  
(Life Sciences) ผลิตภณัฑขนาดเล็กแตฉลาด  เทคโนโลยีเพ่ือการมีอายยุืนยาว  เทคโนโลยีเพ่ือจัดการกับปญหา 
ภัยพิบตัแิละโรคระบาด  เทคโนโลยีเพ่ือการมีสวนรวมและปฏิสมัพันธในสังคม (Socialization) ทั้งในระดับสังคม
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และระดับโลก  เทคโนโลยีเพ่ือความพอเพียงของชุมชน  เทคโนโลยีระหวางปจเจกและรัฐ  ไปจนถึงเทคโนโลยีเพ่ือ
ความมั่นคง  เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย  เปนตน 

ตัวอยางในระดบัโลกของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ซ่ึงจะเปนหลักในการวางตําแหนงการ
พัฒนาเทคโนโลยีของไทย อาทิ เชน ในป พ.ศ. 2548 มีการลงทุนในนาโนเทคโนโลยี 4-5 พันลานเหรียญสหรัฐ 
และผลงานสิทธิบัตรราว 7,000 รายการ ลําพังของสหรัฐอเมริกาประเทศเดยีว  และคาดวาจะมีการลงทุนเพ่ือวิจัย
และการจดสิทธบิัตรนาโนเทคโนโลยีมากขึ้น  ที่สําคัญท่ีจะเปนโอกาสสําหรับประเทศไทยคอื การประยุกตนาโน
เทคโนโลยีจะแพรขยายไปยังอตุสาหกรรมเปาหมายอยางกวางขวาง รวมถึง วัสดแุละโลหะ เคมีและพลาสตกิ 
พลังงานและสิ่งแวดลอม การทหารและความมัน่คง สินคาอุปโภคบริโภค ยานยนตการบินและอวกาศ  
เซมิคอนดัคเตอร คอมพิวเตอรและอปุกรณสือ่สารและแสง ชีววิทยาศาสตร และวิทยาศาสตรการแพทย ฯลฯ 
 

อุตสาหกรรมเปาหมายของนาโนเทคโนโลยี

Source: President’s Council of Advisors on Science and Technology, 2005  

US

Japan

Source: J. of Nanoparticle Research, 2003

Source: NSF, President’s Council of Advisors
on Science and Technology

US

Japan

Asia

Europe

การลงทุนในนาโนเทคโนโลยี
เพิ่มสูงขึน้อยางรวดเร็ว สทิธิบัตรดานนาโน

เทคโนโลยีกเ็พิ่มขึ้นมาก

 

  แผนภาพที่ 7  ตัวอยางแนวโนมการขยายตัวและบทบาทของนาโนเทคโนโลย ี

ที่มา: U.S. President’s Council of Advisors on Science and Technology, 2005; National Science 
Foundation; J. of Nanoparticle Research, 2003 

 
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจากมุมของเทคโนโลยีเอง  จึงมีประเด็นไมเพียง

การพัฒนาเพื่อตอบสนองตอความตองการของวงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทาน้ัน   
แตจะตองตอบสนองตอการพัฒนาเทคโนโลยีอ่ืนดวยดังตัวอยางขางตน  ในบางกรณี เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สารอาจเปนองคประกอบสําคญั ในบางกรณอีาจเปนเทคโนโลยีเสริมที่มองไมเห็นแตขาดไมได   
การกําหนดแผนจึงตองคํานึงถงึภาพรวมและความจําเปนในการบูรณาการมากขึ้น 

7) การปฏิรูปการศึกษารอบที่สอง  พระราชบญัญตัิการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 นับเปนนมิิตใหมของวง
การศึกษาไทยทีต่องการจะปฏิรูประบบการศึกษาไทย  โดยยึดหลักการศึกษาตลอดชีวติ  การมีสวนรวมของสงัคม
ในการจัดการศกึษา  ตลอดจนการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู  เปนครั้งแรกที่มีการกลาวถึงการกระจาย
อํานาจไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น  มีการกลาวถึงมาตรฐานคุณภาพมากขึ้น  มีการกําหนดการศึกษาภาค
บังคับเกาป  มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  หลักสูตรแกนกลางที่สถานศึกษาจะจัดทําสาระหลักสูตรตามสภาพของตนเอง  
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มีจุดเนนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษา และความรูในการประกอบอาชีพ  โดยยึดผูเรียนเปนสําคญั  รวมท้ัง
มีการยอมรบับทบาทของการจัดการศึกษาของเอกชน 

