
สรุปผลงานสัมมนา
เรื่อง “กระตุกต่อมเทคโนฯ รับมือดิจิทัลพลิกโลก
Digital Disruption and Transformation”

โดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร
ศนูยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการส่ือสารมวลชน  สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.) ได้จัดงานสัมมนา เรื่อง “กระตุกต่อมเทคโนฯ รับมือดิจิทัลพลิกโลก Digital Disruption
and Transformation” เม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

ผลการสัมมนาดังกล่าว สรุปได้ดังนี้
๑. พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง ประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน กล่าวเปิดงานสัมมนาว่าการสัมมนาหัวข้อนี้เคยจัดให้ สนช. แล้ว
เนื่องจาก สนช. เปน็ผู้พิจารณากฎหมาย จึงมีความจำาเปน็ต้องมีความรู้และความเขา้ใจเทคโนโลยีใน
อนาคต และได้จัดให้มีการสัมมนาในหัวข้อเดียวกันในวันนี้สำาหรับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
เนื่องจากท่านเป็นผูอ้อกกฎหมาย หากไม่มีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีในปัจจุบัน อาจส่งผลใหเ้กิด
ปัญหาตามมา

๒. สรุปการบรรยายพิเศษโดย ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม : ทุกภาคส่วนจะต้องเดินไปด้วยกัน ไม่ทอดท้ิงใครไว้ข้างหลัง จะต้องลดช่องว่าง
ทางดิจิทัลให้เหลือช่องว่างน้อยที่สุด การดึงประชาชนระดับฐานรากขึ้นมาไม่ใช่แค่ลดความเหลื่อมลำ้า แต่
เป็นการทำาให้ประเทศไทยสามารถก้าวกระโดดได้ การลดความเหล่ือมลำ้าทางดิจิทัลท่ีดำาเนินการ ตัวอย่างเช่น

(๑) โครงการเน็ตประชารัฐสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ในปี ๒๕๖๐
เข้าถึง ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้านเรียบรอ้ยแล้ว และในปี ๒๕๖๑ กสทช. จะดำาเนินการในส่วนท่ีเหลืออีกประมาณ
๒๐,๐๐๐ หมู่บา้น โดยมี Wi-Fi ฟรีหมู่บ้านละ ๑ จุด โดยมโีครงการสร้างการรับรู้ โดยการอบรมให้
ประชาชนมีแรงจูงใจในการใช้ประโยชน์จากดิจ ิท ัล เช ่น Platform ของไปรษณยี ์ไทยในการทำา
E-Commerce (ซ่ึงให้ใช้งานฟรี) สามารถสร้างรายได้เพ่ิม ส่งผลให้มคุีณภาพชีวิตท่ีดีขึน้  สำาหรบัการเขา้ถงึ
บ้านเรือนประชาชนแต่ละหลังคาเรอืนจะเปน็การแข่งขันของผูใ้ห้บริการการสื่อสารตามปกติ แต่รัฐบาล
ได้เชิญภาคเอกชนมาหารือร่วมกันว่าผู้ให้บริการได้ลูกค้าจำานวนมากแล้ว ควรลดค่าบริการ ซึ่งตกลงกันที่
ราคาประมาณ ๓๙๙ บาท/เดือน ชาวบ้านพอใจในราคานี้ แต่รัฐบาลไมไ่ด้บังคับ ใครจะคิดค่าบริการสูง
หรอืตำ่ากว่านี้ก็ให้เป็นไปตามกลไกตลาด
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(๒) เพิ่มเส้นทางใยแก้วนำาแสงใต้ทะเลสำาหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปต่าง
ประเทศ คือเสน้ทางระหว่างไทย-ฮ่องกง เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีการทำาธุรกรรมทาง
อเิล็กทรอนิกส์สูงกว่าประเทศอื่น ๆ และเริ่มมผีู้มาลงทุนในลักษณะใช้ประเทศไทยเปน็ Hub

