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ทานผูมีเกียรติท่ีเคารพ

 ผมรูสกึเปนเกียรติท่ีไดมารวมงานไอทีเฉลิมพระเกียรติ: เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประชาชน
และมารวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสํ าคัญและความเชื่อมโยงระหวางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการพัฒนาอุตสาหกรรมในวันน้ี

ผมดีใจที่ไดเห็นบุคคลตาง ๆ และหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาประเทศ  ไดให
ความสํ าคัญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเรียกส้ัน ๆ วา IT
(Information Technology) ทั้งนี้เปนที่คาดกันวาการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศจะเปน
ไปอยางรวดเร็วและกวางขวางซึ่งจะกอใหเกิดผลประโยชนมหาศาลกับธุรกิจและอุตสาหกรรมที่
สามารถปรับตัวไดทันและอาจกอใหเกิดผลกระทบรุนแรงเชนกันกับธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ไม
พรอม  ไมเขาใจและไมสามารถปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลง

๑.!  การพฒันาอุตสาหกรรมและสภาพของภาคอตุสาหกรรมไทยในปจจุบัน

อุตสาหกรรมของไทยไดผานชวงสํ าคัญในชีวิตการพัฒนามาแลว 2 คร้ัง  คร้ังแรกคือการเกิด
และการกอรางสรางตัวในระยะแรก  โดยจุดเร่ิมตนของภาคอุตสาหกรรมไทยมีข้ึนเม่ือประมาณ  30 ป
กอน พรอม ๆ กับการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่1 และ 2 และภาคอุตสาหกรรมไดกลายเปนภาค
เศรษฐกิจใหม ที่กอใหเกิดโอกาสใหมใหกับเศรษฐกิจไทย ทั้งในดานการลงทุนและการจางงาน  เพ่ิม
เติมจากการเกษตรและการพาณิชย ท่ีเปนพ้ืนฐานเดิมของเศรษฐกิจ ในชวงน้ีภาคอุตสากรรมไดเขา
เชื่อมโยงกับการลงทุนและเทคโนโลยีจากตางประเทศเปนครั้งแรก แตการคายังคงถูกจ ํากัด โดย
นโยบายปกปองตลาดภายในประเทศ  อยางไรก็ตามภาคอุตสาหกรรมไดมีการเจริญเติบโตสูงในอัตรา
รอยละ  ๑๑.๓  ตอป  ในชวง  ๑๕  ปแรก  (พ.ศ. ๒๕๐๔ – ๒๕๒๐)



การเปลี่ยนแปลงครั้งส ําคัญคร้ังท่ี  ๒  คือ  การเติบโตคร้ังใหญของภาคอุตสาหกรรมในชวง
ทศวรรษที่ผานมา  ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือภาคอุตสาหกรรมไดเจริญเติบโตเกินกวาขนาดของตลาดภายใน
ประเทศจะรองรับไดและรัฐบาลไดปรับแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมมุงสูการสงออกในชวง
โอกาสเหมาะที่ตลาดโลกขยายตัว การเปลี่ยนแปลงครั้งนี ้ท ําใหภาคอุตสาหกรรมของไทยเขาเชื่อมโยง
กับเศรษฐกิจโลกโดยตรงทั้งการลงทุน  เทคโนโลยีและการคา  ภาคอุตสาหกรรมเจริญเติบโตโดยเฉลีย่
รอยละ  ๑๔  ตอป  ในชวงทศวรรษที่ผานมาและเปนสาเหตุหลักที่ท ําใหเศรษฐกิจในชวงแผนพัฒนา
ฉบับที ่ ๖  ตอเน่ืองถึงฉบับท่ี  ๗  มีการขยายตัวกวารอยละ  ๙.๘  ตอป

