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ทานผูมีเกียรติ

ความรูเปนรากฐานของการพัฒนาสังคม  การเปลี่ยนแปลงส ําคัญ ๆ ของโลก  เกิดจากความรู
ที่เพิ่มพูนขึ้นมาใหม ๆ ทั้งสิ้น แทนพิมพของ Gutenberg  ท ําใหสิ่งตีพิมพแพรไปทั่วทั้งยุโรป  สราง
ความรูและปฏิวัติความตื่นตัวของสังคมโลก ความรูเปนทรัพยากรที่ไมมีการอิ่มตัวตางกับทรัพยากร
ของโลกอุตสาหกรรม เชน อสงัหาริมทรัพย แรงงานหรือวัตถุดิบท่ีมีขอจํ ากัด  ตางกับทรัพยากรโลก
อุตสาหกรรมไมสูญหายไปจากผูครอบครอง  ทอม วัตสัน  ผูกอต้ัง IBM  มักกลาวกับเซลลแมนของ
เขาวา “ถาคนสองคนเอาเงิน ๑ ดอลลารมาแลกกัน  ตางคนตางจะกลับบานดวยเงินคนละ ๑ ดอลลาร
เทาเดิม”  “แตถาทั้ง ๒ คน  แลกความคิดเห็นและความรูซึ่งกันและกัน  ตางคนตางจะมีความรูเพิ่มขึ้น
อีกคนละหน่ึงอยาง”  นอกจากนี้ความรูยังแตกยอดและเปลี่ยนแปลงไปกับเวลา  Francis Bacon  เนน
การใชความรูเพื่อรวมวิทยาการและปรัชญาใหเกิดเทคโนโลยีเพื่อสังคม  จึงไดกลาวไววา  “ความรู คือ
พลัง  (Knowledge itself is power)”   ซึ่งพลังในวันนั้น  หมายถึงความสามารถที่จะโนมนาวและควบ
คุมธรรมชาติ  แตความรูก็ถูกตอยอดมาเปนความรู  ในเชิงไดเปรียบและเสียเปรียบในสังคม  เกดิเปน
พลังในเชิงอํ านาจ  Bacon  เองคงจะผิดหวังถาเปนพลังอ ํานาจในทางที่ไมดีตอสังคม  ความรูไดมาจาก
ขอมูลที่อาจเปนไดทั้งถอยคํ าหรือส่ิงของ เราสามารถใหรหัสตัวเลขแทนขอมูลทุกชนิด  Pythagoras
จึงไดกลาวไววา  “All things are numbers”  ซึ่งเราก ําลังเห็นวาเปนจริง  เพราะขอมูลทุกอยางที่
คอมพิวเตอรใชท ํางาน ตองเปนรหัสตัวเลขท้ังส้ิน จึงเปนท่ีมาของคํ าวา ดิจิตอล  เพราะฉะนั้นสังคมที่
ใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  และการส่ือสารโทรคมนาคมเปนเคร่ืองมือ  จึงไดช่ือวาสังคมดิจิตอล

สังคมดิจิตอล  เปนสังคมที่ใชขอมูลขาวสาร  (information)  กับทุกกิจกรรม  การผลิตตองใช
information ตาง ๆ  เพื่อเพิ่มผลผลิต  การคา  ตราสารเงินตรา  การบริหาร  การสื่อสารบันเทิง  การ
ศึกษา ลวนแลวแตใช information ทั้งสิ้น จึงไมแปลกใจเลยวาเทคโนโลยสีารสนเทศและคมนาคม



(ICT – Information and Communications Technology)  ทํ าใหปริมาณการคาบริการที่ม ี  information
เปนวัตถุดิบเพิ่มขึ้นอยางเหลือเชื่อในป ๑๙๙๕ การสงออกของบริการโลก  ซึ่งรวมถึงงานทรัพยสินทาง
ปญญา เชนโปรแกรมคอมพิวเตอร (software) การใหค ําปรึกษามีมูลคามากกวาอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสและยานยนตรวมกันหรือมากกวาปริมาณรวมของการสงออกอาหารและนํ้ ามันโลก  อุต
สาหกรรม  ICT  จึงเปนอุตสาหกรรมท่ีมีขนาดมหาศาล  และเติบโตเร็วท่ีสุดอันหน่ึง

