รายงานทีดีอาร์ ไอ
สรุปและเรียบเรียง
กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์
บรรณาธิการบริหาร
จิรากร ยิ่งไพบูลย์วงศ์
กองบรรณาธิการ
วัฒนา กาญจนานิจ
ออกแบบ
wrongdesign

สถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศไทย
(ทีดอี าร์ไอ) ได้เผยแพร่ “รายงานทีดอี าร์ไอ”
(ชื่อเดิมว่า “สมุดปกขาวทีดีอาร์ ไอ”) มา
ตั้ ง แต่ เ ดื อ นสิ ง หาคม 2536 โดยคั ด สรร
กลั่นกรองงานวิจัยต่างๆ มาน�าเสนออย่าง
เรียบง่ายเพื่อจุดประกายให้เกิดการวิพากษ์
วิจารณ์
“รายงานทีดอี าร์ไอ” มีโอกาสรับใช้สงั คม
ไทยมาตลอด ทั้งเป็นรายสะดวก และปรับมา
เป็นรายเดือนในระยะต่อมา อย่างไรก็ตาม
ตั้งแต่ฉบับที่ 118 เป็นต้นไป “รายงานทีดี
อาร์ ไ อ” จะมาพบผู ้ อ ่ า นเป็ น รายสะดวก
พร้อมทั้งยังคงน�าเสนอเรื่องราวต่างๆ อย่าง
เรียบง่ายแบบเป็นมิตรต่อความสนใจใคร่รู้
ของผู้อ่านทั่วไปเช่นเดิม
ที่มา: การสัมมนาวิชาการประจ�าปี 2560
ของสถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย
เมื่ อ วั น ที่ 13 มี น าคม พ.ศ. 2560 ณ
ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชั้น
22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอก
คอนเวนชั น เซ็ น เตอร์ เซ็ น ทรั ล เวิ ล ด์
กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถชมคลิป
การน�าเสนอได้ที่ www.tdri.or.th

ฉบับที่ 126
มีนาคม 2560

ฟื้นเศรษฐกิจ-ปฏิรูปรัฐ
ด้วยการปฏิวัติข้อมูล

ผู้สรุป:
การปฏิวัติข้อมูลกับโอกาสของประเทศไทย
ผู้สรุป: กิตติพัฒน์ บัวอุบล และ มานา วิตยากร
ข้อมูลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ผู้สรุป: วรรณภา คุณากรวงศ์ และ พสิษฐ์ พัจนา
ข้อมูลเพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรม
ผู้สรุป: ชยธร เติมอริยบุตร กันตภณ อมรรัตน์
และ ชาคร เลิศนิทัศน์
ข้อมูลเพื่อสร้างนโยบายที่ดี และนโยบายเพื่อสร้าง
ข้อมูลที่ดี
ผู้สรุป: ศศิพงศ์ สุมา จิรวัฒน์ สุริยะโชติชยางกูล
และ ณัชพล ประดิษฐเพชรา
การอภิปรายเรื่อง วาระแห่งชาติด้านข้อมูลของ
ประเทศไทย: ใครต้องท�าอะไร?
ผู้สรุป: ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์ สุนทร ตันมันทอง
และ อุไรรัตน์ จันทรศิริ
4

การปฏิวัติข้อมูล (data revolution) ทั้งที่เกิดจาก
การปฏิวัติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT
revolution) ที่ท�าให้เกิดข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) และ
การปฏิวัติการบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะ
ข้อมูลแบบเปิดของภาครัฐ (open government data)
น�ามาซึ่งโอกาสในการพัฒนาประเทศที่หลากหลาย อาทิ
โอกาสในการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจาก
การเพิ่มผลิตภาพของสาขาต่างๆ ทั้งภาคเกษตรกรรม
อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ โอกาสในการลดความ
เหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจจากการเพิ่มการกระจายรายได้
ลดการคอร์รัปชันและเพิ่มความโปร่งใส ท�าให้รัฐสามารถ
ช่วยเหลือคนจนได้ตรงเป้าหมายมากขึ้น โอกาสในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนโอกาสใน
การก�าหนดนโยบายที่ดี ซึ่งอยู่บนฐานของข้อมูลแทน
การคาดเดา
อย่างไรก็ตาม โอกาสเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นโดย
อั ต โนมั ติ แต่ ต ้ อ งอาศั ย นโยบายที่ เ หมาะสมของภาค
รัฐ โดยเฉพาะนโยบายด้านข้อมูลที่เหมาะสม มีสมดุล
ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลกับการรักษาความเป็นส่วนตัว
(privacy) และการรักษาความมั่นคง (security) ของ
ประเทศ นอกจากนี้ โอกาสที่จะเกิดขึ้นยังขึ้นอยู่กับความ
พร้อมของภาคธุรกิจและประชาชนโดยทั่วไป
สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทยได้จดั การ
สัมมนาวิชาการประจ�าปี 2560 เรือ่ ง “ฟืน้ เศรษฐกิจ-ปฏิรปู
รัฐ ด้วยปฏิวัติข้อมูล” เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ณ ห้อง
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชัน้ 22 โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ แ ละบางกอกคอนเวนชั น เซ็ น เตอร์ เซ็ น ทรั ล
เวิลด์ เพื่อน�าเสนอแนวคิด ตัวอย่างและข้อเสนอแนะทาง
นโยบายทีจ่ ะมีผลกระทบต่อการปฏิวตั ขิ อ้ มูลในบริบทของ
ประเทศไทย รายงานทีดอี าร์ไอฉบับนีส้ รุปสาระส�าคัญจาก
การสัมมนาใน 5 หัวข้อ ดังนี้
รายงานทีดีอาร์ ไอ

การปฏิวัติข้อมูล
กับโอกาสของประเทศไทย

โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
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ในอดี ต เราเคยเชื่ อ ว่ า โลกเป็ น ศู น ย์ ก ลางของ
จักรวาลจนกระทั่งมีการเก็บข้อมูลการโคจรของดวงดาว
เพื่อพิสูจน์ความเชื่อดังกล่าวจนน�าไปสู่การปฏิวัติทาง
วิทยาศาสตร์ ครัง้ หนึง่ เราเคยเชือ่ ว่าอหิวาตกโรคสามารถ
ติดต่อกันผ่านทางอากาศจนกระทัง่ มีการเก็บข้อมูลผูเ้ สีย
ชีวิตจนค้นพบแหล่งที่มาของโรคและน�าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาทางสาธารณสุข และเรายังเคยเชื่อว่าการเสีย
ชีวิตของทหารในสงครามเกิดขึ้นในสนามรบจนกระทั่งมี
การเก็บข้อมูลทหารที่เสียชีวิตและค้นพบว่าการเสียชีวิต
ของทหารเกิดขึ้นในโรงพยาบาลจึงน�าไปสู่การปฏิวัติสุข
อนามัยในโรงพยาบาล
เมือ่ ไม่นานมานี้ เราได้เห็นคอมพิวเตอร์ทสี่ ามารถ
เล่นหมากล้อม (โกะ) ชนะคนได้ คอมพิวเตอร์ที่สามารถ
ตอบค�าถามในเกมโชว์และชนะคนได้ หรือรถที่สามารถ
วิ่งได้ด้วยตัวเอง ความสามารถของคอมพิวเตอร์เหล่านี้
เกิดจากเทคโนโลยีหลัก 4 ประเภทได้แก่ sensors ที่ทา�
หน้าที่เก็บข้อมูลจากโลกความเป็นจริง แล้วน�ามาจัดเก็บ
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ในคลังข้อมูลกลายเป็น Big Data เพือ่ น�ามาวิเคราะห์ผา่ น
โปรแกรม AI/Deep Learning แล้วน�าความรู้ที่ได้เก็บใน
cloud computing เพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ในภายหลัง
สิ่งต่างๆ ในโลกล้วนเป็นข้อมูล การเปิดข้อมูล
จะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านเศรษฐกิจ
เช่ น ข้ อ มู ล GPS สามารถสร้ า งธุ ร กิ จ และบริ ก ารใน
สหรัฐอเมริกากว่า 5.6 หมื่นล้านเหรียญฯ ด้านสังคม เช่น
การติดตามข้อมูลบุคคล การติดตามสวัสดิการและการใช้
จ่ายของรัฐ และด้านความสามารถในการแข่งขัน เช่น การ
ใช้ข้อมูลเพื่อคัดเลือกผู้เล่นตามความถนัด
เราก�าลังก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจสารสนเทศ ซึ่งหาก
เราน�าเทคโนโลยีมารวมกับข้อมูลที่มีอยู่ ก็จะก่อให้เกิด
เศรษฐกิจใหม่ เช่น
- เทคโนโลยีการผลิต ร่วมกับ ข้อมูล sensors จะ
ท�าให้เกิดอุตสาหกรรม 4.0
- เทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ ข้อมูล sensors
จะท�าให้เกิดเกษตรแม่นย�า (precision farming)
- เทคโนโลยีการเงิน ร่วมกับ ข้อมูลธุรกรรม จะ
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ท�าให้เกิดฟินเทค (FinTech)
- เทคโนโลยีบริหารพลังงาน ร่วมกับ ข้อมูลการ
ใช้ไฟฟ้า จะท�าให้เกิดระบบบริหารพลังงานอัจฉริยะ
ส�าหรับประเทศไทย แม้จะมีการเก็บข้อมูลภูมิ
อากาศและภาพถ่ายดาวเทียม แต่การเผยแพร่ยังอยู่ใน
รูปแบบเอกสารที่ล้าสมัย แม้ว่าจะมีการเผยแพร่ข้อมูล
บางชนิดออนไลน์แต่ขอ้ มูลทีเ่ ผยแพร่ยงั มีความล่าช้าและ
ไม่ทนั สมัย อีกทัง้ ข้อมูลบางอย่างยังคลาดเคลือ่ นกับความ
เป็นจริง เช่น เอกสารโฉนดที่ดินที่คลาดเคลื่อนไปจาก
ข้อมูลแผนที่ภูมิศาสตร์ (GIS) ท�าให้เกิดปัญหาอ้างสิทธิ
ทับซ้อน ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าประเทศไทยยังไม่ก้าวหน้า
เท่าที่ควร
การจัดเก็บข้อมูลส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นเพียง
ข้อมูลเสมือน ในยุคต่อไปจะเป็นการใช้ข้อมูลจริงและมี
ขนาดใหญ่ ซึ่งมีค่ามากมายมหาศาล จึงเป็นที่มาของ
แนวคิด Data 4.0 โดยที่ Data 1.0 คือ ข้อมูลรายงาน ซึ่ง
ไทยมีขอ้ มูลประเภทนีแ้ ต่ไม่คอ่ ยมีความน่าเชือ่ ถือและไม่
ค่อยเปิดเผย Data 2.0 คือ ข้อมูลจากการส�ารวจ ซึง่ ไทยมี
ข้อมูลส่วนนีอ้ ยูบ่ า้ งแต่ไม่มากและมีคา่ ใช้จา่ ยสูง Data 3.0
คือ ข้อมูลเสมือนขนาดใหญ่ ซึ่งเอกชนไทยเริ่มเก็บข้อมูล
อยู่บ้างแต่รัฐยังไม่มีกลไกช่วยเหลือที่ชัดเจน และ Data
4.0 คือ ข้อมูลจริงขนาดใหญ่ ซึง่ ไทยมีการจัดเก็บน้อยมาก
ประเทศไทยยังมีความท้าทายอีกหลายเรือ่ ง เช่น
การใช้ข้อมูลน้อยเกินไป การขาดความเข้าใจในการใช้
ข้อมูล การไม่เปิดเผยข้อมูล นโยบายและกฎหมายที่
เกีย่ วข้องยังล้าสมัย และการขาดก�าลังคนด้านข้อมูล ทัง้ นี้
การปฏิวัติข้อมูลจะสร้างโอกาสให้กับประเทศไทย เพื่อ
การสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ การลดความเหลือ่ มล�า้
การยกระดับคุณภาพชีวิต และการก�าหนดนโยบายที่ดี

