Journal of the Association of Researchers

Vol.20 No.2 May - August 2015

13

การพัฒนาศูนย์ข้อมูลแห่งชาติเพื่อความมั่นคงของประเทศ
(National Data Center Consolidation)

สมชาย เบญจรงคกุล1

แห่งชาติ (Government Data Center)”เพื่อช่วยกระตุ้น
		ปัจจุบันการปรับตัวของธุรกิจในแต่ละองค์กรรวมทั้ง เศรษฐกิจ ซึ่งหมายถึง ศูนย์เครือข่ายรวบรวมข้อมูลทุกด้าน
ภาครัฐ กลายเป็นปัจจัยหลักในการผลักดันให้องค์กรต้องมี ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเปิดให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน โดยคาดว่า
การปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ (Information จะต้องใช้เงินลงทุนในช่วง 1-2 ปีแรกประมาณ 30,000System: IS) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 40,000 ล้านบาท ที่มีหน่วยงานกลางรับผิดชอบก�ำหนด
Technology: IT) ให้สามารถรองรับกับทิศทางและแนวทาง มาตรฐานการให้บริการมาตรฐานความปลอดภัยมาตรฐาน
ธุรกิจ และต้องเร่งปรับตัวอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น บทพิสูจน์ การเชื่ อ มต่ อ ข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ คุ ณ ภาพและราคาค่ า บริ ก าร
ส� ำ หรั บ ผู ้ บ ริ ห ารจั ด การระบบสารสนเทศแบบมื อ อาชี พ อยู่บนมาตรฐานเดียวกัน และเมื่อประเทศไทยมีศูนย์ข้อมูล
ต้ อ งโดดเด่ น ในด้ า นการวางรากฐานโครงสร้ า งพื้ น ฐาน แห่ ง ชาติ ก็ จ ะสามารถน� ำ ไปสู ่ ก ารมี เ นชั น แนลเกตเวย์
สารสนเทศ (IT Infrastructure: II) ที่มีประสิทธิภาพและ แห่งชาติท�ำให้ช่องเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างประเทศได้รับ
ซับซ้อนมาก จนก่อให้เกิดความยากล�ำบากในการบริหาร การจัดการที่เหมาะสมมีความเป็นเอกภาพโดยประเทศไทย
จัดการภายในภายใต้เงื่อนไขของงบประมาณที่มีอยู่อย่าง ต้องมีเกตเวย์รองรับความต้องการของประเทศให้เพียงพอ
จ�ำกัด เช่น การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล (Data Center: เพื่อรองรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซที่จะ
เพิ่มขึ้นในอนาคตอย่างมหาศาลและล่าสุด เมื่อวันที่ 11
DC)
		ในส่วนของนโยบายการสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ พฤษภาคม 2558 กรอบนโยบายในการจัดท�ำโครงการ
ของประเทศ รัฐบาลได้ก�ำหนดให้มีการส่งเสริมและวางราก “ดาต้าเซ็นเตอร์แห่งชาติ” ผ่านความเห็นชอบจากคณะ
ฐานเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศอย่างจริงจัง ซึ่งมีทิศทาง กรรมการนโยบายดิ จิ ทั ล อี โ คโนมี ที่ มี น ายกรั ฐ มนตรี
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นประธานแล้ว และจะน�ำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
ใน 5 ด้าน คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ ในเดือน มิถุนายน 2558 นี้
(Hard Infrastructure) โครงสร้างพื้นฐานด้านการบริการ 		นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital
(Service Infrastructure) โครงสร้างพื้นฐานด้านกฎหมาย Economy) เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่ส�ำคัญเกี่ยวข้องกับการน�ำ
กฎระเบียบ และมาตรฐาน (Soft Infrastructure) ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกิจกรรมทาง
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ (Digital Economy Promo- เศรษฐกิจและสังคม การขับเคลื่อนเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลที่มี
ความส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะ
tion) และด้านการพัฒนาสังคมดิจิทัล (Digital Society)
		 รัฐบาลในขณะนี้ได้ก�ำหนดให้มีการส่งเสริมและ การพั ฒ นาธุ ร กิ จ การสื่ อ สารของประเทศไทยในอนาคต
วางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างจริงจัง โดยมติของคณะ ที่จ�ำเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
กรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีเป้าหมาย การครอบคลุมทุกพื้นที่ การมีขนาดที่
ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 พอเพียงกับการใช้งาน มีเสถียรภาพที่มั่นคง ในราคาที่
มีมติให้หน่วยงานราชการทั้งหมดยกเว้นกระทรวงการคลัง เหมาะสม เพื่อเป็นพื้นฐานไปสู่การต่อยอดกิจกรรมการพัฒนา
และกระทรวงกลาโหมยุติการเบิกงบประมาณเพื่อจัดซื้อ ประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
หรือจัดท�ำศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์หรือไอดีซีที่ต่างฝ่ายต่างท�ำ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2558)
เปลี่ยนมาเป็นการจัดตั้งศูนย์รวมไอซีดีทุกด้านของภาครัฐ โดยยั ง เป็ น การวางแผนระบบเศรษฐกิ จ ใหม่ เ พื่ อ รองรั บ
ที่ท�ำงานอย่างต่อเนื่องเชื่อมต่อถึงกันได้“ดาต้าเซ็นเตอร์ การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN
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ประธานนักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 6 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์
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วารสาร

สมาคมนักวิจัย

ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558

Economic Community (AEC) อย่างเต็มรูปแบบ ในปี
พ.ศ. 2559 ที่จะถึงนี้
		อย่างไรก็ตาม จากผลกระทบมหาอุทกภัยน�้ำท่วม
ในปี พ.ศ. 2554 ธนาคารโลกได้ประเมินว่าประเทศไทย
ต้ อ งใช้ ง บประมาณฟื ้ น ฟู เ ศรษฐกิ จ ภายหลั ง น�้ ำ ลดกว่ า
700,000 ล้านบาท ธนาคารโลกได้ท�ำงานร่วมกับหลาย
หน่วยงานทั้งองค์กรระหว่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐ
และสถาบันการศึกษาของไทย พบว่า จากการประเมิน
ความเสียหายและการสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจและ
ความมั่นคงของชาติ โดยภาพรวมเศรษฐกิจไทยได้รับความ
เสี ย หายประมาณ 1.357 ล้านล้านบาท ซึ่งหน่ว ยงาน
ภาครัฐทั้งหมด 20 กระทรวงล้วนมีส�ำนักงานใหญ่หรือ
ศูนย์ข้อมูล (Data Center) ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครทั้งสิ้น
(ทั้งศูนย์ข้อมูลหลัก (Main Site) และศูนย์ส�ำรองข้อมูล
(Backup Site)) ซึ่งผลจากน�้ำท่วมในครั้งนั้นส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการให้บริการของภาครัฐในภาพรวม โดยเฉพาะ
ศู น ย์ ร าชการแจ้ ง วั ฒ นะและอี ก หลายแห่ ง ที่ ไ ม่ ส ามารถ
ด�ำเนินการได้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อภาคประชาชน ภาค
เอกชน และภาครั ฐ ส่ ง ผลท� ำ ให้ อั ต ราการขยายตั ว ทาง
เศรษฐกิจ หรือ Gross Domestic Product (GDP) ของ
ไทยในปี พ.ศ. 2554 ลดลงจากที่ธนาคารโลก เคยประมาณ
การไว้จาก ร้อยละ 3.6 มาอยู่ที่ ร้อยละ 2.4 และรายได้
ภาครัฐลดลง ร้อยละ 3.6 จากเหตุผลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า
ประเทศไทยมีความเสี่ยงในด้านการบริหารจัดการศูนย์
ข้อมูลของชาติ
		 ดังนั้น ในการพัฒนาจุดแข็งในการวางรากฐานให้
กับระบบสารสนเทศ (IS/IT/II) ของทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็น
ภาครัฐหรือภาคเอกชน จึงได้มีการน�ำเสนอทางเลือกใหม่
ด้ ว ยการน� ำ แนวทางแก้ ไ ขของเทคโนโลยี ก ารควบรวม
(Consolidation Solution) ให้กับทุกองค์กร โดยเฉพาะ
ในรายงานฉบับนี้จะมุ่งเน้นไปยังองค์กรภาครัฐ (ซึ่งต่อจากนี้
ค�ำว่า “องค์กร” จะหมายถึงองค์กรภาครัฐ) ที่ก�ำลังต้องการ
หาแนวทางที่ จ ะช่ ว ยในการดู แ ลจั ด การและบริ ห ารกั บ
ระบบสารสนเทศ ให้เกิดความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง
ได้ ต ามทิ ศ ทางและแนวของการด� ำ เนิ น กิ จ การภาครั ฐ
ที่เปลี่ยนไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดศูนย์ข้อมูลแห่งชาติ
นับเป็นตัวต่อที่ส�ำคัญตัวหนึ่งของการท�ำโครงสร้างพื้นฐาน
(Hard Infrastructure) ให้นโยบาย Digital Economy
บรรลุเป้าหมาย เพราะเมือ่ นโยบายของรัฐบาลต้องการน�ำพา

ประเทศไปสู่ยุคดิจิทัล นั่นหมายความว่า ต่อไปจะมีข้อมูล
ดิจิทัลเกิดขึ้นมหาศาล โดยเฉพาะกับหน่วยงานภาครัฐ
ซึ่งต้องสามารถน�ำข้อมูลที่มีอยู่เชื่อมโยงกันในการท�ำให้เกิด
ประโยชน์ในการใช้งานอย่างสูงสุดให้ได้ ที่ส�ำคัญต้องค�ำนึงถึง
ความเสีย่ งต่างๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ กับการบริหารจัดการศูนย์
ข้อมูล โดยเฉพาะศูนย์ข้อมูลแห่งชาติที่นับว่าเป็นหัวใจหลัก
ที่ ส� ำ คั ญ ต่ อ การพั ฒ นาและความมั่ น คงของประเทศใน
ปัจจุบันและอนาคต

