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อะไรคือ IR 4.0?
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การปฏิวัติอุตสาหกรรม

การปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Evolution) คือ

การเปลี่ยนแปลงแบบกาวกระโดดของเทคโนโลยี 

ซึ่งมีผลกระทบตอมนุษยทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม หรือการติดตอสื่อสาร เปนตน โดยใน

อดีตที่ผานมานั้น ไดเกิดการปฏิวัตอุตสาหกรรม

ของโลกแลวทั้งสิ้น 3 ครั้ง 

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่จะเปนการใช

เทคโนโลยี ดิจิ ทัลเ พื่อการผลิต  โดยเปนการ

ผสมผสานเทคโนโลยีเชิงกายภาพ เชิงดิจิทัล และ

เชิงชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม

• วิธีการทําธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป

• แนวทางการทํางานของประชาชนเปลี่ยนแปลง

ไป ยืดหยุนมากขึ้น

• ธุรกิจการบริการเริ่มมีบทบาทสูง

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่หนึ่ง (The First Industrial Revolution)

ริเริ่มการใช้พลงังานไอนํา้ในงานอตุสาหกรรม และเน้นการผลิตโดยเครื่องจกัรกล

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สอง The Second Industrial Revolution

เริ่มใช้พลงังานไฟฟา้ในการผลิตสินค้าอตุสาหกรรมเป็นจํานวนมาก (mass 
production)
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สาม The Third Industrial Revolution

ใช้ระบบอิเลก็ทรอกนิกส์และระบบสารสนเทศ เพื่อสนบัสนนุการผลิตสินค้าอตุสาหกรรมด้วยระบบอตัโนมตัิ

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่

The Fourth Industrial Revolution

Implantable Technologies

Our Digital Presence 

Vision as the New Interface

Wearable Internet 

Ubiquitous Computing
A Supercomputer in Your Pocket

Storage for All 
The Internet of and for Things

Big Data for Decisions 

The Connected Home 
Smart Cities 

AI and White-Collar Jobs 

Driverless Cars 
Artificial Intelligence and Decision-Making

Robotics and Services 

Bitcoin and the Blockchain

The Sharing Economy 
Governments and the Blockchain

3D Printing and Manufacturing
3D Printing and Human Health 

Designer Beings 

Neurotechnologies
3D Printing and Consumer Products 

ที่มา: The Fourth Industrial Revolution (World Economic Forum, 2016)



What Thailand 4.0 will be like?
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Industry 4.0 and labor displacement

ที่มา: BCG (2016), Man and Machine in Industry 4.0: How will Technology Transform the Industrial Workforce through 2025

Job Growth in Germany by Category of Work and Industry



The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution
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Responsive and Responsible Leadership
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Nurturing Talent: Key to Averting any Crisis
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Upskills, Reskills, and Talent 4.0
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Views on ethics

1) Systematic Thinking: Dynamic 

Interplay can lead to unexpected 

consequences

2) Pragmatic Ethics: Comfortable in 

the grey areas opened by 

technology that are ethically 

ambiguous, while upholding 

integrity

3) Narratives out of the paradox: cut 

through paradox contradiction and 

confusion: Responsive-

Responsibility

Key Skills

1) Powerful emotions to 

inspire followers

2) Global Intelligence with 

cultural sensitivity

3) Creative storytellers

4) Authenticity & Integrity

5) Agility: swiftly seizing 

opportunity while disregarding 

processes and routines

6) Recognizing and discouraging 

cowardice in the face of 

ambiguity volatility

ที่มา: www.wef.com



Political and Social Challenges
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Social Media and the Distortion of Information The Whole-of-Life Approach to Social Protection Needs in the 4th IR Era
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ที่มา: BDI – Federation of German Industries and Noerr (2016), Industrie 4.0: Legal challenges of digitalisation

Legal Challenges of IR 4.0



From Globalization to Geopolitics: Understanding the “Thucydides Trap”
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ที่มา: WEF, Meeting of the New Champions (2017)



ขาราชการ 4.0 ตองรูอะไรกอน? แลวตองปรับตัวอยางไร?
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แนวโนมสําคัญ (Megatrend) ของโลก และกรณีศึกษา 
(Best Practice) ที่เกี่ยวของกับ Digital Transformation

แนวโนมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของโลก

การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 (IR 4.0)

เทคโนโลยีสําคัญที่จะปฏิวัติความเปนอยูของโลก

Big Data: เทคโนโลยีดิจิทัลสําคัญ

1
ยุทธศาสตร และแผนงานที่เกี่ยวของกับ Digital Transformation 

ระดับประเทศ และระดับกระทรวง/หนวยงานที่เกี่ยวของ

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) 

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (DG) 

แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC)

พ.ร.บ. การจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560

พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

แนวทางพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ

เพื่อการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล (ก.พ.)

นโยบายประเทศไทย 4.0 และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve)

ทักษะดานดิจิทัลสําหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ 

(Digital Government Skill Development)  (ก.พ.)
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ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579)

ยุทธศาสตรจัดสรรงบประมาณ และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณเพื่อการ

พัฒนาพื้นที่ระดับภาค พ.ศ. 2562 (สนง.)

Digital Competency Model จากกรณีศึกษาตางประเทศ 

ตองปรับตัวไหม?3

แนวโนมเทคโนโลยีสําคัญสําหรับรัฐบาลดิจิทัลของโลก

กลยุทธ Digital Transformation จากกรณีศึกษาตางประเทศ 

Future of Government Dynamic Briefing

Thailand Competitiveness Ranking มุมมองตอไทยจากสถาบันจดัอันดับระดับโลก

Digital Literacy Digital in Functional Competency

Service DesignView on Ethics and other key Skills

Digital  Transformation Strategy

IR 4.0 Strategy



IR 4.0 แนวโนมสําคัญและจุดเปลี่ยนแปลง (Megatrends and Tipping Points) ของเทคโนโลยีดิจิทัล
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ที่มา: The Fourth Industrial Revolution, WEF, 2016

แนวโนมเชิง

กายภาพ

แนวโนมเชิง

ดิจิทัล

แนวโนม

เชิงชีวภาพ

2018 2021 2022 2023

2024 2025 2026 2027

Storage for All

Robotics and 

Services

 The Internet of 

and for Things

 Wearable Internet

 3D Printing and 

Manufacturing

 Implantable Tech.

 Big Data for Decisions

 Vision as New Interface

 Our Digital Presence

 Governments and the 

Blockchain

 A Super-computer in 

Your Pocket

 Ubiquitous 

Computing

 3D Printing and 

Human Health

 The Connected 

Home

 3D Printing and 

Consumer 

Products

 AI and White-

collar Jobs 

 Driverless Cars

 AI and Decision-Making

 Smart Cities

 Bitcoin and the 

Blockchain

เศรษฐกิจแบงปน และการ

กระจายความเชือ่มัน่ (The 

Sharing Economy and 

Distributed Trust)

ระบบการประมวลผล 

สื่อสาร และจัดเก็บขอมูล

ในทุกพื้นที่ (Computing, 

Communications and 

Storage Everywhere)

เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่

เชื่อมอุปกรณและเครื่องมือ 

(The Internet of Things)

ความเชื่อมโยงระหวาง

บุคคลและอินเทอรเน็ต 

(People and the 

Internet)

การแปลงดิจิทัลไปสูสิ่งที่จับ

ตองได (The Digitization of 

Matter)

ปญญาประดิษฐ และขอมูล

ขนาดใหญ (Artificial 

Intelligence (AI) and Big 

Data)

แนวโนมสําคัญ (Megatrends) จุดเปลี่ยนแปลง (Tipping Points)

แนวโนมเหลานี้สามารถูกแบงไดเปน 3 กลุมหลัก ไดแก

 ยานยนตขับเคลื่อน

อัตโนมัติ

 การพิมพสามมิติ

 เทคโนโลยี

หุนยนตขั้นสูง

 วัสดุใหมๆ



เทคโนโลยีทั้ง 23 ดานนี้ ไดรับการคาดการณวาจะปฏิวัติวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชน
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AI and White-Collar Jobs 

The Connected Home Implantable Technologies

Our Digital Presence 

Vision as the New 

Interface

Wearable Internet 

Ubiquitous Computing

A Supercomputer in Your 

Pocket

Storage for All 

The Internet of and for 

Things

Smart Cities 

Big Data for Decisions 

Driverless Cars 

Artificial Intelligence and 

Decision-Making

Robotics and Services 

Bitcoin and the Blockchain

The Sharing Economy 

Governments and the 

Blockchain

3D Printing and 

Manufacturing

3D Printing and Human 

Health 

Designer Beings 

Neurotechnologies

3D Printing and 

Consumer Products 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด ประมวลจาก The Fourth Industrial Revolution, WEF, 2016



ผลกระทบทีเ่กดิขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 สามารถแบงไดเปน 5 ดานหลัก

15

ที่มา: The Fourth Industrial Revolution, WEF, 2016

เศรษฐกิจ (Economy) ธุรกิจ (Business) ประเทศและโลก (National and Global)

สังคม (Society) ปจเจกบุคคล (The Individual)

การเติบโตทางเศรษฐกิจ การจางงาน

วิธีการทํางาน

ความคาดหวังของ

ผูบริโภค

ผลิตภัณฑที่พัฒนาจาก

ขอมูล

ความคิดสรางสรรครวม รูปแบบการปฏิบัติการใหม

ภาครัฐ การรักษาความปลอดภัย

ระหวางประเทศ

ประเทศ ภูมิภาค และเมือง

ความไมเทาเทียมทางสังคม 

และประเด็นดานชนชั้น

ชุมชน (Community)

การยืนยันตัวตน ศีลธรรม 

และจริยธรรม

ความเชื่อมโยงระหวางบุคคล 

(Human Connection)

การจัดการขอมูลสาธารณะและการจัดการขอมูลสวนบุคคล 



ผลกระทบของแรงขับเคลื่อนทางเทคโนโลยีในมิติตางๆ ที่สําคัญทั้ง 5 
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Drivers

Impacts

ที่มา: The Fourth Industrial Revolution, WEF, 2016



Fourth Industrial Revolution: Dynamic Briefing (1)

ที่มา: World Economic Forum (2017)
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การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ไดแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต วิธีการทํางาน และมิติตางๆ โดยเปนการเปลี่ยนแปลงในระดับรากฐาน เทคโนโลยีใหมๆ ไดหลอมรวม

ศาสตรตางๆ เขาดวยกัน อาทิ ฟสิกส เทคโนโลยีดิจิทัล และชีววิทยา ซึ่งเทคโนโลยีเหลานี้ไดสรางความคาดหวังใหมๆ  ใหแกโลกอยางมาก ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีดังกลาว

จะไดสรางขอกังวลและขอควรระวังใหแกโลกเชนกัน

• การปฏิวัติอุตสาหกรรมที่สี่กําลังเปลี่ยนบทบาท

หนาที่ของแตละอาชพีและชุดทักษะที่จําเปนตอ

อาชีพนั้นๆ ไปอยางสิ้นเชิง 

การรื้อถอนอาชีพและทักษะที่มีอยูเดิม
Disruption to Jobs and Skills 

• ความไมเทาเทียมในสังคมที่เพิ่มมากขึ้นและผลกระทบเชิงลบของความ

ไมเทาเทียมในเรื่องเสถียรภาพของสังคมและความรวมมือของชุมชนเปน

ประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะมาพรอมกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่

ความไมเทาเทียม  Inequality

• ผลกระทบตอผลิตภาพการผลิตจากการใชงานเทคโนโลยีใหมๆ ยัง

ไมไดถูกนําไปประเมนิในตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม (Traditional 

Measurement) ที่ใชอยูในปจจุบัน 

นวัตกรรมและผลิตภาพ Innovation and Productivity 

• ความกาวหนาของเทคโนโลยีใหมไดพัฒนาจนกาวนํา

กรอบการกําหนดกฎระเบียบเพื่อควบคุมเทคโนโลยีที่

มีอยูเดิม

การกํากับดูแลที่มีความคลองตัว Agile Governance

 

• พื้นฐานการดําเนินธุรกิจกําลังถูกทาทายโดยแนวโนม

สําคัญจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่สี่สงผลใหรูปแบบ

การทําธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอยางสิ้นเชิง

การรื้อถอนทางธุรกิจ Business Disruption 

• นวัตกรรมใหมๆ ที่ถูกสนับสนุนโดยการปฏิวัติ

อุตสาหกรรมที่สี่กําลังนิยามความเปนมนุษยใหม โดย

นวัตกรรมเหลานี้ไดทาทายอายุขัย สุขภาพ และ

ความสามารถตางๆ ของมนุษย 

จริยธรรมและตัวตน Ethics and Identity  

• ความรวมมือระหวางสาขาวิชา และศาสตรความรู

ตางๆ ไดชวยขยายขอบเขตของความรูออกไปมาก

ขึ้น โดยการบูรณาการความรูจากศาสตรตางๆ 

การหลอมรวมเทคโนโลยี Fusing Technologies 

• การปฏิวัติอุตสาหกรรมที่สี่กําลังเปลี่ยนแปลงขนาด 

และลักษณะของความขัดแยงในระดับรัฐและในระดับที่

ไมใชรัฐ (State and Non-State) อยางสิ้นเชิง 

ความมั่นคงปลอดภัยและความขัดแยง 
Security and Conflict



Fourth Industrial Revolution: Dynamic Briefing (2)
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การรื้อถอนอาชีพและทักษะที่มีอยูเดิม

การกํากับดูแลที่มีความคลองตัว 

จริยธรรมและตัวตน 

การรื้อถอนทางธุรกิจ 

เนื่องจากเทคโนโลยีใหมๆ ไดเขามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทําธุรกิจใหม 

ภาคธุรกิจจึงตองการทักษะการทํางานที่เปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองตอการ

ประยุกตใชเทคโนโลยีในภาคธุรกิจ ทําใหในทายที่สุด การเปลี่ยนแปลงเหลานี้

ไดสงผลตอความตองการทักษะและอาชพีที่มีอยูเดิมในแตละอุตสาหกรรมไป

เทคโนโลยีใหมๆ เหลานี้ ไมสามารถถูกควบคุมหรือถูกอธิบายไดดวย

กรอบระเบียบขอบังคับเดิม สงผลใหเกิดความกังวลในความสามารถของ

กรอบระเบียบขอบังคับเดิมที่ภาครัฐบังคับใชกับประชาชนในปจจุบัน 

นวัตกรรมใหมๆ ที่ถูกสนับสนุนโดยการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่

สี่กําลังนิยามความเปนมนุษยใหม โดยนวัตกรรมใหมๆ ไดทา

ทายอายุขัย สุขภาพ และความสามารถตางๆ ของมนุษย 

ทุกภาคสวนจะตองรับผิดชอบรวมกัน ทั้ง

ภาคเอกชนและองคกรตางๆ เพื่อสรางความเชือ่มัน่

วานวัตกรรมตางๆ จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่สี่

จะถูกพัฒนาโดยคํานึงถึงความเปนมนุษยกอนเปน

อันดับแรก

พื้นฐานการดําเนินธุรกิจกําลัง

ถูกทาทายโดยแนวโนมสําคัญจาก

การปฏิวัติอุตสาหกรรมที่สี่ทั้งสิ้น 4 

ประการ 

ทบทวนและเปลี่ยนแปลงการกํากับดูแลเดิมใหรวดเร็ว

ภาครัฐจะตองเปลี่ยนแนวทางการกํากับดูแลในปจจุบัน 

ใหสามารถสรางสรรค ทบทวน และบังคับใชกฎหมายได

อยางคลองตัวเพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีที่รวดเร็วไดมากขึ้น

รูปแบบธุรกิจที่เปน 

On-demand มากขึ้น

ผลิตภัณฑที่มีความล้ํา

สมัยมากขึ้น

การประสานความรวมมอื

เพื่อพัฒนานวัตกรรม

รูปแบบการดําเนินธุรกิจ (Operating 

Model) ที่เปลี่ยนไปใชประโยชนจาก

การเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น 

ความทาทายที่เกี่ยวของ

การกําหนดกลยทุธการบริหารจัดการบุคลากรความสามารถสูง 

(Talent Management) ใหเปนกลยุทธเชิงรุกมากยิ่งขึ้น 

ตองประสานความรวมมือกับภาคสวนที่เกี่ยวของกบัการ

พัฒนาบุคลากรอยางใกลชิด อาทิ ภาครัฐ และภาคการศกึษา 

Disruption to Jobs and Skills 

Agile Governance

Ethics and Identity 

Business Disruption 
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นวัตกรรมและผลิตภาพ 

ความไมเทาเทียม 

ความมั่นคงปลอดภัยและความขัดแยง

การหลอมรวมเทคโนโลยี 

เนื่องจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่สี่ไดสงผลกระทบตอการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตตางๆ ในประเด็นหรือสาขาทางเศรษฐกิจที่ไมสามารถ

วัดผลไดโดยงาย บางสินคาและบริการมีลักษณะที่ไมเปนปรปกษในการบริโภค 

(Non-rival) และมีตนทุนหนวยสุดทายเปนศูนย (Marginal Cost) 

เนื่องจากโครงสรางอาชีพและการจางงานที่เปลี่ยนไปการปฏิวัติอุตสาหกรรม

ที่สี่ รวมทั้งเทคโนโลยีใหมที่มีแนวโนมในการสรางตลาดกินรวบ/ผูชนะไดไป

ทั้งหมด (Winner-Take-All) อาจขยายความไมเทาเทียมกันในสังคมและสงเสริม

ใหเกิดการแตกแยกตัวทางสังคมมากขึ้น 

ความเสี่ยงและภัยคุกคามรูปแบบใหมมาพรอมกับเทคโนโลยีเกิดใหม

จํานวนมาก ซึ่งชวยใหทําสงครามไซเบอรเปนไปไดงายขึ้น เชน ประสาท

เทคโนโลยี (Neurotechnology) ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence)

การกํากับดูแลความมั่นคงปลอดภยัในยคุของการปฏิวัติ

อุตสาหกรรมที่สี่จึงเปนเรื่องซับซอน และตองการความรวมมือจากผูมี

สวนไดสวนเสียเพื่อพิจารณากรอบขอบังคับทางกฎหมาย มาตรฐาน 

และกลไกในการควบคมุดูแลความมั่นคงปลอดภัยไปจนถึงความ

เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยคุกคามและความขัดแยงตางๆ

ความรวมมือระหวางสาขาวิชา และศาสตรความรูตางๆ ไดชวยขยาย

ขอบเขตของความรูออกไปมากขึ้น โดยการบูรณาการความรูจากศาสตรตางๆ 

อาทิ ฟสิกส ดิจิทัล และชีววิทยา ไดชวยยกระดับความรูตางๆ ไดดวย

ความสามารถของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลใหมๆ

โดย UN Statistics Division กําลังพิจารณา

การใชงานขอมูลขนาดใหญขององคกรตางๆที่มิใช

รัฐ ในการขับเคลื่อนไปตามเปาหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

ความทาทายที่เกี่ยวของ

ตัวอยางประโยชนของการหลอมรวมเทคโนโลยี

การพัฒนาการตัดตอพันธุกรรมที่แมนยําเกิดขึ้นได เนื่องจาก

ความสามารถในการวเิคราะหคาํนวณขอมูลดวยเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรที่สูงขึ้น

ทําใหการวัดผลดวยวิธีการทางสถิติในรูปแบบเดิมจะไม

สามารถวัดมูลคาเพิ่มของสินคาและบริการเหลานี้ไดแมนยํา

การรับรูผลกระทบของเทคโนโลยีบางประเภททําไดยากขึ้น 

ตองมีการปรับปรุงวิธีการวิเคราะห

Security and Conflict

Innovation and Productivity 

Inequality

Fusing Technologies 
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เหตุการณ์ครั้งสําคัญ เช่น 9/11 สึนามิ วิกฤติการเงิน หรือภัยพิบัตินิวเคลียร์ฟุกุชิมะ แสดง

ให้เห็นว่าความสามารถของรัฐบาลในการเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดยังอยู่

ในระดับต่ํา

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ประชาชน) ทั้งในประเทศพัฒนาแล้ว หรือ

ประเทศกําลังพัฒนา ไม่ยอมรับผู้นําที่ได้มาโดยจํายอม (By 

Default) ดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์ทั่วโลกในช่วงที่ผ่านมา ที่

นานาประเทศเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงผู้นําอย่างกะทันหัน 

(Authority Shocks) ส่งผลให้ประชาชนจํานวนมากต้องออกมา 

เรียกร้องและแสดงจุดยืนของตน

การพัฒนาดิจิทัลในปัจจุบันกําลังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบริบทการดําเนินงานของ

รัฐบาล ช่วยให้การดําเนินงานของรัฐบาลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็ก่อให้เกิด

ความท้าทายในการปรับตัว

การเติบโตของมหานคร (Urbanization) อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดความท้าทายแก่รัฐบาล

ในการเร่งการเจริญเติบโต และการใช้นวัตกรรมภาครัฐใหม่ ๆ จากระดับประเทศสู่ระดับ

ท้องถิ่น

ความร่วมมือ (Collaboration) การร่วมสร้าง (Co-Creation) 

และการร่วมผลิต (Co-Production) ได้กลายมารูปแบบการ

ดําเนินการของรัฐบาลแบบใหม่ โดยเฉพาะในการส่งมอบบริการ 

(Service Delivery) ที่รัฐบาลจะต้องร่วมมือกับภาคเอกชน ภาค

ประชาสังคม และกลุ่มทางสังคม

สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) และการเติบโตของประชากร ก่อให้เกิดความท้าทายและ

โอกาสที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและกลุ่มประเทศกําลังพัฒนา ทั้งใน

ด้านสถานะทางการคลัง และการจัดสรรทรัพยากร
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• หน้าที่หลักของรัฐบาลคือการปกป้องประชาชนจากภัยพิบัติ โดยเฉพาะภัยพิบัติอันเป็นผลมา

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (Source: Breakthrough)

• การใช้ Big Data / Artificial Intelligence / Algorithms สามารถนํามาปรับใช้เพื่อการ

สังเกตการณ์ต่าง ๆ ได้ (Source: Newsweek) 

• เราต้องเปลี่ยนแปลง Big Data ให้เป็นข้อมูลที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย  (Source: The 

World Bank Blog)

• ช่องว่างของการใช้ Artificial Intelligence แสดงให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ

ในระดับโลก (Source: The New York Times)

• ปัญหาการฆาตกรรม เป็นตัวฉุดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Source: 

Inter-American Development Bank)

• การเติบโตของสังคมอยู่คู่กับการเติบโตของการแบ่งแยกชนชั้น (Source: The Guardian)

• แม้การปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ จะช่วยพัฒนาแบบจําลองทางธุรกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของ

ผู้คน แต่ก็นํามาซึ่งความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น (Source: WEF)

• การผสมผสานระหว่างทรัพยากรมนุษย์และ AI จะถือเป็นการปฏิวัติรูปแบบการทํางานของเรา 

(Source: WEF)

• การยื่นขอรับสิทธิบัตร เป็นตัวบ่งชี้ของการพัฒนาทางเทคโนโลยี (Source: VoxEU)

• รัฐบาลต้องทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น โดยเน้นที่ผลลัพธ์เป็น

สําคัญ (Source: Brookings)

• การให้รางวัล (Rewards) ถือเป็นเครื่องมือที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงแนวคิดและความเชื่อ และ

ท้ายที่สุดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ (Source: Inter-American Development Bank)

• อาชญากรรมเป็นผลจากความไม่เท่าเทียม (Source: Inter-American Development Bank)

• นโยบายผู้อพยพของบราซิล จะต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัญหาผู้อพยพจาก

เวเนซูเอลาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน (Source: The Guardian)

• เรามักสนใจแต่เรื่องการทุจริตระดับชาติ ในทางกลับกัน สื่อและรัฐบาลกลับเพิกเฉยต่อการ

ทุจริตในระดับท้องถิ่น ซึ่งส่งผลให้ประชาชนสูญเสียความเชื่อมั่นในรัฐบาลและกฎหมาย 

(Source: Inter-American Development Bank)

• เทคโนโลยี ต้องมีไว้เพื่อการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ไม่ใช่เพื่อทดแทนมนุษย์ 

        (Source: WEF)

• ระบบเศรษฐกิจที่ผู้ทํางานรับงานเป็นครั้ง ๆ ตามความต้องการ (On-Demand) หรือที่เรียกว่า 

The Gig Economy นั้นเป็นเศรษฐกิจที่ขาดความคุ้มครองจากรัฐบาล (Source: The New 

Yorker)
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รัฐบาลในฐานะผูแกปญหา (Government as Solution Recruiter)

Growth of non-state 

problem solvers
รัฐบาลจะไมไดเปนเพียงแคผูแกไขปญหา

ทางสังคมเพียงฝายเดียว แตองคกรไม

แสวงหากําไร บริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ 

ตลอดจนกลุ ม ป ร ะ ช า ชนจ ะ เ ข า ม า

ดําเนินการในดานดังกลาวมากขึ้น

Government as 

enabler
บทบาทหนาที่ของรัฐบาลจะเปลี่ยนจาก

ผูนําที่เขามาแกไขปญหาสังคม สูผูสราง

สภาพแวดลอมที่ใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

และแกไขปญหาดังกลาว

Multi-trillion-dollar capital 

market for social outcome

ในอนาคต  ภาครัฐ  ภาคธุรกิจ  และ

รัฐวิสาหกิจจะรวมมือกันเพื่ อแก ไข

ปญหา และลงทุนในแนวทางที่สงเสริม

ก า ร ส ร า ง ผ ล ต อบ แทน ค ว บคู กั บ

ผลประโยชนตอสังคม

การบริการที่ตอบสนองประชาชน (“Made-for-me” Service Delivery)

Technology-enabled 

self service
นําเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช

เพื่อใหประชาชนสามารถขอรับบริการได

ดวยตนเองที่บาน หรือรานคา หรือคีออส

ตางๆ โดยไมตองเดินทางมายังหนวย

ใหบริการของรัฐแตอยางใด

Government as 

food truck
หนวยงานภาครั ฐต องปรับมาใช

เทคโนโลยีโมบายด กับการใหบริการ

ของหนวยงานมากที่สุดเทาที่จะมาก

ได หรือทั้งหมด เพื่ออํานวยความ

สะดวกตอผูรับบริการ

Borderless market 

for public services
หนวยงานภาครัฐในอนาคตจะเริ่มจัดจาง

หนวยงานภายนอก อาทิ ภาคเอกชน

ขนาดใหญในการใหบริการแกประชาชน

แ ท น  เ พื่ อ เ พิ่ ม ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น จ า ก

ผูรับบริการ

การสรางธรรมาภิบาลและเทาเทียมสูสังคม (Distributed Governance)