รายงานทีดีอาร์ ไอ

สิ่งต่างๆ ในโลกล้วนเป็นข้อมูล การเปิดข้อมูล
จะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ อาทิ
ด้านเศรษฐกิจ เช่น ข้อมูล GPS สามารถ
สร้างธุรกิจและบริการในสหรัฐอเมริกากว่า
5.6 หมื่นล้านเหรียญฯ ด้านสังคม เช่น
การติดตามข้อมูลบุคคล การติดตาม
สวัสดิการและการใช้จ่ายของรัฐ
และด้านความสามารถในการแข่งขัน
เช่น การใช้ข้อมูลเพื่อคัดเลือก
ผู้เล่นตามความถนัด
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ข้อมูลเพื่อ
สร้างเศรษฐกิจสารสนเทศ

โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
และ ดร. เสาวรัจ รัตนค�าฟู
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ในยุคเศรษฐกิจสารสนเทศ ข้อมูลเป็นปัจจัยการ
ผลิตใหม่ซงึ่ มีความส�าคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจ นอกจาก
เป็นปัจจัยการผลิตในตัวเองแล้ว ข้อมูลยังช่วยเพิ่มผลิต
ภาพของปัจจัยการผลิตอื่น เช่น ที่ดิน แรงงาน เงินทุน
และช่วยสร้างความรูอ้ ย่างทวีคณ
ู ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลจึงเป็น
ฐานความมั่งคั่งของเศรษฐกิจใหม่ ดังจะเห็นได้จากการ
ที่ในปัจจุบันมีบริษัทสตาร์ทอัพที่มีมูลค่าตลาดสูงกว่า 1
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือทีเ่ รียกกันว่า “ยูนคิ อร์น” อย่าง
น้อย 183 บริษทั ทัว่ โลก โดยเกือบทัง้ หมดล้วนเป็นธุรกิจที่
ใช้ขอ้ มูลอย่างเข้มข้น หรือเกีย่ วข้องกับการบริหารจัดการ
ข้อมูล เช่น อูเบอร์ (Uber) แอร์บีเอ็นบี (Airbnb) สแนป
แชท (Snapchat) และดรอปบ็อกซ์ (Dropbox)
ข้อมูลสามารถช่วยสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจ
สารสนเทศได้ในหลายแนวทาง ในต่างประเทศ มีการน�า
ข้อมูลมาใช้เพื่อก�าหนดกลยุทธ์ราคา และสร้างโมเดล
ใหม่ทางธุรกิจ ตัวอย่างของการใช้ข้อมูลในการก�าหนด
กลยุทธ์ราคาพบในอุตสาหกรรมประกันภัย ที่ผ่านมา

รายงานทีดีอาร์ ไอ

ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลจึงเป็นฐานความมั่งคั่งของ
เศรษฐกิจใหม่ ดังจะเห็นได้จากการที่ในปัจจุบัน
มีบริษัทสตาร์ทอัพที่มีมูลค่าตลาดสูงกว่า
1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือที่เรียกกันว่า
“ยูนิคอร์น” อย่างน้อย 183 บริษัททั่วโลก
โดยเกือบทั้งหมดล้วนเป็นธุรกิจที่ใช้ข้อมูลอย่าง
เข้มข้น หรือเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ข้อมูล เช่น อูเบอร์ (Uber)
แอร์บีเอ็นบี (Airbnb) สแนปแชท (Snapchat)
และดรอปบ็อกซ์ (Dropbox)

ฉบับที่ 126 มีนาคม 2560
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บริษทั ประกันรถยนต์มกั ก�าหนดเบีย้ ประกันตามลักษณะ
ของผู้ท�าประกัน เช่น เพศ และอายุ ซึ่งไม่สะท้อนความ
เสี่ยงจริง แต่ในปัจจุบัน บริษัทประกันรถยนต์เริ่มก�าหนด
เบี้ยประกันรถยนต์ตามพฤติกรรมจริงของคนขับรถยนต์
โดยติดตั้ง GPS ในรถยนต์เพื่อติดตามพฤติกรรมของ
คนขับ ซึ่ ง ท� า ให้ คนที่ขับรถดีมีเบี้ยประกันถูกกว่ าคน
ขับที่มีพฤติกรรมอันตรายกว่า ส่วนตัวอย่างของข้อมูล
ช่วยสร้างโมเดลใหม่ทางธุรกิจคือ บริการการเงินที่เรียก
ว่า “ฟินเทค” ในอดีต การโอนเงินระหว่างประเทศผ่าน
ธนาคารพาณิชย์มคี า่ ใช้จา่ ยสูง ทัง้ ค่าธรรมเนียมและอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แต่บริษัทฟินเทคใหม่ๆ
จ�านวนมาก เช่น ทรานซเฟอไวส์ (TransferWise) ให้
บริการโอนเงินระหว่างประเทศด้วยต้นทุนทีต่ า�่ กว่า เพราะ
สามารถน�าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ โดยจับคู่ผู้ต้องการโอน
เงินในทิศตรงกันข้ามเข้าด้วยกัน ท�าให้ลดค่าธรรมเนียม
และส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนลงได้กว่าร้อยละ 90
ในประเทศไทย ธุรกิจหลายแห่งเริ่มน�าข้อมูล
มาใช้เพื่อเพิ่มผลิตภาพบ้างแล้ว ตัวอย่างการใช้ข้อมูลที่
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ท�าได้ง่ายและเกิดประโยชน์ทันที เช่น การใช้ข้อมูลเพื่อ
ลดการใช้พลังงาน บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ ใช้ข้อมูลใน
การลดพลังงานในธุรกิจโคลด์เชน (cold chain) โดยปรับ
โปรแกรมเครื่องท�าความเย็นตามอุณหภูมิภายนอกให้
เหมาะสม ซึ่งท�าให้สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ถึงร้อยละ 17
หรือประมาณ 200,000 บาทต่อเดือน โดยไม่ต้องลงทุน
ใดๆ เพิ่มเติมเลย
ในภาคเกษตรของไทย เริ่ ม มี ตั ว อย่ า งการใช้
ข้อมูลเพือ่ เพิม่ ผลิตภาพ เช่น ไร่ออ้ ยของบริษทั มิตรผล ที่
ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ น�าข้อมูลมาช่วยเพิ่มผลผลิต โดย
เริม่ จากการจัดรูปทีด่ นิ แปลงใหญ่เพือ่ ให้เหมาะกับการใช้
เครื่องจักร เช่น รถแทรกเตอร์ และรถตัดอ้อย และปลูก
อ้อยเป็นแนว 1.85 เมตร จากนั้นควบคุมเครื่องจักรด้วย
GPS และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผลให้เครื่องจักรไม่
วิ่งทับตออ้อย ไม่ทา� ให้เกิดดินดานในส่วนที่ปลูกอ้อย ลด
การไถพรวนที่ไม่จ�าเป็น ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มผลผลิต
และท�าให้สามารถปลูกและเก็บเกีย่ วอ้อยได้ทนั เวลา รวม
ทั้งบริหารโลจิสติกส์ได้ดีขึ้น โดยลดเวลาในการขนส่ง ซึ่ง
ช่วยเพิ่มปริมาณน�้าตาลในอ้อย
นอกจากนี้ มิตรผลยังน�าข้อมูลมาช่วยประมาณ
การผลผลิตล่วงหน้า โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและแผนที่
ภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อวัดพื้นที่ปลูก จากนั้น คนท�างานใน
ไร่อ้อยจะระบุพิกัดแปลงอ้อยด้วยแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์
มือถือซึ่งติด GPS และเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น พันธุ์อ้อยที่
ปลูก ระยะเวลาที่ปลูกและใส่ปุ๋ย ตลอดจนติดตามข้อมูล
การเจริญเติบโตของอ้อยโดยใช้โดรน (drone) เก็บข้อมูล
สภาพอากาศในแต่ละจุด และน�าข้อมูลทั้งหมดมาใช้ใน
การพยากรณ์ผลผลิตด้วยแบบจ�าลอง ซึ่งท�าให้สามารถ
ประมาณการผลผลิตล่วงหน้าได้แม่นย�า จึงช่วยให้บริษทั
สามารถท�าสัญญาขายน�้าตาลในตลาดล่วงหน้าได้อย่าง
ถูกต้อง
รายงานทีดีอาร์ ไอ

