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ิ
บทสรุปผูบ้ รหาร
่
แผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร (ฉบับที 2) ของประเทศไทย
พ.ศ. 2552-2556
-------------------------I. ความนํา
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย (IT 2010) ซึ$งได้ให้
ความสําคัญต่ อบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสาร ที$มีต่ อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
ั
โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนและสังคมไทยสูส่ งั คมแห่งภูมปิ ญญาและการเรี
ยนรู้ ได้ถูก
นํ ามาเป็ นกรอบในการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสารของประเทศไทย (ฉบับที$ 1)
พ.ศ. 2545-2549 ซึง$ คณะรัฐมนตรีได้ให้การเห็นชอบเมื$อวันที$ 25 กันยายน 2545 เพื$อให้ทกุ กระทรวง ทบวง
กรม และรัฐวิสาหกิจ ใช้เป็ นแนวทางในการจัดทําหรือปรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสาร
ของหน่ ว ยงานให้ส อดคล้อ งและเป็ น ไปในทิศ ทางเดีย วกัน ซึ$ง ต่ อ มา คณะรัฐ มนตรีไ ด้มีม ติ เ มื$อ วัน ที$
11 กันยายน 2550 ให้ขยายระยะเวลาในการบังคับใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสารของ
ประเทศไทย ฉบับที$ 1 ออกไปจนถึงปี พ.ศ. 2551 และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสารได้
ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เร่ ง รัด การจัด ทํ า แผนแม่ บ ทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื$อ สาร (ฉบับ ที$ 2)
ของประเทศไทย
พ.ศ. 2552-2556 ขึนD
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสาร ฉบับที$ 2 ได้สานความต่อเนื$องทางนโยบายจาก
IT2010 และ “แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ$ สารของประเทศไทย (ฉบับที$ 1) พ.ศ. 2545-2549”
ควบคู่ไปกับการกําหนดนโยบายใหม่และการปรับให้มจี ุดเน้นในบางเรื$องทีเ$ ด่นชัดขึนD จากแผนฯ ฉบับแรก เพือ$
ตอบรับการเปลีย$ นแปลงทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคมทีเ$ ป็ นทังD โอกาสและความท้าทายของประเทศ
ไทย และในขณะเดียวกัน เพื$อมุ่งแก้ไขส่วนทีย$ งั เป็ นจุดอ่อน และต่อยอดส่วนทีเ$ ป็ นจุดแข็งของประเทศ เพื$อให้
ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสารในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด อันจะช่วยนํ าไปสู่การบรรลุเปาหมา
ยของการพัฒนาประเทศ
ตามทีก$ าํ หนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ในทีส$ ดุ
ิ
II. บรบทของการพั
ฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารของประเทศไทย
ิ
2.1 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกจและสั
งคมแผนใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที 10
ประเทศไทยได้ยึดแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ ง ชาติ ฉบับ ที$ 10
พ.ศ. 2550-2554) เป็ นแผนหลักในการชีทD ศิ ทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม ปรัชญา
ในการจัดทําแผนฉบับนีDคอื การนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดเรื$องคนเป็ นศูนย์กลางในการพัฒนา
มาประยุ กต์ก ับการจัดทําแผน โดยมีวิส ยั ทัศน์ คือ “มุ่ งพัฒนาสู่ส งั คมอยู่เย็นเป็ นสุขร่ วมกัน (Green and
Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรมนําความรอบรู้ รูเ้ ท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติ
สุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็ นธรรม สิง$ แวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยงยื
ั $ น อยู่
ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที$มธี รรมาภิบาล ดํารงไว้ซ$งึ ระบอบประชาธิปไตยที$มพี ระมหากษัตริย์เป็ น
ประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศกั ดิศX รี” โดยมียุทธศาสตร์ในการผลักดันเพื$อให้เกิดความสําเร็จตาม
้
เปาหมายของแผนทั
งD หมด 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
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ั
1. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สงั คมแห่งภูมปิ ญญาและการเรี
ยนรู้ เพื$อพัฒนาคนให้มสี ุข
ั
ภาวะดี จิตใจ อารมณ์ กาย สติปญญามี
ความสมดุล เข้าถึงหลักศาสนา มีคุณธรรม นําความรอบรู้
มีสมั มาชีพ มีความมันคงในชี
$
วติ
2. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมเป็ นฐานทีม$ นคงของประเทศ
ั$
เพื$อพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง
ั
สงบ สันติ และแก้ปญหาความยากจนให้ชุมชนอยู่เย็นเป็ นสุข
3. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยังยื
$ น เพื$อให้เศรษฐกิจมีคุณภาพ โครงสร้างเศรษฐกิจมี
ความสมดุลมากขึนD มีเสถียรภาพและความเป็ นธรรมทางเศรษฐกิจ
4. การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีว ภาพ และสร้า งความมัน$ คงของฐานทรัพยากร และ
คุณภาพสิง$ แวดล้อม เพื$อให้เกิดการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากร รักษาคุณภาพ
สิง$ แวดล้อม และวางรากฐานการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาบนฐานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
5. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ โดยมุ่งหวังให้ธรรมาภิบาลของประเทศใน
ทุกภาคส่วนดีขนDึ ตลอดจนสร้างองค์ความรูป้ ระชาธิปไตย
ทังD นีD ในแผนพัฒนาฯ ดังกล่าว ได้กล่าวถึงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ ICT ไว้ในแนวทางการพัฒนา
หลายด้าน อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพืDนฐาน ICT เพื$อสนับสนุ นการปรับโครงสร้างการผลิต การใช้ ICT
เพื$อการเข้าถึงแหล่งเรียนรูเ้ พื$อการเรียนรู้ตลอดชีวติ การพัฒนาการให้บริการและการดําเนินงานของรัฐใน
รูปแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
นอกจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว ยังมีนโยบายและแผนระดับชาติอ$นื ๆ ทีถ$ ูกจัดทํา
ขึนD โดยหลายหน่ วยงาน เพื$อร่วมขับเคลื$อนประเทศไทยสู่สงั คมและเศรษฐกิจฐานความรู้ รวมถึงนโยบาย
รัฐบาล ซึง$ แผนและนโยบายดังกล่าว แม้จะมีจุดเน้นที$ต่างกันตามหน้าทีแ$ ละความรับผิดชอบขององค์กร/
หน่ วยงานที$รบั ผิดชอบและวัตถุ ประสงค์ของการจัด ทํา แต่ แ นวทางส่วนใหญ่ ก็จ ะสอดคล้องไปในทิศทาง
เดีย วกัน อีก ทังD มีก ารพู ด ถึง นั ย ต่ อ การพัฒ นาหรือ บทบาทของเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื$อ สาร
ในการพัฒนาไว้ค่อนข้างชัดเจน โดยแนวนโยบายหลักๆ ทีก$ ล่าวถึงในเกือบทุกแผนมีดงั นีD
• การพัฒนาคนหรือทรัพยากรมนุษย์ เนื$องจากคนเป็ นรากฐานในการพัฒนาประเทศ
• การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (เกษตร อุตสาหกรรมการผลิต และบริการ)
• การพัฒนาสังคมและชุมชน โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและบริหารท้องถิน$
ด้วยตนเอง รวมถึงฟืD นฟูและสืบสานคุณค่าความหลากหลายของวัฒนธรรมไทย ทังD ทีเ$ ป็ นวิถี
ั
ชีวติ ประเพณี ค่านิยมทีด$ งี าม ภูมปิ ญญาท้
องถิน$
ั
• การสร้างความมันคงของฐานทรั
$
พยากรและสิง$ แวดล้อม โดยเน้นการแก้ปญหาด้
านสิง$ แวดล้อม
ไว้หลายๆ เรื$อง รวมถึงการเตือนภัยจากภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
• การปรับปรุงการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นทีก$ ารบริหารงานอย่างโปร่งใสทังD ภาครัฐและเอกชน
รวมถึงให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในกระบวนการเกีย$ วกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
• การพัฒนาโครงสร้างพืนD ฐาน และการจัดตังD องค์กร/สถาบันเฉพาะทาง เพื$อขับเคลื$อนการพัฒนา
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่ ICT ฉบับที 1
2.2 กรอบนโยบาย IT 2010 และแผนแมบท
ในการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสาร ฉบับที$ 2 ได้คํานึ งถึงกรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย หรือ IT 2010 ซึ$งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ
้
เมื$อวันที$ 19 มีนาคม พ.ศ. 2545 โดยกรอบนโยบาย IT 2010 ได้กาํ หนดเปาหมายสํ
าคัญสามประการ คือ
1) เพิม$ ขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็ นเครื$องมือพัฒนาประเทศ เพื$อยกระดับประเทศไทย
ให้อยู่ในกลุ่มประเทศทีม$ ศี กั ยภาพเป็ นผูน้ ํา (potential leaders) อันดับต้นๆ โดยใช้ดชั นีผลสัมฤทธิ X
ทางเทคโนโลยีของสํานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เป็ นเครื$องประเมินวัด
2) เพิม$ จํานวนแรงงานความรูข้ องประเทศไทยให้เป็ นร้อยละ 30 ของแรงงานในประเทศทังD หมด
3) พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเพิม$ สัดส่วนของมูลค่าอุตสาหกรรมทีเ$ กีย$ วข้องกับการใช้ความรู้
เป็ นพืนD ฐานให้มมี ลู ค่าถึงร้อยละ 50 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)
้
เพื$อให้บรรลุเปาหมายดั
งกล่าว กรอบนโยบาย IT 2010 ได้กําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาประเทศสู่
ั
สัง คมแห่ ง ภู มิป ญญาและการเรี
ย นรู้ไ ว้ 5 ด้า น ได้แ ก่ e-Industry, e-Commerce, e-Government,
ั ยทีเ$ กีย$ วข้อง
e-Education และ e-Society โดยสามารถสรุปความเชื$อมโยงระหว่างกลยุทธ์ทงั D 5 ด้านและปจจั
กับทุกกลยุทธ์ ได้แก่ นวัตกรรม ความรู้ การวิจยั และพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาคน และ
ั ย
โครงสร้างพืDนฐานด้านโทรคมนาคม ซึง$ หากได้มกี ารพัฒนาตามกลยุทธ์ 5 ด้าน โดยพัฒนาฐานที$เป็ นปจจั
เชื$อมโยงไปพร้อมกัน ก็จะนําไปสูก่ ารพัฒนาทีย$ งยื
ั$ น
กรอบนโยบาย IT 2010 ได้ถูกถ่ายทอดไปสู่แผนกลยุทธ คือแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื$อสารของประเทศไทย ฉบับที$ 1 พ.ศ. 2545-2549 ที$มกี ารกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์
้
กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการไว้ชดั เจน โดยมีเปาหมายที
ส$ าํ คัญดังนีD
1) พัฒนา/ยกระดับทางเศรษฐกิจของประเทศโดยใช้ ICT
2) ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ICT ของประเทศ
3) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเพิม$ การประยุกต์ใช้ ICT ในด้านการศึกษา และฝึกอบรม
4) สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในชนบทเพื$อการพัฒนาประเทศทีย$ งยื
ั$ น
้
เพื$อให้บรรลุซ$งึ เปาหมายของการพั
ฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสารอย่างเป็ นรูปธรรม
แผนแม่ บ ท ICT ฉบับ ที$ 1 ได้กํา หนดยุ ท ธศาสตร์ห ลัก ไว้ 7 ด้า น ได้แ ก่ 1) พัฒ นาอุ ต สาหกรรม ICT
2) ยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนไทยและสังคมไทย 3) ปฏิรปู และสร้างศักยภาพการวิจยั และพัฒนาด้าน ICT
4) ยกระดับพืDนฐานสังคมไทยเพื$อการแข่งขันในอนาคต 5) พัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการเพื$อมุ่งขยาย
ตลาดต่างประเทศ 6) ส่งเสริมผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมใช้ ICT และ 7) ใช้ ICT ในการบริหาร
และบริการของภาครัฐ
แผนแม่บท ICT ฉบับที$ 2 จึงได้รบั การพัฒนาขึนD โดยพิจารณาถึงความต่อเนื$องในเชิงนโยบาย
ภายใต้กรอบ IT 2010 รวมถึงเร่งรัดแก้ไขจุดอ่อนทีส$ ่งผลให้แผนแม่บท ICT ฉบับที$ 1 ไม่สามารถบรรลุ
้
เปาหมายได้
อย่างสมบูรณ์
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2.3 สถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารของประเทศไทย
การพัฒนา ICT ของประเทศไทยในเวทีโลกโดยภาพรวม เมื$อพิจารณาจากดัชนีชDวี ดั ระดับสากล
อาทิ Networked Readiness Ranking, e-Readiness Ranking พบว่าจัดอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื$อ
เปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศอื$นในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิง$ ประเทศเพื$อนบ้านอย่างสิงคโปร์และ
มาเลเซีย พบว่าประเทศเพื$อนบ้านมีอนั ดับการพัฒนา ICT ทีส$ งู กว่าประเทศไทยในทุกๆ ดัชนี
ปั จจัยสําคัญที ฉุดรังA อันดับการพัฒนา ICT ของประเทศไทยในทุกๆ ดัชนี คือ ความพร้อม
ด้านโครงสร้างพืAนฐานสารสนเทศและการสือสาร ซึง$ ยังมีไม่เพียงพอและยังแพร่กระจายไม่ทวถึ
ั $ งทําให้
การพัฒนาและการใช้ประโยชน์ของ ICT เพื$อต่อยอดองค์ความรู้ การพัฒนาธุรกิจ การให้บริการของภาครัฐ
ยังไม่มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าทีค$ วร ดังนันD การพัฒนาโครงสร้างพืนD ฐานด้าน ICT จึงเป็ นประเด็น
ั
สําคัญประการหนึ$งทีแ$ ผนแม่บท ICT ฉบับที$ 2 ต้องพิจารณาแก้ไขปญหา
ผลการวิเคราะห์ดงั กล่าวสอดคล้องกับการประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT)
ของการพัฒนา ICT ภายใต้กรอบระยะเวลา 5 ปี ของแผนแม่บทฯ ในส่วนของโครงสร้างพืนD ฐาน ซึง$ แม้จะ
พบว่าประเทศไทยมีการพัฒนาโครงข่ายหลัก (Backbone Network) ทีร$ บั -ส่งข้อมูลได้มากขึนD และรวดเร็ว
ยิง$ ขึนD ซึ$งจะช่วยรองรับความต้องการของประชาชนด้านข้อมูลข่าวสารได้เพิ$ม ขึนD อย่างต่อเนื$อง แต่ ยงั คง
ั
ประสบปญหาความเหลื
$อมลํDาในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ (Digital Divide) ของกลุ่มคนที$อยู่ใ น
ภูมภิ าค/ท้องถิน$ ทีอ$ ยู่ห่างไกล และผูด้ อ้ ยโอกาสในด้านอื$นๆ เช่น ผูพ้ กิ าร จึงต้องมีการขยายโครงข่ายทังD ในเชิง
พืนD ทีแ$ ละคุณภาพของโครงข่ายให้มปี ระสิทธิภาพดียงิ$ ขึนD โดยเฉพาะการกระจายโอกาสในการเข้าถึง ICT ใน
ระดับโครงข่ายปลายทาง (Last Mile Access) ทีเ$ ชื$อมต่อผูใ้ ช้กบั โครงข่ายหลัก
อย่ า งไรก็ต าม เทคโนโลยี ไ ด้ มีก ารพัฒ นาอย่ า งต่ อ เนื$ อ ง รวมถึ ง การหลอมรวมเทคโนโลยี
(technological convergence) ระหว่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสือ$ สาร และเทคโนโลยีการแพร่
ภาพกระจายเสียง เปิ ดโอกาสให้ประเทศไทยมีทางเลือกและสามารถใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีเหล่านีDเพื$อปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงสร้างพืนD ฐานทีม$ อี ยู่แล้วและในขณะเดียวกันก็สามารถลด
ความเหลื$อมลํDาในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนในเขตภูมภิ าคหรือในชนบทห่างไกลได้ โดยการใช
เทคโนโลยีทม$ี ปี ระสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลสูงขึนD ในราคาทีล$ ดลง
ในส่วนของบุคลากรด้าน ICT พบว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื$องตามการเติบโตของการใช้ ICT โดย
ั บนั ประเทศไทยมีผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถด้านนีDมากขึนD ทังD ในภาครัฐและเอกชน และมีผูจ้ บการศึกษาที$
ปจจุ
เกีย$ วข้อง ทังD ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาจํานวนไม่น้อย แต่กย็ งั ขาดแคลนบุคลากรด้าน ICT อีกมาก ทังD
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง$ บุคลากรที$มที กั ษะสูง หรือทักษะเฉพาะด้านต่างๆ อย่างไรก็
ตาม แม้สถานภาพบุคลากรด้าน ICT ของไทยในภาพรวมจะดูเป็ นจุดอ่อนมากกว่าเป็ นจุดแข็ง บุคลากร ICT
ไทยถือว่ามีศกั ยภาพมากในด้านการผลิตซอฟต์แวร์ แอนิเมชัน$ และสือ$ บันเทิงดิจทิ ลั ต่างๆ
สําหรับประชาชนทัวไป
$ พบว่ามีการใช้ ICT ในระดับตํ$าและกระจายไม่ท ั $วถึง คนไทยส่วนใหญ่
มีโ อกาสในการเข้า ถึง ข้อ มูล และข่า วสารผ่ า นเทคโนโลยีเ ดิม (โทรทัศ น์ และวิท ยุ ) มากกว่ า เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และการสื$อสาร โดยคนกลุ่มทีม$ กี ารเข้าถึง ICT น้อยกว่ากลุ่มอื$นๆ คือประชาชนที$อาศัยอยู่ใน
พืDนที$ห่างไกล คนพิการ ผู้สูงอายุ เป็ นต้น นอกจากนีD ยังพบว่าประชาชนทัวไป
$ ยังมีการใช้ ICT อย่างไม่
เหมาะสมอีกหลายประเด็น อาทิ 1) การใช้ ICT เพื$อความบันเทิงค่อนข้างสูง (สูงกว่าการใช้เพื$อการศึกษาหา
ความรูแ้ ละการใช้ทําธุรกรรมทางธุรกิจ หรือธุรกรรมกับภาครัฐ) โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน 2) การไหลบ่า
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ของวัฒนธรรมต่างชาติและเนืDอหาไม่พงึ ประสงค์ 3) การเพิม$ ขึนD ของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
ดังนันD ในการวางแผนการพัฒนา ICT ในช่วงต่อไป จะต้องคํานึงถึงตัวแปรเหล่านีDดว้ ยเช่นกัน
ในส่วนของภาครัฐ พบว่าหน่ วยงานราชการส่วนใหญ่ยงั คงขาดบุคลากรทีม$ คี วามรูด้ ้าน ICT และ
การประยุกต์ใ ช้ ICT เพื$อเพิ$ม ประสิทธิภาพ ในการดําเนิ นงาน ถึงแม้ทุกหน่ วยงานของรัฐจะมีผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: CIO) แต่ CIO ส่วนใหญ่กย็ งั ขาดความรู้ ความ
ั
เข้าใจ และทักษะด้านเทคโนโลยี นอกจากนีDหน่วยงานภาครัฐยังคงประสบปญหาเรื
$องการขาดแคลนบุคลากร
ด้าน ICT เนื$องจากผลตอบแทนตํ$าและขาดมาตรการจูงใจทีเ$ หมาะสม
ในเรื$อ งของการบริห ารจัด การ แม้ว่ า จะมีอ งค์ก รของรัฐ และองค์ก รอิส ระที$ทํา หน้ า ที$กํา กับ ดูแ ล
และส่งเสริมการพัฒ นา ICT อยู่หลายหน่ วยงาน เช่น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อ สาร
(และหน่ วยงานในกํากับ), คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ แต่จากการประเมิน SWOT พบประเด็นทีเ$ ป็ นข้อวิตกกังวลหลายประการทีเ$ กีย$ วกับการ
บริหารจัดการ ICT ในภาพรวม อาทิ บทบาทหน้าทีข$ ององค์กรเหล่านีDซง$ึ ยังมีความซํDาซ้อนกันอยู่ ทําให้การ
ทํางานบางเรื$องซํDาซ้อน ขาดการบูรณาการ ขาดความเป็ นเอกภาพ นอกจากนีDการบริหารจัดการโครงการ
ด้าน ICT ในภาพรวมยังด้อยประสิทธิภาพ เนื$องจากยังมีลกั ษณะต่างคนต่างทํา ไม่ทํางานไปในทางเดียวกัน
ขาดกลไกประสานงานทีช$ ดั เจนในการแปลงนโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ไม่มกี ารบูรณาการแผนงานด้าน ICT และ
ั
จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้อง ปญหาและอุ
ปสรรคทีส$ าํ คัญประการหนึ$งคือ ยังขาดหน่ วยงานทีร$ บั ผิดชอบใน
การกํากับการปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามแผนแม่บท ICT รวมถึงขาดระบบติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนอย่างจริงจัง
กล่าวโดยสรุป จากการประเมิน SWOT ของการพัฒนา ICT ของประเทศไทย โดยกลุ่มผูม้ สี ่วนได้
เสีย (stakeholders) พบว่า แม้ประเทศไทยจะมีการพัฒนาและใช้ ICT ในระดับทีส$ งู ขึนD อย่างต่อเนื$องในช่วงที$
ผ่านมา โดยมีจุดแข็งหลายด้าน อาทิ มีนโยบายส่งเสริมทีช$ ดั เจน มีบุคลากรที$มคี วามรูแ้ ละทักษะด้าน ICT
ั ยภายนอกทีส$ ่งเสริม ไม่ว่า
เพิม$ ขึนD มีโครงข่ายหลัก (backbone) กระจายทัวถึ
$ ง อีกทังD มีโอกาสอันเกิดจากปจจั
จะเป็ นการขยายตัวของตลาดในอนาคต การหลอมรวมของเทคโนโลยี ทําให้เกิดบริการใหม่ๆ ทีห$ ลากหลาย
อันเป็ นการเพิม$ ทางเลือกให้แก่ผบู้ ริโภค และโอกาสจากการทําธุรกิจผ่านอินเทอร์เน็ตซึง$ คาดว่าน่ าจะมีเพิม$ ขึนD
่ ซึงยังมีคอนข้
่ างมาก แต่ทีสาํ คัญ
เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม ประเด็นสําคัญทีควรให้ความสนใจ คือ จุดออน
่ ่
่
่
และควรได้รบั การแก้ไขโดยเรงดวนในชวงของแผนแมบทฯ
ฉบับที 2 คือเรืองคน ที ต้องพัฒนาทังA ใน
ิ
ิ
ปรมาณและคุ
ณภาพ และเรืองการบรหารจั
ดการ ICT ระดับชาติ (National ICT governance) ที ต้อง
ิ ิ
พัฒนาให้มีประสทธภาพมากขึ
นA มิฉะนันD แล้ว จะเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาในเรื$องอื$นๆ ต่อไป เนื$องจากทังD
ั ยพืนD ฐานทีสํ$ าคัญของการพัฒนา
สองประเด็นถือเป็ นปจจั
III.

่
สรุปหลักการและประเด็นทีสาํ คัญของแผนแมบทฯ
ฉบับที 2

้
ั
1. มีเปาหมายในเชิ
งการพัฒนาสู่สงั คมแห่งภูมปิ ญญาและการเรี
ยนรู้ ทีส$ อดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศตามที$กําหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ$งถือเป็ นแผนพัฒนาฯ หลักของ
ประเทศ
2. สานความต่อเนื$องทางนโยบายจาก IT2010 และ “แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื$อสารของประเทศไทย (ฉบับที$ 1) พ.ศ. 2545-2549” โดยยังให้ความสําคัญกับการพัฒนาและประยุกต์ใช้
ICT ในด้า นการค้า (e-Commerce) และอุตสาหกรรม (e-Industry) (ในยุทธศาสตร์ท$ี 5 และ 6),
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ด้านการศึกษาและการพัฒนาคนและสังคม (e-Education and e-Society) (ในยุทธศาสตร์ท$ี 1 และ 3)
และในการดํ า เนิ น งานของภาครัฐ เพื$อ สนั บ สนุ น การสร้า งธรรมาภิ บ าลในการบริห ารและการบริก าร
(ในยุทธศาสตร์ท$ี 4) นอกจากนีD ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาต่อยอดจากที$ได้ดําเนินมาแล้วในช่วงแผนฯ
้
ฉบับที$ 1 แต่ยงั ไม่บรรลุเปาหมาย
เพื$อให้เกิดผลทีเ$ ป็ นรูปธรรมโดยเร็ว
3. มุ่งเน้นการแก้ไขสิง$ ทีเ$ ป็ นจุดอ่อนทีส$ าํ คัญของการพัฒนา ICT ของประเทศไทย 2 ประการเป็ น
ลําดับแรก ได้แก่ 1) การพัฒนาคนให้มีความเฉลียวฉลาด (Smart) และรอบรู้สารสนเทศ (Information
Literacy) (ดูความหมายในส่วนถัดไป) และ 2) การบริหารจัดการ ICT ระดับชาติ ให้ยดึ หลักธรรมาภิบาล
นอกจากนีD ยังให้ความสําคัญกับการเร่งพัฒนาโครงข่ายความเร็วสูงให้มกี ารกระจายอย่างทัวถึ
$ งและราคาเป็ น
ธรรมเนื$องจากเป็ นโครงสร้างพืDนฐานที$สาํ คัญสําหรับการพัฒนาในสังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้และนวัตกรรม
ที$อาศัย ICT เป็ นพลังขับเคลื$อนหลัก และเป็ นสิง$ ที$ประเทศไทยยังมีระดับการพัฒนาที$ด้อยกว่าหลายๆ
ประเทศ
้
4. สอดคล้องกับทิศทาง/เปาหมายของการพั
ฒนา ICT ระดับนานาชาติ ทีป$ ระเทศไทยได้เข้าร่วม
้
แสดงเจตจํานงค์/จัดทําพันธกรณี โดยเฉพาะอย่างยิง$ เปาหมายในการพัฒนาโครงสร้างพืนD ฐานสารสนเทศและ
การสร้างโอกาสในการเข้าถึง ICT ของประชาชนภายใน พ.ศ 2558 (ค.ศ. 2015) เพื$อสร้างสังคมสารสนเทศ
้
จากการประชุม World Summit on the Information Society และเปาหมายในการเข้
าถึงบริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงอย่างทัวถึ
$ งและเท่าเทียม (Universal Access to Broadband) ภายในปี 2015 ตามปฏิญญา
กรุงเทพ ซึง$ รัฐมนตรีทร$ี บั ผิดชอบด้านสารสนเทศและการสือ$ สารของกลุ่มประเทศ APEC ได้เห็นชอบร่วมกัน
5. ให้ความสําคัญกับการพัฒนาทีม$ ุ่งเน้นให้เกิดธรรมาภิบาล ทังD ในส่วนของการบริหารจัดการ ICT
ระดับชาติ ทีต$ ้องบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล (ในยุทธศาสตร์ท$ี 2) และการใช้ ICT ในภาครัฐ เพื$อช่วย
สนับสนุนให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ (ในยุทธศาสตร์ท$ี 4) ซึง$ เป็ นวัตถุประสงค์ทก$ี ําหนด
ไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที$ 10
โดยประเด็นที$กล่าวถึงในยุทธศาสตร์ท$ี 2 เป็ นสิง$ ทีต$ ้องเร่งดําเนินการ เพื$อแก้ไขจุดอ่อนของการ
พัฒนา ICT ของประเทศที$พบจากการวิเคราะห์ SWOT ที$ชDใี ห้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีจุ ดอ่อนและ
ต้องปรับปรุงในเรื$องการบริหารจัดการ ICT ระดับชาติ เพื$อให้มคี วามชัดเจนในบทบาทหน้าที$ของหลาย
หน่วยงานทีเ$ กีย$ วข้อง มีกลไกการทํางาน (รวมถึงการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ) ทีเ$ อือD ให้เกิดการบูรณาการ
และลดการซํDาซ้อนระหว่างหน่วยงาน
ส่วนประเด็นของยุทธศาสตร์ท$ี 4 เป็ นสิง$ ทีต$ ้องดําเนินการด้วยเช่นกัน เนื$องจากภาครัฐเป็ นกลไกที$
สําคัญในการพัฒนาประเทศ และควรมีบทบาทเป็ นผูน้ ําในการประยุกต์ใช้ ICT เพื$อพัฒนาประสิทธิภาพและ
้ เกิดธรรมาภิบาลด้วย ทังD นีD
คุณภาพของการบริหารและการบริการที$ใ ห้แ ก่ประชาชน ซึ$ง ก็ต้องมุ่งเปาให้
หลั ก การของธรรมาภิ บ าล ตามที$ กํ า หนดโดยองค์ ก ารการศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ และวั ฒ นธรรม
แห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก มีองค์ประกอบทีส$ าํ คัญดังนีD การมีส่วนร่วม (participation), การปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย (rule of law), ความโปร่งใส (transparency), การตอบสนองต่อข้อเรียกร้อง (responsiveness),
การยึดถือความเห็นส่วนใหญ่ (consensus oriented), ความเสมอภาค (equity and inclusiveness),
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (effectiveness and efficiency) และความรับผิดชอบ (accountability)
6. ใช้แนวปฏิบตั ทิ $สี อดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาที$สมดุลด้วย
การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน โดย
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-

เร่ ง พัฒ นาคนให้มีค วามสามารถที$จ ะสร้า งของเพื$อ ใช้เ องได้ และพัฒ นาอุ ต สาหกรรม
ภายในประเทศให้มคี วามเข้มแข็ง โดยการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา และการส่งเสริม
ผูป้ ระกอบการ เพื$อให้สามารถพึง$ ตนเองได้ในระยะยาว

-

คํานึงถึงความพร้อมด้านทรัพยากร และการใช้อย่างคุม้ ค่า

(7)

7. ให้ความสําคัญกับการพัฒนาและการใช้ ICT เพื$อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความได้เปรียบใน
การแข่งขันของภาคการผลิตและบริการทีไ$ ทยมีศกั ยภาพ โดยเฉพาะในภาคการเกษตร การท่องเที$ยว และ
ั
การบริการด้านสุขภาพ โดยใช้ประโยชน์ จากภูมิปญญาท้
องถิ$น วัฒนธรรมไทย และเอกลักษณ์ ของไทย
เพื$อนํารายได้เข้าประเทศ
IV.

ิ ยทัศน์ พันธกจิ และเป้ าหมาย
วสั
ิ ยทัศน์
3.1 วสั
ั
“ประเทศไทยเป็ นสังคมอุดมปญญา
(Smart Thailand) ด้วย ICT”

ั ” ในทีน ? ีหมายถึงสังคมทีม กี ารพัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สาร
“สังคมอุดมปญญา
อย่างชาญฉลาด โดยใช้แนวปฏิบตั ิของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนทุกระดับมีความเฉลียวฉลาด
(Smart) และรอบรู้สารสนเทศ (Information literacy) สามารถเข้าถึง และใช้สารสนเทศอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม มีวจิ ารณญาณและรู้เท่าทัน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนและสังคม มีการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ สารทีม ธี รรมาภิบาล (Smart Governance) เพือ สนับสนุ นการพัฒนาสู่เศรษฐกิจและ
สังคมฐานความรูแ้ ละนวัตกรรมอย่างยังยื
 นและมันคง


3.2 พันธกจิ
(1) พัฒนากําลังคนให้มคี ุณภาพและปริมาณทีเ$ พียงพอ ทังD บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื$ อ สาร (ICT
Professionals)
และบุ ค ลากรในสาขาอาชี พ อื$ น ๆ
ทุกระดับ ที$มีความรู้ความสามารถในการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศอย่ างมีประสิทธิภาพ
มีวจิ ารณญาณและรู้เท่าทัน อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เพื$อร่วมขับเคลื$อนประเทศไทยสู่
สังคมและเศรษฐกิจฐานความรูแ้ ละนวัตกรรมอย่างยังยื
$ นและมันคง
$
(2) พัฒนาโครงข่ายสารสนเทศและการสือ$ สารความเร็วสูงทีม$ กี ารกระจายอย่างทัวถึ
$ ง มีบริการที$
มี คุ ณ ภาพ และราคาเป็ นธรรม เพื$ อ ให้ เ ป็ นโครงสร้ า งพืD น ฐานสารสนเทศหลั ก
ั
ที$ทุ ก ภาคส่ ว นสามารถใช้ ใ นการเข้ า ถึ ง ความรู้ สร้ า งภู มิ ป ญญา
และภาคธุ ร กิจ และ
อุตสาหกรรมสามารถใช้ในการสร้างมูลค่าเพิม$ แก่ภาคเศรษฐกิจของประเทศ
(3) พัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ$ สารทีม$ ธี รรมาภิบาล โดยมีกลไก
ก ฎ ร ะ เ บี ย บ โ ค ร ง ส ร้ า ง ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ ก า ร กํ า กั บ ดู แ ล ที$ เ อืD อ ต่ อ ก า ร พั ฒ น า
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อย่างบูรณาการ มีความเป็ นเอกภาพ มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในสังคม เพื$อสนับสนุนให้เกิดธรรมาภิบาลในระบบบริหารจัดการประเทศ สอดคล้องกับ
้
เปาหมายที
ก$ าํ หนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3.3 วัตถุประสงค์
(1) เพื$อ พัฒ นากํ า ลัง คนด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื$อ สาร (ICT Professional)
ให้มปี ริมาณและคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด และบุคลากรในสาขาอาชีพต่างๆ
ทุกระดับ รวมถึงประชาชนทัวไป
$ ให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการสร้างสรรค์ พัฒนา และใช้
ICT อย่างมีประสิทธิภาพ มีวจิ ารณญาณและรู้เท่าทัน เพื$อเป็ นรากฐานการพัฒนาประเทศ
ไทยสูส่ งั คมและเศรษฐกิจฐานความรูแ้ ละนวัตกรรมอย่างยังยื
$ นและมันคง
$
(2) เพื$อสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสาร โดยใช้
แนวปฏิบ ัติข องปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง เน้ น ความมีเ อกภาพ การบูร ณาการ การใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที$เกี$ยวข้อง เพื$อให้มกี ารจัดสรร
ผลประโยชน์จากการพัฒนาสูป่ ระชาชนในทุกภาคส่วนอย่างเป็ นธรรม โดยใช้กลไกความเป็น
หุน้ ส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public-Private Partnership) อย่างเหมาะสม
(3) เพื$อสนับสนุนการปรับโครงสร้างการผลิตสู่การเพิม$ คุณค่า (Value Creation) ของสินค้าและ
บริการบนฐานความรูแ้ ละนวัตกรรม โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ$ สาร
ั
(4) เพื$อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและปจเจกบุ
คคล โดยการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
ั
สารสนเทศ ในกิจการของครัวเรือนและชุมชน รวมถึงในการแสวงหาความรู้ สร้างภูมปิ ญญา
การมีสว่ นร่วมในระบบการเมืองการปกครอง และในการดํารงชีวติ ประจําวัน เพื$อนําไปสู่การ
ั
พึง$ ตนเองและลดปญหาความยากจน
โดยเฉพาะในกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาส ผูพ้ กิ าร และผูส้ งู อายุ
(5) เพื$อเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจและอุตสาหกรรมที$เกี$ย วกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ$ สาร โดยเน้นการเพิม$ มูลค่าเพิม$ (Value-Added) ในประเทศ การวิจยั และพัฒนาและ
ั
การใช้ ป ระโยชน์ จ ากภู มิป ญญาท้
อ งถิ$ น วัฒ นธรรมไทย และเอกลัก ษณ์ ข องคนไทย
เพื$อสนับสนุนการพัฒนาสูส่ งั คมและเศรษฐกิจฐานความรูแ้ ละนวัตกรรมอย่างยังยื
$ น
3.4 เป้ าหมาย
(1) ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของประชากรทังD ประเทศ มีความรอบรู้ สามารถเข้าถึง
สร้า งสรรค์ แ ละใช้ส ารสนเทศอย่ า งมีวิจ ารณญาณ รู้เ ท่ า ทัน มีคุ ณ ธรรมและจริย ธรรม
(Information Literacy) ก่อเกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การทํางาน และการดํารงชีวิต
ประจําวัน
(2) ยกระดับความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ$ สารของประเทศ โดยให้อยู่ใน
กลุ่มประเทศทีม$ รี ะดับการพัฒนาสูงสุด 25% (Top Quartile) ของประเทศทีม$ กี ารจัดลําดับ
ทังD หมดใน Networked Readiness Index
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(3) เพิม$ บทบาทและความสําคัญของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสารในระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ โดยมีสดั ส่วนมูลค่าเพิม$ ของอุตสาหกรรม ICT ต่อ GDP ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 15
IV. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
้
เพื$อ ให้บ รรลุ ซ$ึง วัต ถุ ป ระสงค์แ ละเปาหมายของการพั
ฒ นา ICT อย่ า งเป็ น รูป ธรรมภายใต้
เงื$อนไขทีเ$ ป็ นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของการพัฒนา ICT ของประเทศไทย แผนแม่บทฯ ฉบับ
นีDได้กําหนดยุทธศาสตร์หลักขึนD 6 ด้าน โดยภาครัฐ เอกชน และประชาชน จะมีส่วนร่วมกันดําเนินงานให้
เป็ นไปตามเนืDอหาสาระของแผนในช่วงพ.ศ. 2552-2556 เพื$อนํา ICT มาใช้ประโยชน์ในการสร้างศักยภาพใน
ั
การพึง$ พาตนเอง และเพื$อสามารถแข่งขันในโลกสากลได้ รวมถึงการสร้างสังคมแห่งภูมปิ ญญาและการเรี
ยนรู้
อันนําไปสูค่ ุณภาพชีวติ ทีด$ ขี นDึ ของประชาชนไทยโดยทัวกั
$ น โดยยุทธศาสตร์ทงั D 6 ด้าน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที 1: การพัฒนากําลังคนด้าน ICT และบุคคลทัวไปให้

มีความสามารถในการ
ิ และใช้สารสนเทศอยางมี
่ วิ จารณญาณและรูเ้ ทาทั
่ น
สร้างสรรค์ ผลต
มีสาระสําคัญเพื$อเร่งพัฒนากําลังคนทีม$ คี ุณภาพและปริมาณเพียงพอทีจ$ ะรองรับการพัฒนาประเทศสู่
สังคมฐานความรูแ้ ละนวัตกรรม ทังD บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสาร (ICT Professional)
และบุคลากรในสาขาอาชีพต่างๆ รวมถึงเยาวชน ผูด้ ้อยโอกาส ผูพ้ กิ าร และประชาชนทุกระดับ ให้มคี วามรู้
ความสามารถในการสร้างสรรค์ ผลิต และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
วิจ ารณญาณ และรู้เท่าทัน (Information Literacy) ก่อให้เกิดประโยชน์ แก่ตนและสังคมโดยรวม โดยมี
มาตรการทีส$ าํ คัญแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มหลัก
(1)
การพัฒนาบุ คลากรเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื อ สาร (ICT Professional)
ประกอบด้วย มาตรการย่อย 2 กลุ่มคือ
(1.1) พัฒนาผูท้ $กี ําลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้มที กั ษะและคุณภาพตรงกับ
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยมีมาตรการทีค$ ญ
ั คือ สนับสนุ นการพัฒนาอาจารย์ดา้ น ICT
ในสถาบันการศึกษาให้สามารถพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื$องและสามารถทําวิจยั และพัฒนาใน
สาขา ICT ขันD สูง มีกลไกให้อาจารย์ทํางานใกล้ชดิ กับผูป้ ระกอบการเพื$อเข้าใจความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมมากขึนD ปรับปรุงรูปแบบ/วิธกี ารในการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและโทให้เน้นการปฏิบตั ิงานจริงกับภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้มกี ารนํา open
source software มาใช้เป็ นเครื$องมือในการเรียน การสอน และการวิจยั ต่อยอดเพื$อส่งเสริมให้เกิด
นักพัฒนารุ่นใหม่ สําหรับการพัฒนาเพื$อเพิม$ ปริมาณและคุณภาพของบุคลากร ICT ทีม$ ที กั ษะสูง
ซึง$ ประเทศไทยยังขาดแคลนนันD ให้จดั ตังD มหาวิทยาลัยหรือสถาบันเฉพาะทางด้าน ICT (โดยอาจ
เป็ น การจัด ตังD ใหม่ ห รือ ยกระดับ จากสถาบัน การศึก ษาที$มีอ ยู่ ) และสนั บ สนุ น ให้บุ ค ลากรที$จ บ
การศึกษาในสาขาอื$นๆ ได้มโี อกาสเข้าศึกษาเพื$อปรับเปลีย$ นสายวิชาชีพเป็ นบุคลากรด้าน ICT
ั บน้ (ICT Workforce) ให้มี
(1.2) พัฒนาบุคลากร ICT ทีป$ ฏิบตั งิ านในภาคอุตสาหกรรมอยู่ในปจจุ
ความรู้ ทักษะ และศักยภาพสูงขึนD โดยสร้างแรงจูงใจในการเข้ารับการฝึ กอบรมและสอบมาตรฐาน
วิชาชีพทีม$ กี ารกําหนดไว้ในระดับสากล และกําหนดกลไกเพื$อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
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องค์ค วามรู้ จ ากบริษัท ข้า มชาติท$ีเ ข้า ร่ ว มโครงการ ICT ของภาครัฐ สู่ผู้ป ระกอบการไทย
สร้างแรงจูงใจให้ผปู้ ระกอบการลงทุนในการพัฒนาบุคลากร ICT
ิ พอืนๆ และบุคคลทัวไป
(2) การพัฒนาบุคลากรในสาขาวชาชี
 ประกอบด้วย
(2.1) ส่งเสริมให้มกี ารนํ า ICT มาใช้เป็ นเครื$องมือในการเรียนการสอนในการศึกษาในระบบ
ทุกระดับมากขึนD แต่มุ่งเน้นทีก$ ารศึกษาขันD พืนD ฐานเป็ นสําคัญ โดยพัฒนาทักษะด้าน ICT ให้แก่ครู
ควบคู่ไปกับการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนทีเ$ น้นการพัฒนาความสามารถในการคิด วิเคราะห์
ั
แก้ปญหาโดยใช้
ICT เป็ นเครื$องมือ ในขณะเดียวกัน ต้องให้มกี ารเรียนการสอนเกีย$ วกับจริยธรรมใน
การใช้ ICT ในหลักสูตรภาคบังคับ ในทุกระดับชันD การศึกษา และต้องส่งเสริมการพัฒนาสือ$ การเรียน
การสอนอิเล็กทรอนิกส์ การจัดทําแหล่งเรียนรูใ้ นโรงเรียน รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดชุมชนออนไลน์
ของนักเรียน เพื$อแลกเปลีย$ นการเรียนรู้ การแสดงความคิดเห็น ทังD นีDในการดําเนินงานเพื$อส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ควรใช้กลไกความเป็ นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐแลภาคเอกชน (PublicPrivate Partnership: PPP) และมีการประเมินผลการดําเนินงานเป็ นระยะ
(2.2) พัฒนาการเรียนรู้ ICT นอกสถาบันการศึกษาเพื$อสนับสนุ นการเรียนรูต้ ลอดชีวติ โดยจัดให้มี
แหล่งเรียนรู้ ICT ของชุมชนทีม$ สี $อื อิเล็กทรอนิกส์ทห$ี ลากหลาย มีการฝึ กอบรมให้แก่ผใู้ ช้บริการ มี
บริการเพื$ออํานวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งความรู/้ ข้อมูลทังD จากส่วนกลาง และข้อมูลท้องถิน$
ที$จ ะเป็ นประโยชน์ แก่อาชีพและการดํารงชีวิตประจําวันแก่ประชาชน พร้อมทังD ส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาฐานข้อมูลและโปรแกรมประยุก ต์ท$ีเป็ น ประโยชน์ ต่อ การพัฒ นาอาชีพและการดํา รงชีวิต
ประจําวัน ทีใ$ ช้งานและสืบค้นง่ายสําหรับคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เคลื$อนที$
(2.3) พัฒนาทักษะ ICT แก่แรงงานในสถานประกอบการ เพื$อให้สามารถใช้ประโยชน์จาก ICT ใน
การเพิม$ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน โดยการสร้างแรงจูงใจแก่สถานประกอบการใน
การลงทุนพัฒนาความรู้/ทักษะ ICT แก่พนักงาน รวมถึงส่ง เสริมการพัฒนาระบบ e-Learning
สําหรับการเรียนรู้ ICT
(2.4) พัฒนาการเรียนรู้ ICT แก่ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูพ้ กิ าร และผูส้ งู อายุ การจัดทําและเผยแพร่อุปกรณ์
ICT ทังD ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสงิ$ อํานวยความสะดวก สื$อการเรียนรู้ เนืDอหาสาระดิจทิ ลั
สําหรับผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ และใช้มาตรการต่างๆ เพื$อสร้างโอกาสให้ผูด้ ้อยโอกาสเหล่านันD
สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างเท่าเทียม รวมถึง รวมถึงการทําวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีสาํ หรับ
ผูพ้ กิ าร และการฝึกอบรมความรูด้ า้ น ICT แก่ผสู้ งู อายุ
(2.5) พัฒนาความรูแ้ ละทักษะด้าน ICT แก่บุคลากรภาครัฐ โดยมีการกําหนดมาตรฐานความรู้ ICT
สําหรับบุคลากรภาครัฐทุกระดับ และจัดให้มีกลไกการผลักดันให้เกิดการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
เพื$อให้มคี วามรู้ ความสามารถและทักษะทีส$ อดคล้องกับมาตรฐานตําแหน่ง รวมถึงการจัดตังD สถาบัน
พัฒนาความรูค้ วามสามารถด้าน ICT ให้แก่บุคลากรภาครัฐ ทังD นีD ให้มแี รงจูงใจ ค่าตอบแทน และ
โอกาสความหน้าในการทํางานทีเ$ หมาะสม
ิ างการพัฒนา “คน” ในวงกว้าง เช่น การพัฒนาระบบ
(3) มาตรการสนับสนุนอืนๆ เพือเสรมสร้
ฐานข้อมูล กําลังคนด้าน ICT ของประเทศ เพื$อ ประกอบการวางแผนด้านการพัฒนากําลังคน
ส่งเสริมสมาคม/ชมรม/เครือข่ายส่งเสริมการใช้ ICT อย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมการแปลหนังสือที$มี
ประโยชน์จากต่างประเทศเป็ นภาษาไทยและเผยแพร่หลากหลายช่องทาง เป็ นต้น
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ิ
ิ
่ ธรรมาภบาล
ยุทธศาสตร์ที 2: การบรหารจั
ดการระบบ ICT ระดับชาติ อยางมี
มีว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื$อ ปรับ ปรุ ง การบริห ารจัด การและการกํ า กับ ดู แ ล กลไกและกระบวนการ
ในการบริห ารจัด การเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื$อ สารของประเทศ ให้ มีธ รรมาภิ บ าล โดยเน้ น
ความเป็ นเอกภาพ การใช้ ท รัพ ยากรอย่ า งคุ้ ม ค่ า และการมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว นที$ เ กี$ ย วข้ อ ง
โดยมีมาตรการ 4 กลุ่ม ประกอบด้วย
ิ
(1) ปรับปรุงโครงสร้างการบรหารและการจั
ดการ ICT ระดับชาติ เพื$อให้มหี น่ วยงานกลาง
ภายในกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ$ สาร ทีร$ บั ผิดชอบในการผลักดันวาระด้าน ICT
ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง$ การกํากับดูแลและผลักดันแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบตั ิ และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่ วยงานทีท$ ําหน้าทีเ$ ป็ นหน่ วยธุรการของคณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ เพื$อ ให้ส ามารถปฏิบ ัติห น้ า ที$ต ามพระราชบัญ ญัติว่ า ด้ว ยธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และ 2551 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างกลไกในการทํางานเพื$อให้
เกิดความร่วมมือและการบูรณาการ ระหว่างหน่ วยงานภาครัฐที$เกี$ยวข้องกับการพัฒนา ICT
ของประเทศ จัดตังD จัดตังD สภา ICT เพื$อเป็ นองค์กรทีเ$ ป็ นตัวแทนของภาคเอกชน ทีร$ ่วมผลักดัน
การทํางานแบบ PPP ในการขับเคลื$อนวาระด้าน ICT ของประเทศ และให้มอี งค์กร/หน่วยงานที$
รับ ผิด ชอบงานด้า นความมัน$ คงปลอดภัย ของระบบสารสนเทศ (Information security)
ของประเทศ
ิ
(2) ปรับ ปรุง กระบวนการจัด ทํา /เสนองบประมาณ และกระบวนการพจารณาจั
ด สรร
งบประมาณด้ า น ICT ของรัฐ เพื$อ ให้ เ กิด การใช้ จ่ า ยอย่ า งคุ้ ม ค่ า มีป ระสิท ธิ ภ าพ
ลดความซํDาซ้อน และสอดคล้องกับทิศทาง/แนวทางทีก$ าํ หนดในแผนแม่บท ICT
(3) พัฒนา และ/หรือปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบที เกี ยวข้อง รวมถึงกลไกการบังคับใช้
ิ กทรอนกส์
ิ
่
กฏหมาย/กฏระเบียบ เพือให้เอืAอตอการใช้
ICT และการทําธุรกรรมทางอเล็
รวมถึงปรับปรุงวิธกี ารจัดซือD จัดจ้างผลิตภัณฑ์/ระบบงาน ICT ของภาครัฐให้มุ่งเน้นความสําเร็จ
ของงานและคุ ณ ภาพมากกว่ า การเปรีย บเทีย บด้า นราคาอย่ า งเดีย ว และให้ส ามารถจ้า ง
สถาปนิก นักออกแบบ หรือทีป$ รึกษา เข้ามาช่วยในกระบวนการจัดซือD จัดจ้างงาน/โครงการด้าน
ICT
(4) ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลตัวชีAวดั สถานภาพการพัฒนา ICT ของประเทศ เพื$อสนับสนุ น
การติดตามประเมินผลการพัฒนา ICT ของประเทศ และการดําเนินการตามแผนแม่บท ICT
ยุทธศาสตร์ที 3: การพัฒนาโครงสร้างพืนA ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
มีวตั ถุประสงค์เพื$อพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพืนD ฐานสารสนเทศและการสื$อสาร ให้มกี าร
กระจายอย่ า งทัว$ ถึง ไปสู่ป ระชาชนทัว$ ประเทศ รวมถึง ผู้ด้อ ยโอกาส ผู้สูง อายุ และผู้พิก าร และมีร ะบบ
สารสนเทศและโครงข่า ยที$มีค วามมัน$ คงปลอดภัย ทังD นีD ให้ผู้ป ระกอบการจัดให้มีโ ครงสร้า งพืDน ฐานที$มี
ศักยภาพทันกับวิวฒ
ั นาการของเทคโนโลยี เพื$อรองรับการขยายตัวของความต้องการของผูบ้ ริโภค สามารถ
ให้บริการมัลติมเี ดีย ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และบริการใดๆ ทีเ$ ป็ นประโยชน์ต่อวิถชี วี ติ สมัยใหม่ในสังคม
ั
แห่งการเรียนรู้ อีกทังD มุ่งเน้ นการลดปญหาคว
ามเหลื$อมลํDาในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เพื$อทําให้สงั คมมี
ความสงบสุข และประชาชนมีคุณภาพชีวติ ทีด$ ขี นDึ โดยมีมาตรการทีส$ าํ คัญ 4 กลุ่ม ประกอบด้วย
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่
่
(1) สร้างกลไกในการประสานและเชือมโยงการทํางานระหวางหนวยงานที
เกียวข้อง เพือให้
ิ
การกําหนดทศทาง
/นโยบายของรัฐบาลด้านโทรคมนาคมของประเทศ
ิ
ิ Aน ที ใ ห้ บ รการ
ิ
ิ ิ
่
(2) ขยายประเภทบรการ
เพมพื
และปรับ ปรุง ประสทธภาพของโครงขาย
โทรคมนาคม ภายใต้หลักการแข่งขันเสรีและเป็ นธรรมอย่างแท้จริงและให้เกิดผลในทางปฏิบตั ิ
โดยส่ ง เสริม การลงทุ น ทังD จากในประเทศและต่ า งประเทศ สนั บ สนุ น ผู้ป ระกอบการไทย
โดยเฉพาะให้ผปู้ ระกอบการในท้องถิน$ สามารถลงทุนในเทคโนโลยีทางเลือกเพื$อสร้าง เชื$อมต่อ
และ ให้บริการโครงข่ายปลายทาง (last mile) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) พัฒนาโครงสร้างพืAนฐาน ICT เพือยกระดับการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชี วิ ตของ
ประชาชน โดยการสร้างแรงจูงใจแก่ผปู้ ระกอบการในการพัฒนาโครงข่าย ICT เพื$อการศึกษา
การจัดสรรงบประมาณด้าน ICT ให้แก่โรงเรียน ที$ครอบคลุมทังD ค่าอุปกรณ์ ค่าบริการ และ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรอย่างสมดุล สําหรับการศึกษานอกระบบและการเรียนรูต้ ลอด
ชีวติ ให้จดั ให้มโี ครงสร้างพืนD ฐาน ICT ทีเ$ หมาะสมสําหรับสถานบริการ เช่น ห้องสมุดประจํา
ท้องถิน$ ศูนย์สารสนเทศชุมชน เพื$อให้สามารถให้บริการอิเล็กทรอนิกส์และเสริมสร้างการเรียนรู้
ให้แก่บุคคลกลุ่มอื$นๆ ในชุมชน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการพัฒนาเนืDอหาทีเ$ ป็ นภาษาไทยและ
เนืDอหาที$เกี$ยวกับท้องถิ$น (local contents) ที$เป็ นประโยชน์ ต่อการศึกษา การงานอาชีพ
สุขภาพและสาธารณสุข ของชุมชน
ิ
่
(4) พัฒนาโครงสร้างพืนA ฐานสารสนเทศสําหรับบรการภาคสั
งคมที สาํ คัญตอความปลอดภั
ย
สาธารณะและคุณ ภาพชี วิ ตของประชาชน โดยรัฐ ร่ ว มกับ องค์ ก รกํ า กับ ดู แ ลกิจ การ
โทรคมนาคมและการแพร่ภาพกระจายเสียง ในการจัดสรรทรัพยากรการสื$อสารโทรคมนาคม
้ ง
และโครงข่าย ICT เพื$อการบริการภาคสังคมทีส$ าํ คัญ อาทิ การสาธารณสุขพืนD ฐาน การเฝาระวั
การเตือนภัย และการจัดการในช่วงหลังการเกิดภัยพิบตั ิ พร้อมทังD ให้มกี ารจัดสรรงบประมาณ
ด้าน ICT แก่หน่ วยงานทีร$ บั ผิดชอบบริการดังกล่าว อาทิสถานพยาบาลและสถานีอนามัยใน
ชนบททัวประเทศอย่
$
างเหมาะสม
ิ
ิ ิ
ิ
่
(5) เพมประสทธภาพในการบรหารจั
ดการโครงขายและทรั
พยากร โดยมีการจัดทําฐานข้อมูล
โครงข่ายในประเทศ เพื$อนํ ามาประกอบในการกําหนดพืDนที$สาํ หรับบริการอย่างทัวถึ
$ ง (USO)
และให้มกี ารศึกษาเพื$อติดตามความก้าวหน้าและแนวโน้มของเทคโนโลยี รวมทังD เพื$อวิเคราะห์
เปรียบเทียบเทคโนโลยีทางเลือกต่างๆ เป็ นระยะๆ อย่างต่อเนื$อง และเพื$อรองรับผลกระทบของ
การเปลีย$ นแปลงเทคโนโลยี เช่น แนวทางการเปลีย$ นผ่านระบบการแพร่ภาพกระจายเสียงจาก
ระบบอนาลอกไปสูร่ ะบบดิจทิ ลั (Digital broadcasting) และการนําคลื$นความถีม$ าจัดสรรสําหรับ
ั
กิจการ/บริการที$เหมาะสมเพื$อลดปญหาความเหลื
$อมลํDาในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้
(Digital divide) หรือผลกระทบของการหลอมรวมของเทคโนโลยี รวมถึงกําหนดนโยบาย
คุม้ ครองผูบ้ ริโภคทีส$ อดคล้องกับมาตรฐานสากล
่ ดการสร้างความมันคงของระบบสารสนเทศ
(6) เรงรั

(Information security) ของหน่ วยงาน
ของรัฐและหน่วยงานทีเ$ กีย$ วกับโครงสร้างพืนD ฐานทีส$ าํ คัญยิง$ ยวด (Critical Infrastructure) ของ
ประเทศ รวมถึงการสร้างความรูค้ วามเข้าใจถึงภัยอันตรายและผลกระทบทีอ$ าจเกิดขึนD เพื$อหา
้ นและแก้ไขอย่างเหมาะสม
แนวทางในการปองกั
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ยุ ท ธศาสตร์ ที 4: การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื อ สารเพื อ สนั บ สนุ น การสร้ า ง
ิ
ิ
ิ
ธรรมาภบาลในการบรหารและการบรการของภาครั
ฐ
มุ่ ง เน้ น ให้ห น่ ว ยงานของรัฐ ใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื$อ สาร เพื$อ สนั บ สนุ น การสร้า ง
ธรรมาภิบาลในการบริหารและการบริการ สามารถตอบสนองต่อการให้บริการทีเ$ น้นประชาชนเป็ นศูนย์กลาง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส เป็ นธรรม และส่งเสริม การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที$
เกีย$ วข้อง โดยมีมาตรการสําคัญประกอบด้วย
ิ
ิ ติ
่
(1) สร้างความเข้มแข็งของหนวยงานกลางที
 รบั ผดชอบการกํ
าหนดกรอบแนวทางปฏบั
ิ
ิ กทรอนกส์
ิ ของรัฐแบบบูรณาการ
และมาตรฐานที จาํ เป็ นสําหรับการพัฒนาบรการอเล็
ั
โดยให้มีหน่ วยงานกลางที$ร ับผิดชอบการออกแบบสถาปตยกรรมของระบบ
ICT ของรัฐ
(Government ICT Architecture) ทําหน้าที$กําหนดกรอบนโยบายทีเ$ กี$ยวกับข้อมูลและการ
สื$อสารข้อมูล และกําหนดมาตรฐานที$จําเป็ น และสอดคล้องกับ มาตรฐานสากล เพื$อให้ทุ ก
หน่วยงานสามารถเชื$อมโยงและแลกเปลีย$ นข้อมูลกันได้อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ และ
เร่งรัดการจัดตังD กรมแผนที$พลเรือน ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.
2545 ให้แ ล้ว เสร็จ ภายในปี พ.ศ. 2552 เพื$อ เป็ น หน่ ว ยงานรับ ผิด ชอบด้า นโครงสร้า งพืDน
ฐานข้อมูลภูมสิ ารสนเทศ (National Spatial Data Infrastructure: NSDI) ของประเทศ
เพื$อสร้างกลไกให้เกิดการใช้ขอ้ มูลภูมสิ ารสนเทศร่วมกันได้โดยเร็ว
ิ
ิ
ิ ก ทรอนกส์
ิ ข องรัฐ แบบบู ร ณาการ
(2) ให้ ทุ ก กระทรวงดํา เนนการเพื
 อ พัฒ นาบรการอเล็
โดยให้ทุกหน่ วยงานปรับปรุงระบบข้อมูล และระบบบริหารจัดการ ให้สามารถเชื$อมโยงกับ
ระบบของภาครัฐทีม$ กี ารดําเนินการอยู่ เช่น TH e-GIF, NSDI และ GIN และให้ทุกหน่ วยงาน
ใช้ ICT เป็ นช่องทางหนึ$งในการส่งเสริมและสนับสนุ นให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารราชการแผ่นดิน
่ ่
(3) สร้างความเข้มแข็งด้าน ICT แกหนวยงานของรั
ฐในภูมิ ภาคในระดับจังหวัดและองค์กร
ิ และจัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ$นมีบุคลากรที$รบั ผิดชอบงานด้าน
่ องถน
ปกครองสวนท้
ICT เพื$อประสานงานกับหน่ วยงานกลางในการเรียนรู้มาตรฐานต่ างๆ รวมทังD การบริหาร
ทรัพยากร และผลักดันการดําเนินงานด้าน ICT ทีส$ อดคล้องกับแนวปฏิบตั ขิ องส่วนกลาง และ
สร้างกลไกให้มกี ารทํางานร่วมกับ CIO จังหวัด เพื$อให้เกิดการบังคับใช้มาตรฐานต่างๆ ในการ
พัฒนา ICT ตังD แต่ระดับจังหวัดลงไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิน$

่ นของอุตสาหกรรม ICT เพือสร้าง
ยุทธศาสตร์ที 5: ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขั
ิ
่
มูลคาทางเศรษฐกจและรายได้
เข้าประเทศ
มีวตั ถุประสงค์เพื$อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ICT ไทย
โดยมุ่ ง เน้ น การสร้า งงานวิจ ัย พัฒ นา และนวัต กรรมภายในประเทศ ทังD จากหน่ ว ยงานภาครัฐ
ภาคการศึก ษา และภาคเอกชน ให้มีค วามสามารถในการผลิต เทคโนโลยีใ นระดับ ต้น นํD า เพิม$ ขึนD
ส่ง เสริมมการถ่ า ยทอดเทคโนโลยีท$ีเ กิด จากงานวิจ ัยสู่ผู้ประกอบการ และสร้างสภาพแวดล้อ ม
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ทีเ$ อือD ต่อการประกอบธุรกิจ โดยให้ความสําคัญเป็ นพิเศษกับการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิ
จิท ัล คอนเทนท์ ใ ห้ ส ามารถสร้ า งมู ล ค่ า ทางเศรษฐกิจ และรายได้ เ ข้า ประเทศมากขึDน ส่ ว นใน
ั ว หรือการ
อุตสาหกรรมอื$นทีไ$ ทยมีศกั ยภาพ อาทิ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบสมองกลฝงตั
ออกแบบขันD สูง) และอุตสาหกรรมอุปกรณ์โทรคมนาคม ในช่วงแผนนีDจะเน้นเรื$องการวิจยั พัฒนาเพื$อ
มุ่งสู่ขดี ความสามารถในระดับต้นนํDา เพื$อพัฒนาเป็ นอุตสาหกรรมทีส$ ร้างรายได้เข้าประเทศในระย
ต่อไป โดยมาตรการทีส$ าํ คัญของยุทธศาสตร์นDีประกอบด้วย
ิ น /เงนชวยเหลื
ิ ่
ิ เกดผู
ิ ้ป ระกอบการรายใหม่
่
(1) การสนั บ สนุ น ด้ า นเงนทุ
อ เพื อ สงเสรมให้
โดยเฉพาะอย่างยิง$ เงินช่วยเหลือสําหรับการทําวิจยั และพัฒนา เพื$อให้ได้โครงการและต้นแบบ
ภาคอุตสาหกรรม พร้อมนีD รัฐควรสนับสนุ นการลงทุนในการจัดหาเครื$องมือ ทรัพย์สนิ ทาง
ั
ปญญา
และสถานที$ก ลาง ที$มีก ารจัด บริการให้คําปรึก ษาทางธุ ร กิจ เพื$อให้ผู้ป ระกอบการ
สามารถมาเช่าใช้บริการ เพื$อการพัฒนาและสร้างสรรค์งาน เพื$อเป็ นการลดความเสีย$ งและเพิม$
ขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผปู้ ระกอบการ
ิ าและบรการ
ิ ICT ไทยสู่ระดับสากล โดยสนับสนุ นงานวิจยั
(2) การยกระดับมาตรฐานสนค้
พัฒ นาและนวัต กรรมในอุ ต สาหกรรม ICT เพื$อ สร้า งสรรค์ห รือ ต่ อ ยอดการพัฒ นาขีด
ความสามารถทางเทคโนโลยีของผูป้ ระกอบการไทย ให้สามารถผลิตเทคโนโลยีต้นนํDาเพิม$ มา
ขึนD สร้างกลไกทีอ$ ํานวยความสะดวกให้กบั ผู้คดิ ค้นสิง$ ประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมใหม่ ในการจด
ั ที$มี
สิทธิบตั รทังD ในและต่ างประเทศ ควบคู่ไปกับกระบวนการคุ้มครองทรัพย์สนิ ทางปญญา
ประสิทธิภาพ และสามารถบังคับใช้ได้จริง เพื$อสร้างแรงจูงใจให้ผูป้ ระกอบการพัฒนาและสร้าง
นวัตกรรมอย่างต่อเนื$อง รวมทังD สร้างความแข็งแกร่งให้กบั สถาบันและกลไกในการตรวจสอบ
และรับรองคุณภาพสินค้าและบริการ ICT ทีผ$ ลิตในประเทศไทย
่ น สําหรับ ผู้ป ระกอบการไทย
(3) การสร้า งโอกาสทางการตลาดและโอกาสในการแขงขั
ทังD ตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศโดยสนับสนุ นการจัดตังD สภา ICT เพื$อส่งเสริมให้
เกิดการรวมตัวและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบั กลุ่มผูป้ ระกอบการภาคเอกชน ทังD นีD ในการ
สร้างตลาดภายในประเทศ ให้ใช้ตลาดภาครัฐเป็ นตัวนํ า และไม่ให้กําหนดเงื$อนไขในระเบียบ
การจัดซือD จัดจ้างหรือกําหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการใน TOR ของโครงการด้าน
ICT ของภาครัฐทีเ$ ป็ นการกีดกันผูป้ ระกอบการในประเทศ ส่วนการรุกตลาดต่างประเทศของ
ภาคเอกชน ให้รฐั ให้การสนับสนุนการนําเสนอผลงานของผูป้ ระกอบการไทยในเวทีต่างประเทศ
และสนับสนุนการจัดทําข้อมูลเพื$อใช้ในการวางแผนส่งเสริมการตลาดทังD ภายในและต่างประเทศ
่ ิ
่
(4) การสงเสรมการลงทุ
นในอุตสาหกรรม ICT ทังA ภายในประเทศและจากตางประเทศ
โดยพัฒนาโครงสร้างพืนD ฐาน ICT ในประเทศให้มกี ารกระจายอย่างทัวถึ
$ ง เพื$อดึงดูดการลงทุน
ในอุตสาหกรรม ICT `ในภูมภิ าคต่างๆ หรือในจังหวัดศูนย์กลางความเจริญในภูมภิ าค รวมถึง
สร้างกลไก/มาตรการจูงใจทีเ$ อือD ต่อการลงทุนในอุตสาหกรรม ICT จากต่างประเทศ โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ$ง อุ ต สาหกรรมที$เ กี$ย วข้อ งกับ เทคโนโลยีร ะดับ สูง และสร้า งกลไกที$เ อืDอ ให้เ กิด การ
ถ่ายทอดความรูแ้ ละเทคโนโลยีจากบริษทั ข้ามชาติมายังผูป้ ระกอบการหรือบุคลากรไทย
ิ เ กดธุ
ิ ร กจและบรการที
ิ
ิ
่
(5) สงเสรมให้
 เ กี ย วกับ ซอฟต์แ วร์โ อเพนซอร์ส ในประเทศไทย
โดยส่ง เสริม และสร้า งความเข้า ใจให้ก ับ นั ก พัฒ นาและผู้ใ ช้เ กี$ย วกับ สัญ ญาอนุ ญ าตใช้ส ิท ธิ X
(License agreement) เพื$อให้เกิดความเข้าใจและเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสม สร้างโอกาสใน
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การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในภาคการศึกษา และภาครัฐ และไม่ให้กําหนดเงื$อนไข
ในระเบียบการจัดซือD จัดจ้างหรือกําหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการในข้อกําหนดการ
ว่าจ้าง (TOR) ของโครงการด้าน ICT ของภาครัฐทีเ$ ป็ นการกีดกันระบบทีพ$ ฒ
ั นาด้วยซอฟต์แวร์
โอเพนซอร์ส รวมถึงการสนับสนุ นด้วยมาตรการสนับสนุ นด้านเงินทุน/เงินช่วยเหลือในรูปแบบ
ต่างๆ
ิ ดความสามารถในการแขงขั
่ นอยาง
่
ยุทธศาสตร์ที 6: การใช้ ICT เพือสนับสนุนการเพมขี
ยังยื
 น
มีวตั ถุ ประสงค์ในการส่งเสริมภาคการผลิตของประเทศให้เข้าถึงและสามารถใช้ประโยชน์ จาก ICT
เพื$อก้าวไปสู่การผลิตและการค้าสินค้าและบริการ ที$ใช้ฐานความรู้และนวัตกรรมและเป็ นมิตรกับสิง$ แวดล้อม
เพื$อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผูป้ ระกอบการ โดยการสร้างคุณค่าของสินค้าและบริการ (Value
Creation) และมูลค่าเพิม$ ในประเทศ เพื$อพร้อมรองรับการแข่งขันในโลกการค้าเสรีในอนาคต โดยให้ความสําคัญ
เป็ นพิเ ศษกับการพัฒนาภาคการผลิตและบริก ารที$ไ ทยมีศ ัก ยภาพ เพื$อ สร้ า งรายได้เ ข้าประเทศ ได้ แ ก่
ภาคการเกษตร การบริการสุขภาพ และการท่องเทีย$ ว รวมถึงการพัฒนาผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
และวิสาหกิจชุมชน โดยมีมาตรการทีส$ าํ คัญประกอบด้วย
(1) สร้างความตระหนั กและพัฒนาขี ดความสามารถด้าน ICT ของผู้ประกอบการ
เพื$อให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ รวมถึงนํา ICT ไปใช้ในการพัฒนา
และบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
ิ างความเชือมันในการทํ
ิ กทรอนกส์
ิ โดยการเร่งรัดการออก
(2) เสรมสร้

าธุรกรรมทางอเล็
กฏหมายที$ยงั อยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาให้มกี ารประกาศใช้โดยเร็ว และสร้าง
ั บ ัน และที$จ ะมีใ นอนาคตมีป ระสิท ธิภ าพและ
กลไกให้ก ารบัง คับ ใช้ฎ หมายที$มีใ นปจจุ
ประสิทธิผล รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน และผู้ประกอบการเพื$อให้เกิด
ความเชื$อมันในการทํ
$
าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ิ
ิ
่ ิ
(3) สงเสรมการนํ
า ICT มาใช้ในภาคการผลตและบรการที
เป็ นยุทธศาสตร์ของประเทศ
และไทยมีความได้เปรีย บ โดยเฉพาะการเกษตร การบริการด้านสุข ภาพ และการ
ท่องเที$ยว โดยมุ่งเน้ นที$การจัดทําฐานข้อมูลที$องิ ตามมาตรฐานสากล และการเผยแพร่
ข้ อ มู ล ให้ ก ั บ กลุ่ ม คนที$ เ กี$ ย วข้ อ งได้ ใ ช้ ใ นการประกอบอาชี พ การตลาด และการ
ั
ประชาสัมพัน ธ์ ทังD นีD โดยใช้ป ระโยชน์ จ ากภูมิป ญญาท้
อ งถิ$น วัฒ นธรรมไทย และ
เอกลักษณ์ของคนไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
่ น ของผู้ป ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอม
่
(4) ยกระดับ ศักยภาพในการแขงขั
ิ
ิ มชน โดยมุ่งเน้นให้ SMEs เข้าถึงและนํา ICT ไปใช้ในการทําธุรกิจ
(SMEs) และวสาหกจชุ
และสร้างแรงจูงใจในการลงทุนด้าน ICT พร้อมทังD ส่งเสริมการทํา e-commerce ของสินค้า
ั
ชุมชน (OTOP) เพื$อสนับสนุ นการนํ าภูมปิ ญญาไทยและวั
ฒนธรรมท้องถิ$นมาใช้ในการ
สร้างสรรค์คุณค่าของสินค้าและบริการทีม$ โี อกาสทางการตลาดสูง โดยการต่อยอดขยายผล
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ในเชิงพาณิชย์ โดยใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพืนD ฐาน ICT ทีม$ ใี นชุมชุน อาทิ ศูนย์บริการ
สารสนเทศชุมชน อบต.
ิ
่ จ่าย และ
(5) ส่งเสรมการ
นํ า ICT มาใช้ ในมาตรการประหยัดพลังงานเพือลดคาใช้
ิ ดความสามารถในการแขงขั
่ นทังA ในระดับองค์กรและประเทศอยางยั
่ งยื
เพมขี
 น โดย
ส่งเสริมงานวิจยั ทีเ$ กีย$ วกับการนํา ICT มาใช้ในการประหยัดพลังงาน รวมทังD ส่งเสริมและ/
หรือ นําร่องโครงการทีส$ ามารถลดการใช้พลังงานนํDามันอย่างเป็ นรูปธรรม เช่น โครงการ
ส่งเสริมการประชุมทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การพัฒนาระบบขนส่ง
อัจฉริยะ เป็ นต้น
ทังD นีD ในการแปลงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสารฉบับที$ 2 ไปสู่การปฏิบตั เิ พื$อให้
้
เกิดผลสําเร็จดังเปาหมายที
$ตังD ไว้นันD จําเป็ นต้องพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการและระบบการติดตาม
ประเมินผลเพื$อให้เป็ นเครื$องมือในการบริหารแผนฯ และการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแนวทางที$
สําคัญประกอบด้วย
• การจัดให้มหี น่ วยงานผูร้ บั ผิดชอบภายในกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสาร
ในการผลัก ดัน วาระด้า น ICT ของประเทศ รวมถึง การจัด ทํา นโยบาย/แผนแม่ บ ท
การกํากับดูแลและผลักดันแผนสู่การปฏิบตั ิ รวมถึงการจัดตังD คณะทํางานรายยุทธศาสตร์
ประกอบด้วยบุคลากรภายในกระทรวงและบุคลากรของกระทรวงอื$นๆ ทีเ$ กีย$ วข้อง
• การสร้างกลไกในการทํางานรูปแบบต่ างๆ เช่น กลไกเพื$อให้เกิดความร่วมมือและการ
บูรณาการ ระหว่างหน่ วยงานภาครัฐทีเ$ กีย$ วข้องกับการพัฒนา ICT ของประเทศ กลไกใน
การจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม โดยเชื$อมโยงระหว่างแผนงาน แผนเงิน และแผนคน
และการพัฒนากรอบและหลัก เกณฑ์การพิจ ารณาแผนงาน/โครงการของส่วนราชการ
ร่วมกันระหว่างหน่วยประสานงานกลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื$อสาร
ทีจ$ ะจัดตังD ขึนD
• การจัด ให้มีค ณะกรรมการเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื$อ สารของกระทรวง และ
ของหน่ ว ยงานในสัง กัด รับ ผิด ชอบในการบริห ารแผนในแต่ ล ะระดับ โดยให้ผู้บ ริห าร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) เป็ นประธานคณะกรรมการฯ และให้คณะกรรมการฯ
รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการฯ ในระดับสูงขึนD ไป ทุก 6 เดือน
• การเปิ ดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการนํ าเสนอและให้ความเห็นด้านการ
พัฒ นา ICT ต่ อ รัฐ บาล ร่ ว มกับ รัฐ ในการกํ า หนดมาตรฐานวิช าชีพ บุ ค ลากรด้า น ICT
ตลอดจนเป็ นตัวแทนภาคเอกชนในการประสานนโยบายและการทํางานร่วมกับภาครัฐ
เพื$อ ผลัก ดัน การทํ า งานแบบเป็ น หุ้น ส่ ว นระหว่ า งภาครัฐ และเอกชน (Public-Private
Partnership: PPP) เพิม$ มากขึนD
• การสร้า งตัว ชีDว ัด เพื$อ เป็ น เครื$อ งมือ ที$บ่ ง บอกถึง ความสํา เร็จ และผลกระทบของการ
ดํา เนิ น การตามแผนแม่ บ ทฯ เพื$อ ใช้ป ระโยชน์ ใ นการติด ตามประเมิน ผล และจัด ทํ า
ฐานข้อมูลรายการดัชนีชวDี ดั หลักของการพัฒนา ICT ของประเทศ (ICT core indicators)
และตัวชีDวดั ความสําเร็จของการพัฒนาในทุกระดับ รวมทังD การสร้างเครือข่ายเชื$อมโยง
ฐานข้อ มูล โดยกํา หนดให้ห น่ ว ยงานที$ร ับ ผิด ชอบแต่ ล ะดัช นี ป รับ ปรุ ง ข้อ มูล ให้ท ัน สมัย
ตลอดเวลา และเชื$อมโยงข้อมูลไปยังหน่ วยงานกลางเพื$อเผยแพร่ให้หน่ วยงาน/ประชาชน
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รับทราบทัวไป
$ รวมทังD ให้มกี ารศึกษาติดตามการพัฒนาดัชนีดงั กล่าวในระดับนานาชาติ
อย่างต่อเนื$อง เพื$อปรับปรุงรายการรวมทังD การให้คํานิยามดัชนีชDวี ดั ของประเทศไทยให้
เหมาะสมตามกาลเวลา
• ต้องมีการติดตามประเมินผลอย่างเป็ น ระบบและมีความต่ อเนื$อ ง โดยให้มีก ารติดตาม
ความก้าวหน้า (monitoring) ของการดําเนินการตามแผนงาน /โครงการทุกปี และมีการ
ประเมินผลอย่างเป็ นระบบ (evaluation) ในช่วงครึง$ แผน
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บทที 1

บทนํา
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย (IT 2010) ได้ใ ห้
ความสําคัญต่อบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื0อสาร ทีม0 ตี ่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยมุ่งเน้น
ั
การยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนและสังคมไทยสู่สงั คมแห่งภูมปิ ญญาและการเรี
ยนรู้ ซึง0 แนวความคิด
ดังกล่าวได้นํามาสูก่ ารกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ทเ0ี ป็ นรูปธรรมยิง0 ขึน@ ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื0 อ สารของประเทศไทย (ฉบั บ ที0 1) พ.ศ. 2545-2549
ซึ0 ง คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ ใ ห้ ก ารเห็ น ชอบ
เมื0อวันที0 25 กันยายน 2545 ในช่วงทีผ0 ่านมา ถือว่าแผนแม่บทฯ ได้วางกรอบในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ0 สารของประเทศไทย สําหรับทุกกระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจ ใช้เป็ นแนวทางในการจัดทําหรือ
ปรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ0 สารของหน่วยงานให้สอดคล้องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมื0อวันที0 11 กันยายน 2550 ให้ขยายระยะเวลาในการบังคับใช้แผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ0 สารของประเทศไทย ฉบับที0 1 ออกไปจนถึงปี พ.ศ. 2551 พร้อมทัง@ มอบหมายให้
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื0อสารประสานงานให้บุคลากรของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื0อสาร (ฉบับที0 2) ของประเทศไทย
พ.ศ. 2552-2556 รวมถึ ง กรอบนโยบายเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื0อ สาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563
ของประเทศไทย (ICT 2020)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ0 สาร ในฐานะหน่วยงานซึง0 มีหน้าทีร0 บั ผิดชอบในการจัดทําแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื0อสาร (ฉบับที0 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 รวมทัง@ การแปลงแผน
แม่ บ ทไปสู่ก ารปฏิบ ัติท0ีเ ป็ น รูป ธรรม จึง ได้ร่ ว มกับ ศู น ย์เ ทคโนโลยีอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์แ ละคอมพิว เตอร์แ ห่ ง ชาติ
เร่งดําเนินการจัดทําแผนแม่บท ICT ฉบับที0 2 ให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2551 เพื0อให้รองรับการเปลีย0 นแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีทเ0ี กิดขึน@ ทัง@ ภายในประเทศและในระดับนานาชาติ โดยคํานึงถึงแนวทางการ
พัฒนาประเทศในภาพรวมตามทีก0 าํ หนดในแผนระดับชาติต่างๆ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ั
ที0 10 (พ.ศ. 2550-2554) แผนแม่บทโครงสร้างพืน@ ฐานทางปญญา
(พ.ศ.2551-2555) และกรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT 2010) เป็ นสําคัญ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื0อสาร (ฉบับที0 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 ถือเป็ น
แผนประสานงานระดับชาติทม0ี สี าระสําคัญหลายประการทีส0 ะท้อนให้เห็นความต่อเนื0องทางนโยบายจาก “นโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ.2544-2553 ของประเทศไทย” และ “แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ0 สารของประเทศไทย (ฉบับที0 1) พ.ศ. 2545-2549” ควบคู่ไปกับการกําหนดนโยบายใหม่และการปรับให้มี
จุดเน้นในบางเรื0องที0เด่นชัดขึน@ จากแผนฯ ฉบับแรก เพื0อตอบรับการเปลี0ยนแปลงทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และ
สังคมที0เป็ นทัง@ โอกาสและความท้าทายของประเทศไทย และในขณะเดียวกัน เพื0อมุ่งแก้ไขส่วนที0ยงั เป็ นจุดอ่อน
และต่อยอดส่วนทีเ0 ป็ นจุดแข็งของประเทศ เพื0อให้ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื0อ สารในการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมได้อย่ างมีประสิทธิภ าพและประสิท ธิผ ลสูง สุด อัน จะช่วยนํ า ไปสู่
้
การบรรลุเปาหมายของการพั
ฒนาประเทศตามทีก0 าํ หนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ในทีส0 ดุ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สาร (ฉบับที  2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556
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แผนแม่บทฯ ฉบับนี@มเี นื@อหาสาระทีป0 ระกอบด้วย ข้อวิเคราะห์ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยงานทีเ0 กีย0 วข้อง โดยมีโครงสร้างของแผนแม่บทฯ ดังนี@

ลําดับของการเสนอ
่
แผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร (ฉบับที 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556
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• สาระและใจความสําคัญของนโยบายและแผนระดับชาติต่างๆ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติ ฉบับที0 10 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2544-2553 ของประเทศไทย
• ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT analysis) ของการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ0 สารของประเทศไทย ในระยะเวลา 5 ปี ทีจ0 ะนําไปสู่การกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์หลักของแผนแม่บทฯ
้
• วิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เปาหมายของแผนแม่
บทฯ และยุทธศาสตร์ ซึง0 เกิดจากการวิเคราะห์
SWOT พร้อมทัง@ แผนงานและกิจกรรมรองรับยุทธศาสตร์
• การกําหนดแผนงาน/โครงการทีต0 อ้ งดําเนินการ รวมทัง@ หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ
• การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลการพัฒนาตามแผนแม่บทฯ

บทที 2

การพัฒนาประเทศไทยและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
ิ การพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศไทย
2.1 บรบท
โครงสร้างของเศรษฐกิจและสังคมไทยในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2541-2551) ทีผ( ่านมา มีการเปลีย( นแปลงใน
หลายด้าน เศรษฐกิจของประเทศมีการเติบโตอย่างต่อเนื(อง ภาคเศรษฐกิจทีท( วีความสําคัญมากขึน5 เรื(อยๆ ได้แก่
ภาคบริการ ซึง( เป็ นภาคทีม( มี ลู ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) สูงทีส( ุด และก่อให้เกิดมูลค่าเพิม( มากทีส( ุด
เช่นกัน รองลงมาเป็ นภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการคาดการณ์กนั ว่า
ภาวะเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2551 จะมีแนวโน้มการขยายตัวทีด( ขี น5ึ ต่อเนื(องจากปี ทผ(ี ่านมา แต่การเพิม( ขึน5 ของราคา
นํ5ามันทีส( งู มากเป็ นประวัตกิ ารณ์ ส่งผลให้ตน้ ทุนของภาคการผลิตเพิม( สูงขึน5 ไปด้วย นอกจากนี5 ยังมีภาวะความ
ั
ผันผวนของสภาพภูมิอากาศโลก ทําให้หลายประเทศประสบปญหาภั
ยธรรมชาติ ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตร
เช่น ข้าว ปรับตัวสูงขึน5 อย่างไม่เคยเป็ นมาก่อน
ั บนั เช่น การก้าวเข้าสู่
สําหรับสถานะด้านสังคม มีการเปลีย( นแปลงหลายด้านเกิดขึน5 ในสังคมไทยยุคปจจุ
สังคมสูงวัย (Aging society) สัดส่วนของประชากรทีอ( ายุมากกว่า 60 ปี มีสดั ส่วนเพิม( ขึน5 ตามลําดับ และมีแนวโน้ม
เพิม( สูงขึน5 จากร้อยละ 10.8 ในปี พ.ศ. 2550 เป็ นร้อยละ 25.1 ในปี พ.ศ. 25731 นอกจากนัน5 วิถชี วี ติ ทีเ( ปลีย( นไป
ั ณธรรมและ
ทําให้สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนามีบทบาทในการให้ความรู้ ปลูกฝงคุ
จริยธรรมของคนไทยและเยาวชนไทยลดน้อยลง คนไทยมีค่านิยมและพฤติกรรมทีเ( น้นวัตถุนิยมและบริโภคนิยม
เพิ(ม มากขึ5น ในขณะที(คุณภาพการศึกษายังไม่เพียงพอต่ อการปรับตัวให้เท่าทันการเปลี(ยนแปลงสู่สงั คมและ
เศรษฐกิจฐานความรู้ ในประเด็นที(เกี(ยวข้องกับเทคโนโลยี โดยภาพรวมคนไทยมีการใช้และพึ(งพาเทคโนโลยี
เพื(อความเป็ น อยู่ใ นชีวิต ประจําวันมากขึ5น ตามลําดับ เห็นได้จากจํานวนผู้ใ ช้อิน เทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ
ั บ ัน โดยในปี พ.ศ. 2550 มีค นไทยถึ ง ร้ อ ยละ 47.2 หรือ 28.3 ล้ า นคน
ที(เ พิ(ม ขึ5น อย่ า งต่ อ เนื( อ งจนถึ ง ปจจุ
ใช้โทรศัพท์มอื ถือ และ 9.3 ล้านคน ใช้อนิ เทอร์เน็ต
การใช้เทคโนโลยี ถือเป็ นทัง5 โอกาสและภัยคุ กคามของสังคมไทย (แผนภาพที( 2.1) การใช้เทคโนโลยี
ที(เ พิ(ม ขึ5น เป็ นโอกาสอันดี ที(จ ะทํ าให้ป ระชาชนได้ร ับข่ า วสารใหม่ ๆ ได้ ร ับ ทราบความรู้ ได้ รวดเร็วมากยิ(ง ขึ5น
นําเทคโนโลยีมาสนับสนุนความเป็ นอยู่ทด(ี ขี น5ึ แต่ในทางกลับกัน ก็อาจจะเป็ นภัยคุกคามอันเกิดจากการใช้เทคโนโลยี
ั
ั
ทีไ( ม่เหมาะสมเพิม( ขึน5 ด้วย เช่น เกิดปญหาอา
ชญากรรมรูปแบบใหม่ การละเมิดทรัพย์สนิ ทางปญญา
(มากขึน5 และ
ง่ายขึน5 ) เทคโนโลยีอาจทําให้คนมีพฤติกรรมเบีย( งเบนทางสังคม การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล การนําข้อมูลส่วนบุคคล
้ นยากขึน5 ) เป็ นต้น ซึง( จากผลการสํารวจของ
ของผูอ้ (นื ไปหาประโยชน์ การเข้าถึงสือ( ลามกของเด็ก (มากขึน5 และปองกั
ั บนั เด็กและเยาวชนไทย ร้อยละ 23.0 มีโทรศัพท์มอื ถือ ร้อยละ 16.0 ส่งข้อความ
โครงการ Child Watch2 พบว่าปจจุ
ผ่านโทรศัพท์มอื ถือ (SMS) ทุกวัน ร้อยละ 34.0 เล่นเกมคอมพิวเตอร์หรือเกมออนไลน์เป็ นประจํา ร้อยละ 56.0

1

www.nesdb.go.th, คาดการประชากรประเทศไทย โดยสมมติฐานการเติบโตของประชากรระดับกลาง
โครงการ Child Watch สภาวการณ์เด็กและเยาวชนปี 2548-2549 จากข้อมูลตัวบ่งชีท5 ตุ ยิ ภูมแิ ละการสํารวจจากกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดทีม( ี
สถาบันอุดมศึกษา หรือวิทยาเขตของสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดละ 400 ตัวอย่าง รวมกลุ่มตัวอย่างประมาณ 25,000 คน สํารวจในช่วง กุมภาพันธ์มีนาคม 2549
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เล่นอินเทอร์เน็ตทุกวันเฉลีย( วันละ 105 นาที ในขณะทีอ( ่านหนังสือเฉลีย( น้อยกว่ามากคือ 81 นาทีต่อวัน ซึง( จะเห็นได้ว่า
มีพฤติกรรมหลายประการทีเ( กีย( วข้องกับการใช้เทคโนโลยี และมีแนวโน้มทีจ( ะเป็ นการใช้แบบไม่เหมาะสม
ความเปลียนแปลงเชิงสังคมจากการเข ้าสู่ e-Society