 อยางไรก็ตามการเจริญเติบโตที่สูงของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในการเปลี่ยนแปลงคร้ังที่  
๒  เปนไปในอัตราที่เร็วกวาความสามารถของรัฐบาลในขณะนั้นจะสามารถสนองตอบทางดานระบบ
โครงสรางพื้นฐานไดทันโดยเฉพาะการกระจายโครงสรางพื้นฐานใหชี้น ําการกระจายอุตสาหกรรมไป
สูภูมิภาค  ผลท่ีเกิดตามมาก็คือภาคอุตสาหกรรมและความเจริญทางเศรษฐกิจกระจุกตัวอยูในกรุงเทพ
และปริมณฑลเปนสวนใหญ  จึงมีการยายถิ่นฐานจากชนบทมาสูเมืองหลวงมากขึ้น  กอใหเกิดปญหา
ความแออัด  ปญหามลพิษ  และความเสื่อมโทรมทางสังคมดังที่ทราบกันดี  ในขณะน้ีขนาดของปญหา
การกระจุกตัวของอุตสาหกรรม  และแหลงงานยังมีอยูสูง  แมจะไดมีโครงการสรางสิง่อํ านวยความ
สะดวกขั้นพื้นฐาน  เชน  โครงการถนน  ๔  ชองทาง  โครงการพฒันาอุตสาหกรรมชายฝงทะเลตะวัน
ออกซึ่งอยูในระยะที่  ๒  และการกระจายอุตสาหกรรมไปอยูเขตสงเสริมการลงทุนเขตที ่  ๓  เปนตน
อยางไรก็ตามสิ่งเหลานี้อยูในวิสัยที่นาจะจัดการไดแตตองอาศัยการด ําเนินการตอเน่ือง

 ลักษณะสํ าคญัอีกประการหน่ึงของการพัฒนาอุตสาหกรรมในยุคน้ีคือ  การเนนหนักท่ีอุตสาห
กรรมเบาและใชแรงงานสูง  ซึ่งที่จริงก็เหมาะสมส ําหรับสถานะการณในชวงนั้นเพราะคาแรงยังตํ ่า
และมีแรงงานเหลือจํ านวนมาก  แตในปจจุบันตลาดแรงงานตึงตัว  คาแรงสูงขึ้น  และเกิดการขาด
แคลนแรงงานในทุกระดับ ประกอบกับเศรษฐกิจไทยเปดเขาสูการแขงขันยุคโลกาภิวัตนที่มีการแขง
ขันสูงจากประเทศคาแรงต่ํ า  เชน  จีนและเวียดนาม  จึงคาดวาอุตสาหกรรมเบาเหลาน้ีคงไมสามารถ
เปนแรงผลักใหกับเศรษฐกิจไดอีกนานเทาใด  และจุดนี้เองนาจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคอุต
สาหกรรมครั้งที ่ ๓ ที่จะเปนการปรับเขาสูการผลิตสินคาที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้น มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้นและ
ใชเงินลงทุนตอแรงงานสูงข้ึน  แตในขณะเดียวกันการหนีไปสูอุตสาหกรรมที่มีมูลคาเพิ่มสูงนั้นจะท ํา
ใหอุตสาหกรรมไทยในรูปแบบใหมน้ีตองเผชิญกับการแขงขันจากประเทศท่ีพัฒนาแลวพรอม ๆ  กับ
การเปดเสรีเนื่องจากขอการตกลงทางการคาระหวางประเทศ  เชน  GATT  และ  AFTA  ไมเพียงเทา
นั้นการปฏิวัติของเทคโนโลยีเขาสูยุคเทคโนโลยีสารสนเทศกลายเปนตัวกระตุนเสริมใหการแขงขันใน
การคาสินคาอุตสาหกรรมทวีความรุนแรงขึ้นอยางมาก  ดังน้ันความส ําเร็จของการปรับตวัของอุตสาห
กรรมไทยในคร้ังน้ีจึงข้ึนอยูกับวาจะสามารถนํ าเอาการปฏิวัติทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาเปนขอได



เปรียบในการเพิ่มขีดความสามารถในระบบการผลิต  การคา  และการบริการในภาคอตุสาหกรรมของ
ไทยใหเร็วกวาประเทศอ่ืนไดอยางไร

๒.! บทบาทของสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวของกับการน ําเอาขอมูลมาจัดระบบในรูปของดิจิตอล  และการดึง
เอาขอมูลหลักเหลาน้ันมาใชในกระบวนการทํ างานของเคร่ืองจักรจะชวยปลดปลอยมนุษยจากงานที่
ซํ้ าซากจํ าเจและนาเบื่อ  อยางเชน  การบวกลบเลขหลาย ๆ  คร้ัง  การพิมพจดหมายซํ ้าแลวซํ้ าอีก  หรือ
การแกแบบที่ตองมาวาดแบบกันใหมหลาย ๆ  คร้ัง  ท ําใหมนุษยมีโอกาสและเวลามากขึ้นในการ
ทํ างานที่ตองใชความสามารถของมนุษยอยางแทจริง  เชน  งานสรางสรรค  งานที่ตองใชดุลยพินิจตัด
สินใจ  และงานที่เกี่ยวกับการสรางความสัมพันธกับบุคคลอื่น ๆ  นอกจากน้ันเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยังชวยใหมนุษยสามารถวิเคราะหขอมูลหลาย ๆ  อยางพรอมกัน  ไมวาจะเปนทางดานลูกคา  ดาน
เทคโนโลยี ดานการผลิต หรือการเงิน โดยไมจํ าเปนตองศึกษาและเสียเวลาหาความเชี่ยวชาญระดับลึก
ในทุก ๆ  ดาน  เหมือนแตกอน  สรุปก็คือ  IT  ปลดปลอยมนุษยจากการท ํางานในลักษณะเครื่องจักร
และเปดโอกาสใหมนุษยทํ างานสรางสรรคที่มนุษยเทานั้นสามารถท ําได

สาเหตุส ําคัญที่ท ําใหเกิดการปฏิวัติเทคโนโลยีมาสู  IT  ภาคอุตสาหกรรมและบริการ  คือ
ความกาวหนาทางเทคโนโลย ี Microprocessor  ซึ่งเขาไปทดแทนเทคโนโลยีเครื่องกลในกิจการตาง ๆ
และชวยใหเกิดความสามารถใหม ๆ  ในผลิตภัณฑและบริการ  โดยเฉพาะในสินคาอุปโภค  เชน
เคร่ืองใชไฟฟา  เคร่ืองปรับอากาศ รถยนต  และสินคาอื่น ๆ  อีกมากมาย  และที่ส ําคัญอีกประการหน่ึง
คือ  เทคโนโลยี  Microprocessor  กอใหเกิดการพัฒนาคอมพิวเตอรสวนบุคคล  หรือ  PC  ใหใชกัน
อยางแพรหลายทั้งในส ํานักงานและในโรงงานตลอดจนบานเรือนท่ัวไป

 ลักษณะพิเศษของ PC คือ เปนอุปกรณสารพัดประโยชนที่ท ํางานตามชุดค ําสั่ง หรือ  Software
ที่ใสเขาไป  น่ันคือ   PC  มีความยืดหยุนที่จะใชไดหลายขบวนการทั้งการวางแผนดานผลิต  การควบ
คุมคุณภาพการทดสอบ  การบริหารฐานขอมูลลูกคา  การบัญชีและการทํ างานในส ํานักงานตาง ๆ
และที่ส ําคัญ  PC  อาจนับไดวาเปนเคร่ืองจักรท่ีมีการพัฒนาเร็วท่ีสุด  คือ  นับวันแตจะมีความเร็วย่ิงข้ึน
จุไดมากข้ึน  ใชโปรแกรมประยุกตที่ท ํางานซับซอนไดงายขึ้น  ขนาดของเคร่ืองเล็กลง  และมีราคาถูก
ลง  คงจํ ากันไดวาเม่ือไมนานมาน้ีคอมพิวเตอร  หมายถึง  Mainframe  ท่ีตองมีหองพิเศษ  มีนัก
คอมพิวเตอรคอยควบคุม  แตปจจุบันทุกคนสามารถซื้อ  PC  ไดในราคาถูกและมีประสิทธิภาพสูงกวา
Mainframe   เหลานั้นดวยซํ ้า