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทยก็เริ่มมีการใช้
ข้อมูลในการเพิม่ ผลิตภาพ เช่น ในอุตสาหกรรมการพิมพ์
บริษัทศิริวัฒนาอินเตอร์พรินท์ สามารถแก้ไขปัญหาการ
บริหารจัดการในโรงพิมพ์ จากการที่ฝ่ายต่างๆ ท�างาน
ไม่สอดคล้องกัน การใช้เครื่องพิมพ์ไม่เหมาะสมกับงาน
และการมีต้นทุนบริหารวัตถุดิบที่สูง โดยพัฒนาระบบ
ข้อมูลการรับงานและข้อมูลสถานะเครื่องพิมพ์ ตลอดจน
ติด RFID เพื่อบริหารสินค้าคงคลัง และตั้ง “วอร์รูม” เพื่อ
ควบคุมการผลิตทั้งหมดในโรงพิมพ์
ภาคบริการเป็นภาคการผลิตทีม่ กี ารใช้ขอ้ มูลเพือ่
เพิม่ ผลผลิตมากทีส่ ดุ เช่น บริษทั ออลไทยแท็กซีใ่ ช้ขอ้ มูล
เพื่อแก้ปัญหาของแท็กซี่และผู้โดยสาร โดยลดเวลาที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ ประหยัดน�้ามัน ลดอุบัติเหตุ และเพิ่ม
คุณภาพบริการ ตัวอย่างเช่น บริษัทฯ ใช้ข้อมูลต�าแหน่ง
ของรถแท็กซี่ในการจับคู่รถแท็กซี่ที่อยู่ใกล้กันท�าให้ลด
เวลาเปลี่ยนกะ บอกเส้นทางและจุดที่มีผู้โดยสารมากให้
แก่คนขับรถ ท�าให้ลดเวลาวิ่งรถเปล่า นอกจากนี้ ในการ
แก้ปัญหาคุณภาพบริการแก่ผู้โดยสาร บริษัทฯ ใช้ระบบ
GPS ติดตามและควบคุมพฤติกรรมคนขับรถ ซึ่งท�าให้
ผู้โดยสารรู้สึกปลอดภัย และสามารถแก้ไขปัญหาการ
ปฏิเสธรับผู้โดยสารและการโกงค่าโดยสารได้
ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บริษทั บิลค์ใช้ขอ้ มูลเพือ่
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท�าธุรกิจ โดยท�าโปรแกรม
ที่ช่วยท�าบัญชีรายรับและต้นทุนให้แก่บริษัทรับเหมา
ก่อสร้างโดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย ท�าให้บริษทั รับเหมาก่อสร้าง
ลดเวลาในการท�าโครงการ และช่วยให้รู้ต้นทุนได้อย่าง
รวดเร็ว ท�าให้สามารถลดต้นทุนค่าบริหาร ต้นทุนในการ
เก็บงาน และมีกา� ไรเพิ่มขึ้น
กรณีศึกษาต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็น
ว่า ข้อมูลสามารถช่วยเพิ่มผลิตภาพได้ทั้งในภาคเกษตร
อุตสาหกรรมการผลิต และบริการ โดยผลิตภาพที่เพิ่ม
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ขึ้นเป็นผลจากการมีผลผลิตและรายได้ที่เพิ่มขึ้น ในขณะ
ทีใ่ ช้ปจั จัยการผลิตอืน่ เพิม่ ขึน้ ในสัดส่วนทีต่ า�่ กว่า หรือลด
ลงในบางกรณี กล่าวคือ
· กรณี ข องบริ ษั ท มิ ต รผล เฉพาะการใช้ ข ้ อ มู ล
(ไม่นับรวมการเพิ่มการใช้น้�าในไร่อ้อย) ท�าให้
ผลิตภาพโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 34 ซึ่งเป็นผล
จากการเพิ่มขึ้นของผลผลิตร้อยละ 43 การใช้
เครือ่ งจักรเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12 และวัตถุดบิ เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 10 ในขณะทีก่ ารใช้แรงงานลดลงร้อยละ 7
· กรณีของบริษัทศิริวัฒนาอินเตอร์พรินท์ ข้อมูล
ช่วยเพิ่มผลิตภาพร้อยละ 6 ซึ่งเป็นผลจากการ
ที่ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 82 ในขณะที่การใช้
แรงงาน ทุน และวัตถุดิบเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 ร้อย
ละ 75 และร้อยละ 81 ตามล�าดับ
· กรณีของบริษัทออลไทยแท็กซี่ ข้อมูลช่วยเพิ่ม
ผลิตภาพร้อยละ 18 ซึง่ เป็นผลจากการทีผ่ ลผลิต
ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 การใช้ทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 23
ในขณะที่การใช้วัตถุดิบลดลงร้อยละ 15
· กรณีของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ข้อมูลช่วยเพิ่ม
ผลิตภาพร้อยละ 26 ซึง่ เป็นผลจากการทีผ่ ลผลิต
เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 ในขณะที่การใช้แรงงานลดลง
ร้อยละ 2 และการใช้วัตถุดิบลดลงร้อยละ 3
จากข้อมูลดังกล่าว หากประเทศไทยน�าข้อมูล
มาใช้ในภาคเกษตร อุตสาหกรรมการผลิต และบริการ
ทั้งหมด โดยท�าให้ผลิตภาพเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 20 ของ
กรณีศกึ ษาทีก่ ล่าวมาข้างต้น กล่าวคือ ผลิตภาพของภาค
เกษตรเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.8 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพิม่
ขึ้นร้อยละ 1.2 และภาคบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 ผลการ
ประมาณการโดยแบบจ�าลองดุลยภาพทัว่ ไป (CGE model) พบว่า ผลผลิตมวลรวมในประเทศของไทยจะขยายตัว
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ร้อยละ 0.82 หรือมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 81,000 ล้านบาท
การพัฒนาเศรษฐกิจสารสนเทศจ�าเป็นต้องอาศัย
ก�าลังคนด้านข้อมูล จากการส�ารวจของส�านักงานสถิติ
แห่งชาติ พบว่า ตลาดแรงงานไทยมีกา� ลังคนที่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูล 81,573 คน โดยจ�าแนกเป็นคณิตศาสตร์/
สถิติ 11,434 คน การพัฒนาซอฟต์แวร์ 46,941 คน
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 23,198 คน ในปี
2559 และเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 7,300 คนต่อปีในช่วง
5 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่จ�านวนผู้จบการศึกษาใหม่ด้าน
ข้อมูลมีประมาณ 23,000 คนต่อปี จะเห็นได้ว่า ก�าลังคน
ด้านข้อมูลในตลาดแรงงานของไทยเพิ่มขึ้นช้ากว่าผู้จบ
การศึกษามากถึง 3 เท่า ซึ่งชี้ว่าทักษะของผู้สา� เร็จการ
ศึกษาน่าจะไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือ
มีปัญหาคุณภาพ
โดยสรุป แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่
สามารถท�าได้และเห็นผลอย่างรวดเร็วคือ การเพิ่มผลิต
ภาพด้วยข้อมูล โดยข้อมูลจะช่วยท�าให้เกิดการผลิตแบบ
ลีนทีล่ ดความสูญเปล่า และสร้างโมเดลใหม่ทางธุรกิจ ทัง้ นี้
จะเห็นได้วา่ ในเกือบทุกกรณีศกึ ษาข้างต้น ข้อมูลทีใ่ ช้เป็น
ข้อมูลที่มีอยู่ในองค์กรต่างๆ อยู่แล้ว หากน�ามาบริหาร
จัดการให้ดีและเป็นระบบ ก็จะท�าให้ช่วยเพิ่มผลิตภาพ
ได้ นอกจากนี้ ธุรกิจใหญ่ควรช่วยธุรกิจเล็กในซัพพลาย
เชนในการน�าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ ดังตัวอย่างของบริษทั
มิตรผลทีช่ ว่ ยชาวไร่นา� ข้อมูลมาใช้เพิม่ ผลิตภาพในไร่ออ้ ย
ภาครัฐมีบทบาทอย่างมากในการส่งเสริมให้เกิด
การน�าข้อมูลมาใช้เพื่อสร้างเศรษฐกิจสารสนเทศ โดย
รณรงค์สร้างความตืน่ ตัวของภาคเอกชนให้เห็นประโยชน์
ของการน�าข้อมูลมาใช้ ให้เงินอุดหนุนช่วย SMEs และ
เกษตรกรรายเล็กพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อใช้ในกิจการ
ของตน รวมทั้งเก็บและเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและทัน
สมัย รัฐยังควรเลิกหารายได้จากข้อมูล โดยเปิดข้อมูล
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ในเกือบทุกกรณีศึกษาข้างต้น
ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลที่มีอยู่ใน
องค์กรต่างๆ อยู่แล้ว หากน�ามา
บริหารจัดการให้ดีและเป็นระบบ
ก็จะท�าให้ช่วยเพิ่มผลิตภาพได้
นอกจากนี้ ธุรกิจใหญ่ควรช่วย
ธุรกิจเล็กในซัพพลายเชน
ในการน�าข้อมูลมาใช้ประโยชน์
ดังตัวอย่างของบริษัทมิตรผล
ที่ช่วยชาวไร่น�าข้อมูลมาใช้เพิ่ม
ผลิตภาพในไร่อ้อย
อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้โปรแกรมประมวลผลได้โดย
ไม่คิดค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจ
ข้อมูลสภาพอากาศ ตารางเวลาการขนส่ง ข้อมูลเกีย่ วกับ
ที่ดิน และราคาพืชผล
นอกจากนี้ ประเทศไทยควรเร่ ง เพิ่ มก�า ลั ง คน
ด้านข้อมูล โดยมหาวิทยาลัยต่างๆ ควรจัดหลักสูตรให้
ตรงความต้องการของตลาด และจัดการศึกษาวิทยาการ
ด้านข้อมูลแบบทวิภาคีโดยร่วมมือกับภาคธุรกิจเพื่อให้
นักศึกษาได้เรียนรูจ้ ากปัญหาจริง ตลอดจนสนับสนุนภาค
ธุรกิจในการผลิตก�าลังคนด้านข้อมูลโดยสมทบทุนการ
ศึกษาให้ภาคธุรกิจ ในระยะสัน้ รัฐยังควรเปิดรับแรงงานมี
ทักษะด้านข้อมูลจากต่างประเทศ เพือ่ ให้มกี า� ลังคนเพียง
พอต่อความต้องการของระบบเศรษฐกิจ
รายงานทีดีอาร์ ไอ