อุตสาหกรรม  ICT  สงผลดีตอเศรษฐกิจ  สังคมอยางมากมาย  การแพรขยายการใชเครือขาย
internet  ยิ่งท ําใหตลาด  ICT  โตข้ึนไปอีก  Internet  เชื่อมโยงทํ าใหโลกติดตอเขาหากัน  และยิ่งใช
information  เพิ่มขึ้นมากอีก  Internet  ถูกใชงานทั้งทางดานติดตอธุรกิจและงานสวนตัว  แทนจด
หมายแทนโทรศัพท  ติดตอคนหาขอมูลขาวสารจากแหลงตาง ๆ  เพ่ือเรียนรู  ตลอดจนการใชเพื่อการ
บันเทิงและซื้อขายของกัน

โลกไดกาวเขาไปสูสังคมดิจิตอลแลว  และเราก็ก ําลังถูกก ําหนดใหเขารวมดวย  ความจริงแลว
สวนใหญชาติที่พัฒนาแลว  จะเปนผูก ําหนดอนาคตใหกับชาติดอยพัฒนา  ซึ่งก็มีทั้งในแงดีและเสีย
ขอดีคือการตัดขั้นตอนการพัฒนา  เพราะการไดรับความรู  วิทยาการที่ด ี ไดแนวทางเศรษฐกิจสังคมที่
มีการทดสอบแลวกอน  ท ําใหเราเดินไปขางหนาไดเร็วและงายขึ้น  แตขอเสียคือเราไมไดพัฒนาความ
คิดและสรางสิ่งใหม ๆ ดวยตัวเองหรือเปนผูนํ าเลย  สังคมดิจิตอลเปนอีกอนาคตหน่ึงท่ีชาติพัฒนาแลว
ยื่นมาใหเรา  แตเราก็ปฏิเสธไมไดเพราะถาหากเราไมไปดวย  เราก็จะไมสามารถแขงขัน  หรืออยูรวม
กับสังคมโลกใหมได

สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอรไทย  (ATCI)  ไดเสนอใหผูมีประสบการณ  ในดานตาง ๆ มาเสนอ
ขอคิดเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม  และการเมืองใน ๕ ปขางหนา เพื่อจะใหผูเชี่ยวชาญ  ICT  ถก
กันวาเราจะไปสูสังคมดิจิตอลไดอยางราบรื่นอยางไร  ซึ่งก็เปนแนวคิดที่ด ี เพราะถาเราอยากรูวาจะไป
ที่ไหนกันไดอยางไร  เราก็จะตองรูตัวเองกอนวาเรากํ าลังอยูที่ไหน  จะไมขอกลาวลึกไปในเรื่องใด
เปนพิเศษ  เพราะจะไดฟงจากทานผูอภิปรายหลายทานอยูแลว  แตจะขอแสดงขอคิดเห็น ๔ - ๕
ประการในการที่จะกาวเขาสูสังคมดิจิตอล

๑.! อีก ๕ ปขางหนาความเหลื่อมลํ ้าของสังคมภายใน ยังคงจะมีอยู  คํ าถามมีอยูวาสังคม
ดิจิตอลที่เกิดใหมนี้  จะกระจายและซึมซับเขากับสังคมปจจุบันไดเร็วมากนอยแคไหน  มีการกลาวกัน
วา  การปฏิวัติอุตสาหกรรมโลก  ท ําใหระดับความรวยและจนของสังคมหางกันมากขึ้น  มีความเห็นวา
ในบานเรา  สังคมดิจิตอลจะยิ่งแบงแยกขั้วตางของสังคมใหมากขึ้นกวายุคอุตสาหกรรม  ความรวย



ความจน  คนมีคนไมม ี  ความสงบเรียบรอยกับอาชญากรรมสังคม  ความใฝฝนและความผิดหวังกลับ
จะเห็นเดนชัดข้ึน