่ งคมไทย
แผนภาพที 2.1 โอกาส และภาวะคุกคามของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตอสั
ทีม( า : คณะทํางานจัดทําแผนแม่บทฯ, มีนาคม 2551.
ิ
2.2 แนวนโยบายการพัฒนาเศรษฐกจและสั
งคมของประเทศไทย
จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจที(เปลี(ยนแปลงอย่ างต่ อเนื( องดังกล่ าว ได้มีการจัดทํานโยบายและแผน
ระดับชาติหลายฉบับเพื(อเป็ นกลไกขับเคลื(อนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่เศรษฐกิจและสังคมยุ คใหม่ อย่ างเข้มแข็ง
ิ
ิ บที 10 (พ.ศ. 2550-2554) 3 ซึง( ถือเป็ นแผนหลัก ทีช( ท5ี ศิ ทาง
่
โดยมีแผนพัฒนาเศรษฐกจและสั
งคมแหงชาตฉบั
การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม ปรัชญาในการจัดทําแผนฉบับนี5คอื การนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และแนวคิดเรื(องคนเป็ นศูนย์กลางในการพัฒนามาประยุกต์กบั การจัดทําแผน โดยมีวสิ ยั ทัศน์ คือ “มุ่งพัฒนา
สู่สงั คมอยู่เย็นเป็ นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรมนํ าความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก
ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็ นธรรม สิง แวดล้อมมีคุณภาพ
และทรัพยากรธรรมชาติยงยื
ั  น อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศทีม ธี รรมาภิบาล ดํารงไว้ซงึ  ระบอบประชาธิปไตย
ทีม พี ระมหากษัตริยเ์ ป็ นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศกั ดิศM รี” โดยมียุทธศาสตร์ในการผลักดันเพื(อให้เกิด
้
ความสําเร็จตามเปาหมายของแผนทั
ง5 หมด 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

3

สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที( 10, ได้รบั ความเห็นชอบจาก คณะรัฐมนตรี
เมื(อวันที( 12 กันยายน 2549 (ดาวน์โหลดจาก http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=139)
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ั
1. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สงั คมแห่งภูมปิ ญญาและการเรี
ยนรู้ เพื(อพัฒนาคนให้มสี ุขภาวะดี
ั
จิตใจ อารมณ์ กาย สติปญญามีความสมดุล เข้าถึงหลักศาสนา มีคุณธรรมนํ าความรอบรู้ มีสมั มาชีพ
มีความมันคงในชี
(
วติ
2. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมเป็ นฐานที(ม นคงของประเทศ
ั(
เพื(อพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง
ั
สงบ สันติ และแก้ปญหาความยากจนให้ชุมชนอยู่เย็นเป็ นสุข
3. การปรับ โครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยัง( ยืน เพื(อ ให้เ ศรษฐกิจ มีคุ ณภาพ โครงสร้างเศรษฐกิจ
มีความสมดุลมากขึน5 มีเสถียรภาพและความเป็ นธรรมทางเศรษฐกิจ
4. การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมันคงของฐานทรั
(
พยากรและคุณภาพ
สิง( แวดล้อม เพื(อให้เกิดการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากร รักษาคุณภาพสิง( แวดล้อม และ
วางรากฐานการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสูก่ ารพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
5. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ โดยมุ่งหวังให้ธรรมาภิบาลของประเทศใน
ทุกภาคส่วนดีขน5ึ ตลอดจนสร้างองค์ความรูป้ ระชาธิปไตย
นอกจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว ยังมีนโยบายและแผนระดับชาติอ(นื ๆ ทีถ( ูกจัดทําขึน5
โดยหลายหน่ วยงาน เพื(อร่วมขับเคลื(อนประเทศไทยสู่สงั คมและเศรษฐกิจฐานความรู้ ที(สําคัญได้แก่ รัฐธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 แผนกลยุทธ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2547-2556) แผนแม่บท
ั
โครงสร้างพื5นฐานทางปญญา
(พ.ศ. 2550-2555) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2551-2553)
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที( 2 (พ.ศ. 2551-2565) แผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2551-2553) และ
นโยบายรัฐบาล ซึง( แผนและนโยบายดังกล่าว แม้จะมีจุดเน้นที(ต่างกันตามหน้าทีแ( ละความรับผิดชอบขององค์กร/
หน่ วยงานที(รบั ผิดชอบและวัตถุประสงค์ของการจัดทํา แต่ แนวทางส่วนใหญ่ กจ็ ะสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
โดยพบว่า แนวนโยบายหลักๆ ที(ถูกกล่าวถึงไว้ในนโยบาย/แผนเหล่านัน5 มี 7 ด้าน และในบางด้านก็มกี ารพูดถึง
นัยต่อการพัฒนาหรือบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ( สารทีค( ่อนข้างชัดเจน ได้แก่
การพัฒนาคนหรือทรัพยากรมนุษย์ : ทุกแผนและนโยบายข้างต้น ล้วนให้ความสําคัญกับการพัฒนาคน
ให้มคี วามเข้มแข็ง โดยเฉพาะกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ได้กล่าวถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์เพื(อรองรับการ
เปลีย( นแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศไว้หลายๆ ด้าน ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้กล่าวถึง
ั
การสนับสนุ นการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดว้ ยการพัฒนาคน แผนแม่บทโครงสร้างพื5นฐานทางปญญา
และแผนกลยุทธ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เห็นว่ากําลังคนเป็ นพืน5 ฐานทีส( าํ คัญของการพัฒนาโครงสร้าง
ั
พืน5 ฐานทางปญญา
และเป็ นสิง( ทีส( าํ คัญลําดับต้นในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
ิ
ิ ) เป้ าหมาย : ในแต่ละแผน/นโยบายระดับชาติ
การพัฒนาเศรษฐกจและอุ
ตสาหกรรม (รวมการบรการ
มีการกล่าวถึงอุตสาหกรรม/บริการ ทีม( ุ่งเน้น หรือให้ความสําคัญ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที(
้
10 ได้ร ะบุ ก ลุ่ ม อุ ต สาหกรรมเปาหมาย
ซึ(ง ควรสนั บ สนุ น การพัฒ นา ต่ อ เชื(อ มห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า อยู่ 3 กลุ่ ม ได้แ ก่
(1) อุตสาหกรรม ICT ทีม( ศี กั ยภาพสูง ได้แก่ แผงวงจรไฟฟา้ ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ วิทยุ/โทรทัศน์ (2) อุตสาหกรรมอื(นทีม( ี
ศักยภาพสูง ได้แก่ ยานยนต์ ปิ โตรเคมี ยาง แฟชัน( อุปกรณ์เครื(องใช้สาํ นักงานและทีอ( ยู่อาศัย (3) อุตสาหกรรมใหม่
ได้แก่ พลังงานชีวภาพ วัสดุชวี ภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และระบุภาคธุรกิจบริการทีค( วรมุ่งเน้น อาทิเช่น บริการ
การท่องเทีย( ว บริการด้านการศึกษา บริการสุขภาพและสปา การค้าส่งและปลีก บริการทางการเงิน บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาพยนตร์ไทย บริการ logistics เป็ นต้น ในขณะทีแ( ผนกลยุทธ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
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เทคโนโลยีได้ให้ความสําคัญกับการบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบั ภาคเศรษฐกิจ เพื(อขับเคลื(อนการพัฒนา
ประเทศ ดังแผนภาพที( 2.2
การแข่งขันทียังยืน

เศรษฐกิจชุมชน
ไก่
ข ้าว

กุ ้ง

มันสําปะหลัง
อาหารสุขภาพ

ตรวจกรองโรค

ซอฟต์แวร์

Biotech

Nanotech

วัสดุการแพทย์

สินค ้า OTOP

วัสดุเคลือบนาโน

มัลติมเี ดีย
แอนิเมชัน

New materials

ยาง เซรามิกส์
พลังงานสะอาด

ิ
คุณภาพชวี ต
ิ /สงแวดล
้อม

ไมโครชิป

กําลังคน
โครงสร ้างพืน
E ฐาน
ความตระหนัก

ICT

missile drugs

สิงแวดล ้อม

อัลลอย

ซิลก
ิ อน

โพลีเมอร์

สังคมเรียนรู ้

ิ
แผนภาพที 2.2 ภาพวทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทีบูรณาการกับระบบเศรษฐกจิ และสังคมไทย
ทีม( า : แผนกลยุทธ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2547-2556)
สําหรับในแผนบริหารราชการแผ่นดิน มีการกล่าวถึงการพัฒนาเพื(อขับเคลื(อนอุตสาหกรรมทีป( ระเทศไทย
มีศกั ยภาพสูงและมีความได้เปรียบ เช่น อาหาร เหล็ก ยานยนต์ ปิ โตรเคมี พลังงาน และอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
ให้เป็ นฐานการผลิตในระดับภูมภิ าคและระดับโลก ในส่วนของกรอบแผนอุดมศึกษา มีการกล่าวถึงการพัฒนา
ภาคอุดมศึกษาให้เชื(อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม ซึง( จะเป็ นการสนับสนุนความเข้มแข็งของประเทศในระยะยาว
การพัฒนาสังคมและชุมชน : รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550 ได้กล่าวถึงการพัฒนา
สังคมและชุมชนโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและบริหารท้องถิ(นด้วยตนเอง ในแผนบริหาร
ั บนั มีนโยบายทีช( ดั เจนในด้านสังคมและคุณภาพชีวติ ทัง5 ด้านการศึกษา
ราชการแผ่นดินและนโยบายรัฐบาลปจจุ
การเรีย นรู้ต ลอดชีวิต คุ ณ ภาพชีวิต แรงงาน พัฒ นาสุข ภาพของประชาชน รวมถึง ฟื5 น ฟู แ ละสืบ สานคุ ณ ค่ า
ั
ความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยทัง5 ทีเ( ป็ นวิถชี วี ติ ประเพณี ค่านิยมทีด( งี าม ภูมปิ ญญาท้
องถิน( ดูแลรักษาแหล่ง
อุทยานประวัตศิ าสตร์ โบราณสถาน พิพธิ ภัณฑ์ต่าง ๆ เพื(อการเรียนรูแ้ ละสร้างสรรค์
ิ
ความมันคงของฐานทรั

พยากรและสงแวดล้
อม : การทํานุ บํารุง รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง( แวดล้อม เป็ นประเด็นทีน( โยบายระดับชาติให้ความสําคัญ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที( 10
้
ั
มีเปาหมายแก้
ปญหาด้
านสิง( แวดล้อมไว้หลายๆ เรื(อง อาทิ การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ รักษาคุณภาพสิง( แวดล้อมให้อยู่ในระดับที(เหมาะสมต่อการดํารงคุณภาพชีวติ และ
ไม่เป็ นภัยคุกคามต่อระบบนิเวศน์ ในแผนบริหารราชการแผ่นดินและนโยบายรัฐบาล มีนโยบายเกีย( วกับการสร้าง
และพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรนํ5า การเตือนภัยจากภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
การวิจยั พัฒนาเทคโนโลยีอนุรกั ษ์พลังงาน
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ิ
การปรับ ปรุง การบรหารจั
ด การ : ในแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที( 10 ให้ค วามสํา คัญ กับการเสริมสร้า ง
ธรรมาภิบ าลในการบริห ารจัด การประเทศ โดยมุ่ ง เน้ น ที(ก ารบริห ารงานอย่ า งโปร่ ง ใสทัง5 ภาครัฐ และเอกชน
รวมถึงให้ป ระชาชนเข้า มามีส่ว นร่ว มในการปฏิรูป กฎหมาย กฎระเบีย บ และขัน5 ตอน กระบวนการเกี(ย วกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื(อสร้างความสมดุลในการจัดสรรประโยชน์จากการพัฒนา ในแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เห็นว่าการปรับระบบบริหารจัดการทีเ( กีย( วข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็ นพืน5 ฐานทีส( าํ คัญทีจ( ะผลักดันให้นโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประสบความสําเร็จได้ ในแผนแม่บท
ั
ั
โครงสร้างพืน5 ฐานทางปญญา
มีการกล่าวถึงการพัฒนากลไก เช่น กฎระเบียบทีเ( อือ5 ต่อกระบวนการจัดการปญญา
ส่วนแผนบริหารราชการแผ่นดินได้ระบุถึงนโยบายด้านการบริหารจัดการทีด( ี โดยให้ความสําคัญกับการกระจาย
อํานาจ การบริหารจัดการระบบราชการ การพัฒนากฎหมายให้ทนั ต่อการเปลี(ยนแปลง และส่งเสริมการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
การพัฒนาโครงสร้างพื9นฐาน/พัฒนาองค์กร/สถาบันเฉพาะทาง : ในหลายๆ แผนได้กล่าวถึง
ยุทธศาสตร์ทเ(ี กีย( วกับโครงสร้างเชิงองค์กร/สถาบัน และ/หรือการบูรณาการการทํางานของหน่ วยงานทีเ( กีย( วข้อง
เช่น แผนกลยุทธ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลักดันให้มหี น่ วยงานกําหนดนโยบายด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีแ ละนวัต กรรม แผนบริหารราชการแผ่น ดิน มีแ ผนงานการตัง5 หน่ ว ยงานที(จ ะมีผ ลต่ อการผลักดัน
นโยบายหลายหน่ วยงาน ได้แก่ จัดตัง5 องค์กรเพื(อการปฏิรูปกฎหมาย และ องค์กรเพื(อการปฏิรูปกระบวนการ
ยุตธิ รรม ตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี5 ยังได้กล่าวถึงการพัฒนาโครงสร้าง
พื5นฐานหลายๆ ด้าน เช่ น กระจายโครงสร้างพื5นฐานด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื(อสารให้ครอบคลุ ม
ทัวประเทศ
(
การพัฒนาทางหลวงเชื(อมโยงการขนส่งต่อเนื(องหลายรูปแบบ เป็ นต้น
สํ า หรั บ แผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื( อ สาร (ICT)นั 5 น นั บ ว่ า เป็ นแผนระดั บ
“แผนประสานงาน” ของแผนและนโยบายระดับชาติ โดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที( 10
กับแผนปฏิบตั งิ านในพืน5 ที( หรือแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกระทรวง ทบวง กรม ดังนัน5 การวางกรอบ
แนวทางการพัฒนาในภาพรวมจึงจําเป็ นต้องคํานึงถึงทิศทางและแนวทางการพัฒนาภายใต้แผนและนโยบาย
ระดับชาติดงั กล่าว เช่น

• การพัฒนาคน/ทุนมนุ ษย์ เป็ นประเด็นทีค( วรพิจารณาให้ความสําคัญ และมุ่งเน้นในแผนแม่บท ICT
ฉบับ นี5 เนื( อ งจากเรื(อ งการพัฒ นาคน เป็ น สิ(ง ที(ห ลายๆ แผนระดับ ชาติต่ า งให้ค วามสํา คัญ และ
ในบริบทของการพัฒนา ICT การพัฒนาคนเป็ นสิง( จําเป็ นสําหรับรองรับการเปลีย( นแปลงเทคโนโลยี
ั
ใหม่ๆ ทีเ( ปลีย( นแปลงอย่างรวดเร็ว และยังเป็ นการวางรากฐานสําหรับโครงสร้างพืน5 ฐานทางปญญา
ของประเทศในระยะยาวด้วย

• การสร้างความเข้ม แข็งของประเทศในระยะยาว จะต้องพิจารณาประเด็นเรื(องสิง( แวดล้อม และ
คุณภาพชีวิตของคนในสังคมเป็ นหลัก ดังนัน5 การกําหนดยุทธศาสตร์ด้าน ICT ที(เกี(ยวข้องกับ
การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หรือส่งเสริมการใช้อย่างสร้างสรรค์ จึงเป็ นสิง( ทีค( วรพิจารณา
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2.3 กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย หรือ IT 2010 ซึ(งคณะรัฐมนตรี
้
ได้เห็นชอบเมื(อวันที( 19 มีนาคม พ.ศ. 2545 ได้กาํ หนดเปาหมายสํ
าคัญสามประการ คือ
1) เพิม( ขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็ นเครื(องมือพัฒนาประเทศ เพื(อยกระดับประเทศไทยให้อยู่
ในกลุ่ มประเทศที(มีศ ักยภาพเป็ นผู้นํา (potential leaders) อันดับต้นๆ โดยใช้ดชั นี ผลสัมฤทธิ t
ทางเทคโนโลยีของสํานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เป็ นเครื(องประเมินวัด
2) เพิม( จํานวนแรงงานความรูข้ องประเทศไทยให้เป็ นร้อยละ 30 ของแรงงานในประเทศทัง5 หมด
3) พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเพิ(มสัดส่วนของมูลค่ าอุ ตสาหกรรมที(เกี(ยวข้องกับการใช้ความรู้
เป็ นพืน5 ฐานให้มมี ลู ค่าถึงร้อยละ 50 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)
้
เพื(อให้บรรลุเปาหมายดั
งกล่าว กรอบนโยบาย IT 2010 ได้กําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาประเทศสู่สงั คม
ั
แห่งภูมปิ ญญาและการเรียนรู้ไว้ 5 ด้าน ได้แก่ e-Industry, e-Commerce, e-Government, e-Education และ
ั ยทีเ( กีย( วข้อง
e-Society โดยสามารถสรุปความเชื(อมโยงระหว่างกลยุทธ์ทงั 5 5 ด้านของนโยบาย IT 2010 และปจจั
กับทุกกลยุทธ์ ได้แก่ นวัตกรรม ความรู้ การวิจ ยั และพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาคน และ
ั ย
โครงสร้างพื5นฐานด้า นโทรคมนาคม ซึ(ง หากได้มีก ารพัฒ นาตามกลยุท ธ์ 5 ด้าน โดยพัฒ นาฐานที(เ ป็ นปจจั
เชื(อมโยงไปพร้อมกัน ก็จะนําไปสู่การพัฒนาทีย( งยื
ั ( น โดยกลยุทธ์ e-Industry และ e-Commerce จะเน้นไปทีก( าร
พัฒ นาภาคเศรษฐกิจ ในขณะที(ก ลยุ ท ธ์ e-Education และ e-Society เน้ น ที(ก ารพัฒ นาภาคสัง คม
ส่ว น e-Government
ก็คือระบบบริห ารจัด การของภาครัฐ ซึ(ง จะต้อ งมีการปรับ ปรุง ให้ส ามารถใช้ ICT
เป็ นเครื(องมือสําคัญในการบริหารและบริการประชาชน (แผนภาพที( 2.3) ซึง( ยุทธศาสตร์ดงั กล่าวข้างต้น จะมีส่วน
ช่วยให้คนไทยรอบรูเ้ ท่าทันโลก เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และมีระบบบริหารจัดการประเทศทีม( ธี รรมาภิบาล
้
ตามเปาหมายที
ร( ะบุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที( 10 อีกด้วย

่
แผนภาพที 2.3 ความเชือมโยงระหวางกลยุ
ทธ์การพัฒนากับปัจจัยทีเชือมโยง (นวัตกรรม ความรู้
สารสนเทศ การพัฒนาคน และโครงสร้างพืน9 ฐานด้านโทรคมนาคม)
ทีม( า : นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย, เมษายน 2545.
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ิ
2.4 การประเมนสถานภาพการพั
ฒนาตามกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2544-2553
จากรายงานการประเมินสถานภาพการพัฒนากรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ พ.ศ. 25444
้
2553 ของประเทศไทย (IT 2010) สามารถสรุปสถานภาพของการดําเนินงานตามเปาหมายของนโยบาย
IT 2010
ได้ดงั นี5
1) การเพิม( ขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศโดยใช้เทคโนโลยีเป็ นเครื(องมือ ผลจากการประเมิน
5
พบว่าในปี พ.ศ. 2548 ประเทศไทย มีค่าดัชนีผลสัมฤทธิทt างเทคโนโลยี (Technology Achievement Index: TAI)
อยู่ท(ี 0.3445 ซึง( อาจถูกจัดอยู่ในกลุ่มทีม( ศี กั ยภาพในการเป็ นผูน้ ํา (potential leader) ซึ(งมีค่า TAI อยู่ระหว่าง
้
0.35-0.49 ตามเปาหมายที
(กําหนดไว้ อย่างไรก็ตาม เนื(อ งจากค่า TAI ที(ไ ด้ยงั อยู่ใ นระดับ เริ(ม ต้นของกลุ่ ม
จึงจําเป็ นต้องมีการพัฒนาในเรื(องนี5อย่างต่อเนื(อง
2) การพัฒนาแรงงานความรู้ของประเทศไทย ผลจากการประเมินพบว่าในปี พ.ศ. 2549 แรงงานส่วน
ใหญ่ของประเทศประมาณร้อยละ 78.9 ยังคงอยู่ในภาคการเกษตร การประมง พนักงานบริการ อาชีพพื5นฐาน
ต่างๆ ในการขายและให้บริการ โดยยังมีแรงงานความรู้ (Knowledge workers) เพียงร้อยละ 21.1 จากอาชีพ
ผูบ้ ญ
ั ญัตกิ ฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผูจ้ ดั การ ผูป้ ระกอบอาชีพด้านเทคนิค และผูป้ ฏิบตั งิ านทีม( ฝี ี มอื ดังนัน5
ในช่วงระยะเวลาทีเ( หลือของการดําเนินงานตามกรอบ IT 2010 จึงมีความจําเป็ นทีจ( ะต้องส่งเสริมให้เกิดแรงงาน
้
ความรูเ้ พื(อให้ได้ตามเปาหมาย
ทีก( าํ หนดคือร้อยละ 30
3) การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเพิม( สัดส่วนของมูลค่าอุตสาหกรรมที(เกีย( วข้องกับการใช้ความรู้
เป็ นพืน5 ฐาน (Knowledge-based industries) ผลจากการประเมินพบว่าในปี พ.ศ. 2549 สัดส่วนของอุตสาหกรรม
ฐานความรู้ต่อ GDP มีประมาณร้อยละ 25.12 ดังนัน5 ในช่ วงระยะเวลาที(เหลือจึงต้องเร่งสร้างมูลค่าเพิ(มให้
อุตสาหกรรมฐานความรูเ้ ติบโตในอัตราทีส( งู ขึน5 อย่างต่อเนื(อง
่
2.5 แผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสารของประเทศไทย ฉบับที 1 (พ.ศ. 2545-2549)
แผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื(อสารของประเทศไทย ฉบับที( 1 ถูกจัดทําขึน5 เพื(อ
ถ่ายทอดกรอบนโยบาย IT 2010 ไปสู่แผนกลยุทธ์ สําหรับช่วง 5 ปี แรก โดยมีการกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
้
วัตถุประสงค์หลัก กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการ โดยมีเปาหมายที
ส( าํ คัญทีก( าํ หนดไว้ในแผนแม่บทฯ ดังนี5
1) พัฒนา/ยกระดับทางเศรษฐกิจของประเทศโดยใช้ ICT
2) ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ICT ของประเทศ
3) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเพิม( การประยุกต์ใช้ ICT ในด้านการศึกษา และฝึกอบรม
4) สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในชนบทเพื(อการพัฒนาประเทศทีย( งยื
ั( น
้
เพื(อ ให้บ รรลุ ซ(ึง เปาหมายของการพั
ฒ นาเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื(อ สารอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
แผนแม่บท ICT ฉบับที( 1 ได้กําหนดยุทธศาสตร์หลักไว้ 7 ด้าน ได้แก่ 1) พัฒนาอุตสาหกรรม ICT 2) ยกระดับ
คุณภาพชีวติ ของคนไทยและสังคมไทย 3) ปฏิรูปและสร้างศักยภาพการวิจยั และพัฒนาด้าน ICT 4) ยกระดับ
พืน5 ฐานสังคมไทยเพื(อการแข่งขันในอนาคต 5) พัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการเพื(อมุ่งขยายตลาดต่างประเทศ
4

รายงานสถานภาพการพัฒนากรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย (IT2010) อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข
โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร, มิถุนายน 2551.
5
ดัชนีผลสัมฤทธิทt างเทคโนโลยี (Technology achievement index : TAI Value) โดยสํานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)
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6) ส่งเสริมผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมใช้ ICT และ 7) ใช้ ICT ในการบริหารและบริการของภาครัฐ
โดยมีการจัดลําดับความสําคัญของยุทธศาสตร์ต่างๆ เพื(อแปลงเป็ นแผนงานและโครงการที(มคี วามเป็ นไปได้ใน
ภาคปฏิบตั ิ ในส่วนของลําดับขัน5 ตอนการดําเนินงาน แผนแม่บท ICT ฉบับที( 1 ได้เสนอให้เริม( แผนงานต่างๆ
จากยุทธศาสตร์ท(สี ร้างผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจได้ก่อน ได้แก่ การสร้างศักยภาพและเพิม( ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน (ยุทธศาสตร์ท(ี 1 และ 3) และการสร้างผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจใหม่ (ยุทธศาสตร์ท(ี 5 และ 6) และขยายผล
ทีไ( ด้เพื(อให้เกิดผลลัพธ์ในภาคเศรษฐกิจอื(นโดยทัวไป
( ดังแสดงใน รูปที( 2.4

่ ทธศาสตร์ ผลลัพธ์ทีประสงค์ และ
แผนภาพที 2.4 ความสัมพันธ์ระหวางยุ
ิ
ลําดับของการดําเนนการตามยุ
ทธศาสตร์
ทีม( า : แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ( สารของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549, กันยายน 2545.
ิ
ิ
่
2.6 การประเมนผลการดํ
าเนนงานตามแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร ฉบับที 1
6
จากการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแม่บท ICT ฉบับที( 1 โดยกระทรวง ICT สามารถสรุปผลทีไ( ด้
้
เปรียบเทียบกับเปาหมายที
ก( าํ หนดไว้ ดังนี5
ยุทธศาสตร์ที  1: การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ( สาร เพื(อให้เป็ นผูน้ ําในภูมภิ าค
เน้ นการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โดยผลการประเมินพบว่ า การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์น5ี
้
้
บรรลุผลตามเปาหมายที
(กําหนดไว้เพียงร้อยละ 20 ของจํานวนเปาหมายทั
ง5 หมด ในการนี5 ถึงแม้ว่าภาคเอกชน
ั
จะมีบทบาทมากทีส( ดุ ในการกระตุ้นการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แต่การพัฒนาอุตสาหกรรมก็ประสบปญหา
ั
และอุปสรรคอีกมาก เช่น ภาครัฐขาดการสนับสนุ นด้านข้อมูลและขาดการจัดการด้านทรัพย์สนิ ทางปญญาอย่
าง
เป็ นรูปธรรม พฤติกรรมผู้บริโ ภคไทยนิยมซอฟต์แวร์ต่างประเทศ ปญั หาการขาดแคลนบุคลากรที(มีคุณภาพ
ั การละเมิดลิขสิทธิซt อฟต์แวร์ที(ทําให้ผู้ประกอบการไม่อยาก
ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรม และปญหา
ลงทุนเพราะไม่คุม้ กับค่าใช้จ่าย เป็ นต้น
6

รายงานผลการประเมินแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื(อสารของประเทศไทยฉบับที( 1 พ.ศ. 2545-2549 ซึง( อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข
โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร, มิถุนายน 2551.
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ยุทธศาสตร์ที  2: การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื(อสาร เพื(อยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนไทยและสังคมไทย
เน้นการพัฒนา ICT โดยให้กระจายเข้าถึงทุกกลุ่มคนในสังคมไทย เพื(อให้ ICT เป็ นตัวช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวติ ของคนไทยและสังคมไทย โดยผลการประเมินพบว่าการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์น5ีบรรลุผลตาม
้
้
เปาหมายที
(กําหนดไว้ร้อยละ 55.56 ของจํานวนเปาหมายทั
ง5 หมด ซึ(งภาครัฐจะมีบทบาทมากในด้านการใช้
งบประมาณในด้า นต่ า งๆ ที(จ ะให้ป ระชาชนทุ ก กลุ่ ม สามารถเข้า ถึง ICT เช่ น การพัฒ นาคุ ณ ภาพของครู
การสร้างโอกาสให้กบั ผูด้ อ้ ยโอกาส และการตัง5 ศูนย์สารสนเทศชุมชน เป็ นต้น
ยุทธศาสตร์ที  3: การปฏิรปู และสร้างศักยภาพการวิจยั และพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ( สาร
้
มีเปาหมายหลั
กในการมุ่งสร้างศักยภาพทางการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ของประเทศไทย
้
โดยผลการประเมิน พบว่ า การดํา เนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์น5ี บ รรลุ ผ ลตามเปาหมายที
(กํา หนดไว้ ร้อ ยละ 25
้
ของจํานวนเปาหมายทัง5 หมด โดยภาครัฐมีบทบาทอย่างมากในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ด้านการวิจยั ไม่ว่าจะเป็ นการผลิตบุคลากร สนับสนุนงบประมาณ และการดําเนินงานในโครงการต่างๆ เป็ นต้น
ยุทธศาสตร์ที  4: การยกระดับศักยภาพพืน5 ฐานของสังคมไทยเพื(อการแข่งขันในอนาคต
เน้นการพัฒนาบุคลากรไทยให้มศี กั ยภาพ เพื(อทีจ( ะสามารถแข่งขันได้อนาคต โดยผลการประเมินพบว่า
้
้
การดํา เนิ น งานตามยุ ทธศาสตร์น5ี บ รรลุเ ปาหมายตามที
(กํา หนดไว้ ร้อยละ 33 ของจํา นวนเปาหมายทั
ง5 หมด
ซึง( ภาครัฐจะมีบทบาทในด้านการส่งเสริมให้ผทู้ จ(ี ะสําเร็จการศึกษาในทุกระดับสามารถใช้ความรูด้ า้ น ICTได้อย่างดี
ส่วนภาคเอกชนจะมีบทบาทมากในการพัฒนาบุคลากรในระดับแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที  5: การพัฒนาศักยภาพของผูป้ ระกอบการ เพื(อมุ่งขยายตลาดต่างประเทศ
เน้ นการเร่งส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีความรู้และประสบการณ์ ด้านการบริหารและเทคโนโลยีสมัยใหม่
เพื(อปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้าและการตลาด โดยผลการประเมินพบว่า การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์น5ีบรรลุ
้
เปาหมายตามที
กํ( าหนดไว้ ซึ(งภาคเอกชนมีบทบาทอย่างมากในการดําเนินงานด้านต่างๆ เช่น การจ้างแรงงานที(มี
ความรู้ การใช้ ICT มาช่วยในการผลิตและการดําเนินงานของภาคเอกชน เป็ นต้น อาจถือได้ว่า การขับเคลื(อน
ดังกล่าวมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที  6: การส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื(อสาร
เน้นการกระตุ้นให้ผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ใช้ ICT เพื(อพัฒนาธุรกิจและเพิม(
ขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ(งด้านการจัดการ การบริหารการผลิต และการเชื(อมโยงกับ
้
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยผลการประเมินพบว่า การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์น5ีบรรลุเปาหมายตามที
กํ( าหนด
้
ไว้ร้อยละ 66.67 ของจํานวนเปาหมายทั
ง5 หมด โดยภาคเอกชนจะมีบทบาทอย่างมาก ซึ(งผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อมทางด้านการก่อสร้างและด้านการผลิตที(นํา ICT ไปใช้ในการบริหารจัดการภายในกิจการ
รวมทัง5 นําไปใช้ในภารกิจหลักขององค์กรมากทีส( ดุ
ยุ ทธศาสตร์ที  7: การนํ าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื(อสารมาใช้ประโยชน์ ในการบริหารและการให้บริการ
ของภาครัฐ
เน้นให้รฐั จัดตัง5 องค์กรกลางระดับชาติร่วมรับผิดชอบการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ ICT ในภาครัฐ เพื(อให้
เกิดการบูรณาการและเอกภาพในระบบข้อมูล การวางแผน การประสานงาน การจัดสรรงบประมาณ และการจัดซือ5
จัดจ้างทีโ( ปร่งใส ให้ตรงความต้องการและลดการซํ5าซ้อนในการลงทุน เพื(อให้ภาครัฐสามารถรวบรวม แลกเปลีย( น
และใช้ข้อ มูล ร่ว มกัน ได้ ด้ว ยมาตรฐานเปิ ดและมีระบบที(มีค วามมันคงสู
(
งสํา หรับการบริห ารของภาครัฐ และ
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การให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลการประเมินพบว่า การดําเนินการตามยุทธศาสตร์น5ีบรรลุ
้
้
เปาหมายตามที
(กําหนดไว้รอ้ ยละ 44.44 ของจํานวนเปาหมายทั
ง5 หมด ซึ(งภาครัฐจะมีบทบาทอย่างมากในการ
ผลักดัน แต่ยงั มีอุปสรรคหลายด้าน เช่น ระเบียบ กฎหมาย และนโยบายของภาครัฐ ที(ยงั ไม่เอือ5 ต่อการพัฒนา
ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ( สารของประเทศ
2.7 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารภายใต้แผนเฉพาะด้านอืนๆ ทีเกียวข้อง
นอกเหนือจากกรอบนโยบาย IT 2010 และแผนแม่บท ICT ฉบับที( 1 แล้ว หน่วยงานทีเ( กีย( วข้องกับการ
พัฒนา ICT ของประเทศ ได้มกี ารจัดทําแผนต่างๆ เพื(อขับเคลื(อนการพัฒนา ICT ของประเทศอย่างเป็ นรูปธรรม
ใน 2 ลักษณะ คือ การพัฒนา ICT โดยตรง และการนํา ICT ไปใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆ (ตารางที( 2.1)
ิ
ตาราง 2.1 ทศทางการพั
ฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารทีปรากฎในกรอบนโยบาย/แผนระดับชาติ 7
พัฒนา
คน/
การศึกษา
กรอบนโยบาย IT 2010

×

แผนแม่บท ICT ฉบับที( 1

×

เพิม( ขีด
ความสามารถใน
การแข่งขัน
ของประเทศ

พัฒนา
อุตสาหกรรม
ICT

การปรับปรุง
การบริหาร
จัดการ

×

×

×

แผนทิศทางการพัฒนา
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
แผนแม่บทกิจการ
โทรคมนาคม ฉบับที( 2
แผนแม่บทการวิจยั ฯ

×

แผนแม่บทคลื(นความถี(

×

แผนแม่บทความมันคงฯ
(

×

กรอบนโยบาย IPv6

×

แผนส่งเสริมอุตสาหกรรม
ICT
แผนแม่บทการพัฒนา
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

×

×

×

×

×

×

พัฒนา
โครงสร้าง
พืน5 ฐาน

การวิจยั และ
พัฒนา

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×
×
×

รักษา
สิง( แวดล้อม

×
×

×

×

×

×

×

×

×

×

จากการวิเคราะห์ทศิ ทางการพัฒนา ICT ทีป( รากฏในกรอบนโยบาย/แผนเฉพาะด้านอื(นๆ ที(เกี(ยวข้อง
จํานวน 10 แผน พบว่า ทุกแผนมีจุดร่วมคือต้องการเห็นประเทศไทยพัฒนาและใช้ ICT เป็ นกลจักรสําคัญทีช( ่วย
7

นโยบาย/ แผนทีน( ํามาศึกษา ได้แก่ 1) กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย ระยะ พ.ศ. 2544-2553 (IT 2010) 2) แผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื(อสารของประเทศไทย (ฉบับที( 1) พ.ศ 2545-2549 3) แผนทิศทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (พ.ศ.25482550) 4) แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมฉบับที( 2 (พ.ศ. 2551-2553) 5) แผนแม่บทการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมและเครือข่ายของประเทศไทย พ.ศ.2548-2552 6) แผนแม่บทการบริหารคลื(นความถี( 7) แผนแม่บทความมันคงปลอดภั
(
ยด้านไอซี
ที (พ.ศ.2550-2553) 8) กรอบนโยบาย IPv6 (พ.ศ.2550-2553) 9) (ร่าง) แผนส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ของประเทศไทย (พ.ศ.25512554) 10) แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทย

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สาร (ฉบับที  2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556
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ขับเคลื(อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสูส่ งั คมและเศรษฐกิจฐานความรู้ โดยยุทธศาสตร์ทท(ี ุกแผน
ให้ความสําคัญ คือการพัฒนาคน/การศึกษา และพัฒนาอุตสาหกรรม ICT และที(สาํ คัญไม่ยงิ( หย่อนไปกว่าทัง5 2
ประเด็นดังกล่าวคือ การพัฒนาความสามารถและศักยภาพด้านการวิจ ยั และพัฒนา ทัง5 นี5 เพื(อให้ประเทศไทย
สามารถพัฒนาได้อย่างยังยื
( น ลดการพึง( พาเทคโนโลยีจากต่างประเทศในระยะยาวต่อไป

บทที 3

สถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารของประเทศไทย
3.1 ภาพรวมลําดับของประเทศไทยในดัชนี ต่างๆ
ลํา ดับ ของประเทศไทยด้า นการพัฒ นาเทคโนโลยีสอื สารในเวทีโ ลกโดยภาพรวมนัน" จัดอยู่ใ นระดับ
ปานกลาง แต่เมือเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศอืนในทวีปเอเชีย จํานวน 6 ประเทศ ซึงได้แก่ ญีปุ่น
เกาหลีใต้ ใต้หวัน อินเดีย สิงคโปร์ และ มาเลเซีย พบว่า อินเดียเป็ นเพียงประเทศเดียวในกลุ่มประเทศทีเ ลือกมา
ทําการศึกษาทีม รี ะดับการพัฒนาด้าน ICT ทีด อ้ ยกว่าประเทศไทย ในขณะทีป ระเทศเพือนบ้านอย่างสิงคโปร์และ
มาเลเซีย มีอนั ดับการพัฒนา ICT ทีส งู กว่าประเทศไทยในทุกๆ ดัชนี
ิ ยบเทียบ
ตารางที 3.1 สรุปอันดับการพัฒนา ICT ของประเทศไทยเชงเปรี

ดัชนี/
ประเทศ
ไทย
ญีป ุน่
เกาหลีใต้
ไต้หวัน
อินเดีย
สิงคโปร์
มาเลเซีย

World
Competitiveness
Scoreboard
ปี 2550
(55 ประเทศ)
33
24
29
18
27
2
23

Networked
Digital
E
e-Readiness
IT Industry
Readiness Opportunity
Government
Ranking
Benchmarking
Index
Readiness
Index
ปี 2551
ปี 2550
ปี 2550-2551 ปี 2548-2549
ปี 2551
(70 ประเทศ)
(64 ประเทศ)
(127 ประเทศ) (181 ประเทศ)
(192 ประเทศ)
40
82
47
64
41
19
2
18
11
2
9
1
15
6
3
17
7
19
NA
6
50
124
54
113
46
5
5
6
23
11
26
57
34
34
36

ทีม า : World competitiveness Scoreboard – IMD, Networked Readiness Index – WEF, Digital Opportunity Index – ITU,
e-Readiness Ranking – EIU, E Government Readiness- UN, IT Industry Benchmarking - BSA

ั ยสําคัญทีฉ ุดรัง" อันดับการพัฒนา ICT ของประเทศไทยในทุกๆ ดัชนี คือ ความพร้อมด้านโครงสร้าง
ปจจั
1
พืน" ฐานสารสนเทศและการสือสาร ซึงยังมีไม่เพียงพอและยังแพร่กระจายไม่ทวถึ
ั  ง ทําให้การพัฒนาและการใช้
ประโยชน์ของ ICT เพือต่อยอดองค์ความรู้ การพัฒนาธุรกิจ การให้บริการของภาครัฐ ยังไม่มปี ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเท่าทีค วร ดังนัน" การพัฒนาโครงสร้างพืน" ฐานด้าน ICT จึงเป็ นประเด็นสําคัญประการหนึงทีแ ผนแม่บท
ั
ICT ฉบับที 2 ต้องพิจารณาแก้ไขปญหา

1

ความพร้อมด้านโครงสร้างพืน" ฐานสารสนเทศและการสือสาร มีองค์ประกอบ เช่น การแพร่กระจายของคอมพิวเตอร์ คูส่ ายโทรศัพท์พน"ื ฐาน และ
โทรศัพท์เคลือนที เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (broadband penetration) ความสามารถในการจ่ายได้ของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
(broadband affordability) เป็ นต้น รายละเอียดเพิม เติมปรากฏในภาคผนวก

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สาร (ฉบับที  2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556
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ในส่วนของสถานภาพการพัฒนาด้านบุคลากร ดัชนีช"วี ดั โดยส่วนใหญ่ไม่ได้มองเป็ นองค์ประกอบใหญ่
แต่เป็ นตัวชีว" ดั ตัวหนึงทีก ระจัดกระจายในหัวข้อต่างๆ เช่น ใน NRI ข้อมูลเกีย วกับบุคลากรจะเป็ นส่วนหนึงของ
ดัชนีย่อย ด้านสภาพแวดล้อมทางด้านการตลาด (จํานวนนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร, จํานวนผูเ้ ข้าศึกษาต่อใน
ั
ระดับอุดมศึกษา) ดัชนีย่อยด้านความพร้อมของปจเจกบุ
คคล และของธุรกิจ (คุณภาพของการศึกษาทางด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์คุณภาพของระบบการศึกษาและโรงเรียนของรัฐ ระดับการฝึ กอบรมของบุคลากร
คุณภาพการศึกษาทางด้านการบริหารจัดการ) ดังนัน" การวิเคราะห์สถานภาพทางด้านบุคลากรโดยกลไกของดัชนี
ชีว" ดั อาจไม่เหมาะสมนัก
บทบาทของภาครั ฐ โดยการกํ า หนดนโยบายและทิ ศ ทางการพั ฒ นาของภาครั ฐ ที ช ั ด เจน
เป็ นสภาพแวดล้อมทีส าํ คัญประการหนึงของดัชนีชว"ี ดั ทีศ กึ ษา ทัง" ในส่วนของ Competitiveness Scoreboard, NRI,
e-Readiness และ ICT Benchmarking โดยตัวอย่างขององค์ประกอบของดัชนีทสี ะท้อนประเด็นเกีย วกับบทบาท
ของภาครัฐ ได้แก่ ฐานะการคลัง นโยบายการคลัง กรอบการบริหารด้านสถาบัน กฏหมายธุรกิจ กรอบการบริหาร
ั ยทีส ะท้อนถึงประสิทธิภาพของภาครัฐ ทีป รากฏใน World Competitiveness Scoreboard,
ด้านสังคม ซึง เป็ นปจจั
กฏหมาย/กฏระเบีย บข้ อ บัง คับ ที ส่ ง ผลต่ อ การทํ า ธุ ร กิ จ /สภาพแวดล้ อ มของตลาด ระดับ และผลกระทบ
ของการจัดเก็บภาษี การให้ความสําคัญทางด้าน ICT ของภาครัฐ เงินสนับสนุ นในการทําวิจยั และพัฒนาจาก
ภาครัฐการจัดซื"อ จัดหาเทคโนโลยีของภาครัฐ และความสําเร็จ ของภาครัฐในการส่งเสริม ICT ทีป รากฏใน
Networked Readiness อย่างไรก็ตามองค์ประกอบของดัชนีชว"ี ดั ดังกล่าว ในส่วนทีเ กีย วกับบทบาทของภาครัฐ
ั
ไม่สามารถสะท้อนปญหาเชิ
งลึกหลายๆ ด้าน เช่น การบริหารจัดการเพือให้นโยบาย/ทิศทางการพัฒนาทีก ําหนด
ั
นัน" ถูกแปลงไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างแท้จริง หรือความซํ"าซ้อนของงบประมาณ/การบริหารจัดการ ซึง เป็ นปญหาสํ
าคัญ
ทีป ระเทศไทยเผชิญมาเป็ นเวลานาน
สภาพแวดล้อมทีป ระเทศไทยได้รบั การจัดอันดับอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มของสภาพแวดล้อม
ในการทํ า ธุ ร กิจ หรือ สภาวะทางเศรษฐกิจ โดยรวม ดัง จะเห็น ได้ จ าก ในปี 2550
อัน ดับ การพัฒ นาใน
Competitiveness Scoreboard โดยรวม และในส่วนของโครงสร้างพืน" ฐานสารสนเทศและการสือสารของประเทศ
ไทยอยู่ทลี าํ ดับ 28 และ 48 ตามลําดับ แต่สาํ หรับสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที 15 ซึง สูงกว่า
ไต้หวัน ญีป ุน่ และเกาหลีใต้ นอกจากนี" ในการจัดอันดับของ e-Readiness ประเทศไทยได้รบั คะแนนสูงสุดในส่วน
ของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (6.99/10) ทัง" นี" การประเมินวัดสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีองค์ประกอบของตัวชีว" ดั
เช่น ความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ เสถียรภาพทางการเมือง ระบบการจัดเก็บภาษี และนโยบายการค้า
3.2 สถานภาพการพัฒนาบุคลากร
3.2.1

สถานภาพบุคลากรทีทาํ งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร

จํ า นวนบุ ค ลากรด้ า นเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสือ สาร (ICT) มีก ารเติบ โตอย่ า งต่ อ เนื อ ง
ั บนั ประเทศไทยมีผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถด้านนี"มากขึน" ทัง" ในภาครัฐและ
ตามการเติบโตของการใช้ ICT โดยปจจุ
เอกชน และมีผูจ้ บการศึกษาทีเ กีย วข้อง ทัง" ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาจํานวนไม่น้อย แต่ประเทศไทยก็ยงั
ขาดแคลนบุคลากรด้าน ICT อีกมาก ทัง" ในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง บุคลากรทีม ที กั ษะสูง หรือ
ทักษะเฉพาะด้านต่างๆ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สาร (ฉบับที  2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556
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จากการศึกษาสถานภาพบุคลากรด้าน ICT ของประเทศไทยพบว่า บุคลากร ICT ส่วนใหญ่ประมาณ
ร้อยละ 70 อยู่ในกลุ่มทักษะตํา หากเทียบตามกลุ่มตําแหน่งแล้ว ในปี 2550 บุคลากรด้าน ICT ของประเทศไทย
ใน 18 อาชีพ/ตําแหน่ ง กลุ่มทีมจี ํานวนมากทีสุดคือผู้ปฏิบตั ิงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ (System Operator)
คิดเป็ นร้อยละ 45.83 ของบุคลากรกลุ่มนี"ทงั " หมด รองลงมาเป็ น ช่างเทคนิคระบบคอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 8.29)
และ โปรแกรมเมอร์ (ร้อยละ 6.74) ในขณะทีก ลุ่มผูเ้ ชียวชาญเฉพาะด้านต่างๆ จะเป็ นกลุ่มทีม จี ํานวนน้อยทีส ุด
(ร้อยละ 0.48-1.59 ขึน" กับประเภทความเชีย วชาญ)
ตารางที 3.2 จํานวนบุคลากรด้าน ICT ของประเทศไทย ปี 2550
กลุม่ อาชีพ/ตําแหนง่
จํานวน
ร้อยละ
System Operator
95,199
45.83
Others
44,278
21.32
System Technician
17,219
8.29
Programmer
13,993
6.74
Computer Trainer
3,634
1.75
System Manager
3,595
1.73
Data Communication Specialist
3,296
1.59
Database Specialist
3,263
1.57
Application Software Specialist
2,962
1.43
System Analyst & Designer
2,873
1.38
IT Security Specialist
2,871
1.38
CAD & CAM Specialist
2,865
1.38
Software Engineer
2,721
1.31
CIO
2,473
1.19
Project Manager
2,121
1.02
Web Master
1,723
0.83
IT Quality Assurance Specialist
1,622
0.78
Multimedia Software Specialist
993
0.48
จํานวนทัง" หมด
207,701
100
ทีม า: กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สาร, 2550.

ในส่วนของความต้องการบุคลากร มีงานศึกษาออกมาหลายชิ"นทีชไ"ี ปในทิศทางเดียวกันว่า ประเทศไทย
ยังคงมีความต้องการบุคลากรด้าน ICT อีกเป็ นจํานวนมาก ตัวอย่างเช่น ในกลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในปี 2552
คาดว่าอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์มคี วามต้องการบุคลากรด้านเทคนิคซึง ถือเป็ นกลุ่มทักษะสูงอีกประมาณ 6,000 คน2
โดยตําแหน่ งทีต ้องการ 3 ลําดับแรก คือ 1) Programmer/Software Developer 2) Software Engineer/Software
3
Analyst & Design และ 3) Database Administrator สําหรับในด้านอืนๆ เช่น ฮาร์ดแวร์ ก็มคี วามต้องการอีก
ไม่น้อยเช่นเดียวกัน โดยคาดว่าจะมีความต้องการเฉลีย กว่าปี ละ 2 หมืนคน
2 ทีม า: “โครงการศึกษาศักยภาพตลาดซอฟต์แวร์” ปี 2550, ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. 2551
3 ทีม า: รายงานฉบับสมบูรณ์ “กลไกการยกระดับศักยภาพของบุคลากรในคลัสเตอร์ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ”. ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ. 2550
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สําหรับประเด็นค่าตอบแทนนัน" อาจกล่าวได้เป็ นสองทางว่า ในขณะทีค ่าแรงของบุคลากรในประเทศไทย
ยังคงตําอยู่เมือเทียบกับค่าแรงของประเทศผูน้ ําทางด้าน ICT ซึง ทําให้สามารถดึงดูดการลงทุนและการรับงาน
จากประเทศเหล่านี"ได้ ค่าแรงของประเทศไทยก็สงู กว่าหลายประเทศในแถบเอเชีย เช่น จีน อินเดีย และเวียดนาม
ซึง กําลังพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในประเทศอย่างรวดเร็วและต่อเนืองเช่นกัน
อีกประเด็นหนึงทีน ่าสนใจคือ แม้ในประเทศไทยกลุ่มวิชาชีพทีเ กีย วข้องกับ ICT ถือเป็ นงานทีก าํ ลังเติบโต
และมีผู้สนใจเข้ารับการศึกษาในระบบสามัญทางด้านนี"เพิม ขึน" เรือยๆ โดยในปี 2548 ผู้จบการศึกษาด้าน IT
ั
ทัง" หมดในระดับอุดมศึกษามีจาํ นวน 19,735 คน4 แต่กย็ งั มีปญหาด้
านคุณภาพของการศึกษา ในด้าน ICT ซึง จาก
กระบวนการระดมความคิดเห็นเพือจัดทําแผนแม่บทฯ ฉบับนี" ผู้ประกอบการหลายรายมีความเห็นว่าหลักสูตร
ั บนั ยังไม่ทนั ต่ อการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ทําให้
ด้าน ICT ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในปจจุ
ผู้ประกอบการต้องรับภาระต่ อยอดความรู้เพือให้แรงงานเหล่านี" สามารถทํา งานตามทีต้อ งการได้ นอกจากนี"
ประเทศไทยยัง ไม่ ไ ด้มีก ารสนั บ สนุ น ระบบการสอบประกาศนี ย บัต รความรู้แ ละทัก ษะเฉพาะทางด้า น ICT
(certification exam) อย่างเด่นชัด จึงประมาณได้ว่าคุณภาพของการศึกษานอกระบบสําหรับบุคลากร ICT
ของไทยก็อาจยังไม่ได้มาตรฐานเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม แม้สถานภาพบุคลากรด้าน ICT ของไทยในภาพรวมจะดูเป็ นจุดอ่อนมากกว่าเป็ นจุดแข็ง
บุคลากร ICT ไทยถือว่ามีศกั ยภาพมากในด้าน การผลิตซอฟแวร์ แอนิเมชัน และสือบันเทิงดิจทิ ลั ต่างๆ โดยทีมี
ั ยเชิงบวกต่างๆ ดังนี" 1) บริษทั ผูผ้ ลิตแอนิเมชันหลายแห่
ปจจั

งได้รบั ความเชือถือในระดับสากลและได้รบั การว่าจ้าง
จากต่างประเทศ 2) บุคลากรไทยในสาขานี"ได้รบั รางวัลในเวทีการแข่งขันระดับโลก 3) มีการกําเนิดขึน" ของ
ภาพยนตร์แอนิเมชันเรื
 อง ก้านกล้วย 4) มูลค่าตลาดเติบโตขึน" อย่างต่อเนือง และ 5) ประเทศไทยมีความได้เปรียบ
ในเรืองความคิดสร้างสรรค์ งานประณีตศิลป์ และ สุนทรียศาสตร์5
3.2.2

สถานภาพการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารของประชาชนทัวไป


ในช่วงหลายปี ทผี ่านมา พบว่าจํานวนประชากรผูใ้ ช้ ICT ในประเทศเติบโตอย่างต่อเนือง และไม่สามารถ
ปฏิเสธได้ว่าเทคโนโลยีมผี ลต่อการขับเคลือนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการนํ ามาใช้เพือยกระดับ
คุณภาพชีวติ ของคนไทย การขยายตัวของการใช้ของประชาชนทัวไป
 จึงเป็ นสิง สําคัญทีร ฐั และผูม้ สี ่วนเกีย วข้อง
ั บนั นัน" สถานภาพการมีการใช้ของคนไทยยังอยู่ในระดับตํา มีประชาชนเพียงร้อยละ
ควรช่วยกันผลักดัน ในปจจุ
15.5 ทีส ามารถเข้าถึงและใช้อนิ เทอร์เน็ต6 รูปแบบของการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของคนไทยส่วนใหญ่
ยังเป็ นโทรทัศน์ และวิทยุ และยังมีความแตกต่างกันมากระหว่างการใช้ในเมืองและภูมภิ าค ดังทีจ ะได้กล่าวต่อไป
ในเรืองของ การพัฒนาและการแพร่กระจายโครงสร้างพืน" ฐานสารสนเทศของประเทศไทยในหัวข้อ 3.3 ทัง" นี"กลุ่ม
คนทีมีแ นวโน้ ม จะมีโ อกาสในการเข้า ถึ ง เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสือ สารน้ อ ยกว่ า กลุ่ ม อืน ๆ ได้ แ ก่
กลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาส หรือกลุ่มคนชายขอบ เนืองจากช่องว่างทางการเข้าถึง ICT ทีข ยายกว้างขึน" กลุ่มนี"ครอบคลุมถึง
1. ประชาชนทีอาศัยอยู่ในพื"นทีห ่างไกลซึง มีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาสามัญทีม คี ุณภาพ และความรู้/
ข้อมูลนอกระบบการศึกษาน้อยกว่าผูท้ อี าศัยในเขตเมืองมาก
4 ทีม า: “IT Human Resources in Thailand” ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2550
5
ทีม า: Thai Digital Content White Paper, สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ 2550
6
ทีม า: การสํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร (ครัวเรือน) 2550, สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ 2551
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2. กลุ่มคนด้อยโอกาสต่างๆ เช่น ผูพ้ กิ ารด้านต่างๆ ซึง แม้จะมีการช่วยเหลือกลุ่มคนด้อยโอกาสดังกล่าวผ่าน
โครงการต่างๆ ทัง" ของภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรเอกชนไม่มุ่งผลกําไรบ้างแล้ว เช่น โครงการไอที
ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการไอทีเพือคนพิการ โครงการ
่ "อ รัง และโครงการไอทีเ พือ ผู้ต้ อ งขัง ฯลฯ) โครงการคอมพิว เตอร์เ พือ น้ อ งเล็ก
ไอทีเ พือ เด็ก ปวยเรื
ของกระทรวง ICT ฯลฯ แต่ ก็ย ัง ไม่ เ พีย งพอต่ อ การสนับ สนุ น การเข้าถึง และการใช้ประโยชน์ จ าก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สารทีเ ปลีย นแปลงไปอย่างรวดเร็ว
3. กลุ่มผูส้ งู อายุ ทีม แี นวโน้มเพิม จํานวนขึน" อย่างมากในอนาคต ในขณะทีส ดั ส่วนจํานวนเยาวชนและคนวัย
ทํางานจะลดลงอย่างต่อเนือง เป็ นทีค าดว่าเทคโนโลยี ICT จะมีบทบาทสําคัญในการรองรับผลกระทบอัน
เนืองมาจากการเปลีย นแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าว
นอกจากการมีการใช้ ICT ของคนทัวไปที
 ย งั อยู่ในระดับตําและกระจายไม่ท ั วถึงแล้วนัน" ยังพบว่าประชาชน
ทัวไป
 ยังมีการใช้ ICT อันไม่เหมาะสมอีกหลายประเด็น อาทิ 1) การใช้ ICT เพือความบันเทิงค่อนข้างสูง (สูงกว่า
การใช้เพือการศึกษาหาความรูแ้ ละการใช้ในการทําธุรกรรมกับภาครัฐ) โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน 2) การไหลบ่า
ของวัฒนธรรมต่างชาติและเนื"อหาไม่พงึ ประสงค์ 3) การเพิม ขึน" ของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
ั บนั แม้ประเทศไทยมีกฎหมายทีเกียวข้องทีสามารถใช้เพือปองปรามอาชญากรรมรู
้
ปจจุ
ปแบบต่ างๆ
ได้อยู่พอสมควร เช่น พระราชบัญญัติลิขสิท ธิ  พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติว่ าด้วยธุรกรรมทางอิเ ล็กทรอนิก ส์
พ.ศ. 2544 และ พระราชบัญญัตกิ ารกระทําความผิดเกีย วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แต่ยงั มีกฎหมายหลายฉบับ
ทีย งั อยู่ระหว่างการยกร่าง หรือกระบวนการพิจารณา
ั
จากประเด็นปญหาที
ก ล่าวถึงข้างต้น ทําให้การวางแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
ของประเทศไทยในอนาคต จะต้องคํานึงถึงตัวแปรเหล่านี"เช่นกัน เพราะแม้ว่าพฤติกรรมการใช้ ICT เพือการ
บันเทิงของเยาวชนเป็ นสัญญาณทีด วี ่า เยาวชนไทยมีแนวโน้มจะเรียนรูท้ จี ะใช้ประโยชน์จาก ICT ได้อย่างรวดเร็ว
แต่อกี ทางหนึงก็เป็ นสัญญาณอันตรายให้แก่ผู้ปกครองและสังคมเร่งหาวิธนี ํ าพลังของเยาวชนส่วนนี"ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์หรือในเชิงสร้างสรรค์มากขึน" ซึง ในประเด็นนี" การสอนให้เยาวชนรูจ้ กั คิดและสร้างภูมคิ ุม้ กันจากเนื"อหา
หลากหลายประเภททีมอี ยู่ในสืออินเทอร์เน็ต น่ าจะเป็ นประโยชน์มากกว่าการปิ ดกัน" การเข้าถึงเทคโนโลยีหรือ
ข้อมูลต่างๆ เพียงประการเดียว นอกจากนี" การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง รวมถึงการสร้างความตระหนักถึง
ความสําคัญของการใช้ทถี ูกต้อง ก็เป็ นสิง จําเป็ นอย่างยิง
กล่าวโดยสรุป การพัฒนากําลังคนด้าน ICT ในทุกๆ มิตถิ อื เป็ นสิง จําเป็ นอย่างยิง โดยตัวอย่างของสิง ที
ควรเร่งทําในอนาคตอันใกล้ มีดงั นี"
• บุ ค ลากรด้า น ICT ต้ อ งได้ร ับ การพัฒ นาทัง" เชิง ปริม าณและคุ ณ ภาพเพือ เพิม ขีด ความสามารถ
ของอุ ต สาหกรรม ICT ไทยทัง" ในการให้บริก ารทีมีคุ ณภาพทัว ถึง มากขึ"น และในราคาทีเหมาะสม
ภายในประเทศ รวมทัง" การแข่งขันกับต่างประเทศ
• บุคลากรผูใ้ ช้ ICT ในภาคการผลิตและบริการเป็ นหัวใจหลักในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน
และการเพิม มูลค่าให้กบั สินค้า/บริการต่ างๆ ในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ทีเป็ นอุตสาหกรรม
้ ละ
ยุทธศาสตร์ของไทย เช่น อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร อุตสาหกรรมแฟชัน ยานยนต์ ไฟฟาแ
อิเ ล็ก ทรอนิ กส์ หรือ อุ ตสาหกรรมการบริก าร เช่น บริก ารท่อ งเทีย ว บริการสุขภาพ ฯลฯ ล้วนแต่
สามารถเติบโตได้อกี มากหากบุคลากรในภาคการผลิตและบริการเหล่านี" สามารถนํา ICT ไปประยุกต์ใช้
เพือให้ผลิต/บริการได้เต็มศักยภาพ
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• ผูใ้ ช้ ICT ทัวไป
 โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส คนชายขอบ ไม่ว่าจะเป็ นคนชนบท คนพิการ หรือผู้สูงอายุ
สามารถใช้ประโยชน์จาก ICT เพือพัฒนาคุณภาพชีวติ ทัง" ในเชิงเศรษฐกิจครัวเรือนและในด้านความอยู่ดี
มีสุข (well-being) และทีสําคัญทีสุด เพือลดช่องว่างในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ประเด็นนี"ยงั รวมถึง
การให้ความสํา คัญ ต่ อ การพัฒนาบุค ลากรผู้ส อนด้า น ICT อย่า งเร่ งด่ วน เพือ ให้ครูมีคุ ณภาพและ
มีความสามารถในการถ่ายทอดความรูด้ า้ น ICT ให้แก่เยาวชนและประชาชนในสังคมต่อไป

3.3 สถานภาพด้านโครงสร้างพืน6 ฐานสารสนเทศ และการสือสาร
3.3.1

่
ปัญหาความเหลือมลํา6 ด้านการเข้าถึงข้อมูลขาวสาร

หนึงในความท้าทายทีย ากทีส ดุ ในการพัฒนาสารสนเทศและการสือ สาร โดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนา
ซึง รวมถึงประเทศไทย ก็คือการพัฒ นาโครงสร้า งพื"น ฐานให้มีส มรรถภาพดีข"ึน เพือรองรับ การขยายตัว ทาง
เศรษฐกิจและตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริโภคในการสือสารและเข้าถึงข้อมูลความรู้ แต่ในขณะเดียวกันก็
ั
ต้องลดปญหาความเหลื
อมลํ"าในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและความรูร้ ะหว่างกลุ่มคนทีม คี วามสามารถเข้า
ถึงข้อมูลข่าวสารทัวไป
 และกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาส หรือผูท้ อี ยู่ในชนบท
ั บนั ของการพัฒนาโครงสร้างพืน" ฐานสารสนเทศและการสือสารของประเทศ
จากการศึกษาสถานภาพปจจุ
ไทยในส่วนทีเ กีย วกับการแพร่ภาพกระจายเสียง พบว่าครัวเรือนไทยมีการเข้าถึงข่าวสารผ่าน โทรทัศน์และวิทยุ
สาธารณะอย่างทัวถึ
 ง โดยในปี 2547 พบว่า ร้อยละ 93 ของจํานวนครัวเรือนทัง" หมดในประเทศไทยมีเครืองรับ
โทรทัศน์ ร้อยละ 63.6 มีเครืองรับวิทยุ โดยสัดส่วนของแต่ละภาคอยู่ในระดับทีใ กล้เคียงกัน7
สําหรับโทรศัพท์พ"นื ฐานในประเทศไทยนัน" จํานวนผูใ้ ช้บริการ ณ ไตรมาสแรกของปี 2550 อยู่ที 6.84
ล้านเลขหมาย หรือคิดเป็ น 10.89 เลขหมาย ต่อประชากร 100 คน โดยมีอตั ราการเจริญเติบโตทีลดลงอย่าง
ต่อเนือง โดยทีต ลาดโทรศัพท์พน"ื ฐานในประเทศไทยนัน" มีลกั ษณะของตลาดผูข้ ายน้อยราย (oligopoly market)
ั บนั มีผใู้ ห้บริการเพียง 2 รายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (บมจ. ทรูคอร์ปอเรชัน และ บมจ.ทีโอที)
กล่าวคือ ปจจุ
และ 2 รายในเขตภูมภิ าค (บมจ.ทีโอที และ บมจ.ทีทแี อนด์ท)ี
นอกจากนี"บริการโทรศัพท์พน"ื ฐานในประเทศไทยยังเป็ นบริการทีก ระจุกตัวอยู่ในเมือง การแพร่กระจาย
ไปยังชนบทยังไม่ทวถึ
ั  ง โดยในปี 2548 สัดส่วนการมีโทรศัพท์พน"ื ฐานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลอยู่ที 41.5
เลขหมายต่อประชากร 100 คน ในขณะทีส่วนอืนๆ ของประเทศเฉลีย แล้วมีเพียง 5.6 เลขหมายเท่านัน" 8 ทัง" นี"
ั
รัฐ ได้พ ยายามทีจ ะลดปญหาความเหลื
 อมลํ"า ดังกล่า ว โดยกําหนดไว้ใ นแผนแม่บ ทเทคโนโลยีส ารสนเทศและ
การสือ สาร ฉบับที 1 ว่าให้มเี ลขหมายโทรศัพท์ทสี ามารถรับส่งข้อมูลได้ดถี งึ ทุกหมู่บา้ น อย่างน้อยชุมชนละ 7 เลข
หมาย ภายในปี 25489 ซึง บมจ.ทีโอที ได้ดําเนินการภายใต้หลักการ Universal Service Obligations (USO)
โดยจัดให้มกี ารให้บริการโทรศัพท์ทางไกลชนบท ซึงในระยะแรกมีการติดตัง" โทรศัพท์สาธารณะ 3 เลขหมาย

7

Report of The 2000 - 2004 Household Socio - Economic Survey Whole Kingdom, สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ 2548
9
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารฉบับที 1 หน้า 29
8
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ในทุกชุมชน และระยะทีส องเพิม เป็ น 6 เลขหมายในบางชุมชน แต่โทรศัพท์สาธารณะเหล่านี"ไม่สามารถให้บริการ
อินเทอร์เน็ตได้10
ส่วนการให้บริการโทรศัพท์เคลือนทีใ นประเทศไทยนัน" ไม่มคี วามเหลือมลํ"าระหว่างการให้บริการในเมือ
และชนบททมากนัก และมีการเติบโตเพิม ขึน" เรือยๆ โดยในปี 2550 อัตราจํานวนผูใ้ ช้โทรศัพท์เคลือนทีท งั " ประเทศ
อยู่ทรี อ้ ยละ 47.2 ซึง เขตกรุงเทพฯ และปริมณทลมีจาํ นวนผูใ้ ช้ถงึ ร้อยละ 68.4 และเขตภูมภิ าคมีอตั ราการใช้อยู่
ระหว่าง ร้อยละ 37.8 ถึง ร้อยละ 55

ิ
แผนภาพที 3.1 เปรียบเทียบจํานวนและร้อยละของจํานวนผูใ้ ช้โทรศัพท์มือถือ คอมพวเตอร์
ิ
และ อนเทอร์
เน็ตในประเทศไทย ปี 2550-2546
ทีม า: สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ, 2550.
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาข้อมูลเชิงลึกพบว่า ในขณะทีอ ตั ราการมีการใช้โทรศัพท์เคลือนทีอ ยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยยังอยู่ในระดับทีไ ม่ดนี กั โดยในปี 2550 จํานวนผูใ้ ช้
คอมพิวเตอร์ในประเทศอยู่ทรี อ้ ยละ 26.8 และจํานวนผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตอยู่ทเี พียงร้อยละ 15.5 และมีช่องว่างทางการ
มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างผูท้ อี ยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณทล และผูท้ อี ยู่ในเขตภูมภิ าคค่อนข้าง
กว้า ง ดัง นั น" แม้ว่ า การช่ ว ยเหลือ ให้ป ระชาชนทุ ก ระดับ และในทุ ก ภู มิภ าคของประเทศมีค อมพิว เตอร์แ ละ
ั
อินเทอร์เน็ตใช้อย่างกว้างขวางในเวลาอันสัน" จะเป็ นเรืองยาก รัฐบาลได้พยายามแก้ไขปญหาความเหลื
อมลํ"าใน
ด้า นการใช้ค อมพิว เตอร์แ ละอิน เทอร์เ น็ ต เหล่ า นี" ด้ว ยการจัด ตัง" โครงการและออกมาตรการสนั บ สนุ น ให้มี
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตใช้ในภาคการศึกษาและในหน่ วยงานระดับชุมชนและตําบล โดยในปี 2549 มีอตั รา
จํานวนคอมพิวเตอร์ต่อโรงเรียนอยู่ที 4 ต่อ 1 จํานวนเครืองคอมพิวเตอร์ต่อนักเรียนอยู่ที 1 ต่อ 6111 และมีสดั ส่วน
ครูทผี ่านการอบรมด้าน IT อยู่ที ร้อยละ 58.4
10

ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2548 – โครงการบูรณาการ Master Plan กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
ั บนั มีสดั ส่วนจํานวน
ข้อมูลอย่างไม่เป็ นทางการจากเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบตั กิ ารกระทรวงศึกษา ณ วันที 8 กุมภาพันธ์ 2551 ระบุว่าปจจุ
คอมพิวเตอร์ต่อนักเรียนอยู่ทปี ระมาณ 1 ต่อ 40 และรายงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน" พืน" ฐาน (สพฐ.) ระบุว่ายังขาดคอมพิวเตอร์
ตัง" โต๊ะในโรงเรียนอยู่มากกว่า 100,000 เครือง ทีม า: http://www.moc.moe.go.th/modules.php?name=News&file=article&sid=6305 [เก็บ ณ
วันที 20 พ.ค .2551]
11
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ตารางที 3.3 สถานะปัจจุบนั ของโครงสร้างพืน6 ฐานสารสนเทศและการสือสารในภาคการศึกษา
จํานวนเครืองคอมพิวเตอร์/โรงเรียน
จํานวนเครืองคอมพิวเตอร์/นักเรียน
สัดส่วนครูทผี ่านการอบรมด้าน IT(ร้อยละ)

2547

2548

2549

5:1
1:62
13.4

5:1
1:59
21.7

4:1
1:61
58.4

ทีม า: สพฐ, กระทรวงศึกษาธิการ.

ั บนั มีหลายหน่ วยงานทีไ ด้จดั ตัง" ขึน" โดยมีทงั " แบบนําร่อง
สําหรับศูนย์บริการสารสนเทศในชุมชนนัน" ปจจุ
และโครงการต่ อ เนื อ ง แต่ โ ครงการทีค่ อ นข้า งมีผ ลกระทบในวงกว้า งในเรือ งการกระจายคอมพิว เตอร์แ ละ
อินเทอร์เน็ตไปสูช่ ุมชนอย่างทัวถึ
 งคือ โครงการอินเทอร์เน็ตตําบล ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึง ได้
12
ติดตัง" เครืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) เป็ นจํานวน 7,734 แห่งทัวประเทศ

ในขณะทีม ผี ูว้ จิ ารณ์ว่า โครงการนี"อาจไม่ใช่ตวั ชี"วดั ทีด นี ักสําหรับการอนุ มานการเข้าถึงสารสนเทศของประชาชน
ในชุม ชนเนือ งจากคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ ต ทีมีอาจเป็ นการใช้ใ นกิจ การของ อบต .เท่า นัน" ไม่ ไ ด้เ ปิ ด ให้
สาธารณชนเข้าใช้ประโยชน์ได้
อีกประเด็นทีน่าสนใจคือแนวโน้มราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และบริการอินเทอร์เน็ตทีลดลงและการใช้
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทีเ พิม ขึน" อย่างต่อเนือง โดยทีร าคาเฉลีย ของคอมพิวเตอร์ตงั " โต๊ะ (desktop) และ
notebook ได้มกี ารลดลงอย่างต่อเนืองโดยในปี 2551 ราคาเฉลีย ของคอมพิวเตอร์ desktop อยู่ทเี ครืองละ 17,500
บาท และ notebook ที 23,000 บาท13 ส่วนค่าบริการอินเทอร์เน็ตทีค วามเร็วตํานัน" มีราคาตําสุดอยู่ที 4 บาทต่อ
ชัวโมง

ในขณะทีค ่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ในไตรมาสทีส องของปี 2550 อยู่ที 704 บาทต่อเดือน14 โดยมี
จํานวนผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตความเร็วสูง ณ ปี 2550 1.3 ล้านรายหรือคิดเป็ นร้อยละ 2.1 ของจํานวนประชากร หรือคิด
เป็ นสัดส่วนร้อยละ 14.12 ของประชากรในเขตเมือง และร้อยละ 0.9 ในเขตภูมภิ าค15 ซึง ก็ถอื ว่ายังน้อยเมือเทียบ
กับประเทศในภูมภิ าค เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย หรือไต้หวัน
โดยสรุป อาจกล่าวได้ว่า การพัฒนาโครงสร้างพืน" ฐานสารสนเทศของประเทศไทย โดยเฉพาะในส่วนของ
โทรศัพท์พน"ื ฐาน อินเทอร์เน็ต หรือแม้แต่คอมพิวเตอร์ ยังจําเป็ นต้องมีการเพิม ประสิทธิภาพและขยายบริการให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างทัวถึ
 งยิง ขึน" โดยเฉพาะในภูมภิ าค และในชนบททีห ่างไกล เพือให้ประชาชนทุก
กลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้ขอ้ มูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมกันมากขึน" แต่ในกรณีของโทรศัพท์เคลือนที การแข่งขัน
ทีรุน แรงทําให้ผู้บริโ ภคได้ประโยชน์ สามารถใช้เ ทคโนโลยีน"ี ได้อย่า งแพร่ หลายในทุก ระดับรายได้และในทุ ก
ภูมลิ าํ เนา ประกอบกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ทีก าํ ลังจะมาถึงในระยะอันใกล้ อาทิ บริการโทรศัพท์เคลือนทีใ นระบบ 3G
หรือ WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) ซึง มีประสิทธิภาพสูงในการรับส่งสัญญาณ
ดังนัน" โทรศัพท์เคลือนที จึงน่าจะเป็ นช่องทางของการเข้าถึงบริการสารสนเทศและการสือสารทีส าํ คัญและมีความ
เป็ น ไปได้สู ง สุ ด สํา หรับ ประชาชนส่ ว นใหญ่ ข องประเทศทีร ัฐ ควรต้ อ งพิจ ารณาในการออกแบบบริก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สําหรับประชาชนในระยะต่อไป
12

โครงการบูรณาการ Master Plan กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
ทีม า: รายงานการสํารวจตลาด ICT ของประเทศไทย NECTEC 2548-2550
14
ข้อมูลจากบริษทั ทรูคอร์ปอเรชัน เก็บโดย IDC, Thailand
15
TOT, การสัมมนาระดมสมองเพือจัดทําแผนแม่บทฯ ฉบับที 2 (2551)
13
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3.3.2 ววัิฒนาการของเทคโนโลยีการสือสารโทรคมนาคม และการหลอมรวมเทคโนโลยี
ั
แม้ว่ า ประเทศไทยวัน นี" ย ัง มีป ญหาความเหลื
 อ มลํ" า ด้า นการเข้า ถึง ข้อ มูล ข่า วสารในระดับ ทีน ่า กัง วล
อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีใหม่ๆ ทีค าดว่าจะมีบริการเกิดขึน" ในอนาคตอันใกล้ น่าจะเป็ นคําตอบส่วนหนึงให้กบั โจทย์
เรืองของความเหลือมลํ"าดังกล่าวได้ ซึง ครอบคลุมถึง
• เทคโนโลยีโครงข่ายหลัก (Backbone Network) ทีรบั -ส่งข้อมูลได้มากขึน" และรวดเร็วยิง ขึน"
ั บนั
ซึง จะช่วยรองรับความต้องการของประชาชนด้านข้อมูลข่าวสารได้เพิม ขึน" อย่างต่อเนือง ปจจุ
ผูป้ ระกอบการโทรคมนาคมของไทยค่อนข้างมีความพร้อมในเทคโนโลยีโครงข่ายหลัก แต่ยงั
ต้องมีการขยายโครงข่ายทัง" ในเชิงพืน" ทีแ ละคุณภาพของโครงข่ายให้มปี ระสิทธิภาพดียงิ ขึน"
• เทคโนโลยีโครงข่ายปลายทาง (Last Mile Access) ทีเ ชือมต่อผูใ้ ช้ปลายทางกับโครงข่ายหลัก
ซึง ได้พฒ
ั นาให้สง่ ข้อมูลได้มากขึน" และรวดเร็วยิง ขึน" ในราคาทีล ดลง อีกทัง" ยังมีความหลากหลาย
เช่น xDSL เคเบิลโมเด็ม เคเบิลใยแก้วนําแสง โครงข่ายสือ สารดาวเทียม อินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงบนสายส่งกําลัง (Broadband over Power Line) WiMAX และ 3G ทําให้ผูป้ ระกอบการและ
ผูใ้ ช้มที างเลือกมากขึน"
• เทคโนโลยีระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลือนทีแ บบเซลลูล่าร์ (Cellular Mobile) ทีม วี วิ ฒ
ั นาการ
ั บนั ซึง ในยุคที 3 (3G) มีการเปิ ดให้บริการแล้วในหลาย
จากระบบ 2G, 3G ไปจนถึง 4G ในปจจุ
ประเทศทัวโลก

จุดเด่นของเทคโนโลยีคอื มีการขยายแบนด์วดิ ท์ (Bandwidth) ในช่องสัญญาณ
ไร้สาย และเพิม บริการรูปแบบใหม่นอกเหนือจากบริการเสียงไปสู่บริการในกลุ่มบรอดแบนด์
ทีสามารถเชือมต่ อกับอินเทอร์เน็ตและสามารถรับหรือส่ง ภาพเคลือนไหวได้ใ นขณะทีเครือง
โทรศัพท์เคลือนทีด ว้ ยความเร็วสูง ในขณะเดียวก็มแี ผนการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนืองไปสู่
ยุคที 4 ซึง จะสามารถรับส่งข้อมูลเคลือนทีไ ด้ปริมาณมากขึน" และรวดเร็วยิง ขึน"
• เทคโนโลยีสอื สารไร้สายความเร็วสูง (Broadband Wireless Access) ไม่ว่าจะเป็ นเทคโนโลยี
ทีเ ริม มีการใช้อย่างแพร่หลายในประเทศเช่น WiFi หรือเทคโนโลยีทกี าํ ลังจะเข้ามาเปิ ดให้บริการ
เช่ น WiMAX และ 3G ซึงเทคโนโลยีเ หล่ า นี" มีจุ ด เด่ น อยู่ ทีก ารใช้เ งินลงทุ นในเทคโนโลยี
ปลายทางทีตํ า กว่า เทคโนโลยีประเภทใช้ส าย ในหลายประเทศจึง ได้ใ ช้เ ทคโนโลยีเ หล่า นี"
ในการขยายโครงข่ายสือสารโทรคมนาคมไปสู่พ"นื ทีห่างไกลหรือพื"นทีทมี คี วามหนาแน่ นของ
ประชากรน้อยและมีความคุม้ ทุนของการลงทุนเทคโนโลยีใช้สายค่อนข้างตํา
• เทคโนโลยีสอื สารไร้สายระยะสัน" (Short-Range Wireless) ซึงมีคุณสมบัติทําให้อุปกรณ์
ั บนั ใช้กนั อย่างแพร่หลายในพืน" ทีจ ํากัด
อิเล็กทรอนิกส์ทอี ยู่ในบริเวณเดียวกันสือสารกันได้ ปจจุ
ส่วนบุคคล แต่มแี นวโน้มทีจ ะขยายขอบเขตการใช้อกี มากในอนาคต เนืองจากมีการพัฒนาให้
สามารถรับส่งข้อมูลปริมาณมากขึ"นและใช้พลังงานน้อยลง เทคโนโลยีกลุ่มนี"มีแนวโน้ มทีจะ
นํามาใช้ประยุกต์เพือสร้างผลิตภัณฑ์หรือระบบบริการขนาดใหญ่ ในภาคการเกษตร การแพทย์
หรือการขนส่งซึง เป็ นสิง ทีอ ุตสาหกรรมในประเทศสามารถพัฒนาแข่งขันได้
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แผนภาพที 3.2 แนวโน้ มการพัฒนาโครงสร้างพืน6 ฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสาร
จะเห็น ได้ว่า เทคโนโลยีการสือ สารและโทรคมนาคมได้มีการพัฒ นาอย่า งต่ อ เนื อ ง และประเทศไทย
จะสามารถใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเหล่านี"เพือปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงสร้างพืน" ฐานที
มีอ ยู่แ ล้ว และในขณะเดีย วกัน ก็ส ามารถลดความเหลือ มลํ"า ในการเข้า ถึง ข้อ มูล ข่า วสารของประชาชนในเขต
ภูมภิ าคหรือในชนบทห่างไกลได้ โดยการใช้เทคโนโลยีทมี ปี ระสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลสูงขึน" ในราคาทีล ดลง
ประเด็นทีน ่าจับตามองอีกประเด็นหนึงคือ โลกเทคโนโลยีได้พฒ
ั นามาถึงยุคของการหลอมรวมเทคโนโลยี
ั บ ัน เทคโนโลยีระบบสือสาร
ซึง ก่อ ให้เ กิด การหลอมรวมของสือ (Media) และบริการ (Services) ในปจจุ
โทรคมนาคมได้เปลียนจากระบบอนาลอกมาสู่ระบบดิจทิ ลั ทําให้แอพพลิเคชันที
 ถูกพัฒนาขึน" เช่น VoIP และ
การรับส่งข้อมูลมัลติมเี ดีย สามารถทําได้ผ่านสือ ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็ นระบบใช้สายหรือไร้สาย ซึง ผูป้ ระกอบการก็
จะต้องแข่งขันกันให้บริการทําให้ผบู้ ริโภคได้ประโยชน์สงู สุด
นอกจากนี"การหลอมรวมของเทคโนโลยีและสือยังครอบคลุมไปถึงเทคโนโลยีการแพร่ภาพกระจายเสียง
ั บนั การเปลีย นแปลงจาก
ซึง ในอดีตได้แยกออกจากเทคโนโลยีการสือสารโทรคมนาคมอย่างเป็ นเอกเทศ แต่ปจจุ
ระบบอนาลอกเป็ นระบบดิจทิ ลั ได้ทําให้เกิดการหลอมรวมของเทคโนโลยีทงั " สองประเภทเข้าด้วยกันและยากทีจ ะ
แยกออกจากกันเป็ นเอกเทศเช่นเดิมได้ เห็นได้จากปรากฏการณ์ทเี กิดขึน" แล้วในหลายประเทศคือการเปลีย นระบบ
การแพร่ภาพวิทยุโทรทัศน์ จากระบบอนาลอกไปสู่ระบบดิจทิ ลั ซึง มีขอ้ ดี คือ นอกจากคุณภาพของภาพและเสียง
รายการโทรทัศน์จะดีขน"ึ แล้ว ยังเป็ นการเพิม ประสิทธิภาพในการรับส่งสัญญาณ ทําให้สามารถเพิม จํานวนช่อง
รายการจากเดิมอย่างน้อย 2-3 เท่าโดยใช้ปริมาณคลืนความถีเท่าเดิม ซึง คลืนความถีทเี หลือจากการยกเลิกระบบ
อนาลอกนี"จะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการการสือสาร หรือการแพร่ภาพกระจายเสียงแบบอืนๆ ได้
ั
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน" และช่วยลดปญหาการเหลื
อมลํ"าในการเข้าถึงสารสนเทศและความรูไ้ ด้ นอกจากนี"
การแพร่ภาพกระจายเสียงจะสามารถทําได้ผ่านสือทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็ น TV (ในรูปของ IPTV หรือ InternetProtocol TV) หรือ การนําอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (Internet Protocol) มาใช้สาํ หรับการรับส่งสัญญาณของ
คอมพิวเตอร์ เครืองรับโทรทัศน์ หรือ Mobile TV ซึง เป็ นการส่งสัญญาน video เข้าสูอ่ ุปกรณ์สอื สารเช่น
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โทรศัพท์มอื ถือ, laptops, PDAs, และอืนๆ ทําให้โอกาสในการเข้าถึงความรูแ้ ละสารสนเทศเปิ ดก้าวไกลอีกมากซึง
ั บนั ประเทศไทยยังไม่ได้มนี โยบายทีช ดั เจนเพือรองรับการเปลีย นผ่านของเทคโนโลยีและบริการทีจ ะเกิดขึน" ใน
ปจจุ
อนาคตอัน ใกล้ อ ย่ า งชัด เจน ขณะทีใ นระดับ ภู มิภ าคและระดับ โลก ได้มีก ารเจรจาหารือ รวมทัง" พยายาม
ทําข้อตกลงและแผนในการเปลีย นผ่านดังกล่าวแล้วในหลายเวที
3.4 สถานภาพตลาดและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
3.4.1 ตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
ตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สารของประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนือง ท่ามกลางการยอมรับ
เทคโนโลยีทเี พิม ขึน" ตามลําดับของผูใ้ ช้ในประเทศ ทัง" ภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และประชาชนทัวไป

ความตืนตัวต่อ
การใช้เทคโนโลยีทเี พิม ขึน" ตามการเปลีย นแปลงและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีโลก รวมถึงการใช้งานทีง ่ายขึน"
สะดวกขึน" หลากหลายขึน" และราคาทีต ําลงของอุปกรณ์ โดยเฉพาะผูใ้ ช้ภาคธุรกิจเอกชน ทีใ ห้ความสําคัญกับการ
ใช้ไอทีเพือการบริหารจัดการมากขึน" ตามลําดับ ในปี 2550 ตลาด ICT ในประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ 537,818
ล้านบาท โดยส่วนใหญ่รอ้ ยละ 72.7 เป็ นมูลค่าตลาดสือสาร และเมือเปรียบเทียบการขยายตัวของตลาดกับการ
ขยายตัวของภาคการผลิตมวลรวมทัง" ประเทศ (GDP) ซึง ในปี 2551 คาดว่าตลาด ICT16 ไทยจะเติบโตร้อยละ
13.1 ในขณะทีมกี ารคาดการณ์การเติบโตของ GDP17 ทีร้อยละ 5.6 โดยตลาดทีมีการเติบโตสูงทีสุดได้แก่
การบริการด้านคอมพิวเตอร์ รองลงมาได้แก่ ตลาดซอฟต์แวร์ สือสาร และฮาร์ดแวร์ ตามลําดับ ยิง แสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนว่าอุตสาหกรรมทีเ กีย วกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร โดยเฉพาะซอฟต์แวร์และการบริการ
ด้านคอมพิวเตอร์ ยังเป็ นอุตสาหกรรมทีม ศี กั ยภาพสําหรับประเทศไทย
เมือเปรียบเทียบการใช้หรือการบริโภค ICT ในภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และครัวเรือน พบว่าถึงแม้จะมีการใช้
ั ยด้าน
เพิม ขึน" แต่ภาครัฐยังมีสดั ส่วนการใช้ตํากว่าภาคอืนๆ และมีแนวโน้มถูกกระทบจากการเปลีย นแปลงของปจจั
การเมืองในระดับหนึง18 สําหรับภาคเอกชนนัน" มีแนวโน้มการใช้ทดี ขี น"ึ ตามลําดับ กล่าวคือนอกจากการเห็นว่า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สารเป็ นสิง มีประโยชน์ต่อการบริหารจัดการขององค์กรตามทีไ ด้กล่าวมาแล้วนัน"
อีกเหตุผลหนึงทีส าํ คัญก็คอื การทีผ ปู้ ระกอบการเผชิญการแข่งขันในเวทีการค้าระหว่างประเทศรูปแบบต่างๆ มาก
ขึน" มีการออกมาตรฐาน กฎระเบียบทีต อ้ งอาศัยการตรวจสอบ เปิ ดเผยข้อมูลกระบวนการผลิตทีเ ป็ นสากลมากขึน"
เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเข้ามาช่วยผูป้ ระกอบการในกระบวนการเหล่านี"ได้ในระดับหนึง

16

ทีม า: “โครงการศึกษาศักยภาพตลาดซอฟต์แวร์” ปี 2550, ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. 2551
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง, มกราคม 2551
18
ทีม า: “โครงการศึกษาศักยภาพตลาดซอฟต์แวร์” ปี 2550, ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. 2551
17
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ิ ครัวเรือนรวมธุรกจิ
่
แผนภาพที 3.3 สัดสวนตลาดเทคโนโลยี
สารสนเทศแยกตามกลุม่ ผูบ้ รโภค
ิ
่
่ 2549/2550)
ในครัวเรือนขนาดเล็ก (จะเห็นวาแนวโน้
มของการบรโภคภาครั
ฐลดลงเมือ เทียบระหวางปี
ทีม า :SIPA/NECTEC/SWP

ั บนั ภาคธุรกิจ จะเป็ นภาคทีม สี ดั ส่วนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ปจจุ
มากทีส ุด แต่เมือเปรียบเทียบจํานวนธุรกิจทีใ ช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับธุรกิจทัง" หมด ก็ยงั มีสดั ส่วนน้อยอยู่มาก
ดังนัน" จึงเป็ นโอกาสของผูป้ ระกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศไทยในการขยายตลาดให้ผบู้ ริโภคกลุ่มนี"นําเทคโนโลยี
ไปเพิม ประสิทธิภาพการผลิต และเพิม ขีดความสามารถการแข่งขันในเวทีโลกได้อกี มาก
ิ ิ ลคอนเทนต์
3.4.2 อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดจทั
อุ ต สาหกรรมซอฟต์ แ วร์ และดิจิท ัล คอนเทนต์ นั บ เป็ น อุ ต สาหกรรมด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศและ
ั บนั ทัง" นี"ดูได้จาก อัตราการเติบโตของตลาดทีม อี ย่างต่อเนือง
การสือสารทีม ศี กั ยภาพสําหรับประเทศไทยในปจจุ
โดยตลาดซอฟต์แวร์นัน" มีการเติบโตโดยเฉลีย นับแต่ปี 2541 สูงถึงร้อยละ 20.7 โดยในปี 2551 มีมูลค่า 62,900
19
ล้านบาท มีผูป้ ระกอบการอยู่ในอุตสาหกรรมนี"แล้วกว่า 1,300 ราย ในขณะทีอ ุตสาหกรรมดิจทิ ลั คอนเทนต์ใน
ประเทศไทย ก็มกี ารเติบโตอย่างต่อเนืองทัง" ในการผลิตและการบริโภค โดยในช่วงปี 2547-2549 อุตสาหกรรม
ดิจิท ัล คอนเทนต์ ด้า นแอนิ เ มชัน และเกมของไทย มีก ารเติบ โตสูง กว่ า ร้อ ยละ 5020 และมีก ารคาดการณ์
ว่าอุตสาหกรรมแอนิเมชันของไทยจะมี

มลู ค่าถึง 8,700 ล้านบาท ในปี 2553
ั บนั ยังไม่มกี ารกําหนดขอบเขตของอุตสาหกรรมดิจทิ ลั คอนเทนท์ของไทยอย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตาม ในปจจุ
ในทีน "ีจงึ ได้อา้ งอิงขอบเขตของอุตสาหกรรมดิจทิ ลั คอนเทนท์จากรายงานการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
21
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ซึง ได้แ บ่ง อุตสาหกรรมดิจิทลั คอนเทนท์ออกเป็ น 5 กลุ่ ม ได้แ ก่
1) Mobile Application 2) CAI, e-Learning 3) Web Design 4) Animation และ 5) Games นอกจากนี"
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก็ได้กําหนดประเภทของธุรกิจในอุตสาหกรรมดิจทิ ลั คอนเทนท์ทจี ะให้
การส่งเสริมโดยแบ่งออกเป็ น 10 ประเภท ได้แก่ 1) Animation, Cartoon & Characters 2) Computer-generated
Imagery 3) Web-based Application 4) Interactive Application 5) Game, Window-based Mobile, Console,
19

ประกอบด้วย Enterprise Solution, Mobile Application, Embedded Software, Other
ทีม า: รายงานการศึกษาอุตสาหกรรมแอนิเมชันและเกมในประเทศไทย

ปี 2549 , สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA), 2550
21
ทีม า: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2546, ‘รายงานการศึกษาการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ไทย’, URL: http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=117 [สืบค้นเมือวันที 2 พ.ค. 2550].
20
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Platform, PDA, Online Game, Massive Multi-Player Online Game 6) Wireless Location Based Service
Content 7) Visual Effects 8) Multimedia Video Conferencing Application 9) E-Learning Content via
Broadband and Multimedia 10) Computer-aided Instruction ทัง" นี" เมือศึกษาถึงนิยามของอุตสาหกรรมดิจทิ ลั
คอนเทนท์ในต่างประเทศ พบว่าอาจจะมีขอบเขตทีก ว้างกว่าทีก ําหนดไว้ขา้ งต้น เช่นในกรณีของ OECD ยังได้
22
รวมถึงสือ สิง พิมพ์ การพนัน โฆษณา การออกแบบแฟชัน เป็ นต้น
ดัง นัน" การกํา หนดนโยบายทีเ กีย วกับ อุ ต สาหกรรมดิจิท ัล คอนเทนต์ ใ นรายละเอีย ด จะต้อ งคํ า นึ ง ถึง
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และอินเทอร์เน็ตทีส่งผลให้การกําหนดขอบเขตของอุตสาหกรรมดิจทิ ลั คอน
เทนต์ยากทีจ ะสมบูรณ์และควรมีการศึกษาเชิงลึกเพือกําหนดขอบเขตทีช ดั เจนต่อไป ในทีน "ี เมือพิจารณาถึงการมี
อยู่ของข้อมูล จึงได้กําหนดขอบเขตของดิจทิ ลั คอนเทนต์ให้ครอบคลุม 1) Games 2) Animation 3) e-Learning
Content 4) Advertising (Printing, Tv Advertising, Magazine) 5) Film 6) Music 7) Broadcasting ซึง มีมูลค่า
รวมกัน ณ ปี 2551 ประมาณ 82,000 ล้านบาท
ั ยการผลิต
ลักษณะทีส าํ คัญของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และดิจทิ ลั คอนเทนต์ คือเป็ นอุตสาหกรรมทีใ ช้ปจจั
ั
ั
หลักเป็ นทุนมนุ ษย์ หรือใช้สติปญญา
ความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างสรรค์ผลงานและทรัพย์สนิ ทางปญญา
ซึง
สามารถสร้างมูลค่าเพิม ได้อย่างมหาศาลเมือเทียบกับอุตสาหกรรมแปรรูปและเพิม มูลค่าให้กบั วัตถุดบิ ประเภทอืน ๆ
ไดด้วย ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมดังกล่าว จะถูกครองตลาดโดยผูผ้ ลิตต่างประเทศ ในโลกตะวันตก แต่ผูป้ ระกอบการ
ของไทย ก็ได้มกี ารพัฒนาคุณภาพผลงานของตนเองอย่างต่อเนือง หากมีการสนับสนุ นอย่างจริงจังจากภาครัฐ
ก็น่าจะมีโอกาสเข้าสูต่ ลาดโลกซึง มีมลู ค่ามหาศาล
IT Outsourcing,
Value=4080, 3%

ล้านบาท
9,000

animation, 9257, 6%

8,700

game, 10316, 7%

advertising
(printing+TV
advertise+magazine),
28345, 19%
film (TV+movie),
27386, 18%

8,000
7,400

SW Ind.,
Value= 62900, 42%

7,000
6,300
6,000

Digital content,
Value=82404, 55%

5,340
5,000

4,530

Other, n/a, 0%
e-learning, n/a, 0%

4,000
2549

music, 7100, 5%

2550

2551

2552

2553

ิ นในประเท
ิ
่
่
แผนภาพที 3.4 (ซ้าย) มูลคาตลาดแอนเมชั

ศไทยปี 2549-2553 (ขวา) มูลคาทางเศรษฐกจของ
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยปี 2551
ทีม า : SIPA, 2550 และ 2552.