เม่ือ  Microprocessor  และ  PC  มีราคาถูกลงจะมีการใชงานกวางขวางมากขึ้น  ท ําใหการลง
ทุนในอุตสาหกรรมตอเน่ืองกับ  IT  มีความเปนไปได  เชน  ระบบเครือขายดิจิตอล  และการลงทุนใน
อุตสาหกรรม  Software  เปนตน  ประกอบกับกระบวนการใชขอมูลมีลักษณะพิเศษที่เมื่อมีผูใชมาก
ขึ้นตนทุนตอหนวยก็จะยิ่งลดลง  ดวยเหตุน้ีเทคโนโลยีระบบเครือขายดิจิตอลท่ีรวดเร็วจึงถูกลงและทํ า
ใหเราสามารถวางโครงสรางทางดานสื่อสารที่สะดวกในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันทั่วทุกมุม
โลก  กรณีน้ีเปนเชนเดียวกับการปฏิวัติของระบบโทรศัพทท่ีขจัดขอจํ ากัดดานระยะทางและภูมิศาสตร
ในดานคํ าพูด  แตระบบเครือขายดิจิตอลปฏิวัติระบบขอมูลทั้งหมดไมเพียงแตค ําพูดแตรวมถึงขาวสาร
และภาพวีดีโอจํ านวนมากโดยความถูกตอง  และแมนย ํา

 ปจจุบันการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยไดเริ่มเกิดขึ้นแลว  ขณะน้ีแทบทุกองคกรเร่ิมเช่ือม
โยงเคร่ืองคอมพิวเตอรเขาดวยกันเปนระบบ  LAN  (Local  Area  Network)  สวนทางรัฐบาลไดเร่ิม
สนับสนุนการสรางโครงฐานการสือ่สารดวยโครงการโทรศัพท  3  ลานหมายเลข  โดยใชสายใยแกว
และโครงการดาวเทียมสื่อสารไทยคม ในขณะที่ NECTEC องคการโทรศัพทและองคการสื่อสารซึ่ง
เปนองคกรหลักดาน  IT  ของไทยก็ไดน ํา  Internet  มาสูประเทศไทยเพื่อติดตอกับโลกภายนอก  และ
เปนจุดเริ่มตนไปสูยุคทางดวนขอมูลซึ่งสามารถขนถายขอมูลระบบหลายสื่อรวมกัน  เชน  ขอมูล เสียง
และสัญญาณวีดีโอ  เราจะสามารถประกอบธุรกิจแบบไรพรมแดนจริง ๆ

 นอกจากความกาวหนาทางดานเคร่ืองจักรหรือ  Hardware  แลวการพัฒนาระบบการส่ังเคร่ือง
จักรหรือ  Software  ก็ไดมีการวิวัฒนาการอยางเร็วเชนกัน   ไมเพียงแตจะมีสมรรถภาพสูงขึ้นเทานั้น
ยังสามารถทํ าใหเคร่ืองคอมพิวเตอรทํ างานไดหลากหลายมากขึ้น  อาทิเชน

๑)! ทุกวันนี้การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางโปรแกรมและระหวาง  PC ซึ่งอาจจะอยูคนละ
แหงไกลจากกันเปนไปไดโดยงาย ระบบไปรษณียอีเล็คโทรนิกสหรือ E-Mail ก็ชวยลดตนทุนและ
เวลาในการติดตอและสื่อสารระหวางกัน ระบบกราฟฟกสทํ าใหการแลกเปลี่ยนขอมูลในลักษณะของ
แบบฟอรมผานคอมพิวเตอร  เชน  การสงใบแจงหนี้  หรือใบขนสงสินคา  รวมท้ังแบบฟอรมภาษีเงิน
ได  (ภ.ง.ด.)