(๓) ได้ปรบัปรุงกฎหมายดิจทัิล เช่น พ.ร.บ.ธุรกรรมอิเลก็ทรอนกิส ์ พ.ร.บ.คุม้ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  พ.ร.บ.สภาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่อนความถี่  พ.ร.บ.กิจการอวกาศ เป็นต้น

(๔) กระทรวงดิจิทัลฯ อยู่ระหว่างหารือร่วมกับกระทรวงการคลังในการยืนยันตัวตน
โดยไม่ต้องใช้บัตรประจำาตัวประชาชน หรอืที่เรียกว่าดิจิทัลไอดี (Digital ID) อาจมีการทดสอบ
นำารอ่งในต้นปี ๒๕๖๒

(๕) ด้านการพัฒนากำาลังคนด้านดิจิทัล มเีป้าหมายที่ ๑ ล้านคน มุ่งเนน้ท่ีวิสาหกิจ
เริม่ต้น (Start Up) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ Start Up โดยคนไทย ให้ดึงดูดผูม้าลงทุนจากต่างประเทศ
ให้มากขึ้น

(๖) ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมโดยจัดตั้ง Digital Thailand Park ที่ศรีราชา
ซึ่งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC   ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือเพื่อสร้าง monorail
เช่ือมต่อจากสถานีรถไฟความเร็วสูงมายัง  Digital Thailand Park

(๗) อยู่ระหว่างหารือร่วมกันในกลุ่มประเทศอาเซียนเพ่ือร่วมกันพัฒนา Smart City
รว่มกันซ้อมรบด้านไซเบอร ์(Cyber War)  ร่วมกันพัฒนา ASEAN Single Window  ร่วมกันพัฒนา
ASEAN Start Up เปน็ต้น

๓. สรุปผลการสัมมนาในหัวข้อ “เทคโนโลยเีปลีย่นไว เราจะตามทันได้อย่างไร?” ดังนี้
- นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผูช้่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