22

OECD (2006), Working Party on the Information Economy, Digital Broadband Content: digital content strategies and policies
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่
3.4.3 การเปลียนแปลงเทคโนโลยีและผลกระทบตอตลาดและ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือสารของประเทศไทย
การเปลีย นแปลงของเทคโนโลยีมนี ัยสําคัญอย่างยิง ต่อการพัฒนา ICT ของประเทศไทย ทัง" นี"เนืองจาก
ั บันประเทศไทยเป็ นประเทศทีร บั เทคโนโลยีจากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้กบั การพัฒนา ICT ในประเทศเป็ น
ปจจุ
หลัก ดังนัน" การเปลียนแปลงเทคโนโลยีจงึ เป็ นทัง" โอกาส ในแง่ทที ําให้ประเทศไทยสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที
เหมาะสม ราคาถูก และมีความก้าวหน้าได้โดยทีไ ม่ตอ้ งพัฒนาด้วยตนเองแต่ต้น เพียงแต่ต่อยอดเทคโนโลยีนัน" ให้
ถูกต้องเหมาะสมเท่านัน" ในทางตรงข้าม เทคโนโลยีอาจเป็ นอุปสรรคอันใหญ่หลวงต่อการพัฒนา ICT (รวมถึงการ
พัฒนาด้านอืนๆ) ของไทย หากเราไม่รู้จกั เลือกทีจะรับ และเลือกทีจะต่อยอดเทคโนโลยีทเี หมาะสม ซึงจะทําให้
ประเทศมีแนวโน้ มทีจะใช้เทคโนโลยีทีมีราคาแพง และไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมการดําเนินชีวิตของคนไทย
ก็เป็ นได้
สําหรับเทคโนโลยีในด้านฮาร์ดแวร์ ในระยะเวลาอันใกล้น"ี แนวโน้มเทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์ของโลก
มีลกั ษณะทีส าํ คัญคือ ราคาของอุปกรณ์มแี นวโน้มลดตําลง (เมือเทียบประสิทธิภาพกับราคา) แต่ราคาตัง" ต้นจะปรับ
สูงขึ"นตามความสามารถและศักยภาพทีดีข"นึ ของอุ ปกรณ์ ฮาร์ด แวร์ทุ กประเภทมีแ นวโน้ มจะมีขนาดเล็กลง
สามารถเคลือนย้ายได้ (Mobility) สะดวก ในขณะทีจ ะมีความสามารถหลากหลายขึน" รวมถึงสือ สารและเชือมต่อกัน
ง่ายขึน" สําหรับลักษณะการทํางานจะมีลกั ษณะกระจายศูนย์ ทํางานเป็ นคลัสเตอร์ (From centralized to
ั บนั เป็ นฐานการผลิต Hard Disk Drive (HDD) ทีใ หญ่
distributed-pervasive computing) สําหรับประเทศไทย ปจจุ
ทีสุดในโลก ดังนัน" ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้าน HDD อย่างต่อเนือง ย่อมช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนา
อุตสาหกรรม HDD อุตสาหกรรมชิน" ส่วน HDD ตลอดจนอุตสาหกรรมสนับสนุ นทีเ กีย วข้องในประเทศ เช่น การ
ขึน" รูปความเทียงตรงสูง การผลิตอัตโนมัติ ฯลฯ สําหรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อนื ๆ ทีน่าจะมีบทบาทต่อการพัฒนา
ศักยภาพของผู้ผลิตของไทยได้แก่ การทีเ ทคโนโลยีการผลิตแบบใหม่ทที ําให้ราคาต่อหน่ วยของ RFID ลดลงได้
มาก ทุกธุรกิจน่ าจะสามารถนํามาใช้อย่างแพร่หลายในปี พ.ศ. 2553 ทําให้ธุรกิจทัง" ขนาดเล็กและใหญ่จะสามารถ
เชือมโยงข้อมูลกันได้ทุกทีท ุกเวลา ซึง อาจส่งผลให้อุตสาหกรรมด้านซอฟต์แวร์ในประเทศ (ทีเ กีย วข้อง) สามารถ
แทรกตัวเข้าไปมีบทบาทในการประยุกต์ใช้งานในบริบทแบบไทย
เทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ จะมีการเปลีย นแปลงอย่างมากในระยะเวลา 5 ปี ต่อจากนี" มีแนวโน้มทีการ
บริก ารด้า นซอฟต์แ วร์จ ะสามารถเชือ มต่ อ เข้า กับ ระบบต่ า งๆ (Convergence) ไม่ ว่ า จะเป็ น คอมพิว เตอร์
โทรศัพท์มอื ถือ อุปกรณ์พกพาขนาดเล็กต่างๆ มากขึน" การบริการมีลกั ษณะเป็ นเว็บมากขึน" และคิดค่าบริการ
ซอฟต์แวร์ในลักษณะ Transaction base แทนทีจะต้องเสียค่าลิขสิทธิซ อฟต์แวร์ นอกจากนัน" จะเกิดรูปแบบ
โปรแกรมประยุกต์ใ หม่ๆ ทีมีความฉลาด มีความเป็ นอัตโนมัติ สามารถบูรณาการข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูล
สามารถตอบสนองความต้องการข้อมูล และการประกอบธุรกรรมของของผูใ้ ช้ได้ดยี งิ ขึน" ซึง อาจอยู่ในรูปแบบของ
โปรแกรมตัวแทนทีม คี วามอัจฉริยะ สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลและการทําธุรกรรมของผูใ้ ช้ สนับสนุ นการสือสารกับ
โปรแกรมตัว แทนอืน ๆ สามารถปรับ การทํ า งานให้เ หมาะสมกับ ความต้อ งการของผู้ใ ช้แ ต่ ล ะคนได้ดียิง ขึ"น
เทคโนโลยีทมี าสนับสนุ นได้แก่ Web 2.0 SaaS (Software-as-a-Service) Semantic Web ฯลฯ ในส่วนของ
เทคโนโลยีทเี กีย วกับ Open Sources จะมีการประยุกต์ใช้งานอย่างแพร่หลายขึน" และมีโอกาสเป็ นทางเลือกสําหรับ
ผู้ใช้ใหม่ๆ ทีมเี งินทุนไม่สูงนัก นอกจากนัน" Open Sources ยังเป็ นโอกาสสําหรับนักพัฒนาคนไทย ทีจะแสดง
ศักยภาพ รวมถึงพัฒนาต่อยอดด้านการิจยั และพัฒนาของประเทศ จากเทคโนโลยีดา้ นนี" เนืองจากมีตน้ ทุนตํา
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ในด้านเทคโนโลยีสอื สารโทรคมนาคมและเครือข่าย (Communications and Networks) มีแนวโน้มจะ
เปลีย นไปในแนวทางทีใ ช้งานง่ายขึน" สะดวกขึน" รวมถึงมีทางเลือกมากขึน" เช่นเดียวกับเทคโนโลยีดา้ นฮาร์ดแวร์ และ
ซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะการเชือมต่ออินเทอร์เน็ต สามารถทําได้หลากหลาย เป็ นโอกาสสําคัญในการพัฒนาโครงข่าย
ปลายทาง (Last Mile Access) ของประเทศไทย ซึง หากเน้นการออกแบบให้สามารถรองรับบริการบรอดแบนด์และ
ั บนั DSL เป็ น
สือประสม (multimedia) ซึงมีแนวโน้มทีจะต้องการความเร็วในการรับส่งทีเพิม มากขึน" ในปจจุ
เทคโนโลยีทถี ูกนํามาประยุกต์ใช้มากทีส ุด อย่างไรก็ตาม คาดว่าในอนาคตเทคโนโลยี broadband wireless เช่น
WiMAX และ 3G จะถูกนํามาประยุกต์ใช้มากขึน" และจะเป็ นเทคโนโลยีหลักในการให้บริการบรอดแบนด์ เนืองจาก
ใช้เ งิน ลงทุ น ทีตํ า กว่า มีค วามสะดวกและรวดเร็ว ในการติด ตัง" อุป กรณ์ ประเด็น ทีส ํา คัญ อีก ประการหนึ ง ขอ
เทคโนโลยีสอื สารโทรคมนาคมและเครือข่าย คือประเทศไทยมีความจําเป็ นต้องการทําวิจยั และพัฒนาต่อยอดใน
ส่วนของเทคโนโลยีเพือการรักษาความปลอดภัยสําหรับระบบการสือสารยุคหน้า (Secured Networks) อย่าง
ต่อเนืองและจริงจัง เพือสร้างให้เกิดความมันคงของระบบ

ลดการสูญเสียหรือความเสีย งด้านสารสนเทศและการ
สือ สาร
3.4.4 การวจัิ ยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
การวิจยั และพัฒนาเป็ นพื"นฐานสําคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศได้ใ นระยะยาว จากข้อมูล
ั
ปจจุบนั พบว่าประเทศไทยมีการวิจยั และพัฒนาค่อนข้างตําเมือเทียบกับหลายประเทศทั วโลก จากการจัดอันดั
ความสามารถในการแข่งขันประจําปี 2549 ของ 61 ประเทศ โดยสถาบันนานาชาติเพือการจัดการ (Institute for
Management Development: IMD) พบว่าค่าใช้จ่ายด้าน R&D ต่อ GDP ของประเทศไทยอยู่อนั ดับ 58 ในขณะที
ค่าใช้จ่ายด้าน R&D ในภาคธุรกิจ ต่อ GDP อยู่อนั ดับที 55 จํานวนนักวิจยั ก็อยู่ในระดับตํา ข้อมูลจาก Science
Citation Index พบว่า ผลงานตีพมิ พ์ดา้ น ICT และอิเล็กทรอนิกส์ของไทยต่อประชากร 1 ล้านคน แม้จะมีจํานวน
มากกว่าประเทศเวียดนาม ฟิ ลปิ ปิ นส์ อินเดีย และอินโดนีเซีย แต่กน็ ้อยกว่าประเทศคู่แข่งสําคัญ เช่น สิงคโปร์
มาเลเซีย ซึง สะท้อนว่าคนไทยการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร และบทความวิชาการด้าน ICT อยู่ในระดับตํา ในส่วนของ
สิทธิบตั ร ในปี 2549 ประเทศไทยมีสทิ ธิบตั รด้าน ICT เพียง 10 รายการเท่านัน" จากสถิตดิ งั กล่าวสะท้อนให้เห็น
ว่าประเทศไทยยังมีความสามารถและศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมด้าน ICT ไม่สงู นัก
ในส่ว นค่ า ใช้จ่ า ยด้า นการวิจ ัย และพัฒ นาของประเทศไทยก็อ ยู่ ใ นระดับ ตํ า เช่น กัน โดยในปี 2548
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาต่อ GDP ของประเทศไทยมีพยี งร้อยละ 0.24 เท่านัน" สะท้อนว่าการประดิษฐ์
คิดค้นด้านนวัตกรรมใหม่ๆ ของคนไทยยังไม่สงู นัก จึงไม่แปลกทีป ระเทศไทยต้องสูญเสียเงินตราเพือนําเข้าสินค้า
เทคโนโลยีจากต่างประเทศเป็ นจํานวนมาก อย่างไรก็ตาม จากทีกล่าวมาข้างต้น เป็ นสถิติด้านวิจยั และพัฒนา
โดยรวมทุกสาขาการวิจยั ยังไม่มหี น่วยงานใดจัดเก็บการวิจยั ด้าน ICT โดยเฉพาะ
จากรายงานการจัดทําฐานข้อมูลและตัวชี"วดั เพือการบริหารจัดการเพือเสริม สร้างศักยภาพงานวิจ ยั
ใน 4 สาขาเทคโนโลยี ECTI โดยศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้กล่าวถึงประเด็นหนึง
ทีน ่าสนใจคือ ความสัมพันธ์ของผลงานวิจยั กับค่าใช้จ่ายด้าน ICT กล่าวคือ หากประเทศไทยยิง มีจํานวนบทความ
และสิทธิบตั รด้าน ECTI มาก ก็จะส่งผลให้มกี ารใช้จ่ายทางด้าน ICT มากด้วย ซึง ก็จะส่งผลดีต่อการเติบโตของ
ตลาดในประเทศ ดัง นั น" ประเทศไทยจึง ควรให้ ค วามสํ า คัญ เกี ย วกับ การการเร่ ง สร้ า งฐานความรู้ ใ หม่ ๆ
ในด้านวิชาการผ่านจํานวนบทความและเร่งการสร้างสิง ประดิษฐ์ใหม่ๆ ผ่านสิทธิบตั รเพือให้ภาคอุตสาหกรรม
สามารถนําผลงานเหล่านี"ไปสร้างมูลค่า (value creation) ให้กบั ระบบเศรษฐกิจและประชากรในประเทศต่อไป
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สถานภาพด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ในภาคธุรกจิ
ั บนั เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารได้ทวีความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพและเพิม ขีดความ
ปจจุ
ความสามารถในการแข่งขันให้กบั ผู้ประกอบการไทย ไม่ว่าในภาคอุตสาหกรรมหรือการบริการ อย่างไรก็ตาม
โดยรวมแล้วภาคธรุกจิ ของประเทศไทยยังมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สาร (คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต
และเว็บไซต์) ค่อนข้างน้อย จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 มีภาคธุรกิจในประเทศไทย
เพียงร้อยละ 20.5 ทีม กี ารนําเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการทํางาน ร้อยละ 11.3 ทีส ามารถเชือมต่ออินเทอร์เน็ต และ
มีเพียงร้อยละ 3.9 ทีม เี ว็บไซต์เป็ นของตนเองเพือใช้สาํ หรับเผยแพร่ขา่ วสาร หรือดําเนินธุรกิจอืนๆ
3.5

ิ /ธุรกจิ ปี 2549 จําแนกตามภูมิ ภาค
่ ารใช้ ICT ในภาคการผลต
แผนภาพที 3.5 สัดสวนก
ทีม า: การสํารวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สาร (สถานประกอบการ), สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ.

นอกจากนี" เมือเปรียบเทียบการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารของธุรกิจในภูมิภาคต่างๆ
พบว่ าการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารของภาคธุ รกิจ ไม่ ว่ าจะเป็ น การมีคอมพิวเตอร์ การใช้
อินเทอร์เน็ต และการมีเว็บไซต์ยงั กระจุกตัวอยู่ในเฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล แสดงว่ายังมีความเหลือมลํา
ในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและความรู้ ระหว่างธุรกิจในประเทศไทยค่อนข้างมาก โดยทีภ าคใต้และภาคกลาง
มีสดั ส่วนการมีการใช้ทดี กี ว่าภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือพอสมควร
ยิง ไปกว่านัน" หากพิจารณาในมิตขิ นาดของธุรกิจจะพบว่า ธุรกิจขนาดเล็กทีม จี ํานวนพนักงาน 1-15 คนเป็ น
กลุ่มทีม กี ารใช้ ICT น้อยทีส ุด และขนาดของบริษทั มีผลโดยตรงต่อปริมาณการใช้ ICT โดยสถานประกอบการขนาด
ใหญ่ทมี พี นักงาน 200 คนขึน" ไป มีการใช้คอมพิวเตอร์เกือบจะทุกราย และมีการใช้อนิ เทอร์เน็ต ในสัดส่วนทีสูงถึง
ร้อยละ 99.5 และ 93.5 ตามลําดับ
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ิ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร จําแนกตาม
่
ตารางที 3.4 สัดสวนของธุ
รกจที
ขนาดของธุรกจิ
จํานวนลูกจ้าง

ิ
คอมพวเตอร์

ิ
อนเทอร์
เน็ ต

เว็บไซต์

1-15 คน

18.1

9.2

2.8

16-25 คน

78.6

54.7

21.2

26-30 คน

88.0

64.4

28.0

31-50 คน

90.1

69.6

35.0

51-200 คน

96.7

83.5

46.3

มากกว่า 200 คน
99.5
93.5
65.6
ทีม า: การสํารวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สาร (สถานประกอบการ) พ.ศ.2550, สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ.

กล่าวโดยสรุป ธุรกิจทีอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีความได้เปรียบธุรกิจในภูมิภาคด้านการมีใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สารเพือเพิม ผลิตภาพ ซึง ข้อมูลนี"สอดคล้องและเป็ นไปในทางเดียวกับการมีโครงสร้าง
ั บนั ยังกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล นอกจากนี"จากผลการสํารวจ
พืน" ฐานสารสนเทศและการสือ สาร ซึง ปจจุ
ของสํานักงานสถิติแห่งชาติยงั พบว่า ธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทยมีการนํ าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
มาใช้ค่อนข้างสูง ดังจะเห็นได้จากการมีการใช้ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และ เว็บไซต์ ทีอ ยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนวิสาหกิจ
ขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ยังมีการใช้เทคโนโลยีดงั กล่าวในการทํางานน้อยมาก ทัง" นี"อาจเนืองมาจากธุรกิจขนาด
เล็ก (ซึง ส่วนใหญ่เป็ นธุรกิจครอบครัว) ยังไม่เห็นประโยชน์ของการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้กบั
ธุรกิจ หรือยังไม่เห็นประโยชน์ หรือความคุ้มทุนจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารทีชดั เจนเท่าไรนัก
ั
ซึง ประเด็นนี"ควรได้รบั การพิจารณาแก้ปญหาอย่
างเร่งด่วนเนืองจาก วิสาหกิจขนาดกลางและเล็กนัน" เป็ นประเภทของ
ธุรกิจทีม จี าํ นวนมากในประเทศ และมีการกระจายตัวอยู่ในภูมภิ าคสูง หากสามารถเพิม ผลิตภาพให้แก่ผูป้ ระกอบการ
เหล่านี"โดยการนําเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม จะส่งผลต่อการเพิม คุณค่าของสินค้าและบริการในภาคเศรษฐกิจของ
ประเทศได้อกี มาก
3.6 สถานภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารในภาครัฐ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ฉบับที 1 ได้ให้ความสําคัญกับประชาชนในการเข้าถึง
บริการของภาครัฐ โดยกําหนดเป็ นยุทธศาสตร์ทเี น้ นการนํ า ICT มาใช้ประโยชน์ในการบริหาร และการให้บริการ
ั บนั แม้ภาครัฐส่วนใหญ่มการใช้
ของภาครัฐ ซึง ปจจุ
ี
และลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารไปมากพอสมควร
แต่จากการสํารวจความพร้อมทางด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ทวโลก
ั
(e-Government Readiness23) ซึง พิจารณาความ
พร้อมใน 3 ด้าน คือ 1) เว็บไซต์ภาครัฐ 2) ความพร้อมด้านโครงสร้างพื"นฐานสารสนเทศ และ 3) ความพร้อม
ด้านทรัพยากรบุคคล พบว่าในภาพรวม ประเทศไทยมีความพร้อมอยู่อนั ดับที 64 จาก 192 ประเทศทัวโลก

ในด้าน
เว็บไซต์สําหรับทําธุรกรรมกับภาครัฐ ของไทยอยู่อนั ดับที 50 ตามหลังประเทศเพือนบ้านในแถบอาเซียนได้แก่
ั และอุ ปสรรคทีสําคัญ สําหรับการพัฒนา e-Government
ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และฟิ ลิปปิ นส์ โดยปญหา
ของประเทศไทย คือความพร้อมด้านโครงสร้างพืน" ฐานสารสนเทศ

23

UN E-Government Survey 2008: from e-Government to Connected Governance, สามารถเข้าถึงได้ที
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN028607.pdf
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้
ผลจากการประเมินแผนแม่บท ICT ฉบับที 1 24 พบว่าการพัฒนา ICT ในภาครัฐยังไม่บรรลุเปาหมายตามที

กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ทงั " ในเรือง การเชือมโยงฐานข้อมูล บุคลากร และการบริหารจัดการ เนืองจากมีอุปสรรคหลาย
ด้าน เช่น กฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายของภาครัฐ เป็ นต้น
ในด้านข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า มีการพัฒนาเครือข่ายสือสารข้อมูลเชือมโยงหน่ วยงานภาครัฐ
(Government Information Network: GIN) สามารถทีจ ะครอบคลุมหน่ วยงานระดับกรมจํานวน 274 หน่ วยงานได้
ตัง" แต่ปี พ.ศ. 2549 สามารถเชือมโยงข้อมูลระหว่างกรมภายในกระทรวงได้ แต่การเชือมโยงระหว่างกรมยังมีไม่มาก
นัก การพัฒนาฐานข้อมูล และมาตรฐานการแลกเปลีย นข้อมูลอยู่ในระยะเริม ต้น ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสนับสนุ น
การแลกเปลียนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่ วยงานภาครัฐโดยใช้มาตรฐานข้อมูลสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ทพี ฒ
ั นาขึน" ตามแนวทาง TH e-GIF (Thailand e-Government Interoperability Framework) ระยะที 1
นอกจากนี"การจัดทําระบบข้อมูลภูมสิ ารสนเทศ (Geographic Information System: GIS) และการพัฒนาโครงสร้าง
พืน" ฐานข้อมูลภูมสิ ารสนเทศ (National Spatial Data Infrastructure: NSDI) ยังไม่มกี ารประสานข้อมูลหรือร่วมกัน
พัฒนาเพือความประหยัดและเป็ นมาตรฐานเดียวกันเท่าทีค วร ในด้านการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ พบว่า
บริการภาครัฐส่วนใหญ่ เป็ นบริการในลักษณะให้ข้อมูล สามารถสืบค้นข้อมูล และมีเว็บบอร์ดเพือปฏิสมั พันธ์ก ับ
ประชาชน (เป็ นบริการระดับ Information และ Interaction) มีเพียง 7 หน่ วยงานเท่านัน" ทีเ ป็ นบริการระดับ Integration
ทําให้สามารถให้บริการแบบหน้าต่างเดียว (single window) ได้
ในเรืองการพัฒนาบุคลากร หน่ วยงานราชการส่วนใหญ่ยงั คงขาดบุคลากรทีม คี วามรูค้ วามเข้าใจมาบริหาร
จัดการข้อมูล ถึงแม้จะมีผูบ้ ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: CIO) ของหน่ วยงาน
ราชการต่างๆ แต่ CIO ส่วนใหญ่กย็ งั ขาดความเข้าใจในการนําเครือข่ายสือสารเชือมโยงข้อมูลหน่ วยงานภาครัฐมาใช้
ั
ในการให้บริการประชาชน นอกจากนี"หน่วยงานภาครัฐยังคงประสบปญหาเรื
องการขาดแคลนบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เนืองจากผลตอบแทนตําและขาดมาตรการจูงใจทีเ หมาะสม
ในเรืองของการบริหารจัดการ แม้ว่าจะมีองค์กรของรัฐและองค์กรอิสระทีท ําหน้าทีก ํากับดูแลและส่งเสริมการ
พัฒนา ICT อยู่หลายหน่ วยงาน เช่น กระทรวง ICT, กทช., SIPA, NECTEC, TRIDI แต่บทบาทหน้าทีข ององค์กร
เหล่านี" ยังมีความซํ"าซ้อนกันอยู่ ทําให้การทํางานบางเรืองซํ"าซ้อน ขาดการบูรณาการ ขาดความเป็ นเอกภาพ
นอกจากนี"การบริหารจัดการโครงการด้าน ICT ในภาพรวมยังด้อยประสิทธิภาพ เนืองจากยังมีลกั ษณะต่างคนต่างทํา
ไม่ทํางานไปในทางเดียวกัน ขาดกลไกประสานงานทีช ดั เจนในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ ไม่มกี ารบูรณาการ
ั
แผนงานด้าน ICT และจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้อง ปญหาและอุ
ปสรรคทีส าํ คัญประการหนึงคือ ยังขาดหน่ วยงาน
ทีรบั ผิดชอบในการกํากับการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามแผนแม่บท ICT รวมถึงขาดระบบติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนอย่างจริงจัง25
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐไปสูก่ ารเป็ นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์นนั " ต้องอาศัยองค์ประกอบทีส าํ คัญ 3
ประการ คือ 1) โครงสร้างพื"นฐานสารสนเทศ ในการสํารวจความพร้อมทางด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้าง
พืน" ฐานสารสนเทศของไทยยังคงตํากว่ามาตรฐานทัง" ในระดับโลกและเอเชีย ประเทศไทยจึงต้องเร่งพัฒนาให้โครงสร้าง
พืน" ฐานด้านสารสนเทศในภาครัฐและภาคเอกชนมีความพร้อมโดยเร็วทีส ุด 2) การเชือมต่อโครงข่ายสารสนเทศของ
หน่ วยงานต่ างๆ เข้าด้วยกัน เพือให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการแลกเปลียนข้อมูลและให้บริการประชาชนใน
24

รายงานผลการประเมินแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารของประเทศไทยฉบับที 1 พ.ศ. 2545-2549 กําลังอยู่ระหว่างปรับปรุง
แก้ไขโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร, มิถุนายน 2551.
25
ข้อคิดเห็นจาก stakeholders ในการจัดประชุมเพือวิเคราะห์ SWOT
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หลากหลายรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 3) การพัฒนาบริการใหม่ๆ โดยอาศัยเครือข่ายทีเชือมโยง
ระหว่างภาครัฐและเอกชน เพือเข้าถึงประชาชนในวงกว้างมากขึน" ดังนัน" ในเบื"องต้นต้องพัฒนาโครงสร้างพืน" ฐานให้
ั บนั ของการ
เข้มแข็งทัง" ภายในและนอกองค์กรเป็ นอันดับแรก ทัง" นี" กระทรวง ICT ได้เริม โครงการสํารวจสถานภาพปจจุ
พัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ประเทศไทย (เมือช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2551) เพือให้ได้ขอ้ มูลการใช้
บริการผ่านเว็บไซต์หน่ วยงานภาครัฐ สําหรับจัดทําทิศทางการพัฒนา e-Government แบบก้าวกระโดด เพือให้การ
พัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เป็ นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับนานาประเทศได้จริง
ิ
่ โอกาส และภาวะคุกคามตอก
่ ารพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.7 สรุปผลการวเคราะห์
จุดแข็ง จุดออน
และการสือสารของประเทศไทย
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT) ของการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสารของประเทศไทย เป็ นการพิจารณาสภาวะแวดล้อม/ตัวแปรภายในประเทศไทย ทัง" จุดแข็ง
จุดอ่อน และสภาวะแวดล้อม/ตัวแปรทีอ ยู่ภายนอกประเทศ ทีเ ป็ นทัง" โอกาส และภัยคุกคาม ซึง ล้วนแต่มผี ลกระทบต่อ
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สารของประเทศไทย สภาวะแวดล้อมภายนอก และภายใน อันมีอทิ ธิพลสูง
ต่อการพัฒนา ICT ของไทย จากสถานภาพการพัฒนา ICT ของประเทศไทยดังทีไ ด้นําเสนอใน 3.1-3.6 รวมถึงการเข้า
ร่วมแสดงความคิดเห็นของผู้มสี ่วนได้เสีย/มีบทบาทโดยตรงต่อการขับเคลือน ICT ของประเทศไทย นํามาสู่บทสรุป
SWOT ของการพัฒนา ICT ของประเทศไทย และได้มกี ารจัดอันดับความสําคัญของสภาวะแวดล้อมดังกล่าว โดย
สามารถสรุปประเด็นทีเป็ น SWOT สําคัญยิง ในการพัฒนา ICT ของประเทศไทย จากมุมมองของ stakeholders
7 ลําดับแรก และเป็ นทีน ่าสังเกตว่า การพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการเป็ นจุดอ่อนทีส าํ คัญของการพัฒนา ICT
ประเทศไทย ทีต้องเร่งดําเนินการแก้ไข ดังนี" (รายละเอียดของผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมดังกล่าวปรากฎใน
ภาคผนวก)
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โอกาส

S W OT

• นโยบายทีจ ะพัฒนาประเทศไปสู่สงั คมฐานความรู้ ทําให้มคี วาม
ต้องการ content เพือ การเรียนรูม้ ากขึน"
• แนวโน้มความต้องการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพิม ขึน" เป็ น
โอกาสต่อการพัฒนาการให้บริการโครงสร้างพืน" ฐานด้าน ICT
• อินเทอร์เน็ตเป็ นโอกาสให้เกิดช่องทางธุรกิจ และความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีทาํ ให้บริการสะดวก และรวดเร็วขึน" เอื"อต่อการทําพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
• ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากการหลอมรวมระหว่าง
เทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม การแพร่ภาพและกระจาย
เสียง ในการให้บริการ และการพัฒนาโครงสร้างพืน" ฐานด้าน ICT
• อุตสาหกรรมอาหาร เกษตร ท่องเทีย ว ซึง เป็ นอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ของประเทศยังมีการใช้ ICT น้อย สามารถนํา ICT มา
ใช้สร้างมูลค่าเพิม ได้อกี มาก
• การเรียนรู้ ICT ขัน" พืน" ฐานเพิม ขึน" ในกลุ่มคนทุกระดับ ส่งผลต่อ
การขยายตัวของตลาด ICT
• การเปิดเสรีทางการค้า (FTA, WTO) ทําให้ตลาดกว้างขึน" ไม่ได้
จํากัดแค่ในประเทศไทย

ภาวะคุกคาม

S W OT

• กฎระเบียบภาครัฐเป็ นอุปสรรคต่อการให้บริการ e-services ทํา
ให้ e-government พัฒนาได้ชา้ กว่าประเทศเพือ นบ้าน
• ประเทศคู่แข่งทีส าํ คัญ (สิงคโปร์, มาเลเซีย, เวียดนาม, อินเดีย,
ฟิ ลปิ ปินส์) มีความความก้าวหน้าด้านการพัฒนา ICT เร็วกว่า
ประเทศไทย ในหลายๆ ด้าน ทําให้ประเทศผ้ลงทุนด้าน ICT สนใจ
ลงทุนประเทศดังกล่าวมากกว่าประเทศไทย
• ในสถานศึกษายังขาดแคลนบุคลากรผูส้ อน ทีม มี าตรฐาน และ
ประสบการณ์ในการสอน ทําให้การพัฒนาทักษะด้าน ICT ยังไม่
พัฒนาเท่าทีค วร
• ยังมีความเหลือ มลํ"าทางสังคมและการกระจายรายได้ทไี ม่เป็
ธรรม และช่องว่างระหว่างวัย จึงเป็ นอุปสรรคต่อการเข้าถึง ICT
• ความรูแ้ ละทักษะในด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซงึ เป็ น
รากฐานของการพัฒนาต่อยอดความรูด้ า้ น ICT ของเยาวชนไทย
ไม่เข้มแข็ง
• ผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่ (โดยเฉพาะ SME) ขาดทักษะทําให้ไม่
สามารถใช้ ICT ได้อย่างคุม้ ค่า
ั และไม่เห็นค่าของ
• คนไทยไม่ตระหนักด้านทรัพย์สนิ ทางปญหา
ั
ทรัพย์สนิ ทางปญญาของคนไทยด้
วยกันเอง
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จุดแข็ง

S W OT

• มีการเชือ มต่อกับต่างประเทศทีด ี มีเครือข่ายสารสนเทศในทุกๆ
จังหวัด และมีโครงข่ายหลัก (backbone) ในประเทศทัวถึ
 ง
• รัฐมีนโยบายและโครงการทีส ่งเสริมอุตสาหกรรม ICT และการมีการใช้ ICT
ไปสู่ชนบท ให้ครอบคลุมทัวประเทศ

จึงช่วยสร้างความเชือ มันแก่
 ต่างประเทศ
• มีบุคลากรทีม คี วามรูแ้ ละทักษะ ICT เพิม มากขึน" และมีผจู้ บการศึกษา
ด้าน ICT มากขึน" ทัง" ในระบบและนอกระบบ
• ผูบ้ ริหารทัง" ภาครัฐและเอกชนมีความตระหนักถึงความสําคัญของ IT
มากขึน" ส่งผลให้เกิดการเพิม ปริมาณการใช้ IT ในประเทศ
• การให้บริการโครงสร้างพืน" ฐานทัง" ระบบใช้สาย/ไร้สาย ในพืน" ที
ให้บริการทีเ ป็ นเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพ และเชียงใหม่มอี ย่างทัวถึ
 ง เป็ น
การใช้ ICT เพือ เพิม โอกาสทางธุรกิจในภูมภิ าค
้
• มีผปู้ ระกอบการรายใหม่ ทีไ ด้รบั ใบอนุ ญาตจาก กทช. เช่น การไฟฟานคร
้ วนภูมภาค
หลวงและการไฟฟาส่
ิ สามารถให้ผปู้ ระกอบการรายย่อย เช่า dark
fiber หรือลงทุนในเทคโนโลยี BPL สําหรับการให้บริการ last miles ได้เอง
• มีศกั ยภาพในด้านการผลิต Software, Digital Content (เช่น Animation
เป็ นต้น) และ สือ บันเทิงต่างๆ สามารถรับงานจากต่างประเทศได้

่
จุดออน

S W OT

• งบประมาณสนับสนุ นด้าน ICT เพือ การศึกษาไม่เพียงพอ และไม่สมดุล มี
ผลต่อความเหลือ มลํ"าระหว่างสถาบันการศึกษาในเมืองและต่างจังหวัด และ
ความไม่สมดุลระหว่างงบประมาณในการซื"อ ICT และการพัฒนาอุปกรณ์
• โครงสร้างพืน" ฐานด้าน ICT เพือ การศึกษา และการพัฒนาธุรกิจในชนบท
ยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
• ขาดแคลนบุคลากรทีม คี วามสามารถขัน" สูง เช่น วิศวกร นักออกแบบ
โปรแกรมเมอร์ และผูช้ าํ นาญเฉพาะด้านต่างๆ เนืองจากบุคลากรมีน้อยและ
ผลิตยาก
ั  งในชนบท ทัง" โครงข่าย
• การกระจายโครงสร้างพืน" ฐานยังไม่ทวถึ
โทรศัพท์พน"ื ฐาน/อินเทอร์เน็ต
• หน่ วยงานภาครัฐขาดการบูรณาการ และการแลกเปลีย นข้อมูลระหว่าง
หน่ วยงาน และขาดการจัดการให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายในการให้บริการประชาชน
• ระบบการศึกษาสามัญในระบบไม่ได้ปรับตนเองให้ทนั ต่อสถานการณ์ที
เปลีย นแปลงอย่างรวดเร็ว ในขณะทีป ระเทศไทยยังไม่ได้สนับสนุนการ
เรียนรูท้ เี กิดนอกระบบการศึกษา (เช่น การเรียนรูด้ ว้ ยตนเองเพือ ไปสอบ
certification) เท่าทีค วร
• ขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทัง" การติดต่อสือ สาร การเรียนรู้ และการ
ใช้งาน ทําให้ไม่สามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ และไม่สามารถเจรจา
ต่อรองธุรกิจกับต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

่ โอกาส และภาวะคุกคามของการพัฒนา ICT ประเทศไทยทีสาํ คัญ
แผนภาพที 3.6 จุดแข็ง จุดออน

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สาร (ฉบับที  2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556
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จากการพิจารณา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามอย่างเป็ นระบบ นํ าไปสู่การพัฒนา วิสยั ทัศน์
้
พันธกิจ วัตถุประสงค์ เปาหมาย
และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สารสําหรับประเทศ
ไทย 6 ยุทธศาสตร์ ดังรายละเอียดในบทต่อไป

บทที 4

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
เนือหาในบทนีเป็ นการนํ าเสนอวิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และมาตรการ/แผนงานที'
เกี'ยวข้องในแต่ ล ะยุท ธศาสตร์ ซึ'งเป็ นผลจากการวิเ คราะห์สถานการณ์ และสภาวะแวดล้อมด้านการพัฒ นา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ' สาร ทัง ภายในและภายนอกประเทศ ตามหลักการของ SWOT Analysis รวมทัง
การระดมความคิดเห็นจากผูม้ สี ว่ นได้เสียจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื'อสาร (stakeholders) ทัง
ภาครัฐและภาคเอกชน
ทัง นี ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื'อสารของแผนแม่บทฯ ฉบับที' 2 มีหลักการ
และประเด็นสําคัญ สรุปได้ดงั นี
้
ั
1. มีเปาหมายในเชิ
งการพัฒนาสูส่ งั คมแห่งภูมปิ ญญาและการเรี
ยนรู้ ทีส' อดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศตามทีก' าํ หนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึง' ถือเป็ นแผนพัฒนาฯ หลักของประเทศ
2. สานความต่อเนื'องทางนโยบายจาก IT2010 และ “แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื'อสาร
ของประเทศไทย (ฉบับที' 1) พ.ศ. 2545-2549” โดยยังให้ความสําคัญกับการพัฒนาและประยุกต์ใช้ ICT ในด้าน
การค้า (e-Commerce) และอุตสาหกรรม (e-Industry) (ในยุทธศาสตร์ท'ี 5 และ 6), ด้านการศึกษาและการพัฒนา
คนและสังคม (e-Education and e-Society) (ในยุทธศาสตร์ท'ี 1 และ 3) และในการดําเนินงานของภาครัฐ เพื'อ
สนับสนุนการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารและการบริการ (ในยุทธศาสตร์ท'ี 4) นอกจากนี ได้ให้ความสําคัญกับ
้ มาย เพื'อให้เกิดผลที'เป็ น
การพัฒนาต่อยอดจากที'ได้ดําเนินมาแล้วในช่วงแผนฯ ฉบับที' 1 แต่ยงั ไม่บรรลุเปาห
รูปธรรมโดยเร็ว
3. มุ่งเน้นการแก้ไขสิง' ทีเ' ป็ นจุดอ่อนทีส' าํ คัญของการพัฒนา ICT ของประเทศไทย 2 ประการเป็ นลําดับ
แรก ได้แก่ 1) การพัฒนาคนให้มคี วามเฉลียวฉลาด (Smart) และรอบรูส้ ารสนเทศ (Information Literacy) (ดู
ความหมายในส่วนถัดไป) และ 2) การบริหารจัดการ ICT ระดับชาติ ให้ยดึ หลักธรรมาภิบาล นอกจากนี ยังให้
ความสําคัญกับการเร่งพัฒนาโครงข่ายความเร็วสูงให้มกี ารกระจายอย่างทัวถึ
' งและราคาเป็ นธรรมเนื' อ งจากเป็ น
โครงสร้า งพืน ฐานที'สาํ คัญ สํา หรับ การพัฒ นาในสัง คมและเศรษฐกิจ ฐานความรู้และนวัตกรรม ที'อาศัย ICT
เป็ นพลังขับเคลื'อนหลัก และเป็ นสิง' ทีป' ระเทศไทยยังมีระดับการพัฒนาทีด' อ้ ยกว่าหลายๆ ประเทศ
้
4. สอดคล้องกับทิศทาง/เปาหมายของการพั
ฒนา ICT ระดับนานาชาติ ทีป' ระเทศไทยได้เข้าร่วมแสดง
้
เจตจํานงค์/จัดทําพันธกรณี โดยเฉพาะอย่างยิง' เปาหมายในการพั
ฒนาโครงสร้างพืน ฐานสารสนเทศและการสร้าง
โอกาสในการเข้าถึง ICT ของประชาชนภายใน พ.ศ 2558 (ค.ศ. 2015) เพื'อสร้างสังคมสารสนเทศ จากการประชุม
้
World Summit on the Information Society และเปาหมายใน
การเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่าง
ทัวถึ
' งและเท่าเทียม (Universal Access to Broadband) ภายในปี 2015 ตามปฏิญญากรุงเทพ ซึง' รัฐมนตรีท'ี
รับผิดชอบด้านสารสนเทศและการสือ' สารของกลุ่มประเทศ APEC ได้เห็นชอบร่วมกัน
5. ให้ความสําคัญกับการพัฒนาที'มุ่งเน้ นให้เกิดธรรมาภิบาล ทัง ในส่วนของการบริหารจัดการ ICT
ระดับชาติ ที'ต้องบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล (ในยุทธศาสตร์ท'ี 2) และการใช้ ICT ในภาครัฐ เพื'อช่วย
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สนับสนุ นให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ (ในยุทธศาสตร์ท'ี 4) ซึ'งเป็ นวัตถุประสงค์ท'กี ําหนด
ไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที' 10
โดยประเด็นที'กล่าวถึงในยุทธศาสตร์ท'ี 2 เป็ นสิง' ทีต' ้องเร่งดําเนินการ เพื'อแก้ไขจุดอ่อนของการพัฒนา
ICT ของประเทศทีพ' บจากการวิเคราะห์ SWOT ทีช' ใี ห้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีจุดอ่อนและต้องปรับปรุงในเรื'อง
การบริหารจัดการ ICT ระดับชาติ เพื'อให้มคี วามชัดเจนในบทบาทหน้าทีข' องหลายหน่ วยงานทีเ' กีย' วข้อง มีกลไก
การทํ า งาน (รวมถึ ง การพิ จ ารณาจัด สรรงบประมาณ) ที' เ อือ ให้ เ กิ ด การบู ร ณาการ และลดการซํ า ซ้อ น
ระหว่างหน่วยงาน
ส่วนประเด็นของยุทธศาสตร์ท'ี 4 เป็ นสิง' ทีต' อ้ งดําเนินการด้วยเช่นกัน เนื'องจากภาครัฐเป็ นกลไกทีส' าํ คัญ
ในการพัฒนาประเทศ และควรมีบทบาทเป็ นผูน้ ําในการประยุกต์ใช้ ICT เพื'อพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของ
้ เกิดธรรมาภิบาลด้วย ทัง นี หลักการของธรรมาการบริหารและการบริการที'ให้แก่ประชาชน ซึง' ก็ต้องมุ่งเปาให้
ภิบาล ตามที'กําหนดโดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒ นธรรม แห่ งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก
มีอ งค์ป ระกอบที'สํา คัญ ดัง นี การมีส่ ว นร่ ว ม (participation), การปฏิบ ัติ ต ามกฎหมาย (rule of law),
ความโปร่งใส (transparency), การตอบสนองต่อข้อเรียกร้อง (responsiveness), การยึดถือความเห็นส่วนใหญ่
(consensus oriented), ความเสมอภาค (equity and inclusiveness), ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(effectiveness and efficiency) และความรับผิดชอบ (accountability)
6. ใช้แนวปฏิบตั ิท'สี อดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้ นให้เกิดการพัฒนาที'สมดุลด้วยการ
สร้างความเข้มแข็งจากภายใน โดย
-

เร่ ง พัฒ นาคนให้ มี ค วามสามารถที' จ ะสร้ า งของเพื' อ ใช้ เ องได้ และพัฒ นาอุ ต สาหกรรม
ภายในประเทศให้มีค วามเข้ม แข็ง โดยการส่ง เสริม การวิจ ัย และพัฒ นา และการส่ ง เสริม
ผูป้ ระกอบการ เพื'อให้สามารถพึง' ตนเองได้ในระยะยาว

-

คํานึงถึงความพร้อมด้านทรัพยากร และการใช้อย่างคุม้ ค่า

7. ให้ความสําคัญกับการพัฒนาและการใช้ ICT เพื'อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความได้เปรียบ
ในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการทีไ' ทยมีศกั ยภาพ โดยเฉพาะในภาคการเกษตร การท่องเทีย' ว และการ
ั
บริการด้านสุขภาพ โดยใช้ประโยชน์จากภูมปิ ญญาท้
องถิน' วัฒนธรรมไทย และเอกลักษณ์ของไทย เพื'อนํารายได้
เข้าประเทศ
ิ ยทัศน์ พันธกจิ และเป้ าหมาย
4.1 วสั
วิ สยั ทัศน์
“ประเทศไทยเป็ นสังคมอุดมปัญญา (Smart Thailand) ด้วย ICT”
ั ” ในทีน -ีหมายถึงสังคมทีม กี ารพัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สารอย่างชาญ
“สังคมอุดมปญญา
ฉลาด โดยใช้แนวปฏิบตั ิของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนทุกระดับมีความเฉลียวฉลาด (Smart) และรอบรู้
สารสนเทศ (Information literacy) สามารถเข้าถึง และใช้สารสนเทศอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีวจิ ารณญาณและรูเ้ ท่า
ทัน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนและสังคม มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สารทีม ธี รรมาภิบาล (Smart
Governance) เพือ สนับสนุนการพัฒนาสูเ่ ศรษฐกิจและสังคมฐานความรูแ้ ละนวัตกรรมอย่างยั งยืนและมั นคง
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พันธกจิ
(1) พัฒนากําลังคนให้มคี ุณภาพและปริมาณทีเ' พียงพอ ทัง บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื'อสาร
(ICT Professionals) และบุคลากรในสาขาอาชีพอื'นๆ ทุกระดับ ที'มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีวจิ ารณญาณและรูเ้ ท่าทัน อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เพื'อ
ร่วมขับเคลื'อนประเทศไทยสูส่ งั คมและเศรษฐกิจฐานความรูแ้ ละนวัตกรรมอย่างยังยื
' นและมันคง
'
(2) พัฒนาโครงข่ายสารสนเทศและการสื'อสารความเร็วสูงที'มกี ารกระจายอย่างทัวถึ
' ง มีบริการทีม' คี ุณภาพ
และราคาเป็ นธรรม เพื'อให้เป็ นโครงสร้างพืน ฐานสารสนเทศหลัก ทีท' ุกภาคส่วนสามารถใช้ในการเข้าถึง
ั
ความรู้ สร้า งภู มิป ญญา
และภาคธุ ร กิจ และอุ ต สาหกรรมสามารถใช้ใ นการสร้า งมู ล ค่ า เพิ'ม แก่ ภ าค
เศรษฐกิจของประเทศ
(3) พัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ' สารทีม' ธี รรมาภิบาล โดยมีกลไก กฎระเบียบ
โครงสร้างการบริหารและการกํากับดูแล ที'เอือต่ อการพัฒนาอย่างบูรณาการ มีความเป็ นเอกภาพ มี
ประสิทธิภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม เพื'อสนับสนุ นให้เกิดธรรมาภิบาลใน
้
ระบบบริหารจัดการประเทศ สอดคล้องกับเปาหมายที
ก' าํ หนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วัตถุประสงค์
(1) เพื'อพัฒนากําลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื'อสาร (ICT Professionals) ให้มปี ริมาณและ
คุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด และบุคลากรในสาขาอาชีพต่างๆ ทุกระดับ รวมถึงประชาชน
ทัวไป
' ให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการสร้างสรรค์ พัฒนา และใช้ICT อย่างมีประสิทธิภาพ มีวจิ ารณญาณ
และรู้เท่าทัน เพื'อเป็ นรากฐานการพัฒนาประเทศไทยสู่สงั คมและเศรษฐกิจฐานความรู้และนวัตกรรม
อย่างยังยื
' นและมันคง
'
(2) เพื'อสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื'อสาร โดยใช้แนวปฏิบตั ขิ อง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นความมีเอกภาพ การบูรณาการ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทีเ' กีย' วข้อง เพื'อให้มกี ารจัดสรรผลประโยชน์จากการพัฒนาสู่ประชาชนในทุก
ภาคส่วนอย่างเป็ นธรรม โดยใช้กลไกความเป็ นหุน้ ส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public-Private
Partnership) อย่างเหมาะสม
(3) เพื'อสนับสนุ นการปรับโครงสร้างการผลิตสู่การเพิม' คุณค่า (Value Creation) ของสินค้าและบริการบน
ฐานความรูแ้ ละนวัตกรรม โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ' สาร
ั
(4) เพื'อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและปจเจกบุ
คคล โดยการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ
ั
ในกิจการของครัวเรือนและชุมชน รวมถึงในการแสวงหาความรู้ สร้างภูมปิ ญญา
การมีส่วนร่วมในระบบ
ั
การเมืองการปกครอง และในการดํารงชีวิตประจําวัน เพื'อนํ าไปสู่การพึ'งตนเองและลดปญหาความ
ยากจน โดยเฉพาะในกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาส ผูพ้ กิ าร และผูส้ งู อายุ
(5) เพื'อเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจและอุตสาหกรรมทีเ' กีย' วกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื'อสาร โดย
เน้นการเพิม' มูลค่าเพิม' (Value-Added) ในประเทศ การวิจยั และพัฒนา และการใช้ประโยชน์จากภูมิ
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ั
ปญญาท้
องถิน' วัฒนธรรมไทย และเอกลักษณ์ของคนไทย เพื'อสนับสนุนการพัฒนาสู่สงั คมและเศรษฐกิจ
ฐานความรูแ้ ละนวัตกรรมอย่างยังยื
' น
1
เป้ าหมาย
(1) ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของประชากรทัง ประเทศ มีความรอบรู้ สามารถเข้าถึง สร้างสรรค์
และใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ รู้เท่าทัน มีคุณธรรมและจริยธรรม (Information Literacy)2
ก่อเกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การทํางาน และการดํารงชีวติ ประจําวัน
(2) ยกระดับความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื'อสารของประเทศ โดยให้อยู่ในกลุ่ม
ประเทศที'มรี ะดับการพัฒนาสูงสุด 25% (Top Quartile) ของประเทศที'มีการจัดลําดับทัง หมดใน
Networked Readiness Index (ดูรายละเอียดในกรอบข้างล่าง)
(3) เพิม' บทบาทและความสําคัญของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื'อสารในระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยมีสดั ส่วนมูลค่าเพิม' ของอุตสาหกรรม ICT ต่อ GDP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15
Networked Readiness Index (NRI)
ดัชนีบ่งชีร ะดับความพร้อมของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื'อสาร และโอกาสในการใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื'อสาร
ในการพัฒ นาประเทศ ที'ครอบคลุมทัง ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ ซึ'งจัดทําขึน โดย World Economic Forum และมีการรายงานใน Global
Information Technology Report เป็ นประจําทุกปี ดัชนี NRI ประกอบด้วยดัชนีย่อย (sub-index) 3 กลุ่ม กล่าวคือ
ั ยพืน ฐานทีส' ่งผลต่อการพัฒนา ICT ประกอบด้วย (i) สภาพแวดล้อมทางด้านการทําธุรกิจ เช่น การมีนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรทีเ' พียงพอ
(1) สภาพแวดล้อม/ปจจั
กฏระเบียบของภาครัฐ และผลของมาตรการทางภาษีต่างๆ เป็ นต้น (ii) สภาพแวดล้อมทางด้านการเมืองการปกครอง และกฎเกณฑ์การกํากับดูแลต่างๆ อาทิ การ
ั
มีกฏหมายทีเ' กีย' วข้องกับ ICT ประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมาย การคุ้มครองทรัพย์สนิ ทางปญญา
และ (iii) สภาพแวดล้อมทางด้านโครงสร้างพืนฐาน เช่น
ไฟฟา้ โทรศัพท์ เป็ นต้น
(2) ความพร้อมทางด้านเครือข่ายซึง' รวมถึงความพร้อมของบุคลากรทีจ' ะเป็ นผูใ้ ช้ประโยชน์จากเครือข่าย โดยในการวัดยังแบ่งเป็ นความพร้อมของประชาชนทัวไป
'
(individual), ภาคธุรกิจ (business) และภาครัฐ (government) โดยตัวอย่างตัวชีว ดั (indicators) ทีน' ํ ามาพิจารณาคือ (i) การเชื'อมต่อและการลงทุนในเครือข่าย เช่น
ั ยทีส' ่งผลต่อการ
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน การเชื'อมต่อคู่สายโทรศัพท์ของครัวเรือน/สถานประกอบการ การจัดซือจัดหาเทคโนโลยีของภาครัฐ (ii) ปจจั
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น คุณภาพของระบบการศึกษาในประเทศ การลงทุนด้านการฝึกอบรมของบุคลากรในสถานประกอบการ และการให้ความสําคัญกับการ
สร้างและพัฒนาความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (iii) การใช้ดชั นีย่อยอื'นๆ มาประเมินวัด เช่น e-Government Readiness
(3) ความสามารถในการใช้ประโยชน์จาก ICT ของภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ โดยอาจจัดกลุ่มชีว ดั ที'สําคัญได้ดงั นี คือ (i) การแพร่กระจายโครงสร้าง
พืน ฐานเพื'อให้คน/องค์กรกลุ่มต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์ เช่น การแพร่กระจายของคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ (ประจําทีแ' ละเคลื'อนที)' และอินเทอร์เน็ต ระดับการมี
การใช้ ICT ของภาครัฐ (ii) ความสามารถในการใช้ประโยชน์จาก ICT เช่น ความสามารถในการดูดซับเทคโนโลยีของภาคธุรกิจ ประสิทธิผลของการใช้ ICT ใน
ภาครัฐ (iii) ระดับของการใช้ประโยชน์จาก ICT เช่น จํานวนบริการภาครัฐออนไลน์ การใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตของภาคธุรกิจ และจํานวนข้อมูลทีไ' หลเวียน
1
้
การกํ
ต' อ้ งบรรลุภายในระยะเวลาสิน สุดของแผน (พ.ศ.2556) ยกเว้นในกรณี
บนอิานหนดเปาหมายในภาพรวมและรายยุ
เทอร์เน็้ ต (Internet Traffic) เป็ นต้น ทธศาสตร์ หมายถึงเปาหมายที
้
้
ทีม' NRI
กี ารกํมีาคหนดเปาหมายที
ห' มายถึ
งปี อ'นื ๆ หรือการกํ
หนดเป
จึงจะมีและจํ
การเขีานวนของประเทศที
ยนระบุให้ชดั เจน น' ํ ามาศึกษา โดยในปี ล่าสุด (2007-2008) มีถงึ 127
วามโดดเด่นทัง ในด้
านของความสมบู
รณ์ขาองตั
วชีว าดั หมายรายปี
ทีน' ํามาพิจารณา
2
ั
Information [ทีLiteracy
ปจจุบนั ยังไม่มกี ารบัญญัติศพั ท์ภาษาไทยอย่างเป็ นทางการ ที'ผ่านมาได้มผี ู้แปลเป็ นภาษาไทยไว้ต่างๆ กัน เช่น การรู้
ม' า: http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Information%20Technology%20Report/index.htm]
ประเทศ
สารสนเทศ ความรูท้ างสารสนเทศ ทักษะการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ แต่สาระสําคัญคือการตระหนักถึงความสําคัญของการเข้าถึงและสามารถใช้
ั
ประโยชน์จากสารสนเทศของปจเจกชนแต่
ละบุคคลในการดํารงชีวติ ประจําวัน และการประกอบอาชีพ ในขณะทีเ' ริม' เป็ นทีย' อมรับกันอย่างกว้างขวางถึง
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื'อสาร ในการจัดเก็บ ผลิต และแพร่กระจายสารสนเทศและความรูใ้ ห้เป็ นไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวางยิง' ขึน
UNESCO (2008, Towards Information Literacy Indicators: Conceptual Framework Paper) ได้นิยาม Information Literacy ว่าหมายถึง
ั
ความสามารถของปจเจกชนในการ
(1) ตระหนักรูถ้ งึ ความต้องการสารสนเทศของตนเอง (2) รูถ้ งึ วิธกี ารในการสืบค้นเพื'อหาข้อมูล/สารสนเทศทีต' ้องการ
รวมถึงต้องสามารถประเมินคุณภาพของสารสนเทศทีส' ามารถหามาได้ (3) รูจ้ กั วิธกี ารจัดเก็บและเรียกข้อมูล/สารสนเทศมาใช้เมื'อต้องการ (4) สามารถ
ใช้ขอ้ มูล/สารสนเทศอย่างมีประสิทธิผลและมีจริยธรรม (5) สามารถประยุกต์ใช้สารสนเทศเพื'อสร้างและสื'อสารความรู้
ั บนั UNESCO อยู่ระหว่างดําเนินการจัดทําดัชนีทส'ี ามารถใช้ประเมิน Information Literacy โดยรวบรวมกลุ่มตัวชีว ดั (indicators) ทีช' ่วยบ่งชีก ารมี
ปจจุ
้
Information Literacy โดยใช้ฐานของกลุ่มตัวชีวดั จากแนวคิดและเปาหมายที
'มกี ารตกลงกันในเวทีระดับนาชาติท'สี ําคัญอย่าง Education for All,
Millennium Development Goals, World Summit on the Information Society เป็ นพืน ฐานของการจัดกลุ่มตัวชีว ดั เบือ งต้น
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4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
้
เพื'อให้บรรลุซง'ึ วัตถุประสงค์และเปาหมายของการพั
ฒนา ICT อย่างเป็ นรูปธรรมภายใต้เงื'อนไขทีเ' ป็ น
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของการพัฒนา ICT ของประเทศไทย แผนแม่บทฯ ฉบับนีได้กาํ หนด
ยุทธศาสตร์หลักขึน 6 ด้าน โดยภาครัฐ เอกชน และประชาชน จะมีสว่ นร่วมดําเนินภารกิจตามทีก' าํ หนดในแผนฯ
เพื'อนํา ICT มาใช้ประโยชน์ในการสร้างศักยภาพในการพึง' พาตนเอง สามารถแข่งขันในโลกสากลได้ รวมถึงการ
ั
สร้างสังคมแห่งภูมปิ ญญาและการเรี
ยนรู้ อันนําไปสูค่ ุณภาพชีวติ ทีด' ขี นึ ของประชาชนไทยโดยทัวกั
' น โดย
ยุทธศาสตร์ทงั  6 ด้าน ได้แก่
• ยุทธศาสตร์ท'ี 1: การพัฒนากําลังคนด้าน ICT และบุคคลทัวไปให้
'
มคี วามสามารถ
ในการสร้างสรรค์ ผลิต และใช้สารสนเทศอย่างมีวจิ ารณญาณและรูเ้ ท่าทัน
• ยุทธศาสตร์ท'ี 2: การบริหารจัดการระบบ ICT ของประเทศอย่างมีธรรมาภิบาล
• ยุทธศาสตร์ท'ี 3: การพัฒนาโครงสร้างพืน ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ' สาร
• ยุทธศาสตร์ท'ี 4: การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ' สารเพื'อสนับสนุนการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารและการบริการของภาครัฐ
• ยุทธศาสตร์ท'ี 5: การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ICT
เพื'อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้เข้าประเทศ
• ยุทธศาสตร์ท'ี 6: การใช้ ICT เพื'อสนับสนุนการเพิม' ขีดความสามารถในการแข่งขัน
อย่างยังยื
' น
ทัง นี ยุทธศาสตร์ทม'ี คี วามสําคัญและควรเร่งดําเนินการในลําดับแรกก่อนได้แก่ยุทธศาสตร์ทม'ี ุ่งเน้นการ
แก้ไขจุดอ่อนทีส' าํ คัญ 2 ประการ คือเรื'องกําลังคนและการบริหารจัดการ ICT ระดับชาติ (ยุทธศาสตร์ท'ี 1 และ 2)
นอกจากนี อีกยุทธศาสตร์หนึ'งทีต' อ้ งเร่งดําเนินการให้เกิดผลเป็ นรูปธรรมโดยเร็วได้แก่ การพัฒนาโครงสร้าง
ั ยพืน ฐานทีส' าํ คัญของการพัฒนาในสังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้
พืน ฐาน ICT (ยุทธศาสตร์ท'ี 3) เนื'องจากเป็ นปจจั
และนวัตกรรม และเป็ นสิง' ทีป' ระเทศไทยยังมีระดับการพัฒนาทีด' อ้ ยกว่าประเทศอื'นๆ อีกหลายประเทศ
สาระสําคัญของยุทธศาสตร์และมาตรการทัง หมด มีดงั นี

ยุทธศาสตร์ที 1: การพัฒนากําลังคนด้าน ICT และบุคคลทัวไปให้

มีความสามารถในการ
ิ และใช้สารสนเทศอยางมี
่ วิ จารณญาณและรู้เทาทั
่ น
สร้างสรรค์ ผลต
“เร่งพัฒนากําลังคนทีมี คุณภาพและปริมาณเพียงพอทีจะรองรั

บการพัฒนาประเทศสูส่ งั คมฐานความรู้
และนวัตกรรม ทัง- บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร

(ICT Professionals) และ
บุคลากรในสาขาอาชีพต่างๆ รวมถึงเยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูพ้ กิ าร และประชาชนทุกระดับ ให้มคี วามรู้
ความสามารถในการสร้างสรรค์ ผลิต และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีวจิ ารณญาณ และรูเ้ ท่าทัน (Information Literacy)”
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เป้ าหมาย
บุคลากร ICT
1. มีสดั ส่วนของกําลังคนด้าน ICT ทีจ' บการศึกษาในแต่ละปี ในระดับทีส' งู กว่าปริญญาตรี (ปริญญาโท หรือ
หลักสูตรการศึกษา/อบรมเฉพาะด้าน ICT ในระดับสูงกว่าปริญญาตรี) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของผูจ้ บการศึกษา
ด้าน ICT ทัง หมดในปี นนั  ๆ
2. มีบุคลากรด้าน ICT ทีไ' ด้รบั การทดสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพทีไ' ด้รบั การยอมรับในระดับสากลเป็ นจํานวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของบุคลากร ICT ทัง หมด
บุคลากรทัวไปและบุ

คลากรอาชีพอืนๆ
3. ประชาชนทัวไปไม่
'
น้อยกว่าร้อยละ 70 สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก ICT ในชีวติ ประจําวัน
4. แรงงานในสถานประกอบการไม่ น้ อ ยกว่ า ร้อ ยละ 40 สามารถเข้า ถึง และนํ า ICT มาใช้ป ระโยชน์
ในการทํางานและการเรียนรู้
5. บุคลากรภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 สามารถเข้าถึงและนํ า ICT มาใช้ประโยชน์ ใ นการทํางานและ
การเรียนรู้
6. กลุ่มผู้ด้อยโอกาส สามารถเข้าถึง ICT และนํ า ICT มาใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้กบั
ชีวติ ประจําวันเพิม' ขึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
้
7. มีแหล่งข้อมูล (เว็บไซต์) บนอินเทอร์เน็ตสําหรับกลุ่มเปาหมายที
ห' ลากหลายทัง ในและนอกระบบการศึกษา
ทีม' เี นือหาทีเ' ป็ นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การงานอาชีพ การดูแลรักษาสุขภาพ การติดต่อหรือทําธุรกรรมกับภาครัฐ
เป็ นต้น อย่างน้อย 1,000 เว็บไซต์ ทีม' กี ารเยีย' มชมสมํ'าเสมอ โดยเฉลีย' ไม่ต'ํากว่า 1,000 unique IP ต่อวัน
8. สัดส่วนการเข้าใช้เว็บไซต์เพื'อการเรียนรูห้ รือเป็ นประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์เกินกว่าร้อยละ 70 ของการใช้
เว็บไซต์ในภาพรวม

มาตรการ
I. การพัฒนาบุคลากร ICT
1.1 ปรับปรุงรูปแบบ/วธีิ การในการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาระดับอาชีวะศึกษาและ
อุดมศึกษา
(1) ส่ง เสริม ให้มีก ารเรีย นการสอนด้า น ICT ระดับ ปริญ ญาตรีแ ละโท ที'เ น้ น การปฏิบ ัติง านจริง กับ
ภาคอุตสาหกรรมในรูปแบบต่างๆ (เช่น สหกิจศึกษา, practice school, finishing school) เพื'อให้ผูท้ จ'ี ะ
จบการศึกษามีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของตลาด โดยมีมาตรการสนับสนุ น อาทิ งบประมาณ
การให้แรงจูงใจด้านภาษี สําหรับผูป้ ระกอบการทีร' ่วมสนับสนุน
(2) ส่งเสริมการเรียนการสอนซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (open source software) ในหลักสูตรของสถาบันการศึกษา
และส่งเสริมการนํ าซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมาเป็ นเครื'องมือในการเรียน การสอน และการวิจยั ต่ อยอดใน
สถาบันการศึกษา เพื'อพัฒนาทักษะในการพัฒนาซอฟต์ แวร์ ทักษะในการวิจ ัยและพัฒนาซอฟต์ แวร์
โอเพนซอร์ส ส่งเสริมให้เกิดนักพัฒนารุ่นใหม่ และการพัฒนาต่อยอด จากความร่วมมือของนักพัฒนาทัวโลก
'
ทีม' าร่วมกันทํางาน
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ิ ิ
1.2 เพมปรมาณและคุ
ณภาพของบุคลากรทีมีทกั ษะสูง (high skilled professionals)
(1) จัดตัง มหาวิทยาลัยหรือสถาบันเฉพาะทางด้าน ICT เพื'อเป็ นแหล่งพัฒนาบุคลากร ICT ทีม' ที กั ษะในสาขาทีม' ี
ความสําคัญสูงและ/หรือมีแนวโน้ มความต้ องการในอนาคตสูง เช่ น บุ คลากรด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
(software engineer)
บุ คลากรด้ านความมัน' คงปลอดภัยของระบบและเครือข่ ายสารสนเทศ
(Information/Network security) บุคลากรด้านวิศวกรโทรคมนาคมและเครือข่าย บุคลากรทีม' คี วามสามารถใน
การผลิตเครื'องมือหรืออุปกรณ์ ICT ในระดับต้นนํา ทัง นี อาจพัฒนายกระดับจากสถาบันหรือหน่วยงาน ทีม' อี ยู
ให้มคี วามเฉพาะด้าน และมีความเข้มแข็งมากยิง' ขึน
(2) สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทีจ' บการศึกษาในสาขาอื'นๆ ทีม' คี วามสนใจได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันเฉพาะทางตามข้อ (1) ข้างต้น หรือสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอื'นๆ เพื'อปรับเปลีย' น
สายวิชาชีพเป็ นบุคลากรด้าน ICT โดยอาจใช้กลไกสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เรียนหรือผู้ว่าจ้างตามความ
เหมาะสม
1.3 สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ด้าน ICT ในสถาบันการศึกษาระดับอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษา
(1) เพิม' ศักยภาพอาจารย์ ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุ นการพัฒนาองค์ความรู้เกี'ยวกับเทคโนโลยีใ หม่ๆ
อย่างต่อเนื'อง (Train the Trainer) เพื'อให้สอดคล้องกับความเปลีย' นแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ' สาร
(2) ส่งเสริมและสนับสนุ นให้อาจารย์ทํา งานอย่างใกล้ชิดผู้ประกอบการ เพื'อให้เ ข้าใจความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมมากขึน เช่น การดูงาน การฝึกงานในสถานประกอบการ การทําโครงการวิจยั ร่วม ทัง นี
ให้รฐั สนับสนุน หรือสร้างแรงจูงใจให้เกิดกิจกรรมดังกล่าวตามความเหมาะสม
(3) ส่งเสริม และสนับ สนุ นให้อาจารย์ทําการวิจ ยั และพัฒ นาในสาขา ICT ขัน สูง หรือ เทคโนโลยีใ หม่ ๆ
เพื'อสร้างองค์ความรู้ใ นประเทศให้มากขึน อันจะนํ าไปสู่การพัฒ นาที'ย ัง' ยืนในระยะยาว โดยรัฐให้
การสนับสนุน และสร้างแรงจูงใจตามความเหมาะสม
ิ
ิ
1.4 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ทีอยูใ่ นภาคการผลตและบรการ
(1) ยกระดับคุณภาพของบุคลากร ICT ในภาคการผลิตและบริการให้เป็ นที'ยอมรับในระดับนานาชาติ
โดยสร้างแรงจูงใจในการเข้าฝึกอบรมและสอบมาตรฐานวิชาชีพต่างๆ ทีม' กี ารกําหนดไว้ในระดับสากล
(2) กําหนดกลไกเพื'อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรูจ้ ากบริษทั ข้ามชาติทเ'ี ข้าร่วมดําเนินการ
โครงการ ICT ของภาครัฐ สูผ่ ปู้ ระกอบการไทยทีเ' ข้าร่วมในโครงการดังกล่าว
(3) สร้างแรงจูงใจให้ผูป้ ระกอบการลงทุนในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ICT ในรูปแบบต่างๆ รวมถึง
การฝึ ก อบรมทัก ษะ ICT ขัน สูง โดยรัฐ อาจใช้ก ลไกทางภาษี หรือ จัด ให้มีก องทุ น ร่ ว มรัฐ -เอกชน
เพื'อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ICT
(4) สนับสนุนให้เกิดชุมชุนของผูพ้ ฒ
ั นาในสาขาต่างๆ อาทิ Open Source Software/Embedded
Software/Robotics รวมถึงการมีกลไกสนับสนุนให้บคุ ลากรนักพัฒนาของไทย สามารถเข้าร่วมโครงการ
ระดับโลก (International Forum) ได้ เพื'อสร้างให้เกิดการวิจยั พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี และทําให้เกิด
ความเข้มแข็งของบุคลากร ICT ไทย
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ิ พอืนๆ และบุคคลทัวไป
II. การพัฒนาบุคลากรในสาขาวชาชี

ิ
่ ิ การศึกษาในระบบทุกระดับนํา ICT มาใช้เป็ นเครือ งมือในการเรียนการสอนเพมมากขึ
1.5 สงเสรมให้
นU
(1) อบรม/พัฒนาทักษะด้าน ICT ให้กบั ครูผสู้ อนในโรงเรียน เพื'อให้ครูสามารถใช้ประโยชน์จาก ICT
ในการสอนวิชาต่างๆ
(2) ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ โดยให้ความสําคัญกับการเรียนการสอนที'เน้นการพัฒนา
ั โดยการใช้ ICT เป็ นเครื'องมือ
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปญหา
(3) ให้มกี ารเรียนการสอนเกีย' วกับจริยธรรมในการใช้ ICT ในหลักสูตรภาคบังคับ ตัง แต่ปีแรกทีเ' ด็กเริม' เรียน
ICT ตลอดไปจนทุกระดับชัน การศึกษา
(4) ส่งเสริมการพัฒนาสือ' การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ทีเ' หมาะสมกับการเรียนรูใ้ นสาระวิชาและระดับชัน
ต่างๆ โดยปรับปรุงสื'อที'มอี ยู่แล้วให้มคี ุณภาพและได้มาตรฐาน และรัฐจัดจ้างพัฒนา (ในส่วนที'ยงั ไม่ม)ี
และเมื'อผ่านการรับรองคุณภาพแล้วให้เผยแพร่แก่โรงเรียนได้ใช้งาน ทัง ในรูปแบบ on-line และ/หรือ
off-line ตามความเหมาะสม
(5) ส่งเสริมให้จ ดั ทําและใช้แหล่งเรียนรู้ใ นโรงเรียน ที'ประกอบด้วยสื'ออิเล็กทรอนิกส์หลากหลายรูปแบบ
หลากหลายสาระวิชาและระดับชัน และสร้างแรงจูงใจให้เกิดการแลกเปลีย' นหรือเผยแพร่ให้โรงเรียนอื'นได้
ร่วมใช้ ทัง นีให้ส่งเสริมการใช้เครื'องมือทีเ' ป็ นโอเพนซอร์ส (open source) ในการสร้างแหล่งเรียนรู้
ดังกล่าวเพื'อให้ครูและนักเรียนได้เรียนรูก้ ารใช้งานโอเพนซอร์ส ควบคู่ไปกับการพัฒนาต่อยอด
(6) สนับสนุ นและส่งเสริมให้เกิดชุมชนออนไลน์ (on-line community) ของนักเรียนเพื'อเป็ นเวทีให้เกิดการ
แลกเปลี'ย นเรียนรู้ การแสดงความคิดเห็น เกี'ยวกับเนือ หาที'ส อดคล้อ งกับสาระการเรีย นรู้ โดยสร้า ง
แรงจูงใจทีเ' หมาะสม เช่น การยกย่อง/ให้รางวัลชุมชนทีม' กี ารแลกเปลีย' นเชิงสร้างสรรค์ ให้รางวัลแก่ครูท'ี
ดูแล/ให้คาํ ปรึกษาให้เกิดชุมชนดังกล่าว
(7) จัดให้มกี ารประเมินผลโครงการที'เกี'ยวกับ ICT ที'ได้ดําเนินการมาแล้ว โดยเฉพาะผลที'เกิดแก่ผู้เรียน
เพื'อใช้ประกอบการพิจารณาในการวางแผนการดําเนินงานในระยะต่อไป
่
1.6 พัฒนาทักษะ ICT แกแรงงานในสถานประกอบการ
(1) สร้างความตระหนักรู้แก่สถานประกอบการถึงประโยชน์ ของการใช้ ICT และสร้างแรงจูงใจแก่สถาน
ประกอบการในการพัฒนาความรูแ้ ละทักษะด้าน ICT แก่พนักงาน ทัง ในการฝึ กอบรมเพื'อพัฒนาทักษะ
และการฝึ กอบรมเพื'อปรับเปลี'ยนสายงานจากด้านอื'นเป็ นด้าน ICT (train, re-train, และ conversion
program)
(2) สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในรูปแบบ PPP เพื'อส่งเสริมการพัฒนาระบบ e-learning สําหรับการ
เรียนรู้ ICT หลากหลายระดับทีไ' ด้มาตรฐานคุณภาพ ทัง ในเชิงเนือหาสาระและวิธกี ารนํ าเสนอ เพื'อให้
สถานประกอบการได้ใช้ประโยชน์
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1.7 พัฒนาความรูแ้ ละทักษะด้าน ICT แกบุ่ คลากรภาครัฐ
(1) กําหนดมาตรฐานความรู้ ICT (ICT skills standard) สําหรับบุคลากรภาครัฐทุกระดับ ทัง บุคลากรด้าน
ICT และบุคลากรด้านอื'นๆ ทีใ' ช้ ICT เป็ นเครื'องมือในการปฏิบตั งิ าน และจัดให้มกี ลไกการผลักดันให้เกิด
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื'อให้มคี วามรูค้ วามสามารถและทักษะทีส' อดคล้องกับมาตรฐานของตําแหน่ ง
รวมถึงการนําความรูน้ นั  ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและบริการประชาชน
(2) จัดตัง สถาบันพัฒนาความรู้ความสามารถด้าน ICT ให้กบั บุคลากรภาครัฐ ทัง บุคลากรด้าน ICT และ
บุคลากรด้านอื'นๆ ทีใ' ช้ ICT เป็ นเครื'องมือในการปฏิบตั งิ าน โดยใช้กลไกความร่วมมือกับภาคเอกชนตาม
ความเหมาะสม ทัง นี ให้เน้นการพัฒนาบุคลากรในด้านทีข' าดแคลนหรือมีความต้องการสูงก่อน อาทิ ด้าน
ความมันคงปลอดภั
'
ยของระบบสารสนเทศ (Information security) ด้านวิศวกรรมเครือข่าย (Network
engineer)
(3) ให้มแี รงจูงใจ ค่าตอบแทน ทุนสนับสนุนการอบรม/การศึกษาต่อ และโอกาสความก้าวหน้าในการทํางาน
(career path) ทีเ' หมาะสมแก่บุคลากร ICT ภาครัฐ ทัง นีให้มกี ารศึกษาเพื'อประเมินความสําเร็จหรือความ
ล้มเหลวของมาตรการทีก' าํ หนดให้มผี บู้ ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของภาครัฐ (CIO) ด้วย เพื'อดู
ว่าผลการดําเนินมาตรการดังกล่าวเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทต'ี อ้ งการแต่แรกเริม' 3 หรือไม่อย่างไร และควร
มีแนวทางดําเนินการปรับปรุงอย่างไร เพื'อให้ CIO สามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ' นการเป็ นผูน้ ํ าในการบริหาร
จัดการ ICT ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
(4) พัฒนาความรู้และทักษะที'จําเป็ น ทัง ด้าน ICT และด้านการบริหารจัดการ ให้แก่ CIO ทัง ที'อยู่ใ น
ส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค และส่วนท้องถิน' (ทีจ' ะตัง ขึน ต่อไป) อย่างต่อเนื'อง เพื'อให้สามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ' น
การเป็ นผูน้ ํ าและรับผิดชอบการบริหารจัดการ ICT ในหน่ วยงาน (ระดับกระทรวงและกรม) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(5) พัฒนาความรูแ้ ละทักษะเกีย' วกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแก่ขา้ ราชการและบุคลากรของรัฐเพื'อให้มกี ารใช้
ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเพิม' ขึน
1.8 พัฒนาการเรียนรู้ ICT นอกระบบ เพือ สนับสนุนการเรียนรูต้ ลอดชีวิ ตของประชาชนทัวไป

(1) จัด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของศู น ย์ บ ริ ก ารสารสนเทศชุ ม ชน ที' ห ลายหน่ ว ยงาน
ั บนั และใช้เป็ นข้อมูลประกอบในการกําหนดแนวทางการดําเนินงานในระยะ
ได้มกี ารดําเนินงานในปจจุ
ต่อไป
(2) จัดให้มแี หล่งเรียนรู้ ICT ของชุมชน โดยพัฒนาจากศูนย์ หน่ วยงาน หรือสถานที' ทีม' อี ยู่ เช่น ห้องสมุด
สาธารณะ วัด ศูนย์สารสนเทศชุมชน โดยมีสอ'ื อิเล็กทรอนิกส์ทห'ี ลากหลาย และมีการให้บริการฝึ กอบรม
แก่ผู้ใช้บริการตามความเหมาะสม รวมถึงการพัฒนาเว็บท่า (portal) เพื'ออํานวยความสะดวกในการ
เข้าถึงแหล่งความรู/้ ข้อมูล ทีจ' ะเป็ นประโยชน์แก่อาชีพและการดํารงชีวติ ประจําวันแก่ประชาชน โดยส่วน
หนึ'งจะเป็ นข้อมูลกลาง ทีใ' ช้ได้กบั ทุกแห่ง ทุกพืน ที' และส่วนหนึ'งเป็ นข้อมูลท้องถิน' ทัง นี ให้ใช้กลไกความ
ร่วมมือกับภาคเอกชน และ/หรือหน่วยงานปกครองท้องถิน' ระดับต่างๆ
3

วัตถุประสงค์แรกเริม' ของการกําหนดให้มี CIO ในภาครัฐคือการให้มผี บู้ ริหารระดับสูงทีร' บั ผิดชอบงานด้าน ICT ของหน่วยงานที'ชดั เจนและให้ตาํ แหน่งดังกล่าว
เป็ น career path ทีส' ามารถสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรด้าน ICT ของรัฐ
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(3) ส่งเสริมการพัฒนาเนือหา (content) ฐานข้อมูล และโปรแกรมประยุกต์ ทีจ' ะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนา
อาชีพและการดํารงชีวติ ประจําวันของประชาชนทัวไป
' เช่น ฐานข้อมูลด้านการเกษตร ด้านสุขภาพและ
การรักษาพยาบาล ฯลฯ ทีใ' ช้งานง่าย สืบค้นง่าย ใช้ได้ทงั  ผ่านคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เคลื'อนที'
(4) สนับสนุ นให้เกิดศูนย์ซ่อม-สร้างด้าน ICT ในชุมชน/ท้องถิน' เพื'อให้สามารถนําอุปกรณ์ ICT ทีม' อี ยู่มาใช้
ประโยชน์ได้สงู สุดและอย่างคุม้ ค่า ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทัง ยังเป็ นการพัฒนาการเรียนรูข้ นั 
พืน ฐานเกีย' วกับอุปกรณ์ ICT ให้กบั ชุมชน/ท้องถิน' โดยใช้เครือข่ายการสนับสนุ นความรูเ้ รื'องซ่อม-สร้าง
อุปกรณ์ ICT จากสถาบันการศึกษา และผูป้ ระกอบการในท้องถิน'
(5) ค้นหาผู้นําการเปลี'ยนแปลง (champion/change agent) ในพืนที' (อาทิ ผู้นําชุมชน) ที'มคี วามสนใจ
เพื'อให้เป็ นผู้นําในการขับเคลื'อนให้เกิดการเรียนรู้และใช้ประโยชน์จาก ICT ในชุมชน โดยรัฐให้การ
สนับสนุนตามความเหมาะสม
1.9 พัฒนาการเรียนรู้ ICT แกผู่ ด้ ้อยโอกาส ผูพ้ ิ การ และผูส้ งู อายุ
(1) ส่งเสริมการจัดทําและเผยแพร่สอ'ื การเรียนรูต้ ่างๆ สําหรับผูด้ อ้ ยโอกาส ผูพ้ กิ าร และผูส้ งู อายุ เช่น หนังสือ
เสียงระบบ DAISY (Digital Accessible Information System) สือ' การเรียนรูส้ าํ หรับผูพ้ กิ ารทางการได้ยนิ
เป็ นต้น
(2) ส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้พกิ าร และผูส้ ูงอายุสามารถเข้าถึงสารสนเทศอย่างเท่าเทียม อาทิ การบังคับใช้
มาตรฐานสื'ออิเล็กทรอนิ กส์ท'ีเหมาะสม เช่ น มาตรฐานการเข้าถึงข้อมูลที'เผยแพร่ ผ่ านเว็บไซต์ (Web
accessibility) สําหรับผูพ้ กิ ารทางการเห็น, การจัดทํา closed caption สําหรับผูพ้ กิ ารทางการได้ยนิ เป็ นต้น
(3) ส่งเสริมการวิจยั พัฒนาเทคโนโลยี เครื'องมือ อุปกรณ์เทคโนโลยีสงิ' อํานวยความสะดวก และสนับสนุ นการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสกู่ ารผลิตหรือบริการ เพื'อให้ผพู้ กิ ารได้ใช้งาน
(4) สนับสนุนให้มอี ุปกรณ์ ICT ซอฟต์แวร์ และเนือหาสาระดิจทิ ลั รวมทัง เทคโนโลยีสงิ' อํานวยความสะดวกที'
เหมาะสม ในห้องสมุดของสมาคมผูพ้ กิ าร และโรงเรียนเรียนร่วม เพื'อเป็ นแหล่งเรียนรูส้ าํ หรับผูพ้ กิ าร
(5) สร้างความร่วมมือกับสภาผูส้ งู อายุฯ ซึง' มีสาขาอยู่ทวประเทศ
ั'
ในการจัดทําหลักสูตรและจัดอบรมความรู้
ด้าน ICT แก่ผสู้ งู อายุทส'ี นใจ โดยอาจใช้สถานทีข' องมหาวิทยาลัยและ/หรือสถาบันการศึกษาทีก' ระจายอยู่
ทัวประเทศ
'
III. มาตรการสนับสนุนอืนๆ
่ รณาการ เพื'อใช้ประกอบการวางแผน
1.10 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกําลังคนด้าน ICT ของประเทศอยางบู
ด้านการพัฒนากําลังคนของประเทศ โดยมีตวั อย่างของข้อมูลที'ควรจัดเก็บ เช่น ความต้องการกําลังคนใน
สาขา ICT ต่อปี ปริมาณการผลิตบุคลากรต่อปี อัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง จําแนกตามประเภท ความสามารถ
และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็ นต้น
ิ
ิ
่ ส่งเสรมการใช้
่
1.11 สนับสนุนให้เกดสมาคม
/ชมรม/องค์กรอิ สระ หรือเครือขายที
ICT อยางสร้
างสรรค์
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่ ิ มีการแปลหนังสือทีมีประโยชน์จากภาษาตางประเทศเป็
่
1.12 สงเสรมให้
นภาษาไทย และนํามาเผยแพร่
หลากหลายช่องทางตามความเหมาะสม รวมถึงทางสือ' อิเล็กทรอนิกส์ เพื'อให้คนไทยได้เข้าถึงแหล่งความรูท้ ม'ี ี
ประโยชน์
1.13 สนั บ สนุ น ให้ ค นไทยมี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะทางภาษา ทัง ภาษาไทย ภาษาอัง กฤษ หรื อ
ภาษาต่างประเทศอื'นๆ ที'ใช้ในเวทีสากล ในระดับทีส' ามารถอ่าน เขียน และสื'อสารได้ดี โดยควรเริม' พัฒนา
ตัง แต่เด็กและเยาวชน