ข้อมูลเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต

โดย ดร. วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์
และ ดร. วิชสิณี วิบุลผลประเสริฐ ทีดีอาร์ไอ
แขกรับเชิญ รศ. ดร. เอกชัย สุมาลี หัวหน้าทีม
พัฒนาระบบแท็กซี่อัจฉริยะ “ออลไทยแท็กซี่”

ฉบับที่ 126 มีนาคม 2560

การด�าเนินชีวิตของเราทุกคนต้องเกี่ยวข้องกับ
บริการสาธารณะ “ตั้งแต่ครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน”
แต่บริการสาธารณะหลายๆ อย่างกลับไม่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ควรจะเป็น ในยุคสารสนเทศเช่นปัจจุบัน
ข้อมูลคือกุญแจส�าคัญทีจ่ ะช่วยปรับปรุงบริการสาธารณะ
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกช่วงวัย
ผ่านการเก็บ เชื่อม เปิด และวิเคราะห์ข้อมูล
วัยเด็ก เราสามารถใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา จากข้อมูลการสอบวัดผล
PISA แสดงให้เห็นว่าเด็กไทยมีความรูแ้ ละทักษะพืน้ ฐาน
ด้านวิชาวิทยาศาสตร์ต�่ากว่าเกณฑ์พื้นฐานนานาชาติ
สาเหตุหนึง่ มาจากการทีผ่ ปู้ กครองไม่ทราบข้อมูลคุณภาพ
ของโรงเรียน เนื่องจากไม่มีการเปิดเผยข้อมูลผลการ
ศึกษาของแต่ละโรงเรียน ผู้ปกครองจึงมักพิจารณาจาก
ลักษณะทางกายภาพของโรงเรียน อาทิ สภาพแวดล้อม
จ�านวนอาคารเรียน ขนาดพื้นที่ของโรงเรียน การเปิด
เผยข้อมูลจะช่วยให้ผู้ปกครองสามารถเลือกโรงเรียนที่
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เหมาะสมให้กับบุตรหลานได้ ยกตัวอย่าง กรณีประเทศ
ชิลีที่มีการเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจน ผู้ปกครองสามารถเข้า
ถึงข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกโรงเรียนให้
บุตรหลานได้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อระดับคะแนนสอบ
ที่สูงขึ้น นอกจากนี้ การเปิดเผยข้อมูลยังช่วยกระตุ้น
ให้โรงเรียนเกิดการแข่งขันและยกระดับคุณภาพของ
โรงเรียนอีกด้วย
นอกจากการเปิดเผยข้อมูลคุณภาพโรงเรียนแล้ว
การเชื่อมข้อมูลจากหลายๆ ส่วนยังสามารถน�ามาแก้ไข
ปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรในการศึกษาได้ เช่น
การเชื่อมข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อวางแผนให้โรงเรียน
ในบริเวณใกล้เคียงกันสามารถจัดการเรียนการสอนร่วม
กันได้โดยที่นักเรียนไม่ได้รับผลกระทบในการเดินทาง
ตัวอย่างเช่น “แก่งจันทร์ โมเดล” สามารถแก้ไขปัญหา
กรณีโรงเรียนขนาดเล็กและปัญหาครูไม่ครบชัน้ ได้ ส่งผล
ให้ผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ปัจจุบัน
กระทรวงศึกษาได้นา� หลักการทีค่ ล้ายกับแก่งจันทร์โมเดล
มาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กด้วย
วั ย แรงงาน การใช้ ข ้ อ มู ล เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาให้สามารถผลิตแรงงานที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาดแรงงาน การท�างานและการวางแผน
ก�าลังคนในปัจจุบันขาดความเชื่อมโยงกันระหว่างภาค
การศึ ก ษากั บ ภาคธุ ร กิ จ หรื อ ตลาดแรงงาน และการ
วิ เ คราะห์ ต ลาดแรงงานด้ ว ยข้ อ มู ล การส� า รวจที่ เ ป็ น
แบบสอบถาม เช่น การส�ารวจความต้องการแรงงานของ
ส�านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่ามีข้อด้อย คือ มีต้นทุนใน
การส�ารวจสูงและใช้เวลานาน ข้อมูลที่ได้ไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์เนื่องจากเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ตอบ
การจัดหมวดหมู่กลุ่มอาชีพที่ไม่ครอบคลุมกลุ่มอาชีพ
ใหม่ๆ ในตลาดแรงงาน และไม่ครอบคลุมทักษะทีต่ อ้ งการ
ของนายจ้างและสถานประกอบการซึ่งส่งผลให้การน�า
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ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ยงั มีขอ้ จ�ากัดอยูม่ าก ข้อมูลประกาศ
หางานออนไลน์สามารถน�ามาช่วยแก้ปัญหานี้ได้ โดย
วิเคราะห์ทักษะและลักษณะตลาดแรงงานที่นายจ้างหรือ
สถานประกอบการต้องการ จากการศึกษาของ TDRI
โดยการสุ่มตัวอย่างประกาศหางาน 10,000 ชิ้นจากกลุ่ม
ตัวอย่างของประกาศทัง้ หมด 100,000 ชิน้ ทีร่ วบรวมโดย
NECTEC น�ามาจัดท�าฐานข้อมูลความต้องการทักษะ
ความรู้ ท�าให้สามารถวิเคราะห์ทักษะที่เหมาะสมตาม
กลุม่ อาชีพ ดังนัน้ สถานศึกษาสามารถน�าข้อมูลเหล่านีม้ า
วิเคราะห์และปรับใช้เพื่อก�าหนดและวางแผนการจัดการ
เรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในทุกช่วงวัย การใช้ข้อมูลสามารถช่วยยกระดับ
การให้บริการด้านสาธารณสุขเพื่อลดการเจ็บป่วยโดย
ไม่จ�าเป็นและป้องกันการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร เช่น
การวางแผนควบคุมการระบาดของโรคมาลาเรียในพื้นที่
ทุรกันดาร การวางแผนจัดสรรวัคซีนที่มีอยู่จ�ากัดให้กับ
ประชากรกลุ่มเสี่ยงที่สุด นอกจากนี้ การเชื่อมข้อมูล
จากหลากหลายแหล่งข้อมูลสามารถสะท้อนสถานการณ์
จริ ง เช่ น การเชื่ อ มข้ อ มู ล จากข้ อ มู ล ผู ้ ป ่ ว ยกั บ ข้ อ มู ล
ทะเบียนราษฎร์ ช่วยให้เห็นว่าอัตราการตายของมารดา
ต่อการเกิดมีชีพในประเทศไทยสูงกว่าความเข้าใจของ
คนทั่วไป อีกทั้งยังห่างไกลจากเป้าหมายของการพัฒนา
แห่งสหัสวรรษ นอกจากนี้ ยังบ่งชี้ถึงความไม่เท่าเทียม
กันทางสุขภาพ เช่น อัตราการตายของมารดาในภาคใต้
สูงกว่ากรุงเทพฯ และปริมณฑลถึงเกือบสี่เท่า อัตราการ
ตายของมารดาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลใกล้เคียงกับ
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ในขณะที่อัตราการตายของมารดา
ในภาคใต้ใกล้เคียงกับประเทศก�าลังพัฒนาบางประเทศใน
ทวีปแอฟริกา ดังนั้น การเก็บ เชื่อม เปิด และวิเคราะห์
ข้อมูล สามารถสะท้อนสถานการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ
รายงานทีดีอาร์ ไอ