บทบาทและความส�ำคัญของศูนย์ข้อมูลแห่งชาติ

		ความส�ำคัญของศูนย์ข้อมูลแห่งชาติ
		 ศูนย์ข้อมูล หรือ ดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center)
คือ ศูนย์กลางการประมวลผลข้อมูลท�ำหน้าที่รับผิดชอบ
การผลิตหรือรวบรวมข้อมูล ตัวเลข จัดระบบและเผยแพร่
สู่ผู้ใช้ที่อยู่ในเป้าหมาย มักเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน เช่น
ศูนย์ข้อมูลธนาคารกรุงเทพ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจหลักทรัพย์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ข้อมูลพลังงาน
แห่งประเทศไทย สังกัดส�ำนักงานพลังงานแห่งชาติ ฯลฯ
เป็นต้น
		 เป้าหมายส�ำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัลที่ทันสมัยและเพียงพอในการผลักดันเศรษฐกิจของ
นานาประเทศผ่านการวางรากฐานเศรษฐกิจไปสู่ “Digital
Economy” และมีความจ�ำเป็นทีภ่ าคราชการต้องร่วมมือกัน
พัฒนาภาครัฐในภาพรวมให้ก้าวสู่การเป็น Digital Government ทั้งนี้ การยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ Digital
Government จ�ำเป็นต้องมีการด�ำเนินการในหลายส่วน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การบูรณาการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Data
Center Consolidation)” อันถือเป็นองค์ประกอบหลัก
ของโครงสร้างพื้นฐานที่ส�ำคัญของระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
เพราะเมื่อเกิดการบูรณาการศูนย์ข้อมูลภาครัฐเข้าด้วยกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ ภาครัฐก็จะสามารถใช้ทรัพยากร
ร่วมกันอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ลดความซ�้ำซ้อนในการใช้
งบประมาณจั ด หาอุ ป กรณ์ แ ละลดภาระการใช้ จ ่ า ย
งบประมาณในภาพรวมของประเทศ
		 ศูนย์ข้อมูลแห่งชาตินับเป็นกลไกที่ส�ำคัญของการ
ท�ำโครงสร้างพื้นฐาน (Hard Infrastructure) ให้นโยบาย
Digital Economy ประสบความส�ำเร็จ เนื่องจากต่อไป
จะมีข้อมูลดิจิทัลเกิดขึ้นมหาศาล โดยเฉพาะกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ซึ่งต้องสามารถน�ำข้อมูลที่มีอยู่เชื่อมโยงกันในการ
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ท�ำให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานอย่างสูงสุดให้ได้ แต่ที่ผ่าน
มาปัญหา คือ รัฐบาลไม่สามารถรวมศูนย์ข้อมูลของแต่ละ
หน่วยงานให้เชื่อมโยงกันได้ เนื่องจากแต่ละหน่วยงานต่าง
มีศูนย์ข้อมูลเป็นของตนเอง มีการลงทุนที่ซ�้ำซ้อน สิ้นเปลือง
งบประมาณ และบางหน่วยงานก็หวงแหนข้อมูล ไม่ยอม
เปิดเผยให้ใช้งานร่วมกัน
		 ส�ำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
หรื อ สรอ. ได้ ท� ำ การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ดาต้ า
เซ็นเตอร์ที่หน่วยงานรัฐด�ำเนินการซึ่งเก็บข้อมูลได้ 30%
จากข้อมูลของหน่วยงานรัฐทั้งหมด พบว่า หน่วยงานรัฐมี
ดาต้าเซ็นเตอร์ 140 ศูนย์ โดยใช้งบในการบริหารจัดการ
และจ้ างบุ ค ลากร รวมทั้งหมด 6,700 ล้านบาท ต่อปี
ซึ่งดาต้าเซ็นเตอร์ที่ส�ำรวจนี้กว่า 50% มีอายุการใช้งานเกิน
7 ปี และปั ญ หาส� ำ คัญ คือ ดาต้าเซ็น เตอร์ของแต่ละ
หน่วยงานไม่เชื่อมโยงการใช้ข้อมูลร่วมกัน ดังนั้นนโยบาย
ที่จะให้เอกชนมาลงทุนท�ำดาต้าเซ็นเตอร์แล้วให้ภาครัฐเช่า
ใช้งานจึงเป็นทางเลือกที่ดี ทั้งยังช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรด้วย
		ดาต้าเซ็นเตอร์ไม่ใช่แค่เรื่องเซิร์ฟเวอร์ แต่มองไปถึง
ระบบคลาวด์ เพราะท�ำให้เกิด การเชื่อมโยงข้อมูลและ
น�ำข้อมูลของแต่ละหน่วยงานภาครัฐไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ร่วมกันได้ แบ่งเป็นข้อมูลทั่วไปที่เปิดเผยได้ให้ใช้ดาต้า
เซ็นเตอร์ของเอกชนที่เข้าร่วม ส่วนข้อมูลที่มีความละเอียด
อ่อนให้ใช้ดาต้าเซ็นเตอร์ของรัฐที่กระทรวงดิจิทัลจะเป็น
ผู้ดูแล หรือข้อมูลที่เป็นความลับ เช่น ข้อมูลของกระทรวง
การคลัง และกระทรวงกลาโหมก็ให้มีดาต้าเซ็นเตอร์ของ
ตนเอง
		 ขณะนี้มีบริษัทต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนท�ำดาต้า
เซ็นเตอร์ในโครงการนี้หลายราย ทั้งจากอเมริกา แคนาดา
ญี่ปุ่น และจีน โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมาเป็นพันธมิตรกับ
บริษัทในไทย เนื่องจากต้องการให้บริษัทต่างชาติถ่ายทอด
ความรู้และพัฒนาบุคลากรของไทยด้วย และไม่ว่าบริษัท
ดาต้าเซ็นเตอร์จะสร้างใหญ่โตขนาดไหน แต่การเข้าร่วม
โครงการนี้จะขอใช้พื้นที่เพื่อมาให้บริการหน่วยงานรัฐเพียง
2,000-3,000 ตารางเมตร ต่อศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ โดย
เน้นใช้บริการดาต้าเซ็นเตอร์จากเอกชนหลายรายเพื่อ
ลดความเสี่ยงในการใช้งาน พร้อมทั้งท�ำมาตรฐานการให้
บริการคลาวด์ควบคู่ไปด้วย
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		 ศูนย์ข้อมูลแห่งชาติ หรือ ดาต้าเซ็นเตอร์ (IDC)
จึงมีความจ�ำเป็นมากส�ำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล
ที่จะท�ำให้เกิดปริมาณข้อมูลมหาศาล ขณะเดียวกัน ภาครัฐ
ต้องการจะน�ำเอาความต้องการใช้งานของภาครัฐไปกระตุ้น
ให้เกิดการลงทุนธุรกิจของเอกชน แต่ปจั จุบนั ยังมีผใู้ ห้บริการ
ไม่มาก และแต่ละแห่งไม่ได้มีการเชื่อมต่อระบบกัน ดังนั้น
เพื่อสร้างเสถียรภาพของดาต้าเซ็นเตอร์ทั้งประเทศ รัฐต้อง
สร้างดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดพื้นที่ขนาดใหญ่โดยหน่วยงานรัฐ
จะเป็นผู้ใช้รายใหญ่เพื่อกระตุ้นความต้องการโดยรวมของ
ประเทศขึ้นมา โดยดาต้าเซ็นเตอร์เหล่านี้อาจเป็นการร่วม
ลงทุนกับทางภาคเอกชน ซึ่งขณะนี้ทาง EGA ก�ำลังศึกษา
รายละเอียดร่วมกับผู้ให้บริการไอดีซีทั้งภาครัฐและเอกชน
		 ศูนย์ข้อมูลแห่งชาติในประเทศไทยจะเข้าสู่ยุคที่
เรียกว่า “Data Center Consolidation” หรือ การรวม
ศูนย์ครั้งใหญ่ทั้งของภาครัฐและเอกชน จะไม่มีการลงทุน
ซ�้ ำ ซ้ อ นกั น อี ก แล้ ว โดยเฉพาะหน่ ว ยงานรั ฐ จากเดิ ม ที่
หน่วยงานแต่ละแห่งจะสร้างศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ของตนเอง
ต้องลงทุนทั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์เครือข่าย ระบบ
รักษาความปลอดภัย ซอฟต์แวร์ และบุคลากรจ�ำนวนมาก
เพื่อดูแลข้อมูลเฉพาะหน่วยงาน ขณะที่ข้อมูลเหล่านั้นก็
ถูกเจ้าของหน่วยงานนั้นๆ หวงแหน ไม่สามารถน�ำไปใช้
ประโยชน์ร่วมกันกับข้อมูลของหน่วยงานอื่นๆ ท�ำให้รัฐ
เสียงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์
		 ภาครัฐจ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับตัวเข้าสู่
การเป็ น Digital Government แล้ ว มิ ใ ช่ แค่ เ ป็ น
e-Government เหมือนในอดีตและปัจจุบันที่ก�ำลังเป็น
อยู่ เพราะขณะนี้ภาคเอกชน ภาคประชาชนก�ำลังเข้าสู่ยุค
Digital Citizen แล้ว ภาครัฐจึงต้องไปอยู่บนอินเทอร์เน็ต
และโทรศัพท์มือถือ การให้บริการต้องสามารถผ่านระบบ
เหล่านี้ได้ทันที ภาครัฐเองไม่จ�ำเป็นต้องมาสนใจสร้าง
เครือข่ายเอง แต่ควรมาดูแลเฉพาะเรื่องการปรับปรุง
บริการกระบวนการท�ำงานหรือพัฒนาบริการให้เป็น Smart
Service ที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนมาก
ที่สุดทั้งนี้ ปัจจัยส�ำคัญซึ่งจะผลักดันให้ภาครัฐทุกภาคส่วน
ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการท�ำงานเพื่อสร้าง Digital
Government ภายใต้นโยบาย Digital Economy อย่าง
เป็นรูปธรรม คือ การได้รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูง
เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงความจ�ำเป็นเร่งด่วนและ
ความส�ำคัญของการบูรณาการข้อมูลดังกล่าว
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กรณี ศึ ก ษานโยบายการบู ร ณาการศู น ย์ ข้อมูล
ของต่างประเทศ
		 การบูรณาการ หรือ การควบรวมศูนย์ข้อมูล Data
Center Consolidation (DCC) เป็นแนวทางการแก้ไข
ด้านการบริหารจัดการกับระบบสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน
(Facility Infrastructure) และเครื่องแม่ข่าย (Servers)
และตัวเก็บข้อมูล (Storages) และระบบเครือข่าย (Network) รวมทั้งทรัพยากรต่างๆ ให้สามารถท�ำงานร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลด
ต้นทุนในการลงทุน (Capital Expenditure) ส�ำหรับองค์กร
ลดค่าใช้จ่าย (Operating Expenditure) ด้านฮาร์ดแวร์
(Hardware) ความซ�้ำซ้อนของใบอนุญาตซอฟต์แวร์ (Software Licenses) และการติดตั้งระบบ (System Configuration) ลดความซับซ้อนของการบริหารกระบวนการลด
ค่าใช้จ่ายส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานลดค่าใช้จ่ายส�ำหรับบริหาร
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ค่าเช่า ค่าไฟฟ้า ค่าน�้ำ ค่า
โทรศัพท์ ค่าซ่อมบ�ำรุง การบริหารจัดการระบบต่างๆ ได้ง่าย
ขึ้นเพิ่มความมีเสถียรภาพให้กับระบบเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการใช้ประโยชน์ของระบบเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้
พลังงาน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในความปลอดภัยของ
ข้อมูล (มนตรี วิบูลย์รัตน์, 2558)
		ประเทศสหรัฐอเมริกา
		 การบู ร ณาการศู น ย์ ข ้ อ มู ล แห่ ง ชาติ ใ นประเทศ
สหรัฐอเมริกามีวัตถุประสงค์เพื่อ ลดค่าใช้จ่ายโดยรวมใน
การปฏิ บั ติ ง านซึ่ ง รวมทั้ ง ฮาร์ ด แวร์ แ ละซอฟต์ แ วร์ ข อง
ศู น ย์ ข ้ อ มู ล ลดค่ า ใช้ จ ่ า ยโดยรวมในการด� ำ เนิ น งานด้ า น
สารสนเทศของกลางรั ฐ บาลด้ ว ยการใช้ ป ระโยชน์ จ าก
บริการที่มีร่วมกันเพิ่มแนวทางระบบความปลอดภัยด้าน
สารสนเทศโดยใช้ประโยชน์จากบริการที่มีร่วมกันปรับปรุง
การลงทุนด้านสารสนเทศเข้าสู่เทคโนโลยีและแพลตฟอร์ม
การประมวลผลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งรวมถึงโซลูชั่น
ระบบคลาวด์ และการลงทุนที่มีฐานการผลิตภายในประเทศ
(Insourcing) ในบางกรณีและส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการลดการใช้พลังงานโดยรวม
และลดปริมาณการปล่อยสารคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
ของศูนย์ข้อมูลภาครัฐ
		 แนวทางในการควบรวมศู น ย์ ข ้ อ มู ล ภาครั ฐ ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกานับเป็นแนวทางในการด�ำเนินการที่
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในเรื่ อ งของการก�ำหนดให้เป็น โครงการ