๒)! ระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลทางดานอิเล็คโทรนิกส  (Electronic  Data  Interchange
— EDI)

                   ระบบ  EDI  จะมีบทบาทส ําคัญดานการบริการทางการคาในรูปของการรับสงขอมูล  เชน
การอํ านวยความสะดวกดานระเบียบพิธีศุลกากรและระบบการขนสงสินคา  ท ําใหลดระยะเวลาในการ



ออกสินคามีความถูกตอง  รวดเร็ว  สามารถชวยลดตนทุน  และเพิ่มประสิทธิภาพดานการบริการได
มากขึ้น

                    ระบบ  EDI  คือการสงแบบฟอรมอิเล็คโทรนิกสท่ีใชเคร่ืองคอมพิวเตอรมาเปนตัวหลัก
ในการทํ างานโดยผานเครือขายดิจิตอลโทรคมนาคมซึ่งเคร่ืองคอมพิวเตอรจะทํ าหนาท่ีอานขอมูลหรือ
รับคํ าสั่งแลวก็ทํ างานตามท่ีต้ังโปรแกรมไว  ตัวอยางเชน  การปอนคํ าสั่งซื้อ – ขาย โดยการอานรหัส
(Barcode)  เพื่อการจัดการคลังสินคา  เปนตน  และขอมูลเหลานี้สามารถน ําไปใชประกอบการ
วิเคราะหและประมวลผลตอไปไดในอนาคต

                    ระบบ  EDI  มีประโยชนหลายดานเพราะชวยใหเกิดความแมนย ําดานขอมูลซึ่งท ําใหเกิด
การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสงสินคา  บริการและการผลิต  ซึ่งสงผลใหตนทุนและความเสี่ยงใน
การดํ าเนินธุรกิจลดลง  ในที่สุดเปนการชวยสรางความแตกตางแกผลิตภัณฑ  เพิ่มขีดความสามารถใน
การตอบรับแกลูกคาและเพิ่มขีดความสามารถในการเขาสูตลาดใหม

๓)! Software  โปรแกรมประเภท  CAD/CAM  ซึ่งชวยในการออกแบบ  หรือ  โปรแกรม
ดานวางแผนการผลิต  หรือท่ีเรียกกันวา  Resources  Planning  (MRP)  ทํ าใหเกิดปฏิวัติในการใช
Computer ในกระบวนการผลิตซ่ึงจะเอ้ืออํ านวยใหสามารถออกแบบและควบคุมการท ํางานของเคร่ือง
จักรผลิตใหมีความยืดหยุนได  กลาวคือสามารถปรับตัวในการผลิตสินคาหลายอยางไดในเวลาอันสั้น
ไมวาจะเปนช้ินสวนรถยนตหรืออุปกรณอิเล็คโทรนิกส  ระบบซอฟแวรลักษณะนี้เองที่จะกระตุนให
เกิดความสรางสรรคโปรแกรมประยกุตตาง ๆ  ส ําหรับอุตสาหกรรมหลาย ๆ  ประเภทในการออกแบบ
สินคาและปรับปรุงขบวนการผลิตเพื่อใชเปนประโยชนในการแขงขัน

๔)! Software   ระบบขอมูล  On-line  และการคาผานระบบเครือขายอีเล็คโทรนิกส
อยางเชน  Internet  ก็จะเกิดขึ้น  จะรวมขอมูลดานการตลาด  การศึกษา  ขาวสารดานอุตสาหกรรม
มากมายซึ่งอุตสาหกรรมไทยสามารถนํ ามาประยุกตใชเพื่อสรางความไดเปรียบเชิงการคาระหวาง
ประเทศ