กรณีประเทศชิลีที่มีการเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจน
ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้ประกอบ
การตัดสินใจเลือกโรงเรียนให้บุตรหลาน
ได้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อระดับคะแนนสอบ
ที่สูงขึ้น นอกจากนี้ การเปิดเผยข้อมูลยังช่วย
กระตุ้นให้โรงเรียนเกิดการแข่งขันและยกระดับ
คุณภาพของโรงเรียนอีกด้วย
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การวางแผนป้องกันหรือการก�าหนดนโยบายเพื่อแก้ไข
ปัญหาสุขภาพในระดับพื้นที่ และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ที่มีจ�ากัด
ตัวอย่างของการใช้ขอ้ มูลเพือ่ ลดการเกิดอุบตั เิ หตุ
บนท้องถนน เพื่อป้องกันการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
ได้แก่การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลของบริการภาคเอกชน
(All Thai Taxi) ซึ่งมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์วัดความเร็ว
อัตราเร่งและอุปกรณ์ที่บ่งบอกสมรรถนะของรถยนต์
พร้อมกับระบบ GPS เพื่อเก็บข้อมูล และน�าข้อมูลมา
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัย ทั้งปัจจัยที่มา
จากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ โครงสร้างพื้นฐานของรถยนต์
และถนน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้เบรคแรงในเขต
กรุงเทพฯ พบว่า ถนนเจริญกรุงเป็นพืน้ ทีท่ มี่ อี ตั ราการใช้
เบรคแรงมากที่สุด ท�าให้คาดการณ์ได้ว่าในพื้นที่มีปัจจัย
ที่ส�าคัญที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดอุบัติเหตุสูง นอกจาก
นี้ ในส่วนของภาครัฐ กรมการขนส่งทางบกได้ริเริ่มการ
เก็บข้อมูลในรถขนส่งสาธารณะ โดยผูข้ บั ขีต่ อ้ งสแกนบัตร
เพื่อระบุตัวตน และติดตั้ง GPS เพื่อจ�ากัดความเร็วของ
รถโดยสารและรถบรรทุก การเก็บข้อมูล real time แสดง
ต�าแหน่งและความเร็ว ท�าให้เห็นเส้นทางที่มีการขับขี่ ข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการข้อมูล และการ
รวดเร็วและพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ รักษาความเป็นส่วนตัวของบุคคล ซึ่งประเด็นดังกล่าว
การเชื่อมโยงข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกและข้อมูล ต้องอาศัยการก�ากับดูแลที่เหมาะสมจากภาครัฐ
ของภาคเอกชน เพื่อวิเคราะห์และพิจารณาพื้นที่เสี่ยงที่
อาจเกิดอุบัติเหตุ สามารถก�าหนดพื้นที่ที่จะศึกษาในราย
ละเอียดว่าความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุนั้นมาจาก
ปัจจัยด้านพฤติกรรมการขับขี่และ/หรือสภาพถนน
กล่ า วโดยสรุ ป การเก็ บ เชื่ อ ม เปิ ด และ
วิเคราะห์ขอ้ มูล เป็นกุญแจส�าคัญในการปรับปรุงบริการ
สาธารณะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุก
ช่วงวัย อย่างไรก็ตาม การน�าข้อมูลมาใช้ยงั ต้องเผชิญกับ
ความท้าทายอีกหลายประเด็น อาทิ รูปแบบการจัดเก็บ

กรมการขนส่งทางบกได้ริเริ่ม
การเก็บข้อมูลในรถขนส่ง
สาธารณะ โดยผู้ขับขี่ต้องสแกน
บัตรเพื่อระบุตัวตน และติดตั้ง
GPS เพื่อจ�ากัดความเร็วของ
รถโดยสารและรถบรรทุก
การเก็บข้อมูล real time
แสดงต�าแหน่งและความเร็ว
ท�าให้เห็นเส้นทางที่มีการขับขี่
รวดเร็วและพื้นที่ที่เสี่ยง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุ
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รายงานทีดีอาร์ ไอ

ข้อมูลเพื่อ
สร้างสังคมที่เป็นธรรม

โดย อาจารย์ ชานนท์ เตชะสุนทรวัฒน์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และ คุณธิปไตร แสละวงศ์ ทีดีอาร์ไอ
แขกรับเชิญ ผศ. ดร. ธานี ชัยวัฒน์ คณะ
เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคมไทยมีหลาย
รูปแบบ โดยเฉพาะปัญหาความเหลื่อมล�้าในสังคมและ
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ผู้อภิปรายได้น�าเสนอการ
ประยุกต์ใช้ Big Data และ Open Data รวมถึงเทคโนโลยี
Machine Learning ในการแก้ปัญหาดังกล่าว
การใช้ Big Data เพื่ อ สร้ า งความเป็ น ธรรม
ในสังคมไทย ด้วยการประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่ายทาง
ดาวเทียมและเทคนิค Machine Learning ในการระบุ
พืน้ ทีค่ วามยากจนในระดับครัวเรือน โดยอาศัยการจ�าแนก
วัสดุของหลังคาบ้าน ภายใต้สมมติฐานส�าคัญคือ พื้นที่
ที่มีความยากจนสูง หลังคาจะเป็นวัสดุที่มีราคาถูก เช่น
สังกะสี หรือหลังคาคอนกรีตของอพาร์ทเม้นท์ เป็นต้น
ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวยังสามารถประยุกต์ใช้เพื่อจัดล�าดับ
ความส�าคัญครัวเรือนเพื่อให้ความช่วยเหลือได้ตรงเป้า
หมายแก่พื้นที่ช่วงภัยพิบัติอีกด้วย
นอกจากการใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมในการ
ระบุพื้นที่ความยากจน ข้อมูลโทรศัพท์มือถือก็เป็นอีก
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หนึ่งชุดข้อมูลที่ส�าคัญที่สามารถระบุปริมาณการใช้ ค่า
ใช้จ่ายและต�าแหน่งที่อยู่ ดังนั้นการประยุกต์ใช้ข้อมูล
โทรศัพท์มอื ถือจึงสามารถติดตามคนยากจนได้เช่นกัน ไม่
เพียงเท่านัน้ ด้วยความถีข่ องข้อมูลทีม่ มี ากกว่าภาพถ่าย
ดาวเทียม ชุดข้อมูลโทรศัพท์จึงสามารถใช้ก�าหนดพื้นที่
การช่วยเหลือได้ เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวสามารถแสดง
การเคลือ่ นย้ายของประชากรในช่วงทีเ่ กิดภัยพิบตั เิ พือ่ ให้
ความช่วยเหลือได้ตรงเป้าหมาย
ในกรณีการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ชุดข้อมูล
Big Data และ Open Data สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ใน
การพิจารณาติดตามระบบการจัดซือ้ จัดจ้างของภาครัฐได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผลการประยุกต์ใช้ขอ้ มูลพบว่า
การประมูลแบบ e-bidding ซึง่ เป็นการประมูลทีย่ นื่ ได้ทกุ
ทีผ่ า่ นระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถประหยัดงบประมาณ
ได้มากกว่ารูปแบบการจัดซือ้ จัดจ้างอืน่ ในปัจจุบนั อย่างไร
ก็ตาม รูปแบบการประมูลแบบ e-bidding ไม่สามารถ
แก้ปัญหาการกระจายตัวของผู้รับเหมาในแต่ละจังหวัด
เหตุผลส่วนหนึง่ เกิดจากขัน้ ตอนการสรรหาทีไ่ ม่เป็นธรรม
และไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เปิดและมีจ�านวนมาก
ขึน้ ส่งผลต่อความโปร่งใสทีเ่ พิม่ มากขึน้ และการคอร์รปั ชัน
ที่ลดลง อย่างไรก็ตามการเปิดเผยข้อมูลมีความจ�าเป็น
ต้องถูกติดตามตรวจสอบโดยประชาชน (Active Citizen)
เพื่อให้การใช้ชุดข้อมูลดังกล่าวมีประสิทธิภาพ
การศึกษาพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
ผ่านข้อมูลจากเกมส์ในลักษณะ Visual Novel พบว่าใน
โลกของเกมส์ มีผเู้ ล่นจ�านวนมากทีไ่ ม่อยากกระท�าผิดแต่
ในโลกความเป็นจริงกลับมีการท�าผิดจากปัจจัยในสังคม
โดยรอบ ซึ่งสะท้อนถึงกลไกลทางสังคมที่อาจจะมีปัญหา
และไม่เอือ้ ต่อการท�าดี ดังนัน้ การแก้ปญ
ั หาคอร์รปั ชันอาจ
เริม่ ทีก่ ารตอบสนองต่อการท�าดีของผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องและ
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การใช้ Big Data เพื่อสร้าง
ความเป็นธรรมในสังคมไทย
ด้วยการประยุกต์ใช้ข้อมูล
ภาพถ่ายทางดาวเทียมและ
เทคนิค Machine Learning
ในการระบุพื้นที่ความยากจนใน
ระดับครัวเรือน โดยอาศัยการ
จ�าแนกวัสดุของหลังคาบ้าน
ภายใต้สมมติฐานส�าคัญคือ
พื้นที่ที่มีความยากจนสูง หลังคา
จะเป็นวัสดุที่มีราคาถูก เช่น
สังกะสีหรือหลังคาคอนกรีต
ของอพาร์ทเม้นท์
ไม่เพิ่มต้นทุนการตัดสินใจของบุคคลในสังคม
ดังนั้น การน�าข้อมูล Big Data และ Open Data
มาวิเคราะห์สามารถช่วยให้สังคมเกิดความเป็นธรรมได้
ผ่านการระบุพื้นที่ความยากจน การให้ความช่วยเหลือ
ต่อภัยพิบตั แิ ละการลดโอกาสในการคอร์รปั ชัน สอดคล้อง
กับปัจจุบันที่ประชาชนมีความพร้อมและความสนใจเพิ่ม
มากขึ้น โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ทั้งนี้ต้องมีกลไกที่ก่อให้
เกิดการมีส่วนร่วมและต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ให้ประเทศไทยพร้อมที่จะพัฒนาต่อไป
รายงานทีดีอาร์ ไอ

ข้อมูลเพื่อสร้างนโยบายที่ดี
และนโยบายเพื่อสร้าง
ข้อมูลที่ดี

โดย ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์
และ คุณฉัตร ค�าแสง ทีดีอาร์ไอ
แขกรับเชิญ คุณวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง
บรรณาธิการบริหาร ส�านักพิมพ์ openworlds