พิเศษและผู้รับผิดชอบโครงการพิเศษนี้ คือ Federal Data
Center Consolidation Initiative (FDCCI) ภายใต้การ
ก�ำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐบาลกลางของประธานาธิบดี
คือ Executive Office of The President, Office of
Management and Budget และสามารถด�ำเนินแผนการ
โครงการ FDCCI ให้ เ ป็ น แผนแม่ บ ท (Master Plan)
ภายในระยะเวลา 10 เดือน โดยเริ่มด�ำเนินการในปลาย
เดือน กุมภาพันธ์ 2553 ถึง ธันวาคม 2553 เพื่อให้สามารถ
ด�ำเนินการปฏิบัติ (Action Plan) ได้จริงภายในระยะเวลา
ของปีงบประมาณถัดไป คือปี พ.ศ. 2554 โดยผลที่ได้จาก
การประหยัดงบประมาณระหว่างการด�ำเนินการระหว่างปี
พ.ศ. 2554 ถึ ง พ.ศ. 2560 รั ฐบาลกลางสหรั ฐอเมริ ก า
ประเมินว่าจะสามารถประหยัดงบประมาณได้ ถึง 5,349
ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
		ประเทศสหราชอาณาจักร (อังกฤษ)
		 การบู ร ณาการศู น ย์ ข ้ อ มู ล แห่ ง ชาติ ใ นประเทศ
สหรัฐอเมริกา เกิดจากการประสบปัญหาจากการบริหาร
องค์กรขนาดใหญ่ ที่เกิดจากการบริหารองค์กรแบบรวมของ
รัฐบาลกลางความยากล�ำบากในการบริหาร ICT ให้มีความ
ยืดหยุ่นในการตอบรับกับความต้องการตามนโยบายและ
กลยุทธ์ของรัฐบาลความได้เปรียบในการพัฒนาเทคโนโลยี
และการคืนผลประโยชน์ทางธุรกิจได้เร็วขึ้น ในขณะที่ต้นทุน
ต่อการด�ำเนินธุรกิจลดลง (Digital Economy) ตรงตาม
เป้าหมายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและการกระตุ้นให้
กลไกทางการตลาด สามารถสนับสนุนการตลาดเพื่อให้
ตอบสนองตลาดผู้จัดจ�ำหน่ายและซัพพลายเออร์รายใหม่
ที่เกิดขึ้น (Digital Economy)
		 รั ฐ บาลของประเทศอั ง กฤษจึ ง ได้ จั ด ให้ มี อ งค์ ก ร
พิเศษขึ้นมาศึกษาและด�ำเนินการในเรื่องของการควบรวม
ศูนย์ข้อมูลของประเทศอังกฤษ ทั้งนี้ ประโยชน์ที่จะได้รับ
ได้แก่ แผนโครงร่างของนโยบายการยุบรวมศูนย์ข้อมูล
ฉบับปัจจุบันก�ำลังถูกพิจารณาในเรื่องศักยภาพในการลด
ต้นทุนได้สูงถึง 300 ล้านปอนด์ ต่อปีในปี ค.ศ. 2020 ทั้ง
โครงการ G-Cloud และโครงการ DCC การปรับปรุงเรื่อง
ความปลอดภัยและเพิ่มความยืดหยุ่นในการเข้าถึงข้อมูล
การลดความเสี่ ย งในการให้ ข ้ อ มู ล ของการบริ ก ารด้ า น
ICT ถึงภาคสาธารณะหรือภาคประชาชน และเพื่อมั่นใจว่า
ระบบ ICT มีความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อความต้องการ
ได้อย่างเพียงพอ เพือ่ ทีจ่ ะสนับสนุนการให้บริการของรัฐบาล
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ตลอดจนเพื่อลดปริมาณการบริโภคพลังงานและลดปริมาณ
การใช้เครื่องปรับอากาศได้สูงถึง 75%
		ประเทศสิงคโปร์
		ด้วยความต่อเนื่องของนโยบายภาครัฐในตลอดช่วงปี
พ.ศ. 2523-2558 โดยกระทรวงการคลัง The Ministry of
Finance (MOF) เป็นเจ้าของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และใน
ฐานะที่ เ ป็ น เจ้ า ของกระทรวงการคลั ง ก� ำ หนดทิ ศ ทาง
นโยบายในการใช้ ไ อซี ที ใ นภาครั ฐ ทั้ ง หมดส่ ง ผลท� ำ ให้
ประเทศสิ ง คโปร์ พั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของดีเอ็นเอภาครัฐของ
สิ ง คโปร์ ใ นการบริ ห ารงานภาครั ฐ และการให้ บ ริ ก าร
ออนไลน์ อั น เป็ น ผลมาจากความพยายามของรั ฐ บาล
อิเล็กทรอนิกส์ของสิงคโปร์ท�ำให้ได้รับการยอมรับว่าเป็น
ผู ้ น� ำ ในการศึ ก ษาและพั ฒ นาเมื่ อ เปรี ย บเที ย บระหว่ า ง
ประเทศต่างๆ นวัตกรรมความพยายามของสิงคโปร์ในการ
ใช้ ICT เข้ามาใช้ในการบริหารกิจการภาครัฐท�ำให้ได้รับ
เกียรติและได้รับรางวัลนานาชาติทั้งในประเทศและจาก
ทั่วโลก โดยที่ประเทศสิงคโปร์อยู่ใน 5 อันดับแรกของการ
จัดอันดับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศต่างๆ จาก
ทั่วโลก
		ประเทศมาเลเซีย
		 ประเทศมาเลเซียมีวิสัยทัศน์ในการบูรณาการการ
ให้บริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพโดยตั้งเป้าหมายในความ
ส�ำเร็จ ในปี 2020 โดยแบ่งออกเป็น 6 หมวด ดังต่อไปนี้
		 1) ธรรมาภิบาล (Good Governance)
		 2) ระบบสารสนเทศที่ มี ค วามยื ด หยุ ่ น ในการ
บริหารจัดการ IT Resiliency
		 3) การบริหารต้นทุนในการลงทุนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ Cost Effectiveness of ICT
		 4) ความยั่งยืนในการบริหารสารสนเทศในระยะยาว
IT Sustainability
		5) การแบ่งปันและส่งต่อสารสนเทศ Information
Sharing
		 6) การปรับปรุงและต่อยอดในการให้บริการภาครัฐ
ต่อภาคประชาชนและภาคธุรกิจมีประสิทธิภาพและง่ายต่อ
การเข้าถึงและเท่าเทียม Enhancing Service Delivery
		 โดยประเทศมาเลเซียได้ท�ำการก�ำหนดกลยุทธ์ใน
การด�ำเนินการควบรวมศูนย์ข้อมูลต้องท�ำเป็นวาระแห่งชาติ
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เพือ่ ให้แต่ละกระทรวงน�ำไปด�ำเนินการเพราะมาเลเซียมีการ
ปกครองเป็นรัฐ แต่ละรัฐจะต้องท�ำการควบรวมภายในของ
ตัวเองตามภูมิภาค แล้วจึงจะน�ำไปสู่การควบรวมไปยังส่วน
กลางที่ Putrajaya & Klang ซึ่งเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานของรัฐบาลกลาง (Federal Agencies)
		 หลักในการรวมศูนย์ข้อมูล คือ การสร้างสมดุล
ระหว่างการด�ำเนินการ การบ�ำรุงรักษาและการควบรวม
ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอนที่ส�ำคัญ ได้แก่ (1) การเรียนรู้
จากกรณีศึกษา โดยเฉพาะการด�ำเนินงานจากต่างประเทศ
ที่ประสบความส�ำเร็จ (2) การเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศที่มีอยู่ (3) การระบุศูนย์ข้อมูลที่เหมาะสมส�ำหรับ
การควบรวม (4) การก�ำหนดเป้าประสงค์และขอบเขตของ
ทรัพยากรด้านสารสนเทศใหม่และ (5) การรักษาสิ่งที่เคย
ประสบความส�ำเร็จและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การศึกษานโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

น โ ย บ า ย ดิ จิ ทั ล เ พื่ อ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
(Digital Economy)
		 กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
(2558) ได้ก�ำหนดให้นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(Digital Economy) เป็นนโยบายที่ส�ำคัญเกี่ยวข้องกับ
การน� ำ เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เ ข้ า กั บ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเนื่องจากการขับเคลื่อน
เข้าสู่ความเป็นดิจิทัลมีความส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศ
ในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาธุรกิจการสื่อสารของ
ประเทศไทยในอนาคต ที่จ�ำเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล โดยมีเป้าหมายการครอบคลุม
ทุกพื้นที่ การมีขนาดที่พอเพียงกับการใช้งาน มีเสถียรภาพ
ที่มั่นคง ในราคาที่เหมาะสม เพื่อเป็นพื้นฐานไปสู่การต่อ
ยอดกิ จ กรรมการพั ฒ นาประเทศทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ และ
สังคมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
		การสนับสนุนจากนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
		 ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คือ ระบบเศรษฐกิจ
และสังคมที่มี การติดต่อสื่อสาร การผลิต การอุปโภคบริโภค
การใช้สอยการจ�ำหน่ายจ่ายแจก การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การคมนาคมขนส่ง การ
โลจิสติกส์ การศึกษา การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม
การสาธารณสุข การเงินการลงทุน การภาษีอากร การ
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ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558