Distributed problem 

solving via technology

การพัฒนาของเทคโนโลยี และสื่อ

โซเชียลมีเดีย นําไปสูการเขาถึงของ

ประชาชนทั่วไปในการมีสวนรวม

แกไขปญหาทางสังคม อาทิ การเขา

เปนอาสาสมัคร

Crowdsourcing policy

ใ นอน าคต  รั ฐ บ า ลต อ ง เ ชิญชวน ให

ประชาชน ภาคธุรกิจ และรัฐวิสาหกิจตางๆ 

เขามามีสวนรวมในการการจัดทําราง

กฎหมาย /นโยบาย  เพื่ อใหกฎหมาย /

นโยบายดังกล าวตอบสนองตอความ

ตองการของประชาชนมากที่สุด

Open data 

platforms 2.0
การเปดเผยขอมูลตางๆ ของรัฐบาลจะ

เปนประโยชนตอภาคประชาชนในการ

นําไปใช ทั้งนี้ แนวโนมการเปดเผย

ขอมูลของหนวยงานภาครัฐ จะกลายเปน

เรื่องทั่วไปสําหรับทุกหนวยงาน

ที่มา: ปรับปรุงจาก GOV2020, Deloitte

Revamped infrastructure 

pricing models

ก า ร นํ า เ อ า รู ป แ บ บ ก า ร ชํ า ร ะ

คาธรรมเนียมการบริการแบบชําระ

เฉพาะที่ใชบริการจะเปนรูปแบบใหมที่

หนวยงานภาครัฐนํามาปรับใชมากขึ้นใน

อนาคต

Unbundling 

services
ในป 2020 การระดมทุนของผูคนใน

ชุมชนเพื่อมาแกไขปญหาภายใน

ชุมชนจะเกิดมากขึ้น และรัฐบาลจะ

สามารถจัดสรรงบประมาณไป

ใหบริการที่ใหญกวาได

Mini-payments

รัฐบาลอํานวยความสะดวกในดานการ

ชําระคาธรรมเนียมการบริการยอยๆ แก

ประชาชนผูรับบริการ ผานเทคโนโลยีการ

ชํ า ร ะผ าน โทร ศัพท มื อถื อ  หรื อบั ต ร

อิเล็กทรอนิกส

Pay for 

performance

การนํารูปแบบการชําระคาบริการ

ตามผลงานและประสิทธิภาพการ

ใหบริการจะเกิดขึ้นกับการบริการ

ของภาครัฐและเอกชน

แนวทางการระดมทุนและลงทุนรูปแบบใหม 

(Alternative Funding Models)

GovCloud

หนวยงานรัฐจะเ ริ่มทํางานและ

ใหบริการโดยอาศัยเทคโนโลยี

คลาวดที่สามารถบริการไดทุกที่

ทุกเวลา

การใหบริการแกภาคประชาชน

(Just-in-time Civil Service)

Customer-centric 

human services

การใหบริการของภาครัฐจะตอง

ปรับใหตรงความตองการของ

ผูรับบริการแตละกลุม
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Preemptive 

government
การนําขอมูลสถิติมาประมวลผล

ชวยใหสามารถคาดการณสภาวะที่

จะเกิดขึ้นกับสังคม และชวยให

ห น ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ ส า ม า ร ถ

เตรียมการรองรับหรือปองกัน

อนาคตที่จะเกิดขึ้น

Targeted 

transparency
การเปดเผยขอมูลแกสาธารณะชน

จะชวยเพิ่มความโปรงใสในการ

ดํ า เนิ นของภาครั ฐ  อีก ทั้ ง  ยั ง

สามารถเปนเปาหมายที่หนวยงาน

ภาครัฐควรตั้งเปาที่จะบรรลุในการ

เปดเผยขอมูลดังกลาว

Psychology 

influences policy

การนํ าข อ มูลสถิติ มา ใช เพื่ อ

เปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมของ

ประชาชนยังชวยในสวนของการ

ออกกฎหมายหรือจัดทํานโยบาย

ตางๆ ดวย

Beta government

การปรับ เป ลี่ยนแนวคิด  หรือ

นโยบายของหนวยงานภาครัฐ 

อาจเริ่มตนจากการทดลองใน

โครงการตนแบบ ซ้ําไปมา เพื่อ

เรียนรูขอผิดพลาดกอนที่จะหา

แนวทางที่เหมาะสมที่สุดมาปรับ

ใชกับดานตางๆ รวมถึงนโยบาย

Using math to change 

social behavior

การนําขอมูลสถิติมาใช ยังสามารถ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสังคม

ไปสูทิศทางที่รัฐบาลพึงประสงคได

Outcome-based 

regulation
การนําขอ มูลสถิติมาประมวลผล

ชวยใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพใน

การประ เมินผลและติดตามการ

ดําเนินนโยบายตางๆ และชวยให

หนวยงานภาครัฐสามารถทุมเทความ

สนใจใหกับการมุงไปสูเปาหมายที่

ตองการบรรลุ

รัฐบาลอัจฉริยะ (Data-smart Government)

ปจจัยรากฐานของความมั่งคั่งของชาติ (Basis of National Prosperity Shift)
Talent and Relearning 

as the key to national 

competitiveness

หนวยงานภาครัฐควรสงเสริมและ

สนับสนุนแรงงานที่มีทักษะ ตลอดจน

สงเสริมระบบการศึกษา/การพัฒนา

แรงงานเพื่อเพิ่มทักษะใหกับแรงงาน 

ซึ่งรวมไปถึงเรื่องของการเรียนรูตลอด

ชีวิตของแรงงานเหลานั้น

Alternatives to 

GDP take hold
นอกเหนือจากปจจัยทางเศรษฐกิจ 

ปจ จัยดานสังคมยั ง เปน อีกปจ จัย ที่

หนวยงานภาครัฐควรใหความสําคัญ 

อา ทิ  คว ามปลอดภั ย ใ นชี วิ ต แ ล ะ

ทรัพยสิน ความเทาเทียม ฯลฯ

ที่มา: ปรับปรุงจาก GOV2020, Deloitte

School System 2.0

การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชใน

การเรียนการสอน กานําประเด็นเรื่องทักษะ

ดิจิทัลของเด็กนักเรียนมาประเมิน ตลอดจน

การรวมมือกับภาคธุรกิจ เพื่อปรับปรุง

หลักสูตร จะเปนการยกระดับคุณภาพระบบ

การศึกษาในภาพรวม และนําไปสูการ

พัฒนาในระยะยาว

The era of 

digitized medicine
เทคโนโลยี AR, Hologram, mHealth, e-visits 

และ Tele-monitoring จะชวยปฏิวัติการผาตัด 

การตรวจและวินิจฉัยโรค และอํานวยความ

สะดวกแกผูรับบริการ อยางไรก็ดี เปนหนาที่

ของภาครัฐที่จะตองเข ามาควบคุมความ

ปลอดภัยของระบบขอมูลคนไข  และการ

วางรากฐานโครงสรางสาธารณสุข

Robotics Technology

ในอนาคต การนําเทคโนโลยีหุนยนต หรือ

โดรนมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

ในดานตางๆ รวมถึงการใชในเชิงพาณิชย 

เพื่อทดแทนแรงงานมนุษย จะเปนแนวโนม

ใหมไมเวนแตการใหบริการดิจิทัลภาครัฐใน

สาขาตางๆ

Cyber Security

หนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะหนวยงานดาน

ความมั่นคงและดานดิจิทัล ตองรวมมือกันสราง

ความปลอดภัยในระบบดิจิทัลของประเทศ 

ควบคู ไปกับการสรางความเชื่ อมั่นใหกับ

ประชาชนผูรับบริการ เพื่อผลักดันใหเกิดการใช

เทคโนโลยีดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ

Real-time Logistics 

Management

การนําขอมูล Real-time ขนาดใหญมา

ประมวลและวิเคราะหสถานการณ 

พรอมทั้งจัดทําระบบอัจฉริยะเพื่อ

บริหารจัดการระบบคมนาคมขนสงใน

แตละรูปแบบการเดินทาง เปนแนวทาง

หนึ่ งของการใหบริการเชิ งดิ จิ ทัล

ภาครัฐดานคมนาคมในอนาคต

Energy and Environment

ดวยเทคโนโลยีการตรวจสอบการใชงานพลังงานระยะไกล ทําใหเกิด

ผูบริโภคสามารถควบคุมการใชงานของตนเองไดดีขึนผานแอปพลิเค

ชัน ซึ่งทําใหการบริหารจัดการพลังงานโดยผูใชมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น ผูใหบริการสามารถติดตอกับผูใชบริการ และเรียกเก็บคาบริการ

ไดทันที ซึ่งยังทําใหผูใหบริการสามารถวางแผนการผลิตและ

จําหนายพลังงานไดดียิ่งขึ้นดวย
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ที่มา:การจัดประชุมเพื่อระดมความคดิเห็นในการจัดทํารางแผนที่นําทางดานเทคโนโลยีในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (Digital Government Technology Roadmap) รวมกับศูนยคาดการณเทคโนโลยี

เอเปค หนวยงานภายใตกํากบัของ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร

Technology Recommendation for 

Digital Government 2017-2021

Open Any Data

การเปดเผยขอมูลทีเ่ปนประโยชนแก

ผูรับบริการ โดยปรับปรุงเว็บไซต และ

ฐานขอมูล เพื่อสรางการเขาถึงจากสาธารณะ

มากขึ้น และผลักดันใหเกดิการเชื่อมโยงขอมูล

ที่เปดเผยเหลานั้นกับหนวยงานทุกภาคสวน

Internet of Things

การอาศัยเทคโนโลย ีIoT สรางสภาพแวดลอมใหภาครัฐ

ปรับเปลีย่นรูปแบบบริการเปนดิจิทัลมากยิง่ขึ้น ขณะเดียวกนั 

เทคโนโลยีดังกลาวยงัสนับสนุนภาครัฐในดานตางๆ อาทิ การ

สื่อสาร การใชโมบายเทคโนโลยี การวิเคราะห Big Data รวมไป

ถึงการประสานงานกับภาคธุรกจิและเอกชน

Virtual Reality / 

Augmented Reality

การนําเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) และ 

Augmented Reality (AR) มาปรับใชในการจําลอง

ภาพหรือสถานการณเหมือนจริง เพื่อบริหารจัดการ

ความปลอดภัยสาธารณะ การขยายพื้นที่การรักษา

สุขภาพไปยังพื้นที่หางไกล (Telemedicine) รวมถึง

การเพิ่มรูปแบบใหมๆ ในการเรียนการสอน และการ

ทองเที่ยว

Smart Machine / 

Artificial Intelligence

การนําเทคโนโลยี Smart Machine มาปรับใช

เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการ และตอบสนองการ

ใหบริการอัตโนมัติ โดยระบบ Smart Machine จะ

พัฒนาขึ้น และสามารถประเมินปญหา และจัดการ

สมดุลตลอดหวงโซการบริการ

Cyber Security

การคํานึงถึงความปลอดภัยทางไซเบอร (Cyber 

Security) โดยจัดทํามาตรฐานความปลอดภยัทางไซเบอร 

ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวของใหทันตอเหตุการณ และมีความ

ยืดหยุน อีกทั้งปรับเปลี่ยน Mindset ในการจัดการประเด็นดาน

ความปลอดภัยทางไซเบอร

Block Chain / Distributed

Ledger Technology

การประยุกตใชเทคโนโลยี Block Chain ในการ

จัดเก็บขอมูลและใชประโยชนจากเครือขายเพื่อตรวจสอบ

ความถูกตอง และลดภาระการพึ่งพาคนกลางในการทํา

ธุรกรรม ภายใตความปลอดภัยที่มีความนาเชื่อถือ

Cloud Computing

การนําเทคโนโลยีดาน Cloud 

Computing มาปรับใชในการเก็บขอมูล เพื่อลด

ความยุงยากในการติดตั้งระบบ ลดตนทุนในการ

ดูแลระบบ และตนทุนสําหรับการสรางเครือขาย

ดวยตนเอง

Big Data

การนําขอมูล Big Data มาประมวล และ

ใชเปนเครื่องมือในการคาดการณ และประเมิน

สภาพธุรกิจการใหบริการ โดยอาศัย

เทคโนโลยี IoT และ Smart Machine เพื่อให

การวิเคราะหและตอบสนองตอผูรับบริการเปน

แบบ real-time

Advanced Geographic 

Information System

การนําเทคโนโลยี Advanced Geographic 

Information System มาใชในการบริหารจัดการ

ขอมูลในเชิงพื้นที่ โดยสามารถประยุกตใชสําหรับการ

จัดสรรทรัพยากรดานการเกษตร การบริหารจัดการ

ระบบคมนาคมขนสง และดานอื่นๆ
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Strategic Technology Trends 

for Digital Government 2016

Digital Workplace

บุคลากรภาครัฐในอนาคตทุกระดับขั้นจะ

เปนผูที่มีความรูเทคโนโลยีและทักษะดานดิจิทัล 

และการทํางานและการใหบริการของหนวยงาน

ภาครัฐจะเปลี่ยนไปสูการกระจายทํางาน เพื่อ

ความรวดเ ร็ว  อิสระในการปรับเปลี่ยนตาม

สถานการณ  และนําเทคโนโลยีโมบายมาปรับใช

Multichannel Citizen 

Engagement

หนวยงานภาครัฐมีการใหบริการ

ประชาชนผานชองทางหลากหลาย และนําขอมูล

ตางๆ มาวิเคราะห เพื่อทําความเขาใจความ

ตองการและพฤติกรรมของผู รับบริการ กอน

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหบริการเพื่อตอบสนอง

ผูรับบริการใหไดรับพึงพอใจมากที่สุด และเปน

ชองทางที่เอื้ออํานวยมากที่สุ

Open Any Data

เปดเผยขอมูลที่ เปนประโยชนแก

ผู รับบริการ มีการปรับปรุงเว็บไซต และ

ฐานขอมูล เพื่อสรางการเขาถึงจากสาธารณะ

มากขึ้น และผลักดันใหเกิดการเชื่อมโยงขอมูล

ที่เปดเผยเหลานั้นกับหนวยงานทุกภาคสวน

Citizen e-ID

นําเอาเทคโนโลยี บัตรประชาชน

อิเล็กทรอนิกสมาใช เพื่อชวยอํานวยความ

สะดวกตางๆ แกผูรับบริการ และเริ่มรวมมือ

กับภาคธุ รกิจและภาคเอกชนในการใช

ประโยชนจากเทคโนโลยีดังกลาว โดยภาครัฐ

มีบทบาทสําคัญในการสรางความเชื่อมั่นและ

ความปลอดภัยในการใชงาน Citizen e-ID

Analytics Everywhere

นําขอมูล Big Data มาประมวล และใช

เปนเครื่องมือในการคาดการณ และประเมินสภาพ

ธุรกิจการใหบริการ โดยอาศัยเทคโนโลยี IoT และ 

Smart Machine เ พื่ อ ใ ห ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห แ ล ะ

ตอบสนองตอผูรับบริการเปนแบบ Real-time

Smart Machines

หนวยงานภาครัฐ นํา เทคโนโลยี 

Smart Machine มาปรับใชเพื่อใหเกิดการ

บริหารจัดการ และตอบสนองการใหบริการ

อัตโนมัติ  โดยระบบ  Smart Machine จะ

พัฒนาขึ้น และสามารถประเมินปญหา และ

จัดการสมดุลตลอดหวงโซการบริการ

Digital Government 

Platforms

ภาครัฐปรับปรุงระบบการใหบริการ 

ใหมที่รวมเอาบริการหลายดานจากหนวยงาน

ทุกภาคสวนเขาไว ณ จุดๆ เดียว เพื่ออํานวย

ความสะดวกแกประชาชน ลดตนทุนของ

ภาครัฐเอง และสามารถตอบสนองและโตตอบ

กับผูรับบริการโดยตรง

Internet of Things

เทคโนโลยี IoT สรางสภาพแวดลอมให

ภาครัฐปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการเปนดิจิทัลมาก

ยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีดังกลาวยัง

สนับสนุนภาครัฐในดานตางๆ อาทิ การสื่อสาร 

การใชเทคโนโลยีโมบาย การวิเคราะห Big 

Data รวมไปถึงการประสานงานกับภาคธุรกิจ

และเอกชนในดานตางๆ

Software-Defined 

Architecture

หนวยงานภาครัฐเริ่มปรับโครงสราง

และสถาปตยกรรมการใหบริการ โดยนํา

ซอฟตแวร  และแอปพลิ เคชั่น มาใช เปน

เครื่องมือในการใหบริการ รวมถึงการบริหาร

จัดการ และการสรางความคลองตัวแกองคกร

Risk-Based Security

หนวยงานภาครัฐตองเตรียมการและ

จัดทําแนวทางรองรับผลกระทบจากการโจมตี

จากโลกไซเบอร ตองมีการลงทุน จัดสรรหรือ

โยกยายทรัพยากร (คน งบประมาณ และ

เวลา) มาจัดการความเสี่ยง และเพิ่มความ

ปลอดภัยใหแกระบบตางๆ ขององคกร

ที่มา: Gartner (2016)



แนวโนมเทคโนโลยีดิจิทัลที่สําคัญ และแนวทางสําหรับภาครัฐในการปรับตัว: 

ขอมูลขนาดใหญเพื่อการตัดสินใจตางๆ (Big Data for Decisions)
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ที่มา: The Fourth Industrial Revolution, WEF, 2016

จุดเปลี่ยนแปลง

แนวโนมสําคัญที่เกิดขึ้นจริง

ผลกระทบ

ผลกระทบเชิงบวก

ผลกระทบเชิงลบ

“จะมีรัฐบาลแรกที่แทนที่ขอมูลสํามะโนดวย
ฐานขอมูลขนาดใหญ”

ภาครัฐอาจเริ่มพบวาการเก็บขอมูลแบบเกาไมมี

ประสิทธิภาพ และเริ่มเปลี่ยนแนวทางการเก็บขอมูล

ดวยเทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ เพื่อที่จะปรับปรุงให

เปนระบบอัตโนมัติ ซึ่งจะกอใหเกิดวิธีการใหมๆ 

ในการใหบริการประชาชน 

การขยายตัวของปริมาณขอมูลทั่วโลก

ปริมาณขอมูลธุรกิจของบริษัททั่วโลกจะ

เพิ่มเปนสองเทาในทุกๆ 1.2 ป

• การตัดสินใจเร็วขึ้นและดีขึ้น
• เกิดการตัดสินใจแบบเรียลไทมมากขึ้น
• มีการเปดเผยขอมูลเพื่อสรางนวัตกรรมใหมๆมากขึ้น
• อาชีพนักกฎหมายไดรับผลดีมากขึ้น
• ความซับซอนลดลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการบริการประชาชน
• ลดตนทุนการทํางานลง
• มีอาชีพประเภทใหมเพิ่มขึ้น

• มีประเด็นเรื่องความเปนสวนตัวของขอมูล
• เกิดการสูญเสียอาชีพในบางอาชพี
• ความรับผิดชอบขอมูล (ผูรับผิดชอบอัลกอริทึมตางๆ คือใคร)

• ความนาเชื่อถือของขอมูล
• เกิดการปะทะกันระหวางอัลกอริทึม

ผลกระทบที่ไมทราบทิศทาง (เปนไดทั้งผลบวกหรือลบ)

• ประเด็นการรวบรวมขอมูล (profiling)

• เกิดการเปลี่ยนแปลงระเบียบ และโครงสรางทางกฎหมายและธุรกิจ



ความหมายของ Big Data

29



การนําขอมูล Big Data มาวิเคราะหและประมวลผลชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทําธุรกิจ

30



การศึกษากลยุทธ Digital Transformation ของประเทศผูนํา (Best Practice): สหราชอาณาจักร

ที่มา: UK Government (2017), “Government Transformation Strategy 2017 to 2020”.
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Government Transformation Strategy 2017 to 2020

รัฐบาลสหราชอาณาจักรเห็นความสําคัญของการเปลี่ยนผานสูรัฐบาลดิจิทัล และไดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ นับตั้งแตป 2555 และในป 2560 ไดจัดทําแผน

ยุทธศาสตรฉบับใหมขึ้น โดยมีเปาหมายหลักเพื่อ (1) การพัฒนาและปรับปรุงบริการภาครัฐสูการเปนบริการดิจิทัลที่มากขึ้น (2) การปรับเปลี่ยนองคกรภาครัฐสูการเปน

องคกรดิจิทัลเต็มรูปแบบ และ (3) การใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผานของภาครัฐสูรัฐบาลดิจิทัล

วิสัยทัศน รัฐบาลสหราชอาณาจักรจะเปลี่ยนผานบริการภาครัฐ รวมถึงผลักดันองคกรไปสูรัฐบาลดิจิทัลที่จะสามารถใหประชาชนไดรับบริการดิจิทัลที่หลากหลาย รวดเร็ว 

ประหยัดเวลาและคาใชจาย แกไขปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการบริการรูปแบบเดิม และสรางความมั่นคงและความเชือ่มัน่แกประชาชนและผูใชบริการ

การดําเนินการ

การเปลี่ยนผานสูภาครัฐที่ทันสมัยและเปนธุรกิจ (Business 

Transformation)

การเปลี่ยนผานหนวยงานภาครัฐในดานการบริการไปสูรูปแบบบริการดิจิทัล

ที่ทันสมัย และตอบสนองตอผูใชบริการ

การพัฒนาบุคลากร (Grow the right people, skills and culture)

การปลูกฝงและพัฒนาทักษะและวัฒนธรรมดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐทุก

หนวยงาน นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการสรางการรับรูและความตระหนักถึงใน

เทคโนโลยีดิจิทัลแกผูรับบริการ ผูเชี่ยวชาญ และกลุมผูประกอบการ

การปรับกระบวนการทํางานของภาครัฐ (Build better tools, 

processes and governance for civil servants)

การสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนแกภาครัฐ สําหรับการเปลี่ยนผานสู

การเปนรัฐบาลดิจิทัล และการใหบริการดิจิทัลที่เต็มรูปแบบ

การประยุกตใชประโยชนจากขอมูล (Make better use of data)

การนําเอาขอมูลสถิติที่มีอยูมากมายในแตละหนวยงานภาครัฐมาบูรณา

การเพื่อการใชประโยชนในมติิตางๆ ซึ่งจะตองมีการจัดตั้งหนวยงาน

กลางขึ้นมาดูแลในสวนนี้ และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานขอมูลที่จะ

สนับสนุนการนําขอมูลมาใชประโยชน

การสรางแพลตฟอรมหรือมาตรฐานกลาง (Create shared 

platforms, components and reusable business capabilities)

การสรางมาตรฐานกลางที่หนวยงานภาครัฐสหราชอาณาจกัรจะ

ดําเนินการใชรวมกัน ซึ่งอาจอยูในรูปของแพลตฟอรม นอกจากนี้ ยังไป

ถึงการสรางโครงสรางพื้นฐานกลางเพื่อการแบงปนกันใชประโยชนใน

หลายหนวยงาน



กรณีศึกษา : Information Technology Competency Model, US Department of Labor

ที่มา: Employment and Training Administration, United States Department of Labor (www.doleta.gov). 
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กรมแรงงานสหรัฐอเมริกา ไดจัดทํา IT Competency Model ขึ้น เพื่อกําหนดมาตรฐานความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ดาน IT ที่จําเปน ที่แรงงานในสหรัฐอเมริกา (ทั้งภาครัฐและเอกชน) ควรมี โดยแบงระดับของ Competency ออกเปน

(1) ระดับพื้นฐาน (Foundational Competencies) และ (2) ระดับจําเพาะ (Industry-specific Competencies)

Tier 4: Industry-Wide Technical Competencies cover 

the knowledge and skills and abilities from which workers 

across the industry can benefit, regardless of the sector in 

which they operate. Many of the critical work functions on 

this tier deal with awareness or understanding.

Tier 5: Industry-Sector Technical Competencies 

represent a sub-set of industry technical competencies 

that are specific to an industry sector. 
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Tier 1: Personal Effective Competencies are personal 

attributes essential for all life roles. 

Tier 2: Academic Competencies are primarily learned in 

a school settings. They include cognitive functions and 

thinking styles. 

Tier 3: Workplace Competencies are generally 

acceptable to a large number of occupations and 

industries. They represent motives and traits as well as 

interpersonal and self-management styles. Fo
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กรณีศึกษา : Information Technology Competency Model, US Department of Labor

ที่มา: Employment and Training Administration, United States Department of Labor (www.doleta.gov). 
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กรมแรงงานสหรัฐอเมริกา ไดจัดทํา IT Competency Model ขึ้น เพื่อกําหนดมาตรฐานความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ดาน IT ที่จําเปน ที่แรงงานในสหรัฐอเมริกา (ทั้งภาครัฐและเอกชน) ควรมี โดยแบงระดับของ Competency ออกเปน

(1) ระดับพื้นฐาน (Foundational Competencies) และ (2) ระดับจําเพาะ (Industry-specific Competencies)

Industry-specific Competencies
(Additional competencies for IT professionals)

Foundational Competencies

Tier 2: Academic Competencies (เฉพาะในสวนของ

ทักษะพื้นฐานของผูใช (Fundamental IT User Skills))
คือ องคความรู และทักษะการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณ

สื่อสาร และแอปพลิเคชันที่เกี่ยวของได เพื่อการรับสงขอมูลและ

ขาวสารตางๆ

กรอบ Competency
o อธิบายหลักการ องคประกอบ และฟงกชันการทํางานพื้นฐาน

ของเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณสื่อสาร โปรแกรมซอฟตแวร และ

ระบบสารสนเทศได

o เขาใจความหมายของคําศัพทเฉพาะทั่วไปที่เกี่ยวของกับเครื่อง

คอมพิวเตอร อุปกรณสื่อสาร โปรแกรมซอฟตแวร และระบบ

สารสนเทศ

o มีความรูและสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณสื่อสาร 

โปรแกรมซอฟตแวร และระบบสารสนเทศ มาประยุกตกับการ

ทํางานใหเกิดประสิทธิภาพที่สูงขึ้นได

Tier 5: Industry-

Sector Technical 

Competencies 
คือ Competencies 

เฉพาะเจาะจงในสาย

อาชีพดาน IT นั้นๆ 

ซึ่งกรมแรงงานสหรัฐ

ไมไดกําหนดกรอบที่

ตายตัวเอาไว

Tier 4: Industry-Wide Technical Competencies 
คือ องคความรูและทักษะ/ความสามารถ ที่บุคลากรสายงาน IT ตองมี ประกอบดวย 8 ดาน

หลักการพื้นฐานดาน IT
การใชประโยชนฐานขอมูล

และแอปพลิเคชัน

การพัฒนาและบริหาร

ซอฟตแวร

ความเขาใจดานเครือขายและ

ระบบโทรคมนาคมสื่อสาร

การสนับสนุนผูใชงาน การใชสื่อดิจิทัล

และการนําเสนอ

การปฏิบัติตามกฎ 

ขอบังคับ และมาตรฐาน

การจัดการความเสี่ยงและการ

สรางความปลอดภัยในระบบ



กรณีศึกษา : DigComp 2.0, European Commission
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Digital Competence Framework for Citizens หรือ DigComp เปนหนึ่งในผลลัพธภายใตการดําเนินการของ European Commission  เพื่อบรรลุ

เปาหมายภายใตยุทธศาสตร Europe 2020 ที่ตองการใหเกิดการเติบโตอยางชาญฉลาด ยั่งยืน และครอบคลุม ผานการพัฒนาปจจัยดานทุนมนุษยของ

สหภาพยุโรป โดยวัตถุประสงคหลักของการจัดทํากรอบ Competency ดังกลาว ก็เพื่อสนับสนุนใหประชาชนทุกภาคสวน แรงงานทุกสาขา ตลอดจน

ผูประกอบการในสหภาพ มีความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะดานดิจิทัล เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของเทคโนโลยีในปจจุบัน

ที่มา: Digital Competence Framework, EU Science Hub, European Commission

Competence Area 1: 

Information and Data 

Literacy
คือ Competencies ที่วาดวยเรื่อง

ความสามารถในการคนหาและ

กลั่นกรอง ประเมิน และบริหาร

จัดการขอมูล รวมถึงสื่อตางๆ

ประกอบดวย

1.1 Browsing, searching and 

filtering data, information and 

digital content

1.2 Evaluating data, information 

and digital content

1.3 Managing data, information 

and digital content

Competence Area 2: 

Communication and 

Collaboration
คือ Competencies ที่วาดวยเรื่องการ

ใชและแบงปนเทคโนโลยีดิจิทัล การมี

ความเขาใจตอสภาพแวดลอมดิจิทัล 

และการมีสวนรวมกับสังคมดิจิทัล

ประกอบดวย

2.1 Interacting through digital 

technologies

2.2 Sharing through digital 

technologies

2.3 Engaging in citizenship 

through digital technologies

2.4 Collaborating through digital 

technologies

2.5 Netiquette

2.6 Managing digital identity

Competence Area 3: 