ข้ อ มู ล มี ศั ก ยภาพอย่ า งมากที่ จ ะยกระดั บ
เศรษฐกิจของประเทศ พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคน
ไทย ตลอดจนจัดการกับปัญหาที่แก้ได้ยากของประเทศ
อย่างเช่นปัญหาคอร์รัปชันและปัญหาความยากจน เพื่อ
ให้ประเทศไทยได้รบั ประโยชน์สงู สุดจากการปฏิวตั ขิ อ้ มูล
ภาครัฐซึง่ อยูใ่ นฐานะผูผ้ ลิตข้อมูล ผูใ้ ช้ขอ้ มูล และผูอ้ า� นวย
ความสะดวกในการใช้ข้อมูล จึงต้องปฏิรูปบทบาทด้าน
การบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ให้ เ อื้ อ อ� า นวยต่ อ สั ง คมที่ ขั บ
เคลื่อนด้วยข้อมูล

ภาครัฐในฐานะผู้ผลิตข้อมูล

ภาครัฐเป็นผู้ผลิตและครอบครองข้อมูลจ�านวน
มาก ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับประชาชนตั้งแต่เกิดจน
เสียชีวติ ข้อมูลเศรษฐกิจ ข้อมูลภูมศิ าสตร์และสิง่ แวดล้อม
ตลอดจนข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐเอง
และข้อมูลด้านกฎหมาย ข้อมูลเหล่านี้มีมูลค่าทั้งในเชิง
พาณิชย์และในเชิงสาธารณะ แต่มกั ไม่ได้ถูกน�ามาใช้งาน
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การเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐจึงเป็นสิ่งส�าคัญเพื่อสร้าง
มูลค่าจากข้อมูลที่มีอยู่
ปัจจุบัน การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐของไทยยัง
อยู่ในระดับปานกลาง จากการที่ประเทศไทยมีข้อมูลที่
สามารถเข้าถึงได้จา� นวนมาก แต่เปิดเผยในลักษณะที่ไม่
เอื้อต่อการใช้งาน Open Data Barometer ได้จัดภาครัฐ
ไทยอยูใ่ นอันดับที่ 56 จากทัง้ หมด 92 ประเทศในด้านการ
เปิดเผยข้อมูล ทั้งนี้ อุปสรรคที่สา� คัญ คือ การไม่ต้องการ
รับผิดชอบต่อคุณภาพผลงาน คุณภาพข้อมูล และต่อ
กฎหมายเมื่อเกิดมีการเปิดเผยข้อมูลขึ้น
กรณีศึกษาจากต่างประเทศพบว่า การเปิดเผย
ข้อมูลของภาครัฐเริม่ จากเจตจ�านงทางการเมืองของผูน้ า�
ประเทศเป็นส�าคัญ เช่น ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ของ
สหรัฐอเมริกาก�าหนดให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูล
โดยใช้หลักการเปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น
และเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ต้องมีค�าร้องจากประชาชน
อย่างไรก็ตาม การผลักดันการเปิดข้อมูลของภาครัฐอาจ
เกิดจากการเรียกร้องของประชาชนได้ ดังเช่นกรณีของ
ไต้หวัน ที่ภาครัฐจ�าเป็นต้องตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชน และสัง่ ให้หน่วยงานราชการเปิดเผยข้อมูล
และพัฒนากลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น
ประเทศไทยจึงควรประกาศนโยบายการเปิดเผย
ข้อมูลที่มีทิศทางชัดเจนดังเช่นในกรณีของต่างประเทศ
เพื่อก�าหนดให้หน่วยงานราชการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้ง
มีการจัดท�ามาตรฐานการจัดเก็บและการเผยแพร่ข้อมูล
โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการใช้งานข้อมูล เช่น ภาค
วิชาการและสือ่ เข้าไปมีสว่ นร่วมเพือ่ ให้การเปิดเผยข้อมูล
ตรงต่อความต้องการใช้งาน การปรับปรุงระบบการจัด
เก็บ บริหารและการเผยแพร่จะช่วยให้ข้อมูลมีความถูก
ต้องแม่นย�า สามารถน�ามาเปิดเผยได้และสามารถน�ามา
ใช้งานต่อยอดได้มาก
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ภาครัฐในฐานะผู้ใช้ข้อมูล

การท�างานภาครัฐจ�าเป็นต้องอาศัยข้อมูลเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพของการให้บริการและการก�าหนด
นโยบายเฉกเช่นเดียวกับภาคธุรกิจ ภาครัฐเป็นผู้ถือ
ครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประชาชนอยู่จา� นวนมาก หาก
แต่ข้อมูลเหล่านั้นยังไม่ได้น�ามาเชื่อมโยงและวิเคราะห์
การขาดการเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล นี้ ส ่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพ
ของนโยบายโดยตรง เช่น นโยบายการจัดสรรที่ดินท�า
กินอาจก�าหนดพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ท�าให้
การช่วยเหลือผู้ยากไร้กลับกลายเป็นการซ�้าเติมปัญหา
ประเทศไทยจึงควรมีหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ในการเชื่อม
โยงข้อมูลในภาครัฐ เพื่อเอื้ออ�านวยการท�างานและการ
ก�าหนดนโยบายที่อิงบนข้อมูลหลักฐาน
ในขณะเดียวกัน ภาครัฐสามารถใช้ประโยชน์
จากข้ อ มู ล ของภาคเอกชนซึ่ ง เก็ บ ข้ อ มู ล ปริ ม าณมาก
และเป็นข้อมูลที่แม่นย�า รวดเร็ว ทั้งยังเป็นการประหยัด
งบประมาณภาครัฐในการจัดเก็บ นอกจากนี้ ภาครัฐ
ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก�าหนด
นโยบายผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ๆ เพื่อน�าความ
รู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของประชาชนมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ และเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้
จริงของประชาชน ดังเช่นประเทศสหราชอาณาจักรที่มี
เว็บไซต์กลางในการติดต่อกับประชาชน และยังเป็นช่อง
ทางการเรียกร้องของประชาชน ในประเทศไทยพบว่า
ภาคประชาชนให้ความส�าคัญและมีความพร้อมต่อการ
เข้าไปมีสว่ นร่วมอย่างมาก เห็นได้จากกรณีของ พ.ร.บ. ว่า
ด้วยการกระท�าผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ทผี่ า่ น สนช. เมือ่
ปลายปี 2559 แม้จะไม่มีช่องทางให้ภาคประชาชนแสดง
ความเห็นต่อภาครัฐ แต่ประชาชนได้ดา� เนินการเรียกร้อง
กันเองและมีการลงชื่อคัดค้านเป็นจ�านวนมาก ด้วยเหตุ
นี้ ภาครัฐจึงควรปรับปรุงระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่า
รายงานทีดีอาร์ ไอ

ข้อมูลส่วนบุคคล แต่ไม่มกี ฎหมายใดก�าหนดการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลในภาคเอกชนโดยทั่วไป นอกจากนี้
ประเทศไทยยังไม่มขี อบเขตทีช่ ดั เจนของข้อมูลส่วนบุคคล
ท�าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่กล้าเปิดข้อมูลหากเป็นข้อมูลที่
อาจถูกตีความว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในขณะที่ภาค
เอกชนสามารถน�าข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่ไปใช้งานได้
อย่างค่อนข้างอิสระ
ในปั จ จุ บั น หลายประเทศก� า ลั ง ปรั บ ปรุ ง กฎ
ระเบี ย บด้ า นการคุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล เพื่ อ เอื้ อ
อ�านวยต่อการใช้งานข้อมูลโดยยังคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลอยู่ เช่น ประเทศญี่ปุ่นได้จา� แนกข้อมูลส่วนบุคคล
ออกเป็น 3 ระดับตามความเสีย่ ง (Risk-based regulation)
ซึง่ ข้อมูลทีล่ บสิง่ บ่งชีต้ วั ตน (Anonymized) ตามมาตรฐาน
แล้วจะเป็นข้อมูลทั่วไปซึ่งสามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่
แต่การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ จะต้องได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลและมีกรอบการบริหารจัดการที่
ได้มาตรฐาน เพือ่ สร้างความไว้ใจแก่ผใู้ ห้ขอ้ มูลเพือ่ การน�า
ไปใช้ประโยชน์ ดังนัน้ เพือ่ เอือ้ อ�านวยความสะดวกในการ
ใช้งานข้อมูลของทุกภาคส่วน ภาครัฐของไทยจึงควรต้อง
ด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ให้ ก�าหนดขอบเขตนิยามของข้อมูลส่วนบุคคลให้ชัดเจน ใช้
มีมาตรฐานและรองรับการมีสว่ นร่วมของประชาชนอย่าง เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ และก�ากับดูแลการใช้
ข้อมูลตามความเสี่ยงดังเช่นรูปแบบการก�ากับดูแลที่ดี
แท้จริง ไม่ใช่กระบวนการที่เป็นเพียงพิธีการ

กรณีศึกษาจากต่างประเทศ
พบว่า การเปิดเผยข้อมูลของ
ภาครัฐเริ่มจากเจตจ�านงทาง
การเมืองของผู้น�าประเทศเป็น
ส�าคัญ เช่น ประธานาธิบดีบารัค
โอบามา ของสหรัฐอเมริกา
ก�าหนดให้หน่วยงานรัฐต้อง
เปิดเผยข้อมูล โดยใช้หลักการ
เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็น
ข้อยกเว้น และเปิดเผยข้อมูลโดย
ไม่ต้องมีค�าร้องจากประชาชน

ภาครัฐในฐานะผู้อา� นวยความสะดวก
การใช้ข้อมูล

การใช้งานข้อมูลแม้จะมีประโยชน์อย่างมากต่อ
ภาครัฐและเอกชน แต่การใช้งานจ�าเป็นต้องอยู่ภายใต้
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งในปัจจุบันการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของไทยยังไม่ชดั เจนและไม่เท่าเทียมกัน
ระหว่างรัฐกับเอกชน กล่าวคือ การที่ภาครัฐต้องด�าเนิน
การตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารราชการที่ห้ามเปิดเผย
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การอภิปรายเรื่อง
วาระแห่งชาติด้านข้อมูล
ของประเทศไทย:
ใครต้องท�าอะไร?