บริหารจัดการข้อมูลและเนื้อหา หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมอื่นใด หรือการใดๆ ที่มีกระบวนการหรือการ
ด�ำเนินงานทางดิจิทัลหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม กิจการ
โทรคมนาคม กิจการสื่อสารดาวเทียม และการบริหารคลื่น
ความถี่ โดยอาศัยโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร รวมทั้งเทคโนโลยีที่มีการหลอมรวม หรือ
เทคโนโลยีอื่นใดในท�ำนองคล้ายคลึงกัน

		ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
		วาระเร่งด่วน ในปี พ.ศ. 2558 ที่กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเร่งด�ำเนินการเพื่อสร้างสรรค์
สังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่าง
ยั่งยืน เพื่อตอบสนองต่อ 3 เป้าหมายหลัก ดังนี้
		 1) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เน้นการพัฒนา
Digital Content แบบบูรณาการ โดยในปี พ.ศ. 2558
จะมีการด�ำเนินการ ดังนี้
1.1 บูรณาการเนื้อหา/สารัตถะที่แปลงเข้าสู่ระบบ
แนวคิดในการขับเคลื่อนจะยึดหลักการ ดังนี้
ดิจิทัล ในด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข
		 1) ภาคเอกชนจะต้ อ งเป็ น ผู ้ น� ำ การพั ฒ นาด้ า น และด้านพัฒนาทักษะทางอาชีพ
เศรษฐกิจและสังคม รัฐเป็นผู้อ�ำนวยความสะดวก (facili1.2 พัฒนา digital platform technology ที่
tator) และส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น (promoter) โดยการ ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและบริการด้าน ICT สามารถเพิ่ม
สร้างแรงจูงใจแก่เอกชน อย่างเป็นระบบ และปรับปรุง ขีดความสามารถทางการแข่งขันได้ในระดับสากล
ประสิทธิภาพของภาครัฐเอง ด้วยดิจิทัล ให้โปร่งใส และ
1.3 เกิดแพลตฟอร์มด้าน e-commerce, ด้าน
ลดคอรัปชั่น
สาธารณสุข, ด้านการแปลภาษา และด้าน Application
		 2) มี ค ณะกรรมการเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล แห่ ง ชาติ Programming Interface (API) market place และ
ที่ชี้น�ำทิศทางของการพัฒนาให้แก่หน่วยงานทั้งภาคเอกชน Open Service Platform
และภาครัฐ และก�ำหนดนโยบายสนับสนุนด้านการสร้าง 		2) การพั ฒ นาบุ ค ลากร โดยการเพิ่ ม ศั ก ยภาพ
แรงจูงใจ (Incentive) นวัตกรรม (Innovation) จัดหาตลาด บุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการทั้งภาคการศึกษา
ให้แก่เอกชน เพื่อร่วมกันสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งและ ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม โดยในปี พ.ศ. 2558 จะมี
พัฒนาคนไทยที่มีความสามารถ
การด�ำเนินการ ดังนี้
		 3) ก�ำหนดนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2.1 พัฒนาบุคลากรที่มีทักษะใหม่ๆ ด้าน ICT เพื่อ
ก� ำ หนดแนวทางการพั ฒ นาประเทศบนพื้น ฐานของการ สร้างให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่
พัฒนา และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกันอย่าง
2.2 พั ฒ นาบุ ค ลากรทุ ก ภาคส่ ว นให้ ไ ด้ รั บ การ
มีเอกภาพ ที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ ของหน่วยงาน พัฒนาทักษะและการประยุกต์ ICT
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทุกภาคส่วน 		 3) การบริ ห ารจั ด การ เน้ น การบริ ห ารจั ด การ
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน โดย
ในการขับเคลื่อนให้เกิดสัมฤทธิผล
		4) รัฐจะก�ำกับดูแลระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ในปี พ.ศ. 2558 จะมีการด�ำเนินการ ดังนี้
ให้มีธรรมาภิบาลและความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งต้องมี
3.1 มีนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
การคุ้มครองผู้บริโภคและข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อไม่ให้มีการ ดิจิทัลอย่างบูรณาการ
ละเมิดกัน
3.2 เกิดหน่วยงานกลางสนับสนุนการด�ำเนินงาน
		5) รั ฐ จะปรั บ ปรุ ง บทบาท อ� ำ นาจหน้ า ที่ และ เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
แนวทางการลงทุ น ในองค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น องค์ ก ร
3.3 เกิ ด โครงการต้ น แบบที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส่งเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ชุมชนชายขอบ SMEs วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ
และรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ รุ่นใหม่ เป็นต้น
โทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นองคาพยพของการ 		กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมุ่งมั่น
ท�ำงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัลที่เสริมซึ่งกันและกัน
ที่จะสร้างความเชื่อมั่นและขับเคลื่อนการท�ำงานภายใต้
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นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เอื้อต่อการพัฒนา
ธุรกิจการสื่อสารของประเทศไทยในอนาคต ภายใต้กรอบ
การขับเคลื่อนดังกล่าว ภาคเอกชนจะต้องเป็นผู้น�ำการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและสังคม รัฐเป็นผู้อ�ำนวยความสะดวกและ
ส่งเสริมสนับสนุน เพื่อร่วมกันผลักดันการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและเอื้อให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สารในทุ ก กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม
(Digital Economy) เพื่อส่งเสริมกระตุ้นการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในระยะยาวของประเทศต่อไป
		เป้ า หมายของกรอบยุ ท ธศาสตร์ ดิ จิ ทั ล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม
		สิ่งแรก คือ การมีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล มีขนาด
เพียงพอ และมีค่าบริการไม่สูงกว่าประเทศอื่นในภูมิภาค
		ส่วนที่สอง คือ ภาคประชาชน การยกระดับคุณภาพ
ชีวิต และการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนทุกคน
ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่น อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
		ส่วนที่สาม คือ ภาคธุรกิจ สร้างผู้ประกอบการและ
ธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล และสร้ า งขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น
ทางธุรกิจ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้และผู้ท�ำงานในระบบ
เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล และสิ่ ง ส� ำ คั ญ ยิ่ ง คื อ พั ฒ นาก� ำ ลั ง คน
การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมรวมทั้งระบบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
		นอกจากนี้ การพั ฒ นาประเทศไทยให้ มี ส ภาพ
แวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
และสร้างความพร้อมด้านไอซีทีโดยรวมของประเทศไทย
เพื่ อ ยกอั น ดั บ ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ระหว่ า ง
ประเทศ
		นโยบายของรัฐบาลในส่วนของนโยบายในการสร้าง
ศั กยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐ บาลได้ก�ำหนด
นโยบายให้ มี ก ารส่ ง เสริม ภาคเศรษฐกิจดิจิทัล และวาง
รากฐานของเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล ของประเทศอย่ า งจริ ง จั ง
ซึ่ ง จะท� ำ ให้ ทุ ก ภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทัน โลกและ
สามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ทั้งด้านการผลิต และ
การค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง และการใช้ดิจิทัลให้รองรับ
การให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอื่นๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคสื่อสาร และบันเทิง ตลอดจนการ
ใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม และการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
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		ส�ำหรับแนวทางขับเคลื่อนมีกรอบยุทธศาสตร์ดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกอกบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
		1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Hard Infrastructure)
		 ประเทศไทยจะพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานดิ จิ ทั ล
ต่อไปจนถึงเป้าหมายการครอบคลุมทุกพื้นที่ การมีขนาดที่
พอเพียงกับการใช้งาน มีเสถียรภาพที่มั่นคง ในราคาที่
เหมาะสม เพื่อเป็นพื้นฐานไปสู่การต่อยอดกิจกรรมการ
พัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด รัฐจะเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้โครงข่าย
การสื่อสารครอบคลุมทั่วประเทศในระดับหมู่บ้าน มีขนาด
เพียงพอต่อการใช้งาน มีเสถียรภาพในราคาที่เหมาะสม
ท� ำ ให้ ป ระเทศไทยมี โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานการสื่ อ สารหรื อ
บรอดแบนด์ความเร็วสูงมากที่มีเสถียรภาพและมีราคาถูก
(ร่วมกับจุดแข็งอื่นๆ ของประเทศ เช่น ระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศที่มีเสถียรภาพระบบตลาดที่ค่อนข้าง
เสรีส�ำหรับนักลงทุนต่างชาติ ที่ตั้งของประเทศไทยที่อยู่
ใจกลางภูมิภาค และแรงงานทักษะสูงของประเทศที่มี
คุณภาพ) พร้อมให้บริการส�ำหรับธุรกิจต่างชาติที่จะเข้ามา
ลงทุนในประเทศไทยทั้งในธุรกิจ ICT เอง (เช่น การมาตั้ง
Data Center การให้บริการ Cloud Computing การมา
ร่วมทุนในธุรกิจโทรคมนาคม และซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น
ฯลฯ) หรือธุรกิจอื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์จากการสื่อสารที่มี
คุณภาพในการเชื่อมต่อกับโลก
		2) การสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่น
ในการท�ำธุรกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Soft Infrastructure)
		 รัฐบาลจะเร่งทบทวน ปรับปรุง ยกร่างกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลทุกฉบับ โดยมี
กฎหมาย กฎระเบียบด้านการลงทุน และก�ำกับดูแลด้าน
โทรคมนาคม (และอินเทอร์เน็ต) ที่ทันสมัย เป็นธรรมต่อ
ทุกฝ่าย รวมถึงมีกฎหมาย กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ
ที่ชัดเจนในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของระบบดิจิทัล และ
การคุ้มครองข้อมูลประเภทต่างๆ เป็นการเพิ่มความเชื่อมั่น
และสร้างบรรยากาศที่ดี เพื่อดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ
		3) โครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการให้บริการ
(Service Infrastructure)
		นอกจากการพัฒนาประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐาน
การให้บริการ ที่ครอบคลุม และมีมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมให้

