
การพัฒนากรอบนโยบายการลงทุน
และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
เพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (ตอนที่ 1)

ITD ไดศึกษาวจัิยเรือ่งการ 
พัฒนากรอบนโยบายการ
ลงทนุและสภาพแวดลอม 

ทางธุรกจิเพ่ือกาวสูเศรษฐกจิดิจทิลั โดย 
มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความพรอม 
ของไทยในการเขาสู เศรษฐกิจดิจิทัล 
การประเมินความพรอมโดยดําเนินการ 
ทั้งการประเมินความพรอมทางดาน 
ธรุกิจและนโยบายตาง ๆ  โดยเฉพาะการ 
ประเมินมาตรการการลงทุนเพ่ือดึงดูด 
การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศโดย 
ใชกรอบการประเมนิของ UNCTAD เปน 
เกณฑ ซึ่งประกอบดวย 4 ดานที่สําคัญ 
ไดแก กลยุทธนโยบายการลงทุน (Pillar 
1) การผนวกพัฒนาการทางดานดิจิทัล 
เขาเปนสวนหนึง่ของนโยบายการลงทนุ 
(Pillar 2) การผนวกนโยบายการลงทุน 
เขาเปนสวนหนึ่งของแผนดิจิทัล (Pillar 
3) และปฏิสัมพันธของนโยบายและ 
การมปีจจัยเชงิสถาบนัทีเ่กือ้หนนุในการ 
ขับเคลื่อนเขาสูเศรษฐกิจดิจิทัล (Pillar 
4)

ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาในชวง 5 

ป ระหวาง ป พ.ศ. 2554-2555 และ 
พ.ศ. 2560-2561 ภาคธุรกิจของไทยมี 
ความพรอมเพิ่มข้ึนอยางชัดเจนในการ 

เขาสูเศรษฐกจิดจิทัิลท่ีดีข้ึน 2 ดาน ไดแก 
โครงสรางพื้นฐานและการตั้งธุรกิจใหม  
ศักยภาพในการสรางนวัตกรรมใหมแม 
เพิม่ขึน้แตไมมากนกั ในขณะทีศ่กัยภาพ 
ทางดานทุนมนุษยดานดิจิทัลและการ 
นาํเทคโนโลยมีาใชประโยชนไมไดเปลีย่น- 
แปลงอยางชัดเจน หากเปรียบเทียบกับ 
มาเลเซีย สงิคโปร เกาหลใีต และประเทศ 

ในกลุม OECD การเตรียมความพรอม 
ของไทยยังดอยกวา 

ผูประกอบการไทยมีการนํานวัต-

กรรมดิจิทัลเขามาใชในหวงโซการผลิต 
เพิ่มข้ึนระหวางป พ.ศ. 2554-2561 
อยางไรกต็าม การใชนวตักรรมโดยเฉพาะ 
การใชประโยชนจากคอมพวิเตอรในสถาน 
ประกอบการกระจกุตวัใน 4 อตุสาหกรรม 
ไดแก กลุ มเคมีภัณฑและพลาสติก 
คอมพิวเตอรอเิลก็ทรอนกิสและอปุกรณ 
ไฟฟา อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาห- 

กรรมเฟอรนิเจอร ท้ังนี้ผูประกอบการ 
ตางชาติมีการใชเทคโนโลยีสูงกวาผู  
ประกอบการไทยในเกอืบทกุอตุสาหกรรม 

แมการลงทุนโดยตรงมีแนวโนม 
เพิ่มขึ้นตั้งแต ป พ.ศ. 2560 เปนตนมา 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
และอุปกรณไฟฟาซึ่งเปนสวนฮารดแวร 
ของอุตสาหกรรมดิจิทัล แตการเพ่ิมขึ้น 
ดงักลาวเปนผลจากการลงทุนในลักษณะ 
การควบรวมกจิการ ไมใชการลงทนุใหม 
โดยกลุมนักลงทุนจากสิงคโปร ฮองกง 
ญีปุ่น และจนี เปนกลุมทีเ่ขามาควบรวม 
กิจการบริษัทในกลุมดิจิทัลของไทย ใน 
ขณะทีแ่หลงทนุอยาง Venture Capital 
(VC) โดยเฉพาะ VC ท่ีเปนกลุมบริษัท 
หรือที่เรียกวาเปน Corporate VC ทวี 
ความสําคัญแตมีแนวโนมชะลอตัวลง 
ในป พ.ศ. 2561 จากการสัมภาษณผู 
ประกอบการที่ดําเนินการในการวิจัย 
ครั้งนี้ชี้วา กฎระเบียบที่มีอยูในปจจุบัน 
อาจเปนอุปสรรคตอการจัดตั้ง VC 

ผูประกอบการในอตุสาหกรรมดจิทิลั 
ของไทยสวนใหญเปนผูประกอบการราย 
เล็กซึ่งตั้งอยูตามเมืองใหญ ๆ ในขณะที่ 
กลุมบริษัทขนาดกลางและใหญตั้งอยู 
ในเขตกรุงเทพฯ และในพื้นท่ี EEC 
แนวโนมทีสํ่าคญัประการหนึง่ คอื บรษิทั 
ตางชาติทวีความสําคัญมากขึ้นตั้งแต ป 
พ.ศ. 2557 ดังสะทอนจากสินทรัพย 
โดยเฉพาะสนิทรัพยสภาพคลองสงูอยาง 
เงนิสด  แนวโนมการถอืเงนิสดของบรษิทั 
ดิจิทัลขามชาติเหลานี้มีนัยตอทาทีการ 
เก็บภาษีกับการบริการดิจิทัลท่ีวันนี้ 
เปนประเด็นถกเถียงกันทั้งในประเทศ 

พัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา 
ไทยไดกระตุ นการเปล่ียนแปลง 

โครงสรางการผลิตโดยการกําหนด 10 
อุตสาหกรรมเปาหมายใหม ที่รูจักกันวา 

เปน 5 S-curve และ 5 New S-curve 
อันประกอบดวย (S1) อุตสาหกรรม 
ยานยนตสมัยใหม (S2) อุตสาหกรรม 
อเิล็กทรอนกิสอจัฉริยะ (S3) อตุสาหกรรม 
การทองเท่ียวกลุ มรายไดดีและการ 
ทองเทีย่วเชงิสขุภาพ (S4) การเกษตรและ 
เทคโนโลยีชีวภาพ (S5) อุตสาหกรรม 
อาหารแหงอนาคต (NS1) อุตสาหกรรม 
หุนยนต (NS2) อุตสาหกรรมการบิน 
และโลจิสติกส (NS3) อุตสาหกรรม 
เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (NS4) 
อตุสาหกรรมดจิทิลั และ (NS5) อตุสาห- 
กรรมการแพทยครบวงจร บนสมมตฐิาน 
ที่ว าอุตสาหกรรมเหลานี้สามารถใช 
ประโยชนจากนวัตกรรมดิจิทัลมาสราง 
มูลคาเพิ่มมากและนําไปสูการพัฒนาที่ 
ยัง่ยืน อยางไรกต็าม อุตสาหกรรมเปาหมาย 
เหลาน้ีคดิเปนเพยีงครึง่หนึง่ของผลผลติ 
และมูลคาเพิ่มของภาคอุตสาหกรรม 