๓.! อุตสาหกรรมไทยในยุคสารสนเทศ

อุตสาหกรรมเปาหมายหลัก
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที ่  ๗  รัฐไดวางแผนท่ีจะใหภาคอุตสาหกรรมมีการ

ขยายตัวรอยละ  ๙.๕  เพ่ือใหเศรษฐกิจสวนรวมขยายในอัตรารอยละ  ๘.๒  ตอป  ซึ่งหมายถึงวาจะ
ตองมีการวิวัฒนาการทางเศรษฐกิจโดยปรับภาคน ําจากอุตสาหกรรมการเกษตรและสิ่งทอ มาสูอุตสาห



กรรมหลักอ่ืนโดยเฉพาะอีเลค็โทรนิกสและคอมพิวเตอร  แผน  ๘  ซึ่งก ําลังอยูในระหวางด ําเนินงาน
คงหลีกหนีไมพนที่จะตองพยายามขยายฐานการผลิตอุตสาหกรรมสนับสนุน  เชน  ชิ้นสวนของผลิต
ภัณฑอีเล็คโทรนิกส  นั่นก็หมายความวาในอนาคตอันใกล  อุตสาหกรรมอีเลค็โทรนิกส  และ  IT  คง
จะกลายเปนอุตสาหกรรมหลักที่ส ําคัญตอเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหน่ึง

ในทํ านองเดียวกันเศรษฐกิจไทยจะพัฒนาเขาสูกิจกรรมในภาคบริการมากขึ้นโดยเฉพาะที่
เกี่ยวของกับการเปนศูนยกลางการเงินและการคาในภูมิภาค  ดังเห็นไดจากอัตราการเติบโตของบริษัท
เงินทุนและหลักทรัพยที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว  และการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมบริการงานในภาคอุตสาห
กรรมเอง  จะเห็นไดวาศักยภาพของการแขงขันในภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยนั้น  ไดเปลี่ยนไป
จากการเนนเฉพาะการผลิตเขาสูการสรางความไดเปรียบในการออกแบบ  การตลาดและการบริการ
หลังการขาย  ในอุตสาหกรรมบางชนิดมีการยายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นที่มีคาแรงตํ ่ากวาของเรา
เชน  เวียดนาม  ในขณะที่ฐานการออกแบบและการคายังคงอยูในประเทศไทย  ตัวอยางในปจจุบัน
คือ  เคร่ืองหนัง  และรองเทายาง  และแนนอนท่ี  IT  จะมีผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรมในทิศทางนี้
รวมถึงการสรางแนวทางธุรกิจใหมใหกับกิจกรรมการคาปลีก  (retail),  การแพทย,  การกฎหมาย  การ
บัญชี  ฯลฯ

อยางไรก็ตาม  ในสวนโอกาสที่จะเปนผูน ําในภูมิภาคนั้น  ตองยอมรับวาประเทศไทยมีการ
พัฒนาดานอีเล็คโทรนิกสและเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่ตํ ่ากวามาเลเซีย  และสิงคโปร  การแขง
ขันเพื่อชวงชิงความเปนผูนํ าใน   ASEAN  จึงเปนไปไดล ําบาก   เพราะประเทศเหลาน้ีไดพัฒนาตัวเอง
ไปสูสังคมยุค  IT   ไกลกวาประเทศเราแลว  ประเทศไทยจึงควรเนนการสรางความสัมพันธและการ
เชื่อมโยงอุตสาหกรรม  IT  และเครือขายเขากับประเทศ  ASEAN  เหลานั้นเพื่อผลประโยชนในการ
แขงขันกับกลุมประเทศอื่น  แมวาประเทศไทยจะไมมีโอกาสเปนผูนํ าใน  ASEAN  ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศแลวก็ตาม  แตดวยการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเน่ือง   ประสบการณในดานการอุต
สาหกรรม  เงินทุนและบุคลากรที่มีอยู  ซึ่งหากมีการวางแผนและระดมก ําลังอยางแทจริง  ประเทศ
ไทยยังมีโอกาสที่จะไลทันประเทศเหลานี ้  อยางนอยที่สุดประเทศไทยควรมีโอกาสเปนฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และเช่ือมโยงเครือขายของอินโดจีนเขาดวยกันใหได