ในชวงเกือบหนึง่ทศวรรษที่ผานมา  เริ่มมีกลไกและมาตรการที่เปนเรื่องใหมของสังคมไทยอันสบืเนื่อง
จากพระราชบัญญตัิฉบบัดังกลาว  อาทิ เชน การโอนการบริหารจัดการศึกษาจากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไป
ยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น  การประเมินคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษาโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) การขยายตัวของโรงเรียนนานาชาติ  การขยายตัวของการจัดการศึกษาสาํหรับ
ผูมีความสามารถพิเศษ  เปนตน  อยางไรกต็าม  ปญหาคุณภาพของผลผลิตของระบบการศกึษาคือความรูในผูจบ
การศึกษายังไมเปนที่นาพอใจ  ไมวาจะเปนระดบัประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรืออดุมศึกษากต็าม  
เหตุผลประการสําคญัคอืพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงใน
โครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ  แตพัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบและเนื้อหายังไมเกิดผล
ตามเจตนารมณของกฎหมาย 

ผลการประเมินตาง ๆ ชี้ใหเห็นถึงความออนแอของการศึกษาไทย  นับตั้งแตผลการประเมินศักยภาพ
ของเด็กไทยของโครงการ PISA ที่สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) จัดทําขึ้น ผล
ปรากฏวาเด็กไทยสวนใหญประมาณสามในสี่มทีักษะการอาน ทักษะวิทยาศาสตร และทักษะคณติศาสตรทีอ่ยูใน
ระดับต่ําเมือ่เทยีบกบัประเทศอืน่  ยิ่งไปกวานั้น จํานวนเด็กที่มีความสามารถพิเศษของไทยมจํีานวนนอยลง 
ในรอบ 6 ปที่ผานมา 

 

 
แผนภาพที่ 8   การประเมินระดับความสามารถ/ทักษะทางดานวิทยาศาสตรของนักเรียนไทย 
ที่มา:  สสวท. 

Below Level 1 
Unable to use scientific 
skills in ways required by 
easiest PISA tasks. 

Science Level 1 
Student have such a limited 
scientific  knowledge that it can 
only be applied to a few, familiar 
situations 

results 
Science Level 6 

Student can consistently 
identify, explain and apply 
scientific knowledge and 
knowledge about science in a 
variety of complex life 
situations 

 Level 6 

Level 5 

Level 4 

Level 3

Level 2

Level 1

Below 
Level 1 

ศักยภาพดานทักษะวทิยาศาสตรของเด็กไทย, 2006 

1% 0 

OECD     Thailand 

OECD (2007), PISA 2006 – Science Competencies for Tomorrow’s World, Table 2.1a 

8% 

20% 

27% 

24% 

14% 

5% 

0.4% 

4% 

16.3% 

33.2% 

33.5% 

12.6% 
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ผลการสอบระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย (ONET) เพ่ือใชเปนเกณฑหน่ึงในการพิจารณาเขาสูอดุมศึกษา
สะทอนใหเห็นถงึความออนแอเชิงวิชาการโดยคะแนนเฉลี่ยของผูสอบทั่วประเทศในปการศึกษาพ.ศ. 2550 จาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนนของ 5 วิชาหลักคือคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคมศกึษา และภาษาไทย
คือ 32.49, 34.62, 30.93, 37.76, และ 50.70  ตามลําดบั  นอกจากนี้ ผลการคาดการณของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย พบวา จะมีผูเขาสูระบบอาชีวศึกษานอยลงกวาครึ่งใน 10 ปขางหนา  และภาพสะทอนที่สําคญัอีก
ประการหนึ่ง คือ ความคิดเห็นของนายจางของบัณฑิตระดับอดุมศึกษา ซ่ึงเสียงสวนใหญเห็นพองวาบัณฑิตมี
ความออนแอเชงิคุณภาพลงอยางตอเน่ือง  ทั้งดานวิชาการและคุณลักษณะอืน่ๆ ที่เปนองคประกอบสําคญัในชีวิต
การทํางาน เชน ความสามารถในการสื่อสาร การตดัสินใจ การเรียนรูดวยตนเอง การทํางานเปนหมูคณะ ตลอดจน
คุณสมบตัิทางดานคุณธรรมจริยธรรม  โดยรวมแลวระบบการศกึษาไทยใหการศึกษากับเยาวชนเกี่ยวกับอดตี
มากกวาการสอนใหเด็กสามารถเขาสูเสนทางสายตางๆ ในอนาคตไดอยางเขมแข็งกาวหนาและมีภูมิคุมกันทีด่ ี

 
ตารางที่ 3  คะแนนเฉลี่ยผลการสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 

วิชา 2548 2549 2550 

ภาษาไทย 48.62 50.33 50.70 
สังคมศึกษา 42.64 37.94 37.76 
ภาษาอังกฤษ 29.81 32.37 30.93 

คณติศาสตร 28.46 29.56 32.49 
วิทยาศาสตร 34.01 34.88 34.62 

  ที่มา: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) 
 