Digital Content Creation

คือ Competencies ที่วาดวยเรื่องของ

การอยูรวม และใชประโยชนจากสื่อ

ดิจิทัลตางๆ

ประกอบดวย

3.1 Developing digital content

3.2 Integrating and re-elaborating 

digital content

3.3 Copyright and licences

3.4 Programming

Competence Area 4: 

Safety 

คือ Competencies วาดวยเรื่องการ

ปกปองสิทธิและขอมูลสวนตัว 

ตลอดจนการตระหนักถึงผลจากการ

ใชเทคโนโลยีดิจิทัล

ประกอบดวย

4.1 Protecting devices

4.2 Protecting personal data and 

privacy

4.3 Protecting health and well-

being

4.4 Protecting the environment

Competence Area 5: 

Problem Solving

คือ Competencies วาดวยเรื่องความรู

พื้นฐาน การแกไขปญหา การใช

เทคโนโลยีดิจิทัลอยางสางสรรค รวม

ไปถึงการพยายามเรียนรูและทําความ

เขาใจการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ประกอบดวย

5.1 Solving technical problems

5.2 Identifying needs and 

technological responses

5.3 Creatively using digital 

technologies

5.4 Identifying digital competence 

gaps



ถึงแมในปนี้ผลการจัดอนัดับความสามารถทางการแขงขันตางๆ ที่สําคัญของไทยจะเห็นไดวามีการพัฒนาอยางชัดเจน แตยัง

สามารถยกระดับการจัดอนัดับความสามารถทางการแขงขันไดอกีมาก รวมทั้งพึงทราบวาการจัดอันดับมีความเชื่อมโยงกัน มิติ

สําคัญที่ประเทศไทยพึงเรงยกระดับคือ ดานนวัตกรรม ความพรอมดานเทคโนโลยี และการอํานวยความสะดวกทางการคา

Thailand’s Competitiveness Ranking: Key Takeaways
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ดัชนีที่สามารถปรับปรุงได และดัชนีใหมๆ ที่ควรจับตา

Rooms for improvement

 IMD: Domestic Economy/ International Investment/ Productivity & 

Efficiency/ Technological Infrastructure/ Scientific Infrastructure/ 

Education/ Management Sophistication/ Innovation

 WEF: Technological Readiness/ Education & Skills/ Innovation 

Capacity/ Product Market Efficiency: Domestic Competition: 

Effective of anti-Monopoly Policy/ Incentives to invest/ prevalence 

of trade barriers/ prevalence of foreign ownership/ burden of 

customs procedures/ total tariffs

 WB: Construction Permits/ Trading Across Boarder: 

Documentation & time to export/ Property Registrations/ Getting 

Credit/ Registering Property/ Paying Tax

ดัชนีใหมๆ ที่ควรจับตา

 World Digital Competitiveness Ranking

 UN SDG (Sustainable Development Goals)

 Trade Facilitation Index: UN/CEFACT (United Nations Centre for 

Trade Facilitation and Electronic Business)

ขอเสนอแนะแนวทางการยกระดับความสามารถทางการแขงขันไทย

Manage the Rankers

 สรางความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติของดัชนี ทั้งเรื่อง time-lag, score-rank, rank-composition

 สรางความสัมพันธที่ใกลชดิกับองคการระหวางประเทศที่เกี่ยวของ เพราะเปนแหลงขอมูล 

Hard Data ของ rankers และขอใหเผยแพรขอมูลลาสุดเปนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 

 ปรับปรุงเรื่อง survey quality and procedures and facilitation

ขอเสนอเพื่อปรับปรุงความสามารถทางการแขงขันของไทยและปรับปรุงสภาพแวดลอมใน

การทําธุรกิจ

 IMD: จัดตั้ง Cross functional “Taskforce” สําหรับการทํางานเชิงบูรณาการ เนนการพัฒนา

นวัตกรรม โดยควรจัดทําเปนวาระแหงชาติ พัฒนา “Talent Pool” สรางความเขมแข็งนโยบาย

ดานเกษตร ลดชองวางความสามารถทางการแขงขันระหวางบริษัทขนาดใหญ และ SME และ 

นํา e-government มาใชโดยสมบูรณ

 WEF: เรงพัฒนาทรัพยากรมนุษย ผานการศึกษาและฝกอบรม การนํา ICT มาใช และการตอ

ยอดนวัตกรรมเชิงพาณิชย  และพัฒนาระบบดิจิทัลรองรับการอํานวยความสะดวกทางการคา

และการลงทุน ติดตามการทํางานเรื่อง 4Th Industrial Revolution (IR4.0) และการทํางานตาม

กรอบ 14 System Initiatives ของ WEF 

 WB: ดําเนินมาตรการทางเศรษฐกิจอยางสมดุล ลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ โดยใหความ

สนใจเกี่ยวกับการปรับตัวรองรับสถานการณ Aging Population และเรงรัดปฏิรูปโครงสราง

เศรษฐกิจ ดําเนินการตามแผนระยะยาวเชนแผนชาติ 20 ป 



เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงอันดับในสาขายอยไดดังนี้

IMD: World Competitiveness Ranking
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ที่มา: IMD World Competitiveness Yearbook 2017

ดัชนีความสามารถในการแขงขันของไทยลดลงในชวงป 2013 ถึง 

2015 และฟนตัวกลับขึ้นมาในป 2016 โดยในป 2017 ไทยถูกจัด

อยูในอันดับที่ 27 จาก 63 ประเทศ เพิ่มขึ้น 1 อันดับจากป 2016

International Institute for Management Development (IMD) ได

ทําการจัดเก็บขอมูลทั้งสิ้น 342 ตัวชี้วัด โดยราวรอยละ 30 เปน

ขอมูลจากการทําแบบสอบถามจํานวน 118 ขอ ในชวงเดือน ม.ีค. –

เม.ย. ขณะที่ขอมูลที่เหลือรวบรวมจากองคกรระหวางประเทศอื่น ๆ 

เชน IMF World Bank และสถาบันเฉพาะทางของสหประชาชาต ิ

และเผยแพรรายงานการจัดอันดับในชวงตนเดือน มิ.ย.

ดัชนีความสามารถในการแขงขันของไทยในป 2017 สะทอนใหเห็น

วาประเทศไทยมีจุดเดนในดานสมรรถนะทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ

ดานการคาระหวางประเทศ และการจางงาน ขณะที่ปจจัยดาน

โครงสรางพื้นฐานยังเปนจุดออนของประเทศไทย โดยเฉพาะดาน

สุขภาพและสิ่งแวดลอม และการศึกษา

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2017 33 3 37 3 28 11 4 30 38 44 41 8 24 20 23 34 36 48 57 54
2016 37 6 28 3 45 10 5 33 44 44 43 5 23 26 23 35 42 47 52 52



WEF: Global Competitiveness Index 2017-2018
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ที่มา: The Global Competitiveness Report 2017-2018

ดัชนีความสามารถในการแขงขันของไทยลดลงในชวงป 2007 ถึง 

2010 และฟนตัวกลับขึ้นมาในป 2014 โดยในป 2017 ไทยถูกจัด

อยูในอันดับที่ 32 จาก 137 ประเทศ เพิ่มขึ้น 2 อันดับจากป 2016

World Economic Forum (WEF) ไดทําการจัดเกบ็ขอมูลทั้งสิ้น 114

ตัวชี้วัด โดยราวรอยละ 70 เปนขอมูลจากการทําแบบสอบถาม

จํานวน 125 ขอ ในชวงเดือน ก.พ. – พ.ค. ขณะที่ขอมูลที่เหลือ

รวบรวมจากองคกรระหวางประเทศอืน่ ๆ เชน IMF World Bank

International Telecommunication Union UNESCO และ WHO

และเผยแพรรายงานการจัดอันดับในชวงปลายเดือน ก.ย.

ดัชนีในป 2017 สะทอนใหเห็นวาประเทศไทยมีจุดเดนในดาน

เสถียรภาพทางเศรษฐกจิ และขนาดตลาด และมีจุดออนในดาน

สถาบัน นวัตกรรม และสุขภาพและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงอันดับในสาขายอยไดดังนี้
1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th

2017 78 43 9 90 57 33 65 40 61 18 42 50
2016 84 49 13 86 62 37 71 39 63 18 43 54



World Bank Group: Ease of Doing Business Index 2018

Source: Doing Business 2018
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ดัชนีความยากงายในการประกอบธุรกิจของไทยฟนตัวกลับขึ้นมาในป 2017 

โดยในป 2018 ไทยถูกจัดอยูในอันดับที่ 26 จาก 190 ประเทศ เพิ่มขึ้น 20 

อันดับจากป 2017 (ป 2014 และ 2015 มีการปรับวิธีการคํานวณคะแนนและ

การจัดอันดับ)

Doing Business Report เปนรายงานผลการศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอน 

ระยะเวลาการใหบริการ ตนทุนคาใชจาย รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบของ

ภาครัฐวาเปนปจจัยสนับสนุนหรืออุปสรรคตอการประกอบธุรกิจ โดยมุงเนน

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เปนหลัก ซึ่งการศึกษาแบงตัวชี้วัด

เปน 10 ดาน ครอบคลุมพื้นฐานของวงจรธุรกิจตั้งแตการเริ่มตนจัดตั้งธุรกิจ

จนถึงการปดกิจการ

ดัชนีในป 2018 สะทอนใหเห็นวาประเทศไทยมีจุดเดนในดานการขอใช

ไฟฟา และการคุมครองผูลงทุนรายยอย และมีจุดออนในดานการจดทะเบียน

ทรัพยสิน และการชําระภาษี

เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงอันดับในสาขายอยไดดังนี้

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2018 36 43 13 68 42 16 67 57 34 26
2017 78 42 37 68 82 27 109 56 51 23



World Digital Competitiveness Performance: 2017 Rankings
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Source: IMD World Digital Competitiveness Yearbook 2017

COUNTRIES
2017

RANK VALUE

Singapore 1 100.000

Sweden 2 95.938

USA 3 95.410

Finland 4 95.026

Denmark 5 94.524

Netherlands 6 93.225

Hong Kong 7 92.135

Switzerland 8 91.998

Canada 9 91.671

Norway 10 90.790

United Kingdom 11 88.943

Taiwan 12 87.566

Israel 13 86.662

New Zealand 14 85.238

Australia 15 85.006

Austria 16 84.121

COUNTRIES
2017

RANK VALUE

Germany 17 84.108

UAE 18 83.147

Korea Rep. 19 82.961

Luxembourg 20 82.874

Ireland 21 82.873

Belgium 22 80.771

Iceland 23 80.487

Malaysia 24 79.944

France 25 78.810

Estonia 26 78.458

Japan 27 78.094

Qatar 28 76.082

Lithuania 29 75.021

Spain 30 72.091

China Mainland 31 71.452

Czech Republic 32 70.554

COUNTRIES
2017

RANK VALUE

Portugal 33 69.673

Slovenia 34 68.691

Latvia 35 67.688

Saudi Arabia 36 66.125

Poland 37 65.872

Kazakhstan 38 65.704

Italy 39 65.467

Chile 40 65.383

Thailand 41 63.771

Russia 42 62.854

Slovak Republic 43 59.278

Hungary 44 58.496

Bulgaria 45 56.792

Philippines 46 55.887

South Africa 47 55.709

Croatia 48 54.813

COUNTRIES
2017

RANK VALUE

Mexico 49 54.483

Greece 50 54.424

India 51 54.367

Turkey 52 53.867

Cyprus 53 53.503

Romania 54 52.529

Brazil 55 52.290

Jordan 56 51.010

Argentina 57 49.800

Colombia 58 48.462

Indonesia 59 44.225

Ukraine 60 44.005

Mongolia 61 41.130

Peru 62 41.076

Venezuela 63 23.463



Digital Competitiveness Landscape: Trends
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Source: IMD World Digital Competitiveness Yearbook 2017

TalentTalent

Training & EducationTraining & Education

Scientific ConcentrationScientific Concentration

Regulatory FrameworkRegulatory Framework

CapitalCapital

Technological FrameworkTechnological Framework

Adaptive AttitudesAdaptive Attitudes

Business AgilityBusiness Agility

IT IntegrationIT Integration

Rank

(37th)

(6th)

(28th)

(3rd)

(45th)

(10th)

(5th)

(33rd)

(44th)

(44th)

(43rd)

(5th)

(23rd)

(26th)

(23rd)

(35th)

(42nd)

(47th)

(52nd)

(52nd)

2017

KnowledgeKnowledge

44th
(42nd)

TechnologyTechnology

30th
(30th)

Future ReadinessFuture Readiness

45th
(48nd)



Digital Competitiveness Landscape: Heat Map
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Source: IMD World Digital Competitiveness Yearbook 2017
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2013 

(n=60)
45 54 38 56 49 37 38 21 48 48 47 36 55

2014 

(n=60)
44 50 40 52 47 38 39 29 48 45 48 37 51

2015 

(n=61)
42 48 42 54 44 33 42 17 38 50 47 40 57

2016 

(n=61)
39 42 42 44 41 30 43 21 32 48 47 34 55

2017 

(n=63)
41 44 42 47 43 30 38 21 30 45 51 32 53



ขาราชการ 4.0 ตองรูอะไรกอน? แลวตองปรับตัวอยางไร?
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แนวโนมสําคัญ (Megatrend) ของโลก และกรณีศึกษา 
(Best Practice) ที่เกี่ยวของกับ Digital Transformation

แนวโนมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของโลก

การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 (IR 4.0)

เทคโนโลยีสําคัญที่จะปฏิวัติความเปนอยูของโลก

Big Data: เทคโนโลยีดิจิทัลสําคัญ

1
ยุทธศาสตร และแผนงานที่เกี่ยวของกับ Digital Transformation 

ระดับประเทศ และระดับกระทรวง/หนวยงานที่เกี่ยวของ

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) 

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (DG) 

แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC)

พ.ร.บ. การจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560

พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

แนวทางพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ

เพื่อการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล (ก.พ.)

นโยบายประเทศไทย 4.0 และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve)

ทักษะดานดิจิทัลสําหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ 

(Digital Government Skill Development)  (ก.พ.)

2

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579)

ยุทธศาสตรจัดสรรงบประมาณ และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณเพื่อการ

พัฒนาพื้นที่ระดับภาค พ.ศ. 2562 (สนง.)

Digital Competency Model จากกรณีศึกษาตางประเทศ 

ตองปรับตัวไหม?3

แนวโนมเทคโนโลยีสําคัญสําหรับรัฐบาลดิจิทัลของโลก

กลยุทธ Digital Transformation จากกรณีศึกษาตางประเทศ 

Future of Government Dynamic Briefing

Thailand Competitiveness Ranking มุมมองตอไทยจากสถาบันจดัอันดับระดับโลก

Digital Literacy Digital in Functional Competency

Service DesignView on Ethics and other key Skills

Digital  Transformation Strategy

IR 4.0 Strategy



ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579)
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ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

วิสัยทัศน

“ประเทศมีความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอการบรรลุ

ซึ่งผลประโยชนแหงชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูง เปนประเทศพัฒนาแลว และสรางความสุขของคนไทย สรางความมั่นคง เสมอภาค และเปนธรรม 

ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ

• การมีความมั่นคงปลอดภยั จากภัยและการเปลี่ยนแปลง

ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ 

สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความมัน่คงใน

ทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง 

• ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริยที่เขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนที่ยึดเหนี่ยว

จิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเปนกลไกที่นําไปสูการ

บริหารประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 

• สังคม มีความปรองดองและความสามคัคี สามารถผนึกกําลังเพื่อ

พัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเขมแข็ง ครอบครัว มีความอบอุน 

• ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดทีม่ั่นคงพอเพียง

กับการดํารงชีวิต มีที่อยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

• ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงของอาหาร 

พลังงาน และน้ํา 

• ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง 

ยกระดับเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้าํของการ

พัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทา

เทียมกันมากขึ้น 

• เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถสราง

รายไดทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ สรางฐานเศรษฐกิจ

และสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงใน

ภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และ

การทําธุรกิจ มีบทบาทสําคญัในระดับภมูิภาคและระดับโลก เกิด

สายสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง 

• ความสมบรูณในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่อง 

ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เปน

เครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

• การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนใหเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญ

เติบโตของเศรษฐกิจที่ไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี 

ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับ

และเยียวยาของระบบนิเวศน 

• การผลิตและการบริโภคเปนมติรกับสิ่งแวดลอม และ

สอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่งเปนที่ยอมรับ

รวมกัน ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความ

เอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม 

• มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน ใหความสาคัญกับการมี

สวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน เพื่อการพัฒนาในทุกระดับ

อยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยนื 

• ประชาชนทุกภาคสวนในสังคมยดึถือและปฏิบัติตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความมั่นคง ความมั่นคั่ง ความยั่งยืน

เปาหมาย
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ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ยุทธศาสตร

1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
• การรักษาความสงบภายในประเทศ

• การพัฒนาศักยภาพในการปองกันประเทศพรอมรับมือกบัภยัคกุคาม

ทั้งทางทหารและภยัคกุคามอื่นๆ

• บูรณาการความรวมมือกบัตางประเทศที่เอื้อใหเกิดความมั่นคง ความมั่งคั่ง

ทางเศรษฐกิจ ปองกันภัยคุกคามขามชาติ และคุณภาพชีวิตของคนในชาติ

• การรักษาความมั่นคงและผลประโยชนทางทรัพยากรธรรมชาติและทางทะเล

• การบริหารจัดการความมั่นคงใหสอดคลองกันแผนงานพัฒนาอื่นๆ เพื่อชวยเหลือ

ประชาชน และรวมพัฒนาประเทศ

2. การสรางความสามารถในการแขงขัน
• การพัฒนาภาคการผลิตและบรกิาร

• การพัฒนาสังคมผูประกอบการ (Entrepreneurial Society) เพื่อสราง

ผูประกอบการทางธุรกิจ

• การพัฒนาปจจัยสนับสนุนและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขัน

• การวางรากฐานที่แข็งแกรงเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

3. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
• การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม (Transformation of Culture) 

เพื่อสรางคนไทยที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย

• การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

• การปฏิรูปการเรียนรูแบบพลิกโฉม (Transformation of Learning)

• การพัฒนาและรักษากลุมผูมีความสามารถพิเศษ (Talents)

• การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี

• การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครวัไทย

4. การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
• การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความมั่นคงในชีวิต

และทรัพยสินของคนทุกลุมในสังคม

• การสรางโอกาสการเขาถึงบริการทางสังคมอยางทั่วถึง

• การเสริมสรางพลังทางสังคม

• การสรางความสมานฉันทในสังคม

5. การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
• จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ

• วางระบบบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการใหมีประสิทธิภาพใน 25 ลุมน้ํา

ทั้งดานอุปสงคและอุปทาน

• พัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในทุกภาคเศรษฐกิจ

• พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

• รวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

• ใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลงัเพื่อสิ่งแวดลอม

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
• การวางระบบบรหิารงานราชการแบบบูรณาการ

• การยกระดับงานบริการประชาชนและการอํานวยความสะดวกของภาครัฐ

สูความเปนเลิศ

• การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสรางของหนวยงานภาครัฐ

• การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาํลงัคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติ

ราชการและมีความเปนมืออาชีพ

• การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

• การปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับใหมีความชัดเจน ทันสมัย 

เปนธรรม และสอดคลองกบัขอบังคบัสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ
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ภาพรวมอตุสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ซึ่งเปนกลไกขับเคลือ่นเศรษฐกิจเพื่ออนาคต

(New Engine of Growth)
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ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด ประมวลจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

การตอยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ

(First S-curve)

การเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต 

(New S-curve)

ยกระดับอุตสาหกรรมปจจุบันเพื่อตอยอดการเติบโต

พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทย

แบบกาวกระโดด

 อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม 

 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอจัฉริยะ 

 อุตสาหกรรมการทองเที่ยวกลุมรายไดดีและการทองเทีย่ว

เชิงคุณภาพ 

 อุตสาหกรรมการเกษตรเชิงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ 

 อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 

 อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม 

 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอจัฉริยะ 

 อุตสาหกรรมการทองเที่ยวกลุมรายไดดีและการทองเทีย่ว

เชิงคุณภาพ 

 อุตสาหกรรมการเกษตรเชิงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ 

 อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 

 อุตสาหกรรมหุนยนต

 อุตสาหกรรมการบิน

 อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร

 อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี

 อุตสาหกรรมดิจิทัล

 อุตสาหกรรมหุนยนต

 อุตสาหกรรมการบิน

 อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร

 อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี

 อุตสาหกรรมดิจิทัล



Thailand’s Eastern Economic Corridor (EEC):  Unique Investment Opportunities!
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Bangkok

Laem Chabang Deep 

Sea Port Expansion

1,000 Million USD

High Speed Train

(Bkk-Rayong)

4,500 Million USD

U-Tapao International Airport

for 3 Million Passengers/year

8,000 Million USD

U-Tapao

International Airport

Chacheong-Sao

Chon-buri

Sriracha

Laem-
Chabang

Pataya

Rayong

Map Ta Phut

Massive Infrastructure Investment Planned! Establishment of 29 Industrial Estates 

Production based of 3,786 factories with 

more than 50,500 M. US$ invested

Automobile Production Hub:                  

Parts & Material Suppliers for Auto and 

Aviation Industries with more than 12,500 

Mil. US$ invested

Top Asia Petrochemical Complex:    

Plastics, Rubbers & Polymer industries 

with more than 13,000 Mil. US$ invested

Establishment of 29 Industrial Estates 

Production based of 3,786 factories with 

more than 50,500 M. US$ invested

Automobile Production Hub:                  

Parts & Material Suppliers for Auto and 

Aviation Industries with more than 12,500 

Mil. US$ invested

Top Asia Petrochemical Complex:    

Plastics, Rubbers & Polymer industries 

with more than 13,000 Mil. US$ invested

A Production Base Success Story

Double Track Railway 

to Map Ta Phut Port

1,800 Million USD

Motorway to

Map Ta Phut Port

580 Million USD

Map Ta Phut Port 

Expansion Investment

300 Million USD

Potential Areas for Investment 

21 Industrial Estates: Ready for Investment   

2,345 Hectares (14,660 Rai)

6 Industrial Estates: Under Development    

2,431 Hactares (15,190 Rai)

21 Industrial Estates: Ready for Investment   

2,345 Hectares (14,660 Rai)

6 Industrial Estates: Under Development    

2,431 Hactares (15,190 Rai)

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทนุ (BOI)



The 3 EEC Provinces (Chachoengsao - Chon Buri - Rayong): 

Perfect Settings for Work-Life Harmony
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New Bangkok’s 

Urban Development 

Area

Educational & 

Human Resource 

Development Center

Center of Work-Life 

Harmony

World-Famous 

Tourist Destination

Home of Future 

ASEAN’s Aviation & 

Marine Service Center

Home of 

Petrochemicals & 

Energy Industries

• Modern lifestyle residential area 

of Bangkok

• Future hub for rail and high-

speed train linking east-west 

and north-south corridors

• Future town for central 

government offices

• Currently home of 3 

universities and 6 technical 

colleges

• Future for education and 

workforce training and 

development center to support 

industry’s needs

• The great combination 

between urban and local ways 

of life that can provide both 

modern facilities, health park, 

leading hospitals, school and 

natural places make it a dream 

place for living.

• Laem Chabang: Deep-sea port 

and main export gateway to 

AEC and the world

• Pattaya as world’s destination 

and investment opportunity to 

support industrial development.

• Sattahip: Home of Royal Thai 

Navy and future development 

for Pattaya

• Currently home of U-Tapao

International Airport to support 

Pattaya tourism industry.

• Future area for aviation and 

marine service and 

maintenance center to support 

ASEAN growth

• Linkage with future highway 

and high-speed rail systems

• Map Ta Phut: Current Asia’s 

top-5 petrochemical complex 

and major hub of Thailand’s 

refineries and power.

• Future bio-chemical, bio-energy 

and bio-plastic industry

Bangkok    Chachoengsao Chon Buri Sri Racha-Laem Chabang Pattaya-Sattahip                 U-Tapao Rayong

60 km 1hr drive

From Bangkok

50 km

1 hr drive

30 km

1/2 hr drive
25 km

1/2 hr drive

40 km

1 hr drive

50 km

1 hr drive

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทนุ (BOI)



พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560
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วัตถุประสงค

/เปาหมาย

กําหนดใหตองมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆ ใหสอดคลองและ

บูรณาการกัน อันจะกอใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว ตามระยะเวลาที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ

แนวทาง

การจัดทํา

ยุทธศาสตร

ชาติ

การจัดทํายุทธศาสตรชาติตองคํานึงถึงผลประโยชนแหงชาติ ความตองการและความจําเปนในการพัฒนาประเทศใหสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา

ที่ยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล และเปาหมายการปฏิรูปประเทศตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ โดยใหดําเนินการตามกระบวนการดังตอไปนี้

1) มีการใชขอมูลความรูที่เกิดจากการศึกษาวิเคราะหปจจัยตาง ๆ อยางรอบคอบเ

2) วิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยางรอบดานทั้งในประเทศและตางประเทศ วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและขอจํากัด รวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ เพื่อเตรียม

ความพรอมของประเทศตอการเปลี่ยนแปลงเหลานั้น

3) การใหประชาชนทุกภาคสวนมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย การจัดทํายุทธศาสตรชาติ รวมทั้งการสรางการรับรู ความเขาใจ และความเปนเจาของยุทธศาสตรชาติรวมกัน

ขั้นตอน

การจัดทํา

ยุทธศาสตร

ชาติ 

แตงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติแตงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ
แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา

ยุทธศาสตรชาติ แตละดาน

แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา

ยุทธศาสตรชาติ แตละดาน
จัดทํารางแผนยุทธศาสตรชาติจัดทํารางแผนยุทธศาสตรชาติ

เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 

ภายใน 30 วัน

เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 

ภายใน 30 วัน

เห็นควรแกไขเพิ่มเติม

เสนอตอสภาพผูแทนราษฏรพิจารณา 

ภายใน 60 วัน 

และลงมติเห็นชอบ ภายใน 30 วัน

เสนอตอสภาพผูแทนราษฏรพิจารณา 

ภายใน 60 วัน 

และลงมติเห็นชอบ ภายใน 30 วัน

ไมเห็นชอบ ถือวารางฯ ตกไป

คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ 

จัดทํารางฯ ขึ้นใหม หรือแกไขเพิ่มเติม 

ภายใน 290 วัน

คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ 

จัดทํารางฯ ขึ้นใหม หรือแกไขเพิ่มเติม 

ภายใน 290 วัน

จํานวนไมเกินกวา 15 คนตอคณะ

เห็นชอบ
นายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอม

ถวายภายใน 20 วัน เพื่อมีพระบรมราช

โองการประกาศใชเปนยุทธศาสตรชาติ

นายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอม

ถวายภายใน 20 วัน เพื่อมีพระบรมราช

โองการประกาศใชเปนยุทธศาสตรชาติ

คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ

แตละดานจัดทําแผนแมบท

เพื่อบรรลุเปาหมายตอไป

คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ

แตละดานจัดทําแผนแมบท

เพื่อบรรลุเปาหมายตอไป
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มาตรการ

ที่สําคัญ

มาตรา 7

• หนวยงานรัฐตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชน ในการยื่นคําขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผูขอ

อนุญาตจะตองยื่นมาพรอมกับคําขอซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข (ถามี) 

• เพื่อประโยชนในการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน ใหสวนราชการจัดใหมีศูนยบริการรวม เพื่อรับคําขอและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาต

ตางๆ

มาตรา 8

• ใหเปนหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ผูมีหนาที่ในการรับคําขอจะตองตรวจสอบคําขอ และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพรอมคําขอใหถูกตองครบถวน

มาตรา 10

• ผูอนุญาตตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาที่ระบุไวในคูมือสําหรับประชาชนตามมาตรา 7 และแจงใหผูยื่นคําขอทราบภายในเจ็ดวันนับแต

วันที่พิจารณาแลวเสร็จ

วัตถุประสงค

/เปาหมาย

หนวยงานรัฐตองจัดใหมีบริการ เครื่องมือ หรือแนวทางการดําเนินการที่จะอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ แกผูรับบริการของ

หนวยงานรัฐ อันจะชวยขจัดความลาชาของการดําเนินการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของสวนราชการ เกิดความงาย และลดคาใชจาย

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.)