๔! นโยบายท่ีควรเรงรัด
ในการพฒันา  IT  และการนํ าเอา  IT  เขาไปปรับปรุงการผลิต  การดํ าเนินงาน  และการ

บริหารในภาคอุตสาหกรรมน้ัน  รัฐและเอกชนตองชวยกันดํ าเนินการในสิ่งเหลานี้

๔.๑! การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบสื่อสาร



ระบบเครือขายระดับประเทศจะเปนโครงฐานสํ าคัญอยางยิ่งในการเขาสูยุคขาวสารที่ประชา
ชนทุกคนทั่วประเทศจะสามารถรับประโยชนได  รัฐจํ าเปนจะตองเปนผูนํ าทางในการกระจายระบบ
เครือขายไปสูทุกมุมของประเทศ  ซึ่งรวมถึงระบบโทรคมนาคมและกฎหมาย  การเปดตลาดใหมีการ
แขงขันอยางเสรี  เพื่อลดคาใชจายแกผูบริโภคในที่สุด

๔.๒! การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
การขาดแคลนบุคลากรดาน  IT  นั้นอยูในขั้นวิกฤต  และคาดการณวาจะประสบสภาพที่เลว

รายกวาปจจุบันกอนที่ปญหาจะคลี่คลายขึ้น  รัฐตองเรงหามาตรการท่ีเหมาะสมสํ าหรับสถาบันการ
ศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรใหมดาน  IT  ใหเพียงพอ  เพื่อหยุดยั้งสภาพคาตัวเฟอของบุคลากรดาน  IT
และตองหาทางรวมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการเสริมสรางความรูทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  ทุกวันนี้ความสามารถในการถายทอด  การอบรมทางไกลผานดาวเทียมก็มีพรอมอยู
แลว  การวิจัยประยุกต  (Applied  Research)  รวมกันระหวางรัฐกับเอกชนก็เปนอีกหนทางหนึ่งที่กลุม
ประเทศพัฒนาแลวท ํากันอยูอยางแพรหลาย

สํ าหรับบุคลากรในปจจุบันที่ทํ างานอยูแลวในสาขา  IT  ก็จํ าเปนท่ีจะตองไดรับการฝกอบรม
จากองคกรเพื่อใหเกิดความสามารถที่จะปรับตัวไดทันความตองการของลูกคาที่เปลี่ยนอยูเสมอ  การ
เรียนรูเกี่ยวกับงานจากประสบการณขององคกรหรือเพื่อนรวมงานจะเปนปจจัยสํ าคัญอีกอยางในการ
สรางศักยภาพทางดานการแกปญหาเฉพาะหนาไดดวยตนเอง  ท ําใหองคกรมีประสิทธิภาพสูงขึ้นไป
ดวยและองคกรที่ลงทุนสํ าหรับการอบรมเชนน้ีเทาน้ันจึงจะไดบุคลากรที่มีความสามารถและมีความ
พอใจในการท ํางานสูง  พรอมท่ีจะปรับตัวรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน

๔.๓! การกระตุนใหมีขอมูลดานการตลาดเพื่อสรางความไดเปรียบทางการคา
รัฐบาลควรตองวางแนวนโยบายกระตุนภาคเอกชนใหมีการสรรหาขอมูลดานการผลิตและการ