เรื่องของคนมีและไมม ี  จะเปนปญหาใหญของสังคมเรา  คนสวนใหญของเรายังมีฐานะยาก
จน  ความสามารถในการใชคอมพวิเตอร  หรือโอกาสไดใชเกือบไมมีเลย    เคร่ืองคอมพิวเตอรยังแพง
และจํ าเปนนอยกวาปจจัยสี่ที่เขายังมีไมพอดวยซํ้ า  บริการการสื่อสารยังไมทั่วถึงและราคายังสูงกวาที่
จะใหคนจนเหลานี้มีโอกาสใชได

แตคนไมมีโอกาสเหลานี ้ จะมีโอกาสเห็นและรับรูจากภาพความจริงและจากสือ่ตาง ๆ  วาคน
ที่มีโอกาสมีความสุขและไดเปรียบเขามากนัก  ซึ่งจะเปนการสรางความคาดหวังที่เลื่อนลอยเพิ่มตอไป
อีก  ซึ่งเปนสิ่งที่ทาทายใหรัฐ  และผูวางแนวนโยบายจะตองท ําทุกอยางเพื่อลดชองวางนี้ใหได

๒.! อีก ๕ ปขางหนา  เราจะตองใชเวลาในการปรับระดับสังคมภายในและภายนอกมาก
ข้ึนอีก สังคมดิจิตอลจะเปดประตูใหเราเขาไปสูสังคมโลกมากขึ้น  ขอมูลของแตละประเทศมีมากมาย
ใหรูเห็น ใหเปรียบเทียบถึงนโยบาย และความสามารถของรัฐที่ประสบความส ําเร็จกวาเรา  เปรียบ
เทียบถึงประสิทธิภาพของเศรษฐกิจและสังคมเรากับคูแขง  ท ําใหคิดวาจะเปนความกดดัน  หรือเปน
การทาทายใหเรามุมานะขึ้น  ความรูสึกชาตินิยมกับแรงผลักดันใหคลอยตามโลกและกติกาใหม ๆ
ของโลก  จะสรางความกังวลใหแกรัฐและสังคมไทยมากนอยแคไหน  รัฐจะตองเรียนรูและสรางความ
เขาใจกับสังคมวาการอยูรวมกันในสังคมโลก ไมแตกตางกับครอบครัวท่ีตองมีการเอ้ืออาทรซ่ึงกันและ
กัน  การแลกเปลี่ยนผลประโยชนซึ่งกันและกันเปนสิ่งจํ าเปน  และเมื่อท ําดวยความยุติธรรมยอมไม
เปนการสูญเสียอธิปไตย  การเจรจาตอรองผลประโยชน  จะไมจ ํากัดเพียงภายในประเทศตอไปอีก  รัฐ
จะตองพัฒนาทักษะของการโนมนาวและเจรจาระดับนานาชาติทุกแขนงของเศรษฐกิจสังคมใหดีและ
มากขึ้น

๓.! การลดชองวางระหวางประสิทธิภาพขององคกรเอกชนและรัฐ  สังคมดิจิตอลเปน
สังคมของผูมีความรูและสังคมบริการที่ด ี  เปนความหวังที่จะใหทุกคนยืนอยูในระดับเดียวกัน  แต
บริการของเอกชนและบริการของรัฐนับวันกลับจะหางไกลกันมากขึ้น  องคกรเอกชนมีการลงทุนใช
เทคโนโลยีและปรับปรุงองคกรใหมีประสิทธิภาพลํ ้าหนากวาภาครัฐมาก  ปฏิบัติการรวดเร็ว  กระชับ
ตัว  ใหความส ําคัญกับลูกคาและใชเครือขาย  ICT  ท ําทุกอยางที่จะไดมาซึ่งบริการที่ด ี แตองคกรรัฐยัง
คงปฏิบัติการในรูปเดิม มีกฎระเบียบขั้นตอนมาก  งานลาชาไมเปนที่พึงพอใจแกประชาชน  ยังใช ICT
เพื่อลดแรงงานและเวลาเพื่องานภายในมากกวาภายนอกอยู ไมมีการใช  ICT  เพ่ือลดข้ันตอนปฏิบัติ



งานและบริการประชาชนใหฉับไวขึ้น เปนการสูญเสียทรัพยากรและเวลาของสังคมที่วัดเปนเงินไมได
แตยงัคงเปนภาระใหประชาชนรับตอไป