เมื่อมาติดตอ

รับบริการ

จากภาครัฐ

ตอไป

คูมือสําหรับประชาชน เจาหนาที่ตรวจสอบคํา

ขอ และเอกสารใหถูกตอง

หนวยงานรัฐจะตองพิจารณาคํา

ขอใหเสร็จตามที่ประกาศไว
เพิ่มชองทางในการเขาถึงบริการ

ของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

• วิธีการยื่นคําขอ ขั้นตอน 

ระยะเวลาในการพิจารณา

• เอกสารหลักฐานที่ตองใช

• คาธรรมเนียม

หากพบวาเอกสารไมถูกตองหรือขาดเอกสาร

ใด เจาหนาที่จะตองแจงใหผูมารับบริการ

ทันที และเจาหนาที่จะสามารถขอเอกสาร

เพิ่มเติมไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น เพื่อลด

ความลาชาในการพิจารณาเอกสารของ

เจาหนาที่ลง

• จะตองแจงผลใหผูรับบริการภายใน 7 วัน

• หากการพิจารณาไมแลวเสร็จ จะตองแจง

เหตุผลเปนหนังสือใหผูรับบริการทราบ

ทุก 7 วัน โดยถือเปนภาระรับผิดชอบ

ของหนวยงานรัฐนั้นที่ตองดําเนินการ

• พัฒนาศูนยบริการรวมของหนวยงาน 

ใหสามารถรับคําขออนุญาต และชี้แจง

รายละเอียดตางๆ ได

• ในระยะตอไปจะตองพัมนาเปนศูนย

รับคําขออนุญาตที่ผูขอสามารถยื่นคํา

ขอ ณ ศูนยแทนหนวยงานได
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E-Government

Digital Government

พ.ร.บ. อํานวยความสะดวกฯ

(ประกาศใช มกราคม 2558)
ลดโอกาสการคอรรัปชัน

เศรษฐกิจนอกระบบที่ลดลง

 หนวยงานของรัฐตองปรับปรุงกระบวนการใหบริการ กําหนดระยะเวลาและขั้นตอนการพิจารณาที่รวดเร็วโดย

ผูยื่นเรื่องตองสามารถติดตามตรวจสอบได กําหนดรายการเอกสารและเงื่อนไขที่ประชาชนตองตระเตรียมและมี

คูมือบริการที่ชัดเจน (info.go.th)
 กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของเจาหนาที่ที่ตองใหบริการหากเกิดความบกพรอง รวมทั้งเปดโอกาสให

ประชาชนมสีิทธิ์รองเรียนหรือฟองรองทางแพงและอาญาไดตามแตกรณี

 หากหนวยงานผูใหบริการในฐานะเจาของอํานาจตามกําหนดที่จะพิจารณาอนุญาตอนุมัติ มีความบกพรองคือไม

สามารถใหบริการหรือใชอํานาจหนาที่ของตนไดอยางเหมาะสม ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

(กพร.) มีหนาที่พิจารณาและรายงานการทํางานที่ขาดประสิทธิภาพของหนวยงานนั้นตอ ครม. และ ครม. อาจมี

การตั้งศูนยรับคําขออนุญาตใหทําหนาที่เปนศูนยกลางในการรับคําขออนุญาตตางๆได

 ใหมีการทบทวนกฎระเบียบและความจําเปนที่ตองมีการอนุญาตอนุมัติ ในเรื่องตางๆ ทุก 5 ป หรือเมื่อเห็นควร

 ให กพร. ทําหนาที่เปนคนกลางในการตรวจสอบระบบและขั้นตอนที่หนวยราชการเสนอ
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ประเทศ (กรณีตัวอยาง) รูปแบบบริการ จํานวนวันกอนมีการปรับใช e-Government จํานวนวันหลังมีการปรับใช e-Government

ศูนยบริการประชาชน 

(บราซิล)

ลงทะเบียนเอกสารจํานวน 

29 เอกสาร
2-3 วัน 20-30 นาที

ระบบภาษีออนไลน (ชิลี) กรอกภาษีออนไลน 25 วัน 12 ชั่วโมง

ระบบภาษีออนไลน 

(สิงคโปร)
การประเมินภาษีออนไลน 12-18 เดือน 3-5 เดือน

การจัดตั้งดิจิทัลภาครัฐ กอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้น ในแงของเวลาการดําเนินการ จํานวน

ขั้นตอน และหนวยงานผูมีสวนเกี่ยวของในกระบวนการ กลาวคือ เมื่อเกิดดิจิทัลภาครัฐ กระบวนการทั้งหมดจะกลายเปน

ระบบอัตโนมัติ และลดระยะเวลาในการดําเนินการลง ตัวอยางเปนไปดังแสดงใหเห็นในตารางดานลาง

ภาคธุรกิจและภาคเอกชนมี

ความตองการดําเนินการที่

เกี่ยวของกับทางธุรกิจ

ความพึงพอใจในการ

ดําเนินงานบริการของรัฐ

ที่ดีขึ้น

ความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศดีขึ้น ประเทศมีความนา

ดึงดูดในการลงทุนมากขึ้น

การใหบริการ

โดยภาครัฐ

ใหบริการออนไลนมากขึ้น

eGovPortal

พ.ร.บ. อํานวยความสะดวกฯ

Info.go.th

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด รวบรวมจากงานศึกษาเรื่อง “The Economic and Social Impacts of e-Government” โดย Ajilian Stefanie (2011)
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ที่มา: สํานักงบประมาณ

ยุทธศาสตรดานความมั่นคง

ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถ

ในการแขงขันของประเทศ

ยุทธสาสตรดานการพัฒนา

และเสริมสรางศักยภาพคน

ยุทธศาสตรดานการแกไขปญหาความยากจน 

ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางการเติบโตจากภายใน

ยุทธศาสตรดานการจัดการน้ําและ

สรางการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐ

ประเด็นยุทธศาสตร

นําแนวทางการพัฒนาที่ สําคัญของกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 

ทั้ง 6 ยุทธศาสตร มากําหนดเปนกรอบโครงสรางยุทธศาสตรการจัดสรร

งบประมาณ เพื่อใหสามารถแสดงความเชื่อมโยงและสอดคลองกับเปาหมาย

ของแนวทางการพัฒนาในระยะยาวไดอยางเปนรูปธรรม

กําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดของยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ใหมี

ความถูกตอง ชัดเจน สอดคลองกับเปาหมายและตัวชี้วัดของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 รวมทั้ง ใหความสําคัญกับเปาหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน

นํายุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 มากําหนดเปนประเด็นยุทธศาสตร

การจัดสรรงบประมาณ และกําหนดนโยบาย การจัดสรรงบประมาณที่มีการ

ระบุพื้นที่ดําเนินการของโครงการ/กิจกรรม ที่จะตองดําเนินการไวใหชัดเจน

กําหนดยุทธศาสตรชี้นําเพื่อเปนทิศทางการดําเนินงานการพัฒนาในแตละ

พื้นที่ระดับภาค ไวในเอกสารประกอบยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ 

เพื่อใหสวนราชการใชเปนแนวทางในการเสนอขอจัดสรรงบประมาณลงในแต

ละภาค/พื้นที่ อยางเหมาะสม และสํานักงบประมาณใชเปนกรอบในการ

พิจารณาจัดสรรงบประมาณที่มีการบูรณาการงบประมาณเชิงยุทธศาสตรและ

เชิงพื้นที่ ซึ่งจะสงเสริมใหเกิดกระบวนการวางแผนและพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

ที่มีความสอดคลองกันตอไป

เปาหมาย
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ที่มา: สํานักงบประมาณ

จุดเนนการพัฒนา

นํายุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่ เศรษฐกิจ ภายใต

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 มากําหนดเปนประเด็น

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณที่มีการระบุพื้นที่ดําเนินการของโครงการ/

กิจกรรม ที่จะตองดําเนินการไวใหชัดเจน

กําหนดยุทธศาสตรชี้นําที่เปนมิติบูรณาการ (Agenda) และมิติกระทรวง/

หนวยงาน (Function) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคใหมีความ

สมบูรณ ครบถวนมากยิ่งขึ้น โดยไดระบุหัวขอของจุดเนน การพัฒนาทั้งมิติ 

Area Agenda และ Function ใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการจัดสรร

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ

เปาหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณภาคเหนือ

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณภาคกลาง

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณภาคตะวันออก

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณภาคใต

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณภาคใตชายแดน

ดานความมั่นคง

ดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ

ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

ดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และ

สรางการเติบโตจากภายใน

ดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

มิติการพัฒนา

มิติพื้นที่ (Area)

มิติบูรณาการ (Agenda)

มิติกระทรวง/หนวยงาน (Function)



ภาพรวมของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน

พัฒนาทุนมนุษยสําหรับโลกยุคดิจิทัลพัฒนาทุนมนุษยสําหรับโลกยุคดิจิทัล เปลี่ยนการทํางาน/บริการภาครัฐ ดวย

ดิจิทัลอยางสมบูรณแบบ

เปลี่ยนการทํางาน/บริการภาครัฐ ดวย

ดิจิทัลอยางสมบูรณแบบ

สรางโอกาสอยางเทาเทียมสรางโอกาสอยางเทาเทียม

DIGITAL THAILANDDIGITAL THAILAND

1. ประเทศไทยใชประโยชน
จากเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนา

นวัตกรรมและสรางสรรค

ธุรกิจแนวใหม

2. อุตสาหกรรมดิจิทัลมี
บทบาทและความสําคัญตอ

เศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้น

3. ภาคธุรกิจไทยโดยเฉพาะ
ธุรกิจฐานรากและ SMEs ให

เทคโนโลยีดิจิทัลในการสราง

ศักยภาพในการทําธุรกิจ

4. ประชาชนทุกกลุมสามารถ
เขาถึงเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล

5. คุณภาพชีวิตของประชาชน

ดีขึ้นดวยเทคโนโลยีดิจิทัล

6. พัฒนาพลเมืองที่มีความสามารถ

พัฒนา และใชสารสนเทศอยางมี

ประสิทธิภาพและรูเทาทัน

7. กําลังคนดานดิจิทัลมีความรู
ความสามารถและความเชีย่วชาญ

ระดับมาตรฐานสากล

8. กระบวนทัศนในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการและการ

ใหบริการของภาครัฐ เปลี่ยนแปลงดวยนวตักรรมดิจิทัล

ปฏิรูปประเทศไทยสู ดิจิทัลไทยแลนด (Digital Thailand)วิสัยทัศน
ดิจิทัลไทยแลนด (Digital Thailand)

“ประเทศไทยสามารถสรางสรรค และใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลอยางเต็มศักยภาพในการพัฒนา โครงสรางพื้นฐาน นวัตกรรม ขอมูล ทุนมนุษย และทรัพยากรอื่นใด เพื่อ

ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสูความมัน่คง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

เปาหมาย

ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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เปาหมาย กรอบทิศทาง และประเด็นยุทธศาสตรภายใตแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Digital Foundation
ประเทศไทยลงทุน และสรางฐาน

รากในการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมดิจิทัล

Digital Thailand 1: Inclusion
ทุกภาคสวนของประเทศไทยมีสวน

รวมในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

ตามแนวทางประชารัฐ

Digital Thailand 2: Full Transformation
ประเทศไทยกาวสูดิจิทัลไทยแลนดที่ขับเคลื่อนและ

ใชประโยชนจากนวัตกรรมดิจิ ทัลไดอยางเต็ม

ศักยภาพ

Global Digital Leadership
ประเทศไทยอยูในกลุมประเทศที่พัฒนาแลว 

สามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัล สรางมูลคาทาง

เศรษฐกิจและคุณคาทางสังคมอยางยั่งยืน

1 ป 6 เดือน 5 ป 10 ป 20 ประยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4

มิติที่ไดรับการพฒันา/ประเด็นยุทธศาสตร

ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน กาวทันเวทีโลก 

ดวยการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เปนเครื่องมือ

หลักในการสรางสรรคนวัตกรรมการผลิต การบริการ

สรางโอกาสทางสังคมอยางเทาเทียม ดวยขอมูลขาวสาร

และบริการผานสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน

พัฒนาทุนมนุษยสูยุคดิจิทัล ดวยการเตรียมความพรอม

ใหบุคลากรทุกกลุม มีความรูและทักษะที่เหมาะสมตอ

การดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล

ปฏิรูปกระบวนทัศนการทํางานและการใหบริการของ

ภาครัฐดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใชประโยชนจาก

ขอมูล เพื่อใหการปฏิบัติงานโปรงใส มีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล

ยุทธศาสตรที่  1: พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัล

ประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุมทั่วประเทศ

ยุทธศาสตรที่ 2: ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยี

ดิจิทัล

ยุทธศาสตรที่ 3: สรางสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเทาเทียม

ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตรที่ 4: ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาล

ดิจิทัล

ยุทธศาสตรที่ 5: พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุค

เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

ยุทธศาสตรที่  6 : สร า งความเชื่ อ มั่น ในการใช

เทคโนโลยีดิจิทัล

โครงสรางพื้นฐาน

เศรษฐกิจ

สังคม

รัฐบาล

ทุนมนุษย

ความเชื่อมั่น

เปาหมาย
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ยุทธศาสตรภายใตรางแผนฯ การเปลี่ยนผานประเทศไทย และประเด็นขับเคลื่อน (Digital Transformation Plan)
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ที่มา: รางแผนปฏิบัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 – 2564: เปลี่ยนผานประเทศไทยสูเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

ยุทธศาสตรที่ 4

• การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัล (Digital 

Infrastructure)

• การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง 
ใหครอบคลุมทั่วประเทศ

ยุทธศาสตรที่ 5

• การเสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร (Cyber 

Security)

• ขับเคลื่อนการพัฒนากฎหมายและมาตรฐานดิจิทัล 

(Digital Law & Regulation)

สรางความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล

ยุทธศาสตรที่ 6

• การพัฒนากําลังคนและประชาชนสูยุคดิจิทัล (Digital 

Manpower and Digital Literacy)

ยุทธศาสตรที่ 1

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
• การพัฒนา SME ไทยบนฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital SMEs)

• การเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Manufacturing) สูอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0)

• การพัฒนาเกษตรยุคใหมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Agriculture)

• การเพิ่มมูลคาใหธุรกิจบริการดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Services)

• การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและดิจิทัลคอนเทนต (Digital 

Technology and Content Industries)

สรางสังคมคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2

• การพัฒนาชุมชนชนบทดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Community)

• การพัฒนาการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Learning & 

Knowledge

• การพัฒนาบริการสุขภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Health)

ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูเปนรัฐบาลดิจิทัล

ยุทธศาสตรที่ 3

• การยกระดับบริการภาครัฐ (Government 

Transformation for Government Services)

• ปฏิรูปการบริหารจัดการของภาครัฐ 
(Government Transformation for 

Government Management)

6 ยุทธศาสตร 15 ประเด็นขับเคลื่อน 



ภาพรวมของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564

การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ

การจัดซื้อจัดจาง

การบริหารสินทรัพย

ทรัพยากรมนุษยและ

การจายเงินเดือน

การใหขอมูล

การรับฟง

ความคิดเห็น

ศักยภาพบุคลากร

ภาครัฐ

การยกระดับความมั่นคงและ

เพิ่มความปลอดภัยของ

ประชาชน
ความปลอดภัยสาธารณะ

การบริหารจัดการชายแดน

การปองกันภัยธรรมชาติ

การจัดการในภาวะวิกฤต

การยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชน

การศึกษา

สวัสดิการประชาชน

การสาธารณสุข

การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน

การลงทุน

ภาษีและรายได

การคา (นําเขา / สงออก)

การทองเที่ยว

การเพิ่มประสิทธิภาพ

ภาคการเกษตร

การคมนาคม

วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม

สาธารณูปโภค

การยกระดับขีดความสามารถ

การแขงขันของภาคธุรกิจ

การยืนยันตัวตน และ

การบริหารจัดการสิทธิ

การบูรณาการขอมูล

ภาครัฐเพื่อยกระดับบริการ
การเงินและการใชจาย

โครงสรางพื้นฐาน

รัฐบาลดิจิทัล

การบูรณาการและยกระดับโครงสรางพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล

Government Integration

การบูรณาการเชื่อมโยงขอมูลและการ
ดําเนินงานระหวางหนวยงาน

Smart Operations

การนําเทคโนโลยีและอุปกรณดิจิทัลมา
สนับสนุนการปฏิบัติงานที่มีการใช
เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม

Citizen-centric Services

การยกระดับบริการภาครัฐใหตรงกับ
ความตองการของประชาชนที่
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา

Driven Transformation

ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสูรัฐบาล
ดิจิทัลในทุกระดับของบุคลากรภาครัฐ

* สําหรับการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐาน มีการดําเนินการในยุทธศาสตรที่ 6 ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

58

ที่มา: แผนรัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2, พฤษภาคม 2560, สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)



วิสัยทัศนรัฐบาลดิจิทัล

59

Digital Government

Government Integration

การบูรณาการระหวางหนวยงานตางๆ ทั้งการ
เชื่อมโยงขอมูลและการดําเนินงาน เพื่อสามารถ

• เห็นขอมูลประชาชนเปนภาพเดียวที่สมบูรณ

• ใชบริการทางเทคโนโลยีรวมกัน 

• ใหบริการภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว 

Smart Operations

การนําเทคโนโลยีและอุปกรณดิจิทัลมาสนับสนุน
การปฏิบัติงานที่มีการใชเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม

• มีการเชื่อมตอระหวางเครื่องมืออุปกรณ 

• มีระบบการจัดการขอมูลขนาดใหญ (Big Data)

• มีเครื่องมือวิเคราะหขอมูลเชิงลึก (Analytics) 

Citizen-centric Services

การยกระดับงานบริการภาครัฐใหตรงกับความ
ตองการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
โดยภาครัฐจะตองรักษาสมดุลระหวางความปลอดภัย
ในชีวิต ทรัพยสิน ขอมูลของประชาชน และการ
อํานวยความสะดวกแกผูรับบริการ

Driven Transformation

การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสูรัฐบาลดิจิทัลใน
ทุกระดับของบุคลากรภาครัฐ ซึ่งรวมไปถึงการ
เปลี่ยนแปลงองคกรในดานขั้นตอนการทํางาน 
เทคโนโลยี และกฎระเบียบ

ยกระดับภาครัฐไทยสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลที่มีการบูรณาการระหวางหนวยงาน มีการทํางานแบบอัจฉริยะ 
ใหบริการโดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง และขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดอยางแทจริง

ที่มา: แผนรัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2, พฤษภาคม 2560, สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)



ยุทธศาสตรรัฐบาลดิจิทัล
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การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ

การยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชน

การยกระดับขีดความสามารถการแขงขัน

ของภาคธุรกิจ

4

1 2

• การเงินและการใชจาย: การบริหารการเงินและการใชจายภาครัฐผานระบบ

อิเล็กทรอนิกสแบบรวมศูนย เพื่อประสิทธิภาพ โปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุด

• การจัดซื้อจัดจาง: การจัดซื้อจัดจางแบบอิเล็กทรอนิกสทุกขั้นตอน เพื่อความ

โปรงใส มีประสิทธิภาพ สะดวกและทั่วถึงอยางเทาเทียม 

• การบริหารสินทรัพย: การบริหารสินทรัพยกลางผานระบบอิเล็กทรอนิกสกลาง 

เพื่อความมปีระสิทธิภาพ โปรงใส และใหเกดิประโยชนสูงสุด

• ทรัพยากรมนุษยและการจายเงินเดือน: การพัฒนาระบบสารสนเทศ

ทรัพยากรบุคคลที่เชื่อมโยงและไดมาตรฐาน

• สวัสดิการประชาชน: การใหบริการ

ความชวยเหลือแบบบูรณาการในเชิงรุก

• การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน: การบูร

ณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร

• การศึกษา: การเพิ่มโอกาสการเขาถึง

การศึกษา และการยกระดับการบริการดาน

การศึกษา

• การสาธารณสุข: การเพิ่มโอกาสการเขาถึง

การบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทํางานของผูใหบริการดานสุขภาพ

• การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร: การเกษตรแบบครบวงจร

รายบุคคลผานการบูรณาการ

• การทองเที่ยว: การบูรณาการดานการทองเที่ยวแบบครบวงจร

• การลงทุน: การบูรณาการงานบริการดานการลงทุนขามหนวยงาน

• การคา (นําเขา/สงออก): การบูรณาการการนําเขาสงออกแบบครบวงจร

• วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม: การสงเสริม SMEs แบบบูรณาการ

เชิงรุกเพื่อสงเสริมการเติบโต

• ภาษีและรายได: ระบบภาษีบูรณาการขามหนวยงานแบบครบวงจร

• คมนาคม: การพัฒนาศูนยบูรณาการขอมูลคมนาคมขนสงสวนกลาง โดย

ยกระดับไปสูการใหบริการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ

• สาธารณูปโภค: การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของหนวยงานดาน

สาธารณูปโภคและการยกระดับการบริการดานสาธารณูปโภค

การยกระดับความมั่นคง

และเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน3
• ความปลอดภัยสาธารณะ: การรักษาความ

ปลอดภัยสาธารณะเชิงรุก โดยใชเครื่องมือ

วิเคราะหขอมูลเชิงลึก

• การบริหารจัดการชายแดน: การประเมิน

ความเสี่ยงผูโดยสารขามแดนลวงหนาและ

พิสูจนตัวตนผานชองทางอัตโนมัติ

• การปองกันภัยธรรมชาติ: การบูรณาการ

ขอมูล เพื่อปองกันภัยธรรมชาติ

• การจัดการในภาวะวิกฤต: การบูรณาการ

ขอมูลระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อบริหาร

จัดการในภาวะวิกฤต

การบูรณาการและยกระดับโครงสรางพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล5
• การบูรณาการขอมูลภาครัฐ: การบูรณาการผานระบบเชื่อมโยงขอมูลกลาง

• การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ: การยืนยันตัวตนโดยใช Smart Card หรือผานบัญชีผูใช

อิเล็กทรอนิกสกลาง

• การใหขอมูล: การใหทุกขอมูลงานบริการผานจุดเดียว โดยใหผูรับบริการเปนศูนยกลาง

• การรับฟงความคิดเห็น: การแกไขเรื่องรองเรียนและการเขาถึงความตองการในเชิงรุก

• โครงสรางพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล: การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของหนวยงานรัฐดวยการ

สนับสนุนการทํางานบนโครงสรางพื้นฐานกลาง

• ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ: การเพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐใหมีทักษะและความเชี่ยวชาญดิจิทัล



ผลประโยชนจากรัฐบาลดิจิทัล

สรางความโปรงใส และลดการทุจริต 

(Transparency and Anti-Corruption)

สรางความโปรงใส และลดการทุจริต 

(Transparency and Anti-Corruption)

สรางโอกาสในการพัฒนาและสรางสรรคนวัตกรรม

หรือธุรกิจประเภทใหม (Servitization)

สรางโอกาสในการพัฒนาและสรางสรรคนวัตกรรม

หรือธุรกิจประเภทใหม (Servitization)

สรางพลังและการมีสวนรวมของสังคมและทองถิ่น 

(Public Participation and Inclusive Growth)

สรางพลังและการมีสวนรวมของสังคมและทองถิ่น 

(Public Participation and Inclusive Growth)

ยกระดับความสามารถในการแขงขัน และคุณภาพการใหบริการ 

(Ease of Doing Business and Service Delivery)

ยกระดับความสามารถในการแขงขัน และคุณภาพการใหบริการ 

(Ease of Doing Business and Service Delivery)

สรางเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจที่สูงขึ้นจากการลงทุนของภาครัฐ 

(Government Investment)

สรางเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจที่สูงขึ้นจากการลงทุนของภาครัฐ 

(Government Investment)

การบูรณาการ 

(Inter-organizational Collaboration)

การบูรณาการ 

(Inter-organizational Collaboration)

เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย

และความเปนสวนตัวของขอมูล (Security Privacy and Confidence)

เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย

และความเปนสวนตัวของขอมูล (Security Privacy and Confidence)
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ยกระดับประสิทธิผลของการทํางานของภาครัฐ

(Efficiency)

ยกระดับประสิทธิผลของการทํางานของภาครัฐ

(Efficiency)

ชวยสงเสริมการดําเนินงานของรัฐบาลใหมีความยั่งยืนขึ้น

(Sustainability)

ชวยสงเสริมการดําเนินงานของรัฐบาลใหมีความยั่งยืนขึ้น

(Sustainability)

เพิ่มความพึงพอใจของผูใชบริการภาครัฐใหสูงขึ้น

(Satisfaction)

เพิ่มความพึงพอใจของผูใชบริการภาครัฐใหสูงขึ้น

(Satisfaction)



ภาพรวมของแนวทางพฒันาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ

เพื่อการปรบัเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล
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ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.)