ิ
ิ
่ ธรรมาภบาล
ยุทธศาสตร์ที 2: การบรหารจั
ดการระบบ ICT ของประเทศอยางมี
“ปรับปรุงการบริหารจัดการและการกํากับดูแล กลไกและกระบวนการในการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสารของประเทศ

ให้มธี รรมาภิบาล โดยเน้นความเป็ นเอกภาพ การใช้ทรัพยากร
อย่างคุม้ ค่า และการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนทีเ กียวข้
 อง”

เป้ าหมาย
1. มีหน่ วยงานกลางที'ทําหน้าที'เป็ นองค์กรขับเคลื'อนวาระแห่งชาติดา้ น ICT ในระดับประเทศ ทีส' ามารถ
ประสานให้เกิดการพัฒนาแบบบูรณาการ และมีหน่วยงานทีร' บั ผิดชอบภารกิจทีม' คี วามสําคัญและมีความจําเป็ นต่อ
การพัฒนา ICT ของประเทศที'ชดั เจน สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง มีกลไกการทํางานร่วมกัน
อย่างบูรณาการ
2. มีสภา ICT เพื'อเป็ นตัวแทนของภาคเอกชนในการประสานนโยบายและทํางานร่วมกับภาครัฐเพื'อผลักดัน
นโยบายและมาตรการด้าน ICT
3. มีกฎหมาย / กฎระเบียบ ทีเ' อือ ต่อการใช้ ICT และการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
4. มีกระบวนการจัดสรรงบประมาณที'มปี ระสิทธิภาพมากขึน ลดความซําซ้อน เกิดการพัฒนาแบบบูรณาการ
ใช้งบประมาณอย่างคุม้ ค่ามากขึน

มาตรการ
ิ
2.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบรหารและการจั
ดการ ICT ระดับชาติ
(1) ให้มหี น่ วยงานกลางภายในกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื'อสาร ทีร' บั ผิดชอบในการผลักดัน
วาระด้าน ICT ของประเทศ รวมถึงการจัดทํานโยบายและแผนแม่บท ICT การกํากับดูแลและผลักดัน
แผนสูก่ ารปฏิบตั ิ และการพัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนด้วยดัชนีชวี ดั ตาม
มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื'อง โดยมีความคล่องตัวในการดําเนินงาน มีกลไกทีส' ามารถประสานกับทุกภาค
ส่วนทีเ' กีย' วข้องอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการพัฒนาแบบบูรณาการ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สาร (ฉบับที  2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556

4-12

(2) สร้ า งความเข้ม แข็ง ของหน่ ว ยงานที'ทํ า หน้ า ที'เ ป็ น หน่ ว ยธุ ร การของคณะกรรมการธุ ร กรรมทาง
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ โดยการจัด สรรกํ า ลัง คนและงบประมาณให้เ หมาะสม สามารถปฏิบ ัติห น้ า ที'ต าม
พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และ 2551 และกํากับดูแลการบังคับใช้
กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) สนับสนุนการจัดตัง สภา ICT โดยให้มสี ถานะเป็ นองค์กรเอกชนทีเ' ป็ นตัวแทนของกลุ่มผูป้ ระกอบการด้าน
ICT มีหน้าทีน' ําเสนอและให้ความเห็นด้านการพัฒนา ICT ต่อรัฐบาล ร่วมกับรัฐในการกําหนดมาตรฐาน
วิชาชีพ ตลอดจนเป็ นตัวแทนภาคเอกชนในการประสานนโยบายและการทํางานร่วมกับภาครัฐ เพื'อ
ผลักดันการทํางานแบบเป็ นหุน้ ส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-Private Partnership: PPP)
(4) สร้างกลไกในการทํางานเพื'อให้เกิดความร่วมมือและการบูรณาการ ระหว่างหน่ วยงานภาครัฐทีเ' กีย' วข้อง
กับการพัฒนา ICT ของประเทศ และให้กําหนดตัวชีว ดั ทีส' ะท้อนการดําเนินงานดังกล่าวในคํารับรองการ
ปฏิบตั ริ าชการของส่วนราชการเพื'อการประเมินผลการดําเนินงานประจําปี
(5) มอบหมายให้องค์กร/หน่วยงานทีเ' หมาะสมทําหน้าทีร' บั ผิดชอบการกําจัดขยะ (waste) หรือการนํากลับมา
้ นผลกระทบเชิงลบต่อสิง' แวดล้อมจากการใช้
ใช้ใหม่ (reuse) ของผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ ICT เพื'อปองกั
เทคโนโลยี (เช่น ขยะพิษ การสิน เปลืองทรัพยากร ฯลฯ) โดยองค์กร/หน่ วยงานทีไ' ด้รบั มอบหมายควรมี
บุคลากรทีม' คี ุณสมบัตเิ หมาะสมและสามารถปฏิบตั หิ น้าทีด' งั กล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(6) มีอ งค์ก ร/หน่ ว ยงานที'ร ับ ผิด ชอบงานด้า นความมัน' คงปลอดภัย ของระบบสารสนเทศ (Information
security) ของประเทศ โดยให้ทําหน้าทีเ' ป็ นหน่ วยศึกษาวิจยั เพื'อกําหนดนโยบายและแนวทางด้านความ
มันคงปลอดภั
'
ย ของระบบสารสนเทศในระดับ ประเทศรวมถึง กํา หนดมาตรฐานที'เ กี'ย วข้อ ง พัฒ นา
บุคลากรหรือถ่ายทอดความรูใ้ นเรื'องดังกล่าวให้แก่หน่ วยงานทัง ภาครัฐและภาคเอกชน และประสานการ
ดําเนินงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื'อให้เกิดการปฏิบตั ติ ามนโยบาย แนวทาง และมาตรฐานทีก' ําหนด ทัง นี
องค์กร/หน่ วยงานดังกล่าว ควรมีบุคลากรที'มคี ุณสมบัติเหมาะสม และสามารถปฏิบตั ิหน้าที'ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ิ
2.2 ปรับปรุงกระบวนการจัดทํา/เสนองบประมาณ และกระบวนการพจารณาจั
ดสรรงบประมาณด้าน ICT
ิ
่
่ ้มคา่
เพือให้เกดการใช้
จายอยางคุ
(1) สร้างกลไกการทํางานร่วมกันระหว่างสํานักงบประมาณ กระทรวง ICT และ CIO ภาครัฐ ในการจัดทํา
และพิจารณางบประมาณด้าน ICT เพื'อให้การจัดสรรงบประมาณมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ มีการบูรณา
การ ลดการซําซ้อน และเกิดการใช้จ่ายอย่างคุม้ ค่า ทัง นี ในกรณีของซอฟต์แวร์ ให้พจิ ารณาทางเลือกที'
เป็ นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สด้วยเพื'อความเหมาะสมของการใช้งบประมาณ
(2) กําหนดให้มกี ารศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ (Feasibility study) สําหรับโครงการใดๆ ของรัฐ ทีม' ี
มูลค่าส่วน ICT (ICT content) ในโครงการนัน รวมกันเกิน 300 ล้านบาท โดยในกระบวนการศึกษา ให้มี
การขอความคิดเห็นจากสภา ICT และนํ าข้อมูลที'ได้รบั ไปประกอบในการศึกษาด้วย ทัง นี เมื'อมีการ
ดําเนินโครงการ ให้จดั ทําประกาศบ่งบอกชื'อโครงการ คําอธิบายลักษณะโดยย่อ ขนาดวงเงินงบประมาณ
ระยะเวลาและผู้ดํา เนิ น การ (ผู้ร ับ เหมา) ให้ส าธารณชนรับ ทราบผ่ า นเว็บ กลางของภาครัฐ และเว็บ
สาธารณะทีม' ผี เู้ ข้าชมจํานวนมาก
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(3) จัดสรรงบประมาณด้าน ICT ให้สอดคล้องกับทิศทางและแนวทางทีก' าํ หนดในแผนแม่บท ICT
(4) ให้มกี ลไกการตรวจสอบและการประเมินผลความสําเร็จของโครงการและการใช้งบประมาณทุกปี ทัง ใน
ระหว่างการดําเนินงานและเมื'อสิน สุดการดําเนินงาน
ิ กทรอนกส์
ิ
่
2.3 พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบให้เอืUอตอการใช้
ICT และการทําธุรกรรมทางอเล็
(1) พัฒนาและ/หรือปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบทีเ' กีย' วข้อง เพื'อให้เอือ ต่อการใช้ ICT และการทําธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงผลักดันกฎหมายที'ยงั อยู่ระหว่างการดําเนินการ เช่น กฎหมายการพัฒนา
โครงสร้างพืน ฐานสารสนเทศ กฎหมายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ ให้ออกมามีผลบังคับใช้โดยเร็ว
(2) จัดให้มกี ลไกการบังคับใช้กฎหมายทีอ' อกมามีผลบังคับใช้แล้ว และมีการติดตามผลการบังคับใช้กฎหมาย
ทีม' ปี ระสิทธิภาพ เพื'อสร้างความเชื'อมันแก่
' ประชาชนและผูป้ ระกอบการ
(3) สร้างกลไกให้เกิดความยืดหยุ่นในวิธกี ารจัดซือ จัดจ้างผลิตภัณฑ์หรือระบบงาน ICT ของภาครัฐโดยให้
มุ่งเน้นความสําเร็จของงานและคุณภาพมากกว่าการเปรียบเทียบด้านราคาอย่างเดียว และให้เพิม' กลไก
และงบประมาณให้สามารถจ้างสถาปนิก นักออกแบบ หรือทีป' รึกษา ทีม' คี ุณวุฒทิ างวิชาชีพ เพื'อช่วย
ออกแบบระบบ ดําเนินงาน บริหารโครงการ หรือตรวจรับ รวมทัง จัดให้มกี ลไกในการจัดการความเสีย' ง
ตามความเหมาะสม อาทิ ในโครงการพัฒนาระบบงานทีเ' สนอราคาตํ'ากว่าทีน' ่าจะสามารถส่งมอบงานทีม'
คุณภาพ
ิ
2.4 ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลตัวชีUวดั สถานภาพการพัฒนา ICT ของประเทศ เพือสนับสนุนการตดตาม
ิ
ิ
่ ICT
ประเมนผลการพั
ฒนา ICT ของประเทศ และการดําเนนการตามแผนแมบท
(1) จัดทําฐานข้อมูลรายการดัชนีชวี ดั หลักของการพัฒนา ICT ของประเทศ (ICT core indicators)
โดยกําหนดให้หน่วยงานทีร' บั ผิดชอบแต่ละดัชนีปรับปรุงข้อมูลให้ทนั สมัยตลอดเวลา และเชื'อมโยงข้อมูล
ไปยังหน่ วยงานกลางเพื'อเผยแพร่ให้หน่ วยงาน/ประชาชนรับทราบทัวไป
' รวมทัง ให้มกี ารศึกษาติดตาม
การพัฒนาดัชนีด ังกล่าวในระดับนานาชาติอย่า งต่ อเนื' อง เพื'อปรับปรุ งดัชนีชีวดั ของประเทศไทยให้
เหมาะสมตามกาลเวลา
(2) จัดทําระบบรายงานผลความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผนแม่บทฯ ผ่านสื'อออนไลน์ โดยเน้ น
ตัวชีว ดั ทีก' าํ หนดในแผน เพื'อให้หน่วยงาน/ประชาชนรับทราบความก้าวหน้า
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ยุทธศาสตร์ที 3: การพัฒนาโครงสร้างพืUนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
“พัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื-นฐานสารสนเทศและการสือ สาร ให้มกี ารกระจายอย่างทัวถึ
 ง
ไปสู่ประชาชนทัวประเทศ

รวมถึงผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และมีระบบสารสนเทศและ
โครงข่ายทีม คี วามมันคงปลอดภั

ย ทัง- นี- ให้ผปู้ ระกอบการจัดให้มโี ครงสร้างพื-นฐานทีม ศี กั ยภาพทันกับ
วิวฒ
ั นาการของเทคโนโลยี เพือ รองรับการขยายตัวของความต้องการของผูบ้ ริโภค สามารถให้บริการ
มัลติมเี ดีย ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และบริการใดๆ ทีเ ป็ นประโยชน์ต่อวิถีชวี ติ สมัยใหม่ในสังคม
ั
แห่งการเรียนรู้ อีกทัง- มุ่งเน้นการลดปญหาความเห
ลือ มลํ-าในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เพือ ทําให้สงั ค
มีความสงบสุข และประชาชนมีคุณภาพชีวติ ทีด ขี -นึ ”

เป้ าหมาย
1. มีโ ครงข่ายและ/หรือบริการบรอดแบนด์ เพื'อให้เกิดบริการสื'อประสม (multimedia) สําหรับประชาชน
โดยใช้เทคโนโลยีทเ'ี หมาะสมกับพืน ที' ภูมปิ ระเทศ ความต้องการของชุมชน และราคาการลงทุนทีเ' หมาะสม
2. ให้มบี ริการเครือข่ายความเร็วสูงทีค' วามเร็วอย่างน้อย 4 Mbps ในราคาทีเ' ป็ นธรรมเมื'อเทียบกับคุณภาพ
ทีใ' ห้บริการ
• ทุกครัวเรือนและสถานประกอบการในจังหวัดศูนย์กลางความเจริญในภูมภิ าค และ ทุกอําเภอเมือง
ของจังหวัดทีเ' หลือ สามารถเข้าถึงบริการเครือข่ายความเร็วสูง
• สัดส่วนของครัวเรือนและสถานประกอบการที'สามารถเข้าถึงบริการเครือข่ายความเร็วสูง ในพืนที'
ทีเ' หลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
3. ให้มีโ ครงสร้า งพืน ฐานสารสนเทศและการสื'อ สารเพื'อ ยกระดับ การศึก ษาของเยาวชนและส่ง เสริม
การเรียนรูต้ ลอดชีวติ ของประชาชน
• สถาบันการศึกษาระดับมัธยมขึน ไปทุกแห่ง มีการเชื'อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทีค' วามเร็วอย่าง
น้อย 10 Mbps และมีอตั ราส่วนคอมพิวเตอร์ต่อนักเรียนอย่างน้อย 1:30 ในปี 2554 และ 1:20 ในปี
2556
• ห้องสมุดประชาชนและศูนย์การเรียนรู้/ศูนย์บริการสารสนเทศชุมชนในระดับจังหวัด อําเภอ และ
ตําบล มีการเชื'อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทีค' วามเร็วอย่างน้อย 4 Mbps
4. ให้มโี ครงสร้างพืน ฐานสารสนเทศและการสื'อสารเพื'อการบริการภาคสังคมทีส' าํ คัญต่อความปลอดภัยใน
ชีวติ และคุณภาพชีวติ ของประชาชน
• ศูนย์บริการสารสนเทศชุมชนในระดับตําบลขึน ไปทุกแห่ง มีขอ้ มูล/สารสนเทศเพื'อการเรียนรูแ้ ละการ
อาชีพในรูปแบบต่างๆ รวมถึงบริการอินเทอร์เน็ต ทีป' ระชาชนทัวไป
' รวมทัง ผูด้ ้อยโอกาส ผู้พกิ าร
และผูส้ งู อายุสามารถเข้าใช้บริการได้
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• สถานพยาบาลและสถานีอนามัย ในชนบททัวประเทศทุ
'
กแห่งสามารถเชื'อมต่ ออินเทอร์เน็ตได้ท'ี
ความเร็วอย่างน้อย 4 Mbps และมีระบบการแพทย์ทางไกลทีม' ปี ระสิทธิภาพ ใช้งานได้จริง
• มีระบบการแจ้งเตือนและการจัดการภัยพิบตั ทิ ท'ี นั สมัย สามารถให้บริการได้ในระดับทีส' อดคล้องกับ
มาตรฐานสากล ภายในปี 2554
• มีการจัดสรรทรัพยากรอันประกอบด้วยทรัพยากรสื'อสารโทรคมนาคมและโครงข่าย ICT ทีท' นั สมัย
งบประมาณ และบุคลากรทีไ' ด้รบั การฝึกอบรมอย่างถูกต้องในการปฏิบตั กิ จิ การทีเ' กีย' วข้องกับความ
ปลอดภัย สาธารณะอย่ า งเหมาะสม และมีก ารบูร ณาการระหว่ า งหน่ ว ยงานที'เ กี'ย วข้อ ง พร้อ ม
ปฏิบตั กิ ารในปี 2552
5. มีแผนแม่บทด้านความมันคงปลอดภั
'
ยของระบบสารสนเทศแห่งชาติ (National Information Security
Master Plan) ภายในปี 2552

มาตรการ
่
่
3.1 สร้างกลไกในการประสานและเชือมโยงการทํางานระหวางหนวยงานที
เกียวข้อง เพือให้การกําหนด
ิ
ิ
ทศทาง
/นโยบายของรัฐบาลด้านโทรคมนาคมของประเทศ และนโยบายการกํากับกจการ
โทรคมนาคม
ิ
ิ
ขององค์กรกํากับดูแล เป็ นไปในทศทางเดี
ยวกัน เพือให้การให้บรการโทรคมนาคม
ของประเทศมีการ
่ เอกภาพ
พัฒนาอยางมี
ิ เพมพื
ิ นU ทีให้บรการ
ิ และปรับปรุงประสทธภาพของโครงขายโทรคมนาคม
ิ ิ
่
3.2 ขยายประเภทบรการ
(1) กําหนดนโยบายเพื'อให้การประกอบกิจการโทรคมนาคมดําเนินการบนหลักการแข่งขันเสรีและเป็ นธรรม
อย่างแท้จริงและเกิดผลในทางปฏิบตั ิ โดยพิจารณาแนวทางทําให้สญ
ั ญาร่วมการงานต่างๆ ทีม' อี ยู่สนิ ผล
ภายในปี 2553 และในการนี ให้ผปู้ ระกอบการภาครัฐเตรียมแผนการรองรับการสิน สภาพของสัญญาร่วม
การงาน เพื'อให้สามารถดําเนินการเกีย' วกับทรัพย์สนิ ทีไ' ด้รบั มาให้เป็ นประโยชน์อย่างเหมาะสมต่อไป
(2) ส่งเสริมการลงทุนทัง จากในประเทศและต่างประเทศเพื'อให้เกิดการสร้าง และเชื'อมต่อระหว่างโครงข่าย
สื'อสารโทรคมนาคมไทยกับต่างประเทศที'มปี ริมาณ และประสิทธิภาพมากขึน โดยให้มที างเลือกของ
ั
เทคโนโลยีแ ละเส้น ทางต่ า งๆ (routing) ที'เ หมาะสม เพื'อ แก้ป ญหาความไม่
เ พีย งพอของโครงข่ า ย
การสือ' สารสําหรับบริการสือ' ประสม (multimedia) ระหว่างประเทศและในประเทศทีข' าดแคลน
(3) ผลักดันกฎหมายเกีย' วกับธุรกิจบริการสื'อสารดาวเทียม และเคเบิลใยแก้วนํ าแสงใต้นํา เพื'อเปิ ดโอกาส
ให้ผปู้ ระกอบการต่างชาติสามารถเข้ามาลงทุนเชื'อมต่อโครงข่ายและให้บริการ ภายใต้อาํ นาจอธิปไตยของ
ประเทศไทย เพื'อส่งเสริมให้ธุรกิจโครงข่ายสือ' สารโทรคมนาคมไทยมีโอกาสเชื'อมต่อกับโครงข่ายหลักของ
โลกอย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมสากล และสามารถขยายตัวออกเป็ นศูนย์กลางการรับส่งข้อมูลใน
ภูมภิ าค
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(4) ส่งเสริมการลงทุนในโครงข่ายหลัก (backbone) โดยให้มปี ริมาณพอเหมาะพอควรกับหลักการให้บริการ
แข่งขันเสรีทเ'ี ป็ นธรรม รวมทัง ให้มกี ารบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ดีกว่าที'มอี ยู่ และสนับสนุ น
ผูป้ ระกอบการไทย โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการในท้องถิน' ให้สามารถลงทุนในเทคโนโลยีทางเลือกทีม' กี าร
ลงทุนไม่สงู มาก เพื'อสร้าง เชื'อมต่อ และให้บริการโครงข่ายปลายทาง (last mile) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทัง สนับสนุนองค์กรกํากับดูแลตามกฎหมายในการออกกฎเกณฑ์และกติกาให้ผูป้ ระกอบการเหล่านี
สามารถดําเนินการได้บนหลักการของการแข่งขันเสรีและเป็ นธรรม
(5) จัดทําแผนเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพืน ฐานสารสนเทศและการสือ' สารในจังหวัดศูนย์กลางความเจริญใน
ภู มิภ าคและอํา เภอเมือ งทัว' ประเทศ และแผนการดํา เนิ น งานสํา หรับ การพัฒ นาโครงสร้า งพืน ฐาน
สารสนเทศและการสื'อสารในพืนทีท' เ'ี หลือและดําเนินการตามความเหมาะสมของเวลาบนหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
(6) ศึกษาและเริม' วางแผน รวมถึงสร้างโครงการนําร่องโครงข่ายการสือ' สารยุคใหม่ (NGN: Next Generation
Network) และองค์ประกอบสําหรับขยายขอบข่ายของบริการอินเทอร์เน็ตยุคใหม่ (IPv6) ให้เป็ นผลสําเร็จ
เพื'อ รองรับ การลงทุ น หรือ ดํา เนิ น การสร้า งโครงข่า ยและบริก ารดัง กล่ า ว เพื'อ นํ า มาใช้ป ระโยชน์ ก ับ
สังคมไทยอย่างกว้างขวางต่อไป ในกรอบเวลาทีจ' ะไม่ลา้ หลังประเทศในกลุ่ม ASEAN
3.3 พัฒนาโครงสร้างพืนU ฐานสารสนเทศและการสือสารเพือ ยกระดับการศึกษา และการเรียนรูต้ ลอดชีวิ ต
ของประชาชน
(1) สร้างแรงจูงใจทีเ' หมาะสม เช่น มาตรการทางภาษี การให้เงินกูย้ มื พิเศษ เป็ นต้น เพื'อส่งเสริมให้ผปู้ กครอง
ของเยาวชนซืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์สําหรับใช้ใ นครัวเรือน และให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนสนับสนุ น
การจัดหาคอมพิวเตอร์สาํ หรับโรงเรียนในชนบท
(2) สร้างแรงจูงใจแก่ผู้ประกอบการในการพัฒนาโครงข่าย ICT เพื'อการศึกษา เช่น การคิดค่าธรรมเนียม
ในการประกอบกิจการสือ' สารโทรคมนาคมในอัตราพิเศษ การให้การสนับสนุนด้านการลงทุน เป็ นต้น
(3) ให้มกี ารจัดสรรทรัพยากรด้าน ICT แก่สถานศึกษาทัวประเทศ
'
รวมถึงโรงเรียนประถม มัธยม ภาคอาชีวะ
ศึกษา และภาคอุดมศึกษา อย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยคํานึงถึงความพร้อมทัง ด้านบุคลากรและ
โครงสร้า งพืน ฐานเป็ น สํ า คัญ และให้ มีค วามสมดุ ล ระหว่ า ง งบประมาณจัด ซือ อุ ป กรณ์ ค่ า บริก าร
อินเทอร์เน็ต ค่าซอฟต์แวร์และสือ' การเรียนการสอน ค่าบํารุงรักษา และการอบรมบุคลากร
(4) ส่งเสริมการพัฒนาเนือหาที'เป็ นภาษาไทยและเนือหาที'เกีย' วกับท้องถิน' (local contents) ที'เป็ นประโยชน์ต่อการศึกษา
การงานอาชีพ สุขภาพและสาธารณสุข ทัง โดยการสนับสนุนงบประมาณและสร้างแรงจูงใจแก่ภาคเอกชน
(5) พัฒนาห้องสมุดประจําจังหวัด อําเภอ และตําบลให้เป็ นห้องสมุดกึ'งอิเล็กทรอนิกส์ เพื'อเป็ นแหล่งบริการ
ความรู้โดยไม่คดิ ค่าใช้จ่าย หรือ คิดในอัตราที'ต'ํา โดยมีขอบเขตของการให้บริการตามความเหมาะสม
กับสภาพแวดล้อม ความพร้อม และจํานวนผูใ้ ช้งาน
(6) ขยายขอบเขตของศูนย์สารสนเทศตําบล หรือทีท' าํ การไปรษณีย์ รวมทัง ศูนย์สารสนเทศชุมชนรูปแบบ
ต่างๆ ทีม' อี ยู่ เป็ นศูนย์บริการสารสนเทศสาธารณะ ทีป' ระชาชนสามารถเข้ามาใช้บริการได้ โดยรัฐ
สนับสนุนงบประมาณค่าดําเนินการบางส่วน และบางส่วนเก็บจากผูใ้ ช้บริการ มีรปู แบบวิธกี ารในการ
ดําเนินงานให้เกิดความยังยื
' น
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3.4 พัฒนาโครงสร้างพืนU ฐานสารสนเทศสําหรับบรการภาคสั
งคมทีสาํ คัญตอความปลอดภั
ยสาธารณะและ
คุณภาพชีวิ ตของประชาชน
(1) ให้รฐั ร่วมกับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) หรือองค์กรกํากับดูแลการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมทีจ' ะจัดตัง ขึน ในอนาคต พิจารณาแนวทางในการ
จัดสรรทรัพยากรการสื'อสารโทรคมนาคมและการกระจายเสียง รวมถึงโครงข่าย ICT เพื'อให้บริการภาค
สังคมที'สาํ คัญต่อความปลอดภัยสาธารณะและคุณภาพชีวติ ของประชาชน อาทิ การสาธารณสุขพืน ฐาน
้ ง การเตือนภัย การจัดการในช่วงหลังการเกิดภัยพิบตั ิ และการรักษาความปลอดภัยในชีวติ
การเฝาระวั
และทรัพ ย์ส ินของประชาชน เป็ นต้น ทัง นี อาจทําในรูปของการกําหนดเงื'อนไขในการให้ใ บอนุ ญ าต
ประกอบกิจการ หรือการให้แรงจูงใจด้วยวิธอี 'นื ๆ
(2) เร่ ง รัด การผลัก ดัน (ร่ า ง) พระราชบัญ ญัติโ ครงสร้า งพืน ฐานสารสนเทศ พ.ศ. .... เข้า สู่ข นั  ตอนของ
กระบวนการนิตบิ ญ
ั ญัติ เพื'อให้เจตนารมณ์ของ มาตรา 78 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550 ทีก' าํ หนดให้ “รัฐต้องดําเนินการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน' พึง' ตนเองและตัดสินใจ
ในกิจ การของท้องถิ'นได้เ อง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ'นมีส่วนร่ วมในการดําเนินการตาม
แนวนโยบายพืนฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจ ของท้องถิ'นและระบบสาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการ
ตลอดทัง โครงสร้างพืนฐานสารสนเทศในท้องถิน' ให้ทวถึ
ั ' งและเท่าเทียมกันทัวประเทศ”
'
มีผลเป็ นรูปธรรม
โดยเร็วทีส' ดุ
(3) ให้จดั สรรทรัพยากรด้าน ICT แก่สถานพยาบาลและสถานีอนามัยในชนบททัวประเทศอย่
'
างเหมาะสม โดย
ให้มคี วามสมดุลระหว่าง งบประมาณจัดซืออุปกรณ์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าซอฟต์แวร์และระบบงาน
ค่าบํารุงรักษา และการอบรมบุคลากร
(4) ส่ง เสริมและสนับสนุ นให้มีก ารใช้ร ะบบการแพทย์ทางไกล (TeleHealth) อย่า งมีป ระสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผล เพื'อให้ประชาชนได้รบั บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทัวถึ
' งและมีคุณภาพ ลด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางทีไ' ม่จาํ เป็ น
(5) ให้จดั สรรทรัพยากรด้าน ICT ให้กบั หน่ วยงานที'มหี น้าที'เกี'ยวกับการเตือนภัยและการบริหารจัดการภัย
้
พิบ ัติอย่ า งเหมาะสม เพื'อจัด ซืออุ ป กรณ์ ท'ีทนั สมัย และมีป ระสิท ธิภ าพสามารถเฝาระวั
ง ภัย ที'เ กิด จาก
ธรรมชาติ เช่น ดินถล่ม แผ่นดินไหว นํ าท่วม เป็ นต้น และสามารถเตือนภัยได้ทนั ท่วงที สอดคล้อง
กับแนวปฏิบตั ติ ามมาตรฐานสากล อันจะช่วยลดความสูญเสียต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน
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3.5 เพมประสทธภาพในการบรหารจั
ดการโครงขายและทรั
พยากร
(1) เร่ ง รัด การดํ า เนิ น การให้มีพ ระราชบัญ ญัติอ งค์ก รจัด สรรคลื'น ความถี'แ ละกํ า กับ การประกอบกิจ การ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้รองรับมาตรา 47 ของรัฐธรรมนู ญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เพื'อให้มผี ลบังคับใช้ใกล้เคียงกับทีก' าํ หนดไว้ในรัฐธรรมนูญโดยเร็วทีส' ดุ
(2) กํา หนดนโยบายและหลัก การการกํ า กับ ดูแ ลกิจ การกระจายเสีย งและโทรคมนาคม ที'ส อดคล้อ งกับ
วิวฒ
ั นาการของเทคโนโลยีทห'ี ลอมรวม โดยประสานกับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ
องค์กรกํากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมทีจ' ะจัดตัง
ขึน ในอนาคต เพื'อให้เกิดเป็ นธุรกิจบริการแข่งขันเสรีทเ'ี ป็ นธรรม โดยขจัดการผูกขาดทัง ในธุรกิจบริการ
กระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคม หรือการผูกขาดในธุรกิจร่วมทัง สองอย่างนี
(3) เตรียมตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี'ยนผ่านระบบการแพร่ภาพกระจายเสียงจากระบบอนาลอกไปสู่ระบบ
ดิจทิ ลั และการหลอมรวมของเทคโนโลยี โดยให้มนี โยบายและกรอบระยะเวลาทีช' ดั เจนเกีย' วกับแนวทางการ
พัฒนาระบบการแพร่ภาพกระจายเสียงของประเทศไทย และให้มกี ารบูรณาการนโยบายการจัดสรรทรัพยากร
ด้านการแพร่ภาพกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการสื'อสารโทรคมนาคมให้มคี วามเป็ นอันหนึ'งอันเดียวกัน
ภายใต้องค์กรกํากับดูแลตามกฎหมาย ให้มีการใช้โครงข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มีการลงทุนซําซ้อน
ทัง นี ให้ผกู้ าํ กับดูแลทางเทคนิคแยกออกจากผูก้ าํ กับดูแลสาระเนือหาทีผ' ปู้ ระกอบการให้บริการแก่ผูบ้ ริโภคผ่าน
โครงข่ายโทรคมนาคม และโครงข่ายกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
(4) ให้มกี ารศึกษาเกี'ยวกับแนวทางการเปลี'ยนผ่านระบบการแพร่ภาพกระจายเสียงจากระบบอนาลอกไปสู่
ระบบดิจทิ ลั (Digital broadcasting) และการนําคลื'นความถี'มาจัดสรรสําหรับกิจการ/บริการทีเ' หมาะสม
ั
เพื'อลดปญหาความเหลื
'อมลําในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ (Digital divide)
(5) จัดทําฐานข้อมูลความต้องการการใช้บริการ ICT ของประเทศ และสํารวจพืน ทีใ' ห้บริการของโครงข่ายทีม' ี
ั บนั เพื'อนํ าข้อมูลมาประกอบการติดตามการพัฒนาโครงข่าย ICT ของประเทศ เพื'อกําหนด
ในปจจุ
นโยบายให้เกิดผลในทางปฏิบตั ิ โดยกําหนดพืนที'หรือกิจกรรมที'มีความสําคัญเร่งด่วนเป็ นลําดับและ
กําหนดเวลาทีเ' หมาะสม รวมทัง พิจารณาขอบข่ายการลงทุนทีพ' อเหมาะพอควร
(6) ให้มกี ารศึกษาเพื'อติดตามความก้าวหน้าและแนวโน้มของเทคโนโลยี รวมทัง เพื'อวิเคราะห์เปรียบเทียบ
เทคโนโลยีทางเลือกต่างๆ เป็ นระยะๆ อย่างต่อเนื'อง เพื'อเป็ นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจเชิงนโยบาย
อาทิ การขยายโครงข่าย แนวทางในการจัดสรรทรัพยากร รูปแบบของธุรกิจการค้าบริการที'เหมาะสม
เป็ นต้น ทัง นี ควรประสานกับองค์กรกํากับดูแลกิจการสือ' สารโทรคมนาคมโดยใกล้ชดิ
(7) ให้มนี โยบายคุ้ม ครองผู้บริโภคที'ชดั เจน โดยกําหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจการสื'อสารโทรคมนาคมใน
้
ประเทศต้อ งให้บ ริก ารตามมาตรฐานสากลในราคาที'เ ป็ น ธรรมเมื'อ เทีย บกับ คุ ณ ภาพ และปองปราม
พฤติกรรมการแข่งขันอย่างไม่เป็ นธรรมในรูปแบบต่างๆ อันสืบเนื'องมาจากการให้บริการธุรกิจสื'อสาร
โทรคมนาคมหลากหลายประเภท หรือการควบรวมกิจการต่างๆ ในห่วงโซ่อุปทาน
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่
3.6 สร้างความมันคงปลอดภั

ยให้กบั โครงขายสารสนเทศของประเทศ
(1) ให้มกี ารกําหนดประเภทของระดับความมันคงปลอดภั
'
ยของโครงข่ายทัง ของภาครัฐและเอกชน
(2) จัดทําแผนแม่บทด้านความมันคงปลอดภั
'
ยของระบบสารสนเทศแห่งชาติ (National Information Security
้ ให้ระบบสารสนเทศ
Master Plan) เพื'อกําหนดมาตรการทัง ด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ เพื'อปกปองมิ
ขององค์กรต่างๆ ในประเทศถูกทําลายโดยวิธกี ารต่างๆ รวมถึงอาชญากรรมและการก่อการร้ายในรูปแบบ
ต่างๆ
(3) ให้นําแผนแม่บทด้านความมันคงปลอดภั
'
ยของระบบสารสนเทศแห่งชาติ (National Information Security
Master Plan) ซึง' ได้รบั ความเห็นชอบแล้ว มาใช้กบั หน่ วยงานของรัฐ และเอกชน ให้มผี ลอย่างกว้างขวาง
และทัวถึ
' ง โดยเริ'ม จากหน่ ว ยงานภาครัฐ และหน่ ว ยงานที'เกี'ยวกับโครงสร้างพืนฐานที'สําคัญ ยิ'ง ยวด
(Critical infrastructure) เช่น การเงิน สาธารณูปโภค การขนส่ง ฯลฯ ทัง หมดเป็ นลําดับแรก
(4) ส่งเสริมและสนับสนุ นให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงภัยอันตรายซึ'งอาจเกิดขึน กับระบบสารสนเทศ อันจะ
ส่งผลความเสียหายในวงกว้างของกิจกรรมต่างๆ ซึ'งใช้ระบบสารสนเทศของทุกภาคส่วนในสังคมไทย
้ นอย่างเหมาะสมต่อไป
ทัง นีเพื'อจะได้กาํ หนดแนวทางในการปองกั

ยุทธศาสตร์ที 4: การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเพือสนับสนุนการสร้าง
ิ
ิ
ิ
ธรรมาภบาลในการบรหารและการบรการของภาครั
ฐ
“ให้หน่วยงานของรัฐใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร

เพือ สนับสนุนการสร้างธรรมาภิบาล
ในการบริหารและการบริการของภาครัฐ สามารถตอบสนองต่อการให้บริการทีเ น้นประชาชนเป็ น
ศูนย์กลางได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส เป็ นธรรม และส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
ของทุกภาคส่วนทีเ กีย วข้อง”

เป้ าหมาย
1. บริการของรัฐต้องจัดทําโดยเน้นประชาชนเป็ นศูนย์กลาง เอือ ต่อการทําธุรกิจของภาคเอกชน มี eGovernment Interoperability Framework (e-GIF) บนพืน ฐานของมาตรฐานเปิ ด (open standards) ทีท' ุก
หน่วยงานของรัฐใช้เป็ นมาตรฐานร่วมกัน ทําให้สามารถเชื'อมโยงและแลกเปลีย' นข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ และ
เกิดบริการของรัฐแบบ Single Window ทีส' ามารถขยายบริการแบบออนไลน์ไปยังสือ' หลากหลายประเภทสําหรับ
บริการพืน ฐานของรัฐภายในปี พ.ศ. 2553
2. ทุกหน่วยงานของรัฐทัง ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคมีช่องทางสําหรับการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการ
ตัดสินใจเกีย' วกับนโยบายสาธารณะผ่านบริการออนไลน์ และประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง เพื'อให้ประชาชนรับทราบ
3. ยกระดับ e-government performance ในการจัดลําดับ e-government rankings ขึน 15 อันดับ
4. โครงการ ICT ของภาครัฐทีเ' ริม' ดําเนินการระหว่างปี 2552-2556 มีการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สคิดเป็ น
มูลค่าอย่างน้อย 30% ของมูลค่าซอฟต์แวร์ทงั  หมด
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มาตรการ
ิ
่
4.1 สร้างความเข้มแข็งของหนวยงานกลางที
รบั ผดชอบ
การผลักดันการใช้ ICT ในการบริหาร และ
ิ อเล็
ิ กทรอนกส์
ิ ของรัฐแบบบูรณาการ โดย
บริการของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาบรการ
ั
(1) ให้หน่วยงานดังกล่าวรับผิดชอบการออกแบบสถาปตยกรรมของระบบ
ICT ของรัฐ (Government ICT
Architecture) ซึง' รวมถึงหน้าทีด' งั ต่อไปนี
• กํ า หนดกรอบนโยบายที' เ กี' ย วกั บ ข้ อ มู ล และการสื' อ สารข้ อ มู ล ที' ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐาน
สากล เพื'อ ให้ทุ ก หน่ ว ยงานสามารถเชื'อ มโยงและแลกเปลี'ย นข้อ มู ล กัน ได้อ ย่ า งมีเ อกภาพและ
ประสิทธิภาพ รวมถึงกําหนดกรอบนโยบายและแผนการดําเนินงานเพื'อให้โครงข่ายภาครัฐสามารถ
รองรับการใช้งานและให้บริการอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลรุ่น 6 ภายในปี 2555
• กําหนดมาตรฐานทีจ' ําเป็ น ดังนี มาตรฐานข้อมูล (Data standard), มาตรฐานการเชื'อมโยงข้อมูล
(Interoperability standard), มาตรฐานด้านกฎหมาย (Legal standard), มาตรฐานด้านความมันคง
'
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Information security standard), มาตรฐานการเข้าถึงข้อมูล (Web
accessibility standard) และมาตรฐานด้านอื'นๆ ทีจ' าํ เป็ นต่อการใช้ ICT ภาครัฐในอนาคต
• บังคับใช้มาตรฐานที'กําหนดขึน กับหน่ วยงานของรัฐทัง หมด โดยมีกลไกที'เหมาะสม เพื'อให้ระบบ
ทัง หมดทํางานร่วมกันได้ ภายใต้ความหลากหลายของระบบทีม' ใี ช้อยู่ในแต่ละหน่วยงาน
• สร้างความรู้ความเข้าใจเกี'ยวกับซอฟต์แวร์โ อเพนซอร์สและมาตรฐานเปิ ด (open standards)
แก่หน่วยงานของรัฐ
ทัง นี ให้หน่วยงานดังกล่าว ดําเนินการเพื'อสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการข้อมูล และการเชื'อมโยง/แลกเปลีย' น
ข้อมูลระหว่างหน่ วยงาน และให้หน่ วยงานทีม' ขี อ้ มูลทีจ' ําเป็ นต่อการปฏิบตั งิ านของหน่ วยงานอื'นๆ ให้ความ
ร่วมมือในการเชื'อมโยง/แลกเปลีย' นข้อมูลกับหน่วยงานอื'นได้ ภายใต้เครือข่ายสื'อสารข้อมูลภาครัฐ และขยาย
การเชื'อมโยงเครือข่ายไปสู่หน่ วยงานในภูมภิ าค และส่วนท้องถิน' ในลําดับถัดไป ตัวอย่างของข้อมูลทีจ' ําเป็ น
และควรให้ความสําคัญในลําดับต้นๆ มี อาทิ ข้อมูลทรัพยากรนํา ข้อมูลภูมสิ ารสนเทศ เป็ นต้น
(2) ให้ประกาศใช้มาตรฐานเปิ ด (open standard) ในการพัฒนาหรือจัดทําระบบ ICT ของภาครัฐ เพื'อรองรับ
การทํางานร่วมกันระหว่างระบบ และให้มคี วามยืดหยุ่นในการขยายระบบในอนาคต โดยไม่ต้องยึดติดกับ
เทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ'ง
(3) เร่งดําเนินการจัดตัง กรมสํารวจและจัดทําแผนทีพ' ลเรือน ตามพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม พ.ศ. 2545 ให้แล้วเสร็จภายในปี 2552 เพื'อเป็ นหน่วยงานกลางของประเทศในการบริหารจัดการ กํากับ
ดูแลและรับผิดชอบด้านโครงสร้างพืน ฐานข้อมูลภูมสิ ารสนเทศ (National Spatial Data Infrastructure: NSDI)
เพื'อเร่งรัดการดําเนินงานด้านโครงสร้างพืน ฐานข้อมูลภูมสิ ารสนเทศให้สามารถให้บริการได้โดยเร็ว เสริมสร้าง
การพัฒนาชุดข้อมูลภูมสิ ารสนเทศ (Fundamental Geographic Data Set: FGDS) พัฒนาซอฟต์แวร์
สารสนเทศภูมศิ าสตร์ท'ใี ช้มาตรฐานเปิ ด (Open GIS Software) รวมทัง สร้างกลไกให้เกิดการใช้ขอ้ มูล
ภูมสิ ารสนเทศร่วมกัน โดยให้สามารถเริม' ดําเนินงานได้ในปี 2552
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(4) จัดให้มกี ารประเมินผลการลงทุนในโครงการ/กิจกรรมด้าน ICT ของภาครัฐทีไ' ด้มกี ารดําเนินการไปแล้ว
โดยเน้นผลทีเ' กิดแก่ประชาชนผูร้ บั บริการ และ/หรือหน่วยงาน/ภาคธุรกิจทีต' ้องติดต่อกับภาครัฐ รวมทัง ผลต่อ
หน่วยงาน อาทิ การลดค่าใช้จ่าย การลดขัน ตอน / เพิม' ประสิทธิภาพ เป็ นต้น เพื'อใช้เป็ นข้อมูลประกอบในการ
กําหนดแผนการดําเนินงานในระยะต่อไป
ิ
ิ
ิ กทรอนกส์
ิ ของรัฐแบบบูรณาการ
4.2 ให้ทุกกระทรวงดําเนนการเพื
อพัฒนาบรการอเล็
(1) ให้ทุกหน่ วยงานปรับปรุงระบบข้อมูล และระบบบริหารจัดการ ให้สามารถเชื'อมโยงกับ NSDI และ GIN
(Government Information Network) ทัง ภายในและระหว่า งหน่ วยงาน ภายใต้กรอบมาตรฐาน
TH e-GIF (Government Interoperability Framework)
(2) ให้ทุกหน่ วยงานใช้ ICT เป็ นช่องทางหนึ'งในการส่งเสริมและสนับสนุ นให้ภาคประชาสังคมเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะการพัฒนานโยบายหรือบริการสาธารณะ และการออก
กฎหมาย การติดตามตรวจสอบ และให้สาํ นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) กําหนดเป็ น
ตัวชีว ดั หนึ'งในมาตรการการพัฒนาระบบราชการ ในส่วนทีเ' กีย' วกับการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วม
่ ่
่
่ มิ ภาค
4.3 สร้างความเข้มแข็งด้าน ICT แกหนวยงานของรั
ฐทังU ในสวนกลางและสวนภู
(1) สร้างความเข้มแข็งให้แก่ CIO ระดับกระทรวง กรม และ CIO ของจังหวัด รวมทัง บุคลากรทีร' บั ผิดชอบ
งานด้าน ICT ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ'นในทุกระดับ โดยการอบรมความรูแ้ ละทักษะตามความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและหน้าทีค' วามรับผิดชอบ รวมทัง ส่งเสริมให้มกี ารฝึ กปฏิบตั งิ านจริง
ผ่านการทําโครงการร่วม เพื'อให้การพัฒนางาน ICT ในภาพรวมมีเอกภาพและสอดคล้องกับนโยบายและ
แผนแม่บท ICT
(2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน' จัดให้มบี ุคลากรทีร' บั ผิดชอบงานด้าน ICT เพื'อประสานงานกับหน่ วยงานกลาง
ในการเรียนรูม้ าตรฐานต่างๆ รวมทัง การบริหารทรัพยากร และผลักดันการดําเนินงานด้าน ICT ทีส' อดคล้อง
กับแนวปฏิบตั ิของส่วนกลาง และสร้างกลไกให้มกี ารทํางานร่วมกับ CIO จังหวัด เพื'อให้เกิดการบังคับใช้
มาตรฐานต่างๆ ในการพัฒนา ICT ตัง แต่ระดับจังหวัดลงไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิน' ในระดับรองลงไป
อย่างทัวถึ
' ง ทัง นี ในการดําเนินงาน ให้เริม' จากระดับจังหวัดก่อน ในช่วง 3 ปี แรก แล้วค่อยขยายลงสู่ระดับ
เทศบาล / องค์การบริหารส่วนตําบล ในปี ต่อๆ ไป โดยขึน อยู่กบั ความพร้อม
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่ นของอุตสาหกรรม ICT เพือสร้าง
ยุทธศาสตร์ที 5: ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขั
ิ
่
มูลคาทางเศรษฐกจและรายได้
เข้าประเทศ
“พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผูป้ ระกอบการ ICT ไทย โดยสร้างสภาพแวดล้อมที 
เอื-ออํานวยต่อการสร้างงานวิจยั พัฒนา และนวัตกรรมภายในประเทศจากหน่วยงานภาครัฐ ภาค
การศึกษา และภาคเอกชน ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีทเี  กิดจากงานวิจยั สูผ่ ปู้ ระกอบการ และ
สร้างสภาพแวดล้อมทีเ อื-อต่อการประกอบธุรกิจ (โดยให้ความสําคัญเป็ นพิเศษกับอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์และดิจทิ ลั คอนเทนต์)”

เป้ าหมาย
1. มูลค่าของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภายในประเทศเติบโตเป็ นไม่ต'ํากว่า 100,000 ล้านบาท
2. สัดส่วนของซอฟต์แ วร์ท'ีผ ลิต ในประเทศไม่ น้อ ยกว่ าร้อยละ 50 ของมูล ค่ าตลาดซอฟต์แวร์ใ นประเทศ
โดยรวม
3. ผูป้ ระกอบการ ICT ไทยได้ทาํ โครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐเพิม' ขึน อย่างน้อยร้อยละ 20
4. มูลค่าของตลาดดิจทิ ลั คอนเทนต์ ในประเทศเติบโตเป็ นไม่น้อยกว่า 165,000 ล้านบาท โดยมีสดั ส่วนทีผ' ลิต
ในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
5. มูลค่าการส่งออกซอฟต์แวร์ของไทยเพิม' ขึน จากปี 2551 อย่างน้อยร้อยละ 30
6. มีโครงการทีด' าํ เนินการโดยผูป้ ระกอบการไทยได้รบั รางวัลระดับนานาชาติ ไม่ต'ํากว่า 50 โครงการต่อปี
7. มีเมืองทีเ' ป็ นศูนย์กลางการพัฒนา ICT ในระดับโลกในประเทศไทย
8. เพิม' ค่าใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒนาด้าน ICT ของภาครัฐและเอกชนอย่างน้อยร้อยละ 15 ในช่วงปี 25512556
9. จํานวนบริษทั ทีใ' ห้บริการซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเพิม' ขึน โดยมีสดั ส่วนอย่างน้อย 10% ของผูป้ ระกอบการ
ซอฟต์แวร์ทงั  หมด

มาตรการ
ิ น /เงนชวยเหลื
ิ ่
ิ ป้ ระกอบการรายใหม่
่ เพือสงเสรมให้
่ ิ เกดผู
5.1 สนับสนุนด้านเงนทุ
อในรูปแบบตางๆ
(1) จัดให้มกี ลไกทีภ' าครัฐสามารถเข้าร่วมลงทุนกับผูป้ ระกอบการ และพันธมิตรทีจ' ะทําให้อุตสาหกรรม ICT
โดยเฉพาะอย่างยิง' ในกลุม่ ซอฟต์แวร์ และดิจทิ ลั คอนเทนต์มคี วามเข้มแข็ง และสามารถขยายกิจการได้
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(2) จัดให้มกี ลไกที'สามารถลดภาระในการจัดหาเงินลงทุนสําหรับผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
และอุตสาหกรรมดิจทิ ลั คอนเทนต์ สําหรับการวิจยั และพัฒนา การจัดซือ หาอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น การจัด
ให้มเี งินกู้ดอกเบีย ตํ'า การจัดให้ม ี R&D matching fund เพื'อขยายผลงานวิจยั และพัฒนาของคนไทย
เพื'อ ให้ไ ด้โ ครงการ และต้ น แบบภาคอุ ต สาหกรรมที'ห น่ ว ยงานรัฐ ต้อ งการ การสนับ สนุ น การชํา ระ
ค่าธรรมเนียมการใช้สทิ ธิ  (Royalty Fees) แก่บริษัทผู้เป็ นเจ้าของ platform หรือซอฟต์แวร์ท'ใี ช้เป็ น
เครื'องมือในการผลิต สร้างสรรค์ผลงาน
ั
(3) รัฐสนับสนุ นการลงทุนในการจัดหาเครื'องมือ (ทัง ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์) ทรัพย์สนิ ทางปญญา
และ
สถานทีก' ลาง ทีม' กี ารจัดบริการให้คาํ ปรึกษาทางธุรกิจ เพื'อให้ผปู้ ระกอบการสามารถมาเช่าใช้บริการ เพื'อ
การพัฒนาและสร้างสรรค์งานเพื'อเป็ นการลดความเสีย' งและเพิม' ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ิ ยและพัฒนาเพือยกระดับมาตรฐานสนค้
ิ าและบรการ
ิ ICT ไทยสู่ระดับสากล
่ ิ
5.2 สงเสรมการวจั
(1) สนับสนุ นงานวิจยั พัฒนาและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม ICT เพื'อสร้างสรรค์และ/หรือต่อยอดการพัฒนา
ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของผู้ประกอบการไทย ให้สามารถผลิตเทคโนโลยีต้นนํ าเพิม' มากขึน
ั ว การออกแบบขัน สูง ) อุ ตสาหกรรม
โดยเฉพาะในอุ ตสาหกรรมอิเล็ก ทรอนิ กส์ (ระบบสมองกลฝงตั
อุปกรณ์โทรคมนาคม อุตสาหกรรมดิจทิ ลั คอนเทนต์ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ั
(2) ส่งเสริมให้กระบวนการคุ้มครองทรัพย์สนิ ทางปญญามี
ประสิทธิภาพ และสามารถบังคับใช้ได้จริง เพื'อ
สร้างแรงจูงใจให้ผปู้ ระกอบการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมอย่าง
(3) สร้างกลไกที'อํานวยความสะดวกให้กบั ผูค้ ดิ ค้นสิง' ประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมใหม่ ในการจดสิทธิบตั รทัง ใน
และต่างประเทศ
(4) สร้างความแข็งแกร่งให้กบั สถาบันและกลไกในการตรวจสอบ/รับรองคุณภาพสินค้าและบริการ ICT ทีผ' ลิต
ในประเทศไทยเพื'อ ให้ส ามารถพัฒ นา/ผลิต สิน ค้า และบริก ารที'มีคุ ณ ภาพตามมาตรฐานสากล ทัง นี
อาจพิจารณาจัดตัง หน่วยงานทีด' แู ลด้านมาตรฐานทีเ' กีย' วกับ ICT โดยตรง หรือมีคณะกรรมการระดับชาติ
ทีด' แู ลมาตรฐานด้าน ICT ซึง' ทํางานอย่างใกล้ชดิ กับหน่วยงานกลางทีด' แู ลระบบมาตรฐานของไทย
(5) ส่ง เสริม การวิจ ัยและพัฒ นาเทคโนโลยีท'ีเ ป็ น พืน ฐานสํา คัญ ของโครงข่า ยและบริก ารในอนาคต อาทิ
เทคโนโลยีการสือ' สารยุคหน้า, การสือ' สารความเร็วสูงระบบไร้สาย, และเทคโนโลยีโทรคมนาคมทางเลือก
ต่ า งๆ รวมทัง จัดให้มีก ลไกการถ่ า ยทอดเทคโนโลยีท'ีเ หมาะสม เพื'อ เป็ น แรงจูงใจแก่ ผู้ป ระกอบการ
โดยเน้นการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของภาคเอกชนในการวิจยั และพัฒนา
่ นสําหรับผูป้ ระกอบการไทย ทังU ตลาดภายในประเทศ
5.3 สร้างโอกาสทางการตลาดและโอกาสในการแขงขั
่
และตลาดตางประเทศ
(1) สนับสนุนการจัดตัง สภา ICT เพื'อให้เกิดการรวมตัวของผูป้ ระกอบการเพื'อผลักดันวาระหรือนโยบาย
สําคัญทีจ' ะช่วยสร้างความเข้มแข็งแก่ผปู้ ระกอบการต่อรัฐบาล อันจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ
ผูป้ ระกอบการไทย ให้มศี กั ยภาพสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
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(2) ให้สภา ICT จัดทําข้อเสนอแนะและมาตรการเชิงรุกในการกระตุ้นการขยายตลาด ICT ของประเทศไทย
รวมถึงการสร้างโอกาสทางการตลาดทัง ตลาดภายในและต่างประเทศ ให้กบั ผูป้ ระกอบการไทย เพื'อเสนอ
ต่อรัฐบาล
(3) สนับสนุ นการสร้างโอกาสทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการ ICT ไทย ในการแข่งขันกับผู้ประกอบการ
จากต่างประเทศ สําหรับตลาดภายในประเทศ สนับสนุ นโดยใช้ตลาดภาครัฐเป็ นตัวนํา และไม่ให้กําหนด
เงื'อนไขในระเบียบการจัดซือจัดจ้างหรือกําหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการในข้อกําหนดการ
จ้างงาน (TOR: Term of Reference) ของโครงการด้าน ICT ของภาครัฐทีเ' ป็ นการกีดกันผูป้ ระกอบการ
ในประเทศ สําหรับตลาดต่างประเทศ ให้สนับสนุ นการรุกตลาดต่างประเทศของภาคเอกชนในรูปแบบ
ต่างๆ รวมถึงการนําเสนอผลงานของผูป้ ระกอบการไทยในเวทีต่างประเทศ เช่นการจัดหรือเข้าร่วม Road
Show/ Events ระดับนานาชาติ การเข้าร่วมประกวดผลงานหรือโครงการในเวทีนานาชาติ เป็ นต้น
(4) ส่งเสริมการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือระบบสารสนเทศเพื'อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความได้เปรียบในการ
แข่งขันของภาคการผลิตและบริการทีไ' ทยมีศกั ยภาพ เช่น การท่องเทีย' ว การเกษตร และบริการสุขภาพ
และจัดให้มีกลไกในการทํางานร่ วมกันระหว่ างผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ และผู้ประกอบการในสาขา
ดังกล่าว
(5) ให้มหี น่วยศึกษาและคาดการณ์ตลาดและอุตสาหกรรม ICT (ICT industry intelligence) โดยสนับสนุ นให้
มีการพัฒนาฐานข้อมูลเกีย' วกับตลาดและอุตสาหกรรม ICT ของประเทศไทยและต่างประเทศ เพื'อใช้ใน
การวางแผนส่งเสริมการตลาดทัง ภายในและต่างประเทศ
(6) สนับสนุนการสร้าง brand ของสินค้าและบริการ ICT ของประเทศไทย ให้เป็ นทีร' ูจ้ กั และยอมรับทัง ตลาด
ในประเทศและตลาดต่างประเทศ พร้อมทัง ส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์การซือ และการใช้สนิ ค้าและบริการ
ICT ของไทย (Buy Thai First)
(7) กําหนดให้มหี น่วยงานรับผิดชอบการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจทิ ลั คอนเทนต์และแผนยุทธศาสตร์ดจิ ทิ ลั คอน
เทนต์ระดับชาติ เพื'อพัฒนากลไกทีจ' าํ เป็ นในการสร้างโอกาสทางการตลาดและการเสริมสร้างศักยภาพ
ให้กบั ผูป้ ระกอบการดิจทิ ลั คอนเทนต์ของประเทศไทย
่ ิ
่
5.4 สงเสรมการลงทุ
นทังU ภายในประเทศและจากตางประเทศ
(1) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและแพร่กระจายโครงสร้างพืน ฐานสารสนเทศในประเทศอย่างทัวถึ
' ง เพื'อดึงดูด
การลงทุนในอุตสาหกรรม ICT ในภูมภิ าคต่างๆ หรือในจังหวัดศูนย์กลางความเจริญในภูมภิ าค และจัดให้
มีเมืองศูนย์กลางด้าน ICT เพื'อขยายการเติบโตของอุตสาหกรรมและรองรับความต้องการการใช้งาน ICT
ในภู มิภ าค รวมถึง การสร้า งเครือ ข่ า ยของหน่ ว ยงานที'เ กี'ย วข้อ งกับ การพัฒ นาอุ ต สาหกรรม ICT
เช่น SIPA, Software Park ไปยังภูมภิ าคมากยิง' ขึน เพื'อบ่มเพาะและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั กลุ่ม
ผูป้ ระกอบการ ICT ในพืน ที'
(2) สร้างกลไกและมาตรการจูงใจทีเ' อือ ต่อการลงทุนในอุตสาหกรรม ICT จากต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง' อุตสาหกรรมที'เกี'ยวข้องกับเทคโนโลยีระดับสูง และสร้างกลไกที'เอือให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยีจากบริษทั ข้ามชาติมายังผูป้ ระกอบการและบุคลากรไทย อาทิ กําหนดเงื'อนไขให้ตงั  หน่ วยวิจยั
และพัฒนาทีว' ่าจ้างนักวิจยั ไทยเป็ นส่วนใหญ่ หรือให้มคี วามร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจยั
ของไทย เป็ นต้น
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(3) ทบทวนเงื'อนไข และ/หรือขัน ตอนทีเ' กีย' วกับการให้สทิ ธิประโยชน์ต่างๆ ของ BOI เพื'อให้ผปู้ ระกอบการ
ICT (โดยเฉพาะอย่างยิง' อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจทิ ลั คอนเทนต์) ในทุกระดับสามารถได้รบั
ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ดงั กล่าวได้อย่างเต็มที'
ิ รกจและบรการที
ิ
ิ
่ ิ เกดธุ
5.5 สงเสรมให้
เกียวกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในประเทศไทย
(1) ดํา เนิ นการส่ง เสริมและสร้างความเข้า ใจให้กบั นักพัฒนาและผู้ใ ช้ซอฟต์แวร์โ อเพนซอร์ส และสื'อ
อิเล็กทรอนิกส์ เกีย' วกับสัญญาอนุญาตใช้สทิ ธิ  (License agreement) เพื'อให้เกิดความเข้าใจและเลือกใช้
งานได้อย่างเหมาะสม
(2) สร้างโอกาสในการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในภาคการศึกษา และภาครัฐ และไม่ให้กําหนด
เงื'อนไขในระเบียบการจัดซือจัดจ้างหรือกําหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการในข้อกําหนดการ
ว่าจ้าง (TOR) ของโครงการด้าน ICT ของภาครัฐทีเ' ป็ นการกีดกันระบบทีพ' ฒ
ั นาด้วยซอฟต์แวร์โอเพน
ซอร์ส
(3) ให้หน่วยงานทีส' นับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ ส่งเสริมให้เกิดผูป้ ระกอบการทีม' ี
ความเชีย' วชาญด้านซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมากขึน โดยใช้มาตรการสนับสนุ นด้านเงินทุน/เงินช่วยเหลือ
ในรูปแบบต่างๆ ตามข้อ 5.1

ิ ดความสามารถในการแขงขั
่ น
ยุทธศาสตร์ที 6: การใช้ ICT เพือสนับสนุนการเพมขี
่ งยื
อยางยั
 น
“ส่งเสริมภาคการผลิตของประเทศให้เข้าถึงและสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ สาร เพือ ก้าวไปสู่การผลิตและการค้าสินค้าและบริการ ทีใ ช้ฐานความรูแ้ ละนวัตกรรมและเป็ น
มิตรกับสิง แวดล้อม เพือ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผูป้ ระกอบการ โดยการสร้างคุณค่า
ของสินค้าและบริการ (Value Creation) และมูลค่าเพิม ในประเทศ เพือ พร้อมรองรับการแข่งขันในโลก
การค้าเสรีในอนาคต”

เป้ าหมาย
1. สัดส่วนสถานประกอบการที'ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื'อสารในการดําเนินธุรกิจเพิม' ขึน โดยมี
สถานประกอบการทีเ' ชื'อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็ นร้อยละ 50 ของสถานประกอบการ
2. สัดส่วนของสถานประกอบการขนาดเล็ก (ลูกจ้าง 1-15 คน) ทีเ' ชื'อมต่ออินเทอร์เน็ต เพิม' ขึน เป็ นร้อยละ 25
3. สัดส่วนของสถานประกอบการทีม' กี ารขายสินค้าและบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพิม' ขึน เป็ นร้อยละ 5
4. มูลค่าพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ทเ'ี ป็ น B2B และ B2C ของประเทศ เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
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5. ลดค่าดําเนินการด้านลอจิสติกส์ของประเทศลงให้เหลือร้อยละ 16 ต่อ GDP ในปี พ.ศ. 2554 (ตามทีร' ะบุ
ในยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบลอจิสติกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2550-2554)
6. อัตราการจ้างแรงงานทีป' ฏิบตั งิ านด้าน ICT ในภาคธุรกิจโดยรวมเพิม' ขึน เป็ น 200,000 คน
7. มีเครือข่ายสหกรณ์ ท'เี กี'ยวกับการเกษตรที'มีการใช้ ICT ในกิจ การในระดับก้าวหน้ าไม่น้อยกว่า 10
เครือข่าย
8. มีระบบสารสนเทศสุขภาพแห่งชาติทม'ี กี ารบูรณาการระหว่างหน่วยงานและใช้งานได้จริง
9. ระดับความพร้อมของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ' สารในภาคธุรกิจเพิม' ขึน อย่างน้อย 10 อันดับ
ใน e-Readiness Rankings

มาตรการ
6.1 สร้างความตระหนักและพัฒนาขีดความสามารถด้าน ICT ของผูป้ ระกอบการเพือให้สามารถนํา ICT
่ อระหวาง
่
ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกจิ โดยการสร้างแรงจูงใจที เหมาะสมหรือใช้กลไกความรวมมื
ิ มีความพร้อมสูงและนําไปขยายผล
่
ภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีการทําโครงการนํารองในภาคการผลตที
่
สู่ทุกภาคสวน
ิ
ิ ิ ให้มีประสทธภาพและประสทธผล
ิ ิ
ิ ิ
6.2 พัฒนาและบรหารจั
ดการระบบลอจสตกส์
(1) ส่งเสริมให้ผูป้ ระกอบการมีการประยุกต์ใช้ ICT เพื'อการบริหารจัดการโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าที'
ทันสมัย ตรงต่อเวลา และมีประสิทธิภาพยิง' ขึน เพื'อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่ม
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเ ล็กทรอนิกส์ และ
อุตสาหกรรมอาหาร โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทอ'ี า้ งอิงมาตรฐานเปิ ด (open standards) เพื'อให้เกิดการ
เชื'อมโยงข้อมูลและระบบงานทีม' ปี ระสิทธิภาพ มีแผนทีใ' ช้ปฏิบตั งิ านได้จริง และมีกลไกรองรับและแก้ไข
ั
ปญหาที
อ' าจเกิดขึน
(2) นําบทเรียนจากการประเมินผลการดําเนินงานของโครงการบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐแบบหน้าต่าง
เดียว (single window) ทีม' อี ยู่เดิม มาพิจารณาการปรับปรุงระบบลอจิสติกส์ของประเทศให้ครอบคลุม
และมีประสิทธิภาพสูงขึน
ิ กทรอนกส์
ิ
6.3 เสริมสร้างความเชือมันในการทํ

าธุรกรรมทางอเล็
(1) เร่งรัดการออกกฎหมายที'ยงั อยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาให้มีการประกาศใช้โดยเร็ว อาทิ กฎหมาย
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายลําดับรองของพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง จัดทํา
หรือปรับปรุงกฎหมายอื'นทีจ' าํ เป็ น เพื'อสร้างความเชื'อมันในการทํ
'
าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสร้างกลไกให้
ั บนั และทีจ' ะมีในอนาคตมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การบังคับใช้ฎหมายทีม' ใี นปจจุ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สาร (ฉบับที  2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556

4-27

(2) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน และผู้ประกอบการเพื'อให้เกิดความเชื'อมันในการทํ
'
าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงเนือหาสาระของกฎหมายและ
การบังคับใช้อย่างต่อเนื'อง
(3) เร่งรัดสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการคุ้มครองผู้บริโภค และมีกระบวนการที'อํานวยความสะดวก
ในการตัดสินข้อพิพาทในการซือ -ขายแบบออนไลน์
ิ
ิ
่ ิ
6.4 สงเสรมการนํ
า ICT มาใช้ในภาคการผลตและบรการที
เป็ นยุทธศาสตร์ของประเทศ และไทยมีความ
ิ
่
ได้เปรียบ โดยเฉพาะการเกษตร การบรการด้
านสุขภาพ และการทองเที
 ยว
การเกษตร
(1) นํ า ICT มาพัฒนาด้านการเกษตร โดยการพัฒนาและเชื'อมโยงข้อมูลที'สําคัญต่อการทําการเกษตร
โดยเฉพาะข้อ มูล ที'เ กี'ยวกับ การจัด การทรัพ ยากรนํ า ในระดับ ชุม ชน ข้อ มูล ราคาพืช ผล ข้อ มูล การ
ใช้พืน ที'เ กษตรกรรม และสร้า งความเข้ม แข็ง ของกลุ่ ม สหกรณ์ ก ารเกษตร และเกษตรกรรายย่ อ ย
ให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลและความรูเ้ พื'อเพิม' ผลผลิต และผลิตภาพ รวมทัง เพื'อการค้าผลผลิต
ทางการเกษตรอย่างครบวงจร (รวมระบบการบริหารจัดการลอจิสติกส์ ตัง แต่กระบวนการผลิต การแปร
รูป ไปจนถึงการค้าส่ง ค้าปลีกในประเทศ และการส่งออก) โดยเบือ งต้นให้มกี ารศึกษาความต้องการใช้
ข้อมูลของกลุ่มเกษตรกร และศึกษาห่วงโซ่อุปทานในรายละเอียด เพื'อให้เกิดความเข้าใจพฤติกรรมและ
ความต้องการข้อมูลทีน' ําไปใช้ประโยชน์ได้จริงในทางปฏิบตั ิ
(2) พัฒนาความรูแ้ ละทักษะทีเ' กีย' วข้องกับการใช้ประโยชน์จาก ICT และสารสนเทศ (รวมถึงข้อมูลทรัพยากร
นําในชุมชน) ให้แก่เกษตรกร โดยสร้างเครือข่ายการเรียนรูด้ า้ น ICT ให้กบั เกษตรกร ผ่านหน่ วยงานทีม' ี
อยู่แล้วในท้องถิน' เช่น ศูนย์บริการชุมชน โรงเรียน วัด ไปรษณีย์ สหกรณ์ และ องค์กรท้องถิน' อื'นๆ และ
สร้าง “ผูส้ อน” ในท้องถิน' เพื'อให้คาํ ปรึกษาเกีย' วกับการใช้ ICT แก่เกษตรกร
(3) จัดให้มโี ครงสร้างพืน ฐาน และการพัฒนาข้อมูล (ภาษาไทย) โดยหน่วยงานทีเ' กีย' วข้อง และให้ภาคเอกชน
ช่วยดูแลเรื'องการจัดรูปแบบและวิธกี ารเผยแพร่ขอ้ มูลโดยมีรปู แบบทางธุรกิจทีเ' หมาะสมเพื'อให้เกิดความ
ยังยื
' นในระยะยาว และมีโครงการนําร่องในชุมชนตัวอย่าง
(4) ส่งเสริมและสนับสนุ นการจัดทําโครงการนํ าร่องระบบเกษตรความแม่นยําสูง (precision agriculture)
้
เพื'อพัฒนาการผลิตให้สามารถควบคุมการผลิตให้บรรลุตามเปาหมายที
ก' ําหนด เป็ นการเพิม' ผลผลิตและ
ผลิตภาพของการทําการเกษตร กับชุมชนเกษตรกรทีม' คี วามพร้อม
่
การทองเที
ยว
(1) ส่งเสริมการมีการใช้ และการพัฒนาขีดความสามารถด้าน ICT (เช่น อินเทอร์เน็ต, e-commerce, ระบบ
การชําระเงิน ระบบการสํารองการใช้บริการ ระบบการตลาดออนไลน์ ฯลฯ) ของผูป้ ระกอบการในธุรกิจ
ท่องเทีย' วและธุรกิจเกีย' วเนื'อง อาทิ การขนส่ง เพื'อให้มกี ารนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ในการให้บริการแก่
นักท่องเทีย' ว อย่างเป็ นระบบ ในทุกๆ กิจกรรมของห่วงโซ่มลู ค่าของธุรกิจท่องเทีย' ว
(2) ส่งเสริมการจัดทําข้อมูลออนไลน์เพื'อแนะนําสถานทีท' ่องเทีย' วในประเทศ และสถานบริการทีเ' ป็ นทีน' ิยม
โดยเฉพาะสถานทีท' ่องเทีย' วเชิงอนุ รกั ษ์ หรือสถานทีใ' นชุมชน/ท้องถิน' ทีม' เี อกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
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ั
ไทย และเนือหาทางภูมปิ ญญา
ในหลายรูปแบบ อาทิ video clip, web-based information เป็ นต้น
เพื'อสนับสนุ น web portal ด้านท่องเทีย' วทีม' อี ยู่ และเริม' พัฒนาให้ระบบสามารถให้บริการข้อมูลการจอง
บริการต่างๆโดยตรงมายังประเทศไทยได้
(3) จัดให้มกี ารติดตามประเมินผลแผนหรือโครงการต่างๆ ทีภ' าครัฐได้ดําเนินการไปแล้ว อาทิ แผนแม่บท
การตลาดออนไลน์ สํา หรับ อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที'ย ว การจัด ทํ า เว็บ ไซต์ต่ า งๆ อย่ า งต่ อ เนื' อ ง โดยให้
ความสําคัญกับผลทีเ' กิดขึน ต่อผูป้ ระกอบการ และผูใ้ ช้บริการ เพื'อนํามาพิจารณาปรับปรุงในปี ต่อๆ ไป
ิ
การบรการด้
านสุขภาพ
(1) พัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพแห่งชาติ (National Health Information System) ให้ใช้งานได้จริง
โดยการบูรณาการโครงการจัดเก็บข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุข ต่างๆ ของรัฐที'มอี ยู่ พร้อมทัง
ขยายผลเชื'อมต่อกับสถานพยาบาลของเอกชน ทัง โรงพยาบาล และคลีนิคทีม' คี วามพร้อม โดยเน้นในด้าน
การกําหนดมาตรฐานข้อมูล การบูรณาการข้อมูลและการพัฒนากลไกการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
รวมทัง การสนับสนุนการใช้มาตรฐานทีจ' ดั ทําขึน
้ ง และแจ้งเตือนเกีย' วกับโรคอุบตั ใิ หม่และอุบตั ซิ ํา ให้มมี าตรฐาน สอดคล้อง
(2) พัฒนาระบบติดตาม เฝาระวั
กับแนวปฏิบตั ขิ องสากล และเชื'อมโยงกับเครือข่ายข้อมูลของต่างประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีทเ'ี หมาะสม
(3) ประชาสัม พัน ธ์แ ละเผยแพร่ ค วามก้า วหน้ า ของระบบบริก ารสุ ข ภาพของไทยแก่ ช าวต่ า งประเทศ
ในช่องทางต่ างๆ ที'หลากหลาย รวมถึงเครือข่ายด้านการท่องเที'ยว เพื'อดึงดูดนักท่องเที'ยว และสร้าง
ความเชื'อมันในการใช้
'
บริการระบบสุขภาพของไทย
ิ
ิ มชน
่ นของผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอม
่ (SMEs) และวสาหกจชุ
6.5 ยกระดับศักยภาพในการแขงขั
(OTOP)
(1) จัดให้มกี ารประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที'ได้ดําเนินการมาแล้ว โดยเน้นผลที'เกิดขึน แก่ผู้ประกอบการ
และผูบ้ ริโภค เพื'อนํามาเป็ นพืน ฐานในการกําหนด/ปรับปรุง/พัฒนาแผนงาน/โครงการในระยะต่อไป
(2) สนับสนุ นให้ SMEs เข้าถึงและนํา ICT ไปใช้ในการทําธุรกิจ โดยสร้างแรงจูงใจในการลงทุนด้าน ICT
เช่น มาตรการทางภาษี ทีใ' ห้ผปู้ ระกอบการสามารถหักค่าใช้จ่ายด้าน ICT ได้สงู กว่าค่าใช้จ่ายจริง รวมทัง
สนับสนุ นให้มีการใช้ซอฟต์แวร์ไทยมากขึน เช่น ส่งเสริมให้เกิด software cluster ของแต่ละธุรกิจ/
อุตสาหกรรม หรือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความมันใจในการใช้
'
ซอฟต์แวร์ไทยมากขึน โดยการออก
ใบรับรองคุณภาพให้กบั บริษทั พัฒนาซอฟต์แวร์ไทยทีไ' ด้มาตรฐาน
(3) ขยายผลการพัฒนาขีดความสามารถด้าน ICT แก่ผูป้ ระกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน (โดยการ
สร้างแรงจูงใจทีเ' หมาะสมหรือใช้กลไกความร่วมมือกับภาคเอกชน) ทัง โดยวิธกี ารฝึกอบรมในรูปแบบปกติ
(conventional training) และการใช้สอ'ื อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ e-learning
ั
(4) ส่งเสริม การทํา e-commerce ของสินค้าชุมชน (OTOP) เพื'อสนับสนุ นการนํ าภูมิปญญาไทยและ
วัฒนธรรมท้องถิน' มาใช้ในการสร้างสรรค์คุณค่าของสินค้าและบริการทีม' โี อกาสทางการตลาดสูง โดยการ
ต่อยอดขยายผลในเชิงพาณิชย์ ด้วยการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพืน ฐานทีม' ใี นชุมชุน อาทิ ศูนย์บริการ
สารสนเทศชุมชน อบต. ฯลฯ
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(5) นํา ICT มาสร้างกลไกในการแลกเปลีย' นแนวปฏิบตั ทิ ด'ี ี (share best practice) หรือถ่ายทอดเรื'องราวและ
ประสบการณ์ของผูท้ ท'ี าํ สําเร็จ (success stories) อาทิ การให้รางวัล การเผยแพร่ผลงาน การสนับสนุน
การขยายผล ฯลฯ ผ่านเครือข่ายเว็บไซต์ชมุ ชน (social web)
(6) ให้หน่วยงานของรัฐใช้ประโยชน์จาก ICT ทีแ' พร่กระจายค่อนข้างทัวถึ
' งในชุมชน (โทรศัพท์เคลื'อนที' วิทยุ
โทรทัศน์) เพื'อเผยแพร่ความรูท้ เ'ี กีย' วข้องกับอาชีพ และข่าวสารทางเศรษฐกิจ ทีจ' ะเป็ นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาสินค้าและบริการ เพื'อยกระดับขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชน
ิ
ิ ด
่ จาย
่ และเพมขี
6.6 นํา ICT มาใช้ในมาตรการประหยัดพลังงานและรักษาสงแวดล้
อม เพือลดคาใช้
่ นทังU ในระดับองค์กรและประเทศอยางยั
่ งยื
ความสามารถในการแขงขั
 น
(1) ส่งเสริมงานวิจยั ทีเ' กีย' วกับการนํา ICT มาใช้ในการประหยัดพลังงานและ/หรือรักษาสิง' แวดล้อมเพื'อให้
เกิดอุปกรณ์/เครื'องมือ/ระบบ ทีน' ําไปสูก่ ารลดการใช้พลังงานและ/หรือรักษาสิง' แวดล้อมในระยะยาวทัง ใน
ระดับองค์กรและประเทศ
(2) ส่งเสริมและนําร่องโครงการทีส' ามารถลดการใช้พลังงานนํ ามันอย่างเป็ นรูปธรรม เช่น โครงการสนับสนุ
การทํางานทีบ' า้ น (work at home), โครงการส่งเสริมการประชุมทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูง, โครงการสนับสนุ นการจัดการระบบจราจรโดยใช้ระบบการขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transport
System: ITS) เป็ นต้น

บทที 5

ิ
การดําเนนงานตามยุ
ทธศาสตร์
่
ของแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร
การดําเนินงานเพือให้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร (ฉบับที 2) ของประเทศไทย
พ.ศ. 2552-2556 สัมฤทธิผ0 ลตามกรอบระยะเวลา 5 ปีของแผน ต้องมีการแจงแจงรายละเอียดในแต่ละมาตรการ
ของยุทธศาสตร์ทงั 4 6 ด้าน ว่าควรมีโครงการเร่งด่วนทีเป็ นภารกิจสําคัญในการขับเคลือนให้เกิดผลอย่างต่อเนือง
ั ยชักนําให้เกิดการดําเนินงานอืนๆ ทีจะเป็ นประโยชน์ต่อการนําแผนแม่บทในทางปฏิบตั ิ นอกจากนี4การ
ซึงเป็ นปจจั
ั ยทีจะทําให้แผนแม่บทประสบ
กําหนดหน่ วยงานผู้รบั ผิดชอบหลัก และหน่ วยงานทีเกียวข้องก็เป็ นอีกปจจั
้
ความสําเร็จตามเปาหมายที
วางไว้ได้ โดยมีคาํ อธิบายของแต่ละหัวข้อหลักในตารางการดําเนินงาน สรุปได้ดงั นี4
มาตรการ
มาตรการทีปรากฏในบทนี4เป็ นแนวทางการดําเนินงานของยุทธศาสตร์ต่างๆ เพือให้บงั เกิดผลสัมฤทธิ 0
ในทางปฏิบตั ิ
่
หนวยงานที
เกียวข้อง
หน่วยงานทีเกียวข้อง หมายถึง หน่วยงานทีควรมีบทบาทในการร่วมรับผิดชอบการขับเคลือนและการ
้
ดําเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ของแผนแม่บทให้บรรลุตามเปาหมายที
วางไว้ โดยแบ่งเป็ น 1) หน่วยงานหลัก
หรือหน่วยงานทีมีบทบาทหลักในการดําเนินการตามมาตรการนัน4 ๆ ร่วมกับ 2) หน่วยงานรองอืนๆ ทีเกียวข้องกับ
้
มาตรการต่าง ทีมีสว่ นร่วมในการขับเคลือนให้การดําเนินกิจกรรมบรรลุผลตามเปาหมายที
กําหนดไว้ในแผนแม่บท
ิ
ระยะเวลาดําเนนการและแกนเวลา
ระยะเวลาในการดําเนินการของแผนแม่บทฯ ฉบับนี4แบ่งเป็ น 5 ช่วง หรือ 5 ปี นับแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึง
ปี พ.ศ. 2556 ส่วนในปี พ.ศ. 2557 ซึงเป็ นปี ที 6 นัน4 ได้แสดงไว้ให้เห็นระยะเวลาของแผนงานและกิจกรรมทีต้อง
ดําเนินงานต่อเนืองจากแผนแม่บทฯ ฉบับนี4 ไปสูแ่ ผนแม่บทฯ ฉบับต่อไป
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ทัง4 นี4สญ
ั ลักษณ์ทใช้
ี เพือแสดงระยะเวลาในตารางมีความหมายดังนี4
แสดงระยะเวลาสําหรับมาตรการ ทีมีการดําเนินงานอย่างต่อเนืองจากแผนแม่บทฯ
ฉบับนี4 ต่อแผนแม่บทฉบับต่อไป
แสดงระยะเวลาสําหรับมาตรการ ทีมีจดุ เริมต้นของการดําเนินการและมีระยะเวลาสิน4 สุด
แผนงานกิจกรรม

่ ่
โครงการเรงดวน
โครงการเร่งด่วนทีปรากฏอยูใ่ นบางมาตรการในตารางของยุทธศาสตร์ต่างๆ นัน4 ถือเป็ นภารกิจทีจําเป็ น
และเร่งด้วนทีจะต้องดําเนินการ เพือใช้เป็ นพลังขับเคลือนให้เกิดผลต่อเนือง ทําให้เกิดการดําเนินงานอืนๆ ทีเป็ น
ประโยชน์ต่อการใช้แผนแม่บทฉบับนี4ในทางปฏิบตั ติ ่อไป
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ิ
่ ่ หนวยงานที
่
มาตรการ โครงการเรงดวน
เกียวข้อง และกรอบระยะเวลาในการดําเนนการ
ิ และใช้สารสนเทศอยางมี
่ วิจารณญาณและรูเ้ ทาทั
่ น
ยุทธศาสตร์ที 1: การพัฒนากําลังคนด้าน ICT และบุคคลทัวไปให้

มีความสามารถในการสร้างสรรค์ ผลต
“เร่งพัฒนากําลังคนทีมี คุณภาพและปริมาณเพียงพอทีจะรองรั

บการพัฒนาประเทศสูส่ งั คมฐานความรูแ้ ละนวัตกรรม ทังA บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร

(ICT
Professionals) และบุคลากรในสาขาอาชีพต่างๆ รวมถึงเยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูพ้ กิ าร และประชาชนทุกระดับ ให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการสร้างสรรค์ ผลิต และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวจิ ารณญาณ และรูเ้ ท่าทัน (Information Literacy)”
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I. การพัฒนาบุคลากร ICT
1.1 ปรับปรุงรูปแบบ/วธีิ การในการจัดการเรียนการ
สอนในสถาบันการศึกษาระดับอาชีวะศึกษาและ
อุดมศึกษา
(1) ส่งเสริมให้มกี ารเรียนการสอนด้าน ICT ระดับ
ปริญญาตรีและโท ทีเ' น้นการปฏิบตั งิ านจริงกับ
ภาคอุตสาหกรรมในรูปแบบต่างๆ (เช่น สหกิจ
ศึกษา, practice school, finishing school)
เพือ' ให้ผทู้ จ'ี ะจบการศึกษามีคุณสมบัตติ รงกับ
ความต้องการของตลาด โดยมีมาตรการ
สนับสนุน อาทิ งบประมาณ การให้แรงจูงใจด้าน
ภาษี สําหรับผูป้ ระกอบการทีร' ่วมสนับสนุ น

ิ
• กระทรวงศึกษาธการ
• สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
• กระทรวงการคลัง
• สมาคมผูป้ ระกอบการ/ สมาคม
วิชาชีพทีเ' กีย' วข้อง

• โครงการนําร่องการจัดการเรียน
การสอนแบบสหกิจศึกษา และ
Finishing School เพือ' พัฒนา
บุคลากรทีม' คี วามรูแ้ ละทักษะด้าน
ICT ทีส' อดคล้องกับความต้องการ
ของอุตสาหกรรม
• โครงการส่งเสริมการผลิตบุคลากร
ระดับปริญญาโทสายวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ และวิทยาการ
ซอฟต์แวร์

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สาร (ฉบับที  2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556
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(2) ส่งเสริมการเรียนการสอนซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
(open source software) ในหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษา และส่งเสริมการนําซอฟต์แวร์
โอเพนซอร์สมาเป็ นเครือ' งมือในการเรียน การสอน
และการวิจยั ต่อยอดในสถาบันการศึกษา เพือ' พัฒนา
ทักษะในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทักษะในการวิจยั
และพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ส่งเสริมให้เกิด
นักพัฒนารุน่ ใหม่ และการพัฒนาต่อยอด จากความ
ร่วมมือของนักพัฒนาทัวโลกที
'
ม' าร่วมกันทํางาน

2553

2554

2555

2556

่ ่
โครงการเรงดวน
2557

• กระทรวง ICT
• กระทรวงศึกษาธิการ
• กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
• สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
• สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์ส

ิ ิ
1.2 เพมปรมาณและคุ
ณภาพของบุคลากรที มีทกั ษะ
สูง (high skilled professionals)
(1) จัดตังU มหาวิทยาลัยหรือสถาบันเฉพาะทางด้าน ICT
เพือ' เป็นแหล่งพัฒนาบุคลากร ICT ทีม' ที กั ษะ ในสาขา
ทีม' คี วามสําคัญสูงและ/หรือมีแนวโน้มความต้องการ
ในอนาคตสูง เช่น บุคลากรด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
(software engineer) บุคลากรด้านความมันคง
'
ปลอดภัยของระบบและเครือข่ายสารสนเทศ
(Information/Network security) บุคลากรด้านวิศวกร
โทรคมนาคมและเครือข่าย บุคลากรทีม' คี วามสามารถ
ในการผลิตเครือ' งมือหรืออุปกรณ์ ICT ในระดับต้นนํUา
ทังU นีU อาจพัฒนายกระดับจากสถาบันหรือหน่วยงาน
ทีม' อี ยู่ให้มคี วามเฉพาะด้าน และมีความเข้มแข็งมาก
ยิง' ขึนU

ิ
• กระทรวงศึกษาธการ
กระทรวง ICT
• กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
• คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติหรือ
องค์กรกํากับดูแลการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมทีจะจัดตัง4 ขึน4 ใน
อนาคต
• สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

• โครงการจัดตังU สถาบันเฉพาะ
ทางด้าน ICT เพือ' ผลิตบุคลากรที'
มีทกั ษะสูง
• โครงการเร่งรัดการผลิตบุคลากร
ด้านความมันคงปลอดภั
'
ยของ
ระบบสารสนเทศ (Information
security) ทีม' คี ุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
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(2) สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทีจ' บการศึกษา
ในสาขาอื'นๆ ทีม' คี วามสนใจได้เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันเฉพาะทางตามข้อ (1)
ข้างต้น หรือสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
อื'นๆ เพือ' ปรับเปลีย' นสายวิชาชีพเป็ นบุคลากร
ด้าน ICT โดยอาจใช้กลไกสร้างแรงจูงใจแก่
ผูเ้ รียนหรือผูว้ ่าจ้างตามความเหมาะสม

ิ
• กระทรวงศึกษาธการ
กระทรวง ICT
• กระทรวงแรงงาน
• สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

1.3 สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ด้าน ICT ใน
สถาบันการศึกษาระดับอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษา
(1) เพิม' ศักยภาพอาจารย์ ด้วยการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรูเ้ กีย' วกับ
เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื'อง (Train the
Trainer) เพือ' ให้สอดคล้องกับความเปลีย' นแปลง
อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ' สาร
(2) ส่งเสริมและสนับสนุ นให้อาจารย์ทาํ งานอย่าง
ใกล้ชดิ ผูป้ ระกอบการ เพือ' ให้เข้าใจความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรมมากขึนU เช่น การดูงาน
การฝึ กงานในสถานประกอบการ การทํา
โครงการวิจยั ร่วม ทังU นีUให้รฐั สนับสนุ น หรือสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดกิจกรรมดังกล่าวตามความ
เหมาะสม

ิ
• กระทรวงศึกษาธการ
• กระทรวง ICT
• กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
• สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
• สมาคมผูป้ ระกอบการ/ สมาคม
วิชาชีพทีเ' กีย' วข้อง
ิ
• กระทรวงศึกษาธการ
• กระทรวง ICT
• สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
• สมาคมผูป้ ระกอบการ/ สมาคม
วิชาชีพทีเ' กีย' วข้อง
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(3) ส่งเสริมและสนับสนุ นให้อาจารย์ทาํ การวิจยั
และพัฒนาในสาขา ICT ขันU สูง หรือ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เพือ' สร้างองค์ความรูใ้ น
ประเทศให้มากขึนU อันจะนําไปสู่การพัฒนาที'
ยังยื
' นในระยะยาว โดยรัฐให้การสนับสนุ น
และสร้างแรงจูงใจตามความเหมาะสม
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ิ
• กระทรวงศึกษาธการ
• สํานักงานคณะกรรมการการ
วิจยั แห่งชาติ
• กระทรวง ICT
• กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
• คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)
หรือองค์กรกํากับดูแลการ
ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมทีจะ
จัดตัง4 ขึน4 ในอนาคต
• สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

1.4 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ที อยูใ่ น
ิ
ิ
ภาคการผลตและบรการ
(1) ยกระดับคุณภาพของบุคลากร ICT ในภาค
การผลิตและบริการให้เป็ นทีย' อมรับในระดับ
นานาชาติ โดยสร้างแรงจูงใจในการเข้า
ฝึ กอบรมและสอบมาตรฐานวิชาชีพต่างๆ ทีม' ี
การกําหนดไว้ในระดับสากล

• กระทรวง ICT
• กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
• กระทรวงการคลัง
• สมาคมผูป้ ระกอบการ/ สมาคม
วิชาชีพทีเ' กีย' วข้อง

• โครงการเร่งรัดการเพิม' จํานวน
บุคลากรด้าน ICT ทีม' คี ุณภาพได้
มาตรฐานสากล
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• กระทรวง ICT
(2) กําหนดกลไกเพือ' ให้เกิดการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและองค์ความรูจ้ ากบริษทั ข้ามชาติ • กระทรวงการคลัง
ทีเ' ข้าร่วมดําเนินการโครงการ ICT ของภาครัฐ • สมาคมผูป้ ระกอบการ/ สมาคม
สู่ผปู้ ระกอบการไทยทีเ' ข้าร่วมในโครงการ
วิชาชีพทีเ' กีย' วข้อง
ดังกล่าว
• กระทรวง ICT
(3) สร้างแรงจูงใจให้ผปู้ ระกอบการลงทุนในการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ICT ในรูปแบบ • กระทรวงการคลัง
ต่างๆ รวมถึงการฝึ กอบรมทักษะ ICT ขันU สูง • กระทรวงอุตสาหกรรม
โดยรัฐอาจใช้กลไกทางภาษี หรือจัดให้ม ี
• กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
กองทุนร่วมรัฐ-เอกชน เพือ' สนับสนุนการ
เทคโนโลยี
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ICT
• สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
• สมาคมผูป้ ระกอบการ/ สมาคม
วิชาชีพทีเ' กีย' วข้อง
• กระทรวง ICT
(4) สนับสนุนให้เกิดชุมชุนของผูพ้ ฒ
ั นาในสาขา
ิ
• กระทรวงวทยาศาสตร์
และ
ต่างๆ อาทิ Open Source
เทคโนโลยี
Software/Embedded Software/Robotics
รวมถึงการมีกลไกสนับสนุนให้บุคลากร
• กระทรวงศึกษาธิการ
นักพัฒนาของไทย สามารถเข้าร่วมโครงการ • สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับโลก (International Forum) ได้ เพือ'
สมาคมผูป้ ระกอบการ/ สมาคม
สร้างให้เกิดการวิจยั พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี
วิชาชีพทีเ' กีย' วข้อง
และทําให้เกิดความเข้มแข็งของบุคลากร ICT
ไทย
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• โครงการสนับสนุ นให้บุคลากร
นักพัฒนาของไทยเข้าร่วม
โครงการระดับโลก (International
Forum)
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ิ พอืนๆ และ
II. การพัฒนาบุคลากรในสาขาวชาชี
บุคคลทัวไป

่ ิ การศึกษาในระบบทุกระดับนํ า ICT มา
1.5 สงเสรมให้
ิ
ใช้เป็ นเครืองมือในการเรียนการสอนเพมมากขึ
นP
(1) อบรม/พัฒนาทักษะด้าน ICT ให้กบั ครูผสู้ อน
ในโรงเรียน เพือ' ให้ครูสามารถใช้ประโยชน์
จาก ICT ในการสอนวิชาต่างๆ
(2) ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ
โดยให้ความสําคัญกับการเรียนการสอนทีเ' น้น
การพัฒนาความสามารถในการคิด วิเคราะห์
ั โดยการใช้ ICT เป็ น
และการแก้ปญหา
เครือ' งมือ

•
•
•
•
•
•

•
(3) ให้มกี ารเรียนการสอนเกีย' วกับจริยธรรมใน
การใช้ ICT ในหลักสูตรภาคบังคับ ตังU แต่ปี
แรกทีเ' ด็กเริม' เรียน ICT ตลอดไปจนทุก
ระดับชันU การศึกษา

•
•
•

ิ ร
กระทรวงศึกษาธกา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน'
กระทรวง ICT
ิ
กระทรวงศึกษาธการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน'
สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน)
สมาคมผูป้ ระกอบการ/ สมาคม
วิชาชีพทีเ' กีย' วข้อง
ิ
กระทรวงศึกษาธการ
กระทรวง ICT
สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)

• โครงการจัดทําหลักสูตรการเรียน
การสอนเกีย' วกับจริยธรรมในการ
ใช้ ICT เพือ' ใช้เป็ นหลักสูตรภาค
บังคับสําหรับการศึกษาระดับ
ต่างๆ
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ิ
• กระทรวงศึกษาธการ
(4) ส่งเสริมการพัฒนาสือ' การเรียนการสอน
• กระทรวง ICT
อิเล็กทรอนิกส์ ทีเ' หมาะสมกับการเรียนรูใ้ น
สาระวิชาและระดับชันU ต่างๆ โดยปรับปรุงสือ' ที' • สมาคมผูป้ ระกอบการ/ สมาคม
มีอยู่แล้วให้มคี ุณภาพและได้มาตรฐาน และรัฐ
วิชาชีพทีเ' กีย' วข้อง
จัดจ้างพัฒนา (ในส่วนทีย' งั ไม่ม)ี และเมือ' ผ่าน
การรับรองคุณภาพแล้วให้เผยแพร่แก่
โรงเรียนได้ใช้งาน ทังU ในรูปแบบ on-line และ/
หรือ off-line ตามความเหมาะสม
ิ
• กระทรวงศึกษาธการ
(5) ส่งเสริมให้จดั ทําและใช้แหล่งเรียนรูใ้ น
• กระทรวง ICT
โรงเรียน ทีป' ระกอบด้วยสือ' อิเล็กทรอนิกส์
หลากหลายรูปแบบ หลากหลายสาระวิชาและ • สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ระดับชันU และสร้างแรงจูงใจให้เกิดการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
แลกเปลีย' นหรือเผยแพร่ให้โรงเรียนอืน' ได้ร่วม
(องค์การมหาชน)
ใช้ ทังU นีUให้ส่งเสริมการใช้เครือ' งมือทีเ' ป็ น
• สมาคมผูป้ ระกอบการ/ สมาคม
โอเพนซอร์ส (open source) ในการสร้าง
วิชาชีพทีเ' กีย' วข้อง
แหล่งเรียนรูด้ งั กล่าวเพือ' ให้ครูและนักเรียนได้
เรียนรูก้ ารใช้งานโอเพนซอร์ส ควบคู่ไปกับ
การพัฒนาต่อยอด

2553
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2555

2556

่ ่
โครงการเรงดวน
2557

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สาร (ฉบับที  2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556

5-10

ิ
ระยะเวลาดําเนนการ
(ปี พ.ศ.)