ที่ผานมาภาครัฐยังไมมีความชัดเจนวา 
ทาํอยางไรกบัอตุสาหกรรมอ่ืน ๆ  ทีไ่มได 
อยูในอตุสาหกรรมเปาหมายทัง้ ๆ  ทีเ่ปน 
กลุมทีส่ามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยี 

ดิจิทัล สรางงาน และสรางมูลคาเพิ่มได 
เชนกัน 

ไทยไดปรับปรุงพระราชบัญญัติ 
สงเสริมการลงทุนตั้งแต ป พ.ศ. 2557 
โดยไดกําหนดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ 
จะไดรบัการสงเสรมิ 7 อุตสาหกรรม และ 
เพิ่มกิจกรรมที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี 
และดิจิทัล ในป พ.ศ. 2560 พรอมกับ 
ปรับปรุงสิทธิประโยชนที่ใหโดยแบงไป 
ตามกิจกรรมและคุณคาของโครงการ 
นอกจากนัน้ในป พ.ศ. 2560 รฐัไดประกาศ 
มาตรการสงเสรมิการลงทนุทีใ่หกบัพืน้ที่ 
EEC เพ่ือสงเสริม 10 อุตสาหกรรม 
เปาหมาย และตามมาดวยการประกาศ 
เขตเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมเฉพาะ 3 
เขต ไดแก Eastern Airport City 
(EEC-A)  Eastern Economic Corridor 
of Innovation (EECi) และ Digital 
Park (EEC-d) ใน ป พ.ศ. 2561

ด

ไทยมีอุตสาหกรรมเปาหมาย 10 
อตุสาหกรรมในการขบัเคลือ่นสูเศรษฐกจิ 
ดิจิทัลอยางชัดเจน เหมือนเกาหลีใต (มี 
9 อตุสาหกรรม) ในขณะทีเ่วยีดนามไมได 
มีอุตสาหกรรมเปาหมายอยางชัดเจน 
แตมุงไปทีเ่ทคโนโลย ีนอกจากนัน้ สทิธิ- 
ประโยชนที่ใหแกนักลงทุนของไทยมาก 
ทีสุ่ดเมือ่เทยีบกบัเกาหลใีตและเวยีดนาม 

แตประสิทธิผลของมาตรการตอการ 
ดึงดูดเงนิลงทนุโดยตรงจากตางประเทศ 
ยังไมปรากฏอยางชัดเจน แตมาตรการ 
ดงักลาวกลับทําใหโครงสรางอตุสาหกรรม 
และพื้นที่อุตสาหกรรมของไทยกระจุก
ตัวเพิ่มมากขึ้น

นอกจากการปรับปรุงมาตรการ 
สงเสริมการลงทุน รัฐบาลไทยผนวก 

แผนการสงเสริมการใชประโยชนจาก 
ดจิทัิลเขาไปเปนสวนหนึง่ของยทุธศาสตร 
ชาติ นอกจากนั้น ไดตั้งกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อขับเคล่ือน 
แผนตาง ๆ   อยางไรกต็าม หากพจิารณาจาก 
การจัดสรรงบประมาณใหแกกระทรวง 
ตาง ๆ ทิศทางการขับเคลื่อนมีแนวโนม 
ท่ีจะปลอยใหเป นหนาท่ีของแตละ 

กระทรวงขับเคลื่อนโดยตนเอง ดังน้ัน 
การขับเคลื่อนนโยบายตาง ๆ เหลานี้ให 
เกิดผลที่เปนรูปธรรมจึงเปนสิ่งที่ตอง 
ตดิตาม โดยเฉพาะอยางยิง่การขบัเคลือ่น 
แผนดงักลาวตองกาวขามการทบัซอนกนั 
ของอํานาจหนาท่ีระหวางสวนราชการ  
เรือ่งดงักลาวถกูสําทบัดวยระบบประเมนิ 
ความสําเร็จของหนวยงานและระบบ 

งบประมาณ ทําใหหนวยงานตาง ๆ 
โนมเอียงไปท่ีเปาหมายระยะสัน้ทัง้หมด 
ที่มีโอกาสสําเร็จงายกวา ไมเลือกทํา 
กิจกรรมที่จําเปนตอการใชประโยชน 
จากนวัตกรรมดิจิทัลอยางจริงจัง

ไทยมคีวามพรอมทางดานกฎระเบยีบ 
อยูในเกณฑทีด่ใีกลเคยีงกบัประเทศอืน่ ๆ  
ในภูมิภาค ทั้งกฎหมายคุมครองขอมูล 
สวนบุคคลและความเปนสวนตัว ความ 
ปลอดภยัของระบบออนไลน แตกฎและ 
ระเบยีบตาง ๆ  เหลานีจํ้าเปนตองตดิตาม 
และปรับปรุงเพื่อใหทันกับการเปลี่ยน- 
แปลงที่จะเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  อยางไร 
ก็ตาม มี 3 ประเด็นทางดานกฎระเบียบ 
ที่ไทยตองเพิ่มความเขมแข็ง ไดแก 
นโยบายการแขงขัน ขอจํากัดเกี่ยวกับ 
ถายโอนขอมูลระหวางประเทศ และ 
ทาทตีอการจดัเกบ็ภาษตีอบริการดจิทิลั 
ความรวมมือในระดับภูมิภาคทางดาน 
ดิจิทัลสวนใหญเกิดขึ้นในกรอบอาเซียน 
และเปนความรวมมือที่คอนขางหลวม 

ภาครัฐไทยไดตื่นตัวในการเตรียม
กําลังคนเพื่อเขาสูเศรษฐกิจดิจิทัล และ 

เก่ียวของกับหลายหนวยงาน อยางไร 
ก็ตาม มาตรการเหลานี้ทับซอนกันมาก  
จากการเก็บขอมูลงานวิจัยโดยการ 
ประชุมระดมสมอง เรื่องดังกลาวนาจะ 
เปนอุปสรรคสําคัญที่ทําใหการสราง 

ป จจัยเชิงสถาบันไม เกิดข้ึน และผู  
ประกอบการในวงกวางที่ตองการความ 
ชวยเหลือไมวาจะเปนการขอคําปรึกษา 
หารือ ความชวยเหลือในการเพิ่มทักษะ 
ฝมือแรงงานและการนําระบบอัตโนมัติ 
เขามาใชในการผลิตไมสามารถเขาถึง 
ความชวยเหลือของรัฐได

ในบทความตอนตอไปจะกลาวถึง
การประเมินความพรอมทางดานธุรกิจ 
และนโยบายตาง ๆ  เพือ่การกาวสูเศรษฐกิจ 
ดจิทัิล โดยเฉพาะการประเมนิมาตรการ 
การลงทุนเพ่ือดึงดูดการลงทุนโดยตรง 
จากตางประเทศโดยใชกรอบการประเมนิ 
ของ UNCTAD เปนเกณฑ

