
ฟ��นเศรษฐกิจ-ปฏิรูปรัฐ



ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานชิย�
ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย



กับโอกาสของประเทศไทย



ครั้งหนึ่ง…เราเชื่อว�า
โลกเป�นศูนย�กลางจกัรวาล

จักรวาลของปโทเลมี

ดวงอาทิตย�

โลก



สู�การปฏิวัติวิทยาศาสตร� โลก

ดวงอาทิตย�

จักรวาลของโคเปอร�นิคัส



ข�อมูล
เป�ดความลับ

จักรวาล
ไทโค บราห�

เก็บข�อมูลตําแหน�ง
ดาวอย�างแม�นยํา

ตาราง รูดอล�ฟ



กฎของ
เคปเลอร�



ครั้งหนึ่ง…

เราคิดว�าอหิวาต�
ติดต�อทางอากาศ



ข�อมูลเป�ดที่มาของ

แผนที่คนเสียชีวิตจากอหิวาต�ในลอนดอน
ป�1854 ของ John Snow



Broadwick Street, Soho
ก็อกน้ําที่ 



ครั้งหนึ่ง…
เราคิดว�าทหารตายมาก

จากการสู�รบ
สงครามไครเมยี

(1853-1856)

ฟลอเรนซ� ไนติงเกล 
(1820-1910)



ของไนติงเกล
Rose Diagram



(มีนาคม 2016)

Alpha Go 
ชนะแชมป�โลก

หมากล�อม

Big Data 
หมากล�อม
ออนไลน�



(มกราคม 2011)

สารานุกรมวิกิพีเดีย
สําหรับคอมพิวเตอร�อ�าน

รวมข�อมูลกว�า 200 ล�านหน�า คลังคําถาม-คําตอบ
ท่ีผ�านมา

พจนานุกรมในรูป
ฐานข�อมูล

ฐานความรู�
เก่ียวกับโลกจริง

Big Data เกมโชว�



เลเซอร�เซ็นเซอร�
สแกน 360 องศา

เรดาร�วัด
ความเร็ว

รถคันหน�า
เซ็นเซอร�วัด

ทิศทางรถ

โปรเซสเซอร�
ควบคุมการขับ

เซ็นเซอร�นับ
จํานวนรอบหมุน
-บอกตําแหน�งรถ

ภาพทีร่ถมองเหน็

รถขับได�
ด�วยตนเอง

Big Data



เทคโนโลยีหลัก 4. Cloud Computing3. AI/Deep 
Learning

2. Big Data 1. Sensors 



ใดๆ ในโลกล�วน…
ข�อมูล

เงิน สินค�า สุขภาพ



เกิดประโยชน�ต�อเศรษฐกิจ
เมื่อข�อมูลเป�ด…

ข�อมูล GPS 

สร�างธุรกิจในสหรัฐ
5.6 หมื่นล�านเหรียญ/ป�

ธุรกิจเติบใหญ�
จากการใช�ข�อมูลรัฐ

ข�อมูล
อสังหาริมทรัพย�

ข�อมูล
จราจร

ข�อมูล
อากาศ



ตามคนหายจากแผ�นดินไหว
(เนปาล)

ตรวจคนได�เงินอุดหนุน
(เม็กซิโก)

ลดค�าจัดซื้อยา
(แอฟริกาใต�)