่
หนวยงานที
 เกียวข้อง

มาตรการ

2552
(6) สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดชุมชนออนไลน์
(on-line community) ของนักเรียนเพือ' เป็ น
เวทีให้เกิดการแลกเปลีย' นเรียนรู้ การแสดง
ความคิดเห็นเกีย' วกับเนืUอหาทีส' อดคล้องกับ
สาระการเรียนรู้ โดยสร้างแรงจูงใจทีเ' หมาะสม
เช่น การยกย่อง/ให้รางวัลชุมชนทีม' กี าร
แลกเปลีย' นเชิงสร้างสรรค์ ให้รางวัลแก่ครูท'ี
ดูแล/ให้คาํ ปรึกษาให้เกิดชุมชนดังกล่าว

ิ
• กระทรวงศึกษาธการ
• กระทรวง ICT
• สถาบันส่งเสริมการจัดการ
ความรูเ้ พือ' สังคม
• สมาคมผูป้ ระกอบการ/ สมาคม
วิชาชีพทีเ' กีย' วข้อง

(7) จัดให้มกี ารประเมินผลโครงการทีเ' กีย' วกับ
ICT ทีไ' ด้ดาํ เนินการมาแล้ว โดยเฉพาะผลที'
เกิดแก่ผเู้ รียน เพือ' ใช้ประกอบการพิจารณาใน
การวางแผนการดําเนินงานในระยะต่อไป

ิ
• กระทรวงศึกษาธการ
• กระทรวง ICT
• สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)
• สํานักงบประมาณ

2553

2554

2555

2556

่ ่
โครงการเรงดวน
2557

่
1.6 พัฒนาทักษะ ICT แกแรงงานในสถาน
ประกอบการ
(1) สร้างความตระหนักรูแ้ ก่สถานประกอบการถึง
ประโยชน์ของการใช้ ICT และสร้างแรงจูงใจ
แก่สถานประกอบการในการพัฒนาความรูแ้ ละ
ทักษะด้าน ICT แก่พนักงาน ทังU ในการ
ฝึ กอบรมเพือ' พัฒนาทักษะ และการฝึกอบรม
เพือ' ปรับเปลีย' นสายงานจากด้านอื'นเป็ นด้าน
ICT (train, re-train, และ conversion
program)

•
•
•
•
•
•
•

กระทรวง ICT
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงการคลัง
กระทรวงศึกษาธิการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมผูป้ ระกอบการ/ สมาคม
วิชาชีพทีเ' กีย' วข้อง

• โครงการจัดตังU สถาบันเฉพาะทาง
(ดู 1.2)
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(2) สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในรูปแบบ
PPP เพือ' ส่งเสริมการพัฒนาระบบ e-learning
สําหรับการเรียนรู้ ICT หลากหลายระดับทีไ' ด้
มาตรฐานคุณภาพ ทังU ในเชิงเนืUอหาสาระและ
วิธกี ารนําเสนอ เพือ' ให้สถานประกอบการได้
ใช้ประโยชน์

•
•
•
•
•
•

2553

2554

2555
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กระทรวง ICT
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมผูป้ ระกอบการ/ สมาคม
วิชาชีพทีเ' กีย' วข้อง

1.7 พัฒนาความรู้และทักษะด้าน ICT แกบุ่คลากร
ภาครัฐ
(1) กําหนดมาตรฐานความรู้ ICT (ICT skills
standard) สําหรับบุคลากรภาครัฐทุกระดับ
ทังU บุคลากรด้าน ICT และบุคลากรด้านอื'นๆ ที'
ใช้ ICT เป็ นเครือ' งมือในการปฏิบตั งิ าน และ
จัดให้มกี ลไกการผลักดันให้เกิดการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐเพือ' ให้มคี วามรูค้ วามสามารถ
และทักษะทีส' อดคล้องกับมาตรฐานของ
ตําแหน่ ง รวมถึงการนําความรูน้ นั U ไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารและบริการประชาชน

• สํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
• กระทรวง ICT
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิน'
• สมาคมผูป้ ระกอบการ/ สมาคม
วิชาชีพทีเ' กีย' วข้อง

• โครงการจัดทํามาตรฐานความรู้
ด้าน ICT สําหรับข้าราชการและ
บุคลากรของรัฐ
• โครงการศึกษาแนวทางและกลไก
ในการประเมินและทดสอบความรู้
ด้าน ICT ของข้าราชการและ
บุคลากรของรัฐ
• โครงการพัฒนาความรูแ้ ละทักษะ
ด้านซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สให้แก่
บุคลากรของรัฐ
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(2) จัดตังU สถาบันพัฒนาความรูค้ วามสามารถด้าน
ICT ให้กบั บุคลากรภาครัฐ ทังU บุคลากรด้าน
ICT และบุคลากรด้านอื'นๆ ทีใ' ช้ ICT เป็ น
เครือ' งมือในการปฏิบตั งิ าน โดยใช้กลไกความ
ร่วมมือกับภาคเอกชนตามความเหมาะสม
ทังU นีU ให้เน้นการพัฒนาบุคลากรในด้านทีข' าด
แคลนหรือมีความต้องการสูงก่อน อาทิ ด้าน
ความมันคงปลอดภั
'
ยของระบบสารสนเทศ
(Information security) ด้านวิศวกรรม
เครือข่าย (Network engineer)

• กระทรวง ICT
• สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ
• สํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
• สมาคมผูป้ ระกอบการ/ สมาคม
วิชาชีพทีเ' กีย' วข้อง

• สํานักงานคณะกรรมการ
(3) ให้มแี รงจูงใจ ค่าตอบแทน ทุนสนับสนุ นการ
ข้าราชการพลเรือน
อบรม/การศึกษาต่อ และโอกาสความก้าวหน้า
• กระทรวง ICT
ในการทํางาน (career path) ทีเ' หมาะสมแก่
บุคลากร ICT ภาครัฐ ทังU นีUให้มกี ารศึกษาเพือ'
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิน'
ประเมินความสําเร็จหรือความล้มเหลวของ
มาตรการทีก' าํ หนดให้มผี บู้ ริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงของภาครัฐ (CIO) ด้วย
เพือ' ดูว่าผลการดําเนินมาตรการดังกล่าว
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทต'ี อ้ งการแต่แรกเริม'
หรือไม่อย่างไร และควรมีแนวทางดําเนินการ
ปรับปรุงอย่างไร เพือ' ให้ CIO สามารถปฏิบตั ิ
หน้าทีใ' นการเป็ นผูน้ ําในการบริหารจัดการ
ICT ของหน่ วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป

2553

2554

2555

2556

่ ่
โครงการเรงดวน
2557
• โครงการจัดตังU สถาบัน eGovernment เพือ' พัฒนาความรู้
ความสามารถด้าน ICT ให้แก่
บุคลากรภาครัฐ

• โครงการศึกษาเพือ' ประเมินผล
การดําเนินมาตรการทีก' าํ หนดให้
ทุกหน่ วยงานของรัฐมีผบู้ ริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
รวมทังU จัดทําข้อเสนอแนะ
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(4) พัฒนาความรูแ้ ละทักษะทีจ' าํ เป็ น ทังU ด้าน ICT
และด้านการบริหารจัดการ ให้แก่ CIO ทังU ทีอ' ยู่
ในส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค และส่วนท้องถิน' (ที'
จะตังU ขึนU ต่อไป) อย่างต่อเนื'อง เพือ' ให้สามารถ
ปฏิบตั หิ น้าทีใ' นการเป็ นผูน้ ําและรับผิดชอบการ
บริหารจัดการ ICT ในหน่ วยงาน (ระดับ
กระทรวงและกรม) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• สํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
• กระทรวง ICT
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิน'
• กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

(5) พัฒนาความรูแ้ ละทักษะเกีย' วกับซอฟต์แวร์
โอเพนซอร์สแก่ขา้ ราชการและบุคลากรของรัฐ
เพือ' ให้มกี ารใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเพิม' ขึนU

• กระทรวง ICT
• กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
• สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

1.8 พัฒนาการเรียนรู้ ICT นอกระบบ เพือสนับสนุน
การเรียนรู้ตลอดชีวิ ตของประชาชนทัวไป

(1) จัดให้มกี ารประเมินผลการดําเนินงานของ
ศูนย์บริการสารสนเทศชุมชน ทีห' ลาย
ั บนั และ
หน่ วยงานได้มกี ารดําเนินงานในปจจุ
ใช้เป็ นข้อมูลประกอบในการกําหนดแนว
ทางการดําเนินงานในระยะต่อไป

• กระทรวง ICT
• กระทรวงศึกษาธิการ
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิน'

2553

2554

2555

2556

่ ่
โครงการเรงดวน
2557
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(2) จัดให้มแี หล่งเรียนรู้ ICT ของชุมชน โดย
พัฒนาจากศูนย์ หน่ วยงาน หรือสถานที' ทีม' ี
อยู่ เช่น ห้องสมุดสาธารณะ วัด ศูนย์
สารสนเทศชุมชน โดยมีสอ'ื อิเล็กทรอนิกส์ท'ี
หลากหลาย และมีการให้บริการฝึ กอบรมแก่
ผูใ้ ช้บริการตามความเหมาะสม รวมถึงการ
พัฒนาเว็บท่า (portal) เพือ' อํานวยความ
สะดวกในการเข้าถึงแหล่งความรู/้ ข้อมูล ทีจ' ะ
เป็ นประโยชน์แก่อาชีพและการดํารงชีวติ
ประจําวันแก่ประชาชน โดยส่วนหนึ'งจะเป็ น
ข้อมูลกลาง ทีใ' ช้ได้กบั ทุกแห่ง ทุกพืนU ที' และ
ส่วนหนึ'งเป็ นข้อมูลท้องถิน' ทังU นีU ให้ใช้กลไก
ความร่วมมือกับภาคเอกชน และ/หรือ
หน่ วยงานปกครองท้องถิน' ระดับต่างๆ

• กระทรวง ICT
• กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้
• กรมการปกครองส่วนท้องถิน'
• กรมการพัฒนาชุมชน
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิน'
• องค์กรพัฒนาเอกชน

(3) ส่งเสริมการพัฒนาเนืUอหา (content)
ฐานข้อมูล และโปรแกรมประยุกต์ ทีจ' ะเป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพและการ
ดํารงชีวติ ประจําวันของประชาชนทัวไป
' เช่น
ฐานข้อมูลด้านการเกษตร ด้านสุขภาพและ
การรักษาพยาบาล ฯลฯ ทีใ' ช้งานง่าย สืบค้น
ง่าย ใช้ได้ทงั U ผ่านคอมพิวเตอร์และ
โทรศัพท์เคลือ' นที'

• กระทรวง ICT
• กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
• กระทรวงศึกษาธิการ
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิน'
สมาคมผูป้ ระกอบการ/ สมาคม
วิชาชีพทีเ' กีย' วข้อง
• องค์กรพัฒนาเอกชน
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• โครงการพัฒนาทักษะและการ
เรียนรูก้ ารใช้งาน ICT ของชุมชน
ผ่านศูนย์สารสนเทศชุมชน
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(4) สนับสนุนให้เกิดศูนย์ซ่อม-สร้างด้าน ICT ใน
ชุมชน/ท้องถิน' เพือ' ให้สามารถนําอุปกรณ์
ICT ทีม' อี ยู่มาใช้ประโยชน์ได้สงู สุดและอย่าง
คุม้ ค่า ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทังU
ยังเป็ นการพัฒนาการเรียนรูข้ นพื
ั U นU ฐาน
เกีย' วกับอุปกรณ์ ICT ให้กบั ชุมชน/ท้องถิน'
โดยใช้เครือข่ายการสนับสนุ นความรูเ้ รือ' ง
ซ่อม-สร้างอุปกรณ์ ICT จากสถาบัน
การศึกษา และผูป้ ระกอบการในท้องถิน'

• กระทรวง ICT
• กระทรวงศึกษาธิการ
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิน'
สมาคมผูป้ ระกอบการ/ สมาคม
วิชาชีพทีเ' กีย' วข้อง
• องค์กรพัฒนาเอกชน

(5) ค้นหาผูน้ ําการเปลีย' นแปลง
(champion/change agent) ในพืนU ที' (อาทิ
ผูน้ ําชุมชน) ทีม' คี วามสนใจ เพือ' ให้เป็นผูน้ ําใน
การขับเคลือ' นให้เกิดการเรียนรูแ้ ละใช้
ประโยชน์จาก ICT ในชุมชน โดยรัฐให้การ
สนับสนุนตามความเหมาะสม

•
•
•
•
•

กระทรวง ICT
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน'
สมาคมผูป้ ระกอบการ/ สมาคม
วิชาชีพทีเ' กีย' วข้อง
• องค์กรพัฒนาเอกชน
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1.9 พัฒนาการเรียนรู้ ICT แก่ผดู้ ้อยโอกาส ผูพ้ ิ การ
และผูส้ งู อายุ
(1) ส่งเสริมการจัดทําและเผยแพร่สอ'ื การเรียนรู้
ต่างๆ สําหรับผูด้ อ้ ยโอกาส ผูพ้ กิ าร และ
ผูส้ งู อายุ เช่น หนังสือเสียงระบบ DAISY
(Digital Accessible Information System)
สือ' การเรียนรูส้ าํ หรับผูพ้ กิ ารทางการได้ยนิ
เป็ นต้น

• กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมันคงของมนุ

ษย์
• กระทรวง ICT
• กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
• สภาคนพิการทุกประเภทแห่ง
ประเทศไทย
• สมาคมผูพ้ กิ าร
• สภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทย
• สมาคมผูส้ งู อายุแห่งประเทศ
ไทย
• สมาคมผูป้ ระกอบการ/ สมาคม
วิชาชีพทีเ' กีย' วข้อง
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(2) ส่งเสริมให้ผดู้ อ้ ยโอกาส ผูพ้ กิ าร และผูส้ งู อายุ
สามารถเข้าถึงสารสนเทศอย่างเท่าเทียม อาทิ
การบังคับใช้มาตรฐานสือ' อิเล็กทรอนิกส์ท'ี
เหมาะสม เช่น มาตรฐานการเข้าถึงข้อมูลที'
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ (Web accessibility)
สําหรับผูพ้ กิ ารทางการเห็น, การจัดทํา
closed caption สําหรับผูพ้ กิ ารทางการได้ยนิ
เป็ นต้น

• กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมันคงของมนุ

ษย์
• กระทรวง ICT
• กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
• คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ
องค์กรกํากับดูแลการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมทีจะจัดตัง4 ขึน4 ใน
อนาคต
• สภาคนพิการทุกประเภทแห่ง
ประเทศไทย
• สมาคมผูพ้ กิ าร
• สภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทย
• สมาคมผูส้ งู อายุแห่งประเทศ
ไทย
• สมาคมผูป้ ระกอบการ/ สมาคม
วิชาชีพทีเ' กีย' วข้อง
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• โครงการปรับปรุงการจัดทํา
เว็บไซต์ภาครัฐ ให้ได้ตาม
มาตรฐาน Web accessibility
• โครงการศึกษาแนวทางการ
ประยุกต์ใช้ closed caption ในการ
ให้บริการสือ' โทรทัศน์สาํ หรับ
ประเทศไทย
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(3) ส่งเสริมการวิจยั พัฒนาเทคโนโลยี เครือ' งมือ
อุปกรณ์เทคโนโลยีสงิ' อํานวยความสะดวก
และสนับสนุ นการถ่ายทอดเทคโนโลยีส่กู าร
ผลิตหรือบริการ เพือ' ให้ผพู้ กิ ารได้ใช้งาน

• กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
• กระทรวง ICT
• กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมันคงของมนุ
'
ษย์
• กระทรวงศึกษาธิการ
• สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
• สํานักงานคณะกรรรมการการ
วิจยั แห่งชาติ
• สภาคนพิการทุกประเภทแห่ง
ประเทศไทย
• สมาคมผูพ้ กิ าร
• สภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทย
• สมาคมผูส้ งู อายุแห่งประเทศ
ไทย
• สมาคมผูป้ ระกอบการ/ สมาคม
วิชาชีพทีเ' กีย' วข้อง
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• โครงการส่งเสริมนวัตกรรมการวิจยั
ด้าน ICT สําหรับผูด้ อ้ ยโอกาส ผู้
พิการ และผูส้ งู อายุ
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• กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมันคงของมนุ

ษย์
• กระทรวงศึกษาธิการ
• กระทรวง ICT
• กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
• สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
• สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้
• สภาคนพิการทุกประเภทแห่ง
ประเทศไทย
• สมาคมผูพ้ กิ าร
• กระทรวงการพัฒนาสังคม
(5) สร้างความร่วมมือกับสภาผูส้ งู อายุฯ ซึง' มี
และความมันคงของมนุ

ษย์
สาขาอยู่ทวประเทศ
ั'
ในการจัดทําหลักสูตรและ
จัดอบรมความรูด้ า้ น ICT แก่ผสู้ งู อายุทส'ี นใจ • กระทรวง ICT
โดยอาจใช้สถานทีข' องมหาวิทยาลัยและ/หรือ • กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
สถาบันการศึกษาทีก' ระจายอยู่ทวประเทศ
ั'
เทคโนโลยี
• กระทรวงศึกษาธิการ
• สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
• สภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทย
(4) สนับสนุนให้มอี ุปกรณ์ ICT ซอฟต์แวร์ และ
เนืUอหาสาระดิจทิ ลั รวมทังU เทคโนโลยีสงิ'
อํานวยความสะดวกทีเ' หมาะสม ในห้องสมุด
ของสมาคมผูพ้ กิ าร และโรงเรียนเรียนร่วม
เพือ' เป็ นแหล่งเรียนรูส้ าํ หรับผูพ้ กิ าร
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III. มาตรการสนับสนุนอืนๆ
1.10 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกําลังคนด้าน ICT ของ
่ รณาการ เพือ' ใช้ประกอบการวางแผน
ประเทศอยางบู
ด้านการพัฒนากําลังคนของประเทศ โดยมีตวั อย่างของ
ข้อมูลทีค' วรจัดเก็บ เช่น ความต้องการกําลังคนในสาขา
ICT ต่อปี ปริมาณการผลิตบุคลากรต่อปี อัตราเงินเดือน/
ค่าจ้าง จําแนกตามประเภท ความสามารถและทักษะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็ นต้น
ิ
ิ
1.11 สนับสนุนให้เกดสมาคม
/ชมรม/องค์กรอสระ
ิ
่  ส่งเสรมการใช้
่
หรือเครือขายที
ICT อยางสร้
างสรรค์

•
•
•
•

กระทรวง ICT
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงแรงงาน
สมาคมผูป้ ระกอบการ/ สมาคม
วิชาชีพทีเ' กีย' วข้อง

•
•
•
•
•

กระทรวง ICT
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน'
สมาคมผูป้ ระกอบการ/ สมาคม
วิชาชีพทีเ' กีย' วข้อง
ิ
กระทรวงศึกษาธการ
กระทรวง ICT
สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้
สมาคมผูป้ ระกอบการ/ สมาคม
วิชาชีพทีเ' กีย' วข้อง
ิ
กระทรวงศึกษาธการ
สถาบันการศึกษาทุกระดับ

่ ิ มีการแปลหนังสือที มีประโยชน์ จาก
1.12 สงเสรมให้
่
ภาษาตางประเทศเป็
นภาษาไทย และนํามาเผยแพร่
หลากหลายช่องทางตามความเหมาะสม รวมถึงทางสือ'
อิเล็กทรอนิกส์ เพือ' ให้คนไทยได้เข้าถึงแหล่งความรูท้ ม'ี ี
ประโยชน์

•
•
•

1.13 สนับสนุนให้คนไทยมีความรู้และทักษะทาง
ภาษา ทังU ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาต่างประเทศอื'นๆ ทีใ' ช้ในเวทีสากล ในระดับที'
สามารถอ่าน เขียน และสือ' สารได้ดี โดยควรเริม' พัฒนา
ตังU แต่เด็กและเยาวชน

•
•

•

2553

2554

2555

2556

่ ่
โครงการเรงดวน
2557
• โครงการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร ICT ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2553-2557)
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ิ
่ ่ หนวยงานที
่
มาตรการ โครงการเรงดวน
เกียวข้อง และกรอบระยะเวลาในการดําเนนการ
ิ
ิ
่ ธรรมาภบาล
ยุทธศาสตร์ที 2: การบรหารจั
ดการระบบ ICT ของประเทศอยางมี
“ปรับปรุงการบริหารจัดการและการกํากับดูแล กลไกและกระบวนการในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารของประเทศ

ให้มธี รรมาภิบาล โดยเน้นความเป็ น
เอกภาพ การใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า และการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนทีเ กีย วข้อง”

มาตรการ

ิ
ระยะเวลาดําเนนการ
(ปี พ.ศ.)

่
หนวยงานที
 เกียวข้อง
2552

2553

2554

2555

2556

่ ่
โครงการเรงดวน
2557

ิ
2.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบรหารและการจั
ดการ
ICT ระดับชาติ
(1) ให้มหี น่ วยงานกลางภายในกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ที
รับผิดชอบในการผลักดันวาระด้าน ICT ของ
ประเทศ รวมถึงการจัดทํานโยบายและแผน
แม่บท ICT การกํากับดูแลและผลักดันแผนสู่
การปฏิบตั ิ และการพัฒนากลไกการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนด้วยดัชนีช4ี
วัดตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนือง โดยมี
ความคล่องตัวในการดําเนินงาน มีกลไกที
สามารถประสานกับทุกภาคส่วนทีเกียวข้อง
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการพัฒนาแบบ
บูรณาการ

• คณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร
ิ
่
แหงชาต
• กระทรวง ICT
• สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบข้าราชการ
• สํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน

• โครงการเร่งรัดการจัดตัง4 หน่ วยงาน
ทีรับผิดชอบการผลักดันวาระด้าน
ICT ของประเทศและประสานงาน
เพือให้เกิดการพัฒนาแบบบูรณา
การ (ตามทีระบุใน บทเฉพาะกาล
มาตรา 57 ของพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.
2545 )
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ระยะเวลาดําเนนการ
(ปี พ.ศ.)

่
หนวยงานที
 เกียวข้อง
2552

(2) สร้างความเข้มแข็งของหน่ วยงานทีทําหน้าที
เป็ นหน่ วยธุรการของคณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการจัดสรรกําลังคน
และงบประมาณให้เหมาะสม สามารถปฏิบตั ิ
หน้าทีตามพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และ 2551 และ
กํากับดูแลการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(3) สนับสนุนการจัดตัง4 สภา ICT โดยให้มสี ถานะ
เป็ นองค์กรเอกชนทีเป็ นตัวแทนของกลุ่ม
ผูป้ ระกอบการด้าน ICT มีหน้าทีนําเสนอและ
ให้ความเห็นด้านการพัฒนา ICT ต่อรัฐบาล
ร่วมกับรัฐในการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ
ตลอดจนเป็ นตัวแทนภาคเอกชนในการ
ประสานนโยบายและการทํางานร่วมกับ
ภาครัฐ เพือผลักดันการทํางานแบบเป็ น
หุน้ ส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PublicPrivate Partnership: PPP)

• สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบข้าราชการ
• กระทรวง ICT
• กระทรวงการคลัง
• สํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
• คณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์
• คณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร
ิ
่
แหงชาต
• กระทรวง ICT
• สมาคมผูป้ ระกอบการ/สมาคม
วิชาชีพทีเกียวข้อง

2553

2554

2555

2556

่ ่
โครงการเรงดวน
2557
• โครงการจัดตังU สํานักงาน
คณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์

• โครงการจัดตัง4 สภา ICT
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หนวยงานที
 เกียวข้อง
2552

(4) สร้างกลไกในการทํางานเพือให้เกิดความ
ร่วมมือและการบูรณาการ ระหว่างหน่ วยงาน
ภาครัฐทีเกียวข้องกับการพัฒนา ICT ของ
ประเทศ และให้กาํ หนดตัวชีว4 ดั ทีสะท้อนการ
ดําเนินงานดังกล่าวในคํารับรองการปฏิบตั ิ
ราชการของส่วนราชการเพือการประเมินผล
การดําเนินงานประจําปี

(5) มอบหมายให้องค์กร/หน่วยงานทีเหมาะสมทํา
หน้าทีรับผิดชอบการกําจัดขยะ (waste) หรือ
การนํากลับมาใช้ใหม่ (reuse) ของผลิตภัณฑ์
้ นผลกระทบเชิง
และอุปกรณ์ ICT เพือปองกั
ลบต่อสิงแวดล้อมจากการใช้เทคโนโลยี (เช่น
ขยะพิษ การสิน4 เปลืองทรัพยากร ฯลฯ) โดย
องค์กร/หน่วยงานทีได้รบั มอบหมายควรมี
บุคลากรทีมีคุณสมบัตเิ หมาะสมและสามารถ
ปฏิบตั หิ น้าทีดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• คณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร
ิ
่
แหงชาต
• กระทรวง ICT
• กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
• คณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์สาํ นักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ข้าราชการ
• คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ
องค์กรกํากับดูแลการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมทีจะจัดตัง4 ขึน4 ใน
อนาคต
• กระทรวงอุตสาหกรรม
• กระทรวง ICT
• กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
• กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม

2553

2554

2555

2556

่ ่
โครงการเรงดวน
2557
•

โครงการศึกษาความเป็ นไปได้
ในการจัดตังU สภา CIO ภาครัฐ
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หนวยงานที
 เกียวข้อง
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(6) มีองค์กร/หน่ วยงานทีรับผิดชอบงานด้านความ • กระทรวง ICT
มันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
• กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
(Information security) ของประเทศ โดยให้ทาํ
เทคโนโลยี
หน้าทีเป็ นหน่ วยศึกษาวิจยั เพือกําหนด
นโยบายและแนวทางด้านความมันคงปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศในระดับประเทศ รวมถึง
กําหนดมาตรฐานทีเกียวข้อง พัฒนาบุคลากร
หรือถ่ายทอดความรูใ้ นเรืองดังกล่าวให้แก่
หน่ วยงานทัง4 ภาครัฐและภาคเอกชน และ
ประสานการดําเนินงานกับหน่ วยงานต่างๆ
เพือให้เกิดการปฏิบตั ติ ามนโยบาย แนวทาง
และมาตรฐานทีกําหนด ทัง4 นี4 องค์กร/
หน่ วยงานดังกล่าว ควรมีบุคลากรทีมี
คุณสมบัตเิ หมาะสม และสามารถปฏิบตั หิ น้าที
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2553

2554

2555

2556

่ ่
โครงการเรงดวน
2557
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2552
2.2 ปรับปรุงกระบวนการจัดทํา/เสนองบประมาณ
ิ
และกระบวนการพจารณาจั
ดสรรงบประมาณ
ิ
่
่ ้มคา่
ด้าน ICT เพือให้เกดการใช้
จายอยางคุ
(1) สร้างกลไกการทํางานร่วมกันระหว่างสํานัก
งบประมาณ กระทรวง ICT และ CIO ภาครัฐ
ในการจัดทําและพิจารณางบประมาณด้าน
ICT เพือให้การจัดสรรงบประมาณมี
ประสิทธิภาพ กล่าวคือ มีการบูรณาการ ลด
การซํ4าซ้อน และเกิดการใช้จ่ายอย่างคุม้ ค่า
ทัง4 นี4 ในกรณีของซอฟต์แวร์ ให้พจิ ารณา
ทางเลือกทีเป็ นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สด้วย
เพือความเหมาะสมของการใช้งบประมาณ

•
•
•
•

(2) กําหนดให้มกี ารศึกษาความเป็ นไปได้ของ
โครงการ (Feasibility study) สําหรับโครงการ
ใดๆ ของรัฐ ทีมีมลู ค่าส่วน ICT (ICT content)
ในโครงการนัน4 รวมกันเกิน 300 ล้านบาท โดย
ในกระบวนการศึกษา ให้มกี ารขอความ
คิดเห็นจากสภา ICT และนําข้อมูลทีได้รบั ไป
ประกอบในการศึกษาด้วย ทัง4 นี4 เมือมีการ
ดําเนินโครงการ ให้จดั ทําประกาศบ่งบอกชือ
โครงการ คําอธิบายลักษณะโดยย่อ ขนาด
วงเงินงบประมาณ ระยะเวลาและผูด้ าํ เนินการ
(ผูร้ บั เหมา) ให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บ
กลางของภาครัฐและเว็บสาธารณะทีมีผเู้ ข้าชม
จํานวนมาก

•
•
•
•

กระทรวง ICT
สํานักงบประมาณ
CIO ภาครัฐ
สภา ICT

กระทรวง ICT
กระทรวงการคลัง
สํานักงบประมาณ
ทุกกระทรวง/ กรม/ หน่ วยงาน
ของรัฐ
• สภา ICT

2553

2554

2555

2556

่ ่
โครงการเรงดวน
2557
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มาตรการ

2552
(3) จัดสรรงบประมาณด้าน ICT ให้สอดคล้องกับ
ทิศทางและแนวทางทีกําหนดในแผนแม่บท
ICT

• กระทรวง ICT
• สํานักงบประมาณ

(4) ให้มกี ลไกการตรวจสอบและการประเมินผล
ความสําเร็จของโครงการและการใช้
งบประมาณทุกปี ทัง4 ในระหว่างการ
ดําเนินงานและเมือสิน4 สุดการดําเนินงาน

•
•
•
•

กระทรวง ICT
กระทรวงการคลัง
สํานักงบประมาณ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบข้าราชการ
• สภา ICT
• องค์กรภาคประชาชนทีเกียวข้อง

2.3 พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบให้เอื5อ
่
ตอการใช้
ICT และการทําธุรกรรมทาง
ิ กทรอนกส์
ิ
อเล็
(1) พัฒนาและ/หรือปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบ
ทีเกียวข้อง เพือให้เอือ4 ต่อการใช้ ICT และการ
ทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงผลักดัน
กฎหมายทียังอยู่ระหว่างการดําเนินการ เช่น
กฎหมายการพัฒนาโครงสร้างพืน4 ฐาน
สารสนเทศ กฎหมายการคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคล ฯลฯ ให้ออกมามีผลบังคับใช้โดยเร็ว

• คณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร
ิ
่
แหงชาต
• กระทรวง ICT
• สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี
• คณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์
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มาตรการ

2552
(2) จัดให้มกี ลไกการบังคับใช้กฎหมายทีออกมามี
ผลบังคับใช้แล้ว และมีการติดตามผลการ
บังคับใช้กฎหมายทีมีประสิทธิภาพ เพือสร้าง
ความเชือมันแก่ประชาชนและผูป้ ระกอบการ

(3) สร้างกลไกให้เกิดความยืดหยุ่นในวิธกี าร
จัดซื4อจัดจ้างผลิตภัณฑ์หรือระบบงาน ICT
ของภาครัฐโดยให้มงุ่ เน้นความสําเร็จของงาน
และคุณภาพมากกว่าการเปรียบเทียบด้าน
ราคาอย่างเดียว และให้เพิมกลไกและ
งบประมาณให้สามารถจ้างสถาปนิก นัก
ออกแบบ หรือทีปรึกษา ทีมีคุณวุฒทิ าง
วิชาชีพ เพือช่วยออกแบบระบบ ดําเนินงาน
บริหารโครงการ หรือตรวจรับ รวมทัง4 จัดให้ม ี
กลไกในการจัดการความเสียงตามความ
เหมาะสม อาทิ ในโครงการพัฒนาระบบงานที
เสนอราคาตํากว่าทีน่ าจะสามารถส่งมอบงา
ทีมีคุณภาพ

• กระทรวง ICT
• กระทรวงยุตธิ รรม
• คณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์
• สํานักงานอัยการสูงสุด
• สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
• สมาคมผูป้ ระกอบการ/ สมาคม
วิชาชีพทีเกียวข้อง
• องค์กรภาคประชาชนที
เกียวข้อง

•
•
•
•

กระทรวงการคลัง
กระทรวง ICT
สํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักงบประมาณ
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่ ่
โครงการเรงดวน
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• โครงการสร้างความตระหนักและ
ส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจ
เกียวกับกฎหมาย ICT และกลไก
การบังคับใช้แก่ผปู้ ระกอบการ
และประชาชนทัวไป
• โครงการพัฒนาบุคลากรใน
กระบวนการยุตธิ รรมให้มคี วามรู้
ความเข้าใจในกฎหมาย ICT
• โครงการศึกษาเพือประเมินผลใน
การบังคับใช้กฎหมายทีออก
มาแล้วทัง4 หมด
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2.4 ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลตัวชี5วดั สถานภาพการ
พัฒนา ICT ของประเทศ เพือสนับสนุนการ
ิ
ิ
ตดตามประเมนผลการพั
ฒนา ICT ของประเทศ
ิ
่ ICT
และการดําเนนการตามแผนแมบท
(1) จัดทําฐานข้อมูลรายการดัชนีชว4ี ดั หลักของการ
พัฒนา ICT ของประเทศ (ICT core
indicators) โดยกําหนดให้หน่ วยงานที
รับผิดชอบแต่ละดัชนีปรับปรุงข้อมูลให้
ทันสมัยตลอดเวลา และเชือมโยงข้อมูลไปยัง
หน่ วยงานกลางเพือเผยแพร่ให้หน่ วยงาน/
ประชาชนรับทราบทัวไป รวมทัง4 ให้ม ี
การศึกษาติดตามการพัฒนาดัชนีดงั กล่าวใน
ระดับนานาชาติอย่างต่อเนือง เพือปรับปรุง
ดัชนีชว4ี ดั ของประเทศไทยให้เหมาะสมตาม
กาลเวลา

• กระทรวง ICT
• ทุกกระทรวง/กรม/หน่วยงานที
มีการจัดเก็บข้อมูลทีเกียวข้อง

(2) จัดทําระบบรายงานผลความก้าวหน้าของการ
ดําเนินงานตามแผนแม่บทฯ ผ่านสือออนไลน์
โดยเน้นตัวชีว4 ดั ทีกําหนดในแผน เพือให้
หน่ วยงาน/ประชาชนรับทราบความก้าวหน้า

• กระทรวง ICT

2553

2554

2555

2556

่ ่
โครงการเรงดวน
2557

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สาร (ฉบับที  2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556

5-29

ิ
่ ่ หนวยงานที
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มาตรการ โครงการเรงดวน
เกียวข้อง และกรอบระยะเวลาในการดําเนนการ
ยุทธศาสตร์ที 3: การพัฒนาโครงสร้างพืน5 ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
“พัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพืนA ฐานสารสนเทศและการสือ สาร ให้มกี ารกระจายอย่างทัวถึ
 งไปสู่ประชาชนทัวประเทศ

รวมถึงผูด้ อ้ ยโอกาส ผูส้ งู อายุ และผูพ้ กิ าร และมีระบบสารสนเทศและโครงข่ายทีม ี
ความมันคงปลอดภั

ย ทังA นีA ให้ผปู้ ระกอบการจัดให้มโี ครงสร้างพืAนฐานทีม ศี กั ยภาพทันกับวิวฒ
ั นาการของเทคโนโลยี เพือ รองรับการขยายตัวของความต้องการของผูบ้ ริโภค สามารถให้บริการมัลติมเี ดีย
ั
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และบริการใดๆ ทีเ ป็ นประโยชน์ต่อวิถชี วี ติ สมัยใหม่ในสังคมแห่งการเรียนรู้ อีกทังA มุง่ เน้นการลดปญหาความเหลื
อ มลํAาในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เพือ ทําให้สงั คมมีความสงบสุข แล
ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ทีด ขี นAึ ”

มาตรการ

ิ
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(ปี พ.ศ.)

่
หนวยงานที
 เกียวข้อง
2552

• กระทรวง ICT
3.1 สร้างกลไกในการประสานและเชือมโยงการ
• คณะกรรมการกิจการ
่
่
ทํางานระหวางหนวยงานที
 เกียวข้อง เพือให้การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ
ิ
กําหนดทศทาง
/นโยบายของรัฐบาลด้าน
องค์กรกํากับดูแลการประกอบ
โทรคมนาคมของประเทศ และนโยบายการกํากับ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
ิ
กจการโทรคมนาคมขององค์
กรกํากับดูแล เป็ นไปใน
โทรทัศน์ และกิจการ
ิ
ิ
ทศทางเดี
ยวกัน เพือให้การให้บรการโทรคมนาคม
โทรคมนาคมทีจะจัดตัง4 ขึน4 ใน
่ เอกภาพ
ของประเทศมีการพัฒนาอยางมี
อนาคต
ิ เพมพื
ิ น5 ทีให้บรการ
ิ และ
3.2 ขยายประเภทบรการ
ิ ิ
่
ปรับปรุงประสทธภาพของโครงขายโทรคมนาคม
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(1) กําหนดนโยบายเพือให้การประกอบกิจการ
โทรคมนาคมดําเนินการบนหลักการแข่งขัน
เสรีและเป็ นธรรมอย่างแท้จริงและเกิดผล
ในทางปฏิบตั ิ โดยพิจารณาแนวทางทําให้
สัญญาร่วมการงานต่างๆ ทีมีอยู่สน4ิ ผลภายใน
ปี 2553 และในการนี4 ให้ผปู้ ระกอบการ
ภาครัฐเตรียมแผนการรองรับการสิน4 สภาพ
ของสัญญาร่วมการงาน เพือให้สามารถ
ดําเนินการเกียวกับทรัพย์สนิ ทีได้รบั มาให้เป็ น
ประโยชน์อย่างเหมาะสมต่อไป

• กระทรวง ICT
• กระทรวงการคลัง
• คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ
องค์กรกํากับดูแลการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมทีจะจัดตัง4 ขึน4 ใน
อนาคต
• ผูป้ ระกอบการทีเกียวข้องกับ
สัญญาร่วมการงาน
(2) ส่งเสริมการลงทุนทัง4 จากในประเทศและ
• กระทรวง ICT
ต่างประเทศเพือให้เกิดการสร้าง และเชือมต่อ • กระทรวงการคลัง
ระหว่างโครงข่ายสือสารโทรคมนาคมไทยกับ • กระทรวงอุตสาหกรรม
ต่างประเทศทีมีปริมาณ และประสิทธิภาพมาก
• คณะกรรมการกิจการ
ขึน4 โดยให้มที างเลือกของเทคโนโลยีและ
โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ
เส้นทางต่างๆ (routing) ทีเหมาะสม เพือ
องค์กรกํากับดูแลการประกอบ
ั
แก้ปญหาความไม่
เพียงพอของโครงข่ายการ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
สือสารสําหรับบริการสือประสม (multimedia)
โทรทัศน์ และกิจการ
ระหว่างประเทศและในประเทศทีขาดแคลน
โทรคมนาคมทีจะจัดตัง4 ขึน4 ใน
อนาคต
• สมาคมผูป้ ระกอบการ/ สมาคม
วิชาชีพทีเกียวข้อง
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• โครงการแปรสัญญาร่วมการงาน
ของธุรกิจสือสารโทรคมนาคมเพือ
ส่งเสริมการแข่งขันเสรี
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(3) ผลักดันกฎหมายเกียวกับธุรกิจบริการสือสาร
ดาวเทียม และเคเบิลใยแก้วนําแสงใต้น4ํา เพื
เปิดโอกาสให้ผปู้ ระกอบการต่างชาติสามารถ
เข้ามาลงทุนเชือมต่อโครงข่ายและให้บริการ
ภายใต้อํานาจอธิปไตยของประเทศไทย เพือ
ส่งเสริมให้ธุรกิจโครงข่ายสือสารโทรคมนาคม
ไทยมีโอกาสเชือมต่อกับโครงข่ายหลักของ
โลกอย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมสากล และ
สามารถขยายตัวออกเป็ นศูนย์กลางการรับส่ง
ข้อมูลในภูมภิ าค
(4) ส่งเสริมการลงทุนในโครงข่ายหลัก
(backbone) โดยให้มปี ริมาณพอเหมาะ
พอควรกับหลักการให้บริการแข่งขันเสรีทเป็
ี น
ธรรม รวมทัง4 ให้มกี ารบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดีกว่าทีมีอยู่ และสนับสนุ น
ผูป้ ระกอบการไทย โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการ
ในท้องถิน ให้สามารถลงทุนในเทคโนโลยี
ทางเลือกทีมีการลงทุนไม่สงู มาก เพือสร้าง
เชือมต่อ และให้บริการโครงข่ายปลายทาง
(last mile) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง4
สนับสนุนองค์กรกํากับดูแลตามกฎหมายใน
การออกกฎเกณฑ์และกติกาให้ผปู้ ระกอบการ
เหล่านี4สามารถดําเนินการได้บนหลักการของ
การแข่งขันเสรีและเป็ นธรรม
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• กระทรวง ICT
• กระทรวงการต่างประเทศ
• คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ
องค์กรกํากับดูแลการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมทีจะจัดตัง4 ขึน4 ใน
อนาคต

• โครงการยกร่างกฎหมายเกียวกับ
ธุรกิจบริการสือสารดาวเทียม
และเคเบิลใยแก้วนําแสงใต้น4ํา

• กระทรวง ICT
• กระทรวงอุตสาหกรรม
• คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ
องค์กรกํากับดูแลการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมทีจะจัดตัง4 ขึน4 ใน
อนาคต

• โครงการแผนปฏิบตั กิ ารเพือการ
ลงทุนโครงสร้างพืน4 ฐานด้าน
บรอดแบนด์เพือการพัฒนา
เศรษฐกิจไทย
• โครงการศึกษาแนวทางการ
พัฒนาโครงข่ายหลัก (National
backbone) ระดับชาติ
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(5) จัดทําแผนเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพืน4 ฐาน • กระทรวง ICT
สารสนเทศและการสือสารในจังหวัดศูนย์กลาง • กระทรวงมหาดไทย
ความเจริญในภูมภิ าคและอําเภอเมืองทัว
• คณะกรรมการกิจการ
ประเทศ และแผนการดําเนินงานสําหรับการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ
พัฒนาโครงสร้างพืน4 ฐานสารสนเทศและการ
องค์กรกํากับดูแลการประกอบ
สือสารในพืน4 ทีทีเหลือและดําเนินการตาม
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
ความเหมาะสมของเวลาบนหลักเศรษฐกิจ
โทรทัศน์ และกิจการ
พอเพียง
โทรคมนาคมทีจะจัดตัง4 ขึน4 ใน
อนาคต
• สมาคมโทรคมนาคมแห่ง
ประเทศไทย
(6) ศึกษาและเริมวางแผน รวมถึงสร้างโครงการ • กระทรวง ICT
• คณะกรรมการกิจการ
นําร่องโครงข่ายการสือสารยุคใหม่ (NGN:
โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ
Next Generation Network) และองค์ประกอบ
องค์กรกํากับดูแลการประกอบ
สําหรับขยายขอบข่ายของบริการอินเทอร์เน็ต
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
ยุคใหม่ (IPv6) ให้เป็ นผลสําเร็จ เพือรองรับ
โทรทัศน์ และกิจการ
การลงทุนหรือดําเนินการสร้างโครงข่ายและ
โทรคมนาคมทีจะจัดตัง4 ขึน4 ใน
บริการดังกล่าว เพือนํามาใช้ประโยชน์กบั
อนาคต
สังคมไทยอย่างกว้างขวางต่อไป ในกรอบเวลา
ทีจะไม่ลา้ หลังประเทศในกลุ่ม ASEAN
• กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
• สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
3.3 พัฒนาโครงสร้างพืน5 ฐานสารสนเทศและการ
สือสารเพือยกระดับการศึกษา และการเรียนรู้
ตลอดชีวิ ตของประชาชน
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•

โครงการนําร่องพัฒนาจังหวัด
บรอดแบนด์

• โครงการนําร่องเพือทดสอบการ
ใช้งานโครงข่ายการสือสารยุค
ใหม่ (NGN)
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(1) สร้างแรงจูงใจทีเหมาะสม เช่น มาตรการทาง
ภาษี การให้เงินกูย้ มื พิเศษ เป็ นต้น เพือ
ส่งเสริมให้ผปู้ กครองของเยาวชนซื4ออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์สาํ หรับใช้ในครัวเรือน และให้
ผูป้ ระกอบการภาคเอกชนสนับสนุนการจัดหา
คอมพิวเตอร์สาํ หรับโรงเรียนในชนบท

• กระทรวง ICT
• กระทรวงการคลัง
• สมาคมผูป้ ระกอบการ/ สมาคม
วิชาชีพทีเกียวข้อง
• ประชาชนทัวไป

(2) สร้างแรงจูงใจแก่ผปู้ ระกอบการในการพัฒนา
โครงข่าย ICT เพือการศึกษา เช่น การคิด
ค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการสือสาร
โทรคมนาคมในอัตราพิเศษ การให้การ
สนับสนุนด้านการลงทุน เป็ นต้น

• กระทรวง ICT
• กระทรวงศึกษาธิการ
• คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ
องค์กรกํากับดูแลการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมทีจะจัดตัง4 ขึน4 ใน
อนาคต
ิ
• กระทรวงศึกษาธการ
กระทรวง ICT
• กระทรวงการคลัง
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิน /
กรุงเทพมหานคร

(3) ให้มกี ารจัดสรรทรัพยากรด้าน ICT แก่
สถานศึกษาทัวประเทศ รวมถึงโรงเรียน
ประถม มัธยม ภาคอาชีวะศึกษา และภาค
อุดมศึกษา อย่างเพียงพอและเหมาะสม โดย
คํานึงถึงความพร้อมทัง4 ด้านบุคลากรและ
โครงสร้างพืน4 ฐานเป็ นสําคัญ และให้มคี วาม
สมดุลระหว่าง งบประมาณจัดซื4ออุปกรณ์
ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าซอฟต์แวร์และสือ
การเรียนการสอน ค่าบํารุงรักษา และการ
อบรมบุคลากร
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2552
ิ
กระทรวงศึกษาธการ
กระทรวง ICT
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงสาธารณสุข
สมาคมผูป้ ระกอบการ/ สมาคม
วิชาชีพทีเกียวข้อง
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
• ทุกหน่ วยงานทีมีเนื4อหาที
เกียวข้อง

(4) ส่งเสริมการพัฒนาเนื4อหาทีเป็ นภาษาไทยและ
เนื4อหาทีเกียวกับท้องถิน (local contents) ที
เป็ นประโยชน์ต่อการศึกษา การงานอาชีพ
สุขภาพและสาธารณสุข ทัง4 โดยการสนับสนุ น
งบประมาณและสร้างแรงจูงใจแก่ภาคเอกชน

•
•
•
•
•

(5) พัฒนาห้องสมุดประจําจังหวัด อําเภอ และ
ตําบลให้เป็ นห้องสมุดกึงอิเล็กทรอนิกส์ เพือ
เป็ นแหล่งบริการความรูโ้ ดยไม่คดิ ค่าใช้จ่าย
หรือ คิดในอัตราทีตํา โดยมีขอบเขตของกา
ให้บริการตามความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม ความพร้อม และจํานวน
ผูใ้ ช้งาน

ิ
่ องถน
• องค์กรปกครองสวนท้
• กระทรวงมหาดไทย
• กระทรวง ICT

(6) ขยายขอบเขตของศูนย์สารสนเทศตําบล หรือ
ทีทําการไปรษณีย์ รวมทัง4 ศูนย์สารสนเทศ
ชุมชนรูปแบบต่างๆ ทีมีอยู่ เป็ นศูนย์บริการ
สารสนเทศสาธารณะ ทีประชาชนสามารถเข้า
มาใช้บริการได้ โดยรัฐสนับสนุนงบประมาณ
ค่าดําเนินการบางส่วน และบางส่วนเก็บจาก
ผูใ้ ช้บริการ มีรปู แบบวิธกี ารในการ
ดําเนินงานให้เกิดความยังยืน

• กระทรวง ICT
• กระทรวงมหาดไทย
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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3.4 พัฒนาโครงสร้างพืน5 ฐานสารสนเทศสําหรับ
ิ
่
บรการภาคสั
งคมที สาํ คัญตอความปลอดภั
ย
สาธารณะและคุณภาพชีวิ ตของประชาชน
(1) ให้รฐั ร่วมกับคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) หรือองค์กร
กํากับดูแลการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมทีจะจัดตัง4 ขึน4 ในอนาคต
พิจารณาแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรการ
สือสารโทรคมนาคมและการกระจายเสียง
รวมถึงโครงข่าย ICT เพือให้บริการภาคสังคม
ทีสําคัญต่อความปลอดภัยสาธารณะและ
คุณภาพชีวติ ของประชาชน อาทิ การ
้ ง การเตือน
สาธารณสุขพืน4 ฐาน การเฝาระวั
ภัย การจัดการในช่วงหลังการเกิดภัยพิบตั ิ
และการรักษาความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สนิ ของประชาชน เป็ นต้น ทัง4 นี4 อาจทํา
ในรูปของการกําหนดเงือนไขในการให้
ใบอนุ ญาตประกอบกิจการ หรือการให้
แรงจูงใจด้วยวิธอี นๆ
ื

•
•
•
•
•
•
•

กระทรวง ICT
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงบประมาณ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ
องค์กรกํากับดูแลการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมทีจะจัดตัง4 ขึน4 ใน
อนาคต

• โครงการพัฒนาระบบการเตือน
ภัยพิบตั ทิ มีี ประสิทธิภาพและได้
มาตรฐานสากล
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(2) เร่งรัดการผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติ
โครงสร้างพืน4 ฐานสารสนเทศ พ.ศ. .... เข้าสู่
ขัน4 ตอนของกระบวนการนิตบิ ญ
ั ญัติ เพือให้
เจตนารมณ์ของ มาตรา 78 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที
กําหนดให้ “รัฐต้องดําเนินการกระจายอํานาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินพึงตนเองและ
ตัดสินใจในกิจการของท้องถินได้เอง ส่งเสริม
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสว่ นร่วมใน
การดําเนินการตามแนวนโยบายพืน4 ฐานแห่ง
รัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถินและระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทัง4
โครงสร้างพืน4 ฐานสารสนเทศในท้องถินให้
ทัวถึงและเท่าเทียมกันทัวประเทศ” มีผลเป็ น
รูปธรรมโดยเร็วทีสุด

• กระทรวง ICT

(3) ให้จดั สรรทรัพยากรด้าน ICT แก่
สถานพยาบาลและสถานีอนามัยในชนบททัว
ประเทศอย่างเหมาะสม โดยให้มคี วามสมดุล
ระหว่าง งบประมาณจัดซื4ออุปกรณ์ ค่าบริการ
อินเทอร์เน็ต ค่าซอฟต์แวร์และระบบงาน ค่า
บํารุงรักษา และการอบรมบุคลากร

• กระทรวง ICT
• สํานักงบประมาณ
• สํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
• กระทรวงสาธารณสุข
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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• กระทรวงสาธารณสุข
• กระทรวง ICT
• กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
• โรงเรียนแพทย์
• องค์กรวิชาชีพทางการแพทย์
(5) ให้จดั สรรทรัพยากรด้าน ICT ให้กบั หน่ วยงาน • กระทรวง ICT
ทีมีหน้าทีเกียวกับการเตือนภัยและการบริหาร • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
จัดการภัยพิบตั อิ ย่างเหมาะสม เพือจัดซื4อ
และสิงแวดล้อม
อุปกรณ์ททัี นสมัยและมีประสิทธิภาพสามารถ • กระทรวงมหาดไทย
้ งภัยทีเกิดจากธรรมชาติ เช่น ดิน
เฝาระวั
กรุงเทพมหานคร
ถล่ม แผ่นดินไหว นํ4าท่วม เป็ นต้น แล
• สํานักงบประมาณ
สามารถเตือนภัยได้ทนั ท่วงที สอดคล้องกับ
แนวปฏิบตั ติ ามมาตรฐานสากล อันจะช่วยลด • องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ความสูญเสียต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของ
ประชาชน
(4) ส่งเสริมและสนับสนุ นให้มกี ารใช้ระบบ
การแพทย์ทางไกล (TeleHealth) อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือให้
ประชาชนได้รบั บริการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขอย่างทัวถึงและมีคุณภาพ ลด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางทีไม่จาํ เป็ น

ิ
ิ ิ
ิ
่
3.5 เพมประสทธภาพในการบรหารจั
ดการโครงขาย
และทรัพยากร
• กระทรวง ICT
(1) เร่งรัดการดําเนินการให้มพี ระราชบัญญัติ
• รัฐสภา
องค์กรจัดสรรคลืนความถีและกํากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
• คณะรัฐมนตรี
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้รองรับ
มาตรา 47 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2550 เพือให้มผี ลบังคับใช้ใกล้เคียง
กับทีกําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญโดยเร็วทีสุด
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• กระทรวง ICT
(2) กําหนดนโยบายและหลักการการกํากับดูแล
• คณะกรรมการกิจการ
กิจการกระจายเสียงและโทรคมนาคม ที
โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ
สอดคล้องกับวิวฒ
ั นาการของเทคโนโลยีที
องค์กรกํากับดูแลการประกอบ
หลอมรวม โดยประสานกับคณะกรรมการ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือองค์กร
โทรทัศน์ และกิจการ
กํากับดูแลการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมทีจะจัดตัง4 ขึน4 ใน
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
อนาคต
โทรคมนาคมทีจะจัดตัง4 ขึน4 ในอนาคต เพือให้
เกิดเป็ นธุรกิจบริการแข่งขันเสรีทเป็
ี นธรรม
• กรมประชาสัมพันธ์
โดยขจัดการผูกขาดทัง4 ในธุรกิจบริการกระจาย
เสียงและกิจการโทรคมนาคม หรือการผูกขาด
ในธุรกิจร่วมทัง4 สองอย่างนี4
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(3) เตรียมตัวรองรับผลกระทบจากการเปลียนผ่าน • กระทรวง ICT
• คณะกรรมการกิจการ
ระบบการแพร่ภาพกระจายเสียงจากระบบ
โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ
อนาลอกไปสู่ระบบดิจทิ ลั และการหลอมรวมของ
องค์กรกํากับดูแลการประกอบ
เทคโนโลยี โดยให้มนี โยบายและกรอบระยะเวลา
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
ทีชัดเจนเกียวกับแนวทางการพัฒนาระบบการ
โทรทัศน์ และกิจการ
แพร่ภาพกระจายเสียงของประเทศไทย และให้ม ี
โทรคมนาคมทีจะจัดตัง4 ขึน4 ใน
การบูรณาการนโยบายการจัดสรรทรัพยากรด้าน
อนาคต
การแพร่ภาพกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการสือสารโทรคมนาคมให้มคี วามเป็ น
อันหนึงอันเดียวกันภายใต้องค์กรกํากับดูแลตาม
กฎหมาย ให้มกี ารใช้โครงข่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ และไม่มกี ารลงทุนซํ4าซ้อน ทัง4 นี4
ให้ผกู้ าํ กับดูแลทางเทคนิคแยกออกจากผูก้ าํ กับ
ดูแลสาระเนื4อหาทีผูป้ ระกอบการให้บริการแก่
ผูบ้ ริโภคผ่านโครงข่ายโทรคมนาคม และ
โครงข่ายกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
• กระทรวง ICT
(4) ให้มกี ารศึกษาเกียวกับแนวทางการเปลียน
• กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
ผ่านระบบการแพร่ภาพกระจายเสียงจาก
เทคโนโลยี
ระบบอนาลอกไปสู่ระบบดิจทิ ลั (Digital
• องค์กรกํากับดูแลการประกอบ
broadcasting) และการนําคลืนความถีมา
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
จัดสรรสําหรับกิจการ/บริการทีเหมาะสมเพือ
โทรทัศน์ และกิจการ
ั
ลดปญหาความเหลื
อมลํ4าในการเข้าถึ
โทรคมนาคมทีจะจัดตัง4 ขึน4 ใน
สารสนเทศและความรู้ (Digital divide)
อนาคต
• สํานักนายกรัฐมนตรี
• องค์การสือสารมวลชนแห่ง
ประเทศไทย
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ไปสู่ระบบดิจทิ ลั
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• กระทรวง ICT
(5) จัดทําฐานข้อมูลความต้องการการใช้บริการ
• คณะกรรมการกิจการ
ICT ของประเทศ และสํารวจพืน4 ทีให้บริการ
ั
โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ
ของโครงข่ายทีมีในปจจุบนั เพือนําข้อมูลมา
องค์กรกํากับดูแลการประกอบ
ประกอบการติดตามการพัฒนาโครงข่าย ICT
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
ของประเทศ เพือกําหนดนโยบายให้เกิดผล
โทรทัศน์ และกิจการ
ในทางปฏิบตั ิ โดยกําหนดพืน4 ทีหรือกิจกรรมที
โทรคมนาคมทีจะจัดตัง4 ขึน4 ใน
มีความสําคัญเร่งด่วนเป็ นลําดับและ
อนาคต
กําหนดเวลาทีเหมาะสม รวมทัง4 พิจารณา
ขอบข่ายการลงทุนทีพอเหมาะพอควร
• สมาคมผูป้ ระกอบการ/ สมาคม
วิชาชีพทีเกียวข้อง
(6) ให้มกี ารศึกษาเพือติดตามความก้าวหน้าและ • กระทรวง ICT
แนวโน้มของเทคโนโลยี รวมทัง4 เพือวิเคราะห์ • คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ
เปรียบเทียบเทคโนโลยีทางเลือกต่างๆ เป็ น
องค์กรกํากับดูแลการประกอบ
ระยะๆ อย่างต่อเนือง เพือเป็ นข้อมูลประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย อาทิ การขยาย
โทรทัศน์ และกิจการ
โครงข่าย แนวทางในการจัดสรรทรัพยากร
โทรคมนาคมทีจะจัดตัง4 ขึน4 ใน
รูปแบบของธุรกิจการค้าบริการทีเหมาะสม
อนาคต
เป็ นต้น ทัง4 นี4 ควรประสานกับองค์กรกํากับ
ดูแลกิจการสือสารโทรคมนาคมโดยใกล้ชดิ
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โครงการจัดทําฐานข้อมูลความ
ต้องการใช้บริการ ICT และ
ฐานข้อมูลพืน4 ทีให้บริการของ
ั บนั
โครงข่ายทีมีในปจจุ
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(7) ให้มนี โยบายคุม้ ครองผูบ้ ริโภคทีชัดเจน โดย
กําหนดให้ผปู้ ระกอบการธุรกิจการสือสาร
โทรคมนาคมในประเทศต้องให้บริการตาม
มาตรฐานสากลในราคาทีเป็ นธรรมเมือเทียบ
้
กับคุณภาพ และปองปรามพฤติ
กรรมการ
แข่งขันอย่างไม่เป็ นธรรมในรูปแบบต่างๆ อัน
สืบเนืองมาจากการให้บริการธุรกิจสือสาร
โทรคมนาคมหลากหลายประเภท หรือการ
ควบรวมกิจการต่างๆ ในห่วงโซ่อุปทาน

• กระทรวง ICT
• กระทรวงพาณิชย์
• คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ
องค์กรกํากับดูแลการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมทีจะจัดตัง4 ขึน4 ใน
อนาคต

่
3.6 สร้างความมันคงปลอดภั

ยให้กบั โครงขาย
สารสนเทศของประเทศ
(1) ให้มกี ารกําหนดประเภทของระดับความมันคง • กระทรวง ICT
ิ
• กระทรวงวทยาศาสตร์
และ
ปลอดภัยของโครงข่ายทัง4 ของภาครัฐและ
เทคโนโลยี
เอกชน
• กระทรวงยุตธิ รรม
• กระทรวงกลาโหม
• สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
• สมาคมผูป้ ระกอบการ/ สมาคม
วิชาชีพทีเกียวข้อง
• ทุกหน่ วยงานทีเกียวข้อง ทัง4
ภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะใน
กลุ่มโครงสร้างพืน4 ฐานสําคัญ
ยิงยวด (Critical infrastructure)
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• กระทรวง ICT
ิ
• กระทรวงวทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี
• กระทรวงยุตธิ รรม
กระทรวงกลาโหม
• สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
• สมาคมผูป้ ระกอบการ/ สมาคม
วิชาชีพทีเกียวข้อง
• ทุกหน่ วยงานทีเกียวข้อง ทัง4
ภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะใน
กลุ่มโครงสร้างพืน4 ฐานสําคัญ
ยิงยวด (Critical infrastructure)
• กระทรวง ICT
(3) ให้นําแผนแม่บทด้านความมันคงปลอดภัย
• กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
ของระบบสารสนเทศแห่งชาติ (National
เทคโนโลยี
Information Security Master Plan) ซึงได้รบั
ความเห็นชอบแล้ว มาใช้กบั หน่ วยงานของรัฐ • กระทรวงยุตธิ รรม
และเอกชน ให้มผี ลอย่างกว้างขวางและทัวถึง • กระทรวงกลาโหม
โดยเริมจากหน่ วยงานภาครัฐ และหน่วยงานที • สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
เกียวกับโครงสร้างพืน4 ฐานทีสําคัญยิงยวด
• สมาคมผูป้ ระกอบการ/ สมาคม
(Critical infrastructure) เช่น การเงิน
วิชาชีพทีเกียวข้อง
สาธารณูปโภค การขนส่ง ฯลฯ ทัง4 หมดเป็ น
• ทุกหน่ วยงานทีเกียวข้อง ทัง4
ลําดับแรก
ภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะใน
กลุ่มโครงสร้างพืน4 ฐานสําคัญ
ยิงยวด (Critical infrastructure)
(2) จัดทําแผนแม่บทด้านความมันคงปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศแห่งชาติ (National
Information Security Master Plan) เพือ
กําหนดมาตรการทัง4 ด้านฮาร์ดแวร์ และ
้ ให้ระบบสารสนเทศ
ซอฟต์แวร์ เพือปกปองมิ
ขององค์กรต่างๆ ในประเทศถูกทําลายโดย
วิธกี ารต่างๆ รวมถึงอาชญากรรมและการก่อ
การร้ายในรูปแบบต่างๆ

2553

2554

2555

2556

่ ่
โครงการเรงดวน
2557
•

โครงการจัดทําแผนแม่บท
ด้านความมันคงปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ
แห่งชาติ

•

โครงการศูนย์ปฏิบตั กิ ารเฝา้
ระวังภัยคุกคามด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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(4) ส่งเสริมและสนับสนุ นให้เกิดความรูค้ วาม
เข้าใจถึงภัยอันตรายซึงอาจเกิดขึน4 กับระบบ
สารสนเทศ อันจะส่งผลความเสียหายในวง
กว้างของกิจกรรมต่างๆ ซึงใช้ระบบ
สารสนเทศของทุกภาคส่วนในสังคมไทย ทัง4 นี4
้ นอย่าง
เพือจะได้กาํ หนดแนวทางในการปองกั
เหมาะสมต่อไป

• กระทรวง ICT
• กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
• กระทรวงยุตธิ รรม
• กระทรวงกลาโหม
• สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
• สมาคมผูป้ ระกอบการ/ สมาคม
วิชาชีพทีเกียวข้อง
• ทุกหน่ วยงานทีเกียวข้อง ทัง4
ภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะใน
กลุ่มโครงสร้างพืน4 ฐานสําคัญ
ยิงยวด (Critical infrastructure)

2553

2554
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2556

่ ่
โครงการเรงดวน
2557
•

โครงการสร้างความรูแ้ ละ
ความตืนตัวต่อภัยอันอาจ
เกิดขึน4 กับโครงข่าย
สารสนเทศและแนวทางใน
้ นภัยทีเหมาะสม
การปองกั

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สาร (ฉบับที  2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556

5-44

ิ
่ ่ หนว่ ยงานทีเกียวข้อง และกรอบระยะเวลาในการดําเนนการ
มาตรการ โครงการเรงดวน
ิ
ิ
ิ
ยุทธศาสตร์ที 4: การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเพือสนับสนุนการสร้างธรรมาภบาลในการบรหารและการบรการของภาครั
ฐ
“ให้หน่วยงานของรัฐใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร

เพือ สนับสนุนการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารและการบริการของภาครัฐ สามารถตอบสนองต่อการให้บริการทีเ น้น
ประชาชนเป็ นศูนย์กลางได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส เป็ นธรรม และส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนทีเ กีย วข้อง”

มาตรการ

ิ
ระยะเวลาดําเนนการ
(ปี พ.ศ.)

่
หนวยงานที
 เกียวข้อง
2552

่
4.1 สร้างความเข้มแข็งของหนวยงานกลางที

• กระทรวง ICT
ิ
รับผดชอบการผลั
กดันการใช้ ICT ในการ
• กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
ิ
ิ
บรหาร และบรการของภาครัฐ รวมถึงการ
เทคโนโลยี
ิ
ิ กทรอนกส์
ิ ของรัฐแบบบูรณา
พัฒนาบรการอเล็
การ
(1) ให้หน่ วยงานดังกล่าวรับผิดชอบการออกแบบ
ั
สถาปตยกรรมของระบบ
ICT ของรัฐ
(Government ICT Architecture) ซึงรวมถึงหน้าที
ดังต่อไปนี4
กําหนดกรอบนโยบายทีเกียวกับข้อมูลและการ
สือสารข้อมูล ทีสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพือให้
ทุกหน่ วยงานสามารถเชือมโยงและแลกเปลียน
ข้อมูลกันได้อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ
รวมถึง

2553

2554

2555

2556

่
โครงการเรง่ดวน
2557
• โครงการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานเพือ' ให้โครงข่าย
ภาครัฐสามารถรองรับการใช้งาน
และให้บริการอินเทอร์เน็ต
โปรโตคอลรุน่ 6
• โครงการจัดทํามาตรฐานทีจ' าํ เป็ น
สําหรับงานด้าน ICT ของภาครัฐ
ภายใต้กรอบ TH-eGIF

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สาร (ฉบับที  2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556
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• กําหนดกรอบนโยบายทีเกียวกับข้อมูลและ
การสือสารข้อมูล ทีสอดคล้องกับมาตรฐาน
สากล เพือให้ทุกหน่ วยงานสามารถ
เชือมโยงและแลกเปลียนข้อมูลกันได้อย่าง
มีเอกภาพและประสิทธิภาพ รวมถึงกําหนด
กรอบนโยบายและแผนการดําเนินงาน
เพือให้โครงข่ายภาครัฐสามารถรองรับการ
ใช้งานและให้บริการอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล
รุ่น 6 ภายในปี 2555
• กําหนดมาตรฐานทีจําเป็ น ดังนี4 มาตรฐาน
ข้อมูล (Data standard), มาตรฐานการ
เชือมโยงข้อมูล (Interoperability
standard), มาตรฐานด้านกฎหมาย
(Legal standard), มาตรฐานด้านความ
มันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
(Information security standard),
มาตรฐานการเข้าถึงข้อมูล (Web
accessibility standard) และมาตรฐาน
ด้านอืนๆ ทีจําเป็ นต่อการใช้ ICT ภาครัฐ
ในอนาคต

• กระทรวงอุตสาหกรรม
• สภา ICT
• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย
• สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
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โครงการเรง่ดวน
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• โครงการจัดทํามาตรฐานข้อมูล
และสถาปตั ยกรรมการเชือ' มโยง
ข้อมูลเพือ' ขยายผลการบูรณาการ
ข้อมูลและเพิม' ประสิทธิภาพใน
การจัดการทรัพยากรนํUา

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สาร (ฉบับที  2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556
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• บังคับใช้มาตรฐานทีกําหนดขึน4 กับ
หน่ วยงานของรัฐทัง4 หมด โดยมีกลไกที
เหมาะสม เพือให้ระบบทัง4 หมดทํางาน
ร่วมกันได้ ภายใต้ความหลากหลายของ
ระบบทีมีใช้อยู่ในแต่ละหน่วยงาน
• สร้างความรูค้ วามเข้าใจเกียวกับซอฟต์แวร์
โอเพนซอร์สและมาตรฐานเปิด (open
standards) แก่หน่ วยงานของรัฐ
ทัง4 นี4 ให้หน่ วยงานดังกล่าว ดําเนินการเพือสนับสนุ นให้เกิด
การบูรณาการข้อมูล และการเชือมโยง/แลกเปลียนข้อมูล
ระหว่างหน่ วยงาน และให้หน่ วยงานทีมีขอ้ มูลทีจําเป็ นต่อการ
ปฏิบตั งิ านของหน่ วยงานอืนๆ ให้ความร่วมมือในการเชือมโยง/
แลกเปลียนข้อมูลกับหน่วยงานอืนได้ ภายใต้เครือข่ายสือสาร
ข้อมูลภาครัฐ และขยายการเชือมโยงเครือข่ายไปสู่หน่ วยงานใน
ภูมภิ าค และส่วนท้องถินในลําดับถัดไป ตัวอย่างของข้อมูลที
จําเป็ นและควรให้ความสําคัญในลําดับต้นๆ มี อาทิ ข้อมูล
ทรัพยากรนํ4า ข้อมูลภูมสิ ารสนเทศ เป็ นต้น
(2) ให้ประกาศใช้มาตรฐานเปิด (open standard) •
ในการพัฒนาหรือจัดทําระบบ ICT ของภาครัฐ •
เพือรองรับการทํางานร่วมกันระหว่างระบบ
และให้มคี วามยืดหยุ่นในการขยายระบบใน
อนาคต โดยไม่ตอ้ งยึดติดกับเทคโนโลยีใด
เทคโนโลยีหนึง

กระทรวง ICT
หน่ วยงานของรัฐทัง4 หมด
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่
โครงการเรง่ดวน
2557
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2552
(3) เร่งดําเนินการจัดตัง4 กรมสํารวจและจัดทําแผน
ทีพลเรือน ตามพระราชบัญญัตปิ รับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ให้แล้วเสร็จ
ภายในปี 2552 เพือเป็ นหน่ วยงานกลางของ
ประเทศในการบริหารจัดการ กํากับดูแลและ
รับผิดชอบด้านโครงสร้างพืน4 ฐานข้อมูลภูม ิ
สารสนเทศ (National Spatial Data
Infrastructure: NSDI) เพือเร่งรัดการ
ดําเนินงานด้านโครงสร้างพืน4 ฐานข้อมูลภูม ิ
สารสนเทศให้สามารถให้บริการได้โดยเร็ว
เสริมสร้างการพัฒนาชุดข้อมูลภูมสิ ารสนเทศ
(Fundamental Geographic Data Set:
FGDS) พัฒนาซอฟต์แวร์สารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ทใช้
ี มาตรฐานเปิด (Open GIS
Software) รวมทัง4 สร้างกลไกให้เกิดการใช้
ข้อมูลภูมสิ ารสนเทศร่วมกัน โดยให้สามารถ
เริมดําเนินงานได้ในปี 2552

•
•
•
•

(4) จัดให้มกี ารประเมินผลการลงทุนในโครงการ/
กิจกรรมด้าน ICT ของภาครัฐทีได้มกี าร
ดําเนินการไปแล้ว โดยเน้นผลทีเกิดแก่
ประชาชนผูร้ บั บริการ และ/หรือหน่วยงาน/
ภาคธุรกิจทีต้องติดต่อกับภาครัฐ รวมทัง4 ผล
ต่อหน่ วยงาน อาทิ การลดค่าใช้จ่าย การลด
ขัน4 ตอน / เพิมประสิทธิภาพ เป็ นต้น เพือใช้
เป็ นข้อมูลประกอบในการกําหนดแผนการ
ดําเนินงานในระยะต่อไป

•
•

•
•

•
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โครงการเรง่ดวน
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กระทรวง ICT
คณะกรรมการ GIS แห่งชาติ
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
สํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน

• โครงการจัดตัง4 กรมสํารวจและ
จัดทําแผนทีพลเรือน
• โครงการจัดทําแผนแม่บท
โครงสร้างพืน4 ฐานข้อมูลภูม ิ
สารสนเทศ (National Spatial
Data Infrastructure: NSDI)

กระทรวง ICT
สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
หน่ วยงานภาครัฐทุก
หน่ วยงาน

• โครงการศึกษาเพือประเมินผล
การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
ของภาครัฐ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สาร (ฉบับที  2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556
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2552
ิ
ิ
4.2 ให้ทุกกระทรวงดําเนนการเพื
อพัฒนาบรการ
ิ ของรัฐแบบบูรณาการ
อเิล็กทรอนกส์
(1) ให้ทุกหน่ วยงานปรับปรุงระบบข้อมูล และ
ระบบบริหารจัดการ ให้สามารถเชือมโยงกับ
ระบบ NSDI และ GIN (Government
Information Network) ทัง4 ภายในและระหว่าง
หน่ วยงาน ภายใต้กรอบมาตรฐาน TH e-GIF
(Government Interoperability Framework)

•
•

•
(2) ให้ทุกหน่ วยงานใช้ ICT เป็ นช่องทางหนึงใน
การส่งเสริมและสนับสนุ นให้ภาคประชาสังคม
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน •
โดยเฉพาะการพัฒนานโยบายหรือบริการ
สาธารณะ และการออกกฎหมาย การติดตาม
ตรวจสอบ และให้สาํ นักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (กพร.) กําหนดเป็ น
ตัวชีว4 ดั หนึงในมาตรการการพัฒนาระบบ
ราชการ ในส่วนทีเกียวกับการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม

กระทรวง ICT
หน่ วยงานภาครัฐทุก
หน่ วยงาน

สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
หน่ วยงานภาครัฐทุก
หน่ วยงาน
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่
หนวยงานที
 เกียวข้อง

มาตรการ

2552
่ ่
4.3 สร้างความเข้มแข็งด้าน ICT แกหนวยงานของ
่
่ ภูมิ ภาค
รัฐทัง5 ในสวนกลางและสวน
(1) สร้างความเข้มแข็งให้แก่ CIO ระดับกระทรวง
กรม และ CIO ของจังหวัด รวมทัง4 บุคลากรที
รับผิดชอบงานด้าน ICT ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินในทุกระดับ โดยการอบรมความรู้
และทักษะตามความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับภารกิจและหน้าทีความรับผิดชอบ รวมทัง4
ส่งเสริมให้มกี ารฝึ กปฏิบตั งิ านจริงผ่านการทํา
โครงการร่วม เพือให้การพัฒนางาน ICT ใน
ภาพรวมมีเอกภาพและสอดคล้องกับนโยบาย
และแผนแม่บท ICT
(2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จัดให้มบี ุคลากร
ทีรับผิดชอบงานด้าน ICT เพือประสานงานกับ
หน่ วยงานกลางในการเรียนรูม้ าตรฐานต่างๆ
รวมทัง4 การบริหารทรัพยากร และผลักดันการ
ดําเนินงานด้าน ICT ทีสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิ
ของส่วนกลาง และสร้างกลไกให้มกี ารทํางาน
ร่วมกับ CIO จังหวัด เพือให้เกิดการบังคับใช้
มาตรฐานต่างๆ ในการพัฒนา ICT ตัง4 แต่ระดับ
จังหวัดลงไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถินใน
ระดับรองลงไปอย่างทัวถึง ทัง4 นี4 ในการ
ดําเนินงาน ให้เริมจากระดับจังหวัดก่อน ในช่วง
3 ปีแรก แล้วค่อยขยายลงสู่ระดับเทศบาล /
องค์การบริหารส่วนตําบล ในปีต่อๆ ไป โดย
ขึน4 อยู่กบั ความพร้อม

•
•
•

กระทรวง ICT
กระทรวงมหาดไทย
สํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน

•
•
•

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวง ICT
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

2553

2554

2555

2556

่
โครงการเรง่ดวน
2557
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ิ
่ ่ หนวยงานที
่
มาตรการ โครงการเรงดวน
เกียวข้อง และกรอบระยะเวลาในการดําเนนการ
ิ
่ นของอุตสาหกรรม ICT เพือสร้างมูลคาทางเศ
่
ยุทธศาสตร์ที 5 : ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขั
รษฐกจและรายได้
เข้าประเทศ
“พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผูป้ ระกอบการ ICT ไทย โดยสร้างสภาพแวดล้อมทีเ อืAออํานวยต่อการสร้างงานวิจยั พัฒนา และนวัตกรรมภายในประเทศจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีทเี  กิดจากงานวิจยั สูผ่ ปู้ ระกอบการ และสร้างสภาพแวดล้อมทีเ อืAอต่อการประกอบธุรกิจ (โดยให้ความสําคัญ
เป็ นพิเศษกับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจทิ ลั คอนเทนต์)”
ิ
ระยะเวลาดําเนนการ
(ปี พ.ศ.)

่
หนวยงานที
 เกียวข้อง

มาตรการ

2552

2553

2554

2555

2556

่ ่
โครงการเรงดวน
2557

ิ น /เงนชวยเหลื
ิ ่
5.1 สนับสนุนด้านเงนทุ
อในรูปแบบ
ิ ป้ ระกอบการรายใหม่
่ เพือสงเสรมให้
่ ิ เกดผู
ตางๆ
(1) จัดให้มกี ลไกทีภาครัฐสามารถเข้าร่วมลงทุนกับ
ผูป้ ระกอบการ และพันธมิตรทีจะทําให้อุตสาหกรรม
ICT โดยเฉพาะอย่างยิงในกลุ่มซอฟต์แวร์ และดิจทิ ลั
คอนเทนต์มคี วามเข้มแข็ง และสามารถขยายกิจการได้

•
•

กระทรวง ICT
กระทรวงการคลัง

(2) จัดให้มกี ลไกทีสามารถลดภาระในการจัดหาเงินลงทุน
สําหรับผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และ
อุตสาหกรรมดิจทิ ลั คอนเทนต์ สําหรับการวิจยั และ
พัฒนา การจัดซื4อหาอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น การจัดให้
มีเงินกูด้ อกเบีย4 ตํา การจัดให้ม ี R&D matching fund
เพือขยายผลงานวิจยั และพัฒนาของคนไทย เพือให้
ได้โครงการ และต้นแบบภาคอุตสาหกรรมทีหน่ วยงาน
รัฐต้องการ การสนับสนุ นการชําระค่าธรรมเนียมการ
ใช้สทิ ธิ 0(Royalty Fees) แก่บริษทั ผูเ้ ป็ นเจ้าของ
platform หรือซอฟต์แวร์ทใช้
ี เป็ นเครืองมือในการผลิต
สร้างสรรค์ผลงาน

•
•

กระทรวง ICT
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงการคลัง

•
•

•

โครงการศึกษาแนวทางและ
รูปแบบการจัดตัง4 กองทุนพัฒนา
อุตสาหกรรม ICT
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ิ
ระยะเวลาดําเนนการ
(ปี พ.ศ.)

่
หนวยงานที
 เกียวข้อง

มาตรการ

2552
(3) รัฐสนับสนุนการลงทุนในการจัดหาเครืองมือ
(ทัง4 ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์) ทรัพย์สนิ ทาง
ั
ปญญา
และสถานทีกลาง ทีมีการจัดบริการให้
คําปรึกษาทางธุรกิจ เพือให้ผปู้ ระกอบการ
สามารถมาเช่าใช้บริการ เพือการพัฒนาและ
สร้างสรรค์งานเพือเป็ นการลดความเสียงและ
เพิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

•
•
•
•
•

กระทรวง ICT
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
กระทรวงอุตสาหกรรม
สมาคมผูป้ ระกอบการ/
สมาคมวิชาชีพทีเกียวข้อง
สภา ICT

ิ ยและพัฒนาเพือยกระดับ
่ ิ
5.2 สงเสรมการวจั
ิ าและบรการ
ิ ICT ไทยสู่ระดับสากล
มาตรฐานสนค้
(1) สนับสนุนงานวิจยั พัฒนาและนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรม ICT เพือสร้างสรรค์และ/หรือต่อ
ยอดการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยี
ของผูป้ ระกอบการไทย ให้สามารถผลิต
เทคโนโลยีตน้ นํ4าเพิมมากขึน4 โดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบสมองกล
ั ว การออกแบบขัน4 สูง) อุตสาหกรรม
ฝงตั
อุปกรณ์โทรคมนาคม อุตสาหกรรมดิจทิ ลั
คอนเทนต์ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

•
•
•

•

กระทรวง ICT
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ
องค์กรกํากับดูแลการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมทีจะจัดตัง4 ขึน4 ใน
อนาคต
สมาคมผูป้ ระกอบการ/
สมาคมวิชาชีพทีเกียวข้อง

2553

2554

2555

2556

่ ่
โครงการเรงดวน
2557
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ิ
ระยะเวลาดําเนนการ
(ปี พ.ศ.)