ผู้ประกอบการไทยมีการนำนวัตกรรมดิจิทัลเข้ามา 
ใช้ในห่วงโซ่การผลิตเพิ่มขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 
2554-2561 อย่างไรก็ตาม การใช้นวัตกรรม 
โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ใน 
สถานประกอบการกระจุกตัวใน 4 อุตสาหกรรม 
ได้แก่ กลุ่มเคมีภัณฑ์และพลาสติก คอมพิวเตอร์ 
อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้า อุตสาหกรรม 
สิ่งทอ และอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 
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ITD ไดศกึษาวจิยัเรือ่งการ 
พัฒนากรอบนโยบายการ
ลงทนุและสภาพแวดลอม 

ทางธรุกจิเพือ่กาวสูเศรษฐกจิดิจทิลั โดย 
มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความพรอม 
ของไทยในการเขาสู เศรษฐกิจดิจิทัล 
การประเมินความพรอมโดยดําเนินการ 
ทั้งการประเมินความพรอมทางดาน 
ธรุกิจและนโยบายตาง ๆ  โดยเฉพาะการ 
ประเมินมาตรการการลงทุนเพื่อดึงดูด 
การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศโดย 
ใชกรอบการประเมนิของ UNCTAD เปน 
เกณฑ ซึ่งประกอบดวย 4 ดานที่สําคัญ 
ไดแก กลยุทธนโยบายการลงทุน (Pillar 
1) การผนวกพัฒนาการทางดานดิจิทัล 
เขาเปนสวนหนึง่ของนโยบายการลงทนุ 
(Pillar 2) การผนวกนโยบายการลงทุน 
เขาเปนสวนหนึ่งของแผนดิจิทัล (Pillar 
3) และปฏิสัมพันธของนโยบายและ 
การมปีจจัยเชงิสถาบนัทีเ่กือ้หนนุในการ 
ขับเคลื่อนเขาสูเศรษฐกิจดิจิทัล (Pillar 
4)

ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาในชวง 5 

ป ระหวาง ป พ.ศ. 2554-2555 และ 
พ.ศ. 2560-2561 ภาคธุรกิจของไทยมี 
ความพรอมเพิ่มข้ึนอยางชัดเจนในการ 

เขาสูเศรษฐกจิดจิทัิลท่ีดีข้ึน 2 ดาน ไดแก 
โครงสรางพื้นฐานและการตั้งธุรกิจใหม  
ศักยภาพในการสรางนวัตกรรมใหมแม 
เพิม่ขึน้แตไมมากนกั ในขณะทีศ่กัยภาพ 
ทางดานทุนมนุษยดานดิจิทัลและการ 
นาํเทคโนโลยมีาใชประโยชนไมไดเปลีย่น- 
แปลงอยางชัดเจน หากเปรียบเทียบกับ 
มาเลเซีย สงิคโปร เกาหลใีต และประเทศ 

ในกลุม OECD การเตรียมความพรอม 
ของไทยยังดอยกวา 

ผูประกอบการไทยมีการนํานวัต-

กรรมดิจิทัลเขามาใชในหวงโซการผลิต 
เพิ่มขึ้นระหวางป พ.ศ. 2554-2561 
อยางไรกต็าม การใชนวตักรรมโดยเฉพาะ 
การใชประโยชนจากคอมพวิเตอรในสถาน 
ประกอบการกระจกุตวัใน 4 อตุสาหกรรม 
ไดแก กลุ มเคมีภัณฑและพลาสติก 
คอมพิวเตอรอเิลก็ทรอนิกสและอปุกรณ 
ไฟฟา อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาห- 

กรรมเฟอรนิเจอร ทั้งนี้ผูประกอบการ 
ตางชาติมีการใชเทคโนโลยีสูงกวาผู  
ประกอบการไทยในเกอืบทกุอตุสาหกรรม 

แมการลงทุนโดยตรงมีแนวโนม 
เพิ่มขึ้นตั้งแต ป พ.ศ. 2560 เปนตนมา 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
และอุปกรณไฟฟาซึ่งเปนสวนฮารดแวร 
ของอุตสาหกรรมดิจิทัล แตการเพิ่มขึ้น 
ดงักลาวเปนผลจากการลงทนุในลกัษณะ 
การควบรวมกจิการ ไมใชการลงทนุใหม 
โดยกลุมนักลงทุนจากสิงคโปร ฮองกง 
ญีปุ่น และจนี เปนกลุมทีเ่ขามาควบรวม 
กิจการบริษัทในกลุมดิจิทัลของไทย ใน 
ขณะทีแ่หลงทนุอยาง Venture Capital 
(VC) โดยเฉพาะ VC ที่เปนกลุมบริษัท 
หรือที่เรียกวาเปน Corporate VC ทวี 
ความสําคัญแตมีแนวโนมชะลอตัวลง 
ในป พ.ศ. 2561 จากการสัมภาษณผู 
ประกอบการที่ดําเนินการในการวิจัย 
ครั้งนี้ชี้วา กฎระเบียบที่มีอยูในปจจุบัน 
อาจเปนอุปสรรคตอการจัดตั้ง VC 

ผูประกอบการในอตุสาหกรรมดจิทิลั 
ของไทยสวนใหญเปนผูประกอบการราย 
เล็กซึ่งตั้งอยูตามเมืองใหญ ๆ ในขณะที่ 
กลุมบริษัทขนาดกลางและใหญต้ังอยู 
ในเขตกรุงเทพฯ และในพื้นที่ EEC 
แนวโนมทีส่าํคญัประการหน่ึง คือ บรษัิท 
ตางชาติทวีความสําคัญมากขึ้นตั้งแต ป 
พ.ศ. 2557 ดังสะทอนจากสินทรัพย 
โดยเฉพาะสนิทรัพยสภาพคลองสงูอยาง 
เงนิสด  แนวโนมการถอืเงินสดของบริษทั 
ดิจิทัลขามชาติเหลานี้มีนัยตอทาทีการ 
เก็บภาษีกับการบริการดิจิทัลท่ีวันนี้ 
เปนประเด็นถกเถียงกันทั้งในประเทศ 

พัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา 
ไทยไดกระตุ นการเปลี่ยนแปลง 

โครงสรางการผลิตโดยการกําหนด 10 
อุตสาหกรรมเปาหมายใหม ที่รูจักกันวา 

เปน 5 S-curve และ 5 New S-curve 
อันประกอบดวย (S1) อุตสาหกรรม 
ยานยนตสมัยใหม (S2) อุตสาหกรรม 
อเิลก็ทรอนกิสอจัฉริยะ (S3) อตุสาหกรรม 
การทองเที่ยวกลุ มรายไดดีและการ 
ทองเทีย่วเชิงสขุภาพ (S4) การเกษตรและ 
เทคโนโลยีชีวภาพ (S5) อุตสาหกรรม 
อาหารแหงอนาคต (NS1) อุตสาหกรรม 
หุนยนต (NS2) อุตสาหกรรมการบิน 
และโลจิสติกส (NS3) อุตสาหกรรม 
เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (NS4) 
อตุสาหกรรมดจิทิลั และ (NS5) อตุสาห- 
กรรมการแพทยครบวงจร บนสมมตฐิาน 
ที่ว าอุตสาหกรรมเหลานี้สามารถใช 
ประโยชนจากนวัตกรรมดิจิทัลมาสราง 
มูลคาเพิ่มมากและนําไปสูการพัฒนาท่ี 
ยัง่ยืน อยางไรกต็าม อุตสาหกรรมเปาหมาย 
เหลานีค้ดิเปนเพยีงครึง่หนึง่ของผลผลติ 
และมูลคาเพิ่มของภาคอุตสาหกรรม 