20

วารสาร

สมาคมนักวิจัย

ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558

เกิดนวัตกรรมบริการผ่านระบบดิจิทัลต่างๆ ของทั้งภาครัฐ
และเอกชนได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและคุ ณ ภาพสู ง มาก
โดยมีต้นทุนต�่ำกว่าเดิมมาก สิ่งที่จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการ
ควบคู ่ กั น ไปก็ คื อ การส่งเสริม การให้บ ริก าร รัฐ จะเร่ง
ยกระดับการให้บริการ e-Government โดยการเชื่อมโยง
ข้อมูลภาครัฐผ่าน Platform ของรัฐ เน้นบริการพื้นฐาน
และบริการข้ามหน่วยงาน (รวมถึงการสร้างฐานข้อมูลกลาง
ID แห่งชาติ และการจัดตั้งศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ) รวมถึง
จัดเก็บเปิดเผย และแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ ตามมาตรฐาน
Open Data (และผลักดันให้มีกฎหมายการพัฒนา Open
Government Data) เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการ
เชื่อมโยงข้อมูลผ่าน API และน�ำมาซึ่งการพัฒนาสินค้าและ
บริการใหม่ๆ เชิงนวัตกรรมจากภาครัฐและเอกชน
		4) การส่งเสริมและสนับสนุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
(Digital Economy Promotion)
		รัฐบาลจะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการสร้างระบบนิเวศ
ดิจิทัลอย่างครบวงจร ที่มีผู้ประกอบการดิจิทัล (Digital
Entrepreneur) เกิดใหม่จ�ำนวนมาก และปรับเปลี่ยนวิธี
การท�ำธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในด้านต่างๆ (เน้น SME)
จากการแข่งขันเชิงราคา (ถูก) ไปสู่การแข่งขันเชิงการสร้าง
คุณค่าของสินค้าและบริการ (Service Innovation) ที่ผู้
บริโภคพอใจสูงสุด รัฐจะเพิ่มขีดความสามารถของภาคธุรกิจ
ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์/บริการด้วยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการต่อยอดนวัตกรรม
เช่น การตั้งศูนย์บริการ Digital Business Analytic ให้
ผู้ประกอบการ SMEs, การตั้งกองทุนสนับสนุนธุรกิจดิจิทัล
SMEs, การสร้าง National APIs’ Platform ส�ำหรับ
SMEs, การขยายฐานการพัฒนา Service Platform ที่มี
อยู่ให้รองรับบริการรูปแบบใหม่ รวมทั้งสร้าง Agile eMarketplace บนระบบ Cloud Computing ที่มีความ
ทันสมัยและสะดวกในการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจ
(Business Process) เพื่อส่งเสริมธุรกิจไทยโดยเฉพาะ
ในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กตลอดจนการสร้าง
ให้เกิดธุรกิจใหม่ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุน
การตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
		5) ดิจิทัลเพื่อสังคมและทรัพยากรความรู้ (Digital
Society)
		 เป็นการพัฒนาสังคมดิจิทัลที่มีคุณภาพ ด้วยการ
พัฒนาข้อมูลข่าวสาร และบริการของรัฐต่างๆ ที่เอื้ออ�ำนวย

ต่อคนทุกระดับ ค�ำนึงถึงผู้ด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงได้
ทุกที่ ทุกเวลา อย่างทั่วถึง เท่าเทียมกันผ่านเทคโนโลยี
ดิจิทัล รวมทั้ง ประเทศไทยมีคลังทรัพยากรสารสนเทศเพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูล และองค์ความรู้ของประเทศในรูปแบบ
ดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและสามารถเรียกข้อมูล
มาใช้หรือน�ำไปวิเคราะห์ต่อยอดได้อย่างสะดวกง่ายดาย
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
		ภายใต้แนวทางขับเคลื่อนมีกรอบยุทธศาสตร์ดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 5 ยุทธศาสตร์ข้างต้น จ�ำเป็นต้อง
อาศัยการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(e-Government) ที่ส�ำคัญของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งต้องมี
ภารกิจร่วมกันในการสนับสนุนให้เกิดบริการออนไลน์ภาครัฐ
เพิ่ ม โอกาสและความเท่ า เที ย มของประชาชนในการใช้
บริการของหน่วยงานของรัฐ อันมีเป้าหมายในการช่วยเติม
เต็มและเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยจากบริการอิเล็กทรอนิกส์
ของรัฐ ซึ่งภารกิจดังกล่าวได้ขยายปริมาณการให้บริการ
เพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัว ทั้งในด้านระบบฐานข้อมูล อุปกรณ์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และอัตรา
ก�ำลังบุคลากรปฏิบัติงาน เป็นต้น
		นโยบายส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ
การสนับสนุนจาก ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน The Board of Investment of Thailand
หรือ BOI
		 ในปัจจุบันองค์กรธุรกิจหรือหน่วยงานต่างๆ นิยม
จัดเก็บข้อมูลส่วนกลางลงในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มี
ประสิทธิภาพสูง ต้องการให้ท�ำงานได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่า
จะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ เนื่องจากหากระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศล่มแล้ว ธุรกิจจะหยุดชะงักโดยสิ้นเชิง
ท�ำให้สูญเสียโอกาสทางธุรกิจจ�ำนวนมาก เพื่อรองรับความ
ต้องการข้างต้น จึงเกิดธุรกิจเขตศูนย์ข้อมูล หรือ ดาต้า
เซ็นเตอร์ (Data Center) ขึ้น เป็นการพัฒนาพื้นที่ส�ำหรับ
รองรับคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของบริษัทต่างๆ รวมถึงระบบ
คอมพิวเตอร์ส�ำรองเพื่อใช้กรณีระบบคอมพิวเตอร์หลัก
มีปัญหา มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน มีระบบส�ำรอง
ไฟฟ้า หรือ uninterruptible power supply (UPS)
ขนาดใหญ่เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันทีกรณีกระแสไฟฟ้า
ดับหรือขัดข้อง รวมถึงติดตั้งเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าส�ำรอง
(Generator) เพื่ อ รองรั บ กรณี ไ ฟฟ้ า ดั บ เป็ น เวลานาน
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ระบบปรับอากาศที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
อย่ า งแม่ น ย� ำ เช่ น อุณหภูมิที่ระดับ 21 องศาเซลเซียส
และความชื้นระดับ 50% เพื่อรักษาความเย็นให้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายไม่ให้ช�ำรุดเสียหาย ระบบโทรคมนาคม
ความเร็วสูง ระบบรักษาความปลอดภัย ฯลฯ
		 การเติบโตของธุรกิจเขตศูนย์ข้อมูลเป็นไปอย่าง
รวดเร็วมาก เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศได้กลายเป็น
หัวใจของการแข่งขันในเชิงธุรกิจ ส่งผลท�ำให้ต้องการใช้
พื้นที่เขตศูนย์ข้อมูล เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ปัจจุบันธุรกิจ
ประเภทนี้ในภูมิภาคอาเซียนได้กระจุกตัวอยู่ในสิงคโปร์
และมาเลเซีย เนื่องจากรัฐบาลทั้ง 2 ประเทศ มีนโยบาย
สนับสนุนอย่างจริงจัง ทั้งในส่วนการให้สิทธิและประโยชน์
ด้านภาษีอากร อัตราค่าบริการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
ราคาถูก ฯลฯ ท�ำให้เอกชนสนใจลงทุนจัดตั้งเขตศูนย์ข้อมูล
จ�ำนวนมากทั้งเพื่อให้บริการแก่บริษัทอื่นและให้บริการ
แก่ตนเอง ตัวอย่างเช่น กลูเกิ้ล (Google) ได้ลงทุน 5 พัน
ล้านบาท ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลแห่งแรกในอาเชียนในสิงคโปร์
บนพื้นที่ 75 ไร่ พื้นที่ใช้สอยภายในอาคารมากถึง 1.3 แสน
ตารางเมตร ก�ำหนดก่อสร้างเสร็จปลายปี พ.ศ. 2556
		 ขณะเดียวกันเวียดนามก็ก�ำลังมาแรง มีโครงการ
ขนาดใหญ่ เป็นต้นว่า บริษัท Viettel ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ
ของเวียดนาม ได้ร่วมลงทุนกับบริษัท Chunghwa Telecom ของไต้หวัน เดิมได้ก่อตั้งศูนย์ข้อมูลขนาดเล็ก 4 แห่ง
ล่าสุดได้ลงทุน 540 ล้านบาท ก่อสร้างเขตศูนย์ข้อมูลขนาด
ใหญ่แห่งที่ 5 และเปิดด�ำเนินการ เมื่อเดือน พฤษภาคม
2554 ที่จังหวัดบิ่นห์เยือง ห่างจากนครโฮจิมินห์ 25 กม.
เป็นอาคาร 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยมากถึงหมื่นตารางเมตร
		 ส�ำหรับกรณีของไทย เดิมภาคธุรกิจนิยมก่อสร้าง
ศูนย์ข้อมูลขึ้นเอง แต่ในระยะหลังเริ่มสนใจไปใช้บริการเขต
ศูนย์ข้อมูลของภายนอกมากขึ้น เพื่อลดเงินลงทุนก่อสร้าง
และดู แ ลรั ก ษา และคุณภาพบริก ารสูงขึ้น ท�ำให้มีผู้ให้
บริการเขตศูนย์ข้อมูลในประเทศไทยหลายราย จะเป็นการ
ดัดแปลงบางชั้นของอาคารที่มีอยู่แล้ว ไม่ได้ก่อสร้างอาคาร
ที่ออกแบบเป็นเขตศูนย์ข้อมูลเป็นการเฉพาะ แต่ละโครงการ
ยังมีขนาดเล็กมากเมื่อเปรียบเทียบกับในต่างประเทศ โดย
เคยมีการศึกษาพบว่าผู้ให้บริการเขตดาต้าเซ็นเตอร์ของไทย
ไม่รวมที่ก่อสร้างเพื่อให้บริการตนเอง มีพื้นที่รวมกันเพียง
1.4 หมื่นตารางเมตร โดยเขตศูนย์ข้อมูลใหญ่ที่สุดมีพื้นที่
ไม่ถึง 4 พันตารางเมตร
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		 แนวโน้มส�ำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ผู้ประกอบการ
ไทยเริ่มสนใจไปลงทุนก่อสร้างศูนย์ข้อมูลขึ้นในต่างประเทศ
โดยบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ�ำกัด เป็นกิจการร่วมทุน
ระหว่าง บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน) และ
บริษัท ทีซีซี แลนด์จ�ำกัด ปัจจุบันเป็นผู้ประกอบการ
เขตดาต้าเซ็นเตอร์รายใหญ่ของไทย ได้ลงทุนจัดตั้งธุรกิจ
เขตศูนย์ขอ้ มูลขึน้ ทีก่ รุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา นอกจากนี้
ยังมีแผนจะลงทุนก่อสร้างเพิ่มเติมในประเทศกลุ่ม CLMV
อื่นๆ ในอนาคต
		 เพื่อเป็นการส่งเสริมธุรกิจเขตศูนย์ข้อมูล ส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จึงได้มีมติ เมื่อวันที่
13 กันยายน พ.ศ. 2553 เปิดให้การส่งเสริมแก่ประเภท
7.8.13 “กิจการเขตศูนย์ข้อมูล” ก�ำหนดได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล 8 ปี และยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
ทุกเขตไม่ว่าจะตั้งอยู่ในเขตใด มีเงื่อนไข ดังแสดงในตาราง
ที่ 3.1 และ 3.2 เป็นต้นว่า พื้นที่ส�ำหรับเขตศูนย์ข้อมูล
ไม่น้อยกว่า 5 พันตารางเมตร ต้องวางเครือข่ายสื่อสาร
แบบความเร็วสูงไปยังศูนย์กลางสื่อสารโทรคมนาคมทั้ง
ในประเทศและระหว่างประเทศ มีระบบไฟฟ้าส�ำรองจ่าย
แบบต่อเนื่องและเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าส�ำรอง มีระบบปรับ
อากาศที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง และระบบกรองฝุ ่ น ละออง
เพื่ อ ให้ อุ ป กรณ์ ส ามารถท� ำ งานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
จากนโยบายข้างต้น เริ่มมีความสนใจก่อตั้งเขตศูนย์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ขึ้นในประเทศไทย โดยล่าสุดเมื่อปลายเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้
อนุมัติให้การส่งเสริมแก่บริษัท ดิจิทอล พอร์ท เอเชีย จ�ำกัด
ให้กิจการเขตศูนย์ข้อมูล โดยมีพื้นที่ใช้สอยขนาดประมาณ
6 พันตารางเมตร ก�ำหนดตั้งกิจการที่นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร จังหวัดชลบุรี ลงทุนรวมประมาณ 1.15 พัน
ล้านบาท โดยผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นเครือเอ็นทีที ซึ่งเป็นบริษัท
ยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมของญี่ปุ่น
		ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
(2558) ได้ท�ำการแบ่งเขตการลงทุนออกเป็น 3 เขตเพื่อ
ก�ำหนดมาตรการส่งเสริมที่แตกต่างกัน (ตารางที่ 1 และ
ตารางที่ 2) ดังนี้
		เขต 1 ประกอบด้วย 6 จังหวัดในส่วนกลาง ได้แก่
กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
และสมุทรสาคร
		เขต 2 ประกอบด้วย 12 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี
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ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต
ระยอง ราชบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และ
อ่างทอง
		เขต 3 ประกอบด้วย 58 จังหวัด แบ่งออกเป็น 2
กลุ่ม คือ 36 จังหวัด และ 22 จังหวัด (รายได้ต�่ำ) ดังนี้ (ก)
36 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ก�ำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี
ชัยนาท ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด ตาก
นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ ประจวบคีรีขันธ์