Digital 

Transformation

กลุมเปาหมาย

• ผูบริหารระดับสูง (Executive) 

• ผูอํานวยการกอง (Management)

• ผูทํางานดานนโยบายและงานวิชาการ 

(Academic)

• ผูทํางานดานบริการ (Service)

• ผูปฏิบัติงานเฉพาะดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

(Technology Specialist)

• ผูปฏิบัติงานอื่นๆ (Others)

2561 2562 2563 2564 2565

ครอบคลุมขาราชการพลเรือนสามัญ

และผูปฏิบัติงานในกระทรวง กรม 
ครอบคลุมขาราชการและบุคลากรภาครัฐ

ครอบคลุมขาราชการ

ฝายพลเรือน

แนวทางการพฒันาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ

• การพัฒนาที่เชื่อมโยงทิศทางและแนวทางการปรับเปลี่ยนภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัล 

มาสูการพัฒนาระดับบุคคล

• การพัฒนาที่มุงเนนการสรางผูนําเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาขีดความสามารถกําลังคน

ในการสรางสรรคนวัตกรรมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล

• การพัฒนาที่มุงเนนการพัฒนากรอบความคิดที่สนับสนุนการสรางระบบและการทํางานแบบดิจิทัล 

(Digital Mindset)

• การพัฒนาที่มุงเนนการพัฒนาทักษะและความสามารถเพื่อการทํางานในปจจุบัน และการเตรียมความ

พรอมเพื่อการทํางานในอนาคต

• การพัฒนาที่สงเสริมการสรางสมดุลของกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาเพื่อสรางเครื่องมือและกลไก

สนับสนุนการเรียนรูอยางตอเนื่อง

• การพัฒนาที่คํานึงถึงความเชื่อมโยงและสอดประสาน (Inter System Alignment) ระหวางการพัฒนา

บุคลากร การบริหารองคกร และการบริหารทรัพยากรบุคคล



กรอบความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะสําหรับบุคลากรภาครัฐไทยในปจจุบัน

ที่มา: Competency: เครื่องมือในการบรหิารแบบมุงผลสัมฤทธิ์, สถาบันดํารงราชานุภาพ, สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2553)
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สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดมาตรฐานความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ เพื่อใหสวนราชการใช

เปนแนวทางในการกําหนดกรอบความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนแกขาราชการในสังกัดสําหรับตําแหนงตางๆ

3.1 สมรรถนะหลัก

(Core Competency)

3.1 สมรรถนะหลัก

(Core Competency)
3.3 สมรรถนะตามลักษณะงาน (Functional Competency)3.3 สมรรถนะตามลักษณะงาน (Functional Competency)

1. ความรู

ความสามารถ

1. ความรู

ความสามารถ
2. ทักษะ2. ทักษะ

3.2 สมรรถนะทางการบริหาร

(Managerial Competency)

3.2 สมรรถนะทางการบริหาร

(Managerial Competency)

คือ Competency หลัก ซึ่งขาราชการ

ทุกคนตองมีและปฏิบัติรวมกัน เพราะ

เปนตัวผลักดันใหองคกรบรรลุ

วิสัยทัศน (Vision) และพันธกิจ 

(Mission) ที่ตั้งไว และเปนตัวสะทอน

คานิยม (Values) ของบุคลากรใน

องคกร

คือ องคความรู

ความสามารถ และ

ระดับความรู

ความสามารถที่

จําเปนสําหรับการ

ปฏิบัติงานใน

ตําแหนงตางๆ

คือ ระดับของทักษะ

ที่จําเปนสําหรับการ

ปฏิบัติงานใน

ตําแหนงตางๆ

คือ Competency ซึ่งผูบริหาร

ทุกคนตองมี เพื่อสนับสนุนให

ผูบริหารแสดงพฤติกรรมที่

เหมาะสมแกหนาที่และสงเสริม

ใหขาราชการสามารถปฏิบัติ

ภารกิจในหนาที่ไดดีขึ้น

คือ Competency เฉพาะสําหรับแตละกลุมงาน รวม 18 กลุมงาน เพื่อสนับสนุนให

ขาราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแกหนาที่ และสงเสริมใหขาราชการสามารถปฏิบัติ

ภารกิจในหนาที่ไดดีขึ้น ซึ่งจะมีขั้นความสามารถแตกตางกันไปตามหนาที่ที่ไดรับ

มอบหมายหรือคาดหวัง สะทอนถึงความลึกซึ้งของความสามารถที่ขาราชการตองมีกอนที่

จะไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน โดยแตละกลุมงานจะมีสมรรถนะกลุมงานละ 3 ดาน

การมุง

ผลสัมฤทธิ์ 
บริการที่ดี

การสั่งสม

ความเชี่ยวชาญ

ในงานอาชีพ 

การทํางาน

เปนทีม

การยึดมั่นใน

ความถูกตองชอบธรรม

และจริยธรรม

ความรูความสามารถ

ที่ใชในการปฏิบัติงาน 

ความรูเรื่องกฎหมาย

และกฎระเบียบราชการ

การใช

คอมพิวเตอร

การใช

ภาษาอังกฤษ

การคํานวณ

การจัดการขอมูล

สภาวะผูนํา วิสัยทัศน

การควบคุม

ตนเอง

การวางกลยุทธ

ภาครัฐ
ศักยภาพเพื่อนํา

การเปลี่ยนแปลง

การนําเสนอ

และการ

มอบหมายงาน

o การดําเนินการเชิงรุก

o การตรวจสอบความ

ถูกตองในกระบวนงาน

o ความมั่นใจในตนเอง

o ความยืดหยุนผอนปรน

o ศิลปะการสื่อสารจูงใจ

o สุนทรียภาพทางศิลปะ

o ความผูกผันที่มีตอสวน

ราชการ

o การสรางสัมพันธภาพ

o การคิดวิเคราะห

o การมองภาพองครวม

o การใสใจและพัฒนาผูอื่น

o การสั่งการตามอํานาจ

หนาที่

o การสืบเสาะหาขอมูล

o ความเขาใจขอแตกตาง

ทางวัฒนธรรม

o ความเขาใจผูอื่น

o ความเขาใจในองคกรและ

ระบบราชการ
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5 มิติเปาหมายการเรียนรู 7 กลุมทกัษะ

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.)

มิติที่ 1

รูเทาทันและการใชเทคโนโลยีเปน

มิติที่ 2

เขาใจนโยบาย กฎหมาย และมาตรฐาน

มิติที่ 3

ใชดิจิทัลเพื่อการประยุกตและพัฒนา

มิติที่ 4

ใชดิจิทัลเพื่อการวางแผน บริหารจัดการ และนําองคกร

มิติที่ 5

ใชดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและสรางสรรค

กลุมทักษะดานความเขาใจและใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Literacy Skill Set)

1 2 กลุมทักษะดานการควบคุม กํากับ และปฏิบัติ

ตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการ

จัดการดานดิจิทัล (Digital Governance, 

Standard and Compliance Skill Set)

3 กลุมทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับ

ศักยภาพองคกร (Digital Technology Skill Set)

4 กลุมทักษะดานการออกแบบกระบวนการและ

การใหบริการดวยระบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนา

คุณภาพงานภาครัฐ (Digital Process and 

Service Design Skill Set)

5 กลุมทักษะดานการจัดการโครงการและบริหารกลยุทธ 

(Project and Strategic Management Skill Set)

6 กลุมทักษะดานผูนําดิจิทัล (Digital Leadership Skill Set)

กลุมทักษะดานการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

ดานดิจิทัล (Digital Transformation Skill Set)

7

สํานักงาน ก.พ. สรอ. และ สคช. ไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลสําหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ 

(Digital Government Skill Development) ในการจัดทํากรอบทักษะดานดิจิทัลสําหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ 
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จําแนกตามกลุมเปาหมาย
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ทักษะดานดิจิทัลที่ตองพฒันาจําแนกตามกลุม

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.)

กลุมเปาหมาย

ทักษะดานดิจิทลัทีต่องพัฒนา

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 มิติที่ 5

Digital Literacy 

Skill Set

Digital 

Governance, 

Standard and 

Compliance Skill 

Set

Digital 

Technology Skill 

Set

Digital Process 

and Service 

Design Skill Set

Project and 

Strategic 

Management 

Skill Set

Digital 

Leadership Skill 

Set

Digital 

Transformation 

Skill Set

Executive    

Management    

Academic    

Service    

Technology     

Others   

Fundamental DGS Digital Government Skill
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ความรู

ความสามารถ

o ความรูความสามารถที่ใชใน

การปฏิบัติงาน

o ความรูเรื่องกฎหมายและ

กฎระเบียบราชการ

สมรรถนะขั้นพื้นฐาน

1) สมรรถนะดานประสิทธิภาพ

ผลการทํางาน

o การมีมนุษยสัมพันธในที่ทํางาน 

(Interpersonal Skills and 

Teamwork)

o ความซื่อตรง (Integrity)

o ความเปนมืออาชีพ 

(Professionalism)

o ความริเริ่มสรางสรรค 

(Initiative)

o การปรับตัวและความยืดหยุน 

(Adaptability and Flexibility)

o ความนาเชื่อถือและความ

ไววางใจ (Dependability and 

Reliability)

o การเรียนรูตลอดชีพ (Lifelong 

Learning)

2) สมรรถนะเชิงวิชาการ

o การอาน (Reading)

o การเขียน (Writing)

o การคํานวณ (Mathematics)

o ความรูเชิงวิทยาศาสตร 

(Science)

o การสื่อสาร (Communication)

o การคิดเชิงวิเคราะห (Critical 

and Analytical Thinking)

o ทักษะพื้นฐานดานการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Fundamental IT User Skills)

ทักษะและความรูขั้นพื้นฐานที่

เกี่ยวของกับดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

(Basic ICT Skills) 

o ทักษะดานการอาน (Literacy 

Skill)

o ทักษะการคํานวณ 

(Numeracy Skill)

o ทักษะการแกไขปญหา 

(Problem-solving Skill)

ทักษะและความรูความสามารถ

ทั่วไป (Common Skills)

o ทักษะและความรู

ความสามารถดานฮารดแวร 

(Hardware)

o ทักษะและความรู

ความสามารถดานซอฟตแวร 

(Software)

o ทักษะและความรู

ความสามารถดานเครือขาย 

(Network)

o ทักษะและความรู

ความสามารถดานความ

ปลอดภัย (Security)

o ทักษะและความรู

ความสามารถดานฐานขอมูล 

(Database)

o ทักษะและความรู

ความสามารถดานการ

ตอบสนองผูใชงาน 

(Compliance)

o ทักษะและความรู

ความสามารถดานการบริหาร

โครงการ (Project 

Management)

o ทักษะและความรู

ความสามารถดานการเปน

ผูนํา (Leadership)

กรอบมาตรฐานสมรรถนะของ

ชาติ (National Competency 

Standards: NCS)

เปนมาตรฐานสมรรถนะเฉพาะซึ่ง

แตกตางกันไปในแตละสาขาวิชาชีพ

ยอย แตโดยรวมแลวจะมีรูปแบบ

สมรรถนะที่คลายคลึงกันบางสวน 

เชน 

o การเขาใจและสามารถวิเคราะห

ภาพรวมของงานดานดังกลาว 

(Environmental Analysis) 

o การวางแผนยุทธศาสตรหรือ

นโยบาย (Establish 

strategies/policies) 

o การวางแผนปฏิบัติงาน 

(Establish an Action Plan) 

o การออกแบบระบบ/โปรแกรม/

ผลิตภัณฑ 

(System/Software/Product 

Design) 

o การทดสอบระบบ/โปรแกรม/

ผลิตภัณฑ 

(System/Software/Product 

Testing) 

o การปฏิบัติงานจริง 

(Implementation) 

o การบริหารจัดการทรัพยากร

หรือความเสี่ยงหรือตนทุน 

(Resource/Risk/Cost 

Management)

ทักษะ ทักษะเดิม 

o การใชคอมพิวเตอร

o การใชภาษาอังกฤษ

o การคํานวณ

o การจัดการขอมูล

ทักษะเชิงดิจิทัล

สมรรถนะ สมรรถนะหลัก

o การมุงผลสัมฤทธิ์

o บริการที่ดี

o การทํางานเปนทีม

o การยึดมั่นในความถูกตอง 

ชอบธรรม และจริยธรรม

o การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน

งานอาชีพ

สมรรถนะทางการบริหาร

o สภาวะผูนํา

o วิสัยทัศน

o การวางกลยทุธภาครฐั

o ศักยภาพเพื่อนําการ

เปลี่ยนแปลง

o การควบคุมตนเอง

o การนําเสนอและการ

มอบหมายงาน

สมรรถนะดิจิทัล

1) มิติดานขอมูลและขาวสาร 

(Information and Data 

Literacy)

o การสืบคนและการกรองขอมูล 

ขาวสาร และสื่อดิจิทัลตางๆ ได

o การประเมินขอมูล ขาวสาร 

และสื่อดิจิทัลตางๆ ได

o การบริหารจัดการขอมูล 

ขาวสาร และสื่อดิจิทัลตางๆ ได

2) มิติดานการสื่อสารและการ

สรางความรวมมอื 

(Communication and 

Collaboration)

o การสามารถใชงานเทคโนโลยี

ดิจิทัลได

o การแบงปนผานเทคโนโลยีดิจิทัล
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สมรรถนะ สมรรถนะตามลักษณะงาน

o การคิดวิเคราะห

o การมองภาพองครวม

o การใสใจและพัฒนาผูอื่น

o การสั่งการตามอํานาจหนาที่

o การสืบเสาะหาขอมูล

o ความเขาใจขอแตกตางทาง

วัฒนธรรม

o ความเขาใจผูอื่น

o ความเขาใจองคกรและระบบ

ราชการ

o การดําเนินการเชิงรุก

o การตรวจสอบความถูกตอง

และตามกระบวนงาน

o ความมั่นใจในตนเอง

o ความยืดหยุนผอนปรน

o ศิลปะการสื่อสารจูงใจ

o สุนทรียภาพทางศิลปะ

o ความผูกพันที่มีตอสวน

ราชการ

o การสรางสัมพันธภาพ

3) สมรรถนะดานปฏิบัติในที่

ทํางาน

o การทํางานเปนทีม 

(Teamwork)

o การวางแผนและการจัดการ 

(Planning and Organizing)

o ความคิดเชิงนวัตกรรม 

(Innovative Thinking)

o การแกไขปญหาและการ

ตัดสินใจ (Problem Solving 

and Decision Making)

o การทํางานกับอุปกรณและ

เทคโนโลยี (Working with 

Tools and Technology)

o ความเขาใจเชิงธุรกิจพื้นฐาน 

(Business Fundamentals)

สมรรถนะจําเพาะ

o หลักการพื้นฐานดาน IT 

(Principles of Information 

Technology)

o การใชประโยชนฐานขอมูลและ

แอปพลิเคชัน (Databases 

and Applications)

o ความเขาใจดานเครือขายและ

ระบบโทรคมนาคมสื่อสาร 

(Networks, 

Telecommunication, 

Wireless, and Mobility)

o การเปนสวนหนึ่งกับ

สภาพแวดลอมดิจิทัล

o การมีสวนรวมกับสังคมดิจิทัล

o การมีมารยาทในการใช

เทคโนโลยีดิจิทัล

o การบริหารจัดการสื่อดิจิทัล

3) มิติดานการสรางสรรคสื่อ

ดิจิทัล (Digital Content 

Creation)

o การสรางสรรคสื่อดิจิทัลได

o การบูรณาการสื่อดิจิทัล

o การเขาใจในประเด็นทรัพยสิน

ทางปญญาและการใช

ประโยชนจากสื่อดิจิทัล

o การพัฒนาโปรแกรมที่

เกี่ยวของ

4) มิติดานความปลอดภัย 

(Safety)

o การปกปองเครื่องมือและ

อุปกรณดิจิทัลได

o การปกปองสิทธิและขอมูล

สวนตัว

o การปกปองชีวิตและความ

ผาสุกของตนและสังคม

o การปกปกษและรักษ

สิ่งแวดลอม

o ทักษะและความรู

ความสามารถดานการสื่อสาร 

(Communication)

o ทักษะและความรู

ความสามารถดานการเจรจา

ตอรอง (Negotiation)

ทักษะและความรู

ความสามารถเฉพาะ (Specific 

Skills)

แตกตางกันไปในแตละสายงาน
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สมรรถนะ o การพัฒนาและบริหาร

ซอฟตแวร (Software 

Development and 

Management)

o การสนับสนุนผูใชงาน (User 

and Customer Support)

o การใชสื่อดิจิทัลและการ

นําเสนอ (Digital Media and 

Visualization)

o การปฏิบัติตามกฎ ขอบังคับ 

และมาตรฐาน (Compliance)

o การจัดการความเสี่ยงและการ

สรางความปลอดภัยในระบบ 

(Risk Management, 

Security, and Information 

Assurance)

5) มิติดานการแกไขปญหา 

(Problem Solving)

o การแกไขปญหาเชิงเทคนิค

o การระบุความตองการและแนว

ทางการตอบสองดาน

เทคโนโลยีดิจิทัล

o การใชงานเทคโนโลยีดิจิทัล

อยางสรางสรรค

o การระบุชองวางของสมรรถนะ

เชิงดิจิทัลได
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กรอบ Competency 

ที่คลายคลึงกันกับ

กรณีศึกษา

ชองวาง (Gap) ของ

ความรู

ความสามารถ 

ทักษะ และ

สมรรถนะที่บุคลากร

ควรไดรับการพัฒนา

ความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ

o ความรูขั้นพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

o ความรูที่ใชในการปฏิบัติงาน / การวางแผน

และการจัดการ

o ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบ

o ทักษะการอาน

o ทักษะการเขียน

o ทักษะการคํานวณ

o ทักษะขั้นพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เชน การใชคอมพิวเตอร การใชเครื่องมือ

หรืออุปกรณดิจิทัล การทํางานกับอุปกรณ/

เทคโนโลยีสารสนเทศ

o ทักษะดานการบริหารจัดการขอมูล/ขาวสาร

o ความคิดเชิงวิเคราะห

o ความเปนมืออาชีพ / การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ

o ความซื่อตรง / ความยึดมั่นในความถูกตองหรือคณุธรรม-

จริยธรรม / ความนาเชื่อถือและความไววางใจ

o การทํางานเปนทีม / การมีมนุษยสัมพันธในที่ทํางาน

o การปรับตัวและการมีความยดืหยุน

o การเขาใจภาพรวมขององคกร ธุรกิจ และผูรวมงาน / การมี

วิสัยทัศน

o การนําเสนอขอมูล 

o การบริการทั่วไป / การตอบสนองความตองการทั่วไปของ

ผูใชงาน

o ความรูเกี่ยวกับการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และเทคโนโลยีดิจิทัล

o ความรูความสามารถเชิงเทคนิค หรือเชิงลึก 

หรือเฉพาะดาน เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

และเทคโนโลยีดิจิทัล เชน ความรูดานเครือขาย 

ความรูดานฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) 

ความสามารถดานการวิเคราะหขอมูล (Data 

Analytic) ความรูดานซอฟตแวรและแอปพลิเค

ชัน  ความรู ด านความปลอดภั ย  ความรู

ความสามารถในการพัฒนาและออกแบบระบบ 

โปรแกรม ซอฟตแวร หรือฐานขอมูล เปนตน

o ความสามารถ ในการวางแผนนโยบาย /

ยุทธศาสตร/แผนงาน/แผนปฏิบัติการ

o ความสามารถในการประเมินและบริหารความ

เสี่ยง ตนทุน หรือทรัพยากร

o ทักษะการแกไขปญหาเชิงเทคนิค

o ทักษะการสื่อสาร การเจรจาตอรอง และการ

ประสานงาน

o ทักษะการใชงาน หรือการประยุกตใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล

o ทักษะในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยาง

ปลอดภัย

o ความคิดริเริ่มสรางสรรค / ความคิดเชิงนวัตกรรม 

/ การสรางสรรคสื่อดิจิทัลอยางบูรณาการ

o ความใฝเรียนรูเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมดิจิทัล

ใหมๆ

o การมีสวนรวมในสังคมดิจิทัล

o การมีทัศนคติหรือวัฒนธรรมดิจิทัล (Digital 

Mindset/Culture)

o การมีวิสัยทัศนดิจิทัล (สําหรับผูบริหาร)

o การตอบสนองผูมีสวนไดสวนเสีย/ผูใชงาน

o การปกปองสิทธิและขอมูลสวนตัว



ขาราชการ 4.0 ตองรูอะไรกอน? แลวตองปรับตัวอยางไร?

70

แนวโนมสําคัญ (Megatrend) ของโลก และกรณีศึกษา 
(Best Practice) ที่เกี่ยวของกับ Digital Transformation

แนวโนมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของโลก

การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 (IR 4.0)

เทคโนโลยีสําคัญที่จะปฏิวัติความเปนอยูของโลก

Big Data: เทคโนโลยีดิจิทัลสําคัญ

1
ยุทธศาสตร และแผนงานที่เกี่ยวของกับ Digital Transformation 

ระดับประเทศ และระดับกระทรวง/หนวยงานที่เกี่ยวของ

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) 

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (DG) 

แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC)

พ.ร.บ. การจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560

พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

แนวทางพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ

เพื่อการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล (ก.พ.)

นโยบายประเทศไทย 4.0 และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve)

ทักษะดานดิจิทัลสําหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ 

(Digital Government Skill Development)  (ก.พ.)

2

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579)

ยุทธศาสตรจัดสรรงบประมาณ และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณเพื่อการ

พัฒนาพื้นที่ระดับภาค พ.ศ. 2562 (สนง.)

Digital Competency Model จากกรณีศึกษาตางประเทศ 

ตองปรับตัวไหม?3

แนวโนมเทคโนโลยีสําคัญสําหรับรัฐบาลดิจิทัลของโลก

กลยุทธ Digital Transformation จากกรณีศึกษาตางประเทศ 

Future of Government Dynamic Briefing

Thailand Competitiveness Ranking มุมมองตอไทยจากสถาบันจดัอันดับระดับโลก

Digital Literacy Digital in Functional Competency

Service DesignView on Ethics and other key Skills

Digital  Transformation Strategy

IR 4.0 Strategy



Digital Transformation Strategy
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การใหบริการดวยดิจิทัล

เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

ใหบริการ 

(Optimize Service)

การใชประโยชนขอมูลจํานวนมาก 

(Big Data) เพื่อประกอบการตัดสินใจ

เชิงนโยบายและเชิงธุรกิจ

(Big Data for Optimize Policy Execution)

การใชเทคโนโลยีดิจิทัล

ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการภายในองคกร

(Optimize Internal Process)

การสื่อสาร

ประชาสัมพันธเชิงกลยุทธ

(Develop Effective Integrated 

Communication Strategy)

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกดิจิทัลเพื่อรองรับและขับเคลื่อนเศรษฐกิจการคา (Digital Infrastructure)

การยกระดับศักยภาพบุคลากรภายในกระทรวงเขาสูยุค 4.0 (Digital People)

War-Room 

(Web-base)
Cloud Device IoT

Computer/ 

Mobile

Digital Literacy

การเตรียมความพรอมและการ

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

Digital Culture

การสรางวัฒนธรรมดิจิทัล

Digital Utilization / Use-cases Sharing

การใชดิจิทัลในการทํางานและใหบริการ 

และการแบงปนขอมูลระหวางหนวยงาน

การใชประโยชนจากกรอบความรวมมอืระหวางหนวยงานรัฐ และองคกรตางประเทศใหเต็มประสิทธิภาพ 

1 2 3 4

5

6



อะไรคือ Digital Literacy?
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คําจํากัดความของสมรรถนะตามแนวคิดของสํานักงาน ก.พ. โดยอางอิงจากทฤษฎี Iceberg Model

Knowledge

Skills

Social Role

Self-Image

Traits

Motives

สว
นเ
หน

ือน
้ํา

สว
นใ
ตน

้ํา

ความรู (Knowledge): ขอมูลความรูที่บุคคลมีในสาขาตางๆ

ทักษะ (Skills): ความเชี่ยวชาญ ชํานาญพิเศษในดานตางๆ

บทบาทที่แสดงออกตอสังคม (Social Role): บทบาทที่

บุคคลแสดงออกตอผูอื่น

ภาพลักษณภายใน (Self-Image): ความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับ

เอกลักษณและคุณคาของตนเอง

อุปนิสัย (Traits): ความเคยชิน พฤตกิรรมซ้ําๆ ในรูปแบบใด

รูปแบบหนึ่ง

แรงผลักดันเบื้องลึก (Motives): จินตนาการ แนวโนม วิธี

คิด วิธีปฏิบัติตนอันเปนไปโดยธรรมชาติบคุคล

สมรรถนะ (Competency): เปนการรวมสวนที่อยูเหนือน้ํา
และใตน้ําทั้งหมด และแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมที่ทํา
ใหบุคคลสรางผลงานไดโดดเดนในองคกร

C
om

pe
te

nc
y

ที่มา: สํานักงาน ก.พ. (2553). “คูมือการกําหนดความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะสําหรับตําแหนง”.
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ตัวอยางการจัดลําดับความสําคัญของความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปน
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ความรูความสามารถดานการวางแผนและจัดทําแผนงาน IT

ความรูความสามารถดานดิจิทัลเฉพาะดาน/เชิงลึก

ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางาน

ความรูความสามารถดานการสื่อสาร

ความใฝเรียนรู และสั่งสมความรูดานดิจิทัล

ทักษะการประสานงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

การมีทัศนคติหรือวัฒนธรรมดิจิทัล

การมีวิสัยทัศนดิจิทัล

ทักษะการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย

การปกปองสิทธิและขอมูล และการใชเทคโนโลยีอยางปลอดภัย

คะแนนลําดับความสําคัญ

หมายเหตุ:

ถูกจัดอันดับที่ 1 ไดคะแนน 5 คะแนน

ถูกจัดอันดับที่ 2 ไดคะแนน 4 คะแนน

ถูกจัดอันดับที่ 3 ไดคะแนน 3 คะแนน

ถูกจัดอันดับที่ 4 ไดคะแนน 2 คะแนน

ถูกจัดอันดับที่ 5 ไดคะแนน 1 คะแนน

ถูกจัดอันดับที่ 6-10 ไดคะแนน 0 คะแนน

ชอ
งว
าง
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จัดลําดับความสําคัญของความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปน



สมรรถนะดานดิจิทัลที่จําเปน (Relevant Competency) เพื่อการปรบัเปลี่ยนสูองคกรดิจิทัล
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ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด ประมวลจากหลายแหลงขอมูล

3.1 สมรรถนะหลัก

(Core Competency)

3.1 สมรรถนะหลัก

(Core Competency)

3.3 สมรรถนะตามลักษณะงาน 

(Functional Competency)
1. ความรูความสามารถ 2. ทักษะ

3.2 สมรรถนะทางการบริหาร

(Managerial Competency)

3.2 สมรรถนะทางการบริหาร

(Managerial Competency)

คือ Competency หลัก ซึ่ง

ขาราชการทุกคนตองมีและ

ปฏิบัติรวมกัน เพราะเปนตัว

ผลักดันใหองคกรบรรลุ

วิสัยทัศน (Vision) และพันธ

กิจ (Mission) ที่ตั้งไว และเปน

ตัวสะทอนคานิยม (Values) 

ของบุคลากรในองคกร

คือ องคความรู

ความสามารถ 

และระดับ

ความรู

ความสามารถ

ที่จําเปน

สําหรับการ

ปฏิบัติงานใน

ตําแหนงตางๆ

คือ ระดับของ

ทักษะที่จําเปน

สําหรับการ

ปฏิบัติงานใน

ตําแหนงตางๆ

คือ Competency ซึ่งผูบริหาร

ทุกคนตองมี เพื่อสนับสนุน

ใหผูบริหารแสดงพฤติกรรมที่

เหมาะสมแกหนาที่และ

สงเสริมใหขาราชการสามารถ

ปฏิบัติภารกิจในหนาที่ไดดี

ขึ้น

คือ Competency เฉพาะ

สําหรับแตละกลุมงาน รวม 

18 กลุมงาน เพื่อสนับสนุน

ใหขาราชการแสดง

พฤติกรรมที่เหมาะสมแก

หนาที่ และสงเสริมให

ขาราชการสามารถปฏิบัติ

ภารกิจในหนาที่ไดดีขึ้น ซึ่ง

จะมีขั้นความสามารถ

แตกตางกันไปตามหนาที่

ที่ไดรับมอบหมายหรือ

คาดหวัง สะทอนถึงความ

ลึกซึ้งของความสามารถที่

ขาราชการตองมีกอนที่จะ

ไดรับมอบหมายให

ปฏิบัติงาน โดยแตละกลุม

งานจะมีสมรรถนะกลุม

งานละ 3 ดาน

การมุง

ผลสัมฤทธิ์ 

บริการที่ดี

การสั่งสม

ความเชี่ยวชาญ

ในงานอาชีพ 

การทํางาน

เปนทีม

การยึดมั่นใน

ความถูกตอง

ชอบธรรมและ

จริยธรรม

ความรูเรื่อง

กฎหมายและ

กฎระเบียบราชการ

การใช

คอมพิวเตอร

การใช

ภาษาอังกฤษ

การคํานวณ

การจัดการขอมูล

สภาวะผูนํา วิสัยทัศน

การควบคุม

ตนเอง

การวางกลยุทธ

ภาครัฐ
ศักยภาพเพื่อนํา

การเปลี่ยนแปลง

คือ ระดับของทักษะ

ดิจิทัลที่จําเปน

สําหรับขาราชการ

และบุคลากรภาครัฐ 

ทักษะเดิม ทักษะดิจิทัล *

Digital Literacy 

Skill Set

Digital Governance, 

Standard and 

Compliance Skill Set

Digital Technology 

Skill Set

Digital Process 

and Service 

Design Skill Set

กรอบความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะดานดิจิทัลใหม

สมรรถนะดิจิทัล

คือ ระดับของทักษะ

ดิจิทัลที่จําเปนดาน

ดิจิทัลสําหรับ

บุคลากรกรม

โรงงาน

อุตสาหกรรม

ทักษะดิจิทัล

เพิ่มเติม

Project and Strategic 

Management Skill Set

การสงเสริม

วัฒนธรรมดิจิทัล

ขององคกร 

การประสานงานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การนําเสนอ

และการ

มอบหมายงาน

การใชเทคโนโลยี

อยางปลอดภัย 

Digital Transformation 

Skill Set

Digital Leadership 

Skill Set

ดานดิจิทัลทั่วไป

คือ องคความรู

ความสามารถ 

และระดับความรู

ความสามารถที่

จําเปนดาน

ดิจิทัลสําหรับ

บุคลากรกรม

โรงงาน

อุตสาหกรรม

ความรูความสามารถ

ที่ใชในการปฏิบัติงาน 

ความสามารถ

ดานการสื่อสาร

ความรูดานการ

รวบรวมขอมูล

และจัดทํา

แผนงานดาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

คือ Competency 

ที่จําเปนดานดิจิทัล

วิสัยทัศนดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

การสรางวัฒนธรรม

ดิจิทัลขององคกร 

การเรียนรูเทคโนโลยี

สารสนเทศและ

นวัตกรรมใหม 

การสงเสริมการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ

อยางปลอดภัย

การสั่งสมความรูดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 



แนวทาง/กลยุทธดานการปรับเปลี่ยนสูองคกรดิจิทัล (Digital Transformation) จาก Best Practice
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ที่มา: McKinsey&Company (November, 2016)

Enablers: innovations across government systems

Capabilities: citizen- and business-facing innovations



กลยุทธดาน Digital Service Design จากกรณีศึกษา
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ที่มา: รวบรวมจากหลายแหลงขอมูล



IR 4.0 Strategy: to anchor around 5 key Technologies
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ที่มา: World Economic Forum, Annual Meeting 2017

เทคโนโลยีสําคัญ 5 ประการที่สงผลตอการเปลีย่นแปลงระบบการผลิตในอนาคต

The Internet of Thing Artificial Intelligence Advanced Robotics Enterprise Wearable 3D Printing

ลดตนทุนการผลิตตลอด

กระบวนการรอยละ 30 เพิ่มรายไดจากการขาย

ผลิตภัณฑใหมๆ รอยละ 25

สรางมูลคาเพิ่มตลอดหวงโซ

การผลิตมากกวา 370,000 

ลานดอลลารสหรัฐ

ลดการสรางกาซ CO₂ กวา 
26,300 เมตริกตัน

เพิ่มพูนทักษะตางๆ และการ

ทํางานรวมกับเครื่องจักร

การลงทุนในงานวิจัย

และเทคโนโลยี

สรางเสนทางสูอาชีพ

ในสายการผลิต

พัฒนาการศึกษาและ

ทักษะจําเปน

เพิ่มมาตรฐานและการ

กํากับของสถาบัน

พัฒนาระบบปองกันภัยทางออนไลน

และการทํางานเปนเครือขาย

ขยายโครงสรางพื้นฐาน

ใหครอบคลุมและทั่วถึง

โรงงาน

บริษัท อุตสาหกรรม

สังคม บุคคล



The Five Transformational Technologies: Internet of Thing (1)
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และ Business Plus by Propertytoday

The Internet of Thing (IoT): เชื่อมโยงสูโลกที่ไรพรมแดน
ปจจุบัน อุปกรณในกระบวนการ

ผลิ ตต า งๆ  ยั งคง ไม เ กิ ดการ

เชื่อมตอระหวางกัน มากถึง 85%

What is Internet of Thing? 