เกิดประโยชน�ต�อสังคม
เมื่อข�อมูลเป�ด…



สร�างความได�เปรียบ
ข�อมูล

Moneyball
ข�อมูลกบัเบสบอล

ป� 2002
ทีม Oakland Athletics 

ผลงานไม�ดี
และงบประมาณน�อย

Peter Brand
นักเศรษฐศาสตร�

ใช�ข�อมูลในการรีครูทผู�เล�น
ชนะรวด 20 ครั้ง

WWWWW
WWWWW
WWWWW
WWWWW

Boston Red Sox
เอาวิธีนี้ไปใช�

และชนะ 2004
World Series



ทีมฟุตบอล Midtjylland
ผลงานไม�ดี และเกือบล�มละลาย

Moneyball
ข�อมูลกบัฟุตบอล

สร�างความได�เปรียบ
ข�อมูล

ได�แชมป�
ซุปเปอร�ลีก

ครั้งแรกป� 2015

ใช�สถิติคัดตัวผู�เล�น
วางแผนการเล�น
และเล�นลูกต้ังเตะ

เปลี่ยนเจ�าของ
ในป� 2014

Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5

ครึ่งหนึ่งของประตู
มาจากลูกต้ังเตะ



จากวันนั้น… ค�นพบดาวเคราะห�
นอกสุริยจักรวาล กว�า 
3,500 ดวง

สู�วันนี้



จากวันนั้น… 

ใช�กล�องตดิตามขปีนาวธุ 
ติดตามการเคล่ือนไหวของผู�เล�น 

Heat map 
กําหนดกลยุทธ�การแข�งขัน

สู�วันนี้



สมเด็จพระมหาสมณเจ�า
กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ�

(พ.ศ. 2352-2435)

จากวันนั้น… 

ข�อมูลผลการตรวจ
อากาศรายนาที

ด�วยระบบอตัโนมตั ิ
ป� 2013 ภาพถ�ายดาวเทียมจากเว็บไซต�กรมอุตุนิยมวิทยา

ขายข�อมูลกระดาษ - แผ�นแม�เหลก็

ข�อมูลแบบเป�ดฟรี

สู�วันนี้
ข�อมูลนํา้ฝน

รวมรายชัว่โมง
ป� 2014



ท่ีมา: คุณสมศักย� ภูรีศรีศักด์ิ

แผนที่
การจารกิแสวงบญุ

จากคมัภีร�ล�านนา

จากวันนั้น… 
สู�วันนี้



ข�อมูล เศรษฐกิจใหม�เทคโนโลยีธุรกิจ

ข�อมูล
สร�างเศรษฐกิจใหม�

ท่ีมา: ปรับปรุงจาก METI

เทคโนโลยี
แพลตฟอร�ม

เทคโนโลยีเกษตร ข�อมูลเซ็นเซอร� เกษตรแม�นยํา

เทคโนโลยีบริหาร
พลังงาน ข�อมูลการใช�ไฟฟ�า ระบบพลังงานอัจฉริยะ

เทคโนโลยีการเงิน ข�อมูลธุรกรรม ฟ�นเทค

เทคโนโลยีการผลิต ข�อมูลเซ็นเซอร� อุตสาหกรรม 4.0



ท่ีมา: METI

วงจร
ข�อมูล

1. เก็บข�อมูล

2. จัดเก็บ

3. แปลงให�ใช�ได�

4. วิเคราะห�

5. ปรับระบบ เจ�าแห�งข�อมูลเสมือน

แผนท่ี 3 มิติ

ตัวอย�างข�อมูลจริง 

ข�อมูลเซ็นเซอร�
ข�อมูลธุรกรรม

ข�อมูลสุขภาพ

ข�อมูลการเงิน



ไทยอยู�ตรงไหนในโลก
Data 4.0 

Data 1.0
ข�อมูลรายงาน

ส�วนใหญ�ไม�เป�น open data

Data 2.0
ข�อมูลสํารวจ

มีไม�มาก เสียค�าใช�

Data 3.0
ข�อมูลเสมือนขนาดใหญ�

เอกชนเกบ็เอง  รัฐไม�ช�วย

Data 4.0
ข�อมูลจริงขนาดใหญ�

แทบยังไม�มใีครเกบ็



ความท�าทาย
ไทยใช�ข�อมลูน�อยมาก

และมปี�ญหา
ข�อมูลกาํหนด

ความสามารถการแข�งขนั 
ต�างประเทศใช�ข�อมลูมาก

เกิดป�ญหา

ความเป�นส�วนตัว และความปลอดภัยข�อมูล
การใช�ข�อมูลในทางที่ผิด และการเลือกปฏิบัติ 

ขาดความเข�าใจ หรือหวงข�อมูล
นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับข�อมูลล�าสมัย
ขาดกําลังคนด�านข�อมูล 

ด�านข�อมูลของไทย



การปฏิวัติข�อมูล
กับโอกาสของไทย

ลดความเหลื่อมล้ําสร�างการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ

กําหนดนโยบายที่ดียกระดับคุณภาพชีวิต
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