ปราจีนบุรี พังงา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์
มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ระนอง ลพบุรี ล�ำปาง ล�ำพูน เลย
สงขลา สระแก้ว สิงห์บุรี สุโขทัย สุราษฎร์ธานี อุตรดิตถ์
และอุทัยธานี (ข) ส�ำหรับอีก 22 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์
นครพนม นราธิวาส น่าน บุรีรัมย์ ปัตตานี พะเยา แพร่
มหาสารคาม ยโสธร ยะลา ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร
สตูล สุรินทร์ หนองบัวล�ำภู ชัยภูมิ หนองคาย อุบลราชธานี
อุดรธานี และอ�ำนาจเจริญ

ที่มา: http://www.datazenters.com/index.php/data/boi
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ตาราง 2 สิทธิประโยชน์จากมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขต 2 และ 3

ที่มา: http://www.datazenters.com/index.php/data/boi
เงื่อนไขการรับการสนับสนุนกิจการเขต DATA
CENTER (http://www.datazenters.com/index.
php/data/boi)
		1. จะต้องมีการสร้างหรือเชื่อมต่อกับระบบสื่อสาร
หลักแบบใยแก้วความเร็วสูงทั่วทั้งเขต DATA CENTER
		 2. จะต้องมีระบบโทรคมนาคมหลักที่มีการวางสาย
สื่อสารแบบความเร็วสูง จากเขตไปยังศูนย์กลางสื่อสาร
โทรคมนาคมในประเทศและระหว่างประเทศ
		 3. จะต้องมีระบบไฟฟ้าส�ำรองจ่ายแบบต่อเนื่อง
และเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าส�ำรอง เพื่อรองรับระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศให้สามารถท�ำงานได้ปกติ
		 4. จะต้องมีระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง
และระบบกรองฝุ่นเพื่อให้อุปกรณ์สามารถท�ำงานได้
		 5. จะต้องมีพื้นที่ ส�ำหรับเป็น DATA CENTER
ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร
		 6. จะต้องจัดให้มีปริการเสริมให้กับลูกค้าที่ตั้งอยู่
ภายในโครงการ เช่น บริการรับฝากวางคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(SERVER CO-LOCATION) บริการดูแลระบบ (MANAGED
SERVICE) บริการ BACKUP เครื่อง SERVER ของลูกค้า
บริการ DISASTER RECOVERY SERVICES (DRC) บริการ

24

วารสาร

สมาคมนักวิจัย

ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558

ให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับ DATA CENTER (PROFESSIONAL
CONSULTATION)
		การวิเคราะห์ความต่อเนื่องของนโยบายของภาครัฐ
		 1) การเปลี่ยนบทบาทของกระทรวง ICT ไปเป็น
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
		 ในการปรับโครงสร้างในครั้งนี้เป็นการปรับองค์กร
ทั้งระบบ เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล
มีความส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะ
การพั ฒ นาธุ ร กิ จ การสื่ อ สารของประเทศไทยในอนาคต
ที่จ�ำเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
โดยมี เ ป้ า หมาย การครอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ การมี ข นาดที่
พอเพียงกับการใช้งาน มีเสถียรภาพที่มั่นคง ในราคาที่
เหมาะสม เพื่อเป็นพื้นฐานไปสู่การต่อยอดกิจกรรมการ
พัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุดดังแสดงในภาพที่ 1

		2) การโอนย้ายคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(BOI) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ไปสังกัดส�ำนักนายก
รัฐมนตรี
		 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกประกาศ ฉบับที่ 100/
2557 เรื่อง โอนย้ายคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
หรือ บีโอไอ จากกระทรวงอุตสาหกรรม ไปสังกัดส�ำนัก
นายกรัฐมนตรี โดยขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี ซึ่งการย้าย
บี โ อไอ ไปสั ง กั ด ส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี ค รั้ ง นี้ ท าง คสช.
ให้ ค วามส� ำ คั ญกั บการส่ ง เสริ มการลงทุ น ซึ่ ง จะเป็ น ตั ว
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพราะส่วนหนึ่งเห็นว่าทาง
คสช. ต้องการเร่งพิจารณาโครงการที่ยังค้างการส่งเสริม
การลงทุนอยู่ให้มีความรวดเร็วขึ้น และสามารถแก้ปัญหา

ภาพ 1 การเปลี่ยนโครงสร้างของกระทรวง ICT ไปเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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ที่เป็นอุปสรรคต่อการดึงเม็ดเงินลงทุนของประเทศได้อย่าง
ทันท่วงที เพราะเมื่อบีโอไอเข้าไปดูในการดูแลของส�ำนัก
นายกรัฐมนตรี เท่ากับว่านายกรัฐมนตรีจะมีอ�ำนาจในการ
เข้ า มาดู แ ลโดยตรง จะท� ำ ให้ เ กิ ด ความคล่ อ งตั ว ในการ
บริหารงาน อีกทั้ง สามารถรับทราบปัญหาหรือข้อติดขัด
ที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมการลงทุน นายกรัฐมนตรี
จะสามารถลงมาแก้ ป ั ญ หาได้ ทั น ท่ ว งที โดยไม่ ต ้ อ งไป
ประสานงานกับกระทรวงต่างๆ เหมือนในอดีต เพราะ
นายกรัฐมนตรีคุมทุกกระทรวงอยู่แล้ว
		 โดยเฉพาะเขต 3 จะได้รับสิทธิประโยชน์ส�ำหรับ
กิจการที่ให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษ ได้แก่
• ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักร
ทุกเขต
• ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะ
เวลา 8 ปี ทุกเขต
• สิทธิและประโยชน์อื่นให้ได้รับตามเกณฑ์ที่ตั้ง
ในแต่ละเขต
• สิทธิประโยชน์ส�ำหรับกิจการที่ให้ความส�ำคัญ
และเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ
• ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกิจการที่ให้ความ
ส�ำคัญเป็นพิเศษและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ได้แก่ การได้
รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยไม่ก�ำหนดสัดส่วนการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
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		 จากนโยบายดั ง กล่ า วส่ ง ผลให้ แ นวโน้ ม ของ
อุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูลของประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบใหม่ไปอย่างสิ้นเชิง เนื่องจากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ดิจิทัลนั้นจะท�ำให้เกิดปริมาณข้อมูลมหาศาล ภาครัฐกับ
เอกชนจะเข้ามาร่วมกันลงทุน โดยจะมีหน่วยงานกลาง
รับผิดชอบในการก�ำหนดมาตรฐานการให้บริการ มาตรฐาน
ความปลอดภัย มาตรฐานการเชื่อมต่อข้อมูล เพื่อให้คุณภาพ
และราคาค่าบริการที่หน่วยงานภาครัฐใช้บริการอยู่บน
มาตรฐานเดียวกัน ต้องมีเทคโนโลยีทที่ นั สมัยรองรับ มีสดั ส่วน
ของพื้ น ที่ เ หมาะสมในการให้ บ ริ ก ารตามความต้ อ งการ
ของท้องถิ่นทั่วประเทศไทย ที่ส�ำคัญที่สุดก็คือ ศูนย์ข้อมูล
ทุกแห่ง จะมีการเชื่อมต่อถึงกัน และสามารถน�ำไปสู่
การบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ได้ในอนาคต
		 ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างเสถียรภาพของศูนย์ข้อมูล
ของประเทศ ภาครัฐจ�ำเป็นต้องสร้างศูนย์ข้อมูลแห่งชาติขึ้น
โดยหน่วยงานภาครัฐอาจจะเป็นผู้ใช้รายใหญ่เพื่อกระตุ้น
ความต้องการโดยรวมของประเทศขึ้นมา โดยศูนย์ข้อมูล
แห่งชาติเหล่านี้อาจเป็นการร่วมลงทุนกับทางภาคเอกชน
ซึ่งขณะนี้มีนักลงทุนจากต่างประเทศให้ความสนใจเข้ามา
ลงทุนเป็นจ�ำนวนมาก ในอนาคตศูนย์ข้อมูลแห่งชาติของ
ประเทศไทยจะเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า “Data Center Consolidation” หรือ การรวมศูนย์ข้อมูลครั้งใหญ่ทั้งของ
ภาครัฐและเอกชน และจะไม่มีการลงทุนซ�้ำซ้อนกัน ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดการประหยัดและมีการใช้ประโยชน์ร่วมกันกับ
สรุปและข้อเสนอแนะ
ข้อมูลของหน่วยงานอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
		สรุปผลการศึกษา
ซึ่งจะท�ำให้ทุกภาคส่วนของประเทศก้าวหน้าไปได้ทันโลก
		 นโยบายการสร้างศัก ยภาพและความมั่น คงของ และสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ อีกทั้งยังเป็นการ
ประเทศโดยที่ รั ฐ บาลได้ ก� ำ หนดให้ มี ก ารส่ ง เสริ ม และ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต และการเข้ า ถึ ง บริ ก ารสาธารณะ
วางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศอย่างจริงจัง เป็น ของประชาชนทุกคน ทุกกลุ่มทุกท้องถิ่น อย่างทั่วถึงและ
นโยบายที่ส�ำคัญเกี่ยวข้องกับการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ เท่าเทียม ตลอดจนการสร้างผู้ประกอบการและธุรกิจดิจิทัล
มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจสร้าง
การขับเคลื่อนเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลมีความส�ำคัญต่อการ ความมั่นใจให้กับผู้ใช้ผู้ท�ำงานในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
พัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาธุรกิจ โดยการพัฒนาก�ำลังคน การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม
การสื่อสารของประเทศไทยในอนาคต ที่จ�ำเป็นต้องมุ่งเน้น รวมทั้งระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล โดยมีเป้าหมาย การ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อันจะเป็นการ
ครอบคลุมทุกพื้นที่ การมีขนาดที่พอเพียงกับการใช้งาน น�ำพาประเทศไปสู่ความมีเสถียรภาพ ความมั่นคงทาง
มีเสถียรภาพที่มั่นคง ในราคาที่เหมาะสม เพื่อเป็นพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมของชาติได้ในที่สุด
ไปสู่การต่อยอดกิจกรรมการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ
และสังคมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

