
 
 

ท่ัวโลกเริ่ม เข้ าสู่  “เศรษฐกิจดิจิตอล (The Digital 
Economy)” โดยมีการคาดการณ์ว่า ผู้บริโภคในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิกจะมีการใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์มากกว่าในอเมริกาเหนือ 
ประกอบกับ ปัจจุบันรัฐบาลไทยได้ต้ังเป้าหมายท่ีจะวางรากฐาน
ระบบเศรษฐกจิของไทยใหก้า้วไปสูโ่ลกยคุดิจติอลท่ีไรพ้รมแดนผา่นทาง 
“นโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy Policy)” ซึ่งได้มี
การผ่านความเห็นชอบร่าง พ .ร .บ. ท่ีเกี่ยวข้องกับชุดกฎหมาย
เศรษฐกิจดิจิตอล จากคณะรัฐมนตรีแล้วท้ังสิ้น ๑๐ ฉบับ ถึงแม้จะมี
ผลตอบรับในทางบวก แต่ก็ยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
ว่า ชุดกฎหมายนี้ใช้วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจเป็นข้ออ้าง เพ่ือให้อ านาจแก่รัฐในการจัดสรรทรัพยากร
มากเกินไป ซึ่งอาจละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ดังนั้น ผลการ
จัดกลุ่ม “โอกาสและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจดิจิตอลใน
ประเทศต่างๆ”  ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๖ ในรปูแบบของ “ดชันี
ดิจิตอลวิวัฒน์” (Digital Evolution Index : DEI) โดย The 
Fletcher School at Tufts University สถาบันชั้นน าทางด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของสหรัฐฯ เป็นผู้พัฒนาขึ้น นา่จะถกู
น ามาใชเ้ปน็แหลง่ขอ้มลูเชงิเปรยีบเทียบ ท้ังด้านขดีความสามารถในการ
แข่งขัน และใช้เป็นบทเรียนสู่ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ
ประเทศต่างๆ ในการก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิตอลได้เป็นอย่างดี 

 
๔๔   กลุ่มประเทศจาก กลุ่มประเทศจาก ““ดัชนีดิจิตอลวิวัฒน์ดัชนีดิจิตอลวิวัฒน์ ””    

ผลท่ีได้ของดัชนีฯ ได้จัดกลุ่ม ๕๐ ประเทศชั้นน าท่ีมีจ านวน
ผู้ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต และมีโครงสร้างเศรษฐกิจดิจิตอลสูงสุด 
ตามระดับความก้าวหน้าทางดิจิตอลและโอกาสในการพัฒนา โดย
แสดงในแผนภาพซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

๑. Stand Out (กลุ่มโดดเด่น)  กลุ่มประเทศผู้น าของ
การพัฒนาทางเทคโนโลยีดิจิตอล มีการพัฒนาระดับสูง ท้ังจาก 
ท่ีผ่านมาในอดีตและโอกาสต่อไปในอนาคต อาทิเช่น สิงคโปร์ 
ฮ่องกง สหรัฐฯ เกาหลีใต้ ฯลฯ 

๒. Stall Out (กลุ่มชะงักงัน) กลุ่มประเทศท่ีเคยประสบ
ความส าเร็จในการพัฒนาทางเทคโนโลยีดิจิตอลในอดีตท่ีผ่านมา  
แต่ก าลังประสบปัญหาจนอาจท าให้กลายเป็นล้าหลังต่อไปได้แก่ 
บางประเทศในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียน ยุโรปเหนือ และยุโรป
ตะวันตก ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ฯลฯ  

คณะผู้จัดท า : กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคงฯ     โทร/โทรสาร : ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๔-๕     website : www.sscthailand.org 

โอกาสและความก้าวหน้า “เศรษฐกิจดิจิตอล” ของไทย  

      เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความม่ันคง                      ฉบับที่  ๑๑/๕๘    (๑ - ๑๕ มี.ค.๕๘) 