Def. การเชื่อมตอระบบเซนเซอรหรืออุปกรณอื่นๆ 

กับอินเทอรเน็ต เพื่อรวบรวมและแลกเปลี่ยนขอมูล
2016

2020
17,000 ลาน

31,000 ลาน

จํานวนคาดการณของ IoT

ปรับปรุงประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรม เปดโอกาส

ในการสรางผลิตภัณฑ การใหบริการ และการบริหาร
จัดการหวงโซอุปทานมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น 

เปาหมาย:

เชื่อมโยง 3 ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology)

เทคโนโลยีปฏิบัติการ 

(Operation Technology) 

เทคโนโลยีอัตโนมัติ 
(Automation Technology) 

การใชงานในวงกวาง

ราคาอุปกรณเซนเซอร
ปรับตัวลง 

การเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่มี
ความเสถียร 

การนําไปประยุกตใช:
 การบริหารจัดการหวงโซอุปทานและธุรกิจในองครวม

แบบ Real-Time 

 การพัฒนาผลิตภัณฑและการบริการ

 การใชงานในสายการผลิต

โอกาสการลงทุนเกี่ยวกับ

Industrial Internet of Things

• การลงทุนเพื่อตรวจสอบ

การทํางานของหนวยธุรกิจ 

• การซอมบํารุงตามสภาพ 

• การควบคุมการทํางานของ

หุนยนต



The Five Transformational Technologies: Internet of Thing (2)
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การนําเทคโนโลยี Internet of Thing ไปใชงานในปจจุบัน

การควบคุมองคกรแบบอัจฉริยะ 

(Smart Enterprise Control)

เ พื่อเชื่ อมโยงและควบคุมการทํางาน

ระหวางเครื่องจักร เ พื่อใหการบริหาร

จัดการสายการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การควบคุมประสิทธิภาพการทํางาน 
(Asset Performance Management) 

ใชเซนเซอรที่เชื่อมตอกับ Cloud เพื่อรวบรวม

และวิเคราะหขอมูลการทํางานของสายการผลิต 

ทําใหการตัดสินใจทั้งในระดับยอยและระดับ

บริหารมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น

การชวยเหลือผูปฏิบัติการโรงงาน 
(Augmented Operators) 

ใหผูควบคุมสายการผลิตใช อุปกรณ

เคลื่ อนที่ รั บข อ มูลการทํ า งานของ

โรงงานหรือสายการผลิต  ซึ่ งทําให
กระบวนการเรียนรูงานสั้นลง

“Digital Twin” 
คือการเก็บขอมูลเพื่อสรางแบบจําลองการทํางานขององคกร ซึ่งทําใหองคกรวางแผนการ

ซอมบํารุงเครื่องจักรไดแมนยําขึ้น และทําใหการทํางานของหนวยธุรกิจมีประสิทธิภาพ

สูงขึ้น โดยเทคโนโลยีนี้จะปฏิวัติวิธีการทํางานขององคกร ทั้งในดานการผลิตสินคา การ

ใหบริการ และการทําธุรกิจ 



The Five Transformational Technologies: Artificial Intelligence (1)
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Artificial Intelligence (AI): ยุคสมัยแหงปญญาประดิษฐ
ตลาดในปจจุบันมีเงินหมุนเวียนอยู

ประมาณ 8 พันลานดอลลารสหรัฐ 

แตการนําไปใชในการผลิตยังมีนอย 

คิดเปนรอยละ 12 เทานั้น

ปญญาประดิษฐเปนหลักการที่ใชวิทยาการทาง

คอมพิวเตอรและวิศวกรรมมาใชในการพัฒนาระบบการ

เรียนรูใหแกระบบคอมพิวเตอร เพื่อเทียบเทากลไกการ

ทํางานของมนุษย 
2016

20208 พันลาน

32 พันลาน

ตลาดมีแนวโนมขยายตัว

สูงในอนาคต

ในปจจุบันขอมูลดานการผลิตมากกวารอย

ละ 70 ยังไมถูกนํามาใชประโยชนเต็มที่โดย

มนุษย แต ปญญาประดิษฐ (AI) สามารถ

เขามาทําหนาที่สวนนี้แทนได

“...การพัฒนาปญญาประดิษฐ (AI) จนกลายเปนเครื่องจักรอัจฉริยะ
(Machine Intelligence) จะชวยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค รวม
ไปถึงโครงสรางบริษัท และหวงโซอุปทาน อีกทั้งยังมีผลกระทบตอสังคม 
อาชีพ การกระจายความมั่งคั่ง และ ความยั่งยืนของทรัพยากร...”

ในหลายปที่ผานมา ปญญาประดิษฐ (AI) ไดพัฒนากาวหนาเปนอยางมากโดยเฉพาะในกระบวนการเรียนรูและการคิด ไมวาจะเปนการตรวจจับรูปภาพ

(Image Classification) การรูจํารูปแบบ (Pattern Recognition) หรือ การวิเคราะหเหตุผลเชิงภววิทยา (Ontological Reasoning) 

ความสําเร็จในชวงที่ผานมา

ความแมนยําในการตรวจจับรูปภาพเพิ่มจาก 

รอยละ 85 เปน รอยละ 95

คาเฉลี่ยการตรวจจับของมนุษยอยูที่ รอยละ 93

 การจัดสินคาตามการสั่งซื้อในโกดังโดยระบบอัตโนมัติโดยใช

การฝงชิปคอมพิวเตอรซึ่งมีความเร็ว สูงขึ้น 1,000 เทา

 ตนทุนในการคํานวณและจัดเก็บขอมูลมีการ ลดลง เฉลี่ย 

รอยละ 35 ตอป

ตัวอยางอื่นๆ



ดานใหเหตุผลและยกระดับประสิทธิภาพ มีการ

ประยุกตใชในอุตสาหกรรมยานยนต สําหรับงาน

ดานบริการและความปลอดภัย การคาดคะเนการ

ซอมบํารุง และการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

ดานการประมวลผล

ภาษา พัฒนาเพื่อสราง

ร ะ บบก า ร สื่ อ ส า ร ใ น
โปรแกรมตางๆ 

ดานการจดจํารูปภาพ  เ พื่อรองรับ

ระบบขับยานยนตอัตโนมัติและการแส
กนแบบสามมิติ (3D)

ดานการรูจํารูปแบบ ในอนาคตจะ

สามารถชวยวิเคราะหความตองการ

ของผูบริโภคที่แมนยํามากขึ้น 

The Five Transformational Technologies: Artificial Intelligence (2)
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การประมวลผล

ที่สําคัญทั้ง 4 

ดานของ AI

 กฎระเบียบและกฎหมาย ประเด็นเรื่องศีลธรรม

 ภัยคุกคามดานไซเบอร (Cyber Security) 

 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ

ประเด็นพิจารณาเมื่อนํา AI มาใชในการผลิต

การรับ AI มาใช นําไปสู รายไดของบริษัทที่เพิ่ม

มากขึ้น จากการผลิตสินคาที่ เจาะจงใหเขากับ

ลูกคามากขึ้น เนื่องจากผูบริโภคจะจายเงินมากขึ้น

สําหรับผลิตภัณฑที่สรางมาเพื่อตอบสนองความ

ตองการสวนบุคคลของตน



แนวโนมปริมาณการซื้อ

ขายหุนยนต

The Five Transformational Technologies: Advanced Robotics (1)
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Advanced Robotics: ฉีกกรอบการผลิตยุคเกา

ขนาดตลาดหุนยนต ในปจจุบันมี

มูลคาประมาณ 38,000 ลานดอลลาร

สหรัฐ และมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น

ในปจจุบัน รอยละ 10 ของการผลิตในอุตสาหกรรม

ดําเนินการโดยหุนยนต และมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น

มากถึงรอยละ 30 ในป 2030 2015 2020

250,000 ตัว
400,000 ตัว

ที่มา: World Economic Forum, Annual Meeting 2017

ปจจุบัน มีหุนยนตอุตสาหกรรมกวา 1.8 ลานตัวใน

ระบบการผลิตของโลก

ตลาดผูผลิตหุนยนตที่

ใหญที่สุดอยูในเอเชีย 

โดยมีจีนเปนผูผลิต

หุนยนตรายใหญที่สุด

ของโลก 

ตนทุนการผลิตของจีนลดลงอยางตอเนื่อง 

(ลดลงถึงรอยละ 25 ในชวงทศวรรษที่ผานมา) 
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 อุตสาหกรรมปลายทางที่สําคัญของหุนยนต ไดแก อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส

 ปจจุบัน มีอุตสาหกรรมดั้งเดิมหันมาใชงานหุนยนตมากขึ้น อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร
และเครื่องดื่ม สินคาอุปโภคและบริโภค และเภสัชภัณฑ เปนตน

จุดมุงหมายหลักของการพัฒนาหุนยนต คือ การพัฒนาให

สามารถประสานงานกับระบบได  มีความคิดริ เ ริ่ม 

ตรวจสอบระบบดวยตนเองได ทํางานรวดเร็ว และ

แสดงออกไดเหมือนมนุษย ดังนั้น การพัฒนาตองทําให

หุนยนตสามารถทํางานรวมกันกับมนุษยมากที่สุด 

โดยพัฒนาเทคโนโลยีหุนยนตและสิ่งแวดลอมในการ

ทํางานผานมิติตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน 

 การพัฒนาความปลอดภัยในสถานที่ทํางานให

เหมาะสมสําหรับการทํางานรวมกับหุนยนต 

 การพัฒนาเทคโนโลยีการหยิบจับของหุนยนตใหมี

ความใกลเคียงกับมนุษย 

 การพัฒนาความสามารถในการเรียนรูของหุนยนต

ใหสามารถเรียนรูและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

ของตนเองได
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ในกระบวนการผลิตตางๆ หุนยนตประเภทแขนกลไดรับการตดิตั้งมากทีสุ่ด (ประมาณ 1.7 ลานหนวย) สามารถทํางานประเภทหยิบ วาง 

และบรรจุหีบหอได มีอัตราการเตบิโตสูงที่สุดในป 2014 (อัตราการเตบิโตเฉลี่ยสะสมในชวงป 2010 – 2014 อยูที่รอยละ 11) 

ประโยชนจากการใชหุนยนต

ในอุตสาหกรรม

ประเด็นคําถามที่เกิดขึ้นเมื่อนําหุนยนตมาใชในการผลิต

เนื่องจากหุนยนตจะทดแทนแรงงานมนุษยในสวนของงานที่ใชทักษะต่าํ หรืองาน

ที่มีความอันตราย และเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในหวงโซอุปทานการผลิต

เดิม แนวโนมการจางงานในอนาคตจึงเปลี่ยนไป แตเปลี่ยนไปในรูปแบบใด? 

มนุษยพัฒนาทักษะไปทํางานที่มีมูลคามากขึ้น มนุษยถูกหุนยนตแยงงานไป

 ขอจํากัดดานเทคโนโลยีในปจจุบัน 

 ตนทุนในการนําหุนยนตไปใชงานจริง

 ขอจํากัดดานกําลังแรงงาน

อุปสรรคสําคัญที่อาจเกิดขึ้น

ในการผลักดันเทคโนโลยีหุนยนต 

Compact and lightweighted: ใชพื้นที่

ในโรงงานนอยและงายตอการพัฒนาตอ

Collaborative: สื่อสารระหวางหุนยนต

ดวยกันเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและเรียนรู

Intuitive: สามารถเรียนรูงานใหมได

งาย ไมตองการการอธิบายโดยละเอียด

Self monitoring: เรียนรูความ

ผิดพลาดและจดจําเพื่อพัฒนาฝมือ

Relatable: มีระบบความคิดคลายมนุษย 

สามารถทํางานรวมกับมนุษยไดงาย

Agile: มีความคลองแคลวสูงเมื่อตอง

ทํางานที่ละเอียดออน

Fast: ระบบไฟฟาและมอเตอรที่ทันสมัย

สามารถยกระดับความเร็วในการทํางานได

Modular: สามารถปรับเปลี่ยนชิ้นสวน

ภายนอกเพื่อทํางานที่แตกตางกัน



ตัวอยางของหุนยนตบริการ (Service Robot) ที่มีการใชงานอยูในปจจุบัน (3)

85

ที่มา: Japan Robot Association (JARA) (2017) และ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย

หุนยนตทางการแพทยหุนยนตทางการแพทย

หุนยนตทําความสะอาดบานหุนยนตทําความสะอาดบาน

หุนยนตตอนรับแขกหุนยนตตอนรับแขก

หุนยนตดับเพลิงหุนยนตดับเพลิง

หุนยนตใหบริการที่มีการใชงานจริงในปจจุบันมีหลากหลายประเภท ใชงานอยูในหลายภาคสวน เชน ภาค
สาธารณสุข ภาคครัวเรือน และภาคบริการสาธารณะ 

"Mental Commitment Robots" หรือ

หุนยนตที่ทําใหมนุษยมีความรูสึกผูกพัน

ทางใจ ไดถูกพัฒนาขึ้นมาโตตอบกับ

ปฏิกิริยาของมนุษยและทําใหมนุษยมี
ความรูสึกผูกพันกับหุนยนตนั้นๆ

"Mental Commitment Robots" หรือ

หุนยนตที่ทําใหมนุษยมีความรูสึกผูกพัน

ทางใจ ไดถูกพัฒนาขึ้นมาโตตอบกับ

ปฏิกิริยาของมนุษยและทําใหมนุษยมี
ความรูสึกผูกพันกับหุนยนตนั้นๆ

Pepper หุนยนตตอนรับจากการจับมือกันของ 

Nestle กับ SoftBank Pepperนํามาใชชวย

ลูกคาเลือกเครื่องชงกาแฟที่เหมาะกับตัวเอง 
ผานระบบวิเคราะหใบหนา และน้ําเสียง

Hospi เปนหุนยนตสําหรับการบริการใน

โรงพยาบาล เชน การนําสงเอกสารจายยา 

ผลตรวจ รวมไปถึงหลอดแกว สารเคมีตางๆ 

โดยในทองของ Hospi จะมีลิ้นชักที่เก็บ
รักษาอุณหภูมิได

หุนยนตดับเพลิง (Robot Fire Fighting) มี

การใชงานจริงในประเทศไทยโดยเปน

หุนยนตพนน้ําและดูดควัน Luf60 รถ

หุนยนตดังกลาวสามารถใชดับเพลิงในพื้นที่

คนจะไมสามารถเขาดําเนินการเนื่องจากมี

สารพิษ สารเคมี หรือในโรงงานตางๆ



มูลคาของตลาดหุนยนตบริการ (Service Robot) ในประเทศญี่ปุนเติบโตสูงขึ้น 

โดยเฉพาะหุนยนตทําความสะอาด และหุนยนตสื่อสารตอนรับ (4)
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ที่มา: Japan Robot Association (JARA) (2017)  

Category 2013 2014 2015*

 Agriculture, Forestry & Fishery Industry 3,873 2,392 2,838

 Cleaning, Inspection and Maintenance 1,103 983 2,276

 Construction and Mining 629 100 26

 Logistics and Transportation 268 2,068 269

 Medical 24,355 28,157 15,111

 Disaster Response/ Specialized Operation/ Underwater System 117 455 577

 Research and Test 417 64 100

 Education 220 30 39

 Living Support, Nursing Care and Aid Assistance 528 1,267 1,207

 Observation Support and Communication 76 281 1,228

 Cleaning (Home) 15,019 18,390 18,485

 Other Service Robots 733 6,842 21,699

Total 47,338 61,029 63,855

Number of Robot Manufacturers 36 45 65
หมายเหตุ: มูลคาของหุนยนตบริการในประเทศ

ญี่ปุนในป 2015 เปนตัวเลขคาดการณ

หนวย: ลานเยนมูลคาของตลาดหุนยนตบริการ (Service Robot) ในประเทศญี่ปุน

ตลาดหุนยนตบริการในญี่ ปุน

เติบโตสูงขึ้นจากหุนยนตทําความ

สะอาด ตรวจสอบและซอมบํารุง 

เนื่องจากเปนหุนยนตที่เนนการขาย

ปริมาณจํานวนมาก แตมี Margin 

ไมสูงมากนัก ในขณะที่ หุนยนตใน

หมวดการบริการอื่นๆ เพิ่มสูงขึ้น

จ า ก หุ น ย น ต สื่ อ ส า ร ต อ น รั บ 

(Communication Robot)
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“...ในอดีต หุนยนตถูกใชเพื่อทํางานที่ยากและนาเบื่อหนายบนพื้นที่หางไกล แตในปจจุบัน หุนยนตสามารถถูกพบไดทั่วไปทั้งในและนอกพื้นที่อาศัย รวมถึงมีรูปลักษณที่

หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของโดรน รถยนตไรคนขับ หรือแมกระทั่งมีลักษณะคลายคลึงกับมนุษย ซึ่งสามารถสื่อสารไมแตกตางจากมนุษยจริงๆ...”

• การเพิ่มประสิทธิภาพของหุนยนตชวยใหมนุษย

สามารถกาวขามขีดจํากัดทางธรรมชาติได

การสงเสริมศักยภาพและชวยเหลือมนุษย

• หุนยนตถูกตั้งโปรแกรมให

ทํางานรวม กับหุนยนตตัวอื่นๆ 

มากขึ้น

การทํางานรวมกันและ

ประสานกันของเครื่องจักร

• การพัฒนาในสวนนี้นําไปสูการตั้งคําถามเชงิ

จริยธรรม

เซ็นเซอรอัจฉริยะและหุนยนตไรคนบังคับ

• มีการตั้งประเด็นคําถามดานจริยธรรมในทุก

แงมุมการทํางานของปญญาประดิษฐ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงสงคราม

จริยธรรมและคุณคา

• สามารถเรียนรูและจดจํารูปแบบเพื่อทํางานรวมกับ

ชุดขอมูลขนาดใหญไดงาย

การเรียนรูของเครื่องจักรและระบบคาดการณ

• มีการใชหุนยนตเปนตัวแทนในการทํางานที่

อันตรายหรือภายใตสภาวะแวดลอมที่รุนแรง

ซึ่งมนุษยยากที่จะปฏิบัติงาน

หุนยนตในที่ทํางาน

• การเขามาของหุนยนตจะชวยลด

ความเสี่ยงบางสวน แตไมสามารถ

ลดความเสี่ยงทั้งหมดได

การขนสงไรคนบังคับ
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การสงเสริมศักยภาพและชวยเหลือมนุษย

จริยธรรมและคุณคา

หุนยนตในที่ทํางาน

หุนยนตและการขามขีดจํากัดของมนุษย

• การเดินทางที่รวดเร็วขึ้น

• การยกของที่มีน้ําหนักมหาศาล

• การจัดการงานที่มีความละเอียดออน 

เชน การผาตัด

ความเปนไปไดของหุนยนตในอนาคต

รักษาความผิดปกติของ

รางกาย เชน ความพิการ

การจําลองแผนที่จาก

สภาพแวดลอมรอบกาย

การแปลภาษาและ

ประมวลผลในทันที

หุนยนตและระบบอัตโนมัติถูก

นําไปใชในขอบเขตงานที่

หลากหลาย รวมไปถึงการ

ทํางานในสวนความปลอดภัย

ที่สําคัญ (Safety-Critical) 

และการทหาร

แยกแยะเปาหมาย

ไดอยางรวดเร็ว

สรางขอผิดพลาดนอยลง

แต ยังขาดมาตรการควบคมุ

ที่ชัดเจนไมใหทํารายมนุษย

ยามไมมีสงคราม

ในอนาคตหุนยนตจะมีรูปรางและสามารถ

แสดงความรูสึกไดใกลเคียงมนุษยมากขึ้น
ซึ่งทําใหมนุษยแสดงความเห็น

อกเห็นใจหุนยนตที่มีลักษณะ

เชนเดียวกับตนเอง การปฏิบัติ

กับหุนยนตประเภทนี้จึงตอง

คํานึงถึงหลักจริยธรรมมากขึ้น

ในอดีต หุนยนตถูก

ใชสําหรับการทํางาน

ทั่วไปในโรงงาน

• งานเชื่อม

• งานทาสี

ปจจุบนัไดรับการมอบหมายหนาที่หลากหลาย

• การปรุงอาหาร 

• การนําทางและการตอนรับ

• การซื้อขายสินคาหนาเคานเตอร

• การทํางานในเหมือง 

• การสํารวจใตทะเลลึก การสํารวจอวกาศ

• การทํางานเกี่ยวกบัสารเคมีหรือสารมีพิษ

“การทํางานรวมกับมนุษย”

ภาระงานที่หุนยนตอาจเขามา

รับผิดชอบ

• การควบคุมรถยนตไรคนขับ 

• การคิดคนยาชนิดใหม 

• การวางแผนการลงทุน
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การเรียนรูของเครื่องจักรและระบบคาดการณ

การขนสงไรคนบังคับ

เซ็นเซอรอัจฉริยะและหุนยนตไรคนบังคับ

การทํางานรวมกันและประสานกันของเครื่องจักร

การประยุกตใชวิทยาการคอมพิวเตอรและหลกัสถิติ

ชวยทําใหหุนยนตสามารถสรางชุดคาํสั่ง (Algorithms) 

สําหรับจดจํารูปแบบการทาํงานของชุดขอมูลขนาด

ใหญ และสรางบทสรุปจากการเรียนรูในอดีตได

ตัวอยางระบบการเรียนรูของ

เครื่องจักร  

• ระบบคนหาทางอินเทอรเน็ต 

• ระบบตัวกรองสแปม

• ระบบควบคุมรถยนตอัตโนมัติ

เปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรูของมนุษยและหุนยนต

• เปนการเรียนรูที่ไมมีวันลืม 

• สามารถถายทอดให

เครื่องจักรเครื่องอื่น 

• เรียนรูไปพรอมกับการ

ทํางาน

• ใชเวลานาน 

• ไมสามารถถายทอด

ใหกันไดทันที 

• สูญหายไปเมื่อ

เสียชีวิต

ในอนาคต โดรนและรถยนต

ไรคนขับจะกลายเปนวิธีการ

เดินทางที่สําคัญของมนุษย

ภาพตัวอยางโดรน
สําหรับการเดินทาง

อยางไรก็ตาม ยังมีขอกังวลเรื่องความปลอดภยัสําหรับรูปแบบการ

เดินทางทั้งสอง ดังนี้

• โดรน: การพัฒนาระบบจราจรทางอากาศสําหรับการขนสง

• รถยนตไรคนขับ: การพัฒนาเทคโนโลยีดานความปลอดภัย

เพื่อปองกันการชนกันบนถนนที่ซับซอน และการสรางอันตราย

ตอผูคนบนทองถนน

มีการพัฒนาหุนยนตใหสามารถรับรูผานการมองเห็น การไดยิน การสัมผัส การ

ชิมรส และดมกลิ่น เหมือนกับสิ่งมีชวีิตอื่นๆ โดยมีเทคโนโลยีสําคัญที่เขามา

พัฒนาสวนดังกลาวคือระบบเซ็นเซอรและการสื่อสารผานเครือขายไรสาย

ระบบเซนเซอร หุนยนตสามารถรวบรวมขอมูลที่

หลากหลายเพื่อนํามาใช

ประมวลผลสําหรับการทํางาน

ดวยตนเอง และตองการการ

ควบคุมดูแลจากมนุษยนอยลง

การประสานงานกันระหวางหุนยนตดวยกันมีความรวดเร็วมาก 

สามารถสงขอมูลไดมากกวา 1 กิกะไบตตอหนึ่งวินาที เมื่อเทียบ

กับการสื่อสารระหวางมนุษยที่ทําไดเพียง 10 ไบตตอวินาที

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาใหหุนยนต

ทํางานรวมกับมนุษยไดดีขึ้น โดยให

หุนยนตสามารถรับคําสั่งดวยเสียง 

รวมถึงจดจําใบหนาของมนุษยได



 ความเหมาะสมตอรูปแบบสายการผลิต งานฝมือจะไดรับ

ประโยชนมากที่สุด รวมถึงอุตสาหกรรมที่มีมีความผิดพลาด

ระหวางกระบวนการผลิตสูง

 เวลาที่เหมาะสมสําหรับการใชงาน แมวาตนทุนดานราคา

ของอุปกรณเหลานี้มีแนวโนมต่ําลงในอนาคต แตบริษัท

จําเปนพิจารณาถึงจุดประสงคการใชงานและชวงเวลาที่ควร

นําอุปกรณเหลานี้มาใช 

 ผลประโยชนที่ไดรับ ผูบริหารตองพิจารณาถึงความคุมคา

ของการลงทุน และมูลคาเพิ่มที่จะไดรับจากการใชงาน 

 การรับรูประโยชน เนื่องจากบริษัทสวนใหญมักเริ่มตนใช

งานเทคโนโลยีจากสวนงานขนาดยอยในบริษัท ทําใหไม

สามารถรับรูประโยชนของเทคโนโลยีไดในระยะแรกที่ใช

แนวโนมในอนาคต

The Five Transformational Technologies: Enterprise Wearables (1)
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Enterprise Wearables: เปลี่ยนที่ทํางานใหกลายเปนโลกดิจิตอล