่
หนวยงานที
 เกียวข้อง

มาตรการ

2552
(2) ส่งเสริมให้กระบวนการคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทาง
ั
ปญญามี
ประสิทธิภาพ และสามารถบังคับใช้ได้
จริง เพือสร้างแรงจูงใจให้ผปู้ ระกอบการพัฒนา
และสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนือง

•
•
•
•

(3) สร้างกลไกทีอํานวยความสะดวกให้กบั ผูค้ ดิ ค้น
สิงประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมใหม่ ในการจด
สิทธิบตั รทัง4 ในและต่างประเทศ

•
•
•

(4) สร้างความแข็งแกร่งให้กบั สถาบันและกลไกใน
การตรวจสอบ/รับรองคุณภาพสินค้าและบริการ
ICT ทีผลิตในประเทศไทยเพือให้สามารถ
พัฒนา/ผลิตสินค้าและบริการทีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล ทัง4 นี4 อาจพิจารณาจัดตัง4
หน่ วยงานทีดูแลด้านมาตรฐานทีเกียวกับ ICT
โดยตรง หรือมีคณะกรรมการระดับชาติทดูี แล
มาตรฐานด้าน ICT ซึงทํางานอย่างใกล้ชดิ กับ
หน่ วยงานกลางทีดูแลระบบมาตรฐานของไทย

•
•
•
•
•
•

กระทรวง ICT
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงยุตธิ รรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
กระทรวง ICT
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
กระทรวง ICT
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
กระทรวงพาณิชย์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย
สมาคมผูป้ ระกอบการ/
สมาคมวิชาชีพทีเกียวข้อง

2553

2554

2555

2556

่ ่
โครงการเรงดวน
2557

• โครงการศึกษาแนวทางและ
รูปแบบของหน่ วยงานที
รับผิดชอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์/
เทคโนโลยี ด้าน ICT
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ิ
ระยะเวลาดําเนนการ
(ปี พ.ศ.)

่
หนวยงานที
 เกียวข้อง

มาตรการ

2552
•
(5) ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีทเป็
ี น
พืน4 ฐานสําคัญของโครงข่ายและบริการใน
•
อนาคต อาทิ เทคโนโลยีการสือสารยุคหน้า,
การสือสารความเร็วสูงระบบไร้สาย, และ
•
เทคโนโลยีโทรคมนาคมทางเลือกต่างๆ รวมทัง4
จัดให้มกี ลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีทเหมาะสม
ี
เพือเป็ นแรงจูงใจแก่ผปู้ ระกอบการ โดยเน้นการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการ
วิจยั และพัฒนา
•
•

ิ
กระทรวงวทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ
คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ
องค์กรกํากับดูแลการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมทีจะจัดตัง4 ขึน4 ใน
อนาคต
สํานักงานคณะกรรมการการ
วิจยั แห่งชาติ
สมาคมผูป้ ระกอบการ/
สมาคมวิชาชีพทีเกียวข้อง

5.3 สร้างโอกาสทางการตลาดและโอกาสในการ
่ นสําหรับผูป้ ระกอบการไทย ทัง5 ตลาด
แขงขั
่
ภายในประเทศและตลาดตางประเทศ
(1) สนับสนุนการจัดตัง4 สภา ICT เพือให้เกิดการ
รวมตัวของผูป้ ระกอบการเพือผลักดันวาระหรือ
นโยบายสําคัญทีจะช่วยสร้างความเข้มแข็งแก่
ผูป้ ระกอบการต่อรัฐบาล อันจะช่วยเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งของผูป้ ระกอบการไทย ให้ม ี
ศักยภาพสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้

•
•

กระทรวง ICT
สมาคมผูป้ ระกอบการ/
สมาคมวิชาชีพทีเกียวข้อง

2553

2554

2555

2556

่ ่
โครงการเรงดวน
2557
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ิ
ระยะเวลาดําเนนการ
(ปี พ.ศ.)

่
หนวยงานที
 เกียวข้อง

มาตรการ

2552

2553

2554

2555

2556

่ ่
โครงการเรงดวน
2557

(2) ให้สภา ICT จัดทําข้อเสนอแนะและมาตรการ
เชิงรุกในการกระตุน้ การขยายตลาด ICT ของ
ประเทศไทย รวมถึงการสร้างโอกาสทาง
การตลาดทัง4 ตลาดภายในและต่างประเทศ
ให้กบั ผูป้ ระกอบการไทย เพือเสนอต่อรัฐบาล

•

สภา ICT

• โครงการศึกษาแนวทางและ
มาตรการเพือกระตุน้ การขยาย
ตลาด ICT ของประเทศไทย

(3) สนับสนุ นการสร้างโอกาสทางการตลาดแก่
ผูป้ ระกอบการ ICT ไทย ในการแข่งขันกับ
ผูป้ ระกอบการจากต่างประเทศ สําหรับตลาด
ภายในประเทศ สนับสนุ นโดยใช้ตลาดภาครัฐเป็ น
ตัวนํา และไม่ให้กาํ หนดเงือนไขในระเบียบการ
จัดซื4อจัดจ้างหรือกําหนดคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์และบริการในข้อกําหนดการจ้างงาน
(TOR: Term of Reference) ของโครงการด้าน
ICT ของภาครัฐทีเป็ นการกีดกันผูป้ ระกอบการใน
ประเทศ สําหรับตลาดต่างประเทศ ให้สนับสนุ น
การรุกตลาดต่างประเทศของภาคเอกชนในรูปแบบ
ต่างๆ รวมถึงการนํ าเสนอผลงานของ
ผูป้ ระกอบการไทยในเวทีต่างประเทศ เช่นการจัด
หรือเข้าร่วม Road show/Events ระดับนานาชาติ
การเข้าร่วมประกวดผลงานหรือโครงการในเวที
นานาชาติ เป็ นต้น

•
•
•
•

กระทรวง ICT
กระทรวงการคลัง
สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
กระทรวงพาณิชย์

• โครงการส่งเสริมผูป้ ระกอบการ
ไทยเพือเพิมโอกาสในการเข้า
ร่วมดําเนินงานในโครงการ ICT
ของภาครัฐ

•
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2552
(4) ส่งเสริมการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือระบบ
สารสนเทศเพือเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ความได้เปรียบในการแข่งขันของภาคการผลิต
และบริการทีไทยมีศกั ยภาพ เช่น การท่องเทียว
การเกษตร และบริการสุขภาพ และจัดให้ม ี
กลไกในการทํางานร่วมกันระหว่าง
ผูป้ ระกอบการซอฟต์แวร์ และผูป้ ระกอบการใน
สาขาดังกล่าว
(5) ให้มหี น่ วยศึกษาและคาดการณ์ตลาดและ
อุตสาหกรรม ICT (ICT industry intelligence)
โดยสนับสนุนให้มกี ารพัฒนาฐานข้อมูลเกียวกับ
ตลาดและอุตสาหกรรม ICT ของประเทศไทย
และต่างประเทศ เพือใช้ในการวางแผนส่งเสริม
การตลาดทัง4 ภายในและต่างประเทศ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กระทรวง ICT
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
กระทรวงการท่องเทียวและ
กีฬา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงสาธารณสุข
สมาคมผูป้ ระกอบการ/
สมาคมวิชาชีพทีเกียวข้อง
กระทรวง ICT
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงอุตสาหกรรม
คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ
องค์กรกํากับดูแลการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมทีจะจัดตัง4 ขึน4 ใน
อนาคต

2553

2554

2555

2556

่ ่
โครงการเรงดวน
2557

•

โครงการจัดทําฐานข้อมูล
ผูป้ ระกอบการ และตลาด ICT
ของประเทศไทย และตลาด
ต่างประเทศทีมีศกั ยภาพเป็ นคู่คา้
และคู่แข่งทีสําคัญ
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มาตรการ

2552
(6) สนับสนุนการสร้าง brand ของสินค้าและบริการ
ICT ของประเทศไทย ให้เป็ นทีรูจ้ กั และยอมรับ
ทัง4 ตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ
พร้อมทัง4 ส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์การซื4อและการ
ใช้สนิ ค้าและบริการ ICT ของไทย (Buy Thai
First)
(7) กําหนดให้มหี น่ วยงานรับผิดชอบการพัฒนา
อุตสาหกรรมดิจทิ ลั คอนเทนต์และแผน
ยุทธศาสตร์ดจิ ทิ ลั คอนเทนต์ระดับชาติ เพือ
พัฒนากลไกทีจําเป็ นในการสร้างโอกาสทาง
การตลาดและการเสริมสร้างศักยภาพให้กบั
ผูป้ ระกอบการดิจทิ ลั คอนเทนต์ของประเทศไทย

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

กระทรวง ICT
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สมาคมผูป้ ระกอบการ/
สมาคมวิชาชีพทีเกียวข้อง
สมาคมอืนๆ ทีเกียวข้อง
กระทรวง ICT
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงการท่องเทียว
และกีฬา
สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
สมาคมผูป้ ระกอบการ/
สมาคมวิชาชีพทีเกียวข้อง

2553

2554

2555

2556

่ ่
โครงการเรงดวน
2557

•

โครงการศึกษาแนวทางและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมดิจทิ ลั คอนเทนต์
ของประเทศไทย
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2552

2553

2554

2555

2556

่ ่
โครงการเรงดวน
2557

่ ิ
5.4 สงเสรมการลงทุ
นทัง5 ภายในประเทศและจาก
่
ตางประเทศ
(1) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและแพร่กระจาย
โครงสร้างพืน4 ฐานสารสนเทศในประเทศอย่าง
ทัวถึง เพือดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรม ICT
ในภูมภิ าคต่างๆ หรือในจังหวัดศูนย์กลางความ
เจริญในภูมภิ าค และจัดให้มเี มืองศูนย์กลางด้าน
ICT เพือขยายการเติบโตของอุตสาหกรรมและ
รองรับความต้องการการใช้งาน ICT ในภูมภิ าค
รวมถึงการสร้างเครือข่ายของหน่ วยงานที
เกียวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT เช่น
SIPA, Software Park ไปยังภูมภิ าคมากยิงขึน4
เพือบ่มเพาะและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั
กลุ่มผูป้ ระกอบการ ICT ในพืน4 ที

•
•
•
•

กระทรวง ICT
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงมหาดไทย
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาก
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(2) สร้างกลไกและมาตรการจูงใจทีเอื4อต่อการลงทุน
ในอุตสาหกรรม ICT จากต่างประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิงอุตสาหกรรมทีเกียวข้องกับ
เทคโนโลยีระดับสูง และสร้างกลไกทีเอื4อให้เกิด
การถ่ายทอดความรูแ้ ละเทคโนโลยีจากบริษทั
ข้ามชาติมายังผูป้ ระกอบการและบุคลากรไทย
อาทิ กําหนดเงือนไขให้ตงั 4 หน่ วยวิจยั และพัฒนา
ทีว่าจ้างนักวิจยั ไทยเป็ นส่วนใหญ่ หรือให้ม ี
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือ
สถาบันวิจยั ของไทย เป็ นต้น

•
•
•

กระทรวง ICT
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงมหาดไทย

•
•

•

โครงการพัฒนาเมืองทีเป็ น
ศูนย์กลาง ICT ในภูมภิ าคเพือ
ขยายการเติบโตของ
อุตสาหกรรม ICT ในภูมภิ าค
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2552
(3) ทบทวนเงือนไข และ/หรือขันตอนที
4
เกียวกับการ
ให้สทิ ธิประโยชน์ต่างๆ ของ BOI เพือให้
ผูป้ ระกอบการ ICT (โดยเฉพาะอย่างยิง
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจทิ ลั คอนเทนต์)
ในทุกระดับสามารถได้รบั ประโยชน์จากสิทธิ
ประโยชน์ดงั กล่าวได้อย่างเต็มที

•
•
•
•

กระทรวง ICT
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงมหาดไทย

•
•

กระทรวง ICT
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สมาคมผูป้ ระกอบการ/
สมาคมวิชาชีพทีเกียวข้อง
กระทรวง ICT
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
กระทรวงการคลัง
สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ
สมาคมผูป้ ระกอบการ/
สมาคมวิชาชีพทีเกียวข้อง

2553

2554

2555

2556

่ ่
โครงการเรงดวน
2557

ิ รกจและบรการที
ิ
ิ
่ ิ เกดธุ
5.5 สงเสรมให้
 เกียวกับ
ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในประเทศไทย
(1) ดําเนินการส่งเสริมและสร้างความเข้าใจให้กบั
นักพัฒนาและผูใ้ ช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส และ
สืออิเล็กทรอนิกส์ เกียวกับสัญญาอนุญาตใช้
สิทธิ 0 (License agreement) เพือให้เกิดความ
เข้าใจและเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสม
(2) สร้างโอกาสในการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์โอเพน
ซอร์สในภาคการศึกษา และภาครัฐ และไม่ให้
กําหนดเงือนไขในระเบียบการจัดซื4อจัดจ้างหรือ
กําหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการใน
ข้อกําหนดการว่าจ้าง (TOR) ของโครงการด้าน
ICT ของภาครัฐทีเป็ นการกีดกันระบบทีพัฒนา
ด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

•
•
•
•
•
•
•

•

โครงการส่งเสริมการใช้และ
พัฒนาโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์
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่
หนวยงานที
 เกียวข้อง
2552

(3) ให้หน่ วยงานทีสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม •
•
ซอฟต์แวร์ของประเทศ ส่งเสริมให้เกิด
ผูป้ ระกอบการทีมีความเชียวชาญด้าน
ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมากขึน4 โดยใช้มาตรการ •
สนับสนุนด้านเงินทุน/เงินช่วยเหลือในรูปแบบ
ต่างๆ ตามข้อ 5.1

กระทรวง ICT
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สมาคมผูป้ ระกอบการ/
สมาคมวิชาชีพทีเกียวข้อง

2553

2554

2555

2556

่ ่
โครงการเรงดวน
2557
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ิ
่ ่ หนวยงานที
่
มาตรการ โครงการเรงดวน
เกียวข้อง และกรอบระยะเวลาในการดําเนนการ
ิ ดความสามารถในการแขงขั
่ นอยางยั
่ งยื
ยุทธศาสตร์ที 6: การใช้ ICT เพือสนับสนุนการเพมขี
 น
“ส่งเสริมภาคการผลิตของประเทศให้เข้าถึงและสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร

เพือ ก้าวไปสูก่ ารผลิตและการค้าสินค้าและบริการ ทีใช้
 ฐานความรู้
และนวัตกรรมและเป็ นมิตรกับสิง แวดล้อม เพือ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผูป้ ระกอบการ โดยการสร้างคุณค่าของสินค้าและบริการ (Value Creation) และ
มูลค่าเพิม ในประเทศ เพือ พร้อมรองรับการแข่งขันในโลกการค้าเสรีในอนาคต”

ิ
ระยะเวลาดําเนนการ
(ปี พ.ศ.)

่
หนวยงานที
 เกียวข้อง

มาตรการ

2552
6.1 สร้างความตระหนักและพัฒนาขีด
ความสามารถด้าน ICT ของผูป้ ระกอบการเพือให้
สามารถนํา ICT ไปใช้ประโยชน์ ในการประกอบธุรกจิ
โดยการสร้างแรงจูงใจที เหมาะสมหรือใช้กลไกความ
่ อระหวางภาครั
่
รวมมื
ฐและภาคเอกชน โดยมีการทํา
ิ  มีความพร้อมสูง
่
โครงการนํารองในภาคการผลตที
่
และนําไปขยายผลสู่ทุกภาคสวน

•
•
•
•
•
•
•

กระทรวง ICT
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงการคลัง
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
สมาคมผูป้ ระกอบการ/ สมาคม
วิชาชีพทีเกียวข้อง

2553

2554

2555

2556

่ ่
โครงการเรงดวน
2557
•

โครงการในภาคการผลิตทีมี
ความพร้อมสูงและนําไปขยาย
ผลสู่ทุกภาคส่วน
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2552

2553

2554

2555

2556

่ ่
โครงการเรงดวน
2557

ิ
ิ ให้มี
6.2 พัฒนาและบรหารจั
ดการระบบลอจิ สตกส์
ิ ิ
ิ ิ
ประสทธภาพและประสทธผล
(1) ส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการมีการประยุกต์ใช้ ICT
เพือการบริหารจัดการลอจิสติกส์และการขนส่ง
สินค้าทีทันสมัย ตรงต่อเวลา และมี
ประสิทธิภาพยิงขึน4 เพือเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของกลุ่ม
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ อาทิ
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมอาหาร โดยใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ทอ้ี างอิงมาตรฐานเปิด
(open standards) เพือให้เกิดการเชือมโยง
ข้อมูลและระบบงานทีมีประสิทธิภาพ มีแผนทีใช้
ปฏิบตั งิ านได้จริง และมีกลไกรองรับและแก้ไข
ั
ปญหาที
อาจเกิดขึน4

ิ ิ
• คณะกรรมการลอจสตกส์
ิ
่
แหงชาต
• กระทรวง ICT
• กระทรวงอุตสาหกรรม
• กระทรวงคมนาคม
• กระทรวงพาณิชย์
• กระทรวงการคลัง
• สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและส้งคม
แห่งชาติ
• สมาคมผูป้ ระกอบการ/ สมาคม
วิชาชีพทีเกียวข้อง

(2) นําบทเรียนจากการประเมินผลการดําเนินงาน
ของโครงการบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐแบบ
หน้าต่างเดียว (single window) ทีมีอยู่เดิม มา
พิจารณาการปรับปรุงระบบลอจิสติกส์ของ
ประเทศให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพสูงขึน4

•
•
•
•
•

กระทรวง ICT
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง
สมาคมผูป้ ระกอบการ/ สมาคม
วิชาชีพทีเกียวข้อง

•

โครงการนําร่องระบบ
e-Logistics ในการจัดการห่วง
โซ่อุปทานของอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ของประเทศ
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ิ างความเชือมันในการทํ
6.3 เสรมสร้

าธุรกรรมทาง
ิ กทรอนกส์
ิ
อเล็
(1) เร่งรัดการออกกฎหมายทียังอยู่ในระหว่าง
กระบวนการพิจารณาให้มกี ารประกาศใช้โดยเร็ว
อาทิ กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมาย
ลําดับรองของพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง4 จัดทําหรือปรับปรุง
กฎหมายอืนทีจําเป็ น เพือสร้างความเชือมันในการ
ทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสร้างกลไกให้
ั บนั และทีจะมีใน
การบังคับใช้กฎหมายทีมีในปจจุ
อนาคตมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

• กระทรวง ICT
• สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี
• กระทรวงยุตธิ รรม
• กระทรวงพาณิชย์
• สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
• สํานักงานอัยการสูงสุด

• คณะกรรมการธุรกรรมทาง
ิ กทรอนกส์
ิ
อเล็
• กระทรวง ICT
• กระทรวงพาณิชย์
• สมาคมพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ไทย
• สมาคมผูป้ ระกอบการ/ สมาคม
วิชาชีพทีเกียวข้อง
(3) เร่งรัดสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการ
• คณะกรรมการธุรกรรมทาง
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค และมีกระบวนการทีอํานวย
ิ กทรอนกส์
ิ
อเล็
ความสะดวกในการตัดสินข้อพิพาทในการซื4อ- • กระทรวง ICT
ขายแบบออนไลน์
• กระทรวงพาณิชย์
(2) สร้างความรูค้ วามเข้าใจแก่ประชาชน และ
ผูป้ ระกอบการเพือให้เกิดความเชือมันในการ
ทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการ
เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
เข้าใจถึงเนื4อหาสาระของกฎหมายและการ
บังคับใช้อย่างต่อเนือง

• โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของ
กลไกการบังคับใช้กฎหมายเพือ
สร้างความเชือมันในการทํา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สาร (ฉบับที  2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556

5-63

ิ
ระยะเวลาดําเนนการ
(ปี พ.ศ.)

่
หนวยงานที
 เกียวข้อง

มาตรการ

2552
• สํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภค
• กระทรวงยุตธิ รรม
• สมาคมพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ไทย
ิ
่ ิ
6.4 สงเสรมการนํ
า ICT มาใช้ในภาคการผลตและ
ิ
บรการที
 เป็ นยุทธศาสตร์ของประเทศ และไทย
มีความได้เปรียบ โดยเฉพาะการเกษตร การ
ิ
่
บรการด้
านสุขภาพ และการทองเที
 ยว
การเกษตร
(1) นํา ICT มาพัฒนาด้านการเกษตร โดยการพัฒนา
และเชือมโยงข้อมูลทีสําคัญต่อการทําการเกษตร
โดยเฉพาะข้อมูลทีเกียวกับการจัดการทรัพยากรนํ4
ในระดับชุมชน ข้อมูลราคาพืชผล ข้อมูลการใช้
พืน4 ทีเกษตรกรรม และสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม
สหกรณ์การเกษตร และเกษตรกรรายย่อย ให้
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลและความรูเ้ พือเพิม
ผลผลิต และผลิตภาพ รวมทัง4 เพือการค้าผลผลิต
ทางการเกษตรอย่างครบวงจร (รวมระบบการ
บริหารจัดการโลจิสติกส์ ตัง4 แต่กระบวนการผลิต
การแปรรูป ไปจนถึงการค้าส่ง ค้าปลีกในประเทศ
และการส่งออก) โดยเบือ4 งต้นให้มกี ารศึกษาความ
ต้องการใช้ขอ้ มูลของกลุ่มเกษตรกร และศึกษาห่วง
โซ่อุปทานในรายละเอียด เพือให้เกิดความเข้าใจ
พฤติกรรมและความต้องการข้อมูลทีนําไปใช้
ประโยชน์ได้จริงในทางปฏิบตั ิ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวง ICT
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
องค์กรพัฒนาเอกชนและ
เครือข่ายประชาสังคม
• กลุ่มสมาชิกของสหกรณ์
การเกษตร
•
•
•
•
•
•

2553

2554

2555

2556

่ ่
โครงการเรงดวน
2557
• โครงการศึกษาแนวทางและ
รูปแบบทีเหมาะสมในการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภคในการซื4อ-ขายแบบ
ออนไลน์
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(2) พัฒนาความรูแ้ ละทักษะทีเกียวข้องกับการใช้
ประโยชน์จาก ICT และสารสนเทศ (รวมถึงข้อมูล
ทรัพยากรนํ4าในชุมชน) ให้แก่เกษตรกร โดยสร้าง
เครือข่ายการเรียนรูด้ า้ น ICT ให้กบั เกษตรกร ผ่าน
หน่ วยงานทีมีอยู่แล้วในท้องถิน เช่น ศูนย์บริการ
ชุมชน โรงเรียน วัด ไปรษณีย์ สหกรณ์ และ
องค์กรท้องถินอืนๆ และ สร้าง “ผูส้ อน” ในท้องถิน
เพือให้คาํ ปรึกษาเกียวกับการใช้ ICT แก่เกษตรกร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวง ICT
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
สมาคมผูป้ ระกอบการ/ สมาคม
วิชาชีพทีเกียวข้อง
• กลุ่มสมาชิกของสหกรณ์
การเกษตร

• โครงการศึกษาความต้องการการ
ใช้ขอ้ มูลของกลุ่มเกษตรกรและ
ห่วงโซ่อุปทานของการผลิตทาง
การเกษตร

(3) จัดให้มโี ครงสร้างพืน4 ฐาน และการพัฒนาข้อมูล
(ภาษาไทย) โดยหน่ วยงานทีเกียวข้อง และให้
ภาคเอกชนช่วยดูแลเรืองการจัดรูปแบบและวิธกี าร
เผยแพร่ขอ้ มูลโดยมีรปู แบบทางธุรกิจทีเหมาะสม
เพือให้เกิดความยังยืนในระยะยาว และมีโครงการ
นําร่องในชุมชนตัวอย่าง

กระทรวง ICT
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
สมาคมผูป้ ระกอบการ/ สมาคม
วิชาชีพทีเกียวข้อง
• กลุ่มสมาชิกของสหกรณ์
การเกษตร

• โครงการนําร่องการใช้ ICT ใน
การวางแผนและการจัดการใน
ระบบการผลิตสินค้าเกษตรอย่าง
ครบวงจรในชุมชนตัวอย่าง

(4) ส่งเสริมและสนับสนุ นการจัดทําโครงการนําร่อง
ระบบเกษตรความแม่นยําสูง (precision
agriculture) เพือพัฒนาการผลิตให้สามารถ
้ ายทีกําหนด
ควบคุมการผลิตให้บรรลุตามเปาหม
เป็ นการเพิมผลผลิตและผลิตภาพของการทํา
การเกษตร กับชุมชนเกษตรกรทีมีความพร้อม

• กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• กระทรวง ICT
• กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

•
•
•
•
•

•
•
•
•
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2552
่
การทองเที
 ยว
(1) ส่งเสริมการมีการใช้ และการพัฒนาขีด
ความสามารถด้าน ICT (เช่น อินเทอร์เน็ต,
e-commerce, ระบบการชําระเงิน ระบบการ
สํารองการใช้บริการ ระบบการตลาด
ออนไลน์ ฯลฯ) ของผูป้ ระกอบการในธุรกิจ
ท่องเทียวและธุรกิจเกียวเนือง อาทิ การ
ขนส่ง เพือให้มกี ารนําเทคโนโลยีมาประยุกต์
ในการให้บริการแก่นกั ท่องเทียว อย่างเป็ น
ระบบ ในทุกๆ กิจกรรมของห่วงโซ่มลู ค่า
ของธุรกิจท่องเทียว
(2) ส่งเสริมการจัดทําข้อมูลออนไลน์เพือแนะนํา
สถานทีท่องเทียวในประเทศ และสถาน
บริการทีเป็ นทีนิยม โดยเฉพาะสถานที
ท่องเทียวเชิงอนุรกั ษ์ หรือสถานทีในชุมชน/
ท้องถิน ทีมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
ั
ไทย และเนื4อหาทางภูมปิ ญญา
ในหลาย
รูปแบบ อาทิ video clip, web-based
information เป็ นต้น เพือสนับสนุ น web
portal ด้านท่องเทียวทีมีอยู่ และเริมพัฒนา
ให้ระบบสามารถให้บริการข้อมูลการจอง
บริการต่างๆโดยตรงมายังประเทศไทยได้

2553

2554

2555

2556

่ ่
โครงการเรงดวน
2557

่  ยวและ
• กระทรวงการทองเที
กีฬา
• กระทรวง ICT
• กระทรวงอุตสาหกรรม
• กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
• กระทรวงแรงงาน
• สมาคมผูป้ ระกอบการ/ สมาคม
วิชาชีพทีเกียวข้อง
่  ยวและกีฬา
กระทรวงการทองเที
กระทรวง ICT
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
• กระทรวงแรงงาน
• สมาคมผูป้ ระกอบการ/ สมาคม
วิชาชีพทีเกียวข้อง

•
•
•
•

• โครงการจัดทําข้อมูลดิจทิ ลั ใน
รูปแบบต่างๆ เพือประชาสัมพันธ์
ประเทศไทย และแนะนําข้อมูล
สําคัญของประเทศ เช่น สถานที
ั
ท่องเทียว วัฒนธรรม ภูมปิ ญญา
ท้องถิน

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สาร (ฉบับที  2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556

มาตรการ

5-66

ิ
ระยะเวลาดําเนนการ
(ปี พ.ศ.)

่
หนวยงานที
 เกียวข้อง
2552

(3)

จัดให้มกี ารติดตามประเมินผลแผนหรือ
โครงการต่างๆ ทีภาครัฐได้ดาํ เนินการไป
แล้ว อาทิ แผนแม่บทการตลาดออนไลน์
สําหรับอุตสาหกรรมท่องเทียว การจัดทํา
เว็บไซต์ต่างๆ อย่างต่อเนือง โดยให้
ความสําคัญกับผลทีเกิดขึน4 ต่อผูป้ ระกอบการ
และผูใ้ ช้บริการ เพือนํามาพิจารณาปรับปรุง
ในปีต่อๆ ไป

2553

2554

2555

2556

่ ่
โครงการเรงดวน
2557

่
• กระทรวงการทองเที
 ยวและ
กีฬา
• กระทรวง ICT
• สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ
• สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ิ
การบรการด้
านสุขภาพ
(1) พัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพแห่งชาติ
(National Health Information System) ให้
ใช้งานได้จริง โดยการบูรณาการโครงการ
จัดเก็บข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุข
ต่างๆ ของรัฐทีมีอยู่ พร้อมทัง4 ขยายผล
เชือมต่อกับสถานพยาบาลของเอกชน ทัง4
โรงพยาบาล และคลีนิคทีมีความพร้อม โดย
เน้นในด้านการกําหนดมาตรฐานข้อมูล
การบูรณาการข้อมูลและการพัฒนากลไก
การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทัง4 การ
สนับสนุนการใช้มาตรฐานทีจัดทําขึน4

• กระทรวงสาธารณสุข
• กระทรวง ICT
• กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
• กระทรวงสาธารณสุข
• กระทรวงมหาดไทย
• สมาคมผูป้ ระกอบการ/ สมาคม
วิชาชีพทีเกียวข้อง

• โครงการพัฒนามาตรฐานข้อมูลที
เกียวกับการแพทย์และ
สาธารณสุขสําหรับระบบ
สารสนเทศสุขภาพแห่งชาติทมีี
การบูรณาการระหว่างหน่ วยงาน
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• กระทรวงสาธารณสุข
• กระทรวง ICT
• กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
• สมาคมผูป้ ระกอบการ/ สมาคม
วิชาชีพทีเกียวข้อง
• กระทรวงสาธารณสุข
(3) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความก้าวหน้า
• กระทรวง ICT
ของระบบบริการสุขภาพของไทยแก่ชาว
ต่างประเทศ ในช่องทางต่างๆ ทีหลากหลาย • การท่องเทียวแห่งประเทศไทย
รวมถึงเครือข่ายด้านการท่องเทียว เพือ
• สมาคมผูป้ ระกอบการ/ สมาคม
ดึงดูดนักท่องเทียว และสร้างความเชือมัน
วิชาชีพทีเกียวข้อง
ในการใช้บริการระบบสุขภาพของไทย
้ ง และแจ้งเตือน
(2) พัฒนาระบบติดตาม เฝาระวั
เกียวกับโรคอุบตั ใิ หม่และอุบตั ซิ 4ํา ให้มม
มาตรฐาน สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ขิ อง
สากล และเชือมโยงกับเครือข่ายข้อมูลของ
ต่างประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีทเหมาะสม
ี

่ นของ
6.5 ยกระดับศักยภาพในการแขงขั
่
ผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอม
ิ
ิ มชน (OTOP)
(SMEs) และวสาหกจชุ
(1) จัดให้มกี ารประเมินผลโครงการ/กิจกรรมทีได้
ดําเนินการมาแล้ว โดยเน้นผลทีเกิดขึน4 แก่
ผูป้ ระกอบการและผูบ้ ริโภค เพือนํามาเป็ น
พืน4 ฐานในการกําหนด/ปรับปรุง/พัฒนา
แผนงาน/โครงการในระยะต่อไป

•
•
•
•

กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวง ICT
กระทรวงมหาดไทย
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ

2553

2554

2555

2556

่ ่
โครงการเรงดวน
2557
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กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวง ICT
กระทรวงการคลัง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
• สมาคมผูป้ ระกอบการ/ สมาคม
วิชาชีพทีเกียวข้อง

(2) สนับสนุนให้ SMEs เข้าถึงและนํา ICT ไปใช้
ในการทําธุรกิจ โดยสร้างแรงจูงใจในการ
ลงทุนด้าน ICT เช่น มาตรการทางภาษี ทีให้
ผูป้ ระกอบการสามารถหักค่าใช้จ่ายด้าน ICT
ได้สงู กว่าค่าใช้จ่ายจริง รวมทัง4 สนับสนุ นให้ม ี
การใช้ซอฟต์แวร์ไทยมากขึน4 เช่น ส่งเสริมให้
เกิด software cluster ของแต่ละธุรกิจ/
อุตสาหกรรม หรือส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการมี
ความมันใจในการใช้ซอฟต์แวร์ไทยมากขึน4
โดยการออกใบรับรองคุณภาพให้กบั บริษทั
พัฒนาซอฟต์แวร์ไทยทีได้มาตรฐาน

•
•
•
•

(3) ขยายผลการพัฒนาขีดความสามารถด้าน ICT
แก่ผปู้ ระกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน
(โดยการสร้างแรงจูงใจทีเหมาะสมหรือใช้
กลไกความร่วมมือกับภาคเอกชน) ทัง4 โดย
วิธกี ารฝึ กอบรมในรูปแบบปกติ (conventional
training) และการใช้สออิ
ื เล็กทรอนิกส์ใน
รูปแบบ e-learning

•
•
•
•

กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวง ICT
กระทรวงการคลัง
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

2553

2554

2555

2556

่ ่
โครงการเรงดวน
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• โครงการศึกษารูปแบบของ
แรงจูงใจทีเหมาะสมเพือส่งเสริม
SMEs ให้ลงทุนใน ICT
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2552
(4) ส่งเสริมการทํา e-commerce ของสินค้า
ชุมชน (OTOP) เพือสนับสนุ นการนําภูม ิ
ั
ปญญาไทยแล
ะวัฒนธรรมท้องถินมาใช้ในการ
สร้างสรรค์คุณค่าของสินค้าและบริการทีมี
โอกาสทางการตลาดสูง โดยการต่อยอดขยาย
ผลในเชิงพาณิชย์ ด้วยการใช้ประโยชน์จาก
โครงสร้างพืน4 ฐานทีมีในชุมชุน อาทิ
ศูนย์บริการสารสนเทศชุมชน อบต. ฯลฯ

•
•
•
•
•
•
•

กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวง ICT
กระทรวงการคลัง
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงพาณิชย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
สมาคมผูป้ ระกอบการ/ สมาคม
วิชาชีพทีเกียวข้อง

(5) นํา ICT มาสร้างกลไกในการแลกเปลียนแนว
ปฏิบตั ทิ ดีี (share best practice) หรือ
ถ่ายทอดเรืองราวและประสบการณ์ของผูท้ ทํี า
สําเร็จ (success stories) อาทิ การให้รางวัล
การเผยแพร่ผลงาน การสนับสนุนการขยาย
ผล ฯลฯ ผ่านเครือข่ายเว็บไซต์ชุมชน (social
web)

•
•
•
•
•

กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวง ICT
กระทรวงการคลัง
กระทรวงมหาดไทย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

2553

2554

2555

2556

่ ่
โครงการเรงดวน
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2552
(6) ให้หน่ วยงานของรัฐใช้ประโยชน์จาก ICT ที
แพร่กระจายค่อนข้างทัวถึงในชุมชน
(โทรศัพท์เคลือนที วิทยุ โทรทัศน์) เพือ
เผยแพร่ความรูท้ เกี
ี ยวข้องกับอาชีพ และ
ข่าวสารทางเศรษฐกิจ ทีจะเป็ นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาสินค้าและบริการ เพือยกระดับขีด
ความสามารถของวิสาหกิจชุมชน

กระทรวง ICT
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
• ทุกๆ หน่ วยงานทีมีการ
ดําเนินงานในระดับภูมภิ าค
•
•
•
•

6.6 นํา ICT มาใช้ในมาตรการประหยัดพลังงานและ
ิ
ิ ด
่ จาย
่ และเพมขี
รักษาสงแวดล้
อม เพือลดคาใช้
่ นทัง5 ในระดับองค์กร
ความสามารถในการแขงขั
่ งยื
และประเทศอยางยั
 น
(1) ส่งเสริมงานวิจยั ทีเกียวกับการนํา ICT มาใช้
ในการประหยัดพลังงานและ/หรือรักษา
สิงแวดล้อมเพือให้เกิดอุปกรณ์/เครืองมือ/
ระบบ ทีนําไปสู่การลดการใช้พลังงานและ/
หรือรักษาสิงแวดล้อมในระยะยาวทัง4 ในระดับ
องค์กรและประเทศ

• กระทรวง ICT
• กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
• กระทรวงพลังงาน
• กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม
• สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
• สมาคมผูป้ ระกอบการ/ สมาคม
วิชาชีพทีเกียวข้อง

2553
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2555

2556
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• โครงการศึกษาความต้องการการ
ใช้ขอ้ มูลของกลุ่มอาชีพต่างๆ ใน
ชุมชน
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(2) ส่งเสริมและนําร่องโครงการทีสามารถลดการ
ใช้พลังงานนํ4ามันอย่างเป็ นรูปธรรม เช่น
โครงการสนับสนุ นการทํางานทีบ้าน (work at
home), โครงการส่งเสริมการประชุมทางไกล
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง, โครงการ
สนับสนุนการจัดการระบบจราจรโดยใช้ระบบ
การขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transport
System: ITS) เป็ นต้น

• กระทรวง ICT
• กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
• กระทรวงพลังงาน
• กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม
• กระทรวงคมนาคม

2553

2554

2555

2556

่ ่
โครงการเรงดวน
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บทที 6

ิ
ิ
ิ
การบรหารจั
ดการและการตดตามประเมนผล
ในการแปลงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร (ฉบับที 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552้
2556 ไปสูก่ ารปฏิบตั เิ พือให้เกิดผลสําเร็จดังเปาหมายที
ต งั 1 ไว้นัน1 จําเป็ นต้องพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการและ
ระบบการติดตามประเมินผลเพือให้เป็ นเครืองมือในการบริหารแผนฯ และการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
ิ
6.1 การบรหารจั
ดการ
เพือให้การบริหารจัดการในการแปลงแผนแม่บทฯ ไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้จริง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือสาร ควรจัดตัง1 หน่ วยประสานงานกลางภายในกระทรวงฯ เพือรับผิดชอบในการผลักดันวาระด้าน ICT
ของประเทศ รวมถึงการจัดทํานโยบาย/แผนแม่บท การกํากับดูแลและผลักดันแผนสู่การปฏิบตั ิ และการพัฒนา
กลไกการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนด้วยดัชนีช1วี ดั ตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนือง ดังทีระบุ
ในยุทธศาสตร์ที 2
นอกจากนี1 จํา เป็ นต้อ งมีการจัดตัง1 คณะทํางานรายยุทธศาสตร์ ซึงควรประกอบด้วยบุ คลากรภายใน
กระทรวงและบุคลากรของกระทรวงอืนๆ ทีเ กีย วข้อง โดยเฉพาะอย่างยิง หน่ วยงานทีถ ูกกําหนดให้เป็ นหน่ วยงาน
หลัก ในหลายๆ มาตรการของยุ ท ธศาสตร์นัน1 ๆ และจัด ให้มีก ารประชุ ม เพือ กํา หนดแนวทางการทํา งานราย
ยุทธศาสตร์ เพือวางแผนและจัดลําดับความสําคัญของในการผลักดันมาตรการและโครงการนํ าร่อง ให้สอดคล้อง
กับกรอบระยะเวลาทีก าํ หนดในแผนแม่บทฯ (บทที 5) รวมทัง1 นํามาตรการในแต่ละเรืองมาจัดทํา milestones ของ
การผลักดันรายมาตรการ หรือรายละเอียดของโครงการ (ในกรณีโครงการเร่งด่วน)
การบริหารจัดการแผนแม่บทฯ จะเน้ นการสร้างกลไกในการทํางานเพือให้เกิดความร่วมมือและการ
บูรณาการ ระหว่างหน่ วยงานภาครัฐทีเ กียวข้องกับการพัฒนา ICT ของประเทศ อาทิ สํานักงานคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคม (กทช.), คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สารแห่งชาติ, คณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็ นต้น และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ สาร ต้องสร้างความเข้าใจ การยอมรับ และความร่วมมือในการนําแผนแม่บทฯ ไปเป็ นแนวทางในการจัดทําแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน/องค์กรทีเ กีย วข้องในระดับต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง หน่วยงานทีถ กู ระบุ
ชือเป็ นหน่วยงานทีเ กีย วข้องในแต่ละมาตรการ/ยุทธศาสตร์ โดยให้หน่วยงานต่างๆ นัน1 จัดทําหรือปรับแผนแม่บท
ฯ 5 ปี ของหน่ วยงาน ทีมชี ่วงระยะเวลาสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ ฉบับนี1 โดยในการสร้างความเข้าใจและการ
ยอมรับต่อแผนแม่บทฯ กระทรวงต้องจัดสรรรงบประมาณส่วนหนึงสําหรับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาค
ส่วนทัง1 ในส่วนกลางและภูมภิ าคได้ตระหนักและเข้าใจถึงความสําคัญของแผนแม่บท ICTฯ
นอกจากนี1 จะต้องสร้างกลไกเพือให้เกิด การจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม โดยเชือมโยงระหว่า ง
แผนงาน แผนเงิน และแผนคน โดยจะต้องมีการพัฒนากรอบและหลักเกณฑ์การพิจารณาแผนงาน/โครงการของ
ส่วนราชการร่วมกันระหว่างหน่ วยประสานงานกลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารทีจ ะจัดตัง1
ขึน1 สํานักงบประมาณ ตัวแทน CIO ภาครัฐ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสํานักงาน
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คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพือให้การดําเนินงานของส่วนราชการต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
แผนแม่บทฯ รวมถึงจะต้องมีการสร้างระบบติดตามประเมินผลและสร้างตัวชีว1 ดั ประสิทธิผลและประสิทธิภาพใน
ระดับโครงการด้วย ทัง1 นี1 ให้หน่ วยประสานงานกลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร เป็ น
หน่วยงานหลักในการบริหารจัดการกลไกดังกล่าว
สําหรับการดําเนินการในระดับกระทรวงของกระทรวงอืนๆ และหน่ วยงานในสังกัด ให้มคี ณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สารของกระทรวง และของหน่วยงานในสังกัด รับผิดชอบในการบริหารแผนในแต่
ละระดับ โดยให้ผบู้ ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) เป็ นประธานคณะกรรมการฯ และให้คณะกรรมการฯ
รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการฯ ในระดับสูงขึน1 ไปทุก 6 เดือน ทัง1 นี1 ให้คณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสารแห่งชาติ รับผิดชอบในการบริหารแผนแม่บทฯ ในภาพรวม โดยมีหน่ วยประสานงาน
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ทําหน้ าทีสนับสนุ นการดําเนินงานของคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สารแห่งชาติ
เพือ ให้การพัฒ นาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารประสบความสําเร็จ ภาครัฐจะเปิ ดโอกาสให้
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการนํ าเสนอและให้ความเห็นด้านการพัฒนา ICT ต่ อรัฐบาล ร่วมกับรัฐในการ
กํา หนดมาตรฐานวิช าชีพบุ คลากรด้าน ICT ตลอดจนเป็ นตัวแทนภาคเอกชนในการประสานนโยบายและ
การทํางานร่วมกับภาครัฐ เพือผลักดันการทํางานแบบเป็ นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-Private
Partnership: PPP) เพิม มากขึน1 โดยผลักดันให้มกี ารจัดตัง1 สภา ICT เพือเป็ นตัวแทนภาคเอกชนในการดําเนินการ
ดังกล่าว (ตามยุทธศาสตร์ที 2)
ิ
ิ
6.2 การตดตามประเมนผล
ให้มกี ารประเมินการแปลงแผนสูก่ ารปฏิบตั ิ เพือให้การดําเนินงานของหน่ วยปฏิบตั ิ (กระทรวง กรม และ
้
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ รวมถึงองค์กรในกํากับ) สอดคล้องและครอบคลุมเปาหมายและยุ
ทธศาสตร์หลักของ
การพัฒนาทีก าํ หนดในแผนแม่บทฯ ฉบับนี1 โดยหน่วยงานและองค์กรทีเ กีย วข้องต้องมีส่วนในการพัฒนาระบบการ
้
ติดตามประเมินผล ภายใต้กรอบความสัมพันธ์เชือมโยงของเปาหมาย
ยุทธศาสตร์ และหน่วยงานทีก าํ หนดไว้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางในการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลดังนี1
(1)
การสร้างตัวชีว1 ดั เพือเป็ นเครืองมือทีบ ่งบอกถึงความสําเร็จและผลกระทบของการดําเนินการ
ตามแผนแม่บทฯ เพือใช้ประโยชน์ในการติดตามประเมินผล โดยอย่างน้อยควรมีตวั ชีว1 ดั ใน 3 ระดับ ได้แก่ การ
วัดผลกระทบสุดท้ายของการพัฒนา (outcome) การวัดประสิทธิผลของยุทธศาสตร์การพัฒนา (output) และการ
วัดประสิทธิภาพขององค์กร/หน่วยงานทีเ กีย วข้องในการนําแผนแม่บทฯ ไปปฏิบตั ิ
(2)
จัดทําฐานข้อมูลรายการดัชนีชว1ี ดั หลักของการพัฒนา ICT ของประเทศ (ICT core indicators)
และตัวชี1วดั ความสําเร็จของการพัฒนาในทุกระดับ รวมทัง1 การสร้างเครือข่ายเชือมโยงฐานข้อมูลโดยกําหนดให้
หน่ วยงานทีรบั ผิดชอบแต่ละดัชนีปรับปรุงข้อมูลให้ทนั สมัยตลอดเวลา และเชือมโยงข้อมูลไปยังหน่ วยงานกลาง
เพือเผยแพร่ให้หน่วยงาน/ประชาชนรับทราบทัวไป
 รวมทัง1 ให้มกี ารศึกษาติดตามการพัฒนาดัชนีดงั กล่าวในระดับ
นานาชาติอย่างต่อเนือง เพือปรับปรุงรายการรวมทัง1 การให้คํานิยามดัชนีชว1ี ดั ของประเทศไทยให้เหมาะสมตาม
กาลเวลา
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ทัง1 นี1 ให้หน่วยประสานงานกลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร เป็ นหน่ วยงานหลัก
ในการสร้างตัวชี1วดั และการจัดวางระบบฐานข้อมูลดังกล่าว ร่วมกับสํานักงานสถิติแห่งชาติ โดยประสานกับ
หน่ ว ยงานกลางอืน ทีสํา คัญ ได้แ ก่ สํา นัก งานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ ง ชาติ สํา นั ก
งบประมาณ สํานักงานก.พ. สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สํานักงาน ก.พ.ร. เพือให้ได้ฐานข้อมูลทีม มี าตรฐาน
เดียวกัน
หน่วยประสานงานกลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร จะเป็ นหน่ วยงานรับผิดชอบ
ในการติดตามประเมินผล โดยจะมีการติดตามความก้าวหน้า (monitoring) ของการดําเนินการตามแผนงาน /
โครงการทุกปี และมีการประเมินผลอย่างเป็ นระบบ (evaluation) ในช่วงครึง แผน ซึง ผลทีไ ด้จากการติดตามและ
ประเมินผลนี1 จะได้นําไปใช้ในการพิจารณาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ หรือปรับแผนแม่บท/แผนปฏิบตั กิ าร
ของหน่วยงานให้มคี วามเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ต่อไป และให้สาํ นักงาน กพร. พิจารณาบรรจุดชั นี
ชีว1 ดั ผลการดําเนินงานตามแผนแม่บทฯ ในการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของหน่วยงานของรัฐ (รวมถึงองค์การ
มหาชน และองค์กรในกํากับของรัฐ) ด้วย
สําหรับตัวชีว1 ดั ทีจ ะใช้วดั ผลสําเร็จของแผนแม่บทฯฉบับนี1 ในชัน1 ต้นได้กาํ หนดไว้ดงั นี1
1. ตัวชีว1 ดั ของแผนในภาพรวม
• ดัชนีรวมเพือวัดระดับของความรอบรูส้ ารสนเทศ (Information Literacy) ของคนไทย
• ลําดับของประเทศไทยในดัชนี NRI (Networked Readiness Rankings) ของ World
Economic Forum (WEF)
• สัดส่วนมูลค่าเพิม ของอุตสาหกรรม ICT ต่อ GDP
2. ตัวชีว1 ดั ของยุทธศาสตร์ที 1
• สัดส่วนของกําลังคนด้าน ICT ทีจ บการศึกษาในระดับทีส งู กว่าปริญญาตรีในแต่ละปี
• จํานวนบุคลากรด้าน ICT ทีไ ด้รบั การทดสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพทีไ ด้รบั การยอมรับ
ในระดับสากล
• จํานวนบุคลากรทีม คี วามรูค้ วามชํานาญเฉพาะทางโดยเฉพาะอย่างยิง ในสาขา
Network/Information Security, Software Engineer, Telecommunications and
Network Engineer
• อัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก ICT ในชีวติ ประจําวันของประชาชนทัวไป

• อัตราการเข้าถึงและนํา ICT มาใช้ประโยชน์ในการทํางานและการเรียนรูข้ องแรงงานใน
สถานประกอบการ
• อัตราการเข้าถึงและนํา ICT มาใช้ประโยชน์ในการทํางานและการเรียนรูข้ องบุคลากร
ภาครัฐ
• อัตราการเข้าถึงและนํา ICT มาใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้กบั ชีวติ ประจําวัน
ของกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาส

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สาร (ฉบับที  2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556
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• อัตราการเข้าเยีย มชมเว็บไซต์ทมี เี นื1อหาทีเ ป็ นประโยชน์ เช่น เว็บไซต์ในหมวดการศึกษา
ธุรกิจ สุขภาพ และการติดต่อหรือทําธุรกรรมกับภาครัฐ เป็ นต้น (โดยใช้สถิตจิ ากเว็บไซต์
จัดอันดับ traits)
• สัดส่วนการเข้าใช้เว็บไซต์เพือการเรียนรูห้ รือเป็ นประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์
• จํานวนข้าราชการ/บุคลากรของรัฐทีม คี วามรูแ้ ละทักษะเกีย วกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
3. ตัวชีว1 ดั ของยุทธศาสตร์ที 2
• การมีหน่วยงานกลางทีท าํ หน้าทีเ ป็ นองค์กรขับเคลือนวาระแห่งชาติดา้ น ICT ใน
ระดับประเทศ
• การมีสภา ICT เพือเป็ นตัวแทนของภาคเอกชนในการประสานนโยบายและทํางานร่วมกับ
ภาครัฐเพือผลักดันนโยบายและมาตรการด้าน ICT
• การมีกฎหมาย / กฎระเบียบ ทีเ อือ1 ต่อการใช้ ICT และการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
• งบประมาณทีป ระหยัดได้จากการบูรณาการโครงการของภาครัฐทีม ลี กั ษณะงานซํ1าซ้อนกัน
4. ตัวชีว1 ดั ของยุทธศาสตร์ที 3
้
• จํานวนครัวเรือนและสถานประกอบการทัวประเทศ

(ทัง1 ในจัง หวัดเศรษฐกิจ เปาหมาย
อําเภอเมืองทัวประเทศ

และ พืน1 ทีอ นื ๆ) ทีส ามารถเข้าถึงโครงข่ายการสือ สารความเร็วสูง
• จํานวนสถานศึกษาระดับมัธยมทัวประเทศที

ม กี ารเชือมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
• สัดส่วนจํานวนคอมพิวเตอร์ต่อนักเรียนในสถานศึกษาทุกระดับทัวประเทศ

• จํานวนห้องสมุดประชาชนและศูนย์การเรียนรู/้ ศูนย์บริการสารสนเทศชุมชนในระดับจังหวัด
อําเภอ และตําบล ทัวประเทศ

ทีม กี ารเชือมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
• จํานวนห้องสมุดประชาชนและศูนย์การเรียนรู/้ ศูนย์บริการสารสนเทศชุมชนในระดับจังหวัด
อํา เภอ และตํ า บล ทัว ประเทศ ทีมีก ารให้บริก ารพิเ ศษแก่ ผู้ด้อ ยโอกาส ผู้พิก าร และ
ผูส้ งู อายุ
• จํ า นวนสถานพยาบาลและสถานี อ นามัย ทัว ประเทศทีส ามารถเชือ มต่ อ อิน เทอร์เ น็ ต
ความเร็วสูง และมีระบบการแพทย์ทางไกลทีม ปี ระสิทธิภาพ ใช้งานได้จริง
• ทรัพยากรโทรคมนาคมและโครงข่าย ICT ทีจดั สรรสําหรับโครงการด้านความปลอดภัย
สาธารณะ
• จํานวนบุคลากรทีไ ด้รบั การฝึกอบรมอย่างถูกต้องในการปฏิบตั กิ จิ การทีเ กีย วข้องกับความ
ปลอดภัยสาธารณะ
• มีห น่ ว ยงานกลางทีเ ป็ น เจ้า ภาพรับ ผิด ชอบการประสานงานระหว่ า งทุก ๆหน่ ว ยงานที
เกีย วข้องกับการงานด้านความปลอดภัยสาธารณะ
• มีการจัดทําแผนแม่บทด้านความมันคงปลอดภั

ยของระบบสารสนเทศแห่งชาติ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สาร (ฉบับที  2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556
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5. ตัวชีว1 ดั ของยุทธศาสตร์ที 4
• จํานวนหน่ วยงานของรัฐทีใ ช้มาตรฐาน e-GIF และมีการเชือมโยงและแลกเปลียนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานได้จริง
• บริการ Single Window ของภาครัฐทีม กี ารให้บริการและมีผใู้ ช้บริการจริง
• ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ
• จํานวนหน่วยงานของรัฐทัง1 ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคทีม ชี ่องทางสําหรับการมีสว่ นร่วมของ
ประชาชนในการตัดสินใจเกีย วกับนโยบายสาธารณะผ่านบริการออนไลน์
• ลํา ดับ ของประเทศไทยในการจัด ลํ า ดับ e-Government rankings ขององค์ก าร
สหประชาชาติ
• สัดส่วนมูลค่าการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในโครงการ ICT ของภาครัฐทีเ ริม ดําเนินการ
ในช่วงปี 2552-2556
6. ตัวชีว1 ดั ของยุทธศาสตร์ที 5
• มูลค่าของตลาดซอฟต์แวร์ภายในประเทศ และสัดส่วนของซอฟต์แวร์ทผี ลิตในประเทศ
• จํานวนโครงการขนาดใหญ่ดา้ น ICT ของภาครัฐทีท าํ โดยผูป้ ระกอบการไทย
• มูลค่าของตลาดดิจทิ ลั คอนเทนต์ ในประเทศ และ สัดส่วนของดิจทิ ลั คอนเทนต์ทผี ลิตใน
ประเทศ
• มูลค่าการส่งออกซอฟต์แวร์ของประเทศ
• จํานวนโครงการทีด าํ เนินการโดยผูป้ ระกอบการไทยทีไ ด้รบั รางวัลระดับนานาชาติ
• การมีเมืองทีเ ป็ นศูนย์กลางการพัฒนา ICT ในระดับโลกในประเทศไทย
• ค่าใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒนาด้าน ICT ของภาครัฐและเอกชน
• จํานวนบริษทั ซอฟต์แวร์ทพี ฒ
ั นาและ/หรือให้บริการซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
7. ตัวชีว1 ดั ของยุทธศาสตร์ที 6
• สัดส่วนสถานประกอบการทีใ ช้ ICT ในการดําเนินธุรกิจ
• สัดส่วนของสถานประกอบการทีม กี ารขายสินค้าและบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต
• มูลค่าพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ B2B และ B2C ของประเทศ
• ค่าดําเนินการด้าน Logistics ของประเทศ
• จํานวนแรงงานทีป ฏิบตั งิ านด้าน ICT ในภาคธุรกิจโดยรวม
• จํานวนเครือข่ายสหกรณ์ทเี กีย วกับการเกษตรทีม กี ารใช้ ICT ในระดับก้าวหน้า และได้ผลที
เป็ นรูปธรรมชัดเจน
• การมีระบบสารสนเทศสาธารณสุขแห่งชาติทมี กี ารบูรณาการระหว่างหน่วยงานและใช้งาน
ได้จริง
• ลําดับของประเทศไทยในดัชนี e-Readiness Rankings ของ EIU (Economist
Intelligence Unit)

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สาร (ฉบับที  2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556
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อย่างไรก็ตาม ส่วนงานทีรบั ผิดชอบด้านนโยบายและแผน ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสาร อาจพิจ ารณาปรับหรือเพิมตัว ชี1วดั ทีใ ช้ใ นการประเมินความสํา เร็จ ของแผนแม่ บทฯ และตัวชี1ว ัด
ประสิทธิผลของยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี1 ควรให้ทุกกระทรวง/ หน่ วยงาน กําหนด
ตัวชี1ว ัดในการประเมินผลระดับมาตรการให้สอดคล้องกันด้วย โดยให้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สาร

ภาคผนวก

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สาร (ฉบับที  2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2551-2556

ผ-1

่
ภาคผนวก 1 : กระบวนการการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร (ฉบับที 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556
ปัจจัยนําเข้า (Input)

กระบวนการ (Process)

ผลทีได้รบั (Output)

มติครม. ให้กระทรวง ICT ร่วมกับ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดทําแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารฉบับที 2

กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที 10 พ.ศ. 2550-2554
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ
พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย (IT 2010)
กรอบแผนนโยบายอืนๆ ทีเกียวข้อง
ข้อมูล/งานวิจยั ต่างๆ ทีเกียวข้อง

จัดตัง7 คณะทํางานจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสารฉบับที 2
ศึกษาทบทวนนโยบาย/แผนระดับชาติ
ในด้านต่างๆ ของประเทศไทย
ั บนั ทีเกียวกับการพัฒนา การ
ประเมินสถานการณ์ปจจุ
ผลิต และการประยุกต์ใช้ ICT ของประเทศไทย รวมถึง
การเปลียนแปลงโครงสร้าง/สถาบันทีเกียวข้อง

จัดทําการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัย
คุกคาม ในการพัฒนา ICT ของประเทศ (SWOT)
เบือ7 งต้น

การศึกษาแนวโน้มเทคโนโลยี (Technology
Trends) ด้าน Hardware, Software และ
Communications & Networks
(มี.ค.-เม.ย. 2551)
การประชุมเสริมสร้างความร่วมมือรัฐ-เอกชน
ในการกําหนด“ทิศทางและแนวทางการ
ขับเคลือนการพัฒนา ICT ของประเทศไทย”
(17-18 -เม.ย. 2551)

จัดประชุมผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เพือ
วิเคราะห์ SWOT ของการพัฒนา ICT ของประเทศ
(20 ก.พ. – 7 มี.ค. 2551 รวม 7 กลุ่ม)

กรอบแนวทางของการจัดทําแผน และผล
การวิเคราะห์ SWOT ของการพัฒนา ICT
ของประเทศไทยในเบือ7 งต้น

ประชุมระดมความคิดเห็นเพือตรวจสอบและ
จัดลําดับความสําคัญของ SWOT ของการ
พัฒนา ICT ของประเทศไทย (9 เม.ย. 2551)

ผัง SWOT ทีมีการจัดลําดับความสําคัญ
และข้อมูลอืนๆ ทีเกียวข้องเพือสนับสนุน
การทํายุทธศาสตร์

ประชุมคณะทํางานและผูท้ รงคุณวุฒจิ ดั ทํา
(ร่าง) การจัดทําวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
(8-11 พ.ค. และ 8 มิ.ย. 2551)

(ร่าง) วิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และ
ยุทธศาสตร์ ในภาพรวม และข้อเสนอโครงการ
ขับเคลือนต่างๆ จากภาคเอกชน/สมาคม

ประชุมระดมความคิดเห็นเพือกําหนดมาตรการ
ขับเคลือนการพัฒนา ICT ของประเทศไทย
(17-24 มิ.ย. 2551 รวม 7 กลุม่ )
ประชุมระดมความคิดเห็น ต่อ (ร่าง)
ยุทธศาสตร์และมาตรการในการพัฒนา ICT
(15 ก.ค. 2551)

การตรวจสอบวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ มาตรการขับเคลือนต่างๆ
จากผูม้ สี ่วนได้เสียทีร่วมในกระบวนการ
จัดทําแผนฯ ตัง7 แต่ตน้

ั
ประชุมรับฟงความคิ
ดเห็นสาธารณะ 5 ภูมภิ าค
(4-13 ส.ค. 2551)
นําเสนอแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสาร ฉบับที 2 พ.ศ 2552-2556 ต่อ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
และคณะกรรมการระดับชาติทเกี
ี ยวข้อง

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสาร (ฉบับที 2) ของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2552-2556

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สาร (ฉบับที  2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2551-2556

ผ-2

ิ
่ โอกาส และภาวะคุกคามตอการพั
่
ภาคผนวก 2 : สรุปผลการวเคราะห์
จุดแข็ง จุดออน
ฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารของประเทศไทย
จุดแข็ง (Strengths)
• มีการเชือมต่อกับต่างประเทศทีดี มีเครือข่ายสารสนเทศในทุกๆ จังหวัด และมีโครงข่ายหลัก (backbone)
ในประเทศทัวถึง
• รัฐมีนโยบายและโครงการทีส่งเสริมอุตสาหกรรม ICT และการมีการใช้ ICT ไปสู่ชนบท ให้ครอบคลุมทัว
ประเทศ จึงช่วยในการสร้างความเชือมันแก่ต่างประเทศ
• มีบุคลากรทีมีความรูแ้ ละทักษะ ICT เพิมมากขึน7 และมีผจู้ บการศึกษาด้าน ICT มากขึน7 ทัง7 ในระบบและนอกระบบ
• ผูบ้ ริหารทัง7 ภาครัฐและเอกชนมีความตระหนักถึงความสําคัญของ IT มากขึน7 ส่งผลให้เกิดการเพิมปริมาณการ
ใช้ IT ในประเทศ
• การให้บริการโครงสร้างพืน7 ฐานทัง7 ระบบใช้สาย/ไร้สาย ในพืน7 ทีให้บริการทีเป็ นเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพ และ
เชียงใหม่มอี ย่างทัวถึง เป็ นการใช้ ICT เพือเพิมโอกาสทางธุรกิจในภูมภิ าค
้
้ วนภูมภิ าค
• มีผู้ประกอบการรายใหม่ ทีได้รบั ใบอนุ ญาตจาก กทช. เช่น การไฟฟานครหลวงและการไฟฟาส่
สามารถให้ผูป้ ระกอบการรายย่อย เช่า dark fiber หรือลงทุนในเทคโนโลยี BPL สําหรับการให้บริการ last
miles ได้เอง
• มีศกั ยภาพในด้านการผลิต Digital Content (เช่น Animation เป็ นต้น) และ สือบันเทิงต่างๆ สามารถรับงาน
จากต่างประเทศได้
• มีการออกกฎหมาย/กฎระเบียบทีเกียวข้องกับ ICT (ได้แก่ กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมาย
เกียวกับการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์) ทีสอดคล้องกับมาตรฐานสากล สร้างความมันใจให้กบั นักลงทุน
และผูใ้ ช้ ICT ทัง7 ในและต่างประเทศ
• มีองค์กรของรัฐและองค์กรอิสระทีทําหน้าทีกํากับดูแลและส่งเสริมการพัฒนา ICT อยู่หลายหน่ วยงาน เช่น
MICT, กทช, SIPA, NECTEC, TRIDI ฯลฯ
• ราคาของอุปกรณ์ ICT ลดลงเรือยๆ อย่างต่อเนืองทําให้คนสามารถซือ7 หามาใช้ได้มากขึน7
• ราคาของบริการการสือสารลดลงเรือยๆ เพราะตลาดมีการแข่งขันมาก โดยเฉพาะค่าบริการโทรศัพท์เคลือนที
• ไทยมีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการวิจยั และพัฒนา เพือต่อยอดในการพัฒนาเทคโนโลยี
• ค่าแรงของบุคลากรระดับปฏิบตั กิ ารในอุตสาหกรรม ICT ค่อนข้างตําเมือเทียบกับประเทศผูน้ ําด้าน ICT หลาย
ประเทศ เป็ นแรงดึงดูดการลงทุนและได้รบั งาน outsourcing จากต่างประเทศ
• มีสถาบันการศึกษาเปิ ดสอนหลักสูตร IT มากขึน7 ทําให้คนไทมีโอกาสเรียนรู้ และพัฒนาทักษะด้าน ICT
• มีดาวเทียมสือสารซึงเป็ นโครงสร้างพืน7 ฐานสารสนเทศทางเลือกหนึง
• บางอุตสาหกรรม เช่น Hard Disk Drive มีความสามารถในการแข่งขันสูงในระดับโลก กระตุน้ ให้เกิดการ
พัฒนาบุคลากรเฉพาะทางเพือรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต
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่ (Weaknesses)
จุดออน
• งบประมาณสนับสนุ นด้าน ICT เพือการศึกษาไม่ เพียงพอ และไม่ สมดุ ล มีผลต่ อความเหลือมลํ7าระหว่า
สถาบันการศึกษาในเมืองและต่างจังหวัด และความไม่สมดุลระหว่างงบประมาณในการซือ7 ICT และการพัฒนา
อุปกรณ์
• โครงสร้างพื7นฐานด้าน ICT เพือการศึกษา และการพัฒนาธุรกิจในชนบทยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาอย่างมี
คุณภาพ
• ขาดแคลนบุคลากรทีมีความสามารถขัน7 สูง เช่น วิศวกร นักออกแบบ โปรแกรมเมอร์ และผูช้ าํ นาญเฉพาะด้าน
ต่างๆ เนืองจากบุคลากรมีน้อยและผลิตยาก
• การกระจายโครงสร้างพืน7 ฐานยังไม่ทวถึ
ั งในชนบท ทัง7 โครงข่ายโทรศัพท์พน7ื ฐาน และ โครงข่ายอินเทอร์เน็ต
• หน่วยงานภาครัฐขาดการบูรณาการ และการแลกเปลียนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และขาดการจัดการให้เข้าถึง
ข้อมูลได้ง่ายในการให้บริการประชาชน
• ระบบการศึกษาสามัญในระบบไม่ได้ปรับตนเองให้ทนั ต่อสถานการณ์ทเปลี
ี ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในขณะที
ประเทศไทยยังไม่ได้สนับสนุ นการเรียนรูท้ เกิ
ี ดนอกระบบการศึกษา (เช่น การเรียนรูด้ ว้ ยตนเองเพือไปสอบ
certification) เท่าทีควร
• ขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทัง7 การติดต่อสือสาร การเรียนรู้ และการใช้งาน ทําให้ไม่สามารถพัฒนาต่อยอด
องค์ความรู้ และไม่สามารถเจรจาต่อรองธุรกิจกับต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ประเทศไทยขาดบุคลากรความรูค้ วามชํานาญทีทํางานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพไอที ไม่สามารถพัฒนาคนให้
ทันต่อการเปลียนแปลงได้ทนั
• งบประมาณด้าน ICT ไม่ได้ถอื เป็ นรายการทีมีความสําคัญลําดับต้นๆ ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของรัฐ
• ยังขาด content ทีดี และมีประโยชน์ รวมถึงการบริหารจัดการ content อย่างมีประสิทธิภาพ
• การจัดสรรงบประมาณด้าน ICT ระหว่างหน่ วยงานบางหน่ วยงานยังมีความซํ7าซ้อน ขาดการบูรณาการเพื
ความเป็ นเอกภาพในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
• บุคลากร ICT ขาดความรูค้ วามเข้าใจด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ซึงส่งผลต่อผลสําเร็จของการบริหารจัดการ
โครงการ หรือ การตอบความต้องการของลูกค้าธุรกิจ
• ในบางพืน7 ที โครงข่ายหลักยังไม่สามารถรองรับธุรกรรมได้อย่างเพียงพอ เนืองจากยังไม่มบี ริการ broadband
หรือมีขอ้ จํากัดในการเลือกผูใ้ ห้บริการ
• การบริหารจัดการโครงการด้าน ICT ในภาพรวมยังด้อยประสิทธิภาพ เนืองจากยังมีลกั ษณะต่างคนต่างทํา ไม่
ทํางานไปในทางเดียวกัน ขาดกลไกประสานงานทีชัดเจนในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ ไม่มกี ารบูรณา
การแผนด้าน ICT และจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้อง
• รัฐและเอกชนให้ความสําคัญในด้านการลงทุนทําวิจยั ด้าน ICT น้อย เป็ นผลให้ไม่มกี ารพัฒนาเทคโนโลยีของ
ตนเอง และต้องนําเข้าจากต่างประเทศสูง
• งานวิจ ัยพัฒ นาของรัฐ ส่ว นใหญ่ ย ัง ไม่ ถู ก นํ า ไปใช้ป ระโยชน์ ใ นเชิง พาณิ ช ย์ การถ่ า ยทอดเทคโนโลยีจ าก
สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานวิจยั ของรัฐสูภ่ าคเอกชนยังมีน้อย
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• การบริหารโครงการ IT ขนาดใหญ่ ของภาครัฐ ขาดกระบวนการวางแผน จัดหา และทดสอบทีถู กต้ อง
และผิดพลาดซํ7าซาก
• ส่วนใหญ่ยงั พึงเทคโนโลยีจากต่างประเทศ มีการทําวิจยั พัฒนาและต่อยอดความรูน้ ้อย
• ต้ นทุ นของผู้ ให้ บริการอินเทอร์ เน็ ตสู ง เนื องจากราคาวงจรเช่ าออกต่ างประเทศยังมีราคาแพง เมือเทียบ
กับหลายประเทศ
• ขาดกระบวนการบริหารจัดการและมาตรการติดตามประเมินผลทีดี เพือให้การแปลงแผนไปสู่การปฏิบ ัติ
ประสบผลสําเร็จ
• บทบาทหน้ าทีขององค์กรกํากับดูแลหรือส่งเสริมการพัฒนา ICT ยังมีความซํ7าซ้อน กันอยู่ ส่งผลให้งาน
บางเรืองมีการทําซํ7าซ้อนกัน ขาดการบูรณาการ ขาดความเป็ นเอกภาพ
• ผูบ้ ริหารขาดทักษะความเข้าใจในการบริหารโครงการ IT
• ขาดแคลนผูส้ อนวิชา ICT ในทุกระดับการศึกษา ทัง7 ปริมาณและคุณภาพ
• ผูป้ ระกอบการด้าน ICT ไทยยังขาดข้อมูล และทักษะด้านการตลาด/การเจรจาต่อรองในระดับนานาชาติ
• อุตสาหกรรม ICT ขาดการสนับสนุ นในด้านเงินทุนจากภาครัฐ และเป็ นอุตสาหกรรมทียังไม่แพร่หลาย
ในระดับ SMEs
• สินค้าและบริการ ICT ไทย ยังไม่ได้มาตรฐานในระดับสากล
• ระบบ IT ต่ า งๆของไทย ยัง อ่ อ นแอในเรืองความมันคง สร้า งความเชือมันได้ช้า เมือเทีย บกับ ความ
สลับซับซ้อนของวิธกี ารโจมตีทพั
ี ฒนาไปอย่างรวดเร็ว
ั
• คนไทยขาดวัฒนธรรมในการทํางานเป็ นทีม ทําให้เป็ นปญหาต่
อการบริหารโครงการขนาดใหญ่
ั บนั ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดและเทคโนโลยี
• R&D ในปจจุ
ั
• ผู้ประกอบการไทยสร้าง brand ได้ยาก เพราะมีป ญหาด้
านการลงทุ นทํ า brand การวิจ ัยและพัฒนา
และมาตรฐานสินค้า
• อุ ต สาหกรรมไอทีข องไทยขาดการวิจ ัย และพัฒ นา และบุ ค ลากร ทํ า ให้ป รับ ตัว ไม่ ท ัน กับ เทคโนโลยีที
เปลียนแปลงเร็วมากซึงมีผลให้วงจรของผลิตภัณฑ์ (Product life cycle) สัน7 ลง
• ค่าแรงรายบุคคลระดับสูงยังไม่จงู ใจเมือเทียบกับประเทศอืน เพราะบุคลากร ICT ทีมีทกั ษะสามารถเลือกงานได้
• ขาดงบประมาณเพือปฏิบตั ติ ามกฏหมายเช่น พรบ. การกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์
• ขาดช่องทางการประชาสัมพันธ์ ผลงานวิจยั สูภ่ ายนอก
• ผูป้ ระกอบการขาดการรวมตัวในการสร้างอํานาจการต่อรอง
• องค์กรไม่ครบถ้วนตามทีระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ
โอกาส (Opportunities)
• นโยบายทีจะพัฒนาประเทศไปสูส่ งั คมฐานความรู้ ทําให้มคี วามต้องการ content เพือการเรียนรูม้ ากขึน7
• แนวโน้มความต้องการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพิมขึน7 เป็ นโอกาสต่อการพัฒนาการให้บริการโครงสร้าง
พืน7 ฐานด้าน ICT
• อินเทอร์เน็ตเป็ นโอกาสให้เกิดช่องทางธุรกิจ และความก้าวหน้ าทางเทคโนโลยีทําให้บริการสะดวก และ
รวดเร็วขึน7 เอือ7 ต่อการทําพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
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• ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากการหลอมรวมระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม การแพร่
ภาพและกระจายเสียง ในการให้บริการ และการพัฒนาโครงสร้างพืน7 ฐานด้าน ICT
• อุตสาหกรรมอาหาร เกษตร ท่องเทียว ซึงเป็ นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศยังมีการใช้ ICT น้อย
สามารถนํา ICT มาใช้สร้างมูลค่าเพิมได้อกี มาก
• การเรียนรู้ ICT ขัน7 พืน7 ฐานเพิมขึน7 ในกลุ่มคนทุกระดับ ส่งผลต่อการขยายตัวของตลาด ICT
• การเปิ ดเสรีทางการค้า (FTA, WTO) ทําให้ตลาดกว้างขึน7 ไม่ได้จาํ กัดแค่ในประเทศไทย
ั digital divide ได้
• มีเทคโนโลยีทางเลือกทีหลากหลายขึน7 สามารถนํามาแก้ปญหา
• กระแสความต้องการด้าน outsourcing ในโลก เปิ ดโอกาสให้กบั ผูป้ ระกอบการ ICT ไทยเข้าร่วม
• คนไทยเริมใช้ประโยชน์จาก social web มากขึน7 ทําให้เกิด virtual community ซึงจะมีผลต่อการสร้างสังคม
และเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ หรือ attention economy
• เทคโนโลยีมวี วิ ฒ
ั นาการเร็ว ราคาลดลงเร็ว เอือ7 ต่อการพัฒนา ICT ทําให้ง่ายต่อการลงทุนเพือพัฒนาประเทศ
ทัง7 ในภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึง SME
• ประเทศไทยอิงมาตรฐาน ICT ทีเป็ นมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานเปิ ด ทําให้ผู้ประกอบการไทยสามารถ
ขยายตลาดไปยังต่างประเทศได้
• การกระจายอํานาจสูภ่ ูมภิ าคมีมากขึน7 ทําให้การพัฒนา ICT ดีขน7ึ และเป็ นไปอย่างทัวถึง
• การเปิ ดเสรีทางการค้าทําให้ประเทศผูน้ ําด้าน ICT ย้ายฐานการลงทุนไปประเทศทีมีความเหมาะสมทีสุด
ั ยทีห้าในการดํารงชีวติ และเป็ นโอกาสในการ
• คนไทยมีวถิ ชี วี ติ ทีต้องการความสะดวกมากขึน7 ICT จึงเป็ นปจจั
ส่งเสริมและพัฒนา ICT ในประเทศ
• ความจําเป็ นในการใช้เทคโนโลยีเพืออํานวยความสะดวกของผูส้ งู อายุในประเทศเพิมขึน7
ั
• ประเทศไทยมีโอกาสทีจะเป็ น second หรือ third tier ของ outsourcing เพราะไม่มปี ญหาเรื
องภัยธรรมชาติ
และมีทาํ เลทีตัง7 เหมาะสมทีจะเป็ นศูนย์กลางในการลงทุน ICT ของภูมภิ าค
• ระบบสาธารณู ป โภคของประเทศมีค วามพร้อ มมากกว่ า ประเทศเพือนบ้า นต่ อ การดํ า เนิ น อุ ต สาหกรรม
ั ยทีเอือ7 ต่อการดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ในประเทศ
เป็ นปจจั
• ราคานํ7ามันทีปรับตัวสูงขึน7 ทําให้คนเริมหันมาใช้ ICT มากขึน7 เพือลดต้นทุนในการสือสารและต้นทุนค่าขนส่ง
• พรบ.ว่าด้วยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้มกี ารพัฒนาและการลงทุนด้าน ICT ของหน่ วยงาน
เพือให้ปฏิบตั ไิ ด้ตามข้อกําหนดของกฎหมาย
• สังคมไทยเปิ ดรับวัฒนธรรมจากต่างชาติโดยง่าย เอือ7 ต่อการขยายตัวของตลาด ICT
ั
• ICT ทําให้เกิดโอกาสจากนโยบายใหม่ๆ ของนักการเมืองทีอาจสะท้อนความต้องการหรือปญหาของสั
งคม
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ภาวะคุกคาม (Threats)
• กฎระเบียบภาครัฐเป็ นอุปสรรคต่อการให้บริการ e-services ทําให้ e-government พัฒนาได้ชา้ กว่าประเทศเพือน
บ้าน
• ประเทศคู่แข่งทีสําคัญ (สิงคโปร์, มาเลเซีย, เวียดนาม, อินเดีย, ฟิ ลปิ ปิ นส์) มีความความก้าวหน้าด้านการ
พัฒนา ICT เร็วกว่าประเทศไทย ในหลายๆ ด้าน ทําให้ประเทศผ้ลงทุนด้าน ICT สนใจลงทุนประเทศดังกล่าว
มากกว่าประเทศไทย
• ในสถานศึกษายังขาดแคลนบุคลากรผู้สอน ทีมีมาตรฐาน และประสบการณ์ใ นการสอน ทําให้การพัฒนา
ทักษะด้าน ICT ยังไม่พฒ
ั นาเท่าทีควร
• ยังมีความเหลือมลํ7าทางสังคมและการกระจายรายได้ทไม่
ี เป็ นธรรม และช่องว่างระหว่างวัย จึงเป็ นอุปสรรคต่
การเข้าถึง ICT
• ความรูแ้ ละทักษะในด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซงเป็
ึ นรากฐานของการพัฒนาต่อยอดความรูด้ า้ น ICT
ของเยาวชนไทย ไม่เข้มแข็ง
• ผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่ (โดยเฉพาะ SME) ขาดทักษะทําให้ไม่สามารถใช้ ICT ได้อย่างคุม้ ค่า
ั และไม่เห็นค่าของทรัพย์สนิ ทางปญญาของคนไทยด้
ั
• คนไทยไม่ตระหนักด้านทรัพย์สนิ ทางปญหา
วยกันเอง
• องค์กรกํากับดูแลการให้บริการเช่น กสทช ยังขาดความชัดเจนในการจัดตัง7 และแนวทางการปฏิบตั ทิ ําให้ไม่
สามารถพัฒนาและนําเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ได้ เช่น 3G หรือ WiMAX
• การเปิ ดเสรีทางการค้า ทําให้การกีดกันทางการค้ารูปแบบต่างๆ ทีมิใช่ภาษีทวีความรุนแรงขึน7 เรือยๆ ส่งผลให้
ผูป้ ระกอบการทีไม่มคี วามพร้อม ไม่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
• รูปแบบการทําธุรกิจเปลียนแปลงไป โดยอิงกับโครงสร้างพืน7 ฐานด้าน ICT เพิมขึน7 ทําให้ผูป้ ระกอบการไทย/
ธุรกิจไทย ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการแข่งขันได้
• คนไทยยังไม่ตระหนักถึงอันตรายในการใช้ ICT ยุคใหม่ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลือนทีและอินเทอร์เน็ต ซึง
อาจส่งผลกระทบต่อสังคม และความเชือมันด้านการใช้ และการลงทุนด้าน ICT ของประเทศ
• เยาวชนไทยยังใช้อนิ เทอร์เน็ตเพือความบันเทิง มากกว่าเพือการเรียนรู้
• กระบวนการออกกฎหมายใช้เวลานาน ไม่ทนั กับการเปลียนแปลงของ ICT ทีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
• ขาดบุคลากรนักกฏหมายทีมีความรู้ / เชียวชาญทางด้านกฏหมาย IT และผูบ้ งั คับใช้กฏหมายอย่างจริงจัง
• หน่วยงานขาดความตระหนักด้าน IT Governance
• เยาวชนบางกลุ่มขาดวิจารณญาณในการใช้ ICT อย่างเหมาะสม ทําให้พฤติกรรมของเยาวชนเปลียนแปลงไป
ั
ก่อให้เกิดปญหาทางสั
งคมตามมา
• การบังคับใช้กฎหมาย ICT ทีออกมามีผลใช้บงั คับแล้ว ยังขาดกลไกในการบังคับใช้ทชัี ดเจน ไม่มปี ระสิทธิภาพ
เท่าทีควร
• มีการเปลียนแปลงทางการเมืองบ่อยครัง7 ทําให้ไม่มคี วามต่อเนืองในการออกนโยบายและขาดความเชือมันจากนัก
ลงทุน
• การเปลียนแปลงเทคโนโลยีบ่อยทําให้การลงทุนภาครัฐและเอกชนไม่คุม้ ค่า และการดําเนินงานปรับตัวไม่ทนั
(ใช้เทคโนโลยีไม่คุม้ ค่าเมือเทียบกับการลงทุน)
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• การเปิ ดเสรีทําให้บุคลากรทีเชียวชาญไปทํางานต่างประเทศทําให้ประเทศไทยต้องนําเข้าบุคลากรเชียวชาญ
จากต่างประเทศ
้ นปญหา
ั
• การก่ออาชญากรรมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ ทําให้รฐั ต้องสูญเสียงบประมาณในการแก้ไข และปองกั
ตลอดจนนักลงทุนขาดความเชือมันทีจะมาลงทุนในประเทศไทย
• ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศเพิมขึน7 อย่างรวดเร็วจากการใช้ ICT ทีเพิมขึน7
• เทคโนโลยีเปลียนแปลงเร็ว ทําให้ผูป้ ระกอบการ และภาครัฐปรับตัวไม่ทนั ผูป้ ระกอบการต้องลงทุนเปลียน
โครงสร้างพืน7 ฐานของบริษทั บ่อย)
• ประเทศไทยขาดการเตรียมพร้อมทีจะรับผลกระทบจากการเปิ ดเสรีดา้ นบริการ และขาดการจัดลําดับความสําคัญ
การให้บริการทีจะเปิ ดเสรี ทําให้ไม่อาจใช้ประโยชน์จากการไหลเวียนของบุคลากร และสินค้า/บริการ
• มีความเสียงทีจะเกิดการค้าทีไม่ถูกกฎหมาย (Black market) ทางออนไลน์เพิมขึน7
• ขาดกฎหมายทีครอบคลุม
• กฎหมายไทยยังไม่เอือ7 อํานวยต่อการนําผูเ้ ชียวชาญ ICT เข้ามาในประเทศ
• ความผันผวนของอัตราแลกเปลียนและราคานํ7ามันมีผลต่อการลงทุนและส่งออกนําเข้าโดยเฉพาะสินค้า ICT ที
ไทยไม่ใช้ผผู้ ลิต
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ิ
ภาคผนวก 3: นยามศั
พท์ทีเกียวข้อง
ความหมาย
หมายถึงหน่ วยงานทีมีความสําคัญและมีความจําเป็ นต่อโครงสร้างพืนฐาน
ของประเทศ โดยมีภารกิจ เกียวกับระบบเศรษฐกิจ ความมันคง
 ชีวิต และ
ทรัพย์สนิ หากเกิดความเสียหายกับหน่ วยงานเหล่านี อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายและกระทบความมันคงของประเทศ

ทัง นีหน่ วยงานดังกล่าวสามารถ
้
แบ่งออกเป็ นหลายกลุ่ม เช่น (1) กลุ่มไฟฟาและพลั
งงาน (2) กลุ่มการเงินการ
ธนาคารและการประกันภัย (3) กลุ่มสือสารโทรคมนาคมและขนส่ง (4) กลุ่ม
ความสงบสุขของสังคม
[ทีม า: เอกสารประกอบการสัมมนาการกระทําความผิดเกีย วกับคอมพิวเตอร์ และ
การเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้กฏหมายใหม่ 8 สิงหาคม 2550]

ดิจทิ ลั คอนเทนต์

การนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เนือหาต่างๆ
องค์ประกอบของดิจทิ ลั คอนเทนต์ทรี ะบุในแต่ละการศึกษาจะมีรายละเอียดที
แตกต่างกันไป แต่ในการจัดทําแผนแม่บทนีฯ ได้นํานิยามทีไ ด้มกี ารจัดทําขึน
โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2545)
้
เป็ น พืน ฐานในการประมาณเปาหมายของตลาดดิ
จิ ท ัล คอนเทนต์ ซึ ง
ประกอบด้วย แอนิเมชัน, เกม, สือ อิเล็กทรอนิกส์เพือการเรียนรู้ (e-learning),
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI), เนือหาต่ างๆ บนโทรศัพท์มอื ถือ (Mobile
Content) และการออกแบบเว็บ (Web design)
นอกจากนี สํ านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้เคยกําหนดให้ดจิ ทิ ลั
คอนเทนต์ประกอบด้วย (i) Animation, Cartoon, Characters; (ii)
Computer-generated Imagery; (iii) Web-based Application; (iv)
Interactive application; (v) Game; (vi) Wireless Location-based
Services Content; (vii) Visual Effect; (viii) Multimedia video
conferencing applications; (ix) e-Learning content via Broadband and
multimedia; (x) Computer-aided Instruction*
ในแผนแม่บทฯ นี อุตสาหกรรมดิจทิ ลั คอนเทนต์ครอบคลุมถึง 1) Games
2) Animation 3) e-Learning Content 4) Advertising (Printing, TV
Advertising, Magazine) 5) Film 6) Music 7) Broadcasting
[*ทีม า: รายงานการศึกษา การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย โดย
Professor Michael E. Porter และ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ปี 2545 และประกาศสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที  ป5/2547]
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ความหมาย
คุณลักษณะของความพอเพียงประกอบด้วย
1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีทไี ม่น้อยเกิดไปและไม่มากเกินไป
โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ นื เช่น การผลิตและการบริโภคทีอ ยู่ในระดับ
พอประมาณ
2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกีย วกับระดับของความพอเพียงนัน
ั ยทีเ กีย วข้องตลอดจน
จะต้องเป็ นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจั
คํานึงถึงผลทีค าดว่าจะเกิดขึน จากการกระทํานัน ๆ อย่างรอบคอบ
3. การมีภูมิคุ้ม กันทีดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ
และการเปลีย นแปลงด้านต่าง ๆ ทีจ ะเกิดขึน โดยคํานึงถึงความเป็ นไปได้ของ
สถานการณ์ต่าง ๆ ทีค าดว่าจะเกิดขึน ในอนาคตทัง ใกล้และไกล
[ทีม า www.inspect9.moe.go.th/economic_king80.htm]

ผูด้ อ้ ยโอกาส

ั
ผู้ทีป ระสบปญหาความเดื
อ ดร้ อ น ทัง ในด้า นเศรษฐกิจ การศึก ษา การ
สาธารณสุข การเสียเปรียบไม่ได้รบั ความเป็ นธรรมทางกฎหมาย และได้รบั
ผลกระทบจากครอบครัว เช่น คนจน เกษตรกรรายย่อย เด็กถูกทารุณทาง
ร่า งกาย จิตใจ เพศ เด็ก เร่ ร่ อน ขอทาน แรงงานเด็ก เด็ก ประพฤติตนไม่
เหมาะสม เด็กกําพร้าเพราะเอดส์ ผูท้ อี ยู่ในกระบวนการค้ามนุ ษย์ หรือถูกกีด
กันไม่ให้เข้ามามีสว่ นร่วมทางสังคมหรือทางการเมือง ขาดสิทธิประโยชน์และ
โอกาสทีจ ะยกระดับสถานภาพทางสังคมของตนเองให้สงู ขึน
[ทีม า: กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั นคงของมนุ ษย์]

ระบบลอจิสติกส์ (Logistics & eLogistics)