ความตองการของสังคมในการแกปญหาของการศึกษาไทยจากขอมูลดังกลาวคงจะปรากฏในเชิงรูปธรรม
มากขึ้น  แมในปจจุบันก็เร่ิมมีสัญญาณของความเปลี่ยนแปลงในบางองคประกอบ อาทิ เชน การสงเสริมเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษในรูปแบบของการเขาคายวชิาการพิเศษ  การจัดการศึกษาโดยโรงเรียนวิทยาศาสตร   
การประเมินความพรอมของสถานศึกษาและถายโอนใหองคการปกครองสวนทองถิ่นจํานวนหนึ่ง  การกําหนด
มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวชิาชีพ  ตลอดจนการจัดทํากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป  ซ่ึงกําหนด
เปาหมายของการพัฒนาระบบมหาวิทยาลัยไทยโดยยดึถอืคุณภาพเปนที่ตั้ง  ที่สําคัญคอืการเชื่อมโยงการศึกษา
กับแรงงานในอนาคต  ซ่ึงจะเปนโลกของการแยงชิงคนเกง (Battle for Talents) ทั้งในระดับประเทศและในระดับ
โลก  ประกอบกบัความตองการผูนําในสังคมที่เกงและมีคุณธรรม  พรอม ๆ กับแรงงานที่สามารถรองรับเปาหมาย
การพัฒนาของประเทศ 

จากแนวโนมดังกลาวจึงเปนขอพิจารณาไดวา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะมีบทบาทตอ
การปฏิรูปการศึกษาในระยะตอไปในหลายลักษณะ  รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีอปุกรณคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตในสถานศึกษา และครอบครัว   การจัดทําเนื้อหาสาระทางวิชาการทั้งในระบบและนอกระบบ
การศึกษา  การเพิ่มพูนขีดความสามารถใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถบริหารจัดการการศึกษาของ
สถานศึกษาในพื้นที่  การใชเทคโนโลยีเปนเครือ่งมอืฝกทักษะในการผลิตชางอาชีวะที่มีคุณภาพสูง  การเชื่อมโยง
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เครือขายขอมูลของมหาวิทยาลยัเพ่ือประโยชนในการเรียนการสอนและการวิจัย   การศึกษาในระบบ online  การ
จัดการศึกษาทางไกลสําหรับผูดอยโอกาสและการจัดการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีสําหรับผูพิการดานตางๆ เปนตน 

8) คานิยมและความขัดแยงในยุคโลกาภวิัตน  กลาวกันวากลไกอันทรงพลังจํานวนหนึ่งที่จะหลอหลอม 
โลกาภิวัตน คือ  สื่อมวลชนเสรี  ความขัดแยงระหวางชนชาติ ศาสนา และประเทศ  การแพรกระจายของอาวุธ
ทําลายลาง  การกอการรายและอาชญากรรมทัง้ในรูปแบบเดิมและผานสือ่อิเล็กทรอนิกส  รวมไปถึงคานยิมของ 
คนรุนใหมที่อยูในสังคมดังกลาวขางตน  สิ่งตาง ๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอันเนื่องมาจากคานิยมและความขดัแยง
ตางๆ เหลานี้มีความไมแนนอนสูง  แตในขณะเดียวกันหากเกิดขึ้น ก็สามารถจะกอใหเกดิผลกระทบสูงตอสงัคม
ประเทศและสังคมโลกไดเชนเดยีวกัน 

อยางไรกต็าม คานิยมและความขัดแยงตาง ๆ ในอนาคตลวนมีสาเหตุที่ซับซอนหลากหลาย  โลกใน
อนาคตที่มีทั้งโลกของประเทศพัฒนาแลวที่สูงอายุ  และโลกของประเทศกําลังพัฒนาที่ออนเยาว  ความยากจนเปน
ปจจัยใหญทั่วโลกที่มีความออนไหวตอสิ่งที่มากระตุนทั้งในเชิงพัฒนาและเชิงทําลาย  ในขณะที่สังคมสูงอายุในโลก
พัฒนาแลวควบคุมระบบเศรษฐกิจสวนใหญของโลก  สังคมลาหลังของประเทศดอยพัฒนาวนเวียนอยูกบัการ
แกปญหาความยากจนของพลเมือง  ความทาทายที่สําคญัคอืการสรางสมดุลของสองสิ่งดังกลาว  ลดการเอา
เปรียบทางเศรษฐกิจ  และสรางสิ่งที่เรยีกวาโลกาภิวัตนยั่งยืน (Sustainable Globalization)   คานิยมจะเปน
ประเด็นที่สําคญัข้ึนอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมเด็กและเยาวชน  ซ่ึงมีจํานวนกวาสองพันลานคน  
และสวนใหญอยูในประเทศกําลังพัฒนา  หากคานิยมตาง ๆ กอใหเกดิปญหาตอสังคม  แนนอนวาความขดัแยงใน
โลกยุคตอไปจะทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน 