ตลาดของสินคาท่ีจะสงออก  เพ่ือการติดตามการเคล่ือนไหวของคูแขง  และติดตามการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในประเทศผูคา  ตัวอยางที ่ IT  จะชวยในเร่ืองน้ีไดคือ การสรรหาขอมูลการตลาดจาก  Internet
แตที่เหมาะสมนั้น  รัฐบาลควรลงมือจัดทํ าระบบเครือขายขอมูลการผลิตและการคาน้ีเอง  เพ่ือชวย
เหลืออุตสาหกรรมและผูสงออกของไทยใหพรอมส ําหรับการแขงขันท่ีจะทวีความรุนแรงข้ึน

๔.๔! การลงทุนรวม
การบุกตลาดตางชาต ิ  การพฒันาอุตสาหกรรม   IT  และการนํ า  IT  มาประยุกตปรับปรุงภาค

อุตสาหกรรมในระยะแรกนั้น  จํ าเปนตองมีการรวมมือกับบริษัทตางชาติท่ีมีเทคโนโลยีทางดานน้ีอยู
แลว  และถึงเวลาแลวที่รัฐบาลควรเสริมบทบาทในการสนับสนุนการลงทุนดานเทคโนโลยีและใชกล



ไกของรัฐ  เชน  ทูตการคา  เปนผูคัดเลือกและเช่ือมโยงเทคโนโลยีจากตางประเทศมาเพ่ือการพัฒนา
อุตสาหกรรมในประเทศไทย

๕.! บทสรุป

ภาคอุตสาหกรรมของไทยมีวงจรชีวิตที่เขาสูระบบการปรับตัวคร้ังใหญภายใตการแขงขันที่
รุนแรง การปฏิวัติเทคโนโลยีเขาสูยุคเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น อาจเปนโอกาสใหกบัอุตสาหกรรม
ไทยพอ ๆ  กับที่เปนโอกาสใหกับประเทศอื่น ๆ  การเปลี่ยนแปลงเหลานี้ตองอาศัยนโยบายที่ชัดเจน
และการสนองตอบตอเทคโนโลยีท่ีทันตอเวลาของภาคเอกชนเอง

หากจุดมุงหมายของประเทศไทยคือการรักษาศักยภาพในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรม
และใหภาคอุตสาหกรรมเปนภาคนํ าการพัฒนาประเทศตอไป  ผมคิดวา  ถึงเวลาแลวที่เราจ ําเปนตอง
หันไปพัฒนาการสนับสนุนการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศใหจริงจังมากข้ึนกวาน้ี  ทั้งใน
สองสวนคือ  การพฒันาอุตสาหกรรม  IT  ใหเปนแกนนํ าของภาคอุตสาหกรรมในอนาคตและการนํ า
เอาประโยชนจาก  IT  มาประยุกตใชในการปรับปรุงกระบวนการผลิต  การคาและการบริการ

 สุดทายนี้  ขอขอบคุณทานผูจัดและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  และหวังวาปอันเปนมงคลเนื่องใน
วาระครบรอบการครองราชย  ๕๐  ป  ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  จะเปนนิมิตหมายอันดีท่ีจะ
นํ าการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศไทยไปสูจุดมุงหมายและประสบความส ําเร็จ
ดังที่ทุกคนตองการ


	¤Ó¡ÅèÒÇ
	àÃ×èÍ§  ÍØµÊÒË¡ÃÃÁä·Âã¹ÂØ¤ÊÒÃÊ¹à·È
	â´Â Ï¾³Ï ÍÒ¹Ñ¹·ì »Ñ¹ÂÒÃªØ¹
	Í´Õµ¹ÒÂ¡ÃÑ˚Á¹µÃÕ
	ÇÑ¹·Õè  ó  ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹  òõóø
	
	³  ÈÙ¹Âì»ÃÐªØÁÊË»ÃÐªÒªÒµÔ  ¡ÃØ§à·¾Ï

	·èÒ¹¼ÙéÁÕà¡ÕÂÃµÔ·Õèà¤ÒÃ¾