ปญหาประสิทธิภาพของการบริหารรัฐเปนปญหาคางคาที่ทราบและเขาใจกันด ี  แตการแกไข
เปนไปอยางลาชา  และถูกตอตานกันมาก  เพราะกลัวการเปลีย่นแปลง  กระทบตอความม่ันคงของ
ตํ าแหนง  กลัวเทคโนโลย ี ตลอดจนกลัวสูญเสียอํ านาจ  เพราะฉะน้ันจะตองมีการปฏิรูประบบราชการ
ใหเร็วขึน้  ตองสามารถใหความรูและบริการประชาชน  ใหไดทัดเทียมกับที่ภาคเอกชนก ําลังกระท ํา
อยู   รัฐจะตองพัฒนาและดึงดูดเจาหนาท่ี  ICT  ที่มีความรูและคุณภาพเขาสูระบบราชการ  จัดต้ังองค
กรที่มีทักษะในการชวยใหกาวไปสูสังคมดิจิตอลงายและเร็วขึ้น

๔ .! สรางบรรยากาศใหคุ นเคยกับเทคโนโลยีเพื่อจัดระเบียบและกติกาใหมของสังคม  
สังคมดิจิตอลตองการเรียนรู มีระเบียบและกติกาใหม คนรุนปจจุบันจะตองปรับเปล่ียนใหยอมรับ
คอมพิวเตอร ในขณะที่วงการคอมพิวเตอรพยายามท ําทุกอยาง ใหการใชเทคโนโลยีงายและเปนธรรม
ชาติมากขึ้นแตยังตองใชเวลา แตการใชคอมพิวเตอรของทุกวันน้ีไมใชการเรียนวิชาเขียนโปรแกรม
หรือปลุกปลํ้ ากับเทคโนโลยีที่ยุงยาก  เราใชคอมพิวเตอรเพ่ือเก็บขอมูล  พิมพเอกสาร  คนควาหาความ
รูจากแหลงวิชาการ  การใชงายขึ้นมาก  อุปกรณทุกชนิดมีคอมพิวเตอรฝงตัวอยู  การใชคือเพียงการ
อานคํ าอธิบาย  หรือเขาใจสัญลักษณของเครื่องและเลือกกดปุม  คนรุนปจจุบันตองหัดใช  ATM
เคร่ืองเสียงหรือโทรทัศน  โทรศัพทไรสาย  และจอ  PC  ที่พวงตอกับ  Internet  ใหเปนธรรมดา  ความ
คุนเคยเชนนี้จะท ําใหการใชเครือขายดิจิตอลเปนที่ไววางใจและแพรหลายไดเร็วขึ้น

การท ําธุรกิจคาขายบนเครือขาย  Internet  ที่เรียกกันวา  “Electronic Commerce" ตองการ
กติกาใหม  ใครคือผูขาย  ใครคือผูซื้อ  ใครรับผิดชอบวาซื้อขายกันไมผิดตัว  ใครรับผิดชอบในการจาย
เงิน ดิจิตอล  ยังเปนปญหาทั้งโลก  แตปญหาจะถูกขจัดไป  เชนเดียวกับเม่ือสมัยท่ีคนเราเร่ิมรูจักการใช
ตัวเลขแทนรหัสหรือกอนกรวด  มีปญหาตอตานในการใชมาก  เพราะตัวเลขถูกบิดเบือนแกไขกัน  จน
เกือบเปนที่ยอมรับไมได  กฎหมายปจจุบันตองไดรับการปรับปรุงแกไขเพ่ือรองรับกฎกติกาใหม  และ
ปองกันอาชญากรรมหรือความผิดพลาดเพื่อปกปองประโยชนใหกับสังคม

กฎกติกาใหมจะตองสอดคลองกับนานาชาติ  เพราะสังคมดิจิตอลเปนสังคมที่ไรพรมแดน
การปรับปรุงแกไขระเบียบการคา  กฎหมาย  กติกาสังคมตองมีอีกมาก  แตจะตองทํ าพรอมกันทั้งภาย
ในและภายนอกประเทศ รัฐจะตองพัฒนาความรูและความสามารถของบุคลากรทางดานเทคโนโลยี
และความสัมพันธระหวางประเทศ  ใหสามารถตอรองกติกาและเงื่อนไขระดับชาติได  เพราะนอกจาก