ที่ผานมาภาครัฐยังไมมีความชัดเจนวา 
ทาํอยางไรกบัอตุสาหกรรมอ่ืน ๆ  ทีไ่มได 
อยูในอตุสาหกรรมเปาหมายทัง้ ๆ  ทีเ่ปน 
กลุมท่ีสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยี 

ดิจิทัล สรางงาน และสรางมูลคาเพิ่มได 
เชนกัน 

ไทยไดปรับปรุงพระราชบัญญัติ 
สงเสริมการลงทุนตั้งแต ป พ.ศ. 2557 
โดยไดกําหนดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ 
จะไดรบัการสงเสรมิ 7 อตุสาหกรรม และ 
เพิ่มกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยี 
และดิจิทัล ในป พ.ศ. 2560 พรอมกับ 
ปรับปรุงสิทธิประโยชนท่ีใหโดยแบงไป 
ตามกิจกรรมและคุณคาของโครงการ 
นอกจากนัน้ในป พ.ศ. 2560 รฐัไดประกาศ 
มาตรการสงเสรมิการลงทุนท่ีใหกบัพืน้ที่ 
EEC เพื่อสงเสริม 10 อุตสาหกรรม 
เปาหมาย และตามมาดวยการประกาศ 
เขตเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมเฉพาะ 3 
เขต ไดแก Eastern Airport City 
(EEC-A)  Eastern Economic Corridor 
of Innovation (EECi) และ Digital 
Park (EEC-d) ใน ป พ.ศ. 2561

ไทยมีอุตสาหกรรมเปาหมาย 10 
อตุสาหกรรมในการขับเคลือ่นสูเศรษฐกิจ 
ดิจิทัลอยางชัดเจน เหมือนเกาหลีใต (มี 
9 อตุสาหกรรม) ในขณะท่ีเวยีดนามไมได 
มีอุตสาหกรรมเปาหมายอยางชัดเจน 
แตมุงไปทีเ่ทคโนโลย ีนอกจากนัน้ สทิธิ- 
ประโยชนที่ใหแกนักลงทุนของไทยมาก 
ทีสุ่ดเม่ือเทยีบกบัเกาหลใีตและเวยีดนาม 

แตประสิทธิผลของมาตรการตอการ 
ดงึดดูเงนิลงทนุโดยตรงจากตางประเทศ 
ยังไมปรากฏอยางชัดเจน แตมาตรการ 
ดงักลาวกลบัทําใหโครงสรางอตุสาหกรรม 
และพื้นที่อุตสาหกรรมของไทยกระจุก
ตัวเพิ่มมากขึ้น

นอกจากการปรับปรุงมาตรการ 
สงเสริมการลงทุน รัฐบาลไทยผนวก 

แผนการสงเสริมการใชประโยชนจาก 
ดจิทิลัเขาไปเปนสวนหน่ึงของยทุธศาสตร 
ชาติ นอกจากนั้น ไดตั้งกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อขับเคล่ือน 
แผนตาง ๆ   อยางไรกต็าม หากพิจารณาจาก 
การจัดสรรงบประมาณใหแกกระทรวง 
ตาง ๆ ทิศทางการขับเคลื่อนมีแนวโนม 
ที่จะปลอยใหเป นหนาที่ของแตละ 

กระทรวงขับเคลื่อนโดยตนเอง ดังน้ัน 
การขับเคลื่อนนโยบายตาง ๆ เหลานี้ให 
เกิดผลที่เปนรูปธรรมจึงเปนสิ่งที่ตอง 
ติดตาม โดยเฉพาะอยางยิง่การขบัเคลือ่น 
แผนดงักลาวตองกาวขามการทบัซอนกนั 
ของอํานาจหนาที่ระหวางสวนราชการ  
เรือ่งดงักลาวถกูสําทบัดวยระบบประเมนิ 
ความสําเร็จของหนวยงานและระบบ 

งบประมาณ ทําใหหนวยงานตาง ๆ 
โนมเอียงไปท่ีเปาหมายระยะสัน้ทัง้หมด 
ที่มีโอกาสสําเร็จงายกวา ไมเลือกทํา 
กิจกรรมที่จําเปนตอการใชประโยชน 
จากนวัตกรรมดิจิทัลอยางจริงจัง

ไทยมคีวามพรอมทางดานกฎระเบยีบ 
อยูในเกณฑท่ีดใีกลเคยีงกับประเทศอืน่ ๆ  
ในภูมิภาค ท้ังกฎหมายคุมครองขอมูล 
สวนบุคคลและความเปนสวนตัว ความ 
ปลอดภยัของระบบออนไลน แตกฎและ 
ระเบยีบตาง ๆ  เหลานีจํ้าเปนตองตดิตาม 
และปรับปรุงเพื่อใหทันกับการเปลี่ยน- 
แปลงที่จะเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  อยางไร 
ก็ตาม มี 3 ประเด็นทางดานกฎระเบียบ 
ที่ไทยตองเพิ่มความเขมแข็ง ไดแก 
นโยบายการแขงขัน ขอจํากัดเกี่ยวกับ 
ถายโอนขอมูลระหวางประเทศ และ 
ทาทตีอการจดัเกบ็ภาษตีอบรกิารดจิทิลั 
ความรวมมือในระดับภูมิภาคทางดาน 
ดิจิทัลสวนใหญเกิดขึ้นในกรอบอาเซียน 
และเปนความรวมมือที่คอนขางหลวม 

ภาครัฐไทยไดตื่นตัวในการเตรียม
กําลังคนเพื่อเขาสูเศรษฐกิจดิจิทัล และ 

เก่ียวของกับหลายหนวยงาน อยางไร 
ก็ตาม มาตรการเหลานี้ทับซอนกันมาก  
จากการเก็บขอมูลงานวิจัยโดยการ 
ประชุมระดมสมอง เรื่องดังกลาวนาจะ 
เปนอุปสรรคสําคัญที่ทําใหการสราง 

ป จจัยเชิงสถาบันไม เกิดขึ้น และผู  
ประกอบการในวงกวางที่ตองการความ 
ชวยเหลือไมวาจะเปนการขอคําปรึกษา 
หารือ ความชวยเหลือในการเพิ่มทักษะ 
ฝมือแรงงานและการนําระบบอัตโนมัติ 
เขามาใชในการผลิตไมสามารถเขาถึง 
ความชวยเหลือของรัฐได

ในบทความตอนตอไปจะกลาวถึง
การประเมินความพรอมทางดานธุรกิจ 
และนโยบายตาง ๆ  เพือ่การกาวสูเศรษฐกิจ 
ดจิทัิล โดยเฉพาะการประเมนิมาตรการ 
การลงทุนเพ่ือดึงดูดการลงทุนโดยตรง 
จากตางประเทศโดยใชกรอบการประเมนิ 
ของ UNCTAD เปนเกณฑ