1. ปัญหาหลักของการทํางานในระบบราชการไทยคือการทํางานข้ามกระทรวง ซึ่งจะมีผลในการ
วารสาร สมาคมนักวิจัย ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558
นําเสนอและการอนุมัติตามหลักการ ฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องดําเนินการคือการบริหารดําเนินการแบบเบ็ดเสร็จ
ข้อเสนอแนะ
(Digital
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าเนินEconomy)
การโดย การให้
ถ่ายโอนอํ
นาจหน้าทีา่ใมานการ
		แม้ว่าการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลแห่งชาติจะมีความส�ำคัญ ด�ำเนินการ ก็ต้องอาศัยนโยบาย PPP ซึ่ง บีโอไอ ซึ่งในขณะ
รับผิและจ�
ดชอบหรื
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่ภายใต้
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ส�ำนักงานนายกรั
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ยากรมนุ
กระทรวง
การพัฒนาศูนย์ข้อมูลแห่งชาติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพและรวดเร็วในขั้นตอน
จะทํรายงานฉบั
าการย้ายโอนไปเป็
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งคมซึ่งจะดูมภัตาพร่
วมทัำเนิ้งหมดแบบบู
รณาการ
บนี้มีข้อเสนอแนะในการด�
ำเสนอและการอนุ
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ดังต่อไปนี้ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั งคม (Digital บูEconomy)
รณาการของกระทรวงและหน่
่เกี่ยวข้องในภาพา มา
ของนโยบายดิ
ซึ่งในการสนั บวยงานที
สนุ นภาคเอกชนเข้
		1. ปัญหาหลักของการท�ำงานในระบบราชการไทย ที่ 2 โดยการด�ำเนินการสามารถเริ่มด�ำเนินการได้ในปลาย
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ต้องอาศั
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และสามารถตรวจสอบความคื
บหน้าในการ ่
การอนุมัติตามหลักการ ฉะนั้น สิ่งแรกที่ต้องด�ำเนินการ คือ ด�ำเนินการได้ในทุกๆ ปี โดยเป้าหมายหลักคือการยกระดับ
ภายใต้
สํานักงานนายกรัฐมนตรียิ่งจะส่งเสริมให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
การบริหารด�ำเนินการแบบเบ็ดเสร็จ ภายใต้กระทรวงเดียว สู ่ ก ารบริ ห ารเต็ มรู ปแบบของ Digital Economy ที่ จ ะ
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รณาการของกระทรวงและหน่
างที่รัฐบาลชุาดเสนอและการอนุ
นี้ก�ำลังพยายามด�ำเนิ
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ยโอนอ�ำนาจหน้าที่ในการรับผิดชอบหรือ การให้ความ ยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังสนับสนุน
ที่เกีถ่ร่่ยวาวข้
องในภาพที่ 2 โดยการดําเนินการสามารถเริ่มดําเนินการได้ในปลายปี พ.ศ.2558 และสามารถ
มมือในระดับกระทรวง เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์ ความแข็งแกร่งในการก�ำหนดกลยุทธ์การตลาดอันเนื่อง
ที่รับผิดชอบในเรืบ่อหน้
งของอุ
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โดยเป้าการมี
หมายหลั
กคืออมูการยกระดั
บสู่การบริ
ผู้สนับสนุนเรื่องพื้นที่ในการให้บริการและทรัพยากรมนุษย์ ในปี ค.ศ. 2020 หรือ พ.ศ. 2563
รูปแบบของ
ที่จะส่
เสริมให้กจิจิทกรรมทางเศรษฐกิ
จของภาคต่าง ๆ มีมูลค่าสูงยิ่งขึ้นและมี
กระทรวง Digital
ICT จะท�Economy
ำการย้ายโอนไปเป็
น งกระทรวงดิ
ัล
เพื่ อทเศรษฐกิ
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ง ขึ้ น ด้ง คมซึ
ว ย นอกจากนี
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บ สนุ น ความแข็ งแกร่ งในการกํ า หนดกลยุ ท ธ์ ก ารตลาดอั น
บู ร ณาการของนโยบายดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
เนื่องมาจาก การมีข่าวสารข้อมูลที่กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้นในปี ค.ศ. 2020 หรือ พ.ศ. 2563
26

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดเชิงนโยบายการบูรณาการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ภาพ 2 กรอบแนวคิดเชิงนโยบายการบูรณาการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

2. จากกรณีศึกษาการบูรณาการข้อมูลในต่างประเทศ พบว่าปัจจัยที่สําคัญในการพิจารณาการบูร
ณาการศูนย์ข้อมูลของต่างประเทศนั้นประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของโครงการ ระยะเวลาในการดําเนินการ
และผลลัพธ์ในการประหยัดงบประมาณแผ่นดินที่ชัดเจน ดังนั้นแผนแม่บทและกรอบการดําเนินการของ
ประเทศไทยในการควบรวมศู นย์ข้ อมู ลภาครัฐ สามารถประยุกต์ใช้แผนการดํ าเนิน การโดยใช้ต้น แบบ
(Prototype) ของประเทศสหรัฐอเมริกาจากโครงการ Federal Data Center Consolidation Initiative
(FDCCI) เพื่ อเป็ น แนวความคิดเบื้องต้น (Conceptual Model) เพื่ อประกอบการวินิ จฉัยและพิ จารณา
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		 2. จากกรณี ศึ ก ษาการบู ร ณาการข้ อ มู ล ในต่ า ง หน่วยงานราชการ จะมีหน่วยงานกลางภาครัฐเข้ามาบริหาร
ประเทศพบว่าปัจจัยที่ส�ำคัญในการพิจารณาการบูรณาการ จัดการ
ศูนย์ข้อมูลของต่างประเทศนั้นประกอบด้วย วัตถุประสงค์ 		 3) ระบบข้อมูลทั่วไป (S3) จะด�ำเนินการโดยภาค
ของโครงการ ระยะเวลาในการด�ำเนินการและผลลัพธ์ เอกชนโดยคณะท�ำงานศูนย์ข้อมูลในประเทศ ได้ก�ำหนด
ในการประหยัดงบประมาณแผ่นดินที่ชัดเจน ดังนั้น แผน แนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลภาครัฐ โดยเปิดโอกาสให้
แม่บทและกรอบการด�ำเนินการของประเทศไทยในการ ภาคเอกชนสามารถลงทุนสร้างศูนย์ข้อมูล
ควบรวมศูนย์ข้อมูลภาครัฐ สามารถประยุกต์ใช้แผนการ 		 3. ในอดีตที่ผ่านมาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ด� ำ เนิ น การโดยใช้ ต ้ น แบบ (Prototype) ของประเทศ ภาครัฐของไทยประสบอุปสรรคปัญหาในด้านต่างๆ มากมาย
สหรัฐอเมริกาจากโครงการ Federal Data Center Con- โดยเฉพาะในด้านการสื่อสารข้อมูล และการจัดวางเครือข่าย
solidation Initiative (FDCCI) เพื่อเป็นแนวความคิด รวมถึงการขาดบุคลากรด้านเทคนิคส�ำหรับการดูแลระบบ
เบื้องต้น (Conceptual Model) เพื่อประกอบการวินิจฉัย สื่อสารและเครือข่ายทั่วประเทศ นอกจากนั้นรูปแบบของ
และพิจารณาแนวทางในการวางแผนด�ำเนินการนโยบาย ข้ อ มู ล และซอฟต์ แ วร์ ที่ ใ ช้ ก็ ยั ง ขาดความเป็ น มาตรฐาน
แนวทางในการวางแผนดําเนินการนโยบายการควบรวมศูนย์ข้อมูลภาครัฐและการสร้างศูนย์สํารองข้อมูล
การควบรวมศูนย์ข้อมูลภาครัฐและการสร้างศูนย์ส�ำรอง ท�ำให้ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ระหว่างหลายกระทรวง
ชาติ
เพืเ่อพืสร้
างความมั
ประเทศของไทย ดัปังญแสดงในภาพที
3 ดังนี้ ่ภาครัฐขาดเครือข่ายข้อมูล
หาดังกล่าวเกิด่ จากการที
ข้อแห่
มูลงแห่
งชาติ
่อสร้
างความมั่น่นคงให้
คงให้ กบับประเทศของไทย
กลางส�ำหรับท�ำหน้าที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดังแสดงในภาพที่ 3 ดังนี้