การใชอุปกรณเหลานี้ชวยเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตไดถึงรอยละ 25 แตละอุตสาหกรรม

จึงเริ่มรับมาใชมากขึ้น

เปนอุปกรณที่ใชเทคโนโลยี Augmented Reality 

(AR) หรือ Virtual Reality (VR) ซึ่งอาจทดแทน

คอมพิวเตอรและ Smartphones ตอไปในอนาคต
2016

2020700 ลาน

5 พันลาน

ที่มา: World Economic Forum, Annual Meeting 2017

(ดอลลารสหรัฐ)

การนําเทคโนโลยี AR และ VR ไปใชในปจจุบัน

ประเภทงานที่นําไปใช

 การตรวจสอบคุณภาพ

 การจัดการกระแสงาน 
 การฝกอบรม

ประเภทอุตสาหกรรมที่นําไปใช

 อุตสาหกรรมการกอสราง 

 อุตสาหกรรมยานยนต 

 อุตสาหกรรมอากาศยาน 

 อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

 อุตสาหกรรมเหมอืงแร

 อุตสาหกรรมขุดเจาะน้ํามัน

 อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ

“หนังสือพิมพไทยรัฐฉบับพิเศษครบ 100 วัน นอมอาลัยในหลวงภูมิพล”

นําเทคโนโลยี Augmented Reality (AR) มาใชในหนังสือพิมพ ควบคูกับ

แอปพลิเคชัน THAIRATH AR

ขอจํากัดในการนําเทคโนโลยี AR และ VR ไปใช
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การสรางมูลคาเพิ่มผานเทคโนโลยี Wearable, Augmented Reality และ Virtual Reality

มิติของการสรางมูลคา การนําไปใชในหวงโซการผลิต

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผานการติดตอสื่อสารระหวาง

กัน การแปลงขอมูลใหอยูในรูปแบบดิจิตอล และการ

เชื่อมโยงระบบ Internet of Thing

เชื่อมโยงอุปกรณดานสุขภาพเขากับเครือขาย Internet of 

Thing เพื่อชวยพัฒนาสุขภาพ ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ 

และลดเบี้ยประกันภัย

อุปกรณประเภท Augmented Reality จะชวยยกระดับ

คุณภาพในการผลิตผานตัวชวยตางๆ เชน การตรวจสอบ

ระยะไกล การแกไขอัตโนมัติ และการใหคําแนะนําทีละขั้น

การฝกฝนทางการทหารและการแพทยในปจจุบันหันมา

พึ่งพิงอุปกรณ Virtual Reality มากขึ้น และกําลังขยับขยาย

ไปยังการฝกฝนในอุตสาหกรรมอื่นๆ

อุปกรณ Virtual Reality เปนการผสมผสานระหวาง

ทักษะการออกแบบพื้นฐานและกรรมวิธีการออกแบบ

เชิงอุตสาหกรรม

สรางความเปลี่ยนแปลงในระบบโลจิสติกสและคลังสินคา 

ซึ่งนําไปประยุกตใชกับการทหาร อุตสาหกรรมการแพทย 

และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ใชกระบวนการผลิต

นําไปตอยอดการพัฒนาและการคนพบตางๆ เพื่อลด

ตนทุนดานการแพทยและสุขภาพซึ่งมีแนวโนมเพิ่มสูง

ขึ้นอยูเสมอ รวมถึงลดคาใชจายดานความปลอดภัย

พัฒนาคุณภาพการผลิต เพื่อนําไปสูขั้นตอนการผลิตที่ใช

เวลานอยลง สรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคา 

ตลอดจนยกระดับความนาเชื่อถือของผลิตภัณฑ

ลดตนทุนสําหรับการฝกฝน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพใน

การฝกฝนทักษะตางๆ ในบางกรณีอาจลดจํานวนครั้งการ

ฝกฝนผานการใชอุปกรณเหลานั้น

ลดเวลาที่ตองใชสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑใหม 

รวมถึงชวยใหผูผลิตปรับเปลี่ยนหรือแกไขการออกแบบ

เชิงอุตสาหกรรมไดทันทีตามความตองการ

The Five Transformational Technologies: Enterprise Wearables (2)
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ดอลลารสหรัฐในป 2020
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3D Printing: สรางอนาคตใหอยูบนระนาบเดียว

เทคโนโลยีการพิมพสามมิติถูกนําไปใช

ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม

ตางๆ โดยเฉพาะการผลิตที่ใชโลหะ

กระบวนการผลิตรูปแบบหนึ่งซึ่งนําวัตถุดิบตางๆ 

เชน พลาสติก โลหะ เปนตน มาขึ้นรูปชิ้นงานทีละ

ชั้นจนไดเปนรูปทรงที่สามารถจับตองได

ที่มา: World Economic Forum, Annual Meeting 2017

สรางมูลคาเพิ่มมากขึ้น

ใชจํานวนชิ้นสวนนอยลง

ลดเวลาที่ใชในการผลิต

ขอไดเปรียบของเทคโนโลยีสามมิติ ปจจุบันจํานวนเครื่องพิมพสามมิติประมาณ

รอยละ 40 ถูกใชอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา 

สวนที่เหลือกระจายอยูตามสหภาพยุโรป และ

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก

 อุตสาหกรรมที่มีความซับซอนสูง

 อุตสาหกรรมที่ผลิตสินคาที่ปรับแตง

ตามความตองการ (Customization) 

 อุตสาหกรรมที่ผลิตในปริมาณนอยแต

มีมูลคาสูง 

ประเภทอุตสาหกรรมที่นิยม

นําเทคโนโลยีสามมิติไปใช

เครื่องอุปโภคบริโภค

ยานยนต 

อุปกรณทางการแพทย 

อากาศยาน

ตัวอยางอุตสาหกรรม
ในปจจุบัน เครื่องพิมพสามมิติถูกนําไปใชงานเพื่อการผลิตใน

ปริมาณนอย รวมไปถึงการผลิตอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช (Tool) 

ลวดลาย (Pattern) ชิ้นสวนอะไหล หรือชิ้นสวนทดแทน

ทั้งนี้ ตนทุนการใชงานเครื่องพิมพสามมิติ

ปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง และคาดวาจะต่ํากวา

ต น ทุ น ก า ร ผลิ ต แบบ ดั้ ง เ ดิ ม  ( Traditional 

Manufacturing) ในอนาคต

ในอดีต เครื่องพิมพสามมิติมักถูกใชเพื่อการ

ผลิตตัวแมแบบ (Prototype) เทานั้น 

USA

EU

Asia-Pacific
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การปรับตัวเพื่อรองรับ

เทคโนโลยีการพิมพสามมิติ

อนาคตของเครื่องพมิพสามมิติ

การผลิตโดยเครื่องพิมพสามมิติจะเติบโตเร็วการกวา

ภาคการผลิตอุตสาหกรรมการผลิตแบบดั้งเดิม 

โดยเฉพาะในการผลิตเครื่องมือทางการแพทย

สําหรับการใชงานพิเศษ 

 เครื่องมือชวยเหลือการไดยิน (Hearing Aid) 

 การพิมพอวัยวะทดแทน (3D Bio Printing)

 ชิ้นสวนทดแทนทางทันตกรรม (Dental 

Structure) 

ผลกระทบตอระบบการผลิต
 หวงโซอุปทานมีความกระชับมากขึ้น 

 เกิดการยายฐานการผลิตกลับเขาประเทศ (Reshoring) 
 งานออกแบบผลิตภัณฑจะมีมูลคาสูงสุดในหวงโซการผลิต 

 มีการซื้อโอนทรัพยสินทางปญญามากยิ่งขึ้น

“...การละเมดิทรัพยสินทางปญญาเปนความทาทายหนึ่งที่อาจ
เกิดขึ้นพรอมกับการใชงานเครื่องพิมพสามมติิในวงกวาง...”

การจัดทํามาตรฐานการผลิต
การปรับปรุงขอกฎหมาย

การสนับสนุนอื่นๆ โดยภาครัฐ

 คุณสมบัติของวัสดุที่ใชในการพิมพ 

 คุณสมบัติเครื่องพิมพสามมิติ 

 คุณสมบัติผลิตภัณฑที่เสร็จแลว 

 การสงเสริมใหภาคการศึกษาพัฒนา

หลักสูตรการออกแบบที่สามารถผลิต

โดยเครื่องพิมพสามมิติ 

 กําหนดมาตรการทางดานภาษีเพื่อ

ชวยลดตนทุนที่ผูประกอบการแบกรับ

รัฐบาลควรปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ

การคุมครองทรัพยสินทางปญญา เพื่อ

สรางความมั่นใจกับภาคอุตสาหกรรม

และกระตุนให มีการลงทุนและการ

สรางสรรคนวัตกรรม
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AI and White-Collar Jobs 

The Connected Home Implantable Technologies

Our Digital Presence 

Vision as the New 

Interface

Wearable Internet 

Ubiquitous Computing

A Supercomputer in Your 

Pocket

Storage for All 

The Internet of and for 

Things

Smart Cities 

Big Data for Decisions 

Driverless Cars 

Artificial Intelligence and 

Decision-Making

Robotics and Services 

Bitcoin and the Blockchain

The Sharing Economy 

Governments and the 

Blockchain

3D Printing and 

Manufacturing

3D Printing and Human 

Health 

Designer Beings 

Neurotechnologies

3D Printing and 

Consumer Products 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด ประมวลจาก The Fourth Industrial Revolution, WEF, 2016
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จุดเปลี่ยนแปลง

แนวโนมสําคัญที่เกิดขึ้นจริง

ผลกระทบ

ผลกระทบเชิงบวก

ผลกระทบเชิงลบ

ผลกระทบที่ไมทราบทิศทาง (เปนไดทั้งผลบวกหรือลบ)

“โทรศัพทสื่อสารเคลื่อนที่ที่ฝงตวัใตผิวหนัง
เครื่องแรกของโลก”

ผูคนจะสามารถเชื่อมตอกับอุปกรณดิจิทัลไดมากยิ่ง 

เนื่องจากอุปกรณเหลานั้นเชื่อมตอกับรางกายของผูใช

รอยสักดิจิทัล (Digital Tattoo)

รอยสักดิจิทัลสามารถทํางานไดหลากหลาย 

รูปแบบ อาทิ การปลดลอครถยนต การ

เขารหัสโทรศัพทมือถือ หรือการติดตาม

การทํางานของรางกาย

• ลดอัตราการสูญหายของเด็ก
• สุขภาพที่ดีขึ้น
• เพิ่มการพึ่งพาตนเอง
• มีการตัดสินใจที่ดีขึ้น
• สงเสริมระบบการบันทึกภาพ (Image Recognition) และบันทึกขอมูล

สวนบุคคล

• อาจมีการเฝาระวังเรื่องความเปนสวนตัวมากขึ้น
• ความปลอดภัยของขอมูลลดลง
• เกิดการเสพยติดเทคโนโลยีและการแยกตัวออกจากความเปนจริง 

(Escapism)

• เพิ่มสิ่งที่ทําใหไขวเขว

• อายุยืนขึ้น
• การยืนยันตัวตลอดแบบเรียลไทม
• เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
• เกิดการเปลี่ยนแปลงในการปฏิสัมพันธของมนุษย

ที่มา: The Fourth Industrial Revolution, WEF, 2016
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จุดเปลี่ยนแปลง

แนวโนมสําคัญที่เกิดขึ้นจริง

ผลกระทบ

ผลกระทบเชิงบวก

ผลกระทบเชิงลบ

ผลกระทบที่ไมทราบทิศทาง (เปนไดทั้งผลบวกหรือลบ)

“กวารอยละ 80 ของประชาชนจะมีตัวตน
ดิจิทัลบนโลกอินเทอรเน็ต”

คนทั่วไปจะมีตัวตนบนโลกดิจิทัลมากกวาหนึ่งตัวตน 

เชน Facebook, Twitter, Instagram, และอื่นๆ 

พลังของเครือขายสังคมออนไลน

ถาเว็บไซตสังคมออนไลนที่ไดรับความนิยม

สูงสุด 3 อันดับแรกถูกนิยามเปนประเทศ 

เ ว็บไซต เหล านี้ จะมีประชากรรวมกัน

มากกวาประชากรจีนกวาหนึ่งพันลานคน

• ความโปรงใสเพิ่มสูงขึ้น
• การสื่อสารระหวางปจเจกบุคคลและกลุมตางๆ เร็วขึ้นและมากขึ้น

• เสรีภาพในการสื่อสาร และการพูดจะสูงขึ้น
• การแลกเปลี่ยนขอมูลรวดเร็วขึ้น
• สามารถใชการบริการภาครัฐไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น

• กระทบความเปนสวนตัวของบุคคล
• อาจมีการโจรกรรมตัวตนมากขึ้น (Identity theft)

• เกิดการติดตามตัวทางออนไลนมากขึ้น (Stalking)

• เกิดการแบงแยกฝายมากขึ้น (Polarization)

• เกิดการเผยแพรขอมูลที่ไมถูกตอง

• รอยเทาในโลกดิจิทัล
• การโฆษณาที่มีกลุมเปาหมาย

• ขอมูลขาวสารที่มีเปาหมายมากขึ้น
• เกิดการสํารวจขอมูลของปจเจกบุคคล
• ตัวตนดิจิทัลกลายเปนตัวตนถาวร
• พัฒนาการเคลื่อนไหวบนโลกสังคมออนไลนงายขึ้น
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จุดเปลี่ยนแปลง

แนวโนมสําคัญที่เกิดขึ้นจริง

ผลกระทบ

ผลกระทบเชิงบวก

ผลกระทบเชิงลบ

ผลกระทบที่ไมทราบทิศทาง (เปนไดทั้งผลบวกหรือลบ)

“รอยละ 10 ของแวนสายตาทัว่โลกเชื่อมตอ
จะกับอินเทอรเน็ต”

การใชสายตาเพื่อควบคุมและรับขอมูลจากอุปกรณ

ดิจิทัลจะเปดมิติใหมในการเรียนรู การคนหาเสนทาง 

การใหขอเสนอแนะตอผลิตภัณฑหรือการบริการ 

การรับสื่อบันเทิง และคนพิการจะสามารถซึมซับ

ประสบการณการใชชีวิตไดมากยิ่งขึ้นอีกดวย 

แวนตาเหลานี้มีวางขายทั่วไปแลว

แวนประเภทนี้สามารถบิดเบียนวัตถุ 3 มิติ 

ใหขอมูลสด หรือฉายภาพหรือวีดิโอบนผืน

กระดาษ

• ตัดสินใจไดอยางทันทวงที เนื่องจากรับขอมูลไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

• เพิ่มรูปแบบการทํางานโดยใชสายตา
• ทําใหผูพิการตอบสนองและควบคุมการเคลื่อนไหวได ซึ่งสงผลให
ประสบการณชีวิตดียิ่งขึ้น

• รบกวนสมาธิ ซึ่งกอใหเกิดอุบัติเหตุได
• ผลกระทบการเทือนทางจิตใจจากประสบการณการใชงานที่ไมดี

• เกดิการเสพยติดเทคโนโลยีและการแยกตัวออกจากความเปนจริง 
(Escapism)

• กอใหเกิดอุตสาหกรรมบันเทิงประเภทใหม
• การรับขอมูลแบบทันทวงที



การเปลี่ยนแปลงที่ 4 – อินเทอรเน็ตที่สวมใสได (Wearable Internet)
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จุดเปลี่ยนแปลง

แนวโนมสําคัญที่เกิดขึ้นจริง

ผลกระทบ

ผลกระทบเชิงบวก

ผลกระทบเชิงลบ

ผลกระทบที่ไมทราบทิศทาง (เปนไดทั้งผลบวกหรือลบ)

“ประชากรรอยละ 10 สวมใสเสื้อผาที่
เชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต”

ทุกวันนี้ เทคโนโลยีถูกฝงลงไปในสมารโฟนที่ผูคนเก็บ

ไวในกระเปาเสื้อผา แตในอนาคต เทคโนโลยีจะ

กลายเปนสวนหนึ่งของเสื้อผา

Smart watches

บริษัท Gartner คาดวามี Smart Watch 

และสายรัดขอมือประเภทอื่นๆ ประมาณ 

70 ลานเครื่องถูกขายไปในป 2558 และจะ

เพิ่มเปน 514 ลานเครื่องใน 5 ป

• ดูแลสุขภาพตัวเองไดดียิ่งขึ้น ทําใหชีวิตยืนยาวขึ้น

• ดูแลตัวเองไดมากยิ่งขึ้น
• ดูแลสุขภาพของตนเองไดดียิ่งขึ้น
• ตัดสินใจไดดียิ่งขึ้น
• จํานวนเด็กสูญหายนอยลง
• เสื้อผาที่ถูกทําขึ้นเฉพาะบุคคล (Personalized Clothes)

• ความเปนสวนตัว/การถูกสอดสอง
• เกดิการเสพยติดเทคโนโลยีและการแยกตัวออกจากความเปนจริง 

(Escapism)

• ความปลอดภัยของขอมูล

• การยืนยันตัวตนแบบทันทวงที
• การเปลี่ยนแปลงตอพฤติกรรมการตอบสนองระหวางบุคคลและ
ความสัมพันธ

• รูปภาพและขอมูลสวนตัว
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จุดเปลี่ยนแปลง

แนวโนมสําคัญที่เกิดขึ้นจริง

ผลกระทบ

ผลกระทบเชิงบวก

ผลกระทบเชิงลบ

“รอยละ 90 ของประชากรทั่วโลกสามารถ
เขาถึงอินเทอรเน็ตได”

ในอนาคต การเขาถึงอินเทอรเน็ตจะกลายเปน

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เนื่องจากเทคโนโลยีแบบไร

สายจําเปนตองใชโครงสรางพื้นฐานนอย

ทําใหอินเทอรเน็ตเขาถึงไดทั่วโลก

พื้นที่ครอบคลุมและราคาที่เขาถึงได 

เปนสองความทาทายสําคัญตอการเชื่อมตอ

อินเทอรเน็ตใหผูคนทั่วโลก

• ผูดอยโอกาสในพื้นที่หางไกลสามารถมีสวนรวมกับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจไดมากยิ่งขึ้น

• การเขาถึงการศึกษา ระบบสาธารณสุข และบริการของภาครัฐ

• การมีตัวตน (Presence)

• โอกาสการทํางานที่สูงขึ้น และงานรูปแบบใหมๆ

• รับขอมูลไดมากยิ่งขึ้น
• รวมตัวไดงายยิ่งขึ้น
• การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสูระบบประชาธิปไตย
• เพิ่มความโปรงใสและการมีสวนรวมของประชาชน

• การหลอกลวงออนไลนและ Echo Chambers

• ความขัดแยงทางการเมือง
• การถูกปดกั้นการเขาถึงในบางประเทศ/พื้นที่



การเปลี่ยนแปลงที่ 6 – ซุปเปอรคอมพิวเตอรในกระเปากางเกง (A Supercomputer in

Your Pocket)

101

ที่มา: The Fourth Industrial Revolution, WEF, 2016

จุดเปลี่ยนแปลง

แนวโนมสําคัญที่เกิดขึ้นจริง

ผลกระทบ

ผลกระทบเชิงบวก

ผลกระทบเชิงลบ

“รอยละ 90 ของประชากรทั่วโลกใชงาน
สมารทโฟน”

จํานวนผูใชงานสมารทโฟนจะเพิ่มขึ้นเปน 3,500 คน

ในป 2562 คิดเปนรอยละ 59 ของประชากรทั่วโลก ซึ่ง

เพิ่มขึ้นจากระดับรอยละ 50 ในป 2560

สมารทโฟนในราคาที่เขาถึงได

สมารทโฟนที่มีราคาถูกลง มีพลังการ

คํานวณสูงขึ้น และการใชงานที่กําลังเติบโต

ขึ้นในประเทศตลาดใหม (Emerging 

Market) 

จะเสมือนกับวา ทุกคนมีซุปเปอร

คอมพิวเตอรอยูในกระเปากางเกง

• ผูดอยโอกาสในพื้นที่หางไกลสามารถมีสวนรวมกับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจไดมากยิ่งขึ้น

• โอกาสการทํางานที่สูงขึ้น และงานรูปแบบใหมๆ

• ขนาดตลาดที่ใหญขึ้น โดยเฉพาะ e-Commerce

• รับขอมูลไดมากยิ่งขึ้น และรวมตัวไดงายยิ่งขึ้น

• การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสูระบบประชาธิปไตย
• เพิ่มความโปรงใสและการมีสวนรวมของประชาชน

• การหลอกลวงออนไลนและ Echo Chambers

• ความขัดแยงทางการเมือง
• การถูกปดกั้นการเขาถึงในบางประเทศ/พื้นที่

ผลกระทบที่ไมทราบทิศทาง (เปนไดทั้งผลบวกหรือลบ)

• การเขาถึงไดตลอดเวลา
• ไรเสนแบงระหวางเรื่องสวนตัวและการทํางาน
• Anywhere/Everywhere

• ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการผลิตสมารทโฟน



การเปลี่ยนแปลงที่ 7 – พื้นที่จัดเก็บขอมูลดิจิทัลสําหรับทุกคน (Storage for All)
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จุดเปลี่ยนแปลง

แนวโนมสําคัญที่เกิดขึ้นจริง

ผลกระทบ

ผลกระทบเชิงบวก

ผลกระทบเชิงลบ

“รอยละ 90 ของประชากรทั่วโลกมีพื้นที่
จัดเก็บขอมูลดิจิทัลแบบไมจํากัดและไมตอง
เสียคาใชจาย”

ตลาดการซื้อขายพื้นที่เก็บขอมูลกําลังเปลี่ยนแปลงไป 

ผูใชงานทั่วไปจะมีพื้นที่เก็บขอมูลแบบไมจํากัด และไม

มีคาใชจาย โดยโอกาสการทํากําไรจะลดเหลือเพียง

การทําโฆษณาและโทรมาตร (Telemetry)

พื้นที่บนกลุมเมฆแบบไมเสียคาใชจาย

ในขณะนี้ หลายบริษัทใหบริการพื้นที่เก็บ

ขอมูลบนกลุมเมฆโดยไมตองเสียคาใชจาย

แลว โดยพื้นที่เหลานั้นมีขนาดตั้งแต 2 GB 

จนถึง 50 GB

• ระบบกฎหมายที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไป
• ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ
• ขยายขอจํากัดในการเก็บขอมูลสวนตัว

• ความเปนสวนตัว/การถูกสอดสอง

ผลกระทบที่ไมทราบทิศทาง (เปนไดทั้งผลบวกหรือลบ)

• การจัดเก็บขอมูลแบบตลอดกาล (Eternal Memory)

• การสรางเนื้อหาที่เพิ่มมากขึ้น การแบงปนการใชงานขอมูล



การเปลี่ยนแปลงที่ 8 – The Internet of and for Things (IOT)
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จุดเปลี่ยนแปลง

แนวโนมสําคัญที่เกิดขึ้นจริง

ผลกระทบ

ผลกระทบเชิงบวก

ผลกระทบเชิงลบ

“เซนเซอรกวา 1 ลานลานชิ้นจะเชื่อมตอกับ
อินเทอรเน็ต”

ในอนาคต ผลิตภัณฑตางๆ ทุกชนิดจะสามารถ

เชื่อมตอกับโครงสรางพื้นฐานที่สามารถสื่อสารระหวาง

กันได และเซนเซอรจะอยูในทุกที่เพื่อชวยใหผูคนรับรู

ถึงสภาพแวดลอมตางๆ รอบตัว

การติดตั้ง IOT ในผลิตภัณฑทั่วโลก

บริษัทขนาดใหญหลายราย อาทิ Ford และ 

BMW เปนตน โดยไดเริ่มผลิตผลิตภัณฑที่

มีหนวยคอมพิวเตอรประมวลผลอยูขางใน 

หรือมีเซนเซอรตางๆ เพื่อเก็บขอมูลและ

เชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต

• ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้น

• คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

• เกิดธุรกิจใหม

• ตลาดแรงงานและทกัษะแรงงานเปลี่ยนแปลง

• การใชทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากขึ้น

• การใชทรัพยากรโปรงใสมากขึ้น

• ความตองการพื้นที่จัดเก็บขอมูลและแบนวิธมากขึ้น

• เกิดการใหบริการดิจิทัลพวงกับผลิตภัณฑตางๆ 

• เกิดยุคสมัยของความรูและมูลคาที่เพิ่มขึ้นจากการเชื่อมตอของอุปกรณอัจฉริยะตางๆ

• ผลิตภัณฑจะถูกออกแบบใหเชื่อมตอกับระบบดิจิทัลไดมากขึ้น

• มีความปลอดภัยมากขึ้น

• ตนทุนการใหบริการสงสินคาลดลง

• สภาพแวดลอมดีขึ้น

• ความเปนสวนตัว

• แรงงานไรฝมือสูญเสียอาชีพ

• เกิดการแฮคขอมูล และประเด็นเรื่องความปลอดภัย

• สินคามีความซับซอนมากขึ้น และเสี่ยงตอการสูญเสียการควบคุม

ผลกระทบที่ไมทราบทิศทาง (เปนไดทั้งผลบวกหรือลบ)
• รูปแบบธุรกิจเปลี่ยนแปลง

• ทุกบริษัทจะตองกลายเปนบริษัทซอฟตแวร

• เกิดระบบอัตโนมัติของการทํางาน

• กระจายโครงสรางพื้นฐานดาน IT อยางมหาศาล

• รูปแบบธุรกิจไดรับผลกระทบจากคุณคาของขอมูล

• เกิดธุรกิจใหม

• อัตราการใชงานสินคาตางๆมากขึ้น
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จุดเปลี่ยนแปลง

แนวโนมสําคัญที่เกิดขึ้นจริง

ผลกระทบ

ผลกระทบเชิงบวก

ผลกระทบเชิงลบ

“รอยละ 50 ของการจราจร
อินเทอรเน็ตจะเปนการเชื่อมตอกับ
อุปกรณและเครื่องใชในบาน”

การใชงานอินเทอรเน็ตในบานเรือนสวนใหญเปนการ

ใชงานเพื่อการติดตอสื่อสารและการรับสื่อบันเทิง

สวนตัว

เครื่องวัดอุณหภูมิและเครื่องตรวจจับ

ควันที่เชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต

บริษัท Nest ซึ่งผลิตเครื่องวัดอุณหภูมิและ

เครื่องตรวจจับควันที่เชื่อมตอกับ

อินเทอรเน็ตไดเริ่มโครงการนักพัฒนา 

(Developer Program) และไดมีการรวมมือ

กับ Mercedes-Benz เพื่อจัดทําระบบ

เชื่อมตอกับบานผานรถยนต

• ประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร

• ความสะดวกสบาย

• ความปลอดภัยและการตรวจจับการบุกรุก

• การควบคุมทางไกล

• การแบงปนระหวางผูอยูอาศยัในบาน

• เพิ่มความสามารถในการอยูดวยตัวเอง

• เพิ่มโอกาสการโฆษณาแบบมีเปาหมาย (Targeted Advertising) และสราง

ผลกระทบตอธุรกิจโดยรวม

• ลดตนทุนในการเขาถึงระบบสาธารณสุข

• การเตือนภัยและการขอความชวยเหลือฉุกเฉิน

• การควบคุมเครื่องใชในบาน

• ความเปนสวนตัว

• การสอดสอง

• การโจมตีทางไซเบอร และอาชญากรรม

ผลกระทบที่ไมทราบทิศทาง (เปนไดทั้งผลบวกหรือลบ)