“ระบบลอจิสติกส์ หรือการบริหารจัดการลอจิสติกส์ เป็ นกระบวนการทํางาน
ต่างๆทีเ กีย วข้องกับการวางแผน การดําเนินการ และการควบคุมการทํางาน
ขององค์กร รวมทัง การบริหารจัดการข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินทีเกีย ว
ข้อง ให้เกิดการเคลือนย้าย การจัดเก็บ การรวบรวม การกระจายสินค้า
วัตถุดบิ ชิน ส่วนประกอบ และการบริการ ให้มปี ระสิทธิภาพ และประสิทธิผล
สูงสุด โดยคํานึงถึงความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นสําคัญ”
และระบบลอจิสติกส์กเ็ ป็ นกระบวนการหนึงของการจัดการสินค้าและบริการ
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ดังนัน e-Logistics มักจะหมายความรวมๆ ว่าหมายถึงการนําเอา ICT เข้ามา
ช่วยในกระบวนการดังกล่าว เช่น ICT เข้ามาช่วยในกระบวนการแลกเปลีย น
ข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน
[ทีม า: สรุปจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย พ.ศ.
2550-2554]

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สาร (ฉบับที  2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2551-2556

คําศัพท์
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
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ความหมาย
วิสาหกิจขนาดย่อม ได้แก่ กิจการทีม ลี กั ษณะ ดังต่อไปนี
(1) กิจการผลิตสินค้า ทีม จี าํ นวนการจ้างงานไม่เกินห้าสิบคนหรือมีมลู ค่า
สินทรัพย์ถาวรไม่เกินห้าสิบล้านบาท
(2) กิจการให้บริการ ทีมจี าํ นวนการจ้างไม่เกินห้าสิบคนหรือมีมลู ค่าสินทรัพย์
ถาวรไม่เกินห้าสิบล้านบาท
(3) กิจการค้าส่ง ทีม จี าํ นวนการจ้างงานไม่เกินยีส บิ ห้าคนหรือมีมลู ค่า
สินทรัพย์ถาวรไม่เกินห้าสิบล้านบท
(4) กิจการค้าปลีก ทีม จี าํ นวนการจ้างงานไม่เกินสิบห้าคนหรือมีมลู ค่า
สินทรัพย์ถาวรไม่เกินสามสิบล้านบาท
วิสาหกิจขนาดกลาง ได้แก่ กิจการทีม ลี กั ษณะดังต่อไปนี
(1) กิจการผลิตสินค้า ทีม จี าํ นวนการจ้างงานเกินกว่าห้าสิบคนแต่ไม่เกินสอง
ร้อยคน หรือมีมลู ค่าสินทรัพย์ถาวรเกินกว่าห้าสิบล้านบาทแต่ไม่เกินสองร้อย
ล้านบาท
(2) กิจการให้บริการ ทีม จี าํ นวนการจ้างงานเกินกว่าห้าสิบคนแต่ไม่เกินสอง
ร้อยคน หรือมีมลู ค่าสินทรัพย์ถาวรเกินกว่าห้าสิบล้านบาทแต่ไม่เกินสองร้อย
ล้านบาท
(3) กิจการค้าส่ง ทีม จี าํ นวนการจ้างงานเกินกว่ายีส บื ห้าคนแต่ไม่เกินห้าสิบคน
หรือมีมลู ค่า สินทรัพย์ถาวรเกินกว่าห้าสิบล้านบาทแต่ไม่เกินหนึงร้อยล้านบาท
(4) กิจการค้าปลีก ทีม จี าํ นวนการจ้างงานเกินกว่าสิบห้าคนแต่ไม่เกินสามสิบคน
หรือมีมลู ค่า สินทรัพย์ถาวรเกินกว่าสามสิบล้านบาทแต่ไม่เกินหกสิบล้านบาท
ในกรณีทจี าํ นวนการจ้างงานของกิจการใดเข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดย่อม
แต่ มูลค่าสินทรัพย์ถาวรเข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลาง หรือจํานวนการ
จ้างงานเข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางแต่มมี ลู ค่าสินทรัพย์ถาวร เข้า
ลักษณะของวิสาหกิจขนาดย่อม ให้ถอื จํานวนการจ้างงานหรือมูลค่าสินทรัพย์
ถาวรทีน ้อยกว่าเป็ นเกณฑ์ ในการพิจารณา
[ทีม า: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, http://cms.sme.go.th/cms/c/journal_articles
/view_article_content?article_id=VC03-02-C14&article_version=1.0]

วิสาหกิจชุมชน

การประกอบการขนาดย่อมและขนาดจิวl ของชุมชนเพือการจัดการ "ทุน" ของ
ชุมชนอย่างสร้างสรรค์เพือการพึง ตนเอง (SMCE -Small and Micro
Community Enterprise) วิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม ต้องมีสมาชิกมากกว่า 15
คน วิสาหกิจชุมชนขนาดจิวl ต้องมีสมาชิกตัง แต่ 5 คน ถึง 15 คน
[ทีม า: http://yalor.yru.ac.th/~research/document/publication/smce.html]

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สาร (ฉบับที  2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2551-2556

คําศัพท์
สหกิจศึกษา (Cooperative
Education)
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ความหมาย
การศึกษาทีท าํ ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตเพือให้เกิด
การศึกษาทีด ี เป็ นการศึกษาทีบ ูรณาการการเรียนรูใ้ นสถานศึกษากับการให้
นักศึกษาไปปฏิบตั งิ านจริงเต็มเวลา นักศึกษาได้ทาํ งานตรงตามสาขาวิชาชีพ
และมีประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บณ
ั ฑิต มักกําหนดงานเป็ นโครงงานพิเศษที
สามารถทําให้สาํ เร็จได้ภายใน 4 เดือน โดยองค์กรผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตจะจัดหาพีเ ลีย ง
(Mentor หรือ Job Supervisor) ทําหน้าทีกํากับและดูแลการทํางานของ
นักศึกษา สหกิจศึกษาเป็ นกลไกทีช่วยให้บณ
ั ฑิตสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะทีต รงกับความต้องการขององค์กรผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
[ทีม า : สรุปจาก “แผนการดําเนินงานส่งเสริมสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2555, คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551]

สัดส่วนมูลค่าเพิม ของ
อุตสาหกรรม ICT ต่อ GDP (ICT
industry contribution)

มูลค่าเพิม ของอุตสาหกรรม ICT คือผลต่างระหว่างมูลค่าผลผลิตสินค้าและ
บริการด้าน ICT กับค่าใช้จ่าย (หรือต้นทุน) ขัน กลางทีเ กิดขึน ในกระบวนการ
ผลิตสินค้าและบริการ ICT นัน โดยปกติ การประเมินวัดมูลค่าเพิม ของแต่ละ
อุตสาหกรรมเปรียบเทียบกับระบบเศรษฐกิจโดยรวมหรือตัวเลข GDP นี เป็ น
รูปแบบหนึงทีใ ช้วเิ คราะห์/ประเมินบทบาทและความสําคัญของอุตสาหกรรมใด
อุตสาหกรรมหนึงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศนัน ๆ ควบคู่ไปกับการประเมิน
วัดด้านอืนๆ เช่น สัดส่วนการจ้างงานในอุตสาหกรรมต่อการจ้างงานรวมใน
ระบบเศรษฐกิจ เป็ นต้น
ั บ ัน ประเทศไทยยั ง มิ ไ ด้ มี ก ารกํ า หนดนิ ย ามและขอบเขตของ
ณ ปจจุ
อุตสาหกรรม ICT อย่างชัดเจน แต่ในการศึกษาก่อนหน้านี ได้อา้ งอิงแนวทาง
ทีก ลุ่มประเทศ OECD ใช้ในการกําหนดนิยามและขอบเขตของอุตสาหกรรม
ICT บนพืน ฐานของการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ตามมาตรฐานสากล (ISIC) และสรุปให้ใช้นิยามของ ICT ในความหมายแคบ
นันคื
 อ ICT ประกอบด้วยกลุ่มอุตสาหกรรม 4 กลุ่ม อันได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรม
การผลิต (ICT Manufacturing) กลุ่มอุตสาหกรรมการค้า ICT (ICT Trade)
กลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (Telecommunication) และกลุ่มอุตสาหกรรม
บริการ (Computer Services) โดยไม่รวมกลุ่มอุตสาหกรรม Information
Content (อุ ตสาหกรรมสิงพิมพ์ (Publishing) และแพร่ ก ระจายเสีย ง
(Broadcasting)) แต่เนืองจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ประเทศไทย
ควรทบทวนและกําหนดนิยามอย่างเป็ นทางการให้หน่วยงานต่างๆ ทีเ กีย วข้อง
กับการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT เข้าใจตรงกัน ในอนาคตอันใกล้
[ทีม า : สรุปจาก “รายงานการศึกษากรอบแนวคิดในการวัดบทบาทของ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สารต่อระบบเศรษฐกิจไทย, ศูนย์
เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยความร่วมมือของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2548]

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สาร (ฉบับที  2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2551-2556

คําศัพท์
องค์การปกครองส่วนท้องถิน
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ความหมาย
องค์ก ารปกครองส่ ว นท้อ งถิน ประกอบด้ว ย องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
(อบจ.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) และการปกครองส่วน
ท้องถิน รูปแบบพิเศษได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ทัง นี อํานาจ
หน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เป็ นไปตาม พรบ. กําหนดแผนและ
ขัน ตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
[ทีม า: http://www.thailocaladmin.go.th/work/DLA_DOC/local.jsp]

Backbone

โครงข่ายการสือ สารทีเ ป็ นเส้นทางหลักสําหรับการรับส่งข้อมูลจํานวนมาก
ด้วยความเร็วสูง มีหน้าทีเ ชือมต่อโครงข่ายต่างพืน ที หรือโครงข่ายขนาดเล็ก
เข้าด้วยกัน
[ทีม า: สรุปจากการศึกษาแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยี ในเอกสารประกอบการ
จัดทําแผนแม่บทฯ ]

Broadband Network

โครงข่ายการสือ สารความเร็วสูง ทีส ามารถรับส่งข้อมูลจํานวนมากผ่านสือ ใช้
สาย เช่น เคเบิลใยแก้วนําแสง สายเคเบิลทีวี สายโทรศัพท์ (DSL) หรือสือ ไร้
สายเช่น 3G และ WiMAX
[ทีม า: สรุปจากการศึกษาแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยี ในเอกสารประกอบการ
จัดทําแผนแม่บทฯ ]

CIO / CEO

ผูบ้ ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: CIO)
เป็ นตําแหน่ งทีม อี ํานาจหน้าทีดูแลรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ สารในองค์กร ซึง หมายรวมถึงการดูแลเกีย วกับมาตรฐาน กฎเกณฑ์
โครงสร้าง งบประมาณ กระบวนการให้ความรู้ บุคลากรของหน่ วยงาน
สารสนเทศ โดย CIO เป็ นผู้ให้คําแนะนํ าแก่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
(Chief Executive Officer : CEO) เกีย วกับการพัฒนาและนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสารมาใช้ให้การบริหารองค์กรประสบความสําเร็จตาม
้
วิส ัย ทัศ น์ (Vision)
และเปาหมายรวมของหน่
ว ยงานทีกํ า หนดไว้

Convergence

การหลอมรวมของสือ ดิจทิ ลั ซึง คือความสามารถในการส่งข้อมูลแบบเดียวกัน
ออกไปในหลายๆ ช่องทาง ไม่วา่ จะเป็ นการแพร่ภาพกระจายเสียง
โทรคมนาคม หรือ อินเทอร์เน็ต
[ทีม า: http://www.tdri.or.th/reports/unpublished/telecom.pdf]
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Data standard

การจัดทําข้อมูลให้อยู่ในลักษณะรูปแบบกลาง (Neutral Format) เนือหาของ
มาตรฐานข้อมูลหลักๆ ได้แก่ ระบบอ้างอิง (Preference Systems) โครงสร้าง
ข้อมูล (Data Models) ซึงเกียวข้องกับเนือหาและคุณลักษณะของข้อมูล
รวมทัง วิธกี ารผลิต การจัดเก็บข้อมูล และการใช้ขอ้ มูล เป็ นต้น จะต้องมีการ
กําหนดคําศัพท์ (Data Dictionaries) และข้อมูลจะต้องมีคุณภาพข้อมูล (Data
Quality) และในด้านคําอธิบายข้อมูล (Metadata) ซึง เป็ นรายละเอียดบอกถึง
เนือหาคุณลักษณะของข้อมูล

Digital broadcasting

การแพร่ภาพกระจายเสียงระบบดิจทิ ลั ซึง ครอบคลุมถึงการพัฒนา
ปรับเปลีย นระบบโทรทัศน์อนาลอกดัง เดิมไปสูร่ ะบบดิจทิ ลั เช่น ระบบ
โทรทัศน์ภาคพืน ดิน โทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิลทีวี และการพัฒนาเทคโนโลยี
โทรทัศน์แบบใหม่ เช่นโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต และโทรทัศน์เคลือนที
[ทีม า: สรุปจากการศึกษาแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยี ในเอกสารประกอบการ
จัดทําแผนแม่บทฯ ]

Digital divide

ช่องว่างของสังคม หรือความเหลือมลําในสังคมทีเ กิดจากโอกาสในการเข้าถึ
สารสนเทศทีไ ม่เท่าเทียมกัน
[ทีม า: จากแผนแม่บทฯ ฉบับที  1]

Digital Opportunity Index (DOI) DOI เกิดขึน จากความคิดริเริม ของ International Telecommunication Union
(ITU) เพือนํามาใชัวดั การแพร่กระจายของ ICT และโอกาสในการทีป ระเทศจะ
สามารถใช้ประโยชน์จาก ICT เพือพัฒนาไปสู่สงั คมสารสนเทศ (Information
System) หรืออีกนัยหนึ ง ดัชนีนี ถูกนํ ามาใช้เป็ นเครืองมือในการติดตาม
ความก้าวหน้าของการลดช่องว่างทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (bridging the
digital divide) และเพือใช้ตดิ ตามผล (outcome) อันเนืองมาจากการประชุมสุด
ยอดเรืองสังคมสารสนเทศ (World Summit on Information Society: WSIS)
เนืองจาก DOI เน้นเรืองการแพร่กระจายโครงสร้างพืน ฐานสารสนเทศ ตัวชีว ดั
ที DOI นํ ามาใช้จงึ มีจํานวนไม่มากนักเพียง 11 ตัวชีวดั และสามารถจัด
รวมกลุ่มได้ 3 กลุ่ม คือ (1) การแพร่กระจายโครงสร้างพืน ฐานสารสนเทศและ
การสือสาร (2) โอกาสในการใช้ประโยชน์ โครงสร้างพืนฐานดังกล่าว โดย
ตัวชีว ัด กลุ่ มนี เน้ นไปราคาค่ าบริการเปรียบเทียบกับรายได้ข องประชากร
(affordability) และ (3) ความเข้มข้นของการใช้งานโครงสร้างพืน ฐานฯ
[ทีม า: World Information Society Report 2006]
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้ น อุบตั ภิ ยั และความปลอดภัยในชีวติ และ
ระบบเตือนภัยสาธารณะเพือปองกั
ทรัพย์สนิ ของประชาชน เช่น ระบบเตือนภัย สึนามิ แผ่นดินไหว นําท่วม
โคลนถล่ม ฯลฯ

e-Agriculture

การพัฒนาสังคมเกษตรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึง ในประเทศไทยได้เริม จาก
ภาครัฐทีใ ห้บริการข้อมูลความรู้ สาระประโยชน์และการบริการเบือ งต้นด้าน
การเกษตรกรรมแก่ผมู้ อี าชีพเกษตรกรผ่านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
[http://www.un-gaid.org/en/node/169
http://www.telecomjournal.net/index.php?option=com_content&task=view&id=
531&Itemed=42 ]

E-Government Readiness

การประเมินวัด ความพร้อมของรัฐบาลอิเล็ก ทรอนิ กส์ โดยการสํารวจของ
องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้รเิ ริม การสํารวจทางด้าน
ความพร้อมของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ขึน นับแต่ปี 2545 โดยวัตถุประสงค์ของ
การสํารวจ เพือ (i) ประเมินเปรียบเทียบความสามารถของประเทศสมาชิก
องค์การสหประชาชาติในการเปลีย นแปลงภาครัฐโดยการนํา ICT มาใช้เพือให้
บริการผ่านสือออนไลน์แก่ประชาชน (ii) เพือเป็ นเครืองมือในการ benchmark
ความก้าวหน้าในการให้บริการ e-Services ของภาครัฐอยู่เป็ นระยะๆ
e-Government Readiness
ประกอบด้ ว ยดัช นี ย่ อ ย 3
ด้ า น คื อ
(1) Web measure index ซึง ตัง อยู่บนพืน ฐานของ e-Government
Model ทีแ บ่งขัน ตอนของวิวฒ
ั นาการของการให้บริการทางออนไลน์
ของ e-Government เป็ น 5 ขัน ตอน
(2) Telecommunication infrastructure index ประกอบด้วย การ
แพร่กระจายโครงสร้างพืน ฐานสารสนเทศภายในประเทศ
ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ (ประจําทีแ ละ
โทรศัพท์เคลือนที) การแพร่กระจายของอินเทอร์เน็ต และ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband)
(3) Human capital index ซึง เน้นทีค วามสามารถของทรัพยากรมนุษย์
ภายในประเทศ เช่น ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ (literacy)
และจํานวนประชากรทีเ ข้าศึกษาต่อทัง ในระดับประถม มัธยม และ
อุดมศึกษา
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นอกจากนี ในการสํารวจระยะหลัง องค์การสหประชาชาติเริม ปรับแนวคิดจาก
e-Government เป็ น e-Governance โดยได้ขยายมิตใิ ห้ครอบคลุมถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการปกครอง/บริหารบ้านเมืองของประชาชน หรือ eParticipation ด้วย
[ทีม า: UN E-Government Survey 2008: from e-Government to Connected
Governance]

e-Governance

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สาร เพือสนับสนุนให้เกิดธรรมาภิบาล
ในการบริหารและบริการของภาครัฐ อันประกอบด้วยการมีสว่ นร่วม
(participatory) การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย (rule of law) ความโปร่งใส
(transparency) การสนองตอบต่อข้อเรียกร้อง (responsiveness) การยึดถือ
เสียงส่วนใหญ่ (consensus oriented) ความเสมอภาค (equity and
inclusiveness) การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (effectiveness and
efficiency) และความรับผิดชอบ (accountability)

Embedded system software

ั ว เพือ
ซอฟต์แวร์ทใี ช้กบั Embedded Systems หรือระบบสมองกลฝงตั
ควบคุมการทํางานของอุปกรณ์ ให้ทําหน้าทีใดหน้ าทีหนึงทีมคี วามจําเพาะ
โดยมีไมโครโพรเซสเซอร์หรือไมโครคอนโทรลเลอร์เ ป็ นหัวใจหลักในการ
ประมวลผลการทํ า งาน มัก พบอยู่ ใ นรู ป ของส่ว นควบคุ ม การทํา งานของ
้
อุปกรณ์ต่างๆ ทัวไป
 เช่น อุปกรณ์เครืองใช้ไฟฟาประจํ
าบ้าน เครืองจักรกล
ต่ า งๆ เครือ งมือ วัด ทางการแพทย์ โทรศัพ ท์มือ ถื อ เป็ น ต้ น Embedded
ั ว ซึงหมายถึง
system software เป็ นส่วนหนึงของ ระบบสมองกลฝงตั
ั วไว้ในอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ เพือใช้สาํ หรับควบคุม
ซอฟต์แวร์ซงึ นํ าไปฝงตั
การทํางานของอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ให้เป็ นไปตามต้องการ
[โครงการศึกษาศักยภาพตลาดซอฟต์แวร์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สํานักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ, 2551 ]

e-Readiness Ranking

e-Readiness ranking เป็ นรายงานการจัดอันดับขีดความสามารถในการใช้
ประโยชน์ของ ICT เพือการดําเนินธุรกิจ (e-Business) ของประเทศต่างๆ ทัว
โลก รายงานนีจดั ทําขึน เป็ นประจําทุกปี โดย Economist Intelligence Unit
การจัดอันดับขึน อยู่กบั คะแนนเฉลีย โดยรวมทีค าํ นวณจากตัวชีว ดั เชิงคุณภาพ
และปริมาณเกือบ 100 ตัว ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาซึง แบ่งได้เป็ น 6
กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีการให้นําหนักคะแนนต่างกันตามความสําคัญ ดังนี (1)
การเชือมต่อเครือข่ายและโครงสร้างพืน ฐานทางเทคโนโลยี (2)
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (3) สภาพแวดล้อมด้านสังคมและวัฒนธรรม (4)
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ภาพแวดล้อมทางกฎหมาย (5) นโยบายและวิสยั ทัศน์ของรัฐบาล (6) การ
ยอมรับและนําเทคโนโลยีมาใช้ของธุรกิจและผูบ้ ริโภค
[ทีม า: Economist Intelligence Unit ]

Finishing school

เป็ นการจัดการเรียนการสอน (ในรูปแบบการอบรม) ทีเ สริมหรือเพิม เติมจาก
การเรียนการสอนในระดับอาชีวะศึกษา/อุดมศึกษา เพือเสริมศักยภาพ/ทักษะ
ของผูจ้ บการศึกษาให้มคี วามรูใ้ นเชิงลึก (เฉพาะทาง) มากขึน
[ทีม า : http://en.wikipedia.org/wiki/Finishing_school_(India)]

Government Information
Network (GIN)

เครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ เป็ นเครือข่ายทีเ ชือมต่อเครือข่ายสารสนเทศ
หลากหลายรูปแบบ (multi-media) ของหน่วยงานภาครัฐตัง แต่ระดับ
กระทรวง ทบวง จนถึงระดับกรม เพือรองรับปริมาณข้อมูลข่าวสารของ
ภาครัฐในระบบงานของราชการและ/หรือการให้บริการประชาชนครอบคลุม
พืน ทีท วประเทศ
ั
โดยเป็ นเครือข่ายทีท นั สมัย มีประสิทธิภาพ มีความ
ปลอดภัย มันคง
 และเชือถือได้
[ทีม า : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สาร ปรากฏใน
http://203.113.25.35/gin/rationale.htm]

ICT architecture

ั
สถาปตยกรรมฐานโครงสร้
างเทคโนโลยีสารสนเทศ

ICT professional

บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สาร หมายถึงบุคลากรทีม ี
หน้าทีห ลัก (Job Description) เกีย วกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ สาร ซึง ประกอบด้วยบุคลากรหลายกลุ่ม เช่น บุคลากรด้านฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์ เน็ตเวิรค์ ความมันคงปลอดภั

ย (security) เป็ นต้น

Information Literacy

Information Literacy ยังไม่มกี ารบัญญัตศิ พั ท์ภาษาไทยอย่างเป็ นทางการ
และในอดีต ได้มีผู้แ ปลเป็ น ภาษาไทยไว้ต่ า งๆ กัน เช่ น การรู้ส ารสนเทศ
ความรูท้ างสารสนเทศ ทักษะการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ แต่สาระสําคัญ
คือการตระหนักถึงความสําคัญของการเข้าถึงและสามารถใช้ประโยชน์จาก
ั
สารสนเทศของปจเจกชนแต่
ล ะบุคคลในการดํารงชีวิตประจําวัน และการ
ประกอบอาชีพ ในขณะทีเ ริม เป็ นทีย อมรับกันอย่างกว้างขวางถึงบทบาทของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ในการจัดเก็บ ผลิต และแพร่กระจาย
สารสนเทศและความรูใ้ ห้เป็ นไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวางยิง ขึน
UNESCO ได้นิยาม Information Literacy ว่าหมายถึงความสามารถของ
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ความหมาย
ั
ปจเจกชนในการ
(1) ตะหนักถึงความต้องการสารสนเทศของตนเอง (2) รูถ้ งึ
วิธกี ารในการสืบค้นและแหล่งข้อมูลสารสนเทศทีต อ้ งการ รวมถึงต้องสามารถ
ประเมินคุณค่าของสารสนเทศทีส ามารถหามาได้ (3) รูจ้ กั วิธกี ารจัดเก็บและ
เรียกข้อมูลสารสนเทศมาใช้เมือต้องการ (4) สามารถใช้สารสนเทศดังกล่าวได้
อย่างมีประสิทธิผลและมีจริยธรรม (5) ประยุกต์ใช้สารสนเทศเพือสร้างและ
แพร่กระจายความรู้
นอกเหนือจากนิยามดังกล่าว UNESCO อยู่ระหว่างดําเนินการจัดทําดัชนีที
สามารถใช้ป ระเมิน Information Literacy โดยรวบรวมกลุ่ ม ตัว ชีว ัด
(indicators) ทีช่วยบ่งชีการมี Information Literacy โดยใช้ฐานของกลุ่ม
้
ตัวชีวดั จากแนวคิดและเปาหมายที
มีการตกลงกันในระดับนาชาติทีสําคัญ
อย่าง Education for All, Millennium Development Goals, World Summit
on the Information Society เป็ นพืน ฐานของการจัดกลุ่มตัวชีว ดั เบือ งต้น
โดยสามารถสรุปได้โดยสังเขปดังนี
(1) อุปทานของสารสนเทศทีมผี ่านสือต่างๆ ทัง สือสิง พิมพ์ เทคโนโลยี
แพร่ ภ าพกระจายเสี ย ง และเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ แ ละ
โทรคมนาคม เช่ น สัด ส่ว นของหนัง สือ พิม พ์ ช่ อ งโทรทัศ น์ หรือ
หนัง สือ พิม พ์อ อนไลน์ ต่ อ จํา นวนประชากร (ส่ว นใหญ่ วดั ทีต่ อ 1
ล้านคน) หรือสัดส่วนของสารสนเทศทีอ ยู่ในรูปของข่าวสาร ความรู้
โดยเฉพาะอย่ า งยิง ความรู้ท างด้ า นวิท ยาศาสตร์เ มือ เทีย บกับ
สารสนเทศทัง หมด
(2) การแพร่กระจายของสือในการเข้าถึงสารสนเทศ เช่น สัดส่วนของ
ครัว เรื อ นที ส ามารถเข้ า ถึ ง วิ ท ยุ โทรทัศ น์ คอมพิ ว เตอร์ และ
อินเทอร์เน็ต สัดส่วนของโรงเรียนทีเชือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เป็ นต้น
(3) การรับ/ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ เช่น จํานวนประชากร/ครัวเรือน
ทีอ ่านหนังสือพิมพ์ ทัง ทางสือ สิง พิมพ์และสือ รูปแบบอืนๆ อย่างอ่าน
หนังสือพิมพ์บนอินเทอร์เน็ต
(4) ทัก ษะพื น ฐานที สํ า คัญ และจํ า เป็ น ต่ อ การใช้ ส ารสนเทศ เช่ น
ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ (literacy rate) ทักษะในการ
ใช้ ICT ครูและการใช้ประโยชน์จาก ICT ในการเรียนการสอน
(5) กลุ่มตัวชีว ดั สําหรับทักษะของ Information Literacy ตามนิยามทัง
5 ประการ ซึง ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา
[ทีม า: UNESCO, Towards Information Literacy Indicators: Conceptual
Framework Paper]
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ความหมาย
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และระบบสารสนเทศ เพือไม่ให้ขอ้ มูลถูก
ขโมย นําไปใช้ เปิ ดเผย หรือ ทําลาย โดยไม่ไม่ได้รบั อนุ ญาต
[ทีม า: สรุปจาก wiki http://en.wikipedia.org/wiki/Information_security]

Information security standard

มาตรฐานความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ซึง ประกอบด้วยเรืองหลักๆ
เช่น การจัดการเรืองความปลอดภัย (Security Administration) การควบคุม
เรืองรหัสประจําตัว-สิทธิการใช้งาน (User ID and Authorization) การ
ควบคุมเรืองความปลอดภัยของศูนย์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่างๆ การควบคุม
เรืองระบบงาน การควบคุมเรืองเครือข่าย ไวรัส เป็ นต้น

Intelligent Transport System
(ITS)

ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ คือระบบด้านจราจรและขนส่งซึง เกิดจากการ
นํ าเอาเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศและการสือสารโทรคมนาคม มาช่วย
ปรับปรุง หรือเพิม ประสิท ธิภาพในด้านต่ างๆ ให้ดีขนึ เช่น ลดระยะเวลาที
สูญเสียไปในการเดินทาง ลดอุบตั ิเหตุ หรือ เพิมความสะดวกสบายในการ
เดินทาง เป็ นต้น
[ทีม า: http://wiki.nectec.or.th/its/Cluster/ITSBook]

Interoperability standard

แนวทางทีจ ะทําให้ขอ้ มูลในระบบ หรือคอมโพเนนท์ต่าง ๆ ของแต่ละ
หน่วยงานสามารถพูดคุยกันได้โดยระบบไม่จาํ เป็ นต้องมาจากทีเ ดียวกันหรือ
หน่วยงานเดียวกัน แต่ตอ้ งสามารถคุยกันได้ ติดต่อสือ สารกันได้ แลกเปลีย น
ข้อมูลกันได้

IT Industry Benchmarking

ดัชนีทศี กึ ษาเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมทีส่งผลต่อขีดความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมไอทีใน 64 ประเทศ ซึง เริม ทําขึน ในปี 2550 โดยThe
Economist Intelligence Unit (EIU) โดยแบ่งสภาพแวดล้อมทีส่งผลต่อ
ความสามารถในการแข่ ง ขัน ออกเป็ น 6 กลุ่ ม แต่ ล ะกลุ่ ม จะมีก ารให้นํ า
หนัก คะแนนต่ างกัน ตามความสําคัญ คือ (1) สภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ
(business
environment)
(2)
โครงสร้ า งพืน ฐานสารสนเทศ
(IT infrastructure) (3) ทุนทางด้านทรัพยากรมนุ ษย์ (human capital (4)
สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย (legal environment) (5) สภาพแวดล้อม
ทางด้านงานวิจยั และพัฒนา (R&D environment) (6) สภาพแวดล้อมที
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม IT
[ทีม า: EIU (2007), The means to compete: Benchmarking IT Industry
Competitiveness]
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ความหมาย
วงจรสือ สารสําหรับการเข้าถึงโครงข่ายระยะสุดท้ายทีส ามารถใช้เทคโนโลยี
สือ สารหลายประเภทเพือเชือมต่อโครงข่ายหลักกับผูใ้ ช้ปลายทาง ซึง ถือเป็ น
ส่วนทีย ากในการลงทุนทีส ดุ ของโครงข่ายเนืองจากต้องกระจายออกจาก
โครงข่ายหลักไปสูผ่ ใู้ ช้จาํ นวนมาก กล่าวคือ เป็ นช่วง “หนึงไมล์สดุ ท้าย” และ
“หนึงไมล์แรกของการสือ สาร”
[ทีม า: สรุปจากการศึกษาแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยี ในเอกสารประกอบการ
จัดทําแผนแม่บทฯ ]

National Spatial Data
Infrastructure (NSDI)

NSDI หรือโครงสร้างพืน ฐานด้านข้อมูลภูมสิ ารสนเทศระดับประเทศ หมายถึง
ระบบเครือข่าย Internet/Intranet ใช้ในการเผยแพร่ขอ้ มูลและข่าวสารด้านภูมิ
สารสนเทศ (Web Map Service) เพือวัตถุประสงค์การใช้ขอ้ มูลร่วมกันอย่าง
มีประสิทธิภาพ ระบบฯ ดังกล่าวประกอบด้วย ระบบเครือข่ายให้บริการข้อมูล
(Clearinghouse)
ฐานข้อ มู ล ภู มิส ารสนเทศพื น ฐาน (Fundamental
Geographic Data Set) ฐานข้อมูลคําอธิบายข้อมูล (Metadata) มาตรฐาน
(Standard) และความร่วมมือ (Partnership) ระหว่างหน่ วยงานต่างๆ การ
พัฒนาระบบฯ ไม่ใ ช่การสร้างฐานข้อ มูลส่วนกลาง แต่ เพือ การสร้างระบบ
เครือข่า ยเพือเชือ มโยงฐานข้อมูลของผู้ใ ห้ข้อมูล ต่ า งๆ ให้สามารถบริการ
ข้อมูลทีถ ูกต้อง ทันสมัย และตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้ โดยระบบฯ ได้มี
การพัฒนา ปรับปรุง และบํารุงดูแลรักษาโดยหน่ วยงานหลักของรัฐบาลและผู้
ให้ บ ริก ารข้อ มู ล เพือ ให้ ส ามารถใช้ ง านของระบบได้ ต ลอดเวลา และมี
ประสิทธิภาพ
[ทีม า: http://thaisdi.gistda.or.th/techFAQ.asp]

Networked Readiness Index
(NRI)

ดัช นี บ่ง ชีระดับความพร้อ มของการพัฒ นาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสาร และโอกาสในการใช้ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสารในการพัฒนาประเทศ ทีครอบคลุมทัง ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และ
ภาครัฐ ซึงจัดทําขึน โดย World Economic Forum และมีการรายงานใน
Global Information Technology Report เป็ นประจําทุกปี
ดัชนี NRI ประกอบด้วยดัชนีย่อย (sub-index) 3 กลุ่ม กล่าวคือ
ั ย พื น ฐาน ที ส่ ง ผลต่ อการ พั ฒ นา ICT
(1) สภาพแ วดล้ อ ม /ปจจั
ประกอบด้วย (i) สภาพแวดล้อมทางด้านการทําธุรกิจ/ตลาดของ
เช่น การมีนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรทีเพียงพอ กฏระเบียบของ
ภาครั ฐ และผลของมาตรการทางภาษี ต่ างๆ เป็ นต้ น (ii)
สภาพแวดล้อมทางด้านการเมืองการปกครอง และกฎเกณฑ์การ
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ความหมาย
กํ า กั บ ดู แ ลต่ า งๆ อาทิ การมี ก ฏหมายที เ กี ย วข้ อ งกั บ ICT
ประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมาย การคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทาง
ั
ปญญา
และ (iii) สภาพแวดล้อมทางด้านโครงสร้างพืนฐาน เช่น
้
ไฟฟา โทรศัพท์ เป็ นต้น
(2) ความพร้อมทางด้านเครือข่ายซึง รวมถึงความพร้อมของบุคลากรที
จะเป็ นผูใ้ ช้ประโยชน์จากเครือข่าย โดยในการวัดยังแบ่งเป็ นความ
พร้อมของประชาชนทัวไป
 (individual), ภาคธุรกิจ (business) และ
ภาครัฐ (government) โดยตัวอย่างตัวชีวดั (indicators) ทีนํามา
พิจารณาคือ (i) การเชือมต่อและการลงทุนในเครือข่าย เช่น การ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน การเชือมต่อคู่สายโทรศัพท์ของ
ครัวเรือน/สถานประกอบการ การจัดซือ จัดหาเทคโนโลยีของภาครัฐ
ั ยทีส ่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ เช่น คุณภาพของ
(ii) ปจจั
ระบบการศึกษาในประเทศ การลงทุนด้านการฝึกอบรมของบุคลากร
ในสถานประกอบการ และการให้ความสําคัญกับการสร้างและ
พัฒนาความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (iii) การใช้ดชั นีย่อย
อืนๆ มาประเมินวัด เช่น e-Government Readiness
(3) ความสามารถในการใช้ประโยชน์จาก ICT ของภาคประชาชน ภาค
ธุ ร กิจ และภาครัฐ โดยอาจจัด กลุ่ ม ชีว ัด ทีสํา คัญ ได้ด ัง นี คือ (i)
การแพร่ ก ระจายโครงสร้า งพืน ฐานเพือ ให้ค น/องค์ก รกลุ่ ม ต่ า งๆ
สามารถใช้ ป ระโยชน์ เช่ น การแพร่ ก ระจายของคอมพิว เตอร์
โทรศัพท์ (ประจําทีและเคลือนที) และอินเทอร์เน็ต ระดับการมีการ
ใช้ ICT ของภาครัฐ (ii) ความสามารถในการใช้ประโยชน์จาก ICT
เช่ น ความสามารถในการดู ด ซั บ เทคโนโลยี ข องภาคธุ ร กิ จ
ประสิท ธิผลของการใช้ ICT ในภาครัฐ (iii) ระดับของการใช้
ประโยชน์จาก ICT เช่น จํานวนบริการภาครัฐออนไลน์ การใช้
ประโยชน์ จ ากอิน เทอร์เ น็ ต ของภาคธุ ร กิจ และจํ า นวนข้อ มู ล ที
ไหลเวียนบนอินเทอร์เน็ต (Internet Traffic) เป็ นต้น
NRI มีความโดดเด่นทัง ในด้านของความสมบูรณ์ของตัวชีวดั ทีนํามา
พิจารณา และจํานวนของประเทศทีนํามาศึกษา โดยในปี ล่าสุด (20072008) มีถงึ 127 ประเทศ
[ทีม า: World Economic Forum, Global IT Report, Iรายละเอียดเพิม เติมที 
http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Information%20Technolo
gy%20Report/index.htm]

Open Source Software หรือ

หมายถึง ซอฟต์แ วร์ซึง ผู้พ ฒ
ั นาเปิ ดเผยต้นฉบับ ของความคิดทีเขียนเป็ น

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สาร (ฉบับที  2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2551-2556

คําศัพท์
ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

ผ-21

ความหมาย
โปรแกรม (source code) ให้แก่สาธารณชนทัวไป
 เพือํานวยความสะดวกให้
ผู้ใ ช้สามารถนํ าไปใช้งาน หรือศึกษาพัฒนาต่ อยอดซอฟต์แวร์นัน ต่ อไปได้
ภายใต้ส ญ
ั ญาอนุ ญ าตทีผู้พ ัฒ นากํ า หนดไว้ ส่ง ผลให้เ กิด การต่ อ ยอดการ
พัฒนาซอฟต์แวร์อย่างสร้างสรรค์สรร ภายใต้งบประมาณทีจ าํ กัด
[ทีม า สรุปความจาก http://www.stks.or.th]

Open standards

มาตรฐานเปิ ด คือ มาตรฐานทีมกี ระบวนการสร้างเปิ ดเผย โปร่งใส ไม่อยู่
ภายใต้การควบคุมหรือผูกขาดโดยผูห้ นึงผูใ้ ด หานํามาอ่านได้ทวไป
ั  และเป็ น
มาตรฐานทีผู้มีส่ ว นร่ ว มส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ก ารรับ รอง ทัง นี ไ ม่ จํ า เป็ น ต้ อ งเป็ น
มาตรฐานทีร ฐั บาลรับรอง นอกจากนัน มาตรฐานดังกล่าวต้องสามารถทํางาน
ได้อสิ ระบนระบบปฏิบตั ิการหลายระบบ และนํ ามาพัฒนาใช้งานโดยไม่ต้อง
เสีย ค่ าใบอนุ ญ าต หรือ มีค่ า ใช้จ่ า ยน้ อยมากหรือ สมเหตุ ผ ล ตัว อย่า งของ
เอกสารในรูปแบบ open standard เช่น HTML, PDF และ Open Document
[ทีม า: http://wiki.nectec.or.th/setec/PublicMeeting/FAQ_SETEC]

Practice school

หลักสูตรการศึกษา (ในระดับทีสูงกว่าปริญญาตรี) ทีมุ่งเน้ นการเรียนรู้บน
ั
พืน ฐานของการแก้ไ ขปญหาและการปฏิ
บ ัติง านจริง ในภาคอุ ต สาหกรรม
(intensive problem-based learning) มีต้นแบบมาจาก Practice School
ของ Massachusetts Institute of Technology: MIT ทีส ่งนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทเข้าไปปฏิบตั งิ านในโรงงานอุตสาหกรรมเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย
1 ภาคการศึกษา โดยนักศึกษาจะใช้โจทย์วจิ ยั ของสถานประกอบการ เป็ น
ั
หัวข้อในการทําวิจยั เพือแก้ปญหาในกระบวนการผลิ
ต และพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตให้แก่สถานประกอบการ โดยนักศึกษาจะทําวิจยั เต็มเวลาทีสถาน
ประกอบการ และมีอาจารย์ทปี รึกษาประจําทีโรงงาน และมีวศิ วกรวิจยั ของ
โรงงานเป็ นผูด้ แู ลกรอบการทํางานและนิเทศงานให้กบั นักศึกษา
[ทีม า : สรุปจาก “ข้อเสนอกลไกและมาตรการการขับเคลือ นการจัดการศึกษา
รูปแบบสหกิจศึกษาและทักษะวิศวกรรม, คณะอนุกรรมการพัฒนากําลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2549]

Precision agriculture

ระบบเกษตรความแม่นยําสูง ซึง จะสามารถช่วยเกษตรกรให้ควบคุมการผลิต
้
ให้บรรลุตามเปาหมายที
ก าํ หนด ไม่ว่าจะเป็ นการใช้ทรัพยากรให้เหมาะกับ
สภาพของพืน ทีเ กษตรกรรม หรือการดําเนินการทางการเกษตรอย่างถูกต้อง
และแม่นยํา เช่น การหว่านเมล็ดพืช การให้ป๋ ุย การปราบศัตรูพชื การรดนํา
การคัดเลือกผลผลิต การเก็บเกีย วผลผลิต ฯลฯ
[สรุปจาก http://nanotech.sc.mahidol.ac.th/i-sense/precision_farming.html ]
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แนวคิดทีส ง่ เสริมบทบาทของภาคเอกชนในการขับเคลือนการพัฒนาประเทศ
โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-เอกชน ในรูปแบบต่างๆ เช่น การ
ระดมทุนในการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของภาครัฐ
โดยให้เอกชนร่วมดําเนินการบริหารจัดการโครงการและจัดหาแหล่งเงินลงทุน
เองทัง หมด
ั บนั หลายๆ ประเทศได้ให้ความสําคัญกับการนําหลักการดังกล่าวมาใช้ใน
ปจจุ
การพัฒนาประเทศ ในส่วนของประเทศไทยก็ได้มกี ารจัดตัง
คณะกรรมการนโยบายความร่วมมือในการลงทุนระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน (PPP : Public Private Partnership Committee) เพือทําหน้าที
สําคัญในการ (1) พิจารณาคัดกรองโครงการสําคัญภาครัฐทีม ศี กั ยภาพและมี
ความเหมาะสมทีจ ะดําเนินโครงการในลักษณะความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชน (2) พิจารณาความพร้อมในการระดมทุนของโครงการลงทุน
สําคัญในภาครัฐโดยให้มคี วามสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนือง
(3) ขับเคลือนการจัดทําความร่วมมือในการลงทุนในโครงการสําคัญระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) (4) กํากับและติดตามความก้าวหน้าในการ
ดําเนินโครงการลงทุนทีส าํ คัญในภาครัฐ ทัง นี รวมทัง ยังมีการจัดตัง
สํานักงานว่าด้วยความร่วมมือในการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
ภายใต้สาํ นักงบประมาณ
[ทีม า: http://media.thaigov.go.th/pageconfig/viewcontent/
viewcontent1.asp?pageid=471&parent=468&directory=1779&pagename=
content2&contents=22496]

Single window/One-stop
service

หรือ “บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจากช่องทางเดียว” คือ การ
นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการภาครัฐกับประชาชนแบบ
เบ็ดเสร็จทีเ ดียว สําหรับให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐจากหลาย
หน่ วยงานได้จากเว็บท่าเว็บเดียว โดยแนวทางการจัดทําเว็บไซต์ตงั  อยู่บน
พืน ฐานของความต้องการในการทําธุรกรรมกับภาครัฐของประชาชน (citizen
centric) มากกว่าจัดทําเว็บไซต์ตามโครงสร้างองค์กรของภาครัฐ

Telehealth

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการแพทย์ เป็ นการให้คําปรึกษาด้าน
การแพทย์ ร ะยะไกล โดยผ่ า นระบบประชุ ม ทางไกล หรื อ ผ่ า นระบบ
โทรคมนาคมอืน ๆ และ/หรือ มีก ารส่ง ข้อ มูล อืน ๆ เช่น เวชระเบีย น ภาพ
เอ็กซ์เรย์ หรือเสียงการเต้นของหัวใจผ่านระบบจากผูข้ อรับการปรึกษา ไปยัง
ผูใ้ ห้การปรึกษาได้
[ทีม า: http://wiki.nectec.or.th/nectecpedia/index.php/
ECTI_Glossary#Tele-medicine ]
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การปฏิบตั งิ านร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์” (Interoperability) คือ ความสามารถ
ในการแลกเปลียนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ การปฏิบตั ิงานร่วมกันระหว่าง
ระบบไอซีทที แี ตกต่างกันได้อย่างอัตโนมัติ “แนวทางบูรณาการข้อมูลภาครัฐ
ด้วยการสร้างขีดความสามารถในการปฏิบตั งิ านร่วมระหว่างระบบ” (TH eGIF) คือ ชุดของข้อเสนอแนะ, แนวทางการพัฒนาระบบ, มาตรฐานกลางการ
กํ า หนดด้ า นชือ รายการข้อ มู ล , ข้อ กํ า หนดเอกสารอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ และ
มาตรฐานทางเทคนิค ทีก ําหนดเป็ นมาตรฐานกลางในการเชือมโยงระหว่าง
ระบบสารสนเทศทีม คี วามแตกต่างกัน
[ทีม า ร่าง แนวทางบูรณาการข้อมูลภาครัฐ ด้วยการสร้างขีดความสามารถในการ
ปฏิบตั งิ านร่วมระหว่างระบบ, กระทรวง ICT และสถาบันนวัตกรรมไอที
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]

Ubiquitous Society

สังคมทีผ คู้ นสามารถเข้าถึงเครือข่าย ICT ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ทใี ด และ
ใช้อุปกรณ์เชือมต่อประเภทใดก็ตาม
[ทีม า: สรุปจากข้อความในแผน และแนวคิดในแผน u-Japan]

USO

การบริการโทรคมนาคมพืน ฐานโดยทัวถึ
 งและบริการเพือสังคม (Universal
Service Obligation: USO) ซึง ดําเนินการโดยคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. เพือให้ทอ้ งถิน ทีอ ยู่หา่ งไกล ได้มโี อกาสใช้
บริการโทรคมนาคมอย่างเท่าเทียมและทัวถึ
 ง สร้างโอกาสทางการศึกษา การ
เข้าถึงบริการทางการแพทย์ การส่งเสริมวัฒนธรรม การส่งเสริมอาชีพ และ
การบรรเทาภัยพิบตั ติ ่าง ฯลฯ สําหรับกลุ่มคนด้อยโอกาส หรือผูท้ อี ยู่ห่างไกล
เมืองใหญ่
[ทีม า: เว็บไซต์สาํ นักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ]

Value Creation

การใช้ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศหรือการนํ าจุดแข็งของ
ประเทศทีมีอ ยู่ ต ามธรรมชาติ มาสร้ า งสรรค์ ผลิต สิน ค้า และบริก ารเพือ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคได้อย่างเหมาะสม ทําให้เกิดสินค้าและ
บริการทีม คี ุณค่า ยากต่อการลอกเลียนแบบ สามารถสร้างราคาให้สงู ได้ตาม
ความต้องการ เพราะไม่มใี ครสามารถมาแข่งขันได้
[ทีม า: สภาทีป รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปรากฏใน
http://www2.nesac.go.th/office/onesac_papers/papers_files/paper_16.php]

Value-Added

มูลค่าของผลิตภัณฑ์ทเี พิม ขึน ในแต่ละขัน ตอนการผลิตจนถึงการจัดจําหน่าย
โดยกระบวนการของ Value Added มักเป็ นการนําเทคโนโลยีของคนอืนมาใช้
ทําให้ผลิตสินค้าทีเ หมือนๆ กันกับของคนอืน ในทีส ดุ ก็จะเกิดการขายตัดราคา
กัน ทําให้ได้ผลกําไรลดลง
[ทีม า: สภาทีป รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปรากฏใน
http://www2.nesac.go.th/office/onesac_papers/papers_files/paper_16.php]
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เว็บไซต์ทที ุกคนเข้าถึงได้ เป็ นเว็บไซต์ทสี ามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารกับ
ทุ ก คนอย่ า งเท่ า เทีย มกัน โดยการออกแบบเว็บ ไซต์ และซอฟต์ แ วร์ จะ
ยืดหยุ่น สามารถตอบสนองความต้องการจําเป็ น ความชอบ และสถานการณ์
ของผู้ใ ช้ทีแตกต่ างกัน คํานึงถึงอุปสรรคในการรับรู้ข่าวสารทีต่างกัน เช่ น
ความพิการทางด้านการเห็น การได้ยนิ การเคลือนไหวส่วนใดส่วนหนึงของ
ร่างกายทีไ ม่สามารถทําได้ เป็ นต้น
[ทีม า: สรุปความจาก http://astec.nectec.or.th/thwcag/]

Web accessibility standard

แนวทางในการสร้างเว็บไซต์ ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้โดยผูใ้ ช้
ใดๆ โดยอุปกรณ์ใดๆ ไม่เว้นแม้แต่เว็บเบราว์เซอร์ และไม่มขี อ้ จํากัดด้าน
ความพิการทางร่างกาย เช่นความพิการในด้านการมองเห็นหรือด้านการได้
ยิน เว็บไซต์ทที ุกคนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ จะสังเกตได้จากสัญลักษณ์กาํ กับ
ทีส ว่ นท้ายของหน้าเว็บนัน ๆ ซึง เป็ นการแสดงให้ทราบว่าได้ผา่ นการ
ตรวจสอบความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลได้ ตามแนวทางมาตรฐานในการ
พัฒนาเว็บให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ทีเ รียกว่า Web Content Accessibility
Guideline 1.0 หรือ WCAG 1.0 ซึง เป็ นมาตรฐานขององค์กร World Wide
Web Consortium (W3C)
[ทีม า : http://th.wikipedia.org/wiki/Web_accessibility และ
http://www.rd.go.th/accessibility/32523.0.html]

Work at home

หมายถึงการทํางานทีผ ทู้ าํ งานมีความยืดหยุ่นในการเลือกสถานทีป ฏิบตั งิ าน
และช่วงเวลาในการทํางานได้ โดยในระหว่างการทํางานนัน ผูป้ ฏิบตั งิ าน
สามารถเชือมต่อ/ติดต่อกับหน่วยงานต้นสังกัดได้การใช้เครือข่ายเทคโนโลยี
ต่างๆ สําหรับคํานี มีศพั ท์ใกล้เคียงคําอืนๆ อีก ได้แก่ Telecommuting, ecommuting, e-work, Telework, Working at home (WAH), or Working
from home (WFH)
[ทีม า: สรุปความจาก http://en.wikipedia.org/wiki/Work_at_home]
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ดัชนีบ่งชีข ดี ความสามารถในการแข่งขันของประเทศทีเ ป็ นทีย อมรับกันทัวไป

ซึง จัดทําขึน โดย International Institute for Management Development
และมี ก ารเผยแพร่ เ ป็ นประจํ า ทุ ก ปี ดั ช นี นี เ น้ น วั ด และเปรี ย บเที ย บ
ความสามารถของประเทศต่ างๆ ในการการสร้างสภาพแวดล้อ มต่ างๆ ที
อํา นวยต่ อ การดํา เนิ นธุ ร กิจ ของภาคเอกชนและส่ง ผลต่ อ ศัก ยภาพในการ
ั ย หลัก อัน
แข่ ง ขัน ทางด้า นเศรษฐกิจ ของประเทศ โดยพิจ ารณาจากปจจั
ั ย ทางด้ า นสมรรถนะทางเศรษฐกิ จ (Economic
ประกอบด้ ว ย ปจจั
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ความหมาย
Performance) ด้านประสิทธิภาพภาครัฐ (Government Proficiency) ด้าน
ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (Business Proficiency) ด้านโครงสร้างพืน ฐาน
ั ยย่อยของการพัฒนา
(Infrastructure) ทัง นีการพัฒนาทางด้าน ICT เป็ นปจจั
ทางด้านโครงสร้างพืน ฐาน
[ทีม า: http://www.imd.ch/research/publications/wcy/index.cfm]
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ภาคผนวก 4 : ดัชนี ชีLวดั การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารทีสาํ คัญ
้
้
เปาหมายของแผนแม่
บท ICT โดยรวม และเปาหมายรายยุ
ทธศาสตร์ได้ระบุถงึ การยกระดับความพร้อม
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร โดยอ้างอิงถึงการจัดอันดับระหว่างประเทศของดัชนีชว7ี ดั การพัฒนา
้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 3 รายการ คือ Networked Readiness Rankings (เปาหมายรวม
)
้
้
e-Government Ranking (เปาหมายของยุ
ทธศาสตร์ที 4) และ e-Readiness Ranking (เปาหมายของยุ
ทธศาสตร์
ที 6) ซึงดัชนีชว7ี ดั แต่ละรายการมีวตั ถุประสงค์และรายละเอียดของตัวชีว7 ดั ทีนํามาพิจารณา ดังนี7
1. Networked Readiness Rankings / Network-Readiness Index
World Economic Forum (WEF) ได้รายงานความความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสาร (Information and Communication Technology: ICT) รวมทัง7 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดงั กล่าวในการ
พัฒนาประเทศ โดยสร้างดัชนี Network-Readiness Index (NRI) เป็ นตัวชีว7 ดั และมีการรายงาน ใน Global
Information Technology Report ทุกๆ ปี
NRI ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ดัชนีสภาวะแวดล้อมของประเทศ ดัชนีความพร้อมทางด้าน
เครือข่าย และดัชนีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดงั กล่าว ซึงแต่ละดัชนียงั ประกอบด้วยดัชนีย่อย ซึงมีองค์ประกอบ
ของตัวชีว7 ดั ดังรายละเอียดในแผนภาพที 1 และ ตารางที 1

ิ
แผนภาพที 1 กรอบแนวคดของ
Networked Readiness Index
ทีมา: World Competitiveness Yearbook

ตารางที 1 องค์ประกอบและตัวชีLวดั ใน Networked Readiness Index
Component/Sub-Index
I. Environment
1.1 Market Environment

Indicators
Availability of Scientists and engineers
Venture capital availability
Financial market sophistication
Technological readiness
State of cluster development
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Component/Sub-Index

Indicators
Quality of scientific research institutions
US utility patents
Tertiary enrollment
Burden of government regulation
extent and effect of taxation
time required to start a business
No. of procedures required to start a business
Intensity of local competition

1.2 Political and Regulatory Environment
Effectiveness of law making bodies
Laws relating to ICT
Judicial independence
Intellectual property protection
Efficiency of legal framework
Property Rights
Quality of competition in the ISP sector
1.3 Infrastructure Environment

Telephone lines
Secured Internet servers
Internet hosts
Electricity production

II. Readiness
2.1 Individual readiness
Quality of math and science education
Quality of the educational system
Quality of public schools
Internet access in schools
Buyer sophistication
Buyer dynamism
Residential telephone connection
Residential monthly telephone subscription
2.2 Business readiness
Extent of staff training
Local availability of specialized research and training services
Quality of management schools
Company spending on R&D
Business monthly telephone subscription
Local supplier quality
University/industry research collaboration
Scientific and technical journal articles
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Component/Sub-Index

Indicators

2.3 Government readiness
Government prioritization of ICT
Government procurement of advanced technology products
Importance of ICT to government vision of future
Government R&D subsidies
E-Participation index
E-government readiness Index
III. Usage
3.1 Individual usage
Cellular telephone
Telephone subscribers
Personal computers
telephone lines
television sets
DSL Internet subscribers
Cable modem Internet subscribers
Internet users
PC households Online
Internet bandwidth
3.2 Business usage
Prevalence of foreign technology licensing
Firm-level technology absorption
Capacity for innovation
Availability of new telephone lines
Availability of cellular phones
Extent of business Internet use
3.3 Government usage
Government success in ICT promotion
Availability of online services
ICT productivity
ICT pervasiveness
ทีมา: World Competitiveness Yearbook.
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2. e-Government Readiness1
องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้รเิ ริมการสํารวจทางด้านความพร้อมของรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ ขึน7 นับแต่ปี 2545 โดยวัตถุประสงค์ของการสํารวจ เพือ (i) ประเมินเปรียบเทียบความสามารถของ
ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติในการเปลียนแปลงภาครัฐโดยการนํ า ICT มาใช้เพือให้บริการผ่านสือ
ออนไลน์แก่ประชาชน (ii) เพือเป็ นเครืองมือในการ benchmark ความก้าวหน้าในการให้บริการ e-Services ของ
ภาครัฐอยู่เป็ นระยะๆ หรือกล่าวโดยสรุป คือ การสํารวจนี7 เน้นระบบบริการของภาครัฐทีมีการเชือมต่อกันระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ กันเป็ นเครือข่าย เพือทําให้สะดวกในการใช้บริการ ประชาชนไม่ต้องเดินทางไปหลายแหล่ง หรือ
หลายเว็บไซต์
ในการสํารวจเพือเปรียบเทียบความพร้อมด้าน e-Government ของ UN นัน7 ประกอบด้วยดัชนีย่อย 3
ด้าน คือ
• Web measure index ซึงตัง7 อยูบ่ นพืน7 ฐานของ e-Government Model ทีแบ่งขัน7 ตอนของ
วิวฒ
ั นาการของ e-Government ออกเป็ น 5 ขัน7 ตอน ดังแผนภาพที 2

ิ
แผนภาพที 2 ววัิ ฒนาการของการให้บรการทางสื
อออนไลน์ของ e-Government
ทีมา: UN E-Government Survey 2008: from e-Government to Connected Governance

• Telecommunication infrastructure index ประกอบด้วย การแพร่กระจายโครงสร้างพื7นฐาน
สารสนเทศภายในประเทศ ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ (ประจําทีและโทรศัพท์เคลือนที)
การแพร่กระจายของอินเทอร์เน็ต และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband)
• Human capital index ซึงเน้ น ทีความสามารถของทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ภ ายในประเทศ เช่ น
ความสามารถในการอ่ า นออกเขีย นได้ (literacy) และจํา นวนประชากรทีเข้า ศึก ษาต่ อ ทัง7 ใน
ระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา

1

UN E-Government Survey 2008: from e-Government to Connected Governance, สามารถเข้าถึงได้ที
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN028607.pdf
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3. e-Readiness Ranking2
e-Readiness ranking เป็ นรายงานการจัดอันดับขีดความสามารถในการใช้ประโยชน์ของ ICT เพือการ
ดําเนินธุรกิจ (e-Business) ของประเทศต่างๆ ทัวโลก รายงานนี7จดั ทําขึ7นเป็ นประจําทุกปี โดย Economist
Intelligence Unit การจัดอันดับขึน7 อยู่กบั คะแนนเฉลียโดยรวมทีคํานวณจากตัวชีว7 ดั เชิงคุณภาพและปริมาณเกือบ
100 ตัว ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาซึงแบ่งได้เป็ น 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีการให้น7ําหนักคะแนนต่างกันตา
ความสําคัญ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี7
1. การเชือมต่ อเครือ ข่า ยและโครงสร้า งพื7นฐานทางเทคโนโลยี (connectivity and technology
infrastructure) เป็ นการวัดระดับประสิทธิภาพการเชือมต่อเครือข่ายไร้สายและอินเทอร์เน็ตของภาคธุรกิจ
และประชาชนทัวไป โดยพิจารณาจากตัวชีว7 ดั เช่น การแพร่กระจายของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูง (broadband penetration) ความสามารถในการจ่ายได้ของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
(broadband affordability) และการแพร่กระจายของโทรศัพท์เคลือนที (mobile-phone penetration)
เป็ นต้น (สัดส่วนคะแนนร้อยละ 20)
2. สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (business environment) เป็ นการประเมินความน่ าดึงดูดทางการค้าและการ
ั ย
เป็ นแหล่งทีน่ าลงทุนทางด้านธุรกิจของแต่ละประเทศผ่านทางตัวชี7วดั จํานวนมาก ซึงครอบคลุมปจจั
ต่ างๆ อาทิ ความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ เสถียรภาพทางการเมือง ระบบการจัดเก็บภาษี และ
นโยบายการค้า เป็ นต้น (สัดส่วนคะแนนร้อยละ 20)
3. สภาพแวดล้อมด้านสังคมและวัฒนธรรม (social and cultural environment) เป็ นการวัดทัง7 การศึกษาขัน7
พืน7 ฐานและอัตราการรูห้ นังสือของประชาชนทัวไปในประเทศ รวมถึงทักษะด้านเทคโนโลยีของแรงงาน
ในประเทศ (สัดส่วนคะแนนร้อยละ 15)
4. สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย (legal environment) เป็ นเกณฑ์ทสะท้
ี อนโครงสร้างพื7นฐานทางด้าน
กฎหมายต่างๆ ทีเกียวข้องกับการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในการทําธุรกรรม ตัวชี7วดั ทีเกียวข้องในกลุ่มนี7
ได้แก่ ประสิทธิภาพของโครงสร้างกฏหมายพืน7 ฐาน (effectiveness of traditional legal framework) และ
กฏหมายทีครอบคลุมอินเทอร์เน็ต (laws covering the Internet) เป็ นต้น (สัดส่วนคะแนนร้อยละ 10)
5. นโยบายและวิสยั ทัศน์ของรัฐบาล (government policy and vision) เป็ นกลุ่มทีจัดทําขึน7 ใหม่ในปี 2007
เพือประเมินรัฐบาลในการกําหนดแนวทางด้านในใช้เทคโนโลยี เกณฑ์การพิจ ารณาในกลุ่มนี7 ได้แก่
สัดส่วนการใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารของรัฐบาลเมือเทียบกับ GDP (government
spend on ICT as a proportion of GDP (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านดิจทิ ลั (digital development
strategy) และ กลยุทธ์ดา้ นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-government strategy) เป็ นต้น (สัดส่วนคะแนน
ร้อยละ 15)
6. การยอมรับการใช้เทคโนโลยีของธุรกิจและผูบ้ ริโภค (consumer and business adoption) เป็ นการ
ประเมินระดับการใช้จ่ายของธุรกิจและผูบ้ ริโภคในการเข้าถึงบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระดับ
การใช้พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ เกณฑ์การพิจารณาในกลุ่มนี7 ได้แก่ การใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของผูบ้ ริโภคต่อประชากร 100 คน (consumer spending on ICT per capita) ระดับการพัฒนาของ
2

http://www.eiu.com/site_info.asp?info_name=eiu_2007_e_readiness_rankings&rf=0
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e-Business (e-Business development) และระดับของการค้าออนไลน์ (level of online-commerce)
เป็ นกลุ่มทีผู้จดั ทําให้ความสําคัญมากทีสุดเนืองจากเห็นว่าเป็ นตัวสะท้อนความสําเร็จของกลุ่มต่างๆ ที
กล่าวมาแล้วทัง7 หมดข้างต้น (สัดส่วนคะแนนร้อยละ 25)
EIU ได้รเริ
ิ มจัดอันดับ e-Readiness ranking มาตัง7 แต่ พ.ศ. 2544 (2001) และได้มกี ารปรับปรุงตัวชีว7 ดั
หลักเกณฑ์ทพิ
ี จารณา และนํ7าหนักทีให้แต่ละกลุ่มจะมีการอยู่ตลอดเวลาเพือให้สอดคล้องกับการเปลียนแปลงขอ
เทคโนโลยีสารสนเทศและสภาพแวดล้อม รวมถึงการเพิมจํานวนประเทศทีนํามาจัดอันดับทีละน้อย
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ภาคผนวก 5: รายนามคณะทํางาน
่
คณะทํางานจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร (ฉบับที 2) ของประเทศไทย
ิ าหรับการจัดทํากรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
พ.ศ. 2552 – 2556 และ แนวคดสํ
ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 ของประเทศไทย (ICT 2020 Conceptual Framework)
1. ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์

ทีปรึกษา

2. นายกฤษณพงศ์ กีรติกร

ทีปรึกษา

3. นายทวีศกั ดิ  กออนันตกูล

ทีปรึกษา

4. นายพันธ์ศกั ดิ  ศิรริ ชั ตพงษ์

ทีปรึกษา

5. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

ทีปรึกษา

6. นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

ทีปรึกษา

7. นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล

หัวหน้าโครงการ

8. นายมนู อรดีดลเชษฐ์

คณะทํางาน

9. นายดิเรก เจริญผล

คณะทํางาน

10. นายจํารัส สว่างสมุทร

คณะทํางาน

11. นายสุธี ผูเ้ จริญชนะชัย

คณะทํางาน

12. นายวิทยา ปิ นทอง

คณะทํางาน

13. นางสาวมารยาท สมุทรสาคร

คณะทํางาน

14. นายเสกสรรค์ ผุดผาด

คณะทํางาน

15. นางสาวกษิตธิ ร ภูภราดัย

คณะทํางาน

16. นางสิรนิ ทร ไชยศักดา

คณะทํางาน

17. นางสาวกษมา กองสมัคร

คณะทํางาน

18. นางสาวรัชนี สุนทรีรตั น์

คณะทํางาน

19. นางสาวปริญญา ชฏิลาลัย

ผูป้ ระสานงาน

20. นางสาววิภาภรณ์ บุตรเมฆ

ผูป้ ระสานงาน
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ิ
คณะทํางานจัดทําบทวเคราะห์
แนวโน้ มการเปลียนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
(Technology Trend) ทางด้าน Hardware
1. นายพันธ์ศกั ดิ 

ศิรริ ชั ตพงษ์

ทีปรึกษา

2. นางชฎามาศ

ธุวะเศรษฐกุล

ทีปรึกษา

3. นายสุธี

ผูเ้ จริญชนะชัย

ประธานคณะทํางาน

4. นายอดิสร

เตือนตรานนท์

รองประธานคณะทํางาน

5. นายชํานาญ

ั
ปญญาใส

ผูท้ าํ งาน

6. นายกมล

เอือ7 ชินกุล

ผูท้ าํ งาน

7. นายสัญญา

คล่องในวัย

ผูท้ าํ งาน

8. นางสาวกัลยา

อุดมวิทติ

ผูท้ าํ งาน

9. นางสาวกษิตธิ ร ภูภราดัย

ผูท้ าํ งาน

10. นางสาวรัชนี

เลขานุการ

สุนทรีรตั น์
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ิ
คณะทํางานจัดทําบทวเคราะห์
แนวโน้ มการเปลียนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
(Technology Trend) ทางด้าน Software and Application Services
1. นายมนู อรดีดลเชษฐ์

ทีปรึกษา

2. นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล

ทีปรึกษา

3. นายวิรชั ศรเลิศลํ7าวาณิช

ประธานคณะทํางาน

4. นางจุฬารัตน์ ตันประเสริฐ

รองประธาน

5. นายชัย วุฒวิ วิ ฒ
ั น์ชยั

ผูท้ าํ งาน

6. นายมารุต บูรณรัช

ผูท้ าํ งาน

7. นายปิ ยวุฒิ ศรีชยั กุล

ผูท้ าํ งาน

8. นายธีระ ภัทราพรนันท์

ผูท้ าํ งาน

9. นางสาวเพียงเพ็ญ บุตรกตัญู

ผูท้ าํ งาน

10. นางสาวกษิตธิ ร ภูภราดัย

ผูท้ าํ งาน

11. นายชุมพล ครุฑแก้ว

ผูท้ าํ งาน

12. นายวิศษิ ฎ์ วงศวิไล

ผูท้ าํ งาน

13. นางสาวฐิตพ
ิ นั ธ์ กิจเจริญทรัพย์

ผูท้ าํ งาน
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ิ
รายนามคณะทํางานจัดทําบทวเคราะห์
แนวโน้ มการเปลียนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
(Technology Trend) ทางด้าน Communications & Networks
1. นายทวีศกั ดิ  กออนันกูล

ทีปรึกษา

2. นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล

ทีปรึกษา

3. นายภาสกร ประถมบุตร

ประธานคณะทํางาน

4. นายเฉลิมพล ชาญศรีภญ
ิ โญ

รองประธานคณะทํางาน

5. นายเกียรติศกั ดิ  ศรีพมิ านวัฒน์

คณะทํางาน

6. นายกิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์

คณะทํางาน

7. นายกมล เขมะรังษี

คณะทํางาน

8. นายราชพร เขียนประสิทธิ 

คณะทํางาน

9. นางสาวกาญจนา วานิชกร

คณะทํางาน

10. นางสาวกษิตธิ ร ภูภราดัย

คณะทํางาน

11. นางสาวกษมา กองสมัคร

เลขานุการคณะทํางาน

ผ-35

่
รายนามคณะกรรมการกํากับการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร (ฉบับที 2)
ของประเทศไทย พ.ศ. 2552 - 2556

1. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สาร
(นายสือ ล้ออุทยั )
2. รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สาร
(นายธานีรตั น์ ศิรปิ ะชะนะ)
3. รองปลัดกระทรวงฯ
(นายอังสุมาล ศุนาลัย)
4. ผูต้ รวจราชการกระทรวงฯ
(นายวรพัฒน์ ทิวถนอม)
5. ทีป รึกษาด้านต่างประเทศ
(นางอัญชลาภรณ์ ศิรวิ รรณ)
6. ทีป รึกษาด้านการสือ สาร
7. นิตกิ ร 9 ชช.
(นายธนิต ประภาตนันท์)
8. ผูอ้ าํ นวยการสํานักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สาร
(นายอาจิน จิรชีพพัฒนา)
9. ผูอ้ าํ นวยการสํานักกิจการอวกาศแห่งชาติ
(นายไชยยันต์ พึง เกียรติไพโรจน์)
10. ผูอ้ าํ นวยการสํานักกิจการระหว่างประเทศ
(นางสาวอารีวรรณ ฮาวรังษี)
11. ผูอ้ าํ นวยการสํานักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วฒ
ั นา)
12. ผูอ้ าํ นวยการสํานักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สาร
(นายทรงพร โกมลสุรเดช)
13. ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริหารกลาง
(นายสมเกียรติ ศิรวิ ฒ
ั นโชค)
14. ผูอ้ าํ นวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สาร
(นางอาทิตยา สุธาธรรม)
15. ผูอ้ าํ นวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
(นางเมธินี เทพมณี)
16. ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มงานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
(นางสาวบงจรรย์ กาญจนศาสตร์)
17. ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มงานแผนงานและโครงการ
(นางภคกุล สุรฤทธิกุล)
18. นางสาวลักขณา รัตนวดี
19. นายอนุวตั ร ศรีไชโย
20. นางสาวสุชาดา อินลักษณะ
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Executive Summary
Second Thailand Information and Communication Technology (ICT) Master Plan (2009-2012)

I. Background
Thailand’s Information and Communication Technology (ICT) policy for 2001-2010 (IT 2010) places
a priority on the role of ICT in social and economic development by emphasizing the improvement of
the quality of life and society through developing a knowledge-based society. The policy provided
the framework for developing the First ICT Master Plan (2002-2006) which was approved by the
Cabinet on 25 September 2002 for adoption by all ministries, departments and state enterprises as
the guideline for developing or adapting their ICT master plans in order to ensure consistency. On
11 September 2007, the Cabinet called for an extension of the First ICT Master Plan until 2008. The
ICT Ministry, in collaboration with the National Electronics and Computer Technology Center
(NECTEC), accelerated the development of the Second ICT Master Plan for 2009-2012.
The Second ICT Master Plan carries forward policies from the IT 2010 policy framework and the
First ICT Master Plan. At the same time, it puts in place new policies and sharpens the focus on
certain key areas, in response to technological, economic and social changes that have presented
both opportunities and challenges to Thailand. It addresses existing weaknesses and builds up on
existing strengths, so that Thailand can maximize benefits from ICT in social and economic
development in the most efficient and effective manner, in order to achieve the development goals
laid out in the National Economic and Social Development Plan.
II. Thailand’s ICT development context
2.1 Economic and social development direction in the Tenth Five-Year Plan
The Tenth National Economic and Social Development Plan (2007-2011) is the primary plan
directing social and economic development in Thailand. The underlying philosophies which have
been applied to the Plan are the Sufficiency Economy principle and the human-centric approach to
development. The vision of the Plan is to create a “Green and Happiness Society, where Thai
people have both morality and knowledge and are abreast of global developments; families are
close-knit; communities are strong; society is peaceful; the economy is of high-quality, stable and
just; and the environment is sustainable. This society should be managed under the system of good
governance, as a democracy with the king as the head of state and as a dignified member of the
world community.” There are five strategies for the achievement of the Plan’s goals, as follows:
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1. Improving the quality of life of Thai people and society through the development of a
knowledge-based society, so that people will be in good shape both spiritually and
physically, have good balance, are able to grasp religious principles, have both morality and
knowledge, have right livelihood and enjoy stability in life.
2. Strengthening communities and society as a stable base for the country, so that
communities are peaceful and free from poverty.
3. Adjusting the structure of the economy to be more balanced and sustainable, so that the
economy will be robust, by building an economy that has more balance, stability and
economic justice.
4. Ensuring biodiversity, a stable natural resource base and environmental quality, in order to
safeguard the natural resources, conserve environmental quality and lay the foundation for
the adjustment of the economic structure to develop biodiversity.
5. Reinforcing governance of the country by improving governance in all sectors, including
democratic knowledge.
The Plan refers to reinforcing and promoting ICT in various aspects, for instance, developing ICT
infrastructure in order to support economic sector restructuring, the use of ICT to access education
resources for life-long learning, and ICT for the development of government services and
administration in the form of e-Government.
In addition to the National Economic and Social Development Plan, there are also other national
policies and plans that have been developed by other agencies to move Thailand towards a
knowledge-based society and economy. These policies and plans, although differing in emphases in
accordance with the different responsibilities and purposes of each agency, nonetheless share the
same direction. They also refer quite clearly to the role of ICT in development, with common policies
as follows:
• Human resource development, as people are the foundation for national development.
• Economic and industrial development, emphasizing strategic industries (agriculture,
manufacturing and services).
• Social and community development that allows for participatory approaches to local
development and management, including the revival and transmission of Thai cultural
diversity, such as way of life, customs, values and local wisdom.
• Building of a stable natural resource base, by focusing on addressing environmental
problems, including natural disaster warning.
• Improvement of governance, by emphasizing transparency in the public and private sector
and allowing the people to participate in the social and economic development process.
• Infrastructure development and the establishment of specialized agencies and institutions to
mobilize development.
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2.2 The policy framework of IT 2010 and the First ICT Master Plan
The Second ICT Master Plan was developed under the framework set by ICT policy for 2001-2010
(IT 2010) which was approved by the Cabinet on 19 March 2002. The policy framework of IT 2010
set the following targets:
1. Build capacity in using technology as a tool for national development in order to leverage
Thailand’s status as a “potential leader” country, as measured against the United Nations
Development Programme “Technology Achievement Index”.
2. Increase the percentage of knowledge workers to account for 30 percent of the labor force.
3. Develop the Thai economy by increasing the value of knowledge-based industries to
account for 50 percent of GDP.
In order to achieve these targets, the IT 2010 policy framework has established five strategies for
the concurrent development of the country and a knowledge-based society, namely: e-Industry, eCommerce, e-Government, e-Education and e-Society. The underlying connections and common
factors of the five strategies are innovation, knowledge, research and development, science and
technology, and the development of human resources and basic telecommunication infrastructure. If
these five strategies are followed and the underlying factors are also strengthened, then the resulting
development will be sustainable.
The IT 2010 policy framework has been transformed into a strategic plan, namely the First ICT
Master Plan (2002-2006), which has clearly set forth a vision, missions, objectives, strategies,
workplans and activities, with the key goals as follows:
1. Development and upgrade of the economy by using ICT;
2. Enhancement of the competitiveness of the ICT industry;
3. Development of human resources by increasing the application of ICT in education and
training;
4. Strengthening of rural communities for sustainable development.
In order to achieve these ICT development goals, the First ICT Master Plan has devised seven key
strategies, namely: 1) development of the ICT industry into a regional leader; 2) utilization of ICT to
enhance the quality of life and society; 3) reform and enhancement of capacity for ICT research and
development; 4) reinforcement of social capacity for future competition; 5) development of
entrepreneurial capacity for future competition; 6) utilization of ICT in small and medium enterprises;
and 7) utilization of ICT in government administration and services.
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The Second ICT Master Plan has been developed with consideration for ensuring policy continuity
within the framework of IT 2010, while rapidly addressing weaknesses that have hampered the
comprehensive achievement of the goals of the First ICT Master Plan.
2.3 The status of ICT development in Thailand
In the global context, the development of ICT in Thailand can be considered average, when
measured against worldwide indices such as the “Networked Readiness Ranking” and “e-Readiness
Ranking” indices. However, when Thailand is compared to other countries in Asia, especially with
neighboring countries such as Singapore and Malaysia, it turns out that they are more developed
than Thailand in all the indices.
The main factor holding back the development of ICT in Thailand in all indices is the readiness of
the information and communication infrastructure, which is still insufficient and has limited coverage.
This constrains the development and use of ICT, which is still inefficient and ineffective, in building
up knowledge, developing enterprises and serving the government. Thus, the development of ICT
infrastructure is an important issue that the Second ICT Master Plan must resolve.
This analysis is consistent with the SWOT analysis carried out concerning the development of ICT
within the five-year timeframe of the Master Plan. In terms of infrastructure, Thailand has developed
the backbone network that has a higher transmission capacity and rate, which can meet the
increasing user demand for information. However, the problem of digital divide still affects people in
the provinces and remote areas, and those who are disadvantaged such as the people with
disabilities. Thus, the network needs to be expanded in both geographic coverage and quality in
order to be more effective, particularly in order to ensure last mile access.
Constant technological development, including technological convergence among computer
technology, communication technology and broadcasting technology provides Thailand with more
choices. Thailand can take advantage of these advances in order to improve the effectiveness of the
existing infrastructure and, at the same time, reduce the digital divide in the provinces or remote
areas, by using technology with higher transmission effectiveness that is available at lower prices.
In terms of ICT human resources, there has been a continuous expansion alongside the expansion
of ICT usage. Presently, Thailand has a growing skilled labor force both in the public and private
sector. Graduates in related fields at the tertiary and vocational level are also increasing.
Nonetheless, there is still a major shortage of ICT human resources, both in terms of quantity as
well as quality, particularly highly-skilled personnel and specialized personnel in various sub-sectors.
Although the ICT HRD situation is still regarded as a weakness, nevertheless, Thai ICT human
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resources are considered to have high potential in software production, animation and various forms
of digital entertainment media.
For the general public, the usage of ICT is still low and limited in coverage. The majority of the Thai
public access information through traditional media (such as television and radio), more so than
through computer technology. The group of ICT users is smaller than other groups, such as those
in remote areas, the disabled persons and the elderly. In addition, the general public uses ICT in
inappropriate ways, such as 1) prevalent use of ICT for entertainment (more than for educational
purposes, commercial transactions or government transactions), 2) the inflow of foreign cultures and
inappropriate content, and 3) the rise in computer crime. Thus, in planning the development of ICT
in the future, this variable should also be considered.
In terms of the public sector, most government units still lack personnel who are knowledgeable
about ICT and the applications of ICT in order to improve the effectiveness in undertaking work.
Even though all government units have a Chief Information Officer (CIO), however, most CIOs still
lack knowledge, understanding and skills in technology. Furthermore, government units also face a
lack of ICT personnel, due to the lower benefits and incentives.
In terms of management, there are many government agencies and state enterprises which are
responsible for directing, handling and promoting ICT development, such as the Ministry of
Information and Communications Technology (and agencies under its umbrella), the National
Telecommunication Commission (NTC) and the National Electronics and Computer Technology
Center (NECTEC). Nonetheless, the SWOT analysis shows that there are many areas of concern
regarding ICT management in general. The role and responsibilities of these agencies still overlap,
resulting in overlapping activities that are not well integrated. Furthermore, the agencies are not
well-coordinated. In addition, the management of ICT programs still lacks effectiveness, since
activities are undertaken in an uncoordinated manner, often in different directions. A clear
coordinating mechanism is still lacking in the implementation of policies. ICT workplans are also not
integrated and budget allocations are not coordinated. An important problem and obstacle is the lack
of an agency responsible for ensuring that activities are undertaken in accordance with the ICT
Master Plan. An effective monitoring and evaluation system for this is still lacking.
In summary, the SWOT analysis by stakeholders of ICT development in Thailand shows that
Thailand’s ICT development and usage has continuously increased. Its strengths include a clear
promotion policy, increased number of ICT personnel, and expansion of the backbone network.
There are also positive opportunities arising from external factors, such as the future expansion of
the market and technological convergence that have led to new services, which in turn has
diversified consumer choices and increased opportunities for e-commerce. The areas which require
further attention are the many weaknesses that still remain. The most urgent issues that should
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be addressed in the timeframe of the Second Master Plan are the development of human
resources, both in terms of quantity as well as quality, along with the improvement of national
ICT governance whose effectiveness must be enhanced. Otherwise, these will become obstacles
for the development of other activities, since these two issues are fundamental factors for
development.
III. Summary of the key principles of the Second ICT Master Plan
1. The Master Plan aims for the development of a knowledge-based society, which is
consistent with the development objectives set forth in the National Economic and
Social Development Plan, which is the key national development framework.
2. The Master Plan seeks to ensure continuity within the policy framework of IT 2010 and
the First ICT Master Plan by continuing to emphasize the development and application
of ICT for e-Commerce and e-Industry (fifth and sixth strategies), e-Education and eSociety (first and third strategies), and e-Government for the promotion of good
governance in government administration and services (fourth strategy). In addition, it
also places a priority on carrying forward activities in the First Master Plan that have
not achieved their targets, in order to demonstrate rapid progress.
3. The Master Plan emphasizes addressing two current weaknesses as a first priority,
namely: 1) developing people who are smart and information literate (see the following
section for definitions) and 2) managing ICT at the national level in accordance with the
principles of good governance. In addition, it also places a priority on accelerating the
development of the high-speech network with universal access and reasonable prices.
This is considered key infrastructure for the development of the knowledge economy
and society that is dependent on ICT as a driver, and is an area in which Thailand still
lags behind many other countries.
4. The Master Plan provides practical guidelines consistent with the sufficiency economy
philosophy that aims for development which is balanced with internal strengthening,
through:
i. Developing people so they will have the capacity to develop the products that
they consume. Strengthening domestic industries by promoting research and
development and supporting businesses so they can be self-sufficient in the
long term.
ii. Taking into consideration the existing resources and their judicious use.
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5. The Master Plan prioritizes development and use of ICT in order to strengthen the
competitive advantage of the economic sector in which Thailand has potential, while
building on its’ uniqueness of local wisdom, Thai culture and Thai identity. In particular,
these sectors include agriculture, tourism and health services.
IV. Vision, Mission, Objectives and Goals
4.1 Vision
“Driving toward Smart Thailand through ICT”

“Smart Thailand” refers to a society that develops and uses ICT in a smart manner and adheres to
the principles of the sufficiency economy philosophy. People at all levels of society should be smart
and information literate. This leads to benefits for themselves and society as a whole. ICT should
be managed with smart governance in order to support the development of a knowledge- and
innovation-based society and economy that are sustainable and stable.

4.2 Mission
1. Develop a labor force of adequate quality and quantity, including ICT professionals and
personnel in other fields, at all levels, that are knowledgeable, skilled in the efficient use of
technology and information literate, in order to develop Thailand into a knowledge- and
innovation-based society and economy that are sustainable and stable.
2. Develop a high-speed ICT network with universal access, quality service and reasonable
prices, in order to provide the main information infrastructure which all sectors can use in
accessing information and building capacity, and which the business and industrial sectors
can use in adding value to the nation’s economy.
3. Develop good ICT governance, with proper mechanisms, regulations, management
structure and monitoring system in place. This will allow for integrated development that is
unified, efficient and participatory in order to support smart governance that is consistent
with the goals of the National Economic and Social Development Plan.
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4.3 Objectives
1. To develop ICT professionals of adequate quantity and quality to meet market demand and
personnel in other fields, at all levels, that are knowledgeable, skilled in the efficient use of
technology, and information literate, in order to develop Thailand into a knowledge- and
innovation-based society and economy that are sustainable and stable.
2. To develop good ICT governance using the sufficiency economy philosophy. It should
emphasize independence, integration, judicious use of resources and participation by all
stakeholders, in order to ensure that benefits from development will reach all stakeholders
equitably, through using public-private partnerships as appropriate.
3. To support economic sector restructuring for value creation of goods and services on the
basis of knowledge and innovation by using ICT.
4. To strengthen communities and individuals to access and use information in household and
community activities, including seeking knowledge, building wisdom, participating in politics,
governance and everyday life, in order to lead to self-sufficiency and poverty alleviation,
especially among the disadvantaged, the disabled persons and the elderly.
5. To build the capacity of ICT businesses and industries by emphasizing on increased
domestic value-added, research and development and the use of local wisdom, Thai culture
and Thai identity, in order to develop Thailand into a knowledge- and innovation-based
society and economy that are sustainable and stable.
4.4 Goals
1. Ensure that at least 50 percent of the population will have the knowledge and capacity to
access, create and use information in an information-literate way in order to benefit
education, work and everyday life.
2. Raise the ICT readiness ranking of the country by 15 places in the Networked Readiness
Rankings by 2013.
3. Enhance the role and importance of the ICT industry in the national economy, by increasing
its share of GDP to at least 20 percent by 2013.
V. ICT development strategy
In order to achieve the objectives and goals in developing ICT under the conditions which are the
strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT)of ICT development in Thailand, this
Master Plan has issued six main strategies. The public and private sectors should collaborate in
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implementing the strategies in 2009-2012. The aim is to use ICT in building the nation’s capacity to
become self-sufficient and globally competitive, and for developing a knowledge-based society and
economy that will lead to better quality of life of the population as a whole. The six strategies are as
follows:
Strategy 1: Develop ICT professionals and general human resources who are information
literate
The aim of this strategy is to accelerate the development of the labor force of adequate quantity and
quality to support the development of Thailand into a knowledge- and innovation-based society. Both
ICT professionals as well as personnel in other fields, along with youth, the disadvantaged, the
disabled persons and citizens at all levels should have the knowledge and skills to be information
literate. This will lead to benefits at the individual level and for society as a whole. There are three
key measures under this strategy as follows:
1.