ในปี พ.ศ. 2560 รัฐได้ประกาศมาตรการส่งเสริม 
การลงทุนที่ให้กับพื้นที่ EEC เพื่อส่งเสริม 
10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และตามมาด้วยการ 
ประกาศเขตเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมเฉพาะ 3 เขต 
ได้แก่ Eastern Airport City (EEC-A) Eastern 
Economic Corridor of Innovation (EECi) 
และ Digital Park (EEC-d) ใน ปี พ.ศ. 2561
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ITD ไดศึกษาวจัิยเรือ่งการ 
พัฒนากรอบนโยบายการ
ลงทนุและสภาพแวดลอม 

ทางธุรกจิเพ่ือกาวสูเศรษฐกจิดิจทิลั โดย 
มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความพรอม 
ของไทยในการเขาสู เศรษฐกิจดิจิทัล 
การประเมินความพรอมโดยดําเนินการ 
ทั้งการประเมินความพรอมทางดาน 
ธรุกิจและนโยบายตาง ๆ  โดยเฉพาะการ 
ประเมินมาตรการการลงทุนเพ่ือดึงดูด 
การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศโดย 
ใชกรอบการประเมนิของ UNCTAD เปน 
เกณฑ ซึ่งประกอบดวย 4 ดานที่สําคัญ 
ไดแก กลยุทธนโยบายการลงทุน (Pillar 
1) การผนวกพัฒนาการทางดานดิจิทัล 
เขาเปนสวนหนึง่ของนโยบายการลงทนุ 
(Pillar 2) การผนวกนโยบายการลงทุน 
เขาเปนสวนหนึ่งของแผนดิจิทัล (Pillar 
3) และปฏิสัมพันธของนโยบายและ 
การมปีจจัยเชงิสถาบนัทีเ่กือ้หนนุในการ 
ขับเคลื่อนเขาสูเศรษฐกิจดิจิทัล (Pillar 
4)

ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาในชวง 5 

ป ระหวาง ป พ.ศ. 2554-2555 และ 
พ.ศ. 2560-2561 ภาคธุรกิจของไทยมี 
ความพรอมเพิ่มข้ึนอยางชัดเจนในการ 

เขาสูเศรษฐกจิดจิทัิลท่ีดีข้ึน 2 ดาน ไดแก 
โครงสรางพื้นฐานและการตั้งธุรกิจใหม  
ศักยภาพในการสรางนวัตกรรมใหมแม 
เพิม่ขึน้แตไมมากนกั ในขณะทีศ่กัยภาพ 
ทางดานทุนมนุษยดานดิจิทัลและการ 
นาํเทคโนโลยมีาใชประโยชนไมไดเปลีย่น- 
แปลงอยางชัดเจน หากเปรียบเทียบกับ 
มาเลเซีย สงิคโปร เกาหลใีต และประเทศ 

ในกลุม OECD การเตรียมความพรอม 
ของไทยยังดอยกวา 

ผูประกอบการไทยมีการนํานวัต-

กรรมดิจิทัลเขามาใชในหวงโซการผลิต 
เพิ่มข้ึนระหวางป พ.ศ. 2554-2561 
อยางไรกต็าม การใชนวตักรรมโดยเฉพาะ 
การใชประโยชนจากคอมพวิเตอรในสถาน 
ประกอบการกระจกุตวัใน 4 อตุสาหกรรม 
ไดแก กลุ มเคมีภัณฑและพลาสติก 
คอมพิวเตอรอเิลก็ทรอนกิสและอปุกรณ 
ไฟฟา อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาห- 

กรรมเฟอรนิเจอร ท้ังนี้ผูประกอบการ 
ตางชาติมีการใชเทคโนโลยีสูงกวาผู  
ประกอบการไทยในเกอืบทกุอตุสาหกรรม 

แมการลงทุนโดยตรงมีแนวโนม 
เพิ่มขึ้นตั้งแต ป พ.ศ. 2560 เปนตนมา 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
และอุปกรณไฟฟาซึ่งเปนสวนฮารดแวร 
ของอุตสาหกรรมดิจิทัล แตการเพ่ิมขึ้น 
ดงักลาวเปนผลจากการลงทุนในลักษณะ 
การควบรวมกจิการ ไมใชการลงทนุใหม 
โดยกลุมนักลงทุนจากสิงคโปร ฮองกง 
ญีปุ่น และจนี เปนกลุมทีเ่ขามาควบรวม 
กิจการบริษัทในกลุมดิจิทัลของไทย ใน 
ขณะทีแ่หลงทนุอยาง Venture Capital 
(VC) โดยเฉพาะ VC ท่ีเปนกลุมบริษัท 
หรือที่เรียกวาเปน Corporate VC ทวี 
ความสําคัญแตมีแนวโนมชะลอตัวลง 
ในป พ.ศ. 2561 จากการสัมภาษณผู 
ประกอบการที่ดําเนินการในการวิจัย 
ครั้งนี้ชี้วา กฎระเบียบที่มีอยูในปจจุบัน 
อาจเปนอุปสรรคตอการจัดตั้ง VC 

ผูประกอบการในอตุสาหกรรมดจิทิลั 
ของไทยสวนใหญเปนผูประกอบการราย 
เล็กซึ่งตั้งอยูตามเมืองใหญ ๆ ในขณะที่ 
กลุมบริษัทขนาดกลางและใหญตั้งอยู 
ในเขตกรุงเทพฯ และในพื้นท่ี EEC 
แนวโนมทีสํ่าคัญประการหน่ึง คอื บรษิทั 
ตางชาติทวีความสําคัญมากขึ้นตั้งแต ป 
พ.ศ. 2557 ดังสะทอนจากสินทรัพย 
โดยเฉพาะสินทรัพยสภาพคลองสงูอยาง 
เงนิสด  แนวโนมการถอืเงนิสดของบรษิทั 
ดิจิทัลขามชาติเหลานี้มีนัยตอทาทีการ 
เก็บภาษีกับการบริการดิจิทัลท่ีวันนี้ 
เปนประเด็นถกเถียงกันทั้งในประเทศ 

พัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา 
ไทยไดกระตุ นการเปล่ียนแปลง 

โครงสรางการผลิตโดยการกําหนด 10 
อุตสาหกรรมเปาหมายใหม ที่รูจักกันวา 

เปน 5 S-curve และ 5 New S-curve 
อันประกอบดวย (S1) อุตสาหกรรม 
ยานยนตสมัยใหม (S2) อุตสาหกรรม 
อเิล็กทรอนกิสอจัฉริยะ (S3) อตุสาหกรรม 
การทองเท่ียวกลุ มรายไดดีและการ 
ทองเทีย่วเชงิสขุภาพ (S4) การเกษตรและ 
เทคโนโลยีชีวภาพ (S5) อุตสาหกรรม 
อาหารแหงอนาคต (NS1) อุตสาหกรรม 
หุนยนต (NS2) อุตสาหกรรมการบิน 
และโลจิสติกส (NS3) อุตสาหกรรม 
เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (NS4) 
อตุสาหกรรมดจิทิลั และ (NS5) อตุสาห- 
กรรมการแพทยครบวงจร บนสมมตฐิาน 
ที่ว าอุตสาหกรรมเหลานี้สามารถใช 
ประโยชนจากนวัตกรรมดิจิทัลมาสราง 
มูลคาเพิ่มมากและนําไปสูการพัฒนาที่ 
ยัง่ยืน อยางไรกต็าม อุตสาหกรรมเปาหมาย 
เหลานีค้ดิเปนเพยีงครึง่หนึง่ของผลผลติ 
และมูลคาเพิ่มของภาคอุตสาหกรรม 