สําหรับสังคมไทยเอง  การคาดการณอนาคตของเยาวชนไทยเปนนามธรรมมากกวารูปธรรมของการ
พัฒนาเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะอยางยิ่งสังคมไทยที่เปนสังคมเปดกวาง  สามารถรับสิ่งใหมไดอยางรวดเร็ว จน
บางครั้งไมเช่ือมโยงกับหลักของสังคม  เกิดความเสียหายในระดับตาง ๆ  ตัวอยางที่ชัดเจนคือผลกระทบดานลบ
ของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารตอเยาวชน  ท้ังตอประเด็นคุณธรรมจริยธรรม  ตอเวลาที่เสียไป
โดยไมเกิดผล  หรือการบริโภคสื่อของเยาวชนก็เชนกัน  ท่ีมีเน้ือหาดานลบมากกวาดานบวก  ไมคํานึงถึง
คุณภาพและอนาคตของเยาวชน  แตคดิถึงผลประโยชนทางเศรษฐกิจแตเพียงอยางเดียว  การแกปญหาเหลานี้
นอกจากมีความซับซอนและยากแลว  ยังตองใชเวลานานอีกดวย  อยางไรก็ดี สังคมไทยก็พยายามปรบัตัว สังเกต
ไดจากการดิ้นรนเพื่อนําสิ่งที่เปนประโยชนเขามามากขึ้น เชน โครงการสรางคนใหทําความดีของนครปฐมโมเดล  
การแกปญหาเยาวชนโดยเยาวชนของมูลนิธิสยามกัมมาจล  โรงเรียนสัตยาไสที่จังหวัดลพบุรี  กิจกรรมของศูนย
คุณธรรม  การวิจัยเยาวชนของสถาบันตาง ๆ รวมถึงสถาบันรามจิตติ และสํานกังานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ เปนตน 
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ตารางท่ี 4  ตัวอยางชีวิตนักศึกษาไทยปพ.ศ. 2549 
มิติการใชชีวิต มิติสื่อการเรียนรู 

• 23% ทํางานรายไดพิเศษ 
• 62% เลนกีฬา/ออกกําลังกายเปนประจําเฉล่ียวันละ 

75 นาที 
• 47% อยูบาน/หอเพ่ือนเปนประจํา เฉล่ียวันละ 113 
นาที 

• 49% กินเหลา    
• 23% สูบบุหรี ่
• 31% เที่ยวกลางคืนวันเสาร-อาทิตย 
• 17% เลนพนันบอล    
• 27% เลนหวยบนดิน 
• 30% ยอมรบัวาเคยมีเพศสัมพันธแลว 
• 20% อยากทําศลัยกรรมปรับปรงุภาพลักษณ 
 

• 91%  มีโทรศัพทมือถอื     
• 23%  สง sms ทุกวัน     
• 16%  โหลดภาพเพลงทุกวัน    
• 34%  เลนเกมคอมพิวเตอร/เกมออนไลนเปนประจํา 
• พูดโทรศัพท 74 นาทีตอวัน    ดูทีวี 154 นาที ตอวัน 
• 56% เขาเน็ตทุกวันเฉลี่ยวันละ 105 นาที 
• 39% ดู VCD โป     
• 27% ดเูว็ปโป    
• 30% ดูการตูนโป 
• อานหนังสือ 81 นาทีตอวัน   
• ทําการบาน/รายงาน 86 นาทีตอวัน 
• 35% โดดเรียนอยางนอย 1 ครั้ง ตอสัปดาห 
• 9% เรียนพิเศษ เสียคาใชจายเฉลี่ยคอรสละ 2,000 บาท 

ที่มา:  อมรวิชช นาครทรรพ และคณะ  โครงการ Child Watch 
 
ในเชิงเทคโนโลยแีละนวัตกรรมแลว มีบทบาททั้งที่เอื้อตอคานยิมที่ดแีละสนบัสนุนใหเกิดความขัดแยงได

เชนกัน  ไมวาจะเปนเครือขายอนิเทอรเน็ต  เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ไรสาย  สํานักงานเสมือน  เงินสดดิจิทัล  
ขอมูลดีเอ็นเอ  การซื้อขายและประมูลผานระบบออนไลน  สิ่งที่ขาดคอืการสรางความรูความเขาใจในรอยตอ
ระหวางมนุษยกบัเทคโนโลยี (Man-Machine Interface)  ซึ่งเปนการมองเทคโนโลยีในมิติทางดานสังคมและ
พฤติกรรมของมนุษย  รวมทั้งการทําความเขาใจจากการศึกษาวจิัยถึงผลกระทบของเทคโนโลยีและกับ
ดักทางสังคมที่ตามมา  ซ่ึงที่ผานมา สังคมไทยใหความสนใจนอยมาก  และมักเกิดปญหากวาที่สังคมจะตื่นตัว
และหาทางแกไข 