ปัจจุบันรัฐบาลไทยก าลังต้ังเป้าหมายท่ีจะวางนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลด้วย พ .ร.บ. ชุดกฎหมายเศรษฐกิจดิจิตอล ดังนั้น  
การน าข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบถึงบทเรียนสู่ความส าเร็จ หรือความล้มเหลว จึงน่าจะเกิดประโยชน์ต่อการก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจ
ดิจติอลต่อไปในอนาคต ท้ังนี ้จากผลการจดักลุม่ “โอกาสและความก้าวหนา้ของเศรษฐกิจดจิติอลในประเทศตา่งๆ”  ในป ีพ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๖ 
ใน รู ป แบบ “ดั ช นี ดิ จิ ต อลวิ วัฒน์ ” (Digital Evolution Index : DEI) โ ด ย   The Fletcher School at Tufts University  
ได้แบ่ง ๕๐ ประเทศชั้นน าตามระดับความก้าวหน้าทางดิจิตอลและโอกาสในการพัฒนาเป็น ๔ กลุ่ม  คือ ๑. Stand Out (กลุ่มโดดเด่น) 
๒. Stall Out (กลุม่ชะงกังนั) ๓. Break Out (กลุม่อบุติัใหม)่ ๔. Watch Out (กลุม่เฝา้ระวงั) ซึง่ไทยถกูจดัใหอ้ยูใ่นกลุม่อบุติัใหม ่(Break Out)  
ท่ีถงึแมร้ะดับความกา้วหนา้อาจยงัไมส่งูมากนกัในปจัจบุนั แต่คาดการณว์า่นา่จะมโีอกาสกา้วขึน้ไปอยูใ่นกลุม่โดดเด่นได้ต่อไปในอนาคต... 

กลุ่มเฝ้าระวัง  

กลุ่มโดดเด่น   
กลุ่มชะงักงนั  

กลุ่มอุบัติใหม่  

http://www.sscthailand.org


๓. Break Out (กลุ่มอุบัติใหม่) กลุ่มประเทศท่ีมีศักยภาพ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลสูง ซึ่งถึงแม้ระดับความก้าวหน้า 
อาจยังไม่สูงมากนักในปัจจุบัน แต่มีโอกาสก้าวขึ้นไปอยู่ในกลุ่มโดด
เด่นได้ต่อไปในอนาคต เช่น จีน อินเดีย มาเลเซีย บราซิล เวียดนาม 
ฟิลลิปปินส์ รวมถึงไทย 

๔. Watch Out (กลุ่มเฝ้าระวัง) กลุ่มประเทศท่ีก าลัง
เผชิญกับท้ังโอกาสและความท้าทาย ซึ่งบางประเทศอาจก้าวข้าม
ข้อจ ากัดไปได้ด้วยนวัตกรรมและมาตรการชดเชยต่างๆ ขณะท่ีบาง
ประเทศก็อาจต้องหยุดชะงักอยู่กับท่ีไปอีกนาน อาทิเช่น รัสเซีย 
ไนจเีรยี อยีปิต์ เคนยา กรซี อติาล ีซาอดิุอาระเบยี อยีปิต์ อนิโดนเีซยี ฯลฯ 

๔๔   ปัจจัยในการค านวณปัจจัยในการค านวณ   ““ดัชนีดิจิตอลวิวัฒน์ดัชนีดิจิตอลวิวัฒน์ ””     

 demand-side factors (ปั จ จั ย ท า ง อุ ป ส ง ค์ ) แ น ว โ น้ ม
พฤติกรรมของผู้บริโภค ด้านการเงิน อินเตอร์เน็ต รวมถึงความรู้
เกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ 

  supply-side factors (อุ ปทานของตลาด ) กา ร เ ข้ า ถึ ง  
การปฏิบัติตาม และการท าธุรกรรมเกี่ยวกับโครงสร้าง   

  innovations (เทคโนโลยีและนวัตกรรมของผู้ประกอบการ) 
ผู้ประกอบการ เทคโนโลยี การระดมทุน ขอบเขตของปัญหา 
และการเริ่มต้นของวัฒนธรรมและความคิด  

  institutions (แรงสนับสนุนและภาวะเอื้ออ านวยของภาครัฐ) 
ประสิทธิภาพของรัฐบาล บทบาทของภาคเอกชน กฎหมาย 
กฎระเบียบ และการส่งเสริมระบบดิจิตอล  