การตอรองทางดานเกษตรแลว  เรายังเปนรองในการตอรองทางดานเทคโนโลยีมาก  (ITA, IPR, Rule
of Origin)

๕.! การตอสูทางการเมือง  และการเรียกรองประชาธิปไตยเต็มใบ  จะยังคงมีตอไป  รัฐ
บาลที่เปนประชาธิปไตยรอยเปอรเซ็นยังอยูไกลกวาที่จะมองเห็น  แตเราไมจํ าเปนตองรอเร่ืองน้ีท่ีจะ
ใหชาติพัฒนาและรุงเรือง เราตองการรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ  โปรงใส  สุจริต  และมีความเปนผูน ําที่
เด็ดเดี่ยว  สังคมดิจิตอลที่จะท ําใหประชาชนมีความรู  คาขายติดตอกันไดสะดวก  และเชื่อมโยงกับ
โลกภายนอกไดอยางไรรอยตอ  จะเกิดข้ึนไดเม่ือรัฐสนับสนุน  ตองมีนโยบายและความมุงมั่นที่จะ
ปฏิบัติใหเปนผล รัฐจะตองเปนผูนํ าและลงทุนในการใชเทคโนโลยีเพื่อใหเกิดปริมาณวิกฤต ิ  (critical
mass)  เพื่อลดคาใชจายของสวนรวมในระยะยาว  และใหเกิดการใชเทคโนโลยีอยางแพรหลาย

สังคมดิจิตอลเปนอีกระลอกหน่ึงของการพัฒนาของโลกที่จะเคลื่อนไปขางหนาอยางไมหยุด
น่ิง  ไมใชเปนสิ่งตายตัว  แตจะเปนเพียงการโอบลอม  และปฏิรูปสังคมใหอยูในกรอบที่เหมาะสมกับ
ชวงกาลเวลา  ICT  และ Internet ในวันน้ีทํ าใหเราเห็นวา  สังคมจะเชื่อมโยงใยกันเปนเครือขาย
ดิจิตอล  เพ่ือใหสังคมโลกไดรวมกันเรียนรูรวมกันทํ าธุรกิจ  และเปนอยูกันอยางสงบสุข   แตยังจะ
ตองมีการปรับปรุงแกไขกันตลอดไป  เพราะประวัติศาสตรบอกเราวา  “นวัตกรรมที่ตั้งใจไวในวันนี้
มักจะเปลี่ยนประโยชนไปในวันหนาอยางคาดไมถึง”  เชนเดียวกับประโยชนของพลาสติกมีมากหลาย
เทากวา  ความต้ังใจเร่ิมตนของโรลสรอยท่ีจะใหเปนเพียงปุมประดับหัวเกียรใหแวววาวเทาน้ัน  แม
กระทั่ง  Internet  เองก็เกิดขึ้นมาจากเครือขายงานทหารและขายวิจัยพัฒนาของสหรัฐ  โดยไมมีใคร
คาดคิดวาจะกลายเปนเครือขายเศรษฐกิจสังคมโลกในปจจุบัน

โดยสรุป  สังคมดิจิตอลเปนสิ่งหลีกเลี่ยงไมได  ประเทศไทยตองการผูน ําในการเปลี่ยนแปลง
ไปสูความพรอมของสังคมใหมนี ้   เปนการทดสอบถึงความสามารถของเรา  ท่ีจะเรียนรูและปรับตัว
เขาสูสังคมโลก  ซึ่งจะตองเริ่มตนจากรัฐในการสรางบรรยากาศใหเกิดความรวมมืออยางใกลชิดจาก
ภาพเอกชน  การเปลี่ยนแปลงนี้จะตองเกิดขึ้นรวดเร็วใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก  มิฉะน้ันเรา
จะเสียเปรียบในการแขงขัน  เพราะสังคมดิจิตอลเปนสังคมที่จะตองชิงไหวชิงพริบกันในเชิงความรูใน
เวลาที่จ ํากัด