 
 III.  แนวโนมของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระยะยาวและนัยตอการประยุกต 

1) ประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ซ่ึงเปนการจําแนกตามกลุมเทคโนโลยีทั้งที่ใชงานได
เองและที่ตองผสมผสานกบักลุมเทคโนโลยีอื่นเพ่ือใชงาน  ตามการวิเคราะหของศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาติไดจําแนกเปน 3 กลุมหลัก คือ เทคโนโลยีฮารดแวร  เทคโนโลยีซอฟตแวร บริการ 
และเนื้อหา  และเทคโนโลยีสื่อสาร เครือขาย และการแพรภาพกระจายเสียง  ซ่ึงแตละประเภทก็มีเทคโนโลยี
และสวนประกอบยอย  เปนตนวา 
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• Hardware:  รวมถึง hard disk, RFID, Embedded system, plastic electronic, electronic 
manufacturing  ซ่ึงประเด็นในการพัฒนาประกอบดวยการสงเสริมการวิจยัและพัฒนา  การ
ผลิตวิศวกรและชางเทคนิคท่ีมีคุณภาพ  การสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการลงทุนและการ
ตั้งฐานอุตสาหกรรมของบริษัทขามชาติ  การบริหารจัดการของเสียและสารพิษ  และการ
สงเสริมผูประกอบการไทย   

• Software, Services, Content:  รวมถึง open source, web 2.0, semantic web, mobile 
convergence, biometrics, digital content, data mining  ซึ่งประเด็นในการพัฒนาประกอบดวย
การผลิตและฝกอบรมแกนักซอฟตแวรในสาขาที่ตรงตอความตองการของธุรกิจ
อุตสาหกรรม  การลงทุนของรัฐในการผลิตสื่อและเนื้อหาดิจิทัลโดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อ
การศึกษา  การลงทุนและปรับระบบการทํางานของหนวยงานของรัฐในรูปแบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสใหตอเนื่อง  การสงเสริมการใชซอฟตแวรใหมของไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งท่ี
เปน open source  การสนับสนุนใหเกิด Creative Economy  การสงเสริมความเปนเลศิของ
การสรางนวัตกรรมซอฟตแวร บริการ และเนื้อหาโดยเชื่อมโยงภาคอุดมศึกษากับภาคธุรกิจ  
การสรางแหลงเรียนรูดิจิทัลโดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นท่ีดอยโอกาส  ที่สําคัญคอืแนวโนมของ
การใชซอฟตแวรในลักษณะของความรวมมือแบบเปด (Open/Mass Collaboration) ซ่ึงใหญและ
กวางขวางอยางตอเน่ือง  ดังเชนที่ Linux, Wikipedia, Facebook, YouTube, Human Genome 
Project เปนอยู 

• Communications, Networks, Broadcasting:  รวมถึง backbone, last mile, cellular mobile, 
broadband wireless, quantum cryptography, digital TV&radio  ซึ่งประเด็นในการพัฒนา
ประกอบดวยการวิเคราะหเชิงนโยบายถึงขัน้ตอน การลงทุน และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
นําไปสูโครงขายหลัก โครงขายปลายทาง  การสื่อสารความเร็วสูง  ระบบไรสายและเคลื่อนท่ี  
เพ่ือใหมีความครอบคลุม ลดความเหลื่อมล้าํทางดิจิทัล และคุณภาพของการใหบริการที่
คุมครองผูบริโภค  นอกจากนี้ยังมีประเด็นในสวนของการรักษาความปลอดภัยของระบบ  
มาตรฐานเทคโนโลยีสําหรับระบบโทรทัศนและวิทยุดิจิทัล  การแขงขันการใหบริการที่เปน
ธรรม  ความถี่ไดรับการจัดสรรโดยยึดประโยชนสูงสุดของสาธารณะเปนหลัก และการ
นําเอาเทคโนโลยีเหลานี้ไปประยุกตใชกับวงการการศึกษา 

 

2) เปาหมายระดับโลกและระหวางประเทศ ถือเปนเครือ่งมือเชิงนโยบายที่มีความสําคญัไมนอยกวาเปาหมาย
ในประเทศ  หากวาประเทศไทยตองการที่จะมีทาทีและนโยบายที่รองรับและไดประโยชนจากโลกาภิวัตนและ
กฏเกณฑระหวางประเทศตาง ๆ ที่ตามมา  ซ่ึงมีหลายกลุม (Platforms) ที่มีอิทธิพลและผลกระทบตอการ
ดําเนินนโยบายของไทย  ทั้งนี้รวมถึง World Summit on  the Information Society, International 
Telecommunications Union, World Trade Organization, Asia Pacific Economic Cooperation, 
Association of Southeast Asian Nations, Greater Maekong Sub-region, Free Trade Agreements กับ
ประเทศคูคาในปจจุบันและอนาคต  เปนตน  นอกจากนี้ยังควรอางอิงกบัมติิตาง ๆ ของระบบการจัดอันดับขีด
ความสามารถในการแขงขันของนานาชาติ เชน World Competitiveness Scoreboard, Digital Opportunity 
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Index, e-Readiness Ranking เปนตน รวมท้ังการเรียนรูนโยบายและแนวทางใหม ๆ จากประเทศที่มีความ
เจริญทางดานนี้  อยางไรกต็าม ควรตระหนักวาแนวคิดตาง ๆ เหลาน้ีจะตองนํามาวิเคราะหและ
ประยุกตใชตามบริบทของสังคมไทย  และยังคงตองตระหนักวา จุดออนของสังคมไทยคือการนํา
แผนไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังและตอเน่ือง 