กล่าวว่าประเทศไทยมีการลงทะเบียนใช้งานโทรศัพท์เคลือ่นที่ประมาณ ๑๒๒ ล้านเลขหมาย มี
อัตราการใช้อินเตอร์เน็ตสูงถึงร้อยละ ๖๘  มีการใช้งาน Mobile Banking ๓๑ ล้านบัญชี  มีการใช้
งาน Internet Banking ๒๖ ล้านบัญชี   ตลาด E-Commerce ของไทยใหญ่ที่สุดในอาเซียน (เฉพ
าะแบบ Business to Customer ยังไม่รวมธุรกิจแบบคนต่อคน)   ซึ่งสถาบนัการเงินได้ปรับตัว
จากเดิมท่ีต่างคนต่างพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง เสียเวลาและทรัพยากรในการลงทุนเยอะ รวมท้ัง
มผีูใ้ห้บริการทางการเงินเกิดขึ้นมากมายในรูปแบบต่าง ๆ ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน  จึงได้มีการปรับ
ตัวโดยเปลีย่นจากการแข่งขันกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ เป็นการร่วมมือกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดย
มีการจัดตั้ง Regulatory Sandbox เพื่อทดสอบและพัฒนานวัตกรรมร่วมกัน ตัวอย่างเช่น เดิม
แต่ละธนาคารต้องใช้ application ของตนเองในการอ่าน QR code แต่ปัจจุบันร่วมมือกันพัฒนา
เปน็มาตรฐานไทย (Thai QR Code) รวมทั้งกลุ่มบัตร VISA, Master Card, JBC, Amex ดังนั้น
จะใช้ application ของใครก็อ่านได้ หรือการใช้ Blockchain ในการออกหนังสือคำ้าประกันซึ่งเดิม
ใช้เวลา ๓-๕ วนั ไปกับการจัดทำาเอกสารส่งผูเ้กี่ยวข้อง เมือ่ใช้ Blockchain จะสามารถดำาเนินการ
ได้เกือบจะ realtime คือ ภายในไม่กี่วินาที   นอกจากนี้ ยังมีการร่วมกันศึกษาเกี่ยวกับการนำา
Biometric เพ่ือใช้ยนืยนัตัวตน เพ่ือลดการทุจรติหรอืปลอมแปลงตัวตนในสถาบนัการเงนิ ซึง่คาดวา่
จะเลอืกใช้ Face Recognition เนื่องจากมีความใกล้เคยีงมากกว่าการใช้เสียง หรือลายนิ้วมือ
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- นางวรรณพร  เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการสำานักงานคณะกรรมการดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่าหากหน่วยงานใดมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัล
สามารถขอใช้เงนิ กสทช. ท่ีมีอยู่ประมาณ ๒,๕๐๐ ล้านบาทได้  สำานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม (สดช.) ได้ดำาเนินงาน “ศนูยดิ์จทัิลชุมชน” ซ่ึงเปน็โครงการท่ีใช้ประโยชนต่์อยอด
จาก “เน็ตประชารัฐ” โดยปัจจุบันศนูย์ดิจิทัลชุมชนได้ดำาเนินการตั้งแล้ว ๒,๒๘๐ ศูนย์ ทั่วประเทศ
นอกจากการฝึกอบรมโดย กศน. ฝึกอบรมผูน้ำาชุมชนในแต่ละชุมชนแล้ว ยังมีการฝึกอบรมผา่น
เว็บไซต์ www.thaimooc.org   นอกจากนี้ สดช. ได้เร ิ่มต้นโครงการหมู่บ้านชุมชนพาณิชย์
อเิล็กทรอนิกส์ (Village E-Commerce) ภายใต้ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โดยมีเป้าหมาย ๓๐๐ แห่งในปีนี้
อีกโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่าง สดช. และกระทรวงสาธารณสุข คือ โครงการดิจิทัลเพื่อ
สุขภาพ (Digital for Health) เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกล (Tele-Medicine) ดำาเนินการ
ในโรงพยาบาล ๑๐ คู่ กระจาย ๔ ภาค มโีครงการนำาร่องครอบคลุมโรงพยาบาล ๑๑๖ แห่ง เพ่ือให้
โรงพยาบาลใหญ่ในเมอืง เปน็พ่ีเลีย้งใหโ้รงพยาบาลเล็กในชนบท

ตัวอยา่งเทคโนโลยี เช่น การนำาเทคโนโลยีภาพเสมอืนจรงิ (Virtual Reality : VR)
มาใช้เล่น E-Sport ออกกำาลังกายด้วยการเลน่เทนนิสท่ีบ้านได้ เปน็ต้น  นอกจากการพัฒนาปัญญา
ประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) หมายถึงความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่
ไม่มีชีวิต, อากาศยานไร้คนขับหรอืโดรน (Drone), ขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data), การเรยีนรู้ของ
เคร ือ่งจ ักร (Machine Learning) แล้ว  เทคโนโลยีท ี่ม ีข ้อมูลอยู่มากมาย สามารถนำามาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศได้ คือ ข้อมลูบนท้องฟ้าและอวกาศ (Space) เชน่ ดาวเทียม
ภาพถ่ายทางอากาศ ฯลฯ

- ดร.พสิุทธิ์ ไพบูลย์รัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Smart Farm และเกษตรอัจฉริยะ
ศนูย์เทคโนโลยีอเิลก็ทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอร์แหง่ชาติ กลา่วว่า AI คอื หวัใจของภาคการเกษตร
ตัวอย่างเช่น ที่เกาหลีขายกล้วย ๑ แพ็ก ที่กล้วยจะทยอยสุกวันละลูก ถ้าใช้สายตาคนจำาแนกสี
เปลือกกล้วย จะไม่ได้มาตรฐาน แต่เมื่อใช้ AI ก็จะสามารถจำาแนกความแตกต่างของสี (เหลือง-
เหลอืงอมเขียว-เขียว) อย่างได้มาตรฐานทุกครั้ง  หรือการใช้ 3D Printing D Printing ผลิตอะไหล่เครื่องจักร
กลได้เอง  การใช้ Drone เพื่อจัดเก็บข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ และนำามาวิเคราะห์เพื่อการบริหาร
จัดการ  การใช้ Big Data เพื่อบริหารจัดการปุ๋ยโดยสั่งซื้อจากผู้ผลิตโดยตรงผ่านออนไลนใ์ห้
สามารถลดต้นทุนได้ร้อยละ ๔๐ เป็นต้น  การเกิดนวัตกรรม/การนำาดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนา ไม่ใช่การ
Disruptive Technology แต่เป็นการ Disruptive Mindset