ที่ผานมาภาครัฐยังไมมีความชัดเจนวา 
ทาํอยางไรกบัอตุสาหกรรมอ่ืน ๆ  ทีไ่มได 
อยูในอตุสาหกรรมเปาหมายทัง้ ๆ  ทีเ่ปน 
กลุมทีส่ามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยี 

ดิจิทัล สรางงาน และสรางมูลคาเพิ่มได 
เชนกัน 

ไทยไดปรับปรุงพระราชบัญญัติ 
สงเสริมการลงทุนตั้งแต ป พ.ศ. 2557 
โดยไดกําหนดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ 
จะไดรบัการสงเสรมิ 7 อุตสาหกรรม และ 
เพิ่มกิจกรรมที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี 
และดิจิทัล ในป พ.ศ. 2560 พรอมกับ 
ปรับปรุงสิทธิประโยชนที่ใหโดยแบงไป 
ตามกิจกรรมและคุณคาของโครงการ 
นอกจากนัน้ในป พ.ศ. 2560 รฐัไดประกาศ 
มาตรการสงเสรมิการลงทนุทีใ่หกบัพืน้ที่ 
EEC เพ่ือสงเสริม 10 อุตสาหกรรม 
เปาหมาย และตามมาดวยการประกาศ 
เขตเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมเฉพาะ 3 
เขต ไดแก Eastern Airport City 
(EEC-A)  Eastern Economic Corridor 
of Innovation (EECi) และ Digital 
Park (EEC-d) ใน ป พ.ศ. 2561

ไทยมีอุตสาหกรรมเปาหมาย 10 
อตุสาหกรรมในการขบัเคลือ่นสูเศรษฐกจิ 
ดิจิทัลอยางชัดเจน เหมือนเกาหลีใต (มี 
9 อตุสาหกรรม) ในขณะทีเ่วยีดนามไมได 
มีอุตสาหกรรมเปาหมายอยางชัดเจน 
แตมุงไปทีเ่ทคโนโลย ีนอกจากนัน้ สทิธิ- 
ประโยชนที่ใหแกนักลงทุนของไทยมาก 
ทีสุ่ดเมือ่เทยีบกบัเกาหลใีตและเวยีดนาม 

แตประสิทธิผลของมาตรการตอการ 
ดึงดูดเงนิลงทนุโดยตรงจากตางประเทศ 
ยังไมปรากฏอยางชัดเจน แตมาตรการ 
ดงักลาวกลับทําใหโครงสรางอตุสาหกรรม 
และพื้นที่อุตสาหกรรมของไทยกระจุก
ตัวเพิ่มมากขึ้น

นอกจากการปรับปรุงมาตรการ 
สงเสริมการลงทุน รัฐบาลไทยผนวก 

แผนการสงเสริมการใชประโยชนจาก 
ดจิทัิลเขาไปเปนสวนหนึง่ของยทุธศาสตร 
ชาติ นอกจากนั้น ไดตั้งกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อขับเคล่ือน 
แผนตาง ๆ   อยางไรกต็าม หากพจิารณาจาก 
การจัดสรรงบประมาณใหแกกระทรวง 
ตาง ๆ ทิศทางการขับเคลื่อนมีแนวโนม 
ท่ีจะปลอยใหเป นหนาท่ีของแตละ 

กระทรวงขับเคลื่อนโดยตนเอง ดังน้ัน 
การขับเคลื่อนนโยบายตาง ๆ เหลานี้ให 
เกิดผลที่เปนรูปธรรมจึงเปนสิ่งที่ตอง 
ตดิตาม โดยเฉพาะอยางยิง่การขบัเคลือ่น 
แผนดงักลาวตองกาวขามการทบัซอนกนั 
ของอํานาจหนาท่ีระหวางสวนราชการ  
เรือ่งดงักลาวถกูสําทบัดวยระบบประเมนิ 
ความสําเร็จของหนวยงานและระบบ 

งบประมาณ ทําใหหนวยงานตาง ๆ 
โนมเอียงไปท่ีเปาหมายระยะสัน้ทัง้หมด 
ที่มีโอกาสสําเร็จงายกวา ไมเลือกทํา 
กิจกรรมที่จําเปนตอการใชประโยชน 
จากนวัตกรรมดิจิทัลอยางจริงจัง

ไทยมคีวามพรอมทางดานกฎระเบยีบ 
อยูในเกณฑทีด่ใีกลเคยีงกบัประเทศอืน่ ๆ  
ในภูมิภาค ทั้งกฎหมายคุมครองขอมูล 
สวนบุคคลและความเปนสวนตัว ความ 
ปลอดภยัของระบบออนไลน แตกฎและ 
ระเบยีบตาง ๆ  เหลานีจํ้าเปนตองตดิตาม 
และปรับปรุงเพื่อใหทันกับการเปลี่ยน- 
แปลงที่จะเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  อยางไร 
ก็ตาม มี 3 ประเด็นทางดานกฎระเบียบ 
ที่ไทยตองเพิ่มความเขมแข็ง ไดแก 
นโยบายการแขงขัน ขอจํากัดเกี่ยวกับ 
ถายโอนขอมูลระหวางประเทศ และ 
ทาทตีอการจดัเกบ็ภาษตีอบริการดจิทิลั 
ความรวมมือในระดับภูมิภาคทางดาน 
ดิจิทัลสวนใหญเกิดขึ้นในกรอบอาเซียน 
และเปนความรวมมือที่คอนขางหลวม 

ภาครัฐไทยไดตื่นตัวในการเตรียม
กําลังคนเพื่อเขาสูเศรษฐกิจดิจิทัล และ 

เก่ียวของกับหลายหนวยงาน อยางไร 
ก็ตาม มาตรการเหลานี้ทับซอนกันมาก  
จากการเก็บขอมูลงานวิจัยโดยการ 
ประชุมระดมสมอง เรื่องดังกลาวนาจะ 
เปนอุปสรรคสําคัญที่ทําใหการสราง 

ป จจัยเชิงสถาบันไม เกิดข้ึน และผู  
ประกอบการในวงกวางที่ตองการความ 
ชวยเหลือไมวาจะเปนการขอคําปรึกษา 
หารือ ความชวยเหลือในการเพิ่มทักษะ 
ฝมือแรงงานและการนําระบบอัตโนมัติ 
เขามาใชในการผลิตไมสามารถเขาถึง 
ความชวยเหลือของรัฐได

ในบทความตอนตอไปจะกลาวถึง
การประเมินความพรอมทางดานธุรกิจ 
และนโยบายตาง ๆ  เพือ่การกาวสูเศรษฐกิจ 
ดจิทัิล โดยเฉพาะการประเมนิมาตรการ 
การลงทุนเพ่ือดึงดูดการลงทุนโดยตรง 
จากตางประเทศโดยใชกรอบการประเมนิ 
ของ UNCTAD เปนเกณฑ
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ITD ไดศกึษาวจิยัเรือ่งการ 
พัฒนากรอบนโยบายการ
ลงทนุและสภาพแวดลอม 