โดย คุณเจน น�าชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
คุณธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคาร
กสิกรไทย และประธานบริษัท KBTG
คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร CEO บริษัท บริษัท เอ็ม
เอฟ อี ซี จ�ากัด (มหาชน) หรือ MFEC
และ นพ. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการ
กสทช. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ด�าเนินรายการโดย ดร. ณัฏฐา โกมลวาทิน
บรรณาธิการข่าวและผู้ดา� เนินรายการ ไทยพีบีเอส
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น�า้ มันในอนาคตก็คือข้อมูล

วงเสวนาเสนอว่า ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูลจะ
เป็นตัวขับเคลื่อนส�าคัญในเศรษฐกิจยุคใหม่ ภาคธุรกิจ
ไทยและภาครัฐต้องรีบปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลง
นี้ เศรษฐกิจไทยจึงจะสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
คุณเจนเริ่มต้นโดยการฉายภาพภาคการผลิตสมัยใหม่ที่
ใช้เทคโนโลยีข้อมูลและข้อมูลอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน เครื่องจักรท�างานเชื่อมต่อ
กันได้เองแบบอัตโนมัติและผลิตสินค้าได้ตรงตามความ
ต้องการของผู้บริโภคเฉพาะราย ยกตัวอย่างเช่น โรงงาน
ผลิตเสื้อผ้าขนาดใหญ่ (Mass production) ว่าจ้างร้าน
เสื้อผ้าวัดรูปร่างของลูกค้าและส่งข้อมูลให้โรงงาน เพื่อ
ตัดเสื้อผ้าได้ตามข้อมูลรูปร่างของลูกค้าเฉพาะรายแทน
การผลิตตามไซส์มาตรฐาน
ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคยังช่วยให้ธุรกิจสมัย
ใหม่สามารถตั้งราคาได้แม่นย�าสอดคล้องกับพฤติกรรม
ลูกค้ามากขึน้ คุณธีรนันท์เล่าถึงประสบการณ์ของธนาคาร

รายงานทีดีอาร์ ไอ

ภาคการผลิตสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีข้อมูลและ
ข้อมูลอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน เครื่องจักรท�างานเชื่อมต่อกัน
ได้เองแบบอัตโนมัติและผลิตสินค้าได้ตรงตาม
ความต้องการของผู้บริโภคเฉพาะราย
ยกตัวอย่างเช่น โรงงานผลิตเสื้อผ้าขนาดใหญ่
(Mass production) ว่าจ้างร้านเสื้อผ้า
วัดรูปร่างของลูกค้าและส่งข้อมูลให้โรงงาน
เพื่อตัดเสื้อผ้าได้ตามข้อมูลรูปร่างของ
ลูกค้าเฉพาะรายแทนการผลิตตามไซส์
มาตรฐาน
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กสิกรไทยทีป่ จั จุบนั เป็นผูน้ า� ในตลาดสินเชือ่ ส�าหรับธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ธนาคารกสิกรไทย
ก้าวขึน้ มาในตลาดนีไ้ ด้เพราะพัฒนาฐานข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับ
ความเสี่ยงของธุรกิจ SMEs ตั้งแต่ในช่วงวิกฤตปี 2540
และพบว่า ตลาดปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต�่าให้กับบริษัท
ที่มีความเสี่ยงสูงและสินเชื่อดอกเบี้ยสูงให้กับบริษัทที่มี
ความเสี่ยงต�่า ฐานข้อมูลดังกล่าวช่วยให้ธนาคารกสิกร
ไทยปรับดอกเบีย้ ให้สอดล้องกับความเสีย่ งของบริษทั ซึง่
ท�าให้บริษัทที่มีความเสี่ยงต�่าหันมารับสินเชื่อของกสิกร
ไทยมากขึ้น
คุณธีรนันท์ย�้าว่า “น�้ามันในอนาคตก็คือข้อมูล
นั่นเอง ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตไม่ใช่น�้ามัน
ปิโตรเลียมอีกต่อไป แต่มันคือข้อมูล ความรู้ที่สร้างจาก
ข้อมูล”

ธุรกิจใดก็ตามที่ก�าลังถูกปั่นป่วน ทางรอดทาง
เดียวคือใช้ข้อมูล

คุณศิรวิ ฒ
ั น์เล่าถึงประสบการณ์การใช้ขอ้ มูลพลิก
ฟื้นบริษัทในอุตสาหกรรมที่ก�าลังปั่นป่วนจากเทคโนโลยี
สมัยใหม่ บริษทั เพลงเลิฟอิสมีรายได้ลดลง เพราะปัจจุบนั
ผูบ้ ริโภคฟังเพลงฟรีผา่ นยูทปู แต่บริษทั เลิฟอิสมีสนิ ทรัพย์
ล�้าค่าที่ซ่อนอยู่คือศิลปินและแฟนเพลงประมาณ 5 ล้าน
คนในสื่อโซเชียลและสามารถสร้างรายได้จากสินทรัพย์
นี้ โดยการใช้ข้อมูลและปรับโมเดลธุรกิจของตนให้เชื่อม
โยงกับธุรกิจอื่น เช่น บริษัทเลิฟอิสสามารถดึงดูดให้แฟน
เพลงสมัครเป็นสมาชิกและใช้บริการการเงินบนมือถือของ
ธนาคารได้ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลการฟังเพลงและจัด
กิจกรรมที่ถูกใจแฟนเพลง
เครือมติชนเป็นบริษัทหนังสือพิมพ์ที่ได้กลาย
เป็นอันดับหนึง่ ในโซเชียลเน็ตเวิรก์ ปัจจุบนั มียอดคนดูใน
facebook live เดือนละมากกว่า 60 ล้านวิวหรือวันละไม่
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ต�่ากว่า 2 ล้านวิว ฐานลูกค้าในโซเชียลเน็ตเวิร์กนี้ท�าให้
เครือมติชนสามารถฟื้นธุรกิจและมีผลประกอบการดีขึ้น
ได้ และในอนาคต กลุ่มเครือมติชนมีโอกาสสร้างรายได้
จ�านวนมากจากโฆษณาใน facebook
นพ. ประวิทย์เล่าเสริมว่าธุรกิจต่างๆ ทั่วโลกก็
ก�าลังพยายามหาช่องทางใหม่ในการสร้างรายได้จาก Big
Data หรือทีเ่ รียกว่า “BIG DATA monetization” เช่น การ
เติบโตของผูใ้ ช้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีก่ า� ลังลดลง ธุรกิจ
มือถือต้องหันมาสร้างรายได้จากการให้บริการดาวน์โหลด
ข้อมูลมากขึ้น

ใช้ Big Data พัฒนาบริการสาธารณะได้

ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ แ ละเทคโนโลยี ข ้ อ มู ล ยั ง มี
ประโยชน์ในแง่การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน ซึง่
เป็นสิ่งที่ภาครัฐไทยและภาคสังคมเรียนรู้ นพ. ประวิทย์
เล่าว่าประเทศต่างๆ เริ่มน�าข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือ
มาปรับปรุงบริการสาธารณะ ประเทศเกาหลีใต้ป้องกัน
โรคระบาดโดยใช้ข้อมูล roaming ระบุว่าคนเกาหลีใต้ที่
ก�าลังกลับเข้าประเทศเดินทางผ่านประเทศทีม่ โี รคระบาด
หรือไม่ ประเทศต่างๆ ในทวีปแอฟริกาใช้ข้อมูลมือถือ
ของผู้ติดโรคระบาดท�านายทิศทางการแพร่กระจายของ
โรคระบาดอย่างอีโบล่าและมาลาเรีย ซึ่งท�าให้ด�าเนิน
มาตรการป้องกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้
ประเทศในทวีปแอฟริกายังระบุพื้นที่ยากจนจากข้อมูล
จ�านวนผู้ใช้บริการ 2G ในพื้นที่และจัดบริการรถเมล์ฟรี
ในพื้นที่ดังกล่าว
นพ. ประวิทย์เสนอว่าการใช้ข้อมูลเติมเงินในมือ
ถือน่าจะช่วยระบุพื้นที่ยากจนในประเทศไทยได้เช่นกัน
ปัจจุบนั มากกว่าครึง่ หนึง่ ของคนไทยใช้มอื ถือแบบเติมเงิน
ซึง่ เฉลีย่ เติมเงินครัง้ ละไม่เกิน 10 บาท ข้อมูลการเติมเงิน
ในมือถือนี้น่าจะช่วยระบุพื้นที่ของคนยากจนได้
รายงานทีดีอาร์ ไอ