3) ความเชื่อมโยงระหวางเทคโนโลยีและเปาหมายทั้งในระดับสังคมและในระดับเทคนิค เปนสิ่งท่ีจะ
ชวยทําใหการจัดทํานโยบายและแผนมีความชัดเจน และเปนรูปธรรมมากขึ้น อาทิ เชน เทคโนโลยี
ซอฟตแวรจะมีนโยบายอยางไรในดานการพัฒนาอตุสาหกรรม  การสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ  การผลิตกําลังคน  การปองกันประเทศ  การสรางความปรองดองของประชาชน  การสรางเสริม
ประชาธิปไตย  การสรางสังคมเศรษฐกิจพอเพียง  การเรียนรูภาษาอังกฤษของเยาวชน  การสรางสังคม
นวัตกรรมและความรู  การวิจัยและพัฒนา   การรวมมือกบัประชาคมอาเซียน  การสาธารณสุขมูลฐาน  ซึ่ง
ปจจัยที่มีความหลากหลายเหลานี้อาจจัดเปนกลุมเพ่ือการวิเคราะห เชน ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
ระหวางประเทศ  นอกจากนี้ยังสามารถพจิารณานโยบายไดจากการจดัลําดับความสําคญัของเทคโนโลยี
และมาตรการตางๆ โดยพิจารณาจากความเขมแข็งและความไดเปรียบเชิงแขงขันกับผลกระทบและ
ผลประโยชนตอสังคมท่ีจะได  รวมทั้งจัดลําดับของมาตรการตางๆ ตามเง่ือนไขดานเวลาท่ีเหมาะสม  
ดังตัวอยางตารางความเชื่อมโยงตางๆ ตอไปนี ้

• Technology-Policy Map หมายถึงการวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางเทคโนโลยีกับนโยบายสําคญั  
เชน นโยบายอตุสาหกรรม นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย นโยบายตางประเทศ  ซ่ึงจะเปน
ประโยชนในการวางแผนและออกแบบการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
โดยมีเปาหมายที่ชัดเจนของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  กอใหนโยบายหรือ
แผนพัฒนาตางๆ ที่ตามมา มีเอกภาพและรองรับความตองการของประเทศอยางแทจริง 

• Impact Analysis Map เปนตัวอยางการวิเคราะหผลกระทบเพื่อเอื้อใหนโยบายหรือแผนพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศในมิตติางๆ ไดรับการจัดลําดับความสําคญั (Prioritization) โดยคํานึงถึง
ขอจํากัดทางดานทรัพยากร บุคลากร ขีดความสามารถ ฯ ทั้งนี้โดยใชการวิเคราะหบนพ้ืนฐานของ
ผลกระทบเปนหลัก 

• Technology Development Map เปนการวิเคราะหนโยบายหรือมาตรการตางๆ เพ่ือประโยชนใน
การสรางทางเลือกเชิงนโยบาย (Policy Options) ซ่ึงอาจวิเคราะหในระดบัโครงการไดเชนกัน  
กระบวนการดังกลาวเอื้อประโยชนตอการตัดสนิใจสูวิสัยทัศน หรือเปาหมายทีต่ั้งไว  ไมวาจะเปน
เปาหมายในการไลตามการพัฒนา หรือการกาวกระโดด ทั้งนี้จะเปนประโยชนในการประกอบการ
พิจารณาขั้นตอนของการพัฒนารายสาขาและการพัฒนาประเทศโดยรวม 

• Technology Implications Map  เปนตัวอยางการวิเคราะหนโยบายเพื่อนําไปสูผลลัพธและ
สัมฤทธิผล  ประโยชนของการใชกระบวนการวิเคราะหดังกลาวทําใหสามารถปรับนโยบายเพื่อให
สอดคลองกับผลลัพธ (Outputs) และเชือ่มโยงไปถึงผลสัมฤทธิ์ (Outcomes) ที่พึงประสงค เพ่ือให
แนใจวาเปนนโยบายหรอืแผนที่ถูกตองและเหมาะสม 
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ตารางที่  5  Technology-Policy Map 
เทคโนโลย ี อุตสาหกรรมและ

การแขงขัน 
การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย 
ความรวมมือกบั
ตางประเทศ 

(ประเด็นอ่ืนๆ  
ท่ีเกี่ยวของท่ีควร

พิจารณาในการจัดทํา 
IT2020 ฉบับเต็ม) 

ฮารดแวร เนนอุตสาหกรรม
กลางและปลายน้ํา/
สงเสริม
อตุสาหกรรม
ช้ินสวน/…. 