ทางธรุกจิเพือ่กาวสูเศรษฐกจิดิจทิลั โดย 
มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความพรอม 
ของไทยในการเขาสู เศรษฐกิจดิจิทัล 
การประเมินความพรอมโดยดําเนินการ 
ทั้งการประเมินความพรอมทางดาน 
ธรุกิจและนโยบายตาง ๆ  โดยเฉพาะการ 
ประเมินมาตรการการลงทุนเพื่อดึงดูด 
การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศโดย 
ใชกรอบการประเมนิของ UNCTAD เปน 
เกณฑ ซึ่งประกอบดวย 4 ดานที่สําคัญ 
ไดแก กลยุทธนโยบายการลงทุน (Pillar 
1) การผนวกพัฒนาการทางดานดิจิทัล 
เขาเปนสวนหนึง่ของนโยบายการลงทนุ 
(Pillar 2) การผนวกนโยบายการลงทุน 
เขาเปนสวนหนึ่งของแผนดิจิทัล (Pillar 
3) และปฏิสัมพันธของนโยบายและ 
การมปีจจัยเชงิสถาบนัทีเ่กือ้หนนุในการ 
ขับเคลื่อนเขาสูเศรษฐกิจดิจิทัล (Pillar 
4)

ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาในชวง 5 

ป ระหวาง ป พ.ศ. 2554-2555 และ 
พ.ศ. 2560-2561 ภาคธุรกิจของไทยมี 
ความพรอมเพิ่มข้ึนอยางชัดเจนในการ 

เขาสูเศรษฐกจิดจิทัิลท่ีดีข้ึน 2 ดาน ไดแก 
โครงสรางพื้นฐานและการตั้งธุรกิจใหม  
ศักยภาพในการสรางนวัตกรรมใหมแม 
เพิม่ขึน้แตไมมากนกั ในขณะทีศ่กัยภาพ 
ทางดานทุนมนุษยดานดิจิทัลและการ 
นาํเทคโนโลยมีาใชประโยชนไมไดเปลีย่น- 
แปลงอยางชัดเจน หากเปรียบเทียบกับ 
มาเลเซีย สงิคโปร เกาหลใีต และประเทศ 

ในกลุม OECD การเตรียมความพรอม 
ของไทยยังดอยกวา 

ผูประกอบการไทยมีการนํานวัต-

กรรมดิจิทัลเขามาใชในหวงโซการผลิต 
เพิ่มขึ้นระหวางป พ.ศ. 2554-2561 
อยางไรกต็าม การใชนวตักรรมโดยเฉพาะ 
การใชประโยชนจากคอมพวิเตอรในสถาน 
ประกอบการกระจกุตวัใน 4 อตุสาหกรรม 
ไดแก กลุ มเคมีภัณฑและพลาสติก 
คอมพิวเตอรอเิลก็ทรอนิกสและอปุกรณ 
ไฟฟา อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาห- 

กรรมเฟอรนิเจอร ทั้งนี้ผูประกอบการ 
ตางชาติมีการใชเทคโนโลยีสูงกวาผู  
ประกอบการไทยในเกอืบทกุอตุสาหกรรม 

แมการลงทุนโดยตรงมีแนวโนม 
เพิ่มขึ้นตั้งแต ป พ.ศ. 2560 เปนตนมา 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
และอุปกรณไฟฟาซึ่งเปนสวนฮารดแวร 
ของอุตสาหกรรมดิจิทัล แตการเพิ่มขึ้น 
ดงักลาวเปนผลจากการลงทนุในลกัษณะ 
การควบรวมกจิการ ไมใชการลงทนุใหม 
โดยกลุมนักลงทุนจากสิงคโปร ฮองกง 
ญีปุ่น และจนี เปนกลุมทีเ่ขามาควบรวม 
กิจการบริษัทในกลุมดิจิทัลของไทย ใน 
ขณะทีแ่หลงทนุอยาง Venture Capital 
(VC) โดยเฉพาะ VC ที่เปนกลุมบริษัท 
หรือที่เรียกวาเปน Corporate VC ทวี 
ความสําคัญแตมีแนวโนมชะลอตัวลง 
ในป พ.ศ. 2561 จากการสัมภาษณผู 
ประกอบการที่ดําเนินการในการวิจัย 
ครั้งนี้ชี้วา กฎระเบียบที่มีอยูในปจจุบัน 
อาจเปนอุปสรรคตอการจัดตั้ง VC 

ผูประกอบการในอตุสาหกรรมดจิทิลั 
ของไทยสวนใหญเปนผูประกอบการราย 
เล็กซึ่งตั้งอยูตามเมืองใหญ ๆ ในขณะที่ 
กลุมบริษัทขนาดกลางและใหญต้ังอยู 
ในเขตกรุงเทพฯ และในพื้นที่ EEC 
แนวโนมทีส่าํคัญประการหน่ึง คือ บรษิทั 
ตางชาติทวีความสําคัญมากขึ้นตั้งแต ป 
พ.ศ. 2557 ดังสะทอนจากสินทรัพย 
โดยเฉพาะสินทรัพยสภาพคลองสงูอยาง 
เงนิสด  แนวโนมการถอืเงินสดของบริษทั 
ดิจิทัลขามชาติเหลานี้มีนัยตอทาทีการ 
เก็บภาษีกับการบริการดิจิทัลท่ีวันนี้ 
เปนประเด็นถกเถียงกันทั้งในประเทศ 

พัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา 
ไทยไดกระตุ นการเปลี่ยนแปลง 

โครงสรางการผลิตโดยการกําหนด 10 
อุตสาหกรรมเปาหมายใหม ที่รูจักกันวา 

เปน 5 S-curve และ 5 New S-curve 
อันประกอบดวย (S1) อุตสาหกรรม 
ยานยนตสมัยใหม (S2) อุตสาหกรรม 
อเิลก็ทรอนกิสอจัฉริยะ (S3) อตุสาหกรรม 
การทองเที่ยวกลุ มรายไดดีและการ 
ทองเทีย่วเชิงสขุภาพ (S4) การเกษตรและ 
เทคโนโลยีชีวภาพ (S5) อุตสาหกรรม 
อาหารแหงอนาคต (NS1) อุตสาหกรรม 
หุนยนต (NS2) อุตสาหกรรมการบิน 
และโลจิสติกส (NS3) อุตสาหกรรม 
เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (NS4) 
อตุสาหกรรมดจิทิลั และ (NS5) อตุสาห- 
กรรมการแพทยครบวงจร บนสมมตฐิาน 
ที่ว าอุตสาหกรรมเหลานี้สามารถใช 
ประโยชนจากนวัตกรรมดิจิทัลมาสราง 
มูลคาเพิ่มมากและนําไปสูการพัฒนาท่ี 
ยัง่ยืน อยางไรกต็าม อุตสาหกรรมเปาหมาย 
เหลานีค้ดิเปนเพยีงครึง่หนึง่ของผลผลติ 
และมูลคาเพิ่มของภาคอุตสาหกรรม 