ข้อจ�ากัดการปฏิวัติข้อมูลของไทย

ระเบียบในการควบคุมหรือปกปิดข้อมูลมากๆ ของไทย
ในปัจจุบนั จะไม่ชว่ ยดึงดูดหรือรองรับการสร้างบุคลากรที่
มีความสามารถขึน้ มา นอกจากนี้ ในภาคอุตสาหกรรมยัง
ขาดแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสร้างเครื่องจักร
ที่ใช้เทคโนโลยีด้านข้อมูล (Machine builder) และผสาน
ระบบการท�างาน (System integrator) ซึ่งจ�าเป็นต้องมี
ความรู้และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนั้นๆ ด้วย
อย่างไรก็ตาม อีกด้านหนึง่ ของการเปิดเผยข้อมูล
คือ การรักษาความเป็นส่วนตัวของบุคคล เมื่อข้อมูล
กลายเป็นสินทรัพย์ใหม่ที่มีค่า ความเป็นส่วนตัวของ
บุคคลและความเป็นเจ้าของข้อมูลจึงเป็นพื้นที่สีเทามาก
ขึ้น นพ. ประวิทย์ ชี้ว่า ปัจจุบันมีกรณีการละเมิดสิทธิ์ใน
การใช้ข้อมูล รวมทั้งการโจรกรรมข้อมูลเกิดขึ้นมากมาย
ในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย กรณีดังกล่าวนับ
เป็นสัญญาณเตือนถึงความเสี่ยงของการจัดเก็บข้อมูล
จ�านวนมากด้วยเช่นกัน ในต่างประเทศโดยเฉพาะใน
ยุโรปซึ่งเป็นหัวขบวนในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลได้
พยายามหาวิธีการควบคุมการใช้ฐานข้อมูลต่างๆ เช่น
การออกแบบข้อมูลบนฐานของการรักษาความลับของ
ข้อมูล (Privacy by default) ซึ่งการเรียกใช้ข้อมูลจ�าเป็น
ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน รวมถึงการ
ใช้ข้อมูลที่ปกปิดตัวตนของเจ้าของข้อมูลและไม่สามารถ
น� า ไปประมวลต่ อ เพื่ อ ระบุ ตั ว ตนได้ เป็ น ต้ น ส� า หรั บ
ประเทศไทย ปัจจุบนั กสทช. มีหน้าทีก่ า� กับว่า ข้อมูลส่วน
บุคคลห้ามน�าไปประมวลผลหากไม่ได้รบั การยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูลเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับต่างประเทศแล้ว
ปัจจุบันประเทศไทยใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพียงผิวเผิน
ไม่ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีข้อมูลและการ
ขยายตัวของขนาดข้อมูล คุณธีรนันท์ยกตัวอย่างธนาคาร
กสิกรไทยที่เป็นผู้น�าตลาดของไทยที่ใช้ข้อมูลเพียง 15
ชุดในการค�านวณความเสี่ยงทางธุรกิจ ซึ่งเทียบไม่ได้
กับบริษัท WeLab ในประเทศจีนที่ใช้ชุดข้อมูลถึงหนึ่ง
พันชุดและใช้เวลาในการวิเคราะห์และตัดสินใจอนุมัติสิน
เชือ่ น้อยกว่ามาก ตัวอย่างในธุรกิจการเงินนีย้ งั สอดคล้อง
กับในภาคอุตสาหกรรม คุณเจนเสริมว่า ผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถใช้ข้อมูลทั้งข้อมูลด้านการผลิต
ในโรงงานและข้อมูลนอกโรงงาน เช่น ข้อมูลพฤติกรรม
ลูกค้า ข้อมูลเปรียบเทียบราคาน�าเข้าและส่งออก ข้อมูล
มูลค่าสินค้าบนชัน้ วาง (shelf value) ได้อย่างเต็มที่ ท�าให้
ไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้มากเท่าที่ควร
กฎกติกาการเปิดเผยข้อมูลยังมีผลต่อการแข่งขัน
ในตลาดอีกด้วย คุณธีรนันท์ให้ความเห็นว่า “ข้อมูล
เป็นความสามารถในการแข่งขัน ตราบใดที่มีการปกปิด
ข้อมูลมากๆ ธุรกิจใหญ่จะมีความได้เปรียบ” ปัจจุบัน
ประเทศไทยยังขาดฐานข้อมูลส่วนกลางที่มีความน่าเชื่อ
ถือและมีกฎกติกาการเข้าถึงข้อมูลที่ชัดเจน ท�าให้ธุรกิจ
รายเล็กไม่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจาก
นี้ ไทยยังขาดก�าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องข้อมูล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิทยาการด้านข้อมูล (Data scientist) ซึ่งไทยยังมีน้อยมาก คุณศิริวัฒน์ชี้ว่า “วัตถุดิบ
ของอุตสาหกรรม (ข้อมูล) นี้คือ คน” โดยปัจจัยส�าคัญ
ประการหนึ่งคือ โอกาสในการใช้ข้อมูล เมื่อเทียบกับใน ข้อเสนอต่อภาครัฐและเอกชน
วิทยากรทั้งสี่ท่านได้เสนอแนะแนวทางการปรับ
ต่างประเทศ เช่น ในซิลิกอน วัลเลย์ ที่มีคนไทยที่มีความ
สามารถด้านข้อมูลสูงไปอยูเ่ พราะมีสภาพแวดล้อมทีเ่ ปิด ตัวของภาครัฐและภาคเอกชนเพือ่ เตรียมความพร้อมเข้า
โอกาสให้พวกเขาได้ใช้ความสามารถ ดังนั้น การใช้กฎ สูย่ คุ ของข้อมูล โดยข้อเสนอแนวทางการปรับตัวของภาค
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รัฐ ได้แก่ 1) การจัดท�าคลังข้อมูลส่วนกลาง 2) การก�าหนด
กฎระเบียบการใช้ขอ้ มูล 3) การพัฒนาแรงงานรองรับการ
ปฏิวตั ขิ อ้ มูล และ 4) ข้อเสนอแนวทางการปรับตัวของภาค
เอกชนซึ่งได้แก่การจัดเก็บข้อมูลและการน�าข้อมูลไปใช้
ข้อเสนอแรก การจัดท�าคลังข้อมูลส่วนกลาง โดย
ให้หน่วยงานภาครัฐเป็นเจ้าภาพมีบทบาทและอ�านาจ
หน้าที่ในการรวบรวมข้อมูล ดูแลการน�าข้อมูลไปใช้ รวม
ทั้งการรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล อาจจะเป็น
หน่วยงาน คณะกรรมการกลางหรือองค์กรอิสระทีม่ คี วาม
น่าเชื่อถือ (Trust) มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
(Transparency) มีความซื่อตรง (Integrity) และมีความ
สามารถเก็บรักษาข้อมูลได้ (Confidential) นอกจากนี้
คลังข้อมูลอาจมีลักษณะเสมือนแหล่งรวบรวมและเป็น
ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล (National Data Pool) โดย
สร้างช่องทางการเชื่อมต่อไปยังข้อมูลแหล่งต่างๆ เช่น
ข้อมูลภาคธนาคาร ข้อมูลโทรศัทพ์มือถือ ข้อมูลการซื้อ
ขายออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งประกอบด้วยกลไกการเก็บและ
การใช้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ การเก็บข้อมูลควรให้ผล
ตอบแทนหรือแรงจูงใจ (Incentive) แก่ผทู้ ใี่ ห้ขอ้ มูล (Data
contributor) ในฐานะทีเ่ ป็นผูร้ วบรวมและตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล (Data cleansing) เช่น ผลตอบแทนใน
รูปตัวเงินหรือเป็น Consumption credit คือสิทธิ์ที่จะน�า
ข้อมูลในคลังไปใช้ เป็นต้น ขณะที่กลไกการใช้ข้อมูลควร
ให้ผู้ใช้ข้อมูล (Data user) จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้และ
ลงทะเบียนผู้ใช้ข้อมูลอย่างเป็นระบบ จะท�าให้สามารถ
ติดตามการใช้ข้อมูล และทราบว่าข้อมูลชนิดใดถูกน�าไป
ใช้หรือน�าไปพัฒนาในทางที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
ข้อเสนอที่สอง การพัฒนากฎระเบียบการใช้
ข้อมูล รัฐจ�าเป็นต้องหาจุดสมดุลระหว่างการปกป้อง
และการเปิดเผยข้อมูลอย่างรอบคอบ รวมทั้งควรผลัก
ดันกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนกลางให้สอดคล้องกับ
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ข้อเสนอที่สาม การพัฒนาแรงงาน
รองรับการปฏิวัติข้อมูล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง นักวิทยาการด้านข้อมูล
แรงงานที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการสร้างเครื่องจักรที่ใช้
เทคโนโลยีด้านข้อมูล
และผสานระบบการท�างาน
การเติบโตของการจัดเก็บข้อมูลในปัจจุบัน โดยอาจจะ
เรียนรู้และพัฒนาในลักษณะการทดลองในสนามทราย
(Sandbox) แทนการออกกฎหมายทีก่ ว้างและครอบคลุม
ทุกประเด็นแต่ไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างแท้จริง
ข้อเสนอที่สาม การพัฒนาแรงงานรองรับการ
ปฏิวัติข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักวิทยาการด้านข้อมูล
แรงงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสร้างเครื่องจักรที่ใช้
เทคโนโลยีด้านข้อมูล และผสานระบบการท�างาน
ข้อเสนอที่สี่ ภาคเอกชนควรจัดเก็บข้อมูลให้
มากขึ้นทั้งข้อมูลจากภาคการผลิตของตน โดยเร่งลงทุน
ด้านเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เก็บและอ่านข้อมูลได้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ เช่น ระยะ
เวลาของสินค้าบนชัน้ วาง พฤติกรรมของลูกค้า โดยใช้แรง
จูงใจหรือผลประโยชน์ต่างตอบแทนในการจัดเก็บข้อมูล
นอกจากนี้ ภาคเอกชนควรคิดค้นวิธีการ เทคโนโลยีหรือ
โมเดลต่างๆ เพื่อน�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ หาสินทรัพย์ที่
ซ่อนอยู่ (Hidden asset) และปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ
(Business model) ก็อาจจะท�าให้ธรุ กิจสามารถอยูร่ อดได้
รายงานทีดีอาร์ ไอ