สนับสนุน
การศึกษาแบบทวิ
ภาค/ีสรางศูนยวิจัย
ความเปนเลิศ
เฉพาะทาง/…. 

กําหนดยุทธศาสตร
การผลิตHDDระดับ
อาเซียน/รวมมือกับ
จีนในการวิจัยและ
การผลิต/.. 

… 

ซอฟตแวรฯ เนนสงเสริมการ
สงออกและรับจาง
ผลิตแอนิเมชั่นและ
มัลติมีเดยี/…. 

ภาคเอกชนรวมมือ
ปรับหลักสตูร
ซอฟตแวรใน
มหาวิทยาลัย/... 

สงเสริมภาคบรกิาร
ในกลุมประเทศ
มุสลิมของอาเซียน/
เปนผูนําใน
GMS/… 

… 

เครือขายสื่อสาร พัฒนาเครือขาย
เพ่ือรองรับ
มาตรการประหยดั
พลังงาน/… 

พัฒนาวิศวกรและ
ชางเทคนิคระบบ
เครือขายใหกับ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น/…. 

พัฒนาSouthern 
Seaboard ใหเปน
ศูนยกลาง
โทรคมนาคม
ระหวางประเทศ/… 

… 

 
 

 
แผนภาพที่ 9  Impact Analysis Map 

 

 

Impact 

ทุมเทผลักดัน 

ลดเลิก 

เรงสงเสริม 

ทําเทาที่จําเปน 

+

+ - 

-
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แผนภาพที่ 10  Technology Development Map 

 
 

ตารางที่  6    Technology Implications Map 
Technology Outputs Implications 

Last Mile Household connectivity Applications widespread 
Broadband Speed and efficiency National productivity 
Cellular Accessibility Technology Equity 
Web 2.0 Socialization Social outlets 
Mobile Convergence Functionality Work enhancement 
Biometrics Security Limit disruptions 
Digital TV Media enhancement Content diversity 
RFID Logistics Cost competitiveness 
 

4) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของธุรกิจ (Business Transformation) เปนหลักเกณฑที่สําคัญประการหนึ่ง
ของการปรับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยคํานึงถึงความเปลี่ยนแปลงในสองลักษณะคอื 
การที่เทคโนโลยดีิจิทัลเปลี่ยนวิธีทําธุรกิจ ซึ่งเปนลักษณะที่นโยบายและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ที่ผานมา
ใชเปนเกณฑ  แตรูปแบบของธุรกิจในอนาคตจะเปนการท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เปลี่ยนธรรมชาติและรูปแบบของตัวธุรกจิเอง  สาเหตุที่ตองหยิบยกเรื่องดงักลาวเปนประเด็นใหญ  
เพราะสืบเนื่องจากที่ผานมา สังคมไทยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปน ”เครื่องมอื” (Tool) และ
เปนเทคโนโลยีที่เอื้อ (Enabling Technology) ตอการทําธุรกจิ  แตระยะตอไป เทคโนโลยเีหลาน้ีจะพัฒนา
จนกระทั่งเปนปจจัยที่ปนรูปแบบของธุรกิจเสียเอง (Constitutive Technology)  

จนถึงปจจุบัน ระบบเศรษฐกิจใชประโยชนจากเครือขายดิจิทัลดวยประสิทธิภาพและความเร็ว  
กอใหเกดิความเปล่ียนแปลงในองคกรและระบบการบริหารจัดการและใหบริการขององคกร  ประโยชนมตีั้งแต

Trailing 

2011 2020 

Catching Up 

Leapfrog 



 22

การพัฒนาผลิตภัณฑที่เร็วข้ึน การลดคาใชจาย ธุรกรรมที่รวดเร็วและแมนยาํขึ้น ระบบลูกคาสัมพันธที่มี
ประสิทธิภาพ เปนตน  อยางไรก็ตาม ในอนาคต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะกอใหเกิดความ
เปลี่ยนแปลงในอีกข้ันหนึ่ง  ซึ่งผสมผสานระหวางธุรกิจและเทคโนโลยีแลวเกิดเปนนวัตกรรมของธุรกิจใหมๆ  
อาทิ เชน ความสามารถที่จะตอบสนองอยางใกลชิดระดบัสวนบุคคลของ e-services ซ่ึงเครือขายสังคม 
(Social Networking) ในปจจุบันกําลังจะกาวไปอยางกระจายและเชื่อมโยง  หรือระบบการผลิตแบบฉบัไว 
(Agile Manufacturing) ที่ไดเริม่เกิดขึ้นในยุโรป  เชน การเปลี่ยนจากการจางผลิต (Outsourcing) ดวยเหตผุล
คาแรงต่ํา  ซึ่งเมื่อสถานการณเริ่มเปลี่ยนไป  จะนํากลับมาผลิตเอง โดยเปนการจัดระบบการผลิตขนาดเล็ก
และยดืหยุน  ซ่ึงสามารถทําไดโดยเทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาสมดุลของอุปสงคและอุปทานในตลาดที่
เคลื่อนไหวเร็ว รวมทั้งบริหารความแปรปรวนของอปุสงคเพ่ือลดความเสีย่งของหวงโซอุปทานและคาใชจาย
ลอจิสติกส เปนตน 