กรณีศึกษาประเทศสิงคโปร์ และเนเธอร์แลนด์กรณีศึกษาประเทศสิงคโปร์ และเนเธอร์แลนด์   
ท้ังสองประเทศอยู่ใน ๑๐ อันดับแรกของประเทศท่ีมีระดับ

คะแนนจากการค านวณดัชนี ดิจิตอลวิวัฒน์  หรือ DEI สูง ท่ีสุด  
โดยสิงค์โปร์ได้ ๕๕ คะแนน และเนเธอร์แลนด์ ๕๐ คะแนน แต่เมื่อ
พจิารณาแนวโนม้การเปลีย่นแปลงใน ๕ ปท่ีีผา่นมา (พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๖) 
กลับพบว่าท้ังสองประเทศถูกจัดให้อยู่กันคนละกลุ่ม เนื่องจากบริบท
ด้านการพัฒนาทางเทคโนโลยีดิจิตอลท่ีมีความแตกต่างกัน 
 สิ ง ค โป ร์  ถู ก จั ดอยู่ ใ น กลุ่ ม โ ดด เ ด่ น  ( Stand Out) ซึ่ ง มี

ความก้าวหน้าด้านการพัฒนาระดับโลกในโครงสร้างพื้นฐาน 

ทางดิจิตอลผ่านความร่วมมือท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อคงเป็น
ประเทศศูนย์กลางการสื่อสารในระดับภูมิภาคผ่านการลงทุน
อย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ สังเกตได้จากระดับความก้าวหน้าด้าน
เศรษฐกจิดิจติอลถกูจดัใหเ้ปน็ประเทศท่ีมคีวามกา้วหนา้อยูใ่นระดับ
ปานกลาง อยูร่ะหวา่ง Slowly advancing และ Rapidly advancing 
(จากแผนภาพ) 

  เนเธอร์แลนด์ ในช่วงปลาย พ.ศ.๒๕๕๓ รัฐบาลดัตช์มีมาตรการ 
ท่ีเข้มงวดในการลดการลงทุนในระบบเศรษฐกิจดิจิตอล จึงถูกจัด
ให้อยู่ในกลุ่มชะงักงัน (Stall Out) และมีระดับความก้าวหน้า
ด้านเศรษฐกจิดิจติอลลดลงอยา่งรวดเรว็ อยูร่ะหวา่ง Slowly receding 
และ Rapidly receding (จากแผนภาพ)  

จุดสมดุลเศรษฐกิจดิจิตอลของไทยจุดสมดุลเศรษฐกิจดิจิตอลของไทย   
 ส่วนไทยซึ่งอยู่ในกลุ่มอุบัติใหม่ (Break Out) มีศักยภาพใน
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลสูง ถึงแม้ในปัจจุบันระดับความก้าวหน้า
อาจยังไม่สูงมากนัก แต่หากไทยสามารถหา “จุดสมดุล” ระหว่าง 
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ซึ่ งการสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมนั้น ต้องสร้างให้ผู้เล่นในตลาดสามารถแข่งขันกันได้
อย่างเต็มท่ี พร้อมกับให้ความส าคัญในประเด็น ความม่ันคงในโลก
ไซเบอร์ ความม่ันคงของรัฐ และสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล โดย
เสริมสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของระบบการใช้งาน  
ไปพร้อมกับการส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยผ่านการพิจารณา
ร่างชุดกฎหมายเศรษฐกิจดิจิตอลอย่างรอบคอบ โดยฟังความคิดเห็น
จากท้ังภาคเอกชน และประชาสังคม ประกอบกับ ศึกษากรณี
ตัวอย่างจากประเทศอื่น เพื่อเป็นบทเรียนสู่ความส าเร็จให้ไทยเป็น
ประเทศเศรษฐกิจใหม่ท่ีขับเคลื่อนโดยเศรษฐกิจดิจิตอลได้ ท้ังนี้จะ
เป็นการส่งเสริมให้การผลิต การขาย และการบริโภคเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสะดวกรวดเร็วมากขึ้น อันเป็นหนทางก้าวขึ้นไป
อยู่ในกลุ่มโดดเด่น (Stand Out) ได้ในอนาคต…��  
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