• ผลกระทบตอตลาดแรงงาน

• การเปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางาน

• ความเปนสวนตัว และความเปนเจาของขอมูล (Data Ownership)



การเปลี่ยนแปลงที่ 10 – เมืองอัจฉริยะ (Smart Cities)
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จุดเปลี่ยนแปลง

แนวโนมสําคัญที่เกิดขึ้นจริง

ผลกระทบ

ผลกระทบเชิงบวก

ผลกระทบเชิงลบ

“เมืองแรกในโลกที่มีประชากรมากกวา 
50,000 คน และไมมีไฟจราจร”

เมืองหลายๆ เมืองในโลกจะเชื่อมตอการใหบริการ 

ระบบสาธารณูปโภคและถนนกับอินเทอรเน็ต โดย

เมืองอัจฉริยะเหลานี้จะสามารถบริหารจัดการพลังงาน 

การเคลื่อนยายวัตถุดิบ การขนสง และการจราจรได

ดวยตนเอง

Santander เมืองอัจฉริยะ

Santander เปนเมืองในสเปนที่มีเซนเซอร

ทั้งหมด 20,000 ตัวเชื่อมตอกับตึก 

โครงสรางพื้นฐาน ระบบขนสง และระบบ

สาธารณูปโภค

• ประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร

• ผลิตภาพการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น

• ประชากรยายเขาพื้นที่เมืองมากขึ้น

• ประชากรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

• สิ่งแวดลอมโดยรวมดีขึ้น

• ประชากรสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรไดงายขึ้น

• ตนทุนในการขนสงต่าํลง

• การใชงานทรัพยากรมีความโปรงใสมากขึ้น

• การกระจายตัวฐานการผลิตสินคา

• ลดมลภาวะ

• เพิ่มการเขาถึงระบบการศึกษา

• อาชญากรรมลดลง

• การเคลื่อนไหวงายขึ้น

• เขาถึงตลาดไดงายขึ้น

• การวาจางงานสงูขึ้ย

• Smart e-Government

• ความเปนสวนตัว/การถูกสอดสอง

• ความเสี่ยงหากระบบพลังงานลมเหลว

• การโจมตีทางไซเบอร

ผลกระทบที่ไมทราบทิศทาง (เปนไดทั้งผลบวกหรือลบ)
• ผลกระทบตอวัฒนธรรมในเมือง

• ผลกระทบพฤติกรรมคนเมือง



การเปลี่ยนแปลงที่ 11 – ขอมูลขนาดใหญเพื่อการตัดสินใจตางๆ (Big Data for Decisions)
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จุดเปลี่ยนแปลง

แนวโนมสําคัญที่เกิดขึ้นจริง

ผลกระทบ

ผลกระทบเชิงบวก

ผลกระทบเชิงลบ

“จะมีรัฐบาลแรกที่แทนที่ขอมูลสํามะโนดวย
ฐานขอมูลขนาดใหญ”

ภาครัฐอาจเริ่มพบวาการเก็บขอมูลแบบเกาไมมี

ประสิทธิภาพ และเริ่มเปลี่ยนแนวทางการเก็บขอมูล

ดวยเทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ เพื่อที่จะปรับปรุงให

เปนระบบอัตโนมัติ ซึ่งจะกอใหเกิดวิธีการใหมๆ 

ในการใหบริการประชาชน 

การขยายตัวของปริมาณขอมูลทั่วโลก

ปริมาณขอมูลธุรกิจของบริษัททั่วโลกจะ

เพิ่มเปนสองเทาในทุกๆ 1.2 ป

• การตัดสินใจเร็วขึ้นและดีขึ้น
• เกิดการตัดสินใจแบบเรียลไทมมากขึ้น
• มีการเปดเผยขอมูลเพื่อสรางนวัตกรรมใหมๆมากขึ้น
• อาชีพนักกฎหมายไดรับผลดีมากขึ้น
• ความซับซอนลดลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการบริการประชาชน
• ลดตนทุนการทํางานลง
• มีอาชีพประเภทใหมเพิ่มขึ้น

• มีประเด็นเรื่องความเปนสวนตัวของขอมูล
• เกิดการสูญเสียอาชีพในบางอาชพี
• ความรับผิดชอบขอมูล (ผูรับผิดชอบอัลกอริทึมตางๆ คือใคร)

• ความนาเชื่อถือของขอมูล
• เกิดการปะทะกันระหวางอัลกอริทึม

ผลกระทบที่ไมทราบทิศทาง (เปนไดทั้งผลบวกหรือลบ)

• ประเด็นการรวบรวมขอมูล (profiling)

• เกิดการเปลี่ยนแปลงระเบียบ และโครงสรางทางกฎหมายและธุรกิจ



การเปลี่ยนแปลงที่ 12 – รถไรคนขับ (Driverless Car)
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จุดเปลี่ยนแปลง

แนวโนมสําคัญที่เกิดขึ้นจริง

ผลกระทบ

ผลกระทบเชิงบวก

ผลกระทบเชิงลบ

“รถยนตไรคนขับคิดสัดสวนเปนรอยละ 10 
ของรถยนตทั้งหมดในสหรัฐ”

รถยนตไรคนขับอาจปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง

กวารถยนตทั่วไป

Tesla

Tesla ผลิตรถยนตกึ่งไรคนขับเปนครั้งแรก

เมื่อปที่แลว

• ความปลอดภัย
• สามารถใหเวลากับการทํางาน เนื้อหา และสื่อไดมากยิ่งขึ้น

• สิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น
• ลดความเครียดกับการใชงานรถยนตบนทองถนน
• เปดโอกาสใหผูสูงอายุหรือผูพิการสามารถใชงานรถยนตได
• การใชงานรถยนตไฟฟา

• ผูคนบางสวนตองเสียงานไป
• เสียรายไดจากการละเมิดกฎจราจร
• ปริมาณเจาของรถยนตลดลง

• การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย
• การ Lobby การใชงานรถยนตไรคนขับ

• อาชญากรรมทางไซเบอร



การเปลี่ยนแปลงที่ 13 – ปญญาประดิษฐ และการตัดสินใจ (AI and Decision-Making)
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จุดเปลี่ยนแปลง

แนวโนมสําคัญที่เกิดขึ้นจริง

ผลกระทบ

ผลกระทบเชิงบวก

ผลกระทบเชิงลบ

“ปญญาประดิษฐเครื่องแรกที่มีตําแหนงเปน
กรรมการบริษัท”

ปญญาประดิษฐสามารถเรียนรูจากประสบการณได 

ซึ่งทําใหกระบวนการการตัดสินใจรวดเร็วยิ่งขึ้น

AI beats Go Champion 

AlphaGo ซึ่งเปนปญญาประดิษฐที่บริษัท 

Deepmind เปนผูสรางขึ้น เอาชนะแชมป

โกะไดในการแขงขันชิงแชมปโลกเมือ่เดือน

มีนาคม 2559

• ลดความอคติในการตัดสินใจ
• ลดการตัดสินใจดวยอารมณ

• เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการทํางาน
• การสรางงานและการสรางนวัตกรรม
• ลดการพึ่งพาพลังงาน
• ความกาวหนาทางการแพทย

• ตรวจสอบไดนอยลง
• ผูคนบางสวนตองเสียงานไป
• อาชญากรรมไซเบอร
• ความรับผิดชอบ และการตรวจสอบตอการทํางานของปญญาประดิษฐ

• ไมสามารถเขาใจการตัดสินใจของปญญาประดิษฐได
• ความไมเทาเทียมทางสังคม
• “Failing Foul of the Algorithm”

• ภัยตอการมีตัวตนของมนุษยชาติ



การเปลี่ยนแปลงที่ 14 – ปญญาประดิษฐและมนุษยเงินเดือน (AI and White-Collar Jobs)
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จุดเปลี่ยนแปลง

แนวโนมสําคัญที่เกิดขึ้นจริง

ผลกระทบ

ผลกระทบเชิงบวก

ผลกระทบเชิงลบ

“งานตรวจสอบบัญชีบริษัททั่วโลกรอยละ 30 
ดําเนินการโดยปญญาประดิษฐ”

ปญญาประดิษฐสามารถตรวจจับรูปแบบและปฏิบัติ

ตามขั้นตอนที่วางไว ซึ่งสามารถทดแทนการทํางาน

บางดานของธุรกิจได

ปญญาประดิษฐสามารถทําการวินิจฉัย

ทางการแพทยไดแมนยํากวามนุษย

เครื่อง Watson ของ IBM สามารถวินิจฉัย

มะเร็งปอดไดแมนยํากวามนุษย 

• ลดตนทุนการทํางาน
• เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
• เปดมิติใหมในการสรางนวัตกรรม โอกาสสําหรับธุรกิจขนาดเล็ก และ 

Start-up

• ผูคนบางสวนตองเสียงานไป
• การตรวจสอบและการถือความรับผิดชอบ
• การเปลี่ยนแปลงตอระบบกฎหมาย การเปดเผยขอมูลทางการเงิน 

และการประเมินความเสี่ยง

• การเปลี่ยนผานการทํางานสูการทํางานโดยระบบอัตโนมัติ
(Automation)



การเปลี่ยนแปลงที่ 15 – หุนยนตและการใหบริการ (Robotics and Services)
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จุดเปลี่ยนแปลง

แนวโนมสําคัญที่เกิดขึ้นจริง

ผลกระทบ

ผลกระทบเชิงบวก

ผลกระทบเชิงลบ

“เภสัชกรหุนยนตคนแรกในสหรัฐ”

หุนยนตกําลังทดแทนคนในหวงโซการผลิตเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทํางานและผลลัพธที่แนนอนกวา

หุนยนตในภาคการผลิต

Rethink Robotics กําลังจัดทําซอฟตแวรที่

ทําใหหุนยนตปฏิบัติงานที่ซับซอนไดมาก

ยิ่งขึ้น เชน ใหยกชิ้นสวนเพื่อใหเจาหนาที่

ตรวจสอบ และรับสัญญาณวาผานการ

ตรวจสอบหรือไม

• ลดการทํางานในสวนสายการผลิตและการขนสง
• ผูคนสามารถใชเวลาเพื่อการผอนคลายไดมากยิ่งขึ้น
• เสริมสรางสุขภาพ (ผานการใชประโยชนจาก Big Data ในการวิจัย

ทางการแพทย)

• สามารถเขาถึงวัตถุดิบการผลิตไดงายยิ่งขึ้น
• ธุรกิจสามารถยายฐานการผลิตกลับสูประเทศได (Re-shoring)

• ผูคนบางสวนตองเสียงานไป
• การตรวจสอบและการถือความรับผิดชอบ
• อาชญากรรมไซเบอร
• บรรทัดฐานการทํางานที่เปลี่ยนไป



การเปลี่ยนแปลงที่ 16 – Bitcoin และ Blockchain
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จุดเปลี่ยนแปลง

แนวโนมสําคัญที่เกิดขึ้นจริง

ผลกระทบ

ผลกระทบเชิงบวก“ผลผลิตทางเศรษฐกิจทั่วโลกรอยละ 10 
ถูกวัดและจัดเก็บในเงินสกุล Bitcoin”

Bitcoin หรือสกุลเงินดิจิทัลประเภทอื่นๆ ถูกสรางขึ้น

ดวยการแบงขั้นตอนการตรวจสอบความนาเชื่อถือ 

(Trust) หรือที่เรียกวา Blockchain

Blockchain และ fintech

Smartcontracts.com เปนผูใหบริการ

การซื้อขายตามสัญญาตางๆ 

โดยไมตองใชมนุษยเปนตัวกลาง

• สงเสริมการเขาถึงระบบการเงินในประเทศตลาดใหม
• ลดการพึ่งพาสถาบันทางการเงิน
• เปดมิติใหมในการซื้อขายสินทรัพย โดยธุรกรรมตางสามารถกระทําได
ผาน Blockchain

• บันทึกจัดเก็บขอมูลไดดีกวา
• การติดตอและการดําเนินการทางกฎหมายผูกติดกับรหัสของ 

Blockchain มากขึ้น

• เพิ่มความโปรงใสในการทําธุรกรรมตางๆ 

ผลกระทบเชิงลบ

• มีการนําเทคโนโลยีไปใชกับธุรกรรมผิดกฎหมาย

ผลกระทบที่ไมทราบทิศทาง (เปนไดทั้งผลบวกหรือลบ)

• การนําเทคโนโลยีใหมไปใช 
• การกํากับดูแล



การเปลี่ยนแปลงที่ 17 – เศรษฐกิจแบงปน (The Sharing Economy) 
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จุดเปลี่ยนแปลง

แนวโนมสําคัญที่เกิดขึ้นจริง

ผลกระทบ

ผลกระทบเชิงบวก

ผลกระทบเชิงลบ

“การเดินทางทั่วโลกจะเดินทางดวยการ
แบงปนรถยนตกันมากกวารถยนตสวน
บุคคล”

การแบงปนสินคาและบริการจะสามารถทําไดผาน

ตลาดออนไลน แอพพลิเคชันบนโทรศัพทมือถือ หรือ 

แพลตฟอรมอื่นๆ ที่เทคโนโลยีเอื้ออํานวย

พัฒนาการของความเปนเจาของ

ความเขาใจของเรื่องความเปนเจาของ

สินคาและบริการไดเปลี่ยนแปลงไป 

ซึ่งสามารถสะทอนผานคําถามตางๆ 

เชน ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญที่สุดแตไมมี

หนารานคาแมแตรานเดียว (Amazon) 

และธุรกิจการขนสงขนาดใหญที่สุดในโลก 

แตไมมีรถยนตของตนเองแมแตคันเดียว

(Uber) เปนตน 

• การเขาถึงอุปกรณและทรัพยากรที่มีประโยชนเพิ่มขึ้น

• เกิดผลกระทบเชิงบวกดานสิ่งแวดลอม
• การบริการสวนบุคคลเปดใหบริการมากขึ้น
• ความสามารถในการหารายไดเพิ่มขึ้น
• การใชประโยชนของสินทรัพยที่ดีขึ้น
• เกิดการสรางธุรกิจเสริมใหมๆ มากขึ้น (Uber ใหบริการขนสงสินคา

และอาหาร)

• การฟนฟูตัวเองหลังจากการสูญเสียอาชีพจะทําไดยากขึ้น
• แรงงานชั่วคราว หรือแรงงานตามสัญญาจางเพิ่มขึ้น
• ความสามารถในการวัดศักยภาพเศรษฐกิจสีเทาลดลง
• การลงทุนในสินทรัพยประเภททุนในระบบเศรษฐกิจลดลง

ผลกระทบที่ไมทราบทิศทาง (เปนไดทั้งผลบวกหรือลบ)

• การเปลี่ยนแปลงความเปนเจาของสินทรัพยและอสังหาริมทรัพย
• รูปแบบธุรกิจที่มีการสมัครสมาชิกจะเพิ่มขึ้น (Subscription models)

• การออมอาจจะลดลง
• เกิดความคลุมเครือในการระบุนิยามของ “อาชีพ”

• การจัดเก็บภาษีและกฎระเบียบตางๆ จะตองเปลี่ยนแปลงจาก 

รูปแบบที่เปน ownership/ sales-based ไปสู use-based
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จุดเปลี่ยนแปลง

แนวโนมสําคัญที่เกิดขึ้นจริง

ผลกระทบ

“จัดเก็บภาษีผานระบบ Blockchain เปนครั้ง
แรกในประวัติศาสตร”

Blockchain สรางทั้งโอกาสและความทาทายตอการ

บริการจัดการของรัฐบาล ในมุมหนึ่ง Blockchain

อาจจะสรางปญหาตอธนาคารกลาง เนื่องจากไม

สามารถควบคุมนโยบายการเงินได แตในอีกมุมหนึ่ง 

ก็สรางชองทางในการจัดเก็บภาษีรูปแบบใหม

ประเทศเสมือน

ประเทศเสมือน (Virtual Nation) 

เกิดขึ้นเปนครั้งแรกในป 2558 ภายใตชื่อ 

BitNation โดยคนที่สมัครเขาจะไดรับ

Blockchain เปนเครื่องมือเพื่อใชยืนยัน

ตัวตน และในขณะเดียวกัน เอสโตเนียก็

เปนประเทศแรกในโลกที่ใชงาน 

Blockchain ในระดับรัฐบาล

ผลกระทบที่ไมทราบทิศทาง (เปนไดทั้งผลบวกหรือลบ)

• ธนาคารกลางและการดําเนินนโยบายทางการเงิน
• ปญหาคอรัปชั่น
• การจัดเก็บภาษีแบบ Real-Time 

• บทบาทของรัฐบาล
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จุดเปลี่ยนแปลง

แนวโนมสําคัญที่เกิดขึ้นจริง

ผลกระทบ

ผลกระทบเชิงบวก

ผลกระทบเชิงลบ

“รถยนตจะถูกผลิตโดยเครื่องพิมพสามมิติ
เปนครั้งแรก”

การพิมพสามมิติจะสรางโอกาสในการผลิตผลิตภัณฑ

ที่ซับซอนมากโดยไมตองใชเครื่องมือที่ซับซอน

การพิมพสามมิติ และการผลิตจริง

บ ริ ษั ท  General Electric ไ ด ผ ลิ ต

เครื่องยนตไอพนดวยหัวฉีดเครื่องพิมพสาม

มิติ. 

• การพัฒนาสินคาเร็วขึ้น
• ลดกระบวนการออกแบบไปจนถึงผลิตลง
• สามารถผลิตชิ้นสวนที่มีความซับซอนไดงายขึ้น
• ความตองการนักออกแบบผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น

• สถาบันการศึกษาตางๆ ใชเครื่องพิมพสามมิติเพื่อกระตุนการเรียนรูได

• การผลิตจํานวนมาก (Mass manufacturing) จะถูกทาทายใหลด

ตนทุนและขั้นตอนการผลิตลง

• แหลงขอมูลแบบเปดจะเปดใหดาวนโหลด “plans” สําหรับพิมพสามมิติ

• เกิดอุตสาหกรรมวัตถุดิบสําหรับการพิมพสามมิติใหมๆ มากขึ้น

• เพิ่มโอกาสของผูประกอบการมากขึ้น
• สิ่งแวดลอมดีขึ้นจากการลดการขนสงที่ไมจําเปนลง

• ขยะที่เกิดจากการพิมพมากขึ้น
• การผลิตในบางขั้นตอนที่มีความซับซอนสูงดวยเครื่องพิมพสามมิติ
อาจจะไดผลผลิตที่ไมดีพอ

• เกิดการสูญเสียอาชีพในบางอุตสาหกรรม
• สงผลตอทรัพยสินทางปญญาเนื่องจากการลอกเลียนสินคาไดงายขึ้น
• สงผลตอคุณภาพสินคาและแบรนด

ผลกระทบที่ไมทราบทิศทาง (เปนไดทั้งผลบวกหรือลบ)

• อาจเกิดโอกาสที่นวัตกรรมใหมสามารถถูกลอกเลียนไดโดยทันที
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จุดเปลี่ยนแปลง

แนวโนมสําคัญที่เกิดขึ้นจริง

ผลกระทบ

ผลกระทบเชิงบวก

ผลกระทบเชิงลบ

“การผาตดัเพือ่ปลูกถายตบัที่ถูกสรางขึ้น
จากเครื่องพิมพสามมิติ”

ในอนาคต เครื่องพิมพสามมิติจะสามารถผลิตอวัยวะ

มนุษยได ซึ่งกระบวนการนี้เรียกวา Bioprinting

ขอกระดูกสันหลังที่ผลิตขึ้นจาก

เครื่องพิมพสามมิติ

ในป 2557 คณะแพทยจากโรงพยาบาลใน

กรุงปกกิ่งประสบความสําเร็จในการผาตัด

เพื่อปลูกถายขอกระดูกคอเทียมที่ผลิตจาก

เครื่องพิมพสามมติิ

• แกปญหาการขาดแคลนอวัยวะที่ตองการบริจาค
• การพิมพแขน/ขา รยางคของรางกายตาง

• สามารถผลิตรยางคที่ตรงกับสรีระของคนไขแตละคนได
• การแพทยแบบเฉพาะปจเจกบุคคล
• ลดต น ทุนการผ ลิตอุปกรณทางการแพทย ที่ มี ร าคา สู ง  เ ช น 

Transducers

• ลดตนทุนการขนสงอุปกรณทางการแพทยบางประเภท โดยใชการ

พิมพสามมิติแทน

• เปลี่ยนแปลงวิธีการทดสอบยาประเภทใหม
• การผลิตอาหารดวยการพิมพสามมิติ ซึ่งทําใหอาหารมีความปลอดภัย

มากยิ่งขึ้น

• อาจมีการผลิตรยางคของรางกาย อุปกรณทางการแพทย และอาหารที่

ผิดกฎหมาย หรืออยูนอกเหนือการควบคุม

• วัสดุเหลือใช/ขยะจากการพิมพสามมิติสูงขึ้น
• ขอขัดแยงทางจริยธรรมจากการพิมพชิ้นสวนของรางกาย
• ลดความกระตือรือรนตอการรักษาสุขภาพ
• ผลกระทบตออุตสาหกรรมการเกษตรจากการพิมพอาหาร
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จุดเปลี่ยนแปลง

แนวโนมสําคัญที่เกิดขึ้นจริง

ผลกระทบ

ผลกระทบเชิงบวก

ผลกระทบเชิงลบ

“รอยละ 5 ของสินคาอุปโภคบริโภคถูกพิมพ
ดวยเทคโนโลยีสามมิติ”

เนื่องจากเทคโนโลยีการพิมพสามมิติสามารถเขาถึงได

งายขึ้นดวยเครื่องพิมพสามมิติ ซึ่งจะสรางโอกาสใน

การผลิตสินคาตามความตองการของผูบริโภคได

โดยทั่วไป แทนที่การซื้อสินคาในรานคา.

เครื่องพิมพสามมิติทั่วโลก

ในป 2557 เครื่องพิมพสามมติิกวา 

133,000 เครื่อง ถูกจัดจําหนายทั่วโลก 

โดยเครื่องพิมพสวนใหญมีราคาขายต่ํากวา 

10,000 ดอลลารสหรัฐ 

• สินคาจะถูกผลิตตามความตองการของแตละคนมากขึ้น
• สามารถหารายไดจาการขายสินคาในตลาด Niche ไดมากขึ้น

• การเติบโตของการพิมพสามมิติรวดเร็วมากขึ้นมาก จากการผลิตสินคา

ตามความตองการของลูกคาที่มีความแตกตางของสินคาเพียงเล็กนอย

• ลดตนทุนคาโลจิสติกสและลดการใชพลังงานที่เกิดจากระบบ
โลจิสติกสอยางมาก

• สรางกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่มากขึ้น (เศรษฐกิจวงรอบ : 

Circular economy)

• จะมีความตองการใชบริการภาคโลจิสติกสทั้งในระดับภูมิภาคและโลก
ลดลง สงผลใหเกิดการสูญเสียอาชีพบางสวน

• เปดโอกาสใหมีการผลิตผลิตภัณฑหรืออุปกรณที่สามารถสรางความ

เสียหายไดมากขึ้น เชน ปน

• ขยะที่เพิ่มขึ้นจากการพิมพสามมิติ
• การควบคุมการผลิต กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับผูบริโภค สิทธิบัตร 

ระเบียบภาษี และระเบียบทางการคาตางๆ จะตองเผชิญกับการ

เปลี่ยนแปลง
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จุดเปลี่ยนแปลง

แนวโนมสําคัญที่เกิดขึ้นจริง

ผลกระทบ

ผลกระทบเชิงบวก

ผลกระทบเชิงลบ

“มนุษยคนแรกที่ถูกปรับเปลี่ยนยีนกอนเกิด”

ในป 2552 การปรับเปลี่ยนจีโนมมีคาใชจายประมาณ 

100,000 เหรียญสหรัฐ อยางไรก็ตาม ตนทุนในขณะนี้

ไดลดลงเหลือเพียง 1,000 เหรียญสหรัฐ 

การปรับเปลี่ยนตัวออนของมนุษย

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Yat-sen

University ในเมืองกวางโจว ประเทศจีน 

ตีพิมพผลงานวิจัยวาดวยการปรับเปลี่ยน 

DNA ของตัวออนมนุษย

• ผลิตผลทางการเกษตรสูงขึ้น
• การผลิตยาที่ใชเฉพาะบุคคล ทําใหการรักษาคนไขมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น

• การวินิจฉัยทางการแพทยที่เร็วขึ้น แมนยําขึ้น 

และรบกวนผูปวยนอยลง

• ความเขาใจในดานผลกระทบของมนุษยตอธรรมชาติสูงยิ่งขึ้น
• ลดอุบัติการณของโรคทางพันธกุรรม

• ความเสี่ยงตอระบบความสัมพันธระหวางพืช สัตว มนุษยที่ถูก

ปรับแตง และสภาพแวดลอม

• สะทอนใหเห็นวามีความไมเทาเทียมกันในสังคมหากคาใชจายในการ
ดําเนินการสูง

• การตอตานจากสังคม
• บริษัทเอกชนหรือรัฐบาลนําไปใชในทางที่ผิด
• ความขัดแยงระหวางประเทศตอมุมมองทางจริยธรมในการปรับแตง
จีโนม

ผลกระทบที่ไมทราบทิศทาง (เปนไดทั้งผลบวกหรือลบ)

• ชีวิตมนุษยยืนยาวขึ้น
• ภาวะสับสนในเชิงจริยธรรมและความเปนมนุษย
• ความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
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จุดเปลี่ยนแปลง

แนวโนมสําคัญที่เกิดขึ้นจริง

ผลกระทบ

ผลกระทบเชิงบวก

ผลกระทบเชิงลบ

“มนุษยคนแรกที่มีความจําบันทึกลงใน
อุปกรณที่ถูกฝงไวในสมอง”

Neurotechnology เปนศาสตรที่วาดวยการศึกษา

กิจกรรมภายในสมอง เพื่อใหเขาใจวากิจกรรม

เหลานั้นมีความสัมพันธอยางไรตอปฏิสัมพันธของ

มนุษย

Neurotechnology ในรถยนต

อุตสาหกรรมยานยนตไดผลิตระบบที่

ตรวจจับสภาวะของคนขับ และสามารถ

หยุดรถไดหากคนขับหลับ

• ผูพิการสามารถสามารถควบคุมรยางคที่ผลิตขึ้นหรือรถเข็นได
ดวยสมอง

• การเฝาศึกษากิจกรรมในสมองไดในแบบ Real-Time

• ขอมูลที่เก็บไดจากการเฝาศึกษากิจกรรมในสมองสามารถนําไปวิจัย
เพื่อพัฒนาวิธีการรักษาความผิดปกติทางสมองและปญหาสภาพจิต

• การเลือกปฏิบัติดวยสมอง (Brain-Based Discrimination)

• ความเปนสวนตัว เนื่องจากขอมูลในสมองสามารถจัดเก็บได
• การสัมผัสระหวางมนุษยจะหายไป
• การจําแนกมนุษยและเครื่องจักรจะเปนไปไดยากยิ่งขึ้น

ผลกระทบที่ไมทราบทิศทาง (เปนไดทั้งผลบวกหรือลบ)

• การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
• การเปลี่ยนแปลงของวิธีการสื่อสาร
• ประสิทธิภาพของมนุษยที่เพิ่มสูงขึ้น
• ความสามารถในการคิดของมนุษยจะกอใหเกิดพฤติกรรมใหมๆ