5) นโยบายพื้นฐานจะเปนเครื่องมือท่ีชวยใหเกิดความตอเน่ือง  โดยการกําหนดนโยบายขั้นตํ่า (Minimum 
Policy Requirements) จํานวนหน่ึงเพ่ือเปนกรอบการดําเนินงานอยางตอเนื่อง แมวาจะมีความ
เปลี่ยนแปลงในผูบริหาร องคกร งบประมาณ ฯลฯ  ทั้งนี้โดยยดึถอืความตองการของสังคมไทยในระยะยาว 
ที่เหมาะสมและเห็นพองเปนหลัก  และมีการศึกษาวิเคราะหอยางเปนระบบรองรับถึงความถูกตองแมนยาํ  
นโยบายพ้ืนฐานเหลานี้จะเปนหลักประกันวา การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะไมถดถอย 
ทั้งในเชิงนโยบายและในการนํานโยบายไปสูการปฏิบตัิ  ในขณะเดียวกัน เน่ืองจากมีการศึกษาวิเคราะห 
มาเปนพ้ืนฐาน จึงมีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศในดานตางๆ อยางกลมกลืน  หรืออีกนยัหนึ่งเปน
โครงสรางพื้นฐานสารสนเทศในทํานองเดียวกบัโครงสรางทางหลวงแผนดิน ไฟฟา ฯ  และยังเปนประโยชน
สําหรับหนวยงานตางๆ นําไปเปนมาตรฐานสอบเทียบกบักิจกรรมและโครงการของหนวยงาน  เพ่ือประโยชน
ในการดําเนินงาน การลดความเสี่ยง และการประเมินผลการปฏบิัติราชการ เปนตน  นโยบายพืน้ฐานดังกลาว
อาจประกอบดวย เง่ือนไขการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศระยะยาว  การพัฒนาบุคลากรหลัก
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  มาตรการขั้นต่าํในการรักษาความปลอดภยัของ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส  การประกันความเปนสวนตัวของพลเมืองดานสารสนเทศ  การลงทุนเพ่ือผูดอยโอกาส 
ที่ไมกอใหเกดิผลประโยชนทางธุรกิจ เปนตน 

6) การปฏิรูปองคกรกํากับและสงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ เปนเง่ือนไข
สําคญัในการขับเคล่ือนนโยบายและการดาํเนินการตามนโยบาย  ทั้งที่เปนการดําเนินการตามกฎหมายและ
การสนับสนุนใหเกิดความเจริญกาวหนาในประเทศ  เปนที่ทราบกันดตีั้งแตการจัดทํานโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศฉบับที่ 1 และ ฉบบัที่ 2 วา การผลักดันนโยบายดังกลาวเกี่ยวของกับทุกหนวยงาน  ไมจํากัดอยู
แตหนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเทานั้น  แตมผีลกระทบอยางกวางขวางตอการพัฒนา 
รายสาขา  ครอบคลุมตั้งแตภาคราชการ ภาคเอกชน ครัวเรือน ไปจนถึงสวนบุคคล  นอกจากนี้ ยังเปน
เทคโนโลยีที่มีพัฒนาการเร็วมากทั้งในระดับประเทศและในระดบัโลก  การตอบสนองตอความเปล่ียนแปลง 
ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบจึงตองการองคกรกํากบัและสงเสริมที่มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ   
มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ  มีขอมูลที่ทันสมัย  ตลอดจนการตัดสินใจที่รัดกุม  สามารถรองรับปจจัย 
ที่หลากหลายได  ดังน้ัน การจัดทํานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับที่ 3 หรือ  
ICT-2020 จึงควรมีการพิจารณาเพื่อปรับปรุงองคกรกํากับและสงเสริมใหตรงตามความตองการ  
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เม่ือตองมีการสั่งการขามหนวยงานของกระทรวง ทบวง กรม และการสงเสริม
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ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  จึงสมควรที่จะทบทวนการดําเนินงานขององคกรในปจจบัุน เชน 
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแหงชาติ  รวมทั้งการทํางานรวมกันระหวาง
หนวยงานสําคัญ เชน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ   การสนับสนุนและรวมมืออยางใกลชิดกับองคกร
เอกชน เชน สภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย  สมาคมวิชาชีพและสมาคมธุรกจิดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สาร และภาคประชาสังคมอื่น ๆ   

 
--------------------------------------------------- 
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