- ร้อยโท ดร.เจษฎา ศิวรักษ์ หัวหนา้ฝา่ยรัฐกิจและธุรกิจสมัพนัธ์ บริษทั อริีคสนั
(ประเทศไทย) จำากัด กล่าวว่าปัจจุบันไม่ใช่การแข่งขันระหว่างคนกับเทคโนโลยีดิจิทัล แต่เปน็การ
แข่งขันระหว่างคนสองกลุ่ม คอื กลุ่มคนที่ไม่ปรับเปลี่ยน Mindset กับกลุ่มคนที่เรยีนรู้ที่จะนำา
เทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์   เทคโนโลยีดิจิทัลไม่ได้ทำาให้คนตกงาน แต่คนที่ไม่รู้จักใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลจะตกงาน  เทคโนโลยี 5G G จะเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ครั้งแรกในช่วงปลายปี
๒๕๖๑ ที่สหรัฐอเมริกา โดยประเทศเกาหลีได้มีการประมูลคลื่นความถี่สำาหรับเทคโนโลยี 5G G
เรยีบร้อยแล้ว สำาหรับประเทศไทยอยู่ระหว่างดำาเนินการทดสอบ
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ในโลกดิจิทัล “ไม่ม”ี ไม่ได้แปลว่าทำาไม่ได้ ตัวอย่างเช่น  Airbnb ทำาธุรกิจเกี่ยว
กับที่พักแต่ไม่มีโรงแรมเป็นของตัวเอง  Alibaba ทำาธุรกิจค้าปลีกแต่ไม่มีโกดังเป็นของตัวเอง
Facebook ทำาธุรกิจเกี่ยวกับเนื้อหา (Content) แต่ไม่มเีนื้อหาเป็นของตนเอง  Netflix ทำาธุรกิจ
ภาพยนตร์แต่ไม่มีโรงหนังเป็นของตนเอง   คนรุน่เก่าจะแข่งขัน (Competitive) แต่คนยุคดิจิทัลจะ
ร่วมมือกัน (Cooperate)  ตัวอย่างการร่วมมือกัน คอืสถาบนัการศึกษาท่ีช่ือ “42 Silicon Valley”
ซ่ึงไม่มีการสอนเพราะหาอ่านเนือ้หาจากหนังสือหรืออินเตอร์เน็ตได้เอง แต่จะมีโค้ช (Coach) ให้คำา
แนะนำา เพ่ือร่วมชั้นร่วมมือกันพัฒนาโปรแกรมขึ้นมา เมือ่จบการศึกษาจะไม่มีใบปริญญาบัตร แต่ผู้
ที่จบการศึกษาจากที่นี่เกิดจากการเรียนรูใ้นการทำางานจริง ๆ จึงมีบรษิัทรับเข้าทำางานโดยทดสอบ
ทักษะ (Skill) ไมใ่ช่ดูจากใบปริญญา  เนื่องจากพบปัญหาว่ารับคนเข้าทำางานแล้วแต่ไม่พร้อมใช้งาน
ต้องเสยีเวลาและทรัพยากรในการฝึกสอนงาน   ตัวอย่างนี้แสดงถึงการ Disruptive รูปแบบเดิม ๆ
เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมใหม่ วิธีคิดแบบใหม่ เช่น ส่วนราชการหรือธนาคารไม่จำาเป็นต้องมสีาขาในส่วน
ภูมภิาค เอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งาน แล้วเอากำาลังคนไปทำางานอืน่ท่ีเกิดประโยชน์มากขึ้น
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