ที่ผานมาภาครัฐยังไมมีความชัดเจนวา 
ทาํอยางไรกบัอตุสาหกรรมอ่ืน ๆ  ทีไ่มได 
อยูในอตุสาหกรรมเปาหมายทัง้ ๆ  ท่ีเปน 
กลุมท่ีสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยี 

ดิจิทัล สรางงาน และสรางมูลคาเพิ่มได 
เชนกัน 

ไทยไดปรับปรุงพระราชบัญญัติ 
สงเสริมการลงทุนตั้งแต ป พ.ศ. 2557 
โดยไดกําหนดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ 
จะไดรบัการสงเสรมิ 7 อตุสาหกรรม และ 
เพิ่มกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยี 
และดิจิทัล ในป พ.ศ. 2560 พรอมกับ 
ปรับปรุงสิทธิประโยชนท่ีใหโดยแบงไป 
ตามกิจกรรมและคุณคาของโครงการ 
นอกจากนัน้ในป พ.ศ. 2560 รฐัไดประกาศ 
มาตรการสงเสรมิการลงทุนท่ีใหกบัพืน้ที่ 
EEC เพื่อสงเสริม 10 อุตสาหกรรม 
เปาหมาย และตามมาดวยการประกาศ 
เขตเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมเฉพาะ 3 
เขต ไดแก Eastern Airport City 
(EEC-A)  Eastern Economic Corridor 
of Innovation (EECi) และ Digital 
Park (EEC-d) ใน ป พ.ศ. 2561

ไทยมีอุตสาหกรรมเปาหมาย 10 
อตุสาหกรรมในการขับเคลือ่นสูเศรษฐกิจ 
ดิจิทัลอยางชัดเจน เหมือนเกาหลีใต (มี 
9 อตุสาหกรรม) ในขณะท่ีเวยีดนามไมได 
มีอุตสาหกรรมเปาหมายอยางชัดเจน 
แตมุงไปทีเ่ทคโนโลย ีนอกจากนัน้ สทิธิ- 
ประโยชนที่ใหแกนักลงทุนของไทยมาก 
ทีส่ดุเม่ือเทยีบกบัเกาหลใีตและเวยีดนาม 

แตประสิทธิผลของมาตรการตอการ 
ดงึดดูเงนิลงทนุโดยตรงจากตางประเทศ 
ยังไมปรากฏอยางชัดเจน แตมาตรการ 
ดงักลาวกลบัทําใหโครงสรางอตุสาหกรรม 
และพื้นที่อุตสาหกรรมของไทยกระจุก
ตัวเพิ่มมากขึ้น

นอกจากการปรับปรุงมาตรการ 
สงเสริมการลงทุน รัฐบาลไทยผนวก 

แผนการสงเสริมการใชประโยชนจาก 
ดจิทิลัเขาไปเปนสวนหน่ึงของยทุธศาสตร 
ชาติ นอกจากนั้น ไดตั้งกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อขับเคล่ือน 
แผนตาง ๆ   อยางไรกต็าม หากพิจารณาจาก 
การจัดสรรงบประมาณใหแกกระทรวง 
ตาง ๆ ทิศทางการขับเคลื่อนมีแนวโนม 
ที่จะปลอยใหเป นหนาที่ของแตละ 

กระทรวงขับเคลื่อนโดยตนเอง ดังน้ัน 
การขับเคลื่อนนโยบายตาง ๆ เหลานี้ให 
เกิดผลที่เปนรูปธรรมจึงเปนสิ่งที่ตอง 
ติดตาม โดยเฉพาะอยางยิง่การขบัเคลือ่น 
แผนดงักลาวตองกาวขามการทบัซอนกนั 
ของอํานาจหนาที่ระหวางสวนราชการ  
เรือ่งดงักลาวถกูสําทบัดวยระบบประเมนิ 
ความสําเร็จของหนวยงานและระบบ 

งบประมาณ ทําใหหนวยงานตาง ๆ 
โนมเอียงไปท่ีเปาหมายระยะสัน้ทัง้หมด 
ที่มีโอกาสสําเร็จงายกวา ไมเลือกทํา 
กิจกรรมที่จําเปนตอการใชประโยชน 
จากนวัตกรรมดิจิทัลอยางจริงจัง

ไทยมคีวามพรอมทางดานกฎระเบยีบ 
อยูในเกณฑท่ีดใีกลเคยีงกับประเทศอืน่ ๆ  
ในภูมิภาค ท้ังกฎหมายคุมครองขอมูล 
สวนบุคคลและความเปนสวนตัว ความ 
ปลอดภยัของระบบออนไลน แตกฎและ 
ระเบยีบตาง ๆ  เหลานีจํ้าเปนตองตดิตาม 
และปรับปรุงเพื่อใหทันกับการเปลี่ยน- 
แปลงที่จะเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  อยางไร 
ก็ตาม มี 3 ประเด็นทางดานกฎระเบียบ 
ที่ไทยตองเพิ่มความเขมแข็ง ไดแก 
นโยบายการแขงขัน ขอจํากัดเกี่ยวกับ 
ถายโอนขอมูลระหวางประเทศ และ 
ทาทตีอการจดัเกบ็ภาษตีอบรกิารดจิทิลั 
ความรวมมือในระดับภูมิภาคทางดาน 
ดิจิทัลสวนใหญเกิดขึ้นในกรอบอาเซียน 
และเปนความรวมมือที่คอนขางหลวม 

ภาครัฐไทยไดตื่นตัวในการเตรียม
กําลังคนเพื่อเขาสูเศรษฐกิจดิจิทัล และ 

เก่ียวของกับหลายหนวยงาน อยางไร 
ก็ตาม มาตรการเหลานี้ทับซอนกันมาก  
จากการเก็บขอมูลงานวิจัยโดยการ 
ประชุมระดมสมอง เรื่องดังกลาวนาจะ 
เปนอุปสรรคสําคัญที่ทําใหการสราง 

ป จจัยเชิงสถาบันไม เกิดขึ้น และผู  
ประกอบการในวงกวางที่ตองการความ 
ชวยเหลือไมวาจะเปนการขอคําปรึกษา 
หารือ ความชวยเหลือในการเพิ่มทักษะ 
ฝมือแรงงานและการนําระบบอัตโนมัติ 
เขามาใชในการผลิตไมสามารถเขาถึง 
ความชวยเหลือของรัฐได

ในบทความตอนตอไปจะกลาวถึง
การประเมินความพรอมทางดานธุรกิจ 
และนโยบายตาง ๆ  เพือ่การกาวสูเศรษฐกิจ 
ดจิทัิล โดยเฉพาะการประเมนิมาตรการ 
การลงทุนเพ่ือดึงดูดการลงทุนโดยตรง 
จากตางประเทศโดยใชกรอบการประเมนิ 
ของ UNCTAD เปนเกณฑ

ไทยมีความพร้อมทางด้านกฎระเบียบอยู่ในเกณฑ์
ที่ดีใกล้เคียงกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค ทั้ง 
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็น 
ส่วนตัว ความปลอดภัยของระบบออนไลน์ แต่กฎ 
และระเบียบต่าง ๆ เหล่านี้จำเป็นต้องติดตามและ 
ปรับปรุงเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
อย่างรวดเร็ว
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