The development of ICT professionals

1.1 Produce tertiary and vocational graduates who have the necessary skills and qualities to meet
the demand of the industrial sector. This requires ICT academics to develop their knowledge
continuously and undertake research and development in advanced ICT. There should be a
mechanism for academics to work closely with business and industry counterparts in order to better
understand the needs of the industrial sector. Teaching/learning methodologies at the bachelor’s and
master’s levels should be improved in order to focus on practical applications in the industrial sector.
Open source software should be promoted as a tool in teaching and learning. Research should be
built up to promote a new generation of developers. Thailand is still lacking ICT personnel with
advanced skills. In order to increase both quantity and quality in this area, universities or institutions
specialized in ICT should be established, either through setting up new universities or upgrading
existing ones. Graduates from other fields should be given the opportunity to study further in order to
become trained ICT professionals.
1.2 ICT professionals working in the industrial sector should be further developed to have improved
knowledge, skills and potential. Incentives need to be created for getting training and internationallyrecognized professional certification. A mechanism should be established for technology and knowledge
transfer to Thai businesses from multinational companies that take part in government ICT projects. This
will provide an incentive for businesses to invest in the development of ICT professionals.
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2. Development of personnel in other fields and the general public
2.1 ICT should be used as a tool for teaching and learning in education at all levels, with a priority
emphasis on basic education. The upgrade in ICT skills of teachers should be undertaken in
conjunction with curriculum reform to improve skills in thinking, analyzing and problem-solving by
using ICT as a tool. At the same time, the ethics of using ICT should also be taught as part of the
required curriculum at all levels. Electronic teaching materials should be developed, knowledge
resource repositories in schools should be established, and online communities of students should
be promoted as a platform for knowledge exchange and self-expression. In the promotion of various
education activities, public-private partnerships should be encouraged and monitoring should be
carried out at regular intervals.
2.2 ICT education outside the formal education system should be developed in order to promote
life-long learning. Community ICT centers should be set up that provide a range of electronic media,
training for users, access to sources of central and local knowledge as well as information that will
benefit livelihoods and everyday life. Databases and applications that are user-friendly and
searchable, either through a computer or mobile phone, should be developed to assist in improving
livelihoods and everyday life.
2.3 ICT skills should be developed among labor forces in the workplace, in order to apply ICT for
improving efficiency and effectiveness. Incentives should be given to workplaces to invest in ICT
knowledge and skills development, either through conventional training or an e-Learning.
2.4 ICT education should be developed for the disadvantaged, the persons with disabilities and the
elderly. ICT hardware, software, assistive technologies, educational materials and digital content
should be produced and disseminated for different disadvantaged groups. Different measures should
be put in place to provide opportunities for the disadvantaged to access information in an equitable
manner. This includes research and development of necessary assistive technologies for persons
with disabilities and ICT training for the elderly.
2.5 ICT knowledge and skills should be developed for public sector employees. ICT knowledge and
skill standards should be established for public sector employees at all levels. Public sector
employees should be trained to have the knowledge, capacity and skills that are in line with the
standards at their level. A specialized ICT training center for public sector employees should be
established. Incentives, compensation and opportunities for advancement of ICT personnel in the
public sector should also be developed.
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3. Other support measures for overall human development
This includes the development of a database of the national ICT workforce to be used in human
resource planning; promotion of associations, clubs and networks that promote the use of ICT in a
creative and beneficial way; and translation of foreign language books into Thai for dissemination
through various channels.
Strategy 2: Improvement of National ICT governance
This strategy aims to improve mechanisms and processes of ICT management and monitoring to
achieve good governance by giving priority to ensuring operational independence, efficient use of
resources and participation from all sectors.
There are four key measures under this strategy as follows:
1. Improve the national ICT management structure
A few agencies responsible for various aspects of ICT development should be put in place or
strengthen. These include: a central agency in the ICT Ministry that is responsible to drive the
national ICT agenda, including promoting and monitoring the implementation of the Master Plan, the
agency to drive the implementation and enforcement of the e-Transaction Act BE 2001 and 2008,
and support the e-Transaction Commission, the agency/unit responsible for cyber security.. A
mechanism should be developed for working in a collaborative and integrated manner among
government agencies that are involved with national ICT development. An ICT Council should be
established to serve as the representative of the private sector to assist in mobilizing public-private
partnerships to advance the national ICT agenda.
2. Improve the process of proposing and allocating budgets related to ICT by the public sector.
This will ensure budget usage that is worthwhile and efficient, non-duplicating and consistent with
the directives in the ICT Masterplan.
3. Develop or improve related laws and regulations and their enforcement mechanisms in order
facilitate the use of ICT and the conduct of e-Commerce/e-transaction.
This includes improving the rules and regulations concerning ICT procurement in the public sector to
be more effective and result-oriented, by putting more emphasis on the desired results and quality
rather than considering only price. Furthermore, government agencies should be allowed to hire ICT
architects, software designers, or other specialized consultants to help in the various phases of ICT
procurement process.
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4. Improve the national ICT development indicator database system.
This will support the monitoring and evaluation of national ICT development and the implementation
of the ICT Master Plan.
Strategy 3: Develop ICT infrastructure
This strategy aims to develop and manage ICT infrastructure in order to provide universal access to
businesses and citizens around the country, including the disadvantaged and people with disabilities.
It will encourage businesses to put in place infrastructure that can keep up with technological
evolution, in order to meet increasing consumer demand. The infrastructure should support
multimedia services, e-Commerce and other services that are useful for modern lifestyles in a
knowledge-based society. At the same time, this strategy also focuses on reducing the digital divide
which will then lead to a peaceful and happy society where people enjoy a better quality of life.
There are four key measures under this strategy as follows:

1. Expand the types of services, expand service coverage areas and improve the efficiency of the
communication network
This should be undertaken under the principle of fair and open competition and should yield practical
results. Both domestic and foreign investment should be encouraged. Thai businesses should be
supported, especially for local businesses to provide last mile access. In accordance with the
sufficiency economy theory, expanding ICT infrastructure should follow the principle of focusing first
on provincial centers and Muang districts around the country, before expanding to the other areas in
due time.
2. Accelerate the achievement of information security
Information security should be ensured for government agencies and agencies involved with the
nation’s critical infrastructure. Knowledge and awareness about the dangers and impacts that may
occur should be developed in order to devise protection measures and appropriate solutions.
3. Develop ICT infrastructure to upgrade education and life-long learning
Incentives should be developed for businesses to develop ICT infrastructure for education. ICT
budgets should be allocated to schools, covering equipment cost, service fees and funds for training
staff. In terms of non-formal education and life-long learning, ICT infrastructure should be provided
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that is suitable for each facility, such as local libraries and community information centers, in order to
provide electronic services and promote education for other groups in the community. At the same
time, local content should be developed that will be useful for community education, work, well-being
and public health.
4. Develop ICT infrastructure for key social sectors responsible for public safety and quality of life
of the citizen
The government, in cooperation with the Telecommunications and Broadcasting Regulatory Agency,
are to provide telecommunication resources and ICT networks to serve the key social service
sectors, including public health, monitoring, disaster warning and post-disaster management.
Appropriate ICT budget will be allocated to agencies responsible for these activities, such as
hospitals and clinics in rural areas around the country, national disaster management center.
5. Increase the efficiency of telecommunication and ICT network resource management
A database of national telecommunication networks should be developed in order to identify areas
that are underserved. Technological progress and trends should be studied and analyzed regularly
and in a continuous manner in order to compare various technology alternatives in order to be able
to respond to the impacts that may have been caused by technological developments. Examples are
the study on appropriate transition mechanism in response to the switch from analog to digital
broadcasting and frequency reallocation to proper ICT services to reduce the digital divide, the
impact of technological convergence, or the development of consumer protection policy related to
telecommunication and ICT services in line with global standards.
Strategy 4: e-Governance
Government agencies should use ICT to improve governance in administration and services. A
citizen-centric approach should be adopted to provide services in an efficient, effective, transparent
and fair manner. Participation from all relevant sectors should be encouraged.
1. Strengthen central agencies responsible for setting the framework and standards needed for
developing electronic government services in an integrated manner
A central agency should be in charge of designing the Government ICT Architecture, devising a
policy framework for information and information-sharing, and setting needed ICT standards in line
with global standards. This will allow all government agencies to link and exchange information in a
united and efficient manner. The establishment of a Civilian Map Department, as per the Act
Amending Ministry, Sub-Ministry and Department, B.E. 2545, should be accelerated and completed
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by 2552, in order to take charge in the development and management of the National Spatial Data
Infrastructure (NSDI), so that spatial data can be integrated and shared among agencies as quickly
as possible.
2. Develop electronic services by all government agencies
All government agencies should adjust their information and management systems in order to link
with the main infrastructure, such as TH e-GIF, NSDI and GIN. All government agencies should use
ICT as a way to promote and support participation by civil society in national administration.
3. Strengthen ICT capacity for provincial government agencies and local government units
Local government units should designate personnel to be responsible for ICT who will liaise with
central government agencies in order to learn about various standards and resource management,
and help promote ICT activities that are in line with central guidelines. Mechanisms should be
developed to encourage collaboration between the provincial CIO and CIO of the local governments
in order to cascade the implementation of various ICT standards from the provincial level down to
the local government unit level.
Strategy 5: Enhance competitiveness of the ICT industry to add economic values and increase
earnings
This strategy seeks to enhance competitiveness of Thai ICT businesses by promoting research,
development and innovation by the public sector, academic sector and private sector to upgrade
technological capability of the Thai ICT businesses to more upstream technology. Technology
transfer of research outputs to businesses should be encouraged. The businesses environment
should also be improved. The priority sectors are software industry and digital content production
industry, with the aim to increase the sector’s contribution to national economy and earnings. For
other industries that have potential, such as the electronics industry (embedded systems or
advanced electronic design) and the telecommunications equipment industry, the focus will be on
research and development to build upstream capacity. This will allow them to be developed into
income-generating industries in the future. There are four key measures under this strategy as
follows:
1. Provide funding support or subsidies to incubate new businesses
In particular, financial assistance will be provided to support R&D projects to develop industrial
prototypes. At the same time, the government should support investment in procuring equipment,
intellectual property and central facilities to provide business consultancy for private companies to
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rent and operate their business. This will help reduce the risk and build competitiveness for start-up
companies.
2. Upgrade Thai ICT product and service standards to meet global standards
Funding will be provided for research and development and innovation in ICT. This will help to
create or build up the capacity of Thai businesses in producing more upstream technology. A
mechanism should be developed to help inventors and innovators register patents both domestically
and abroad. At the same time, intellectual property protection regimes that are effective and
enforceable should be developed, which will give impetus to businesses to continuously develop and
innovate. Furthermore, the institutions and mechanisms involved in testing and certifying the quality
of locally produced ICT goods and services should be strengthened.
3. Create opportunities in marketing and competition for Thai businesses
An ICT Council should be set up to serve as an interest group for private sector in ICT industry to
push the industry development agenda for consideration by the government. Having this kind of
mechanism will strengthen the capacity of Thai private companies and help create opportunities in
marketing and competition for Thai businesses in both the domestic and foreign markets. In
expanding the domestic market, government should be the lead consumer. Domestic businesses
should not be discriminated against by the conditions set in TORs for procuring ICT goods and
services for government ICT projects. For expansion to foreign market, the government should
support Thai businesses by providing necessary information to help develop their marketing plans
and providing assistance for them to join the trade exhibition in foreign countries.
4. Promote domestic and foreign investment in ICT industries
The government will make ICT infrastructure universally available and accessible in order to attract
ICT investment in up-countries, especially in regional provincial centers. Incentive mechanisms and
measures should be provided for foreign investment in ICT industries, especially high-tech ones. At
the same time, mechanisms should be developed to encourage knowledge and technology transfer
from multinational corporations to Thai companies.
Strategy 6: Use ICT to build sustainable competitiveness for Thai industries
This strategy aims to promote access and use of ICT in the production of goods and services in all
sectors to enhance competitiveness by increasing domestic value-added and at the same time being
environmentally friendly. This will help prepare businesses to compete under global free trade
regimes in the future. Special emphasis will be given to sectors in which Thailand has comparative
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advantage and potential to compete, such as agriculture, health services and tourism. Small and
medium enterprises (SMEs) as well as community enterprises will also be targeted for development.
There are five measures under this strategy as follows:
1. Build awareness and develop capacity in ICT for businesses
This will promote the use of ICT in business operations, including the management of logistic
systems to achieve greater efficiency and effectiveness.
2. Build confidence in electronic transactions
The government should build confidence among businesses and consumers in using electronic
transaction by expediting the necessary laws and regulations that are in the development pipeline.
Furthermore, the enforcement mechanism of existing laws and the upcoming ones should be
strengthened for greater efficiency and effectiveness. On-line consumer protection mechanisms
should also be strengthened.
3. Promote the use of ICT in strategic manufacturing and service sector
This measure gives special emphasis to agriculture, health services and tourism sector.
Development priorities are to build and link necessary databases relevant to each sector that are
conformed to global standards, as well as to develop and disseminate information to stakeholders in
the value chain for use in marketing and promotion of goods and services. The development of
goods and services in these sectors should take advantage of local wisdom, Thai culture and Thai
identity.
4. Enhance competitive capacity of small and medium enterprises (SMEs) and community
enterprises
SMEs should be able to access and use ICT in undertaking business transactions. Necessary
incentives should be given to encourage ICT investment. E-commerce for local products, such as
OTOP, should be promoted, taking the advantage of Thai wisdom and local cultures in creating
value for goods and services, especially those with high market potential. In this regard, existing
facilities and locally available ICT infrastructure, such as sub-district information centers, should be
used to to the greatest extent.
5. Promote the use of ICT in energy-saving measures to reduce business expenditures and
enhance sustainable competitiveness
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Research projects concerning the use of ICT for energy-saving measures should be promoted in
order to reduce operating expenditures and promote competitive capacity at all levels. Furthermore,
energy savings projects that have high potential for success should be promoted or supported on a
pilot basis, such as virtual online conferences on high-speed networks and intelligent transport
system, etc.
On an ending note, the successful implementation of the 2nd ICT master plan requires the setting
up of governance mechanisms that manage, monitor, and evaluate the plan performance in order to
ensure efficiency and effectiveness. The principles of implementation can be summarized as follows:
• Assigning clear ownership of responsibility within the MICT for spearheading national ICT
initiatives – Designated tasks include the formulation of ICT policy/ master plans,
implementation, and setting up of committees -- made up of in-house staff as well as
outside agencies -- to work on corresponding strategies.
• Putting in place appropriate collaboration mechanisms – Examples include a mechanism
to facilitate cooperation and integration across development-related government agencies;
a resource allocation model that pulls together the ICT Master Plan, the budget plan, and
the human resource plan; and a framework or basic guide for outside agencies to
conducting a joint review of ICT initiatives with the policy coordinating unit of the MICT (to
be established).
• Appointing an ICT committee in each Ministry/Department to oversee the implementation
and operationalization of their ICT plans – The committee is to be chaired by their
Ministry’s CIO and must submit a progress report on their ICT projects every six months.
• Providing a forum for the private sector to raise issues relating to ICT development – The
roles of the private sector here involve working in conjunction with the government to
promote skill standards for ICT professionals as well as representing the interests of
business/entrepreneurs during a dialogue with the government that will promote publicprivate-partnership (PPP) for ICT initiatives.
• Creating a list of indicators to monitor and evaluate the level of success and impact of the
2nd Master Plan – Databases on ICT core indicators as well as development indicators at
all levels will be created and maintained by networked agencies responsible for the tasks.
Resulting data will be integrated, analyzed and reported to the public. Also, these
indicators must be regularly benchmarked with their counterparts worldwide so as to keep
their definitions up-to-date and relevant.
• Closely monitoring and evaluating the implementation of the plan – The monitoring of
work plan will be done on an annual basis while the evaluation will be carried out at the
middle of the ICT implementation plan (2011/ 2012).
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แนวคิดสําหรับการจัดทํากรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย
(ICT 2020 Conceptual Framework)
(ฉบับปรับปรุง)

พฤศจิกายน 2551

แนวคิดสําหรับการจัดทํากรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ
พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย
(ICT-2020 Conceptual Framework)
I. บทนํา
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโลกยุคปจจุบันไดพัฒนามาถึงขั้นที่มีความซับซอน
และหลากหลาย จนกระทั่งเปนเครื่องมือที่สาํ คัญของโลก ของประเทศ ไปจนถึงการใชชีวิตประจําวันของ
ประชาชน เปนเทคโนโลยีที่ใชในกิจกรรมที่มนุษยเองทําลําบากหรือทําไมได เปนองคประกอบสําคัญที่ทําให
ความเปนโลกาภิวัตนและสังคมเศรษฐกิจฐานความรูในมิตติ าง ๆ เกิดขึ้นได แมในระยะแรกจะเริ่มจากความเปน
เครื่องมือสารสนเทศ เปนโครงสรางพื้นฐานการสื่อสารของมนุษย เปนเครื่องมือที่เอือ้ ตอผลิตภาพ (Productivity
Tool) แตตอ มาไดเกิดนวัตกรรมตาง ๆ ตามมาอยางรวดเร็วที่วิวัฒนาการมาเปนมูลคาเพิ่มอื่น ๆ ทั้งตอเศรษฐกิจ
และสังคมของโลก และของประเทศ และยังคงเดินหนาพัฒนาตอไปอยางไมหยุดยั้ง โดยเฉพาะอยางยิ่งเมือ่ มี
แนวโนมที่เปดกวางใหคนทั่วโลกสามารถมีสวนรวมในความเปลี่ยนแปลงนี้โดยเสรี ผานแนวคิดและระบบใหมๆ
เชน Open Source และ Wikipedia เปนตน
องคประกอบหลักของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือ ระบบสือ่ สารโทรคมนาคม
(Telecommunications) ฮารดแวรและชิ้นสวน (Hardware and Components) ซอฟตแวรและบริการ (Software
and Services) อุปกรณอิเล็กทรอนิกสเพื่อผูบริโภค (Consumer Electronics) และเนื้อหาสาระและสือ่ (Content
and Media) อยางไรก็ตาม ในรอบ 10 ปที่ผานมา ความเชื่อมโยงขององคประกอบเหลานี้ปรากฏออกมาในรูป
ของระบบอินเทอรเน็ต ซึ่งอาจนับไดวาไดเปลี่ยนโลกไปอยางสิ้นเชิงภายในระยะเวลาสั้นๆ
ในวงจรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศมีทั้งการผลิตและการใช อาจกลาวไดวา
ประเทศไทยอยูใ นฐานะผูใชเทคโนโลยีมากกวาในฐานะผูผลิต การเปนผูใชที่ดยี อ มสงผลตอประสิทธิภาพและการ
เพิ่มมูลคาใหกับกิจกรรม อยางไรก็ดีนโยบายแหงรัฐเพื่อสงเสริมใหสังคมเปนผูผ ลิตก็ชวยค้ําจุนเศรษฐกิจของ
ประเทศไดมาก ดังตัวอยางที่เกิดขึ้นกับสหรัฐอเมริกา อินเดีย และเกาหลี เปนตน แมประเทศไทยมีการสงออก
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสหลายแสนลานบาทตอป แตกย็ ังเปนความทาทายที่จะทําใหมูลคาเพิ่มของภาคการผลิตซึง่
สวนใหญเปนฐานการผลิตของบริษัทขามชาติ (Multinational Corporations) กอใหเกิดความรู การถายทอด
เทคโนโลยี และการตอยอดเทคโนโลยีสําหรับคนไทยและอุตสาหกรรมไทยขึ้นมาได สวนอุตสาหกรรมการผลิต
ทางดานอื่น ๆ เชน ซอฟตแวรและสื่อตาง ๆ ก็ยังมีขนาดเล็ก การพัฒนาขีดความสามารถทางดานนี้จึงขึ้นอยูก ับ
นโยบายของรัฐที่จะสงเสริมทั้งเพื่อการสงออก การลดการนําเขา และการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งขึ้นอยูกบั การ
อุดหนุนการวิจัยและพัฒนาและการสรางและพัฒนากําลังคนเปนสําคัญ ดังตัวอยางของประเทศใหญเล็กที่เปนผูนํา
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโลกในปจจุบัน
ในฐานะผูใชเทคโนโลยีมีการแพรกระจายอยางกวางขวางในสังคมไทย ทั้งการใชในระดับสวนบุคคลไป
จนถึงการประยุกตใชเพื่อประโยชนทางดานเศรษฐกิจและทางดานสังคม นับตั้งแตการจัดงานปแหงเทคโนโลยี
สารสนเทศไทย พ.ศ. 2538 (Thailand IT Year 1995) เปนตนมา ประเทศไทยมีพัฒนาการในการนําเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารไปใชประโยชนอยางกวางขวางและหลากหลาย ทั้งในการบริหารจัดการและ
การใหบริการของภาครัฐ การใชลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม การใชในกระบวนการ
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เรียนรูเพื่อประโยชนทางดานการศึกษา ตลอดจนการใชในภาคประชาสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังระบุไวใน
รายละเอียดทั้งในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารระดับชาติ แผนพัฒนาในระดับหนวยงานทั้งของ
ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนการใชงานในระดับองคกร ชุมชน และครอบครัว อยางไรก็ตาม การกําหนด
แนวทางการพัฒนาทั้งการผลิตและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในระยะยาวจะชวยทําใหกระบวนการ
พัฒนามีเอกภาพและมีการใชทรัพยากรอันจํากัดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กรอบแนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารระยะยาวนี้ครอบคลุมชวงเวลาระหวาง
ปจจุบันไปจนถึงป พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) เพื่อนําไปสูนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชวง 10 ป
ระยะที่สามนับตัง้ แตมีนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับที่ 1 (IT-2000) และฉบับที่ 2 (IT-2010) เปนตนมา
โดยพิจารณาจากความเปนไปและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ รวมทั้งนัยยะที่มตี อ เทคโนโลยีนี้ ในขณะเดียวกันยังพิจารณาจากพัฒนาการในกรอบเวลาดังกลาว
ของตัวเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเองที่จะมีผลตอการพัฒนาสังคมไทย โดยคาดหวังวาจากการมองจาก
ทั้งสองมุมจะทําใหแนวคิดมีความสมบูรณและมีความลงตัวในการกําหนดนโยบายและแผนเชิงยุทธศาสตรของการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาในประเด็นและมิติตา ง ๆ ดังกลาว
II. ภาพอนาคตทางดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย และนัยสําคัญตอทิศทางการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1) ความเปลี่ยนแปลงดานประชากรของประเทศกําลังมีผลกระทบในเชิงโครงสรางของสังคมไทย โดยรายละเอียด
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวประกอบดวย
• ประชากรทั่วราชอาณาจักรจะเพิ่มขึ้นจาก 62 ลานคนในป พ.ศ. 2543 เปน 74 ลานคน
โดยประมาณในป พ.ศ. 2568 โดยมีอัตราเพิ่มทีล่ ดลง คือจากเพิ่มขึ้นรอยละ 0.82 เปนรอยละ
0.61 ในหาปแรกและหาปหลังของชวงเวลาดังกลาวตามลําดับ
• เมื่อพิจารณาจากประชากรเปน 3 กลุม คือ ประชากรวัยเด็ก ประชากรวัยแรงงาน และประชากร
วัยสูงอายุ พบวา ความไดเปรียบเชิงโครงสรางประชากรไทยกําลังจะหมดไป หรืออีกนัยหนึ่งการ
ปนผลทางประชากร (Demographic Dividend) ใกลสิ้นสุดลง ซึ่งหลังจากนั้นจะมีผลทําใหตอ งเรง
เพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ของประชากรวัยแรงงานอยางจริงจังจากประสบการณของหลาย
ประเทศในโลก
พ.ศ.2543

พ.ศ.2563

แผนภาพที่ 1 โครงสรางประชากรไทย เปรียบเทียบระหวางป พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2563
ที่มา: ศ.ดร.เกื้อ วงศบุญสินและคณะ, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
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• ประชากรวัยเด็กไดลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ 24.65 ในพ.ศ. 2543 เปนรอยละ 19 ใน
พ.ศ. 2563 ดวยหลายเหตุผล รวมถึงผลจากการคุมกําเนิด สถานภาพการสมรสที่เปลี่ยนไป
ทั้งที่เปนโสดมากขึ้น คูสมรสมีแนวโนมที่มีอายุแรกสมรสเพิ่มขึ้น การมีบุตรจํานวนนอยลงและ
บุตรคนแรกเกิดเมื่อคูสมรสมีอายุสูงขึ้น นอกจากนี้ยังเปนผลจากการหยารางที่เพิ่มขึ้นอีกดวย
• สัดสวนประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้นอยางตอเนือ่ งจากรอยละ 9.43 ใน พ.ศ. 2543 เปนรอยละ
16.78 ใน พ.ศ. 2563 เมื่อประเทศยางเขาสูสังคมสูงอายุ การสาธารณสุขที่กาวหนาเอื้อให
ประชากรมีอายุที่ยืนยาวขึ้น
• วัยแรงงานแมจะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นจาก 41 ลานคนใน พ.ศ. 2543 เปน 45 ลานคนโดยประมาณ
ใน พ.ศ. 2563 หากแตโดยสัดสวนประชากรแลว วัยแรงงานจะมีสัดสวนลดลง จากรอยละ 65.91
เปนรอยละ 64.21 ใน พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2563 ตามลําดับ
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แผนภาพที่ 2 สัดสวนของประชากร 3 กลุม (ป พ.ศ. 2550-2563)
ที่มา: ศ.ดร.เกื้อ วงศบุญสินและคณะ, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ความเปลี่ยนแปลงจากการคาดการณดังกลาวชี้ใหเห็นถึงความจําเปนในการเตรียมการเชิง
นโยบายเพื่อปรับตัวในระดับโครงสรางเชิงยุทธศาสตรอยางเรงดวน ไมวาจะเปนการปฏิรูปการศึกษาอยาง
เปนรูปธรรมและมีประสิทธิผลเพื่อทําใหประชากรในวัยเรียนมีความสามารถทัดเทียมอารยะประเทศ และการสราง
กรอบการพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning) เพื่อรองรับความตองการของวัยสูงอายุ
ประเด็นการออมและการสรางโอกาสใหผูสูงอายุไดทํางานจะเดนชัดมากขึ้นเรือ่ ย ๆ เปนตน
ในสังคมสูงอายุนั้น ประชากรวัยแรงงานจะตองแบกรับผูสูงอายุ โดยคาดวาอัตราสวนการเปนภาระจะ
เปลี่ยนไปจากปจจุบันวัยแรงงาน 6 คนตอผูสูงอายุ 1 คน เปนวัยแรงงาน 4 คนตอผูสูงอายุ 1 คนในป พ.ศ. 2560
และวัยแรงงาน 3 คนตอผูสูงอายุ 1 คน ในป พ.ศ. 2570 การลงทุนเพื่อยกระดับผลิตภาพ (Productivity) ของวัย
แรงงานจึงเปนเรื่องสําคัญยิ่ง
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อัตราสวนการเปนภาระ Æ วัยแรงงานตอผูสูงอายุ

2550

วัยแรงงาน 6 คน
ตอผูสูงอายุ 1 คน

2560

2570

วัยแรงงาน 4 คน วัยแรงงาน 3 คน
ตอผูสูงอายุ 1 คน ตอผูสูงอายุ 1 คน

แผนภาพที่ 3 อัตราสวนพึ่งพิงและสังคมสูงอายุ
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2551.
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนองคประกอบหนึ่งในการบริหารจัดการโครงสรางใหม
อันเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของประชากรไทย อาทิ เชน การยกระดับผลิตภาพของแรงงานและธุรกิจ
อุตสาหกรรมโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
ลดชองวางและเพิ่มคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชนในวัยเรียน หรือการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สารเพื่อสรางผูประกอบการใหมที่มาจากประชากรกลุมสูงอายุ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สารสนับสนุนวิทยาการทางการแพทยเพื่อชีวิตทีย่ นื ยาว (Longevity Medicine) เปนตน
2) วิกฤตทางดานพลังงานและสิ่งแวดลอมมีความรุนแรงและมีผลกระทบกวางขวางไปทั่วโลก ประเทศไทย
บริโภคและใชพลังงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปริมาณที่สูงถึง 1.227 ลานลานบาทหรือรอยละ 20 ของ
มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ โดยนําเขาพลังงานถึงรอยละ 12 ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ
การนําเขาพลังงาน มีการใชพลังงานเฉลี่ย 1.52 toe ตอคน และใชพลังงานไฟฟา 1,865 kWh ตอคน ตองพึ่งพิง
กาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาสูงถึงรอยละ 65 ซึ่งมีความเสี่ยงในดานความมั่นคง (Energy
Security) เนื่องจากขาดความหลากหลายในการใชเชื้อเพลิงที่จะชวยกระจายความเสี่ยงในการผลิตไฟฟา
ทางดานสิ่งแวดลอมนั้นมีปญ
 หาในหลายดานหลายระดับ นับตั้งแตการตัดไมทําลายปา ปญหาแหลงน้ําและการ
บริหารจัดการน้าํ ปญหามลภาวะอันเนื่องมาจากการผลิตพลังงาน ตลอดจนปญหาขยะและของเสียตางๆ ทั้งนี้
ปญหาสิ่งแวดลอมกอใหเกิดผลเสียตอสังคมในระยะยาว โดยเฉพาะอยางยิ่งกอใหเกิดภาวะโลกรอน (Global
Warming) อันเนื่องมาจากการปลอยกาซเรือนกระจก นําโดยกาซคารบอนไดออกไซดจากภาคพลังงาน ขนสง
อุตสาหกรรม และภาคการเกษตร สงผลใหเกิดความแปรปรวนในภูมอิ ากาศของโลก อาทิ เชน ธารน้ําแข็งขั้วโลก
เหนือที่ลดนอยลง น้ําทะเลและอุณหภูมิของน้ําทะเลที่สูงขึ้น เปนตน ในขณะที่อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นโดยเฉลีย่
0.2 องศาเซลเซียสตอทศวรรษ
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IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ไดคาดการณความเปนไปไดของภาวะโลกรอน
ในศตวรรษนี้ (100 ป) พบวา ดวยภาพอนาคตตาง ๆ ที่พฤติกรรมของมนุษยเปนตัวกําหนด จะทําใหปริมาณ
กาซคารบอนไดออกไซดเพิ่มขึ้นระหวาง 500-1,000 ppm อุณหภูมิโลกเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1.5-5.1 องศาเซลเซียส
น้ําทะเลสูงขึ้น 0.09-0.88 เมตร ปริมาณน้ําฝนเพิ่มขึ้นในเขตละติจูดเหนือ เขตรอนชื้น และเขตศูนยสูตร ในขณะที่
ปริมาณน้ําฝนลดลงในเขตทะเลทรายและเขตแหงแลง ความถี่และความรุนแรงของภัยธรรมชาติจะเพิ่มขึ้น ประเทศ
ที่มีเขตชายฝงที่สูงกวาระดับน้ําทะเลไมเกิน 1 เมตร รวมทั้งเมืองใหญและมหานคร 22 แหงจะมีความเสี่ยงที่น้ํา
ทะเลจะทวมถึง สําหรับประเทศไทยเองคาดวาจะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นประมาณ 1-2 เซลเซียส มีวันที่รอนจัดยาวนาน
ขึ้น และวันที่หนาวจัดสั้นลง ปริมาณน้ําฝนเพิ่มขึ้นในพื้นที่ที่มีฝนมากอยูแ ลว กอใหเกิดภัยพิบตั แิ ละน้ําทวม
ฉับพลันบอยครัง้ ซึ่งรวมถึงเมืองใหญเชนกรุงเทพฯ หาดใหญ และเชียงใหม นอกจากนี้ยังมีผลกระทบตอผลผลิต
ทางการเกษตร ทรัพยากรประมง พื้นที่แหลงทองเที่ยว ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงวิกฤติ
ของทรัพยากรน้ํา เมื่อน้ําตนทุนไมสามารถสนองตอบตอความตองการใชน้ํา โดยเฉพาะอยางยิ่งของภาค
การเกษตร

แผนภาพที่ 4 การใชเชื้อเพลิงเปนพลังงานกอใหเกิดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
ที่มา: IEA World Energy Outlook, 2004.
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ระดับน้ําทะเลเฉลีย่ ที่อาจเพิม่ ขึ้น (2000 / 2100)
3 ฟุต
2 ฟุต
1 ฟุต

การลดลงของน้ําแข็งที่ขั้วโลกเหนือ (1979 / 2003)

ความเสียหาย (เปน $ billion ราคาป 2001)
จากภัยพิบัติเนื่องจากการเปลีย่ นแปลงภูมิอากาศ
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แผนภาพที่ 5 ผลกระทบทางตอสภาพแวดลอม และภัยพิบัติ
ที่มา: Munich Re Group
การแกปญ
 หาระยะยาวทางดานพลังงานประกอบดวยปจจัยหลายดาน รวมถึงการสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับสภาวะพลังงานของประเทศเพื่อนําไปสูความตระหนักในการประหยัดพลังงาน การสงเสริมการผลิตการ
ใชพลังงานทางเลือกและพลังงานหมุนเวียน การผลิตไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียร การลงทุนวิจัยและพัฒนาใน
เทคโนโลยีดานพลังงานและปญหาสิ่งแวดลอมอันเนือ่ งมาจากการใชพลังงาน การสรางสมดุลของนโยบาย
การเกษตรเพื่อพลังงานและการเกษตรเพื่ออาหาร (พืชพลังงาน vs พืชอาหาร) โดยถือความมัน่ คงดานอาหาร
(Food Security) และความมั่นคงดานพลังงาน (Energy Security) เปนหลัก สวนการแกปญ
 หาระยะยาวทางดาน
สิ่งแวดลอมนั้นก็ประกอบดวยปจจัยหลายดานเชนกัน นับตั้งแตการสรางความตระหนักใหสงั คมและภาค
การศึกษาถึงความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอม การสงเสริมภาคสังคมและโดยเฉพาะอยางยิ่งภาคเศรษฐกิจให
คํานึงถึงความสมดุลและความพอเพียงในการผลิตและการบริโภค การอนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ความรวมมือในภูมิภาคทางดานทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดลอม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะเพิ่มบทบาทมากขึ้นในภาวะวิกฤตดานพลังงานและ
สิ่งแวดลอมดังกลาวทั้งทางตรงและทางออม เมื่อเกิดความจําเปนที่จะตองประหยัดพลังงานมากขึ้นทั้งใน
ระดับประเทศและระดับปจเจกบุคคล กอใหเกิดกระบวนการและนวัตกรรมการใชชีวิตและการทํางานที่
ลดไปจนถึงเลิกใชพลังงาน ซึ่งการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในกระบวนการและ
นวัตกรรมตาง ๆ เหลานั้นจะปรากฎมากขึ้น อาทิ เชน การใชระบบ Telework/Telecommuting/e-Work เพื่อ
เพิ่มความยืดหยุนใหกบั พนักงาน โดยการลดหรือเลิกการเดินทางไปยังสํานักงานและใชระบบสือ่ สารโทรคมนาคม
รวมถึง Virtual Private Network, VOIP, VDO Conferencing และเทคโนโลยีสารสนเทศชนิดอื่นๆ ซึ่งจะชวย
ลดการใชพลังงานทั้งจากการเดินทาง จากไฟฟาสํานักงาน ตลอดจนสามารถลดเวลา ลดคาใชจาย หรือเพิ่ม
ประสิทธิภาพได โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมที่มีเครือขายความเร็วสูง (Broadband Network)
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บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางดานสิ่งแวดลอมนั้นมีหลายประเภท อาทิ
เชน ในการจัดการกับสาธารณภัย ซึ่งมีหลากหลายกระบวนการนับตั้งแตการใชคอมพิวเตอรในการจัดทําแบบการ
พยากรณ (Prediction Modelling) การใชระบบอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคมในการตรวจติดตามสภาวะแวดลอม
การสรางระบบเตือนภัยอิเล็กทรอนิกสใหกบั สาธารณะและผูที่อาจไดรับผลกระทบ การวางแผนในสภาวะฉุกเฉิน
(Emergency Planning) ระบบเตือนภัยที่ทันการณ (Real Time Warning) ระบบการจัดการกูภ ัยและการ
แกวิกฤต (Dispatching and Crisis Management) ระบบประเมินความเสียหาย (Damage Assessment)
และผลกระทบที่เกิดขึ้นตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม (Impact Assessment)
3) การกระจายอํานาจการปกครอง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 284 ไดบญ
ั ญัติ
ใหมีกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ เพื่อพัฒนาการกระจายอํานาจเพิ่มขึ้นใหแกทอ งถิน่
อยางตอเนือ่ ง โดยใหอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ดําเนินการถายโอนภารกิจการใหบริการ
สาธารณะ กระจายอํานาจทางการเงิน การถายโอนบุคลากร พัฒนาระบบตรวจสอบและการมีสว นรวมของ
ประชาชน ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบใหมคี วามสอดคลอง พรอมทั้งกํากับดูแลการถาย
โอนและสรางระบบประกันคุณภาพบริการสาธารณะ ทั้งนี้มีภารกิจที่กําหนดไว 6 ดาน ประกอบดวย
• ดานโครงพื้นฐาน (การคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผังเมือง และการควบคุมอากาศ)
• ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต (สงเสริมอาชีพ สวัสดิการสังคม นันทนาการ การศึกษา สาธารณสุข)
• ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย (สงเสริมประชาธิปไตย
ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสนิ )
• ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
(การวางแผนพัฒนาทองถิ่น การพัฒนาเทคโนโลยี การสงเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม
การพัฒนาอุตสาหกรรม และการทองเที่ยว)
• ดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม (คุมครองดูแล
บํารุงรักษา ใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดการ
สิ่งแวดลอมและมลพิษ และการดูแลรักษาที่สาธารณะ)
• ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น (การจัดการดูแลโบราณสถาน
โบราณวัตถุ และการจัดการดูแลพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ)
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.มีรายไดเพิ่มขึ้นคิดเปนสัดสวนตอรายไดของรัฐบาลในอัตราไมนอยกวา
รอยละ 20 และ 35 ในชวงระยะเวลาไมเกินพ.ศ. 2544 และ 2549 ตามลําดับ อีกทั้งกําหนดการจัดเก็บภาษีอากร
เงินอุดหนุน และรายไดอื่น เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินการ ซึ่งในปที่ผานมาไดมีการโอนงบประมาณจาก
สวนกลางไปยัง อปท.เปนจํานวน 3-4 แสนลานบาท
นับเปนการปรับโครงสรางของประเทศครั้งใหญที่กิจการบริหารบานเมืองสวนใหญจะไดรบั การถายโอนจาก
สวนกลางไปยังสวนทองถิน่ ซึ่งมีทั้งการยกระบบจากสวนกลางไปยังทองถิ่นโดยตรง และที่ทองถิ่นตองสรางขึ้นมาเอง
ใหเหมาะกับสภาพ ดังนั้น ดวยกระบวนการดังกลาว ในลักษณะหนึ่ง การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารใน อปท. จึงไมตาง ๆ ในเชิงเนื้อหาและวิธีการกับระบบที่ติดตั้งในระดับประเทศ เชน ระบบ
การจัดเก็บภาษีอากร ระบบทะเบียน ระบบบุคคล ในอีกลักษณะหนึ่ง อปท. จําเปนตองคิดคนและสรางจาก
เทคโนโลยีเพื่อเอื้อการพัฒนาทองถิ่น อาทิ เชนระบบสือ่ สารในระดับทองถิ่น การรวบรวมและใชประโยชนจาก
ภูมิปญ
 ญาทองถิน่ การพัฒนาอาชีพ การยกระดับผลิตภาพของเกษตรกร เปนตน
4) ภาวะการมีงานทําและตลาดแรงงานในอนาคต การจางงาน (Employment) และตลาดแรงงาน (Labor
Market) นับเปนหัวใจสําคัญในการบริหารประเทศไมวารัฐบาลใดก็ตาม สังคมใดที่ประชาชนมีงานทํา
ชองวางระหวางคนรวยกับคนจนไมมากนัก ความยากจนระดับตาง ๆ ในสังคมมีนอย สังคมนั้นมีศักยภาพ
ที่จะเจริญกาวหนา มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมักมีปญหาสังคมไมมากนัก นโยบายรัฐบาลทั้งดานเศรษฐกิจ การเงิน
การคลัง การลงทุน อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม แรงงาน และอื่น ๆ จึงตองกํากับดูแลใหมีการประสานสอดคลอง
และเอกภาพเพื่อนําไปสูการจางงานอยางกวางขวาง
โดยโครงสรางแลว เศรษฐกิจไทยมีความเปลีย่ นแปลงมาอยางตอเนื่อง จากเดิมที่ขึ้นอยูกบั ภาค
การเกษตรมาจนถึงปจจุบันซึ่งภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมกลับใหญกวา กลาวคือ โดยมูลคาทางเศรษฐกิจ
แลว ภาคบริการมีขนาดใหญทสี่ ุด คิดเปน รอยละ 51.8 ของมูลคามวลรวมประชาชาติ ภาคอุตสาหกรรมมีขนาด
รอยละ 39.3 ที่เหลือเปนภาคการเกษตรคิดเปนรอยละ 8.9 ในขณะเดียวกัน หากพิจารณาจากแรงงานทั้งหมด
อาจกลาวไดวาสังคมไทยยังคงเปนสังคมเกษตร เนื่องจากเรามีเกษตรกรเปนจํานวนมาก คิดเปนรอยละ 39
ของแรงงานทั้งหมด ในขณะทีแ่ รงงานภาคบริการและอุตสาหกรรมมีจํานวนรอยละ 44 และ รอยละ 15 ตามลําดับ
โครงสรางเศรษฐกิจไทย (สัดสวนตอGDP)

โครงสรางแรงงานไทย (สัดสวนตอแรงงานทัง้ หมด)
อืน่ ๆ 7%

2533

เกษตร 12%

2543

อุตสาหกรรม

บริการ

29%

บริการ
53.3%

เกษตร 10.3%
อุตสาหกรรม

2544

2541

อืน่ ๆ 5%

เกษตร

บริการ

42%

38%

บริการ

เกษตร

40%

40%

36.4%

59%

อุตสาหกรรม 13%

2547

เกษตร 9.4%

เกษตร 8.9%

2547

บริการ

บริการ
52%

2549

อืน่ ๆ 3%

อุตสาหกรรม
38.5%

บริการ
51.8%

อุตสาหกรรม

44%

อืน่ ๆ 2%

เกษตร

2549

38%

บริการ

เกษตร

44%

39%

39.3%

อุตสาหกรรม 15%
ที่มา: สศช. และ ธนาคารแหงประเทศไทย

อุตสาหกรรม 15%

ทีม่ า: ธนาคารแหงประเทศไทย

อุตสาหกรรม 15%
หมายเหตุ: แรงงานอืน่ ๆรวมถึงผูว า งงาน แรงงานต่าํ กวาระดับ และผูร องาน

แผนภาพที่ 6 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของเศรษฐกิจและแรงงานไทย
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ ธนาคารแหงประเทศไทย
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ในแงการบริหารแรงงาน และทรัพยากรมนุษย สังคมไทยมีความทาทายในอนาคตในหลายมิตดิ วยกัน คือ
• สองทศวรรษที่ผานมา ภาคการเกษตรทํามูลคาเชิงเศรษฐกิจใหกับประเทศลดลงตามลําดับ
จากรอยละ 12 เปนต่ํากวารอยละ 9 ของ GDP จึงมีความจําเปนที่จะตองยกระดับผลิตภาพของ
ภาคการเกษตรทั้งระบบ อยางนอยใหมีสัดสวนตอ GDP เปนตัวเลขสองหลัก โดยเฉพาะพัฒนาการ
ลาสุด ที่ทั่วโลกมีความตองการพืชพลังงาน ทําใหพืชอาหารเริม่ ขาดแคลนและมีราคาที่สูงขึ้น
• ในรอบหลายปทผี่ านมา เกษตรกรนับแสนคนไดเลิกอาชีพในภาคการเกษตร หันมาทํางานใน
ภาคบริการและอุตสาหกรรมเปนแรงงานไรฝมือ (Unskilled Labor) ประกอบกับมีแรงงาน
ตางชาติทั้งที่ถูกตองตามกฎหมายและผิดกฎหมายเขามาทดแทนแรงงานระดับลางเปนจํานวนหลาย
ลานคน ดังนั้น เกษตรกรไทยในกลุมนี้จึงอาจไมมีการจางงานที่เหมาะสมรองรับอีกตอไป ภาวะการ
วางงาน (Unemployment) และการทํางานต่ําระดับ (Under-employment) จึงอาจกอใหเกิดปญหา
สังคมไดในระยะยาว
• สังคมไทยมีความสามารถในภาคบริการ เรามีอุตสาหกรรมบริการใหญอยางเชน การทองเที่ยว
อยางไรก็ตามภาคบริการเองมีขนาดใหญและหลากหลาย ตามคําจํากัดความขององคการการคาโลก
ไดกําหนดภาคบริการ (General Agreement on Trade in Services : GATS) ไวในลักษณะตางๆ
ซึ่งนอกจากดานการทองเที่ยวแลว ยังมีภาคธุรกิจ คมนาคมสือ่ สาร การศึกษา การแพทย การเงิน
การขนสง รวมทั้งกิจกรรมทางวัฒนธรรม และกีฬา
• ภาคอุตสาหกรรมหลายประเภทมีแนวโนมจะเติบโตตอไป ไมวาจะเปนอุตสาหกรรมยานยนต
สิ่งทอ ไฟฟาอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ และมีอุตสาหกรรมใหมๆ ที่เรียกวาเศรษฐกิจสรางสรรค
(Creative Economy) เกิดขึ้นดวย เชน ภัตตาคาร ภาพยนต นวดแผนไทย แอนิเมชั่น เปนตน
อุตสาหกรรมตาง ๆ เหลานี้ลวนตองการความสรางสรรค การวิจัยและพัฒนา รวมทั้งกําลังคนที่มี
คุณภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนอกจากเปนอุตสาหกรรมในตัวเองแลว ยังเปน
องคประกอบสําคัญในอุตสาหกรรมอื่นอีกดวย ในอนาคตเมื่อนโยบายการผลิตในภาคการเกษตรมีความ
ชัดเจนและการยกระดับผลิตภาพของเกษตรกรรมทั้งระบบทั้งเพื่อพืชอาหารและพืชพลังงานไดรับการกําหนดให
เปนวาระสําคัญของชาติแลว เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารจะตองเขามามีบทบาทอยางนอยเปนสวนหนึ่ง
ของวาระดังกลาว ตั้งแตระบบฐานขอมูลไปจนถึงปญญาประดิษฐของภาคการเกษตร ภาคบริการและอุตสาหกรรม
ก็เชนกัน ประเทศไทยยังมีโอกาสในการขยายตัวในภาคการผลิตและบริการเหลานี้อีกมาก อาทิ เชน ระบบการ
ใหบริการแบบครบวงจรของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในภาคบริการ ระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรม
ไปจนถึงโอกาสในอุตสาหกรรมบนฐานความรูใหม ๆ เชน อุตสาหกรรมสรางสรรค อุตสาหกรรมฐานวัฒนธรรม
และอุตสาหกรรมซอฟตแวรที่สามารถประยุกตเขากับธุรกิจอุตสาหกรรมสาขาตางๆ ไดเปนอยางดี
องคประกอบที่สาํ คัญของการพัฒนาอาชีพและอุตสาหกรรมตาง ๆ นอกจากเทคโนโลยีแลว ทรัพยากร
มนุษยถอื เปนปจจัยสําคัญในลําดับตน จากแนวโนมที่ปรากฏในปจจุบัน รวมถึงกระแสโลกาภิวัตน ความสะดวก
ของการเดินทางและคมนาคม สื่อสารมวลชนที่ถึงกันทั่วโลก รวมทั้งความเจริญกาวหนาอยางกาวกระโดด
ทางดานเทคโนโลยี โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนัน้ จะทําใหเยาวชนในยุค
Post-Modern หรือ Post-Industrialization เขาสูตลาดแรงงานในอนาคตในสาขาอาชีพตางๆ ที่แตกตาง
9

ไปจากอาชีพในอดีต กลาวคือ ความเปนปจเจกในการทํางานและอาชีพสูงขึ้น แรงงานไรสังกัดหรือแรงงาน
อิสระ (Freelancing) มากขึ้น การประกอบกิจการหลากหลายอาชีพในชวงชีวิตการทํางานมีมากขึ้น แมกระทั่ง
การทํางานที่ใชทักษะความรูตางศาสตรเชิงบูรณาการก็จะมีมากขึ้นเชนเดียวกัน หากเปนเชนนี้ นัยยะที่ตามมาคือ
จะมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางเขมขนกวางขวาง การศึกษาในอนาคตจะตองเปลี่ยนรูปแบบ
และการจัดการ เพื่อใหบณ
ั ฑิตมีความสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมของแรงงานในอนาคตได และเปน
สภาพแวดลอมที่มีความมั่นคงในอาชีพใดอาชีพหนึ่งนอยกวาปจจุบัน ซึ่งหมายความวาบัณฑิตที่จะมีอาชีพที่
มั่นคงนั้นควรมีคุณสมบัติที่ดีทางวิชาการ พรอมกับคุณสมบัตแิ ละความสามารถในการสือ่ สาร การเรียนรูดวย
ตนเอง การตัดสินใจบนความไมแนนอนและความเสี่ยง การทํางานเปนทีม ทักษะทางดานภาษา การแกปญหา
ตลอดจนความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม และคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบวิถีชวี ิตและทักษะของเยาวชนในยุค Industrial และ Post-industrial
วิถีชวี ิตและการทํางาน
Industrial
Post - industrial
• Multiple careers
• Lifelong career
• Multiple jobs
• Long-term loyalty
• Blurred identity
• Occupational identity
• Work-study mismatch
• Work-study consistency
• Possible free-lancing
• Org membership
• Frequent off-jobs
• Stable employment
• Precarious incomes
• Escalating salaries
• Fluctuating status
• Upward mobility
• Unpredictable future
• Foreseeable retirement
• Varying networks
• Constant networks
• Changing partners
• Stable relations
• Insecurity, uncertainty
• Security, certainty
ความสามารถที่พึงประสงค
Industrial
Post - industrial
• Communications
• Special skills
• Team-working
• Planning & implementation
• Human relations
• Navigating the bureaucracy
• Problem-solving
• Following the heritage
• Risk-taking
• Design & innovations
• Personal responsibility
• Continuous learning
• Self-management
• Ethics, values, principles
ที่มา: Kai-ming Cheng, 2007.
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5) ผลกระทบจากอาเซียน ความเปลี่ยนแปลงในเวทีโลกอันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน การแขงขันทางการคา
ตลอดจนอิทธิพลทางการเมือง วัฒนธรรม และการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติ ไดสงผลใหเกิดการรวมตัวกันขึน้
ทั้งในลักษณะของกลุมประเทศในภูมิภาค ทั้งเพื่อรวมพลังตอรองกับภูมิภาคอืน่ หรือเพื่อสรางเงื่อนไขความรวมมือ
ระหวางกันเอง ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียนก็เชนกัน นับตั้งแตการกอตั้งครั้งแรกจากการประชุม
ที่กรุงเทพฯเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ดวยสมาชิก 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร
และไทย ตามมาดวยบรูไน ดารุสซาลาม และอีก 4 ประเทศเพื่อนบานของไทย คือ เวียตนาม สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และสหภาพพมา ปจจุบันอาเซียนมีประชากรรวมกันประมาณ 560 ลานคน บนพื้นที่
4.5 ลานตารางกิโลเมตร มูลคามวลรวมทางเศรษฐกิจเกือบ 1,100 พันลานเหรียญสหรัฐ และมูลคาการคาประมาณ
1,400 พันลานเหรียญสหรัฐ มีปฏิญญาที่ระบุความตองการของสมาชิกที่จะเรงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม พรอมกับสงเสริมสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค
ตารางที่ 2 ขอมูลทั่วไปของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต
Country

Population ('000)

Brunei Darussalam

GDP (US$m)

GDP per
capita (US$)

Total trade
(US$m)

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 เปนความเห็นพองกันของผูน ําในประเทศสมาชิกที่จะ
รวมมือกันในการพัฒนาและอยูรว มกันในสังคมที่เอื้ออาทรตอกัน ในป พ.ศ. 2546 ผูนําอาเซียนไดตกลงที่จะจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ขึ้นใหสําเร็จภายในป 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 กับประเทศและภูมภิ าคอื่น ๆ เชน อาเซียนกับประเทศจีน
ญี่ปุน และเกาหลี (ASEAN+3), ASEAN-India, ASEAN-EU
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การรวมตัวของอาเซียนมีผลตอเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในหลากหลายมิติ เพราะ
โดยธรรมชาติของประชาคมจะทําใหมีการเคลื่อนยาย (Mobility) เกิดขึน้ ในลักษณะตาง ๆ รวมถึงการ
เคลื่อนยายของแรงงาน ธุรกิจ อุตสาหกรรม การลงทุน การศึกษา ภาษา วัฒนธรรม ตลอดจนขาวสารขอมูลและ
ความรู เกิดมาตรฐานอาเซียนในสาขา (Sector) ตาง ๆ ซึ่งสามารถเรียนรูไ ดจากประสบการณการรวมตัวของกลุม
สหภาพยุโรป อุตสาหกรรมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทยและพันธมิตรในอาเซียนจะเกิด
มากขึ้นพรอม ๆ กับการแขงขัน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารรัฐกิจ (e-Government)
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) โครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ (Information Infrastructure) เทคโนโลยี
เพื่อสังคม (e-Society) เปนแกนสําคัญนอกเหนือจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารที่เอือ้ ตอภาคการผลิตอื่นๆ
ซึ่งในแงของตลาดการคาและความรวมมือนั้น เมือ่ รวมกลุม แลวยอมตองวางกลยุทธในการแขงขันกับกลุมภูมภิ าคอืน่
โดยมีเปาหมายตลาดและความรวมมือที่สําคัญ เชน จีน และอินเดีย เมือ่ ทั่วโลกตระหนักวาเปนศตวรรษของทั้งสอง
ประเทศดังกลาว ความรวมมือดังกลาวยิ่งเดนชัดขึ้น เมื่อทั่วโลกประจักษในผลของภาวะโลกาภิวัตนที่เกิดขึน้
ในกรณีการลุกลามของวิกฤตการเงินของโลกอันเนื่องมาจากปญหาสินเชื่อดอยคุณภาพ (Subprime) ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา
6) ความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสังคมแหงการเรียนรู ในรอบ 10 ปที่ผานมา หนวยงานตั้งแต
ระดับประเทศไปจนถึงองคกรตางตระหนักถึงการเขาสูยุคสังคมแหงการเรียนรูหรือสังคมฐานความรูหรือเศรษฐกิจ
ฐานความรู แมกระทั่งกรอบนโยบาย IT 2010 และแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับที่ 1 ก็ไดกําหนด
แนวทางตาง ๆ เพื่อพัฒนาไปสูเปาหมายสังคมแหงการเรียนรู เชน การตั้งเปาสัดสวนแรงงานความรู และ
อุตสาหกรรมที่ใชความรูเปนฐาน เปนตน อยางไรก็ดี จะสังเกตเห็นไดวา ภาวะของสังคมแหงการเรียนรูที่
เกิดขึ้นจากแรงกดดันของกระแสโลกาภิวัตนก็ดี หรือจากวิวัฒนาการตอบสนองของสังคมภายในก็ดี
คอนขางจะมีความรวดเร็วและมีอิทธิพลมากกวาการกําหนดแผนงานของภาครัฐทางดานนี้ หรืออีกนัยหนึ่ง
เมื่อประสิทธิภาพของการขับเคลื่อนแผนไมมีพลวัตรเพียงพอ ประเทศก็ไมสามารถจะกําหนดทิศทางในการมุงเขา
สูสังคมแหงการเรียนรูไดเทาที่ตอ งการ เปนเพียงภาวะของสังคมจากแรงกดดันภายนอกและการตอบสนองตาม
ธรรมชาติของสังคมภายในที่เปนตัวกําหนดเปนสวนใหญ ซึ่งแนนอนวาภาวะดังกลาวทําใหสังคมและประเทศเสีย
โอกาสไปอยางนาเสียดาย ทั้งที่มีนโยบายและแผนที่กําหนดไวลวงหนาแลว ดังปรากฏจากผลการประเมิน
แผนงานตางๆ ในอดีตทีผ่ านมา
อยางไรก็ดี หากมองไปในอนาคตระยะยาวแลว ประเทศไทยยังมีชองทางที่จะพัฒนาไดอีกหลายมิติ
โดยมองภาพอนาคตของความเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมทีจ่ ะเปนประโยชนตอ
ประเทศ ในภาพกวาง ๆ เราพอจะมองเห็นความจําเปนที่จะตองมีการบูรณาการศาสตรตางๆ มากขึ้น
กวาเดิม ทั้งที่เปนการทํางานรวมกันของผูเชีย่ วชาญตางสาขา (Multidisciplinary หรือ Interdisciplinary) และ
แนวโนมในอนาคตที่จะตองมีการผลิตและพัฒนาผูเชี่ยวชาญที่มคี วามเชี่ยวชาญศาสตรหลายแขนงในบุคคลคน
เดียวกัน (Transdisciplinary)
นอกจากนี้ในภาพกวางของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้น ยังสามารถพิจารณาไดจาก
แนวโนมกระแสหลักของโลกและของประเทศ เชน เทคโนโลยีเพื่อการการแกปญ
 หาโลกรอน ชีววิทยาศาสตร
(Life Sciences) ผลิตภัณฑขนาดเล็กแตฉลาด เทคโนโลยีเพื่อการมีอายุยืนยาว เทคโนโลยีเพื่อจัดการกับปญหา
ภัยพิบตั แิ ละโรคระบาด เทคโนโลยีเพื่อการมีสว นรวมและปฏิสมั พันธในสังคม (Socialization) ทั้งในระดับสังคม
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และระดับโลก เทคโนโลยีเพื่อความพอเพียงของชุมชน เทคโนโลยีระหวางปจเจกและรัฐ ไปจนถึงเทคโนโลยีเพื่อ
ความมั่นคง เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย เปนตน
ตัวอยางในระดับโลกของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งจะเปนหลักในการวางตําแหนงการ
พัฒนาเทคโนโลยีของไทย อาทิ เชน ในป พ.ศ. 2548 มีการลงทุนในนาโนเทคโนโลยี 4-5 พันลานเหรียญสหรัฐ
และผลงานสิทธิบัตรราว 7,000 รายการ ลําพังของสหรัฐอเมริกาประเทศเดียว และคาดวาจะมีการลงทุนเพื่อวิจัย
และการจดสิทธิบัตรนาโนเทคโนโลยีมากขึ้น ที่สําคัญที่จะเปนโอกาสสําหรับประเทศไทยคือ การประยุกตนาโน
เทคโนโลยีจะแพรขยายไปยังอุตสาหกรรมเปาหมายอยางกวางขวาง รวมถึง วัสดุและโลหะ เคมีและพลาสติก
พลังงานและสิ่งแวดลอม การทหารและความมัน่ คง สินคาอุปโภคบริโภค ยานยนตการบินและอวกาศ
เซมิคอนดัคเตอร คอมพิวเตอรและอุปกรณสอื่ สารและแสง ชีววิทยาศาสตร และวิทยาศาสตรการแพทย ฯลฯ

อุตสาหกรรมเปาหมายของนาโนเทคโนโลยี

การลงทุนในนาโนเทคโนโลยี
เพิ่มสูงขึน้ อยางรวดเร็ว
สิทธิบัตรดานนาโน
เทคโนโลยี กเ็ พิ่มขึ้นมาก
US
Japan
US

Europe

Japan

Asia

Source: J. of Nanoparticle Research, 2003
Source: NSF, President’s Council of Advisors
on Science and Technology

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

แผนภาพที่ 7 ตัวอยางแนวโนมการขยายตัวและบทบาทของนาโนเทคโนโลยี
ที่มา: U.S. President’s Council of Advisors on Science and Technology, 2005; National Science
Foundation; J. of Nanoparticle Research, 2003
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจากมุมของเทคโนโลยีเอง จึงมีประเด็นไมเพียง
การพัฒนาเพื่อตอบสนองตอความตองการของวงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทานั้น
แตจะตองตอบสนองตอการพัฒนาเทคโนโลยีอื่นดวยดังตัวอยางขางตน ในบางกรณี เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สารอาจเปนองคประกอบสําคัญ ในบางกรณีอาจเปนเทคโนโลยีเสริมที่มองไมเห็นแตขาดไมได
การกําหนดแผนจึงตองคํานึงถึงภาพรวมและความจําเปนในการบูรณาการมากขึ้น
7) การปฏิรูปการศึกษารอบที่สอง พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 นับเปนนิมิตใหมของวง
การศึกษาไทยทีต่ อ งการจะปฏิรูประบบการศึกษาไทย โดยยึดหลักการศึกษาตลอดชีวติ การมีสวนรวมของสังคม
ในการจัดการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู เปนครั้งแรกที่มีการกลาวถึงการกระจาย
อํานาจไปสูอ งคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการกลาวถึงมาตรฐานคุณภาพมากขึ้น มีการกําหนดการศึกษาภาค
บังคับเกาป มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หลักสูตรแกนกลางที่สถานศึกษาจะจัดทําสาระหลักสูตรตามสภาพของตนเอง
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มีจุดเนนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษา และความรูในการประกอบอาชีพ โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ รวมทั้ง
มีการยอมรับบทบาทของการจัดการศึกษาของเอกชน
ในชวงเกือบหนึง่ ทศวรรษที่ผานมา เริ่มมีกลไกและมาตรการที่เปนเรื่องใหมของสังคมไทยอันสืบเนื่อง
จากพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว อาทิ เชน การโอนการบริหารจัดการศึกษาจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไป
ยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น การประเมินคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษาโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) การขยายตัวของโรงเรียนนานาชาติ การขยายตัวของการจัดการศึกษาสําหรับ
ผูมีความสามารถพิเศษ เปนตน อยางไรก็ตาม ปญหาคุณภาพของผลผลิตของระบบการศึกษาคือความรูในผูจบ
การศึกษายังไมเปนที่นาพอใจ ไมวาจะเปนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรืออุดมศึกษาก็ตาม
เหตุผลประการสําคัญคือพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงใน
โครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ แตพัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบและเนื้อหายังไมเกิดผล
ตามเจตนารมณของกฎหมาย
ผลการประเมินตาง ๆ ชี้ใหเห็นถึงความออนแอของการศึกษาไทย นับตั้งแตผลการประเมินศักยภาพ
ของเด็กไทยของโครงการ PISA ที่สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) จัดทําขึ้น ผล
ปรากฏวาเด็กไทยสวนใหญประมาณสามในสี่มที ักษะการอาน ทักษะวิทยาศาสตร และทักษะคณิตศาสตรทอี่ ยูใน
ระดับต่ําเมือ่ เทียบกับประเทศอืน่ ยิ่งไปกวานั้น จํานวนเด็กที่มีความสามารถพิเศษของไทยมีจํานวนนอยลง
ในรอบ 6 ปที่ผานมา

ศักยภาพดานทักษะวิทยาศาสตรของเด็กไทย, 2006
results
Level 6

OECD Thailand
0

1%

0.4%

Level 5

8%

Level 4

20%

Level 3

Level 2

Level 1
Below
Level 1

27%

24%

14%

5%

4%

Science Level 6
Student can consistently
identify, explain and apply
scientific knowledge and
knowledge about science in a
variety of complex life
situations

16.3%

Science Level 1

33.2%

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

33.5%

12.6%

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

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

แผนภาพที่ 8 การประเมินระดับความสามารถ/ทักษะทางดานวิทยาศาสตรของนักเรียนไทย
ที่มา: สสวท.
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ผลการสอบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ONET) เพื่อใชเปนเกณฑหนึ่งในการพิจารณาเขาสูอดุ มศึกษา
สะทอนใหเห็นถึงความออนแอเชิงวิชาการโดยคะแนนเฉลี่ยของผูสอบทั่วประเทศในปการศึกษาพ.ศ. 2550 จาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนนของ 5 วิชาหลักคือคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และภาษาไทย
คือ 32.49, 34.62, 30.93, 37.76, และ 50.70 ตามลําดับ นอกจากนี้ ผลการคาดการณของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย พบวา จะมีผูเขาสูระบบอาชีวศึกษานอยลงกวาครึ่งใน 10 ปขางหนา และภาพสะทอนที่สําคัญอีก
ประการหนึ่ง คือ ความคิดเห็นของนายจางของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา ซึ่งเสียงสวนใหญเห็นพองวาบัณฑิตมี
ความออนแอเชิงคุณภาพลงอยางตอเนือ่ ง ทั้งดานวิชาการและคุณลักษณะอืน่ ๆ ที่เปนองคประกอบสําคัญในชีวิต
การทํางาน เชน ความสามารถในการสื่อสาร การตัดสินใจ การเรียนรูดวยตนเอง การทํางานเปนหมูคณะ ตลอดจน
คุณสมบัติทางดานคุณธรรมจริยธรรม โดยรวมแลวระบบการศึกษาไทยใหการศึกษากับเยาวชนเกี่ยวกับอดีต
มากกวาการสอนใหเด็กสามารถเขาสูเสนทางสายตางๆ ในอนาคตไดอยางเขมแข็งกาวหนาและมีภูมิคุมกันทีด่ ี
ตารางที่ 3 คะแนนเฉลี่ยผลการสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6
วิชา
2548
2549
2550
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ

48.62
42.64
29.81

50.33
37.94
32.37

50.70
37.76
30.93

คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร

28.46
34.01

29.56
34.88

32.49
34.62

ที่มา: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)
ความตองการของสังคมในการแกปญ
 หาของการศึกษาไทยจากขอมูลดังกลาวคงจะปรากฏในเชิงรูปธรรม
มากขึ้น แมในปจจุบันก็เริ่มมีสัญญาณของความเปลี่ยนแปลงในบางองคประกอบ อาทิ เชน การสงเสริมเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษในรูปแบบของการเขาคายวิชาการพิเศษ การจัดการศึกษาโดยโรงเรียนวิทยาศาสตร
การประเมินความพรอมของสถานศึกษาและถายโอนใหองคการปกครองสวนทองถิ่นจํานวนหนึ่ง การกําหนด
มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ตลอดจนการจัดทํากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ซึ่งกําหนด
เปาหมายของการพัฒนาระบบมหาวิทยาลัยไทยโดยยึดถือคุณภาพเปนที่ตั้ง ที่สําคัญคือการเชื่อมโยงการศึกษา
กับแรงงานในอนาคต ซึ่งจะเปนโลกของการแยงชิงคนเกง (Battle for Talents) ทั้งในระดับประเทศและในระดับ
โลก ประกอบกับความตองการผูนําในสังคมที่เกงและมีคุณธรรม พรอม ๆ กับแรงงานที่สามารถรองรับเปาหมาย
การพัฒนาของประเทศ
จากแนวโนมดังกลาวจึงเปนขอพิจารณาไดวา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะมีบทบาทตอ
การปฏิรูปการศึกษาในระยะตอไปในหลายลักษณะ รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีอปุ กรณคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตในสถานศึกษา และครอบครัว การจัดทําเนื้อหาสาระทางวิชาการทั้งในระบบและนอกระบบ
การศึกษา การเพิ่มพูนขีดความสามารถใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถบริหารจัดการการศึกษาของ
สถานศึกษาในพื้นที่ การใชเทคโนโลยีเปนเครือ่ งมือฝกทักษะในการผลิตชางอาชีวะที่มีคุณภาพสูง การเชื่อมโยง
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เครือขายขอมูลของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชนในการเรียนการสอนและการวิจัย การศึกษาในระบบ online การ
จัดการศึกษาทางไกลสําหรับผูดอ ยโอกาสและการจัดการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีสําหรับผูพิการดานตางๆ เปนตน
8) คานิยมและความขัดแยงในยุคโลกาภิวัตน กลาวกันวากลไกอันทรงพลังจํานวนหนึ่งที่จะหลอหลอม
โลกาภิวัตน คือ สื่อมวลชนเสรี ความขัดแยงระหวางชนชาติ ศาสนา และประเทศ การแพรกระจายของอาวุธ
ทําลายลาง การกอการรายและอาชญากรรมทัง้ ในรูปแบบเดิมและผานสือ่ อิเล็กทรอนิกส รวมไปถึงคานิยมของ
คนรุนใหมที่อยูในสังคมดังกลาวขางตน สิ่งตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันเนื่องมาจากคานิยมและความขัดแยง
ตางๆ เหลานี้มีความไมแนนอนสูง แตในขณะเดียวกันหากเกิดขึ้น ก็สามารถจะกอใหเกิดผลกระทบสูงตอสังคม
ประเทศและสังคมโลกไดเชนเดียวกัน
อยางไรก็ตาม คานิยมและความขัดแยงตาง ๆ ในอนาคตลวนมีสาเหตุที่ซบั ซอนหลากหลาย โลกใน
อนาคตที่มีทั้งโลกของประเทศพัฒนาแลวที่สูงอายุ และโลกของประเทศกําลังพัฒนาที่ออ นเยาว ความยากจนเปน
ปจจัยใหญทั่วโลกที่มีความออนไหวตอสิ่งที่มากระตุนทั้งในเชิงพัฒนาและเชิงทําลาย ในขณะที่สังคมสูงอายุในโลก
พัฒนาแลวควบคุมระบบเศรษฐกิจสวนใหญของโลก สังคมลาหลังของประเทศดอยพัฒนาวนเวียนอยูกบั การ
แกปญ
 หาความยากจนของพลเมือง ความทาทายที่สําคัญคือการสรางสมดุลของสองสิ่งดังกลาว ลดการเอา
เปรียบทางเศรษฐกิจ และสรางสิ่งที่เรียกวาโลกาภิวัตนยั่งยืน (Sustainable Globalization) คานิยมจะเปน
ประเด็นที่สําคัญขึ้นอยางตอเนือ่ ง โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมเด็กและเยาวชน ซึ่งมีจํานวนกวาสองพันลานคน
และสวนใหญอยูในประเทศกําลังพัฒนา หากคานิยมตาง ๆ กอใหเกิดปญหาตอสังคม แนนอนวาความขัดแยงใน
โลกยุคตอไปจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
สําหรับสังคมไทยเอง การคาดการณอนาคตของเยาวชนไทยเปนนามธรรมมากกวารูปธรรมของการ
พัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งสังคมไทยที่เปนสังคมเปดกวาง สามารถรับสิ่งใหมไดอยางรวดเร็ว จน
บางครั้งไมเชื่อมโยงกับหลักของสังคม เกิดความเสียหายในระดับตาง ๆ ตัวอยางที่ชัดเจนคือผลกระทบดานลบ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตอเยาวชน ทั้งตอประเด็นคุณธรรมจริยธรรม ตอเวลาที่เสียไป
โดยไมเกิดผล หรือการบริโภคสื่อของเยาวชนก็เชนกัน ที่มีเนื้อหาดานลบมากกวาดานบวก ไมคํานึงถึง
คุณภาพและอนาคตของเยาวชน แตคดิ ถึงผลประโยชนทางเศรษฐกิจแตเพียงอยางเดียว การแกปญ
 หาเหลานี้
นอกจากมีความซับซอนและยากแลว ยังตองใชเวลานานอีกดวย อยางไรก็ดี สังคมไทยก็พยายามปรับตัว สังเกต
ไดจากการดิ้นรนเพื่อนําสิ่งที่เปนประโยชนเขามามากขึ้น เชน โครงการสรางคนใหทําความดีของนครปฐมโมเดล
การแกปญ
 หาเยาวชนโดยเยาวชนของมูลนิธิสยามกัมมาจล โรงเรียนสัตยาไสที่จังหวัดลพบุรี กิจกรรมของศูนย
คุณธรรม การวิจัยเยาวชนของสถาบันตาง ๆ รวมถึงสถาบันรามจิตติ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ เปนตน

16

ตารางที่ 4 ตัวอยางชีวิตนักศึกษาไทยปพ.ศ. 2549
มิติการใชชีวิต
มิติสื่อการเรียนรู
• 23% ทํางานรายไดพิเศษ
• 91% มีโทรศัพทมือถือ
• 62% เลนกีฬา/ออกกําลังกายเปนประจําเฉลี่ยวันละ • 23% สง sms ทุกวัน
75 นาที
• 16% โหลดภาพเพลงทุกวัน
• 47% อยูบาน/หอเพื่อนเปนประจํา เฉลี่ยวันละ 113
• 34% เลนเกมคอมพิวเตอร/เกมออนไลนเปนประจํา
นาที
• พูดโทรศัพท 74 นาทีตอ วัน ดูทีวี 154 นาที ตอวัน
• 49% กินเหลา
• 56% เขาเน็ตทุกวันเฉลี่ยวันละ 105 นาที
• 23% สูบบุหรี่
• 39% ดู VCD โป
• 31% เที่ยวกลางคืนวันเสาร-อาทิตย
• 27% ดูเว็ปโป
• 17% เลนพนันบอล
• 30% ดูการตูนโป
• 27% เลนหวยบนดิน
• อานหนังสือ 81 นาทีตอวัน
• 30% ยอมรับวาเคยมีเพศสัมพันธแลว
• ทําการบาน/รายงาน 86 นาทีตอ วัน
• 20% อยากทําศัลยกรรมปรับปรุงภาพลักษณ
• 35% โดดเรียนอยางนอย 1 ครั้ง ตอสัปดาห
• 9% เรียนพิเศษ เสียคาใชจายเฉลี่ยคอรสละ 2,000 บาท
ที่มา: อมรวิชช นาครทรรพ และคณะ โครงการ Child Watch
ในเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรมแลว มีบทบาททั้งที่เอื้อตอคานิยมที่ดแี ละสนับสนุนใหเกิดความขัดแยงได
เชนกัน ไมวาจะเปนเครือขายอินเทอรเน็ต เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ไรสาย สํานักงานเสมือน เงินสดดิจิทัล
ขอมูลดีเอ็นเอ การซื้อขายและประมูลผานระบบออนไลน สิ่งที่ขาดคือการสรางความรูความเขาใจในรอยตอ
ระหวางมนุษยกบั เทคโนโลยี (Man-Machine Interface) ซึ่งเปนการมองเทคโนโลยีในมิติทางดานสังคมและ
พฤติกรรมของมนุษย รวมทั้งการทําความเขาใจจากการศึกษาวิจัยถึงผลกระทบของเทคโนโลยีและกับ
ดักทางสังคมที่ตามมา ซึ่งที่ผานมา สังคมไทยใหความสนใจนอยมาก และมักเกิดปญหากวาที่สังคมจะตื่นตัว
และหาทางแกไข
III. แนวโนมของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระยะยาวและนัยตอการประยุกต
1) ประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเปนการจําแนกตามกลุมเทคโนโลยีทั้งที่ใชงานได
เองและที่ตอ งผสมผสานกับกลุมเทคโนโลยีอื่นเพื่อใชงาน ตามการวิเคราะหของศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาติไดจําแนกเปน 3 กลุมหลัก คือ เทคโนโลยีฮารดแวร เทคโนโลยีซอฟตแวร บริการ
และเนื้อหา และเทคโนโลยีสื่อสาร เครือขาย และการแพรภาพกระจายเสียง ซึ่งแตละประเภทก็มีเทคโนโลยี
และสวนประกอบยอย เปนตนวา
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• Hardware: รวมถึง hard disk, RFID, Embedded system, plastic electronic, electronic
manufacturing ซึ่งประเด็นในการพัฒนาประกอบดวยการสงเสริมการวิจยั และพัฒนา การ
ผลิตวิศวกรและชางเทคนิคที่มีคุณภาพ การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการลงทุนและการ
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 การสงเสริมการใชซอฟตแวรใหมของไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งที่
เปน open source การสนับสนุนใหเกิด Creative Economy การสงเสริมความเปนเลิศของ
การสรางนวัตกรรมซอฟตแวร บริการ และเนื้อหาโดยเชื่อมโยงภาคอุดมศึกษากับภาคธุรกิจ
การสรางแหลงเรียนรูดิจิทัลโดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ดอยโอกาส ที่สําคัญคือแนวโนมของ
การใชซอฟตแวรในลักษณะของความรวมมือแบบเปด (Open/Mass Collaboration) ซึ่งใหญและ
กวางขวางอยางตอเนื่อง 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
ประกอบดวยการวิเคราะหเชิงนโยบายถึงขัน้ ตอน การลงทุน และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
นําไปสูโครงขายหลัก โครงขายปลายทาง การสื่อสารความเร็วสูง ระบบไรสายและเคลื่อนที่
เพื่อใหมีความครอบคลุม ลดความเหลื่อมล้าํ ทางดิจิทัล และคุณภาพของการใหบริการที่
คุมครองผูบริโภค นอกจากนี้ยังมีประเด็นในสวนของการรักษาความปลอดภัยของระบบ
มาตรฐานเทคโนโลยีสําหรับระบบโทรทัศนและวิทยุดิจิทัล การแขงขันการใหบริการที่เปน
ธรรม ความถี่ไดรับการจัดสรรโดยยึดประโยชนสูงสุดของสาธารณะเปนหลัก และการ
นําเอาเทคโนโลยีเหลานี้ไปประยุกตใชกับวงการการศึกษา
2) เปาหมายระดับโลกและระหวางประเทศ ถือเปนเครือ่ งมือเชิงนโยบายที่มีความสําคัญไมนอ ยกวาเปาหมาย
ในประเทศ หากวาประเทศไทยตองการที่จะมีทาทีและนโยบายที่รองรับและไดประโยชนจากโลกาภิวัตนและ
กฏเกณฑระหวางประเทศตาง ๆ ที่ตามมา ซึ่งมีหลายกลุม (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 นอกจากนี้ยังควรอางอิงกับมิติตา ง ๆ ของระบบการจัดอันดับขีด
ความสามารถในการแขงขันของนานาชาติ เชน World Competitiveness Scoreboard, Digital Opportunity
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Index, e-Readiness Ranking เปนตน รวมทั้งการเรียนรูนโยบายและแนวทางใหม ๆ จากประเทศที่มีความ
เจริญทางดานนี้ อยางไรก็ตาม ควรตระหนักวาแนวคิดตาง ๆ เหลานีจ้ ะตองนํามาวิเคราะหและ
ประยุกตใชตามบริบทของสังคมไทย และยังคงตองตระหนักวา จุดออนของสังคมไทยคือการนํา
แผนไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่อง
3) ความเชื่อมโยงระหวางเทคโนโลยีและเปาหมายทั้งในระดับสังคมและในระดับเทคนิค เปนสิ่งที่จะ
ชวยทําใหการจัดทํานโยบายและแผนมีความชัดเจน และเปนรูปธรรมมากขึ้น อาทิ เชน เทคโนโลยี
ซอฟตแวรจะมีนโยบายอยางไรในดานการพัฒนาอุตสาหกรรม การสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ การผลิตกําลังคน การปองกันประเทศ การสรางความปรองดองของประชาชน การสรางเสริม
ประชาธิปไตย การสรางสังคมเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรูภาษาอังกฤษของเยาวชน การสรางสังคม
นวัตกรรมและความรู การวิจัยและพัฒนา การรวมมือกับประชาคมอาเซียน การสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่ง
ปจจัยที่มีความหลากหลายเหลานี้อาจจัดเปนกลุมเพื่อการวิเคราะห เชน ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
ระหวางประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถพิจารณานโยบายไดจากการจัดลําดับความสําคัญของเทคโนโลยี
และมาตรการตางๆ โดยพิจารณาจากความเขมแข็งและความไดเปรียบเชิงแขงขันกับผลกระทบและ
ผลประโยชนตอสังคมที่จะได รวมทั้งจัดลําดับของมาตรการตางๆ ตามเงื่อนไขดานเวลาที่เหมาะสม
ดังตัวอยางตารางความเชื่อมโยงตางๆ ตอไปนี้
• Technology-Policy Map หมายถึงการวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางเทคโนโลยีกับนโยบายสําคัญ
เชน นโยบายอุตสาหกรรม นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย นโยบายตางประเทศ ซึ่งจะเปน
ประโยชนในการวางแผนและออกแบบการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยมีเปาหมายที่ชัดเจนของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กอใหนโยบายหรือ
แผนพัฒนาตางๆ ที่ตามมา มีเอกภาพและรองรับความตองการของประเทศอยางแทจริง
• Impact Analysis Map เปนตัวอยางการวิเคราะหผลกระทบเพื่อเอื้อใหนโยบายหรือแผนพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศในมิตติ างๆ ไดรับการจัดลําดับความสําคัญ (Prioritization) โดยคํานึงถึง
ขอจํากัดทางดานทรัพยากร บุคลากร ขีดความสามารถ ฯ ทั้งนี้โดยใชการวิเคราะหบนพื้นฐานของ
ผลกระทบเปนหลัก
• Technology Development Map เปนการวิเคราะหนโยบายหรือมาตรการตางๆ เพื่อประโยชนใน
การสรางทางเลือกเชิงนโยบาย (Policy Options) ซึ่งอาจวิเคราะหในระดับโครงการไดเชนกัน
กระบวนการดังกลาวเอื้อประโยชนตอการตัดสินใจสูวิสัยทัศน หรือเปาหมายทีต่ ั้งไว ไมวาจะเปน
เปาหมายในการไลตามการพัฒนา หรือการกาวกระโดด ทั้งนี้จะเปนประโยชนในการประกอบการ
พิจารณาขั้นตอนของการพัฒนารายสาขาและการพัฒนาประเทศโดยรวม
• Technology Implications Map เปนตัวอยางการวิเคราะหนโยบายเพื่อนําไปสูผ ลลัพธและ
สัมฤทธิผล ประโยชนของการใชกระบวนการวิเคราะหดังกลาวทําใหสามารถปรับนโยบายเพื่อให
สอดคลองกับผลลัพธ (Outputs) และเชือ่ มโยงไปถึงผลสัมฤทธิ์ (Outcomes) ที่พึงประสงค เพื่อให
แนใจวาเปนนโยบายหรือแผนที่ถูกตองและเหมาะสม
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เทคโนโลยี

ฮารดแวร

ซอฟตแวรฯ

เครือขายสื่อสาร

ตารางที่ 5 Technology-Policy Map
อุตสาหกรรมและ
การพัฒนา
ความรวมมือกับ
การแขงขัน
ทรัพยากรมนุษย
ตางประเทศ

(ประเด็นอื่นๆ
ที่เกี่ยวของที่ควร
พิจารณาในการจัดทํา
IT2020 ฉบับเต็ม)
เนนอุตสาหกรรม สนับสนุน
กําหนดยุทธศาสตร …
กลางและปลายน้ํา/ การศึกษาแบบทวิ การผลิตHDDระดับ
สงเสริม
ภาคี/สรางศูนยวิจัย อาเซียน/รวมมือกับ
อุตสาหกรรม
ความเปนเลิศ
จีนในการวิจัยและ
ชิ้นสวน/….
เฉพาะทาง/….
การผลิต/..
เนนสงเสริมการ
ภาคเอกชนรวมมือ สงเสริมภาคบริการ …
สงออกและรับจาง ปรับหลักสูตร
ในกลุมประเทศ
ผลิตแอนิเมชั่นและ ซอฟตแวรใน
มุสลิมของอาเซียน/
มัลติมีเดีย/….
มหาวิทยาลัย/...
เปนผูนําใน
GMS/…
พัฒนาเครือขาย
พัฒนาวิศวกรและ พัฒนาSouthern
…
เพื่อรองรับ
ชางเทคนิคระบบ Seaboard ใหเปน
มาตรการประหยัด เครือขายใหกับ
ศูนยกลาง
พลังงาน/…
องคกรปกครอง
โทรคมนาคม
สวนทองถิ่น/….
ระหวางประเทศ/…

Impact

+

เรงสงเสริม

ทุมเทผลักดัน

-

+

ลดเลิก

ทําเทาที่จําเปน
-

แผนภาพที่ 9 Impact Analysis Map
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Leapfrog

Catching Up

Trailing

2011

2020

แผนภาพที่ 10 Technology Development Map

Technology
Last Mile
Broadband
Cellular
Web 2.0
Mobile Convergence
Biometrics
Digital TV
RFID

ตารางที่ 6 Technology Implications Map
Outputs
Implications
Household connectivity
Applications widespread
Speed and efficiency
National productivity
Accessibility
Technology Equity
Socialization
Social outlets
Functionality
Work enhancement
Security
Limit disruptions
Media enhancement
Content diversity
Logistics
Cost competitiveness

4) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของธุรกิจ (Business Transformation) เปนหลักเกณฑที่สําคัญประการหนึ่ง
ของการปรับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยคํานึงถึงความเปลี่ยนแปลงในสองลักษณะคือ
การที่เทคโนโลยีดิจิทัลเปลี่ยนวิธีทําธุรกิจ ซึ่งเปนลักษณะที่นโยบายและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ที่ผานมา
ใชเปนเกณฑ แตรูปแบบของธุรกิจในอนาคตจะเปนการที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เปลี่ยนธรรมชาติและรูปแบบของตัวธุรกิจเอง สาเหตุที่ตอ งหยิบยกเรื่องดังกลาวเปนประเด็นใหญ
เพราะสืบเนื่องจากที่ผานมา สังคมไทยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปน ”เครื่องมือ” (Tool) และ
เปนเทคโนโลยีที่เอื้อ (Enabling Technology) ตอการทําธุรกิจ แตระยะตอไป เทคโนโลยีเหลานี้จะพัฒนา
จนกระทั่งเปนปจจัยที่ปนรูปแบบของธุรกิจเสียเอง (Constitutive Technology)
จนถึงปจจุบัน ระบบเศรษฐกิจใชประโยชนจากเครือขายดิจิทัลดวยประสิทธิภาพและความเร็ว
กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในองคกรและระบบการบริหารจัดการและใหบริการขององคกร ประโยชนมตี ั้งแต
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การพัฒนาผลิตภัณฑที่เร็วขึ้น การลดคาใชจาย ธุรกรรมที่รวดเร็วและแมนยําขึ้น ระบบลูกคาสัมพันธที่มี
ประสิทธิภาพ เปนตน อยางไรก็ตาม ในอนาคต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะกอใหเกิดความ
เปลี่ยนแปลงในอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งผสมผสานระหวางธุรกิจและเทคโนโลยีแลวเกิดเปนนวัตกรรมของธุรกิจใหมๆ
อาทิ เชน ความสามารถที่จะตอบสนองอยางใกลชิดระดับสวนบุคคลของ e-services ซึ่งเครือขายสังคม
(Social Networking) ในปจจุบันกําลังจะกาวไปอยางกระจายและเชื่อมโยง หรือระบบการผลิตแบบฉับไว
(Agile Manufacturing) ที่ไดเริม่ เกิดขึ้นในยุโรป เชน การเปลี่ยนจากการจางผลิต (Outsourcing) ดวยเหตุผล
คาแรงต่ํา ซึ่งเมื่อสถานการณเริ่มเปลี่ยนไป จะนํากลับมาผลิตเอง โดยเปนการจัดระบบการผลิตขนาดเล็ก
และยืดหยุน ซึ่งสามารถทําไดโดยเทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาสมดุลของอุปสงคและอุปทานในตลาดที่
เคลื่อนไหวเร็ว รวมทั้งบริหารความแปรปรวนของอุปสงคเพื่อลดความเสีย่ งของหวงโซอุปทานและคาใชจาย
ลอจิสติกส เปนตน
5) นโยบายพื้นฐานจะเปนเครื่องมือที่ชวยใหเกิดความตอเนือ่ ง โดยการกําหนดนโยบายขั้นต่ํา (Minimum
Policy Requirements) จํานวนหนึ่งเพื่อเปนกรอบการดําเนินงานอยางตอเนื่อง แมวาจะมีความ
เปลี่ยนแปลงในผูบริหาร องคกร งบประมาณ ฯลฯ ทั้งนี้โดยยึดถือความตองการของสังคมไทยในระยะยาว
ที่เหมาะสมและเห็นพองเปนหลัก และมีการศึกษาวิเคราะหอยางเปนระบบรองรับถึงความถูกตองแมนยํา
นโยบายพื้นฐานเหลานี้จะเปนหลักประกันวา การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะไมถดถอย
ทั้งในเชิงนโยบายและในการนํานโยบายไปสูการปฏิบตั ิ ในขณะเดียวกัน เนื่องจากมีการศึกษาวิเคราะห
มาเปนพื้นฐาน จึงมีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศในดานตางๆ อยางกลมกลืน หรืออีกนัยหนึ่งเปน
โครงสรางพื้นฐานสารสนเทศในทํานองเดียวกับโครงสรางทางหลวงแผนดิน ไฟฟา ฯ และยังเปนประโยชน
สําหรับหนวยงานตางๆ นําไปเปนมาตรฐานสอบเทียบกับกิจกรรมและโครงการของหนวยงาน เพื่อประโยชน
ในการดําเนินงาน การลดความเสี่ยง และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เปนตน นโยบายพืน้ ฐานดังกลาว
อาจประกอบดวย เงื่อนไขการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศระยะยาว การพัฒนาบุคลากรหลัก
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร มาตรการขั้นต่าํ ในการรักษาความปลอดภัยของ
สื่ออิเล็กทรอนิกส การประกันความเปนสวนตัวของพลเมืองดานสารสนเทศ การลงทุนเพื่อผูดอ ยโอกาส
ที่ไมกอใหเกิดผลประโยชนทางธุรกิจ เปนตน
6) การปฏิรูปองคกรกํากับและสงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ เปนเงื่อนไข
สําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและการดําเนินการตามนโยบาย ทั้งที่เปนการดําเนินการตามกฎหมายและ
การสนับสนุนใหเกิดความเจริญกาวหนาในประเทศ เปนที่ทราบกันดีตั้งแตการจัดทํานโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2 วา การผลักดันนโยบายดังกลาวเกี่ยวของกับทุกหนวยงาน ไมจํากัดอยู
แตหนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเทานั้น แตมผี ลกระทบอยางกวางขวางตอการพัฒนา
รายสาขา ครอบคลุมตั้งแตภาคราชการ ภาคเอกชน ครัวเรือน ไปจนถึงสวนบุคคล นอกจากนี้ ยังเปน
เทคโนโลยีที่มีพัฒนาการเร็วมากทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก การตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลง
ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบจึงตองการองคกรกํากับและสงเสริมที่มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีขอมูลที่ทันสมัย ตลอดจนการตัดสินใจที่รัดกุม สามารถรองรับปจจัย
ที่หลากหลายได ดังนั้น การจัดทํานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับที่ 3 หรือ
ICT-2020 จึงควรมีการพิจารณาเพื่อปรับปรุงองคกรกํากับและสงเสริมใหตรงตามความตองการ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อตองมีการสั่งการขามหนวยงานของกระทรวง ทบวง กรม และการสงเสริม
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ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จึงสมควรที่จะทบทวนการดําเนินงานขององคกรในปจจุบัน เชน
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแหงชาติ รวมทั้งการทํางานรวมกันระหวาง
หนวยงานสําคัญ เชน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ การสนับสนุนและรวมมืออยางใกลชิดกับองคกร
เอกชน เชน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาคมวิชาชีพและสมาคมธุรกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร และภาคประชาสังคมอื่น ๆ
---------------------------------------------------
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