ภาพ 3 แผนยุทธศาสตร์ในการสร้างศูนย์ข้อมูลแห่งชาติ

ภาพที่3 แผนยุทธศาสตร์ในการสร้างศูนย์ข้อมูลแห่งชาติ

		 โครงการลงทุ น ของศู น ย์ ข ้ อ มู ล ในประเทศตาม แต่ละหน่วยงานจึงต่างแยกกันพัฒนาสร้างเครือข่ายข้อมูล
นโยบายเศรษฐกิ
จดิจิทัลของรั
ฐบาลนย์ได้ขก้อ�ำมูหนดแนวทาง
ของตนเอง ซึ่งก็มักจะเป็
ข่ายความเร็
องจาก
โครงการลงทุ
นของศู
ลในประเทศตามนโยบายเศรษฐกิ
จดินจเครื
ิทัลอของรั
ฐบาล วได้ต�่ำกเนืํา่หนดแนว
การจั ด การศู น ย์ ข ้ อมูลภาครัฐ เพื่อให้ระบบงานภาครัฐ ข้อจ�ำกัดด้านงบประมาณ และส่วนใหญ่ก็เป็นวงจรที่ขนาน
ย์ข้อมูลภาครัความมั
ฐ เพื่น่อคงปลอดภั
ให้ระบบงานภาครั
นย์ขน้อท�มูำลให้ทีไ่มม่ีมสาตรฐานและมี
ความมั
อยูทางการจั
่ในศูนย์ข้อดมูการศู
ลที่มีมนาตรฐานและมี
ย และไม่ฐไอยู
ด้เชื่ใ่อนศู
มโยงกั
ามารถใช้ประโยชน์
ร่วมกัน่นคง
อข่ายความเร็
สูงได้ นอกจากนีาเนิ
้ ยังนจัการศู
ดเป็นการลงทุ
โดยแบ่
ง ตามความส�
คั ญ ของระบบงานและก�
ำ หนด เป็นเครื
ปลอดภั
ย โดยแบ่งำตามความสํ
าคัญของระบบงานและกํ
าหนดผู
้รับผิดวชอบในการดํ
นย์ข้อมูนลที่
ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบในการด� ำ เนิ น การศู น ย์ ข ้ อ มู ล ที่ แ ตกต่ า งกั น ที่ซ�้ำซ้อนและสิ้นเปลืองงบประมาณจ�ำนวนมหาศาลอีกทั้ง
ในปัจจุบันที่ท�ำการส�ำนักงานและศูนย์ข้อมูลที่ส�ำคัญของ
3 แตกต่
ประเภทางกัดังนนี้ 3 ประเภท ดังนี้
		 1) ระบบข้อมูลด้านความมั่นคงของประเทศ (S1) หน่วยงานของรัฐหลายแห่ง ได้เช่าพื้นที่ของภาคเอกชนใน
โดยในส่วนนี้จะด�ำเนินการโดยหน่วยงานเจ้าของข้อมูล คือ การด�ำเนินการ ท�ำให้หน่วยงานของรัฐตระหนักถึงข้อจ�ำกัด
วนนีรวมทั
้จะดํ้งาประสิ
เนินการโดยหน่
วยงานเจ้
าของ
หาและอุปสรรค
ทธิภาพในการปฏิ
บัติงาน
ภาครัฐ 1) ระบบข้อมูลด้านความมั่นคงของประเทศปัญ(S1)โดยในส่
ญ (S2)
		2) ระบบข้
ข้ออมูมูลลส�คืำอคัภาครั
ฐ เป็นระบบภายใน หลายประการ จึงเห็นสมควรให้มีการศึกษาเพื่อวิเคราะห์

2) ระบบข้อมูลสําคัญ (S2) เป็นระบบภายในหน่วยงานราชการ จะมีหน่วยงานกลางภาครัฐเข้ามา
บริหารจัดการ
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ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558

พื้ น ที่ เ หมาะสมของท� ำ เลที่ ตั้ ง ส� ำ นั ก งานและศู น ย์ ข ้ อ มู ล
ที่ส�ำคัญ โดยในที่นี้จะหมายถึงศูนย์ข้อมูลแห่งชาติแห่งใหม่
เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ได้ ต ามเป้ า หมายและ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ อีกทั้งยังสามารถรองรับ
การเจริญเติบโตได้ในอนาคต
		 4. พื้นที่โครงการศูนย์ข้อมูลแห่งชาติควรอยู่ในเขต
ส่งเสริมการลงทุน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้สิทธิและ
ประโยชน์ภาษีอากร โดยให้สิทธิและประโยชน์แก่โครงการ
ที่ มี ผ ลประโยชน์ ต ่ อ เศรษฐกิ จ อย่ า งแท้ จ ริ ง ใช้ ห ลั ก การ
บริหารและการจัดการองค์กรที่ดี (Good Governance)
ในการให้ สิ ท ธิ แ ละประโยชน์ ด ้ า นภาษี อ ากรนอกจากนี้
ในการด�ำเนินการโครงการควรพิจารณาส�ำหรับกิจการที่ได้
รับสัมปทาน และกิจการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการ
จะใช้แนวทางการพิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
25 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 และวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.
2547 ดังนี้
		 1) โครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 จะไม่อยู่ในข่ายที่จะได้
รับการส่งเสริมโครงการทีไ่ ด้รบั สัมปทานทีเ่ อกชนด�ำเนินการ
โดยจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่รัฐ (Build Transfer
Operate หรือ Build Operate Transfer) หน่วยงานของรัฐ
ที่เป็นเจ้าของโครงการดังกล่าว ที่ประสงค์จะให้ผู้ได้รับ
สัมปทานได้รับสิทธิและประโยชน์ การส่งเสริมการลงทุน
จะต้องเสนอโครงการ ให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
พิจารณาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ ก่อนออกประกาศเชิญชวน
เอกชนเข้ าร่ ว มประมู ล และในขั้น การประมูลจะต้องมี
ประกาศระบุโดยชัดเจนว่า เอกชนจะได้รับสิทธิและประโยชน์
ใดบ้าง ในหลักการคณะกรรมการจะไม่ให้การส่งเสริมกรณี
เอกชนต้องจ่ายผลตอบแทน ให้แก่รัฐในการรับสัมปทาน
เว้นแต่เป็นผลตอบแทนที่สมเหตุสมผลกับการลงทุนที่รัฐ
ใช้ไปในโครงการนั้น ซึ่งในกรณีนี้จะสอดคล้องกับนโยบาย
ในการจัดการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ ในระบบข้อมูลด้าน
ความมั่นคงของประเทศ (S1) และระบบข้อมูลส�ำคัญ (S2)
		 2) โครงการของรัฐ ที่ให้เอกชนลงทุน และเป็น
เจ้าของ (Build Own Operate) รวมทั้งให้เอกชนเช่า
หรือบริหาร โดยจ่ายผลตอบแทนให้รัฐในลักษณะค่าเช่า
คณะกรรมการจะพิจารณาให้การส่งเสริมตามหลักเกณฑ์
ปกติซึ่งในกรณีนี้จะสอดคล้องกับนโยบายในการจัดการ
ศูนย์ข้อมูลภาครัฐ ในระบบข้อมูลทั่วไป (S3) จะด�ำเนินการ

โดยภาคเอกชนตามโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน
(PPP)
		 3) การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ หากจ�ำเป็นต้องได้รับ
การสนั บ สนุ น จากรั ฐ ควรพิ จ ารณาตั้ ง งบประมาณที่
เหมาะสมภายหลังจากการแปรรูปจากรัฐวิสาหกิจเป็นบริษทั
จ�ำกัดตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542
แล้ว หากต้องการขยายงาน จะขอรับการส่งเสริมได้เฉพาะ
ส่วนที่ลงทุนเพิ่ม โดยจะได้รับสิทธิและประโยชน์ตาม
หลักเกณฑ์ปกติ ซึ่งในกรณีนี้จะสอดคล้องกับนโยบายใน
การจัดการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ ในระบบข้อมูลส�ำคัญ (S2)
ซึ่งจะให้หน่วยงานกลางภาครัฐเข้ามาด�ำเนินกิจการแทน
เช่น รัฐวิสาหกิจ ในรูปขององค์การมหาชน
		นอกจากนี้ การที่จะรวมศูนย์ข้อมูลแห่งชาติอาจมี
ความท้าทายหลายเรื่องที่ต้องค�ำนึงถึง ไม่ว่าจะเป็นการ
ค�ำนึงถึงระบบความปลอดภัย การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล
และการบริหารจัดการระบบความปลอดภัยแบบรวมศูนย์
Security Operation Center ที่ต้องให้ความมั่นใจด้าน
ความปลอดภัย และมีการบริการจัดการระบบรักษาความ
ปลอดภัยได้ดี ขณะที่ระบบการแชร์ไฟล์ข้อมูลระหว่างองค์กร
หากต้องมีการแชร์ข้อมูลส�ำคัญระหว่างองค์กร ซึ่งควรต้อง
ค�ำนึงถึงรูปแบบ/วิธีการการแชร์ไฟล์ที่สะดวก เข้าถึงข้อมูล
ได้ง่าย แต่ก็ต้องสามารถจ�ำกัดสิทธิ และมีความปลอดภัย
สูงมาก โดยเฉพาะข้อมูลลับ หรือข้อมูลส�ำคัญพิเศษ จะใช้
โปรแกรมแชร์ไฟล์ทั่วไปอาจจะไม่ปลอดภัยเพียงพอ ที่ส�ำคัญ
รัฐบาลควรต้องเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันโดยเฉพาะธุรกิจ
เทคโนโลยีที่ต้องไม่ให้เกิดการผูกขาดหรือระบุว่าสังคมควร
ด�ำเนินไปด้วยเทคโนโลยีอะไรให้สังคมเป็นฝ่ายเลือก และ
ต้องป้องกันไม่ให้เกิดอ�ำนาจเหนือตลาด การส่งเสริมให้เกิด
การสร้างนวัตกรรมด้วยการสร้างแรงจูงใจ (เช่น มาตรการ
ภาษี) การสนับสนุนและท�ำงานเพื่อลดการเหลื่อมล�้ำของ
สังคมลง (เช่น กองทุนในลักษณะเดียวกับกองทุน USO
ที่ ก ระจายการให้ บริ ก ารขั้ น พื้ น ฐานกั บประชาชน) และ
การสร้างความปลอดภัยให้ข้อมูลข่าวสาร พัฒนามาตรฐาน
ความปลอดภัยและวัฒนธรรมที่ตระหนักต่อสิทธิ์ข้อมูลของ
ผู้อื่นด้วยทั้งนี้เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคมในทุก
ระดั บ และความมั่ น คงของชาติ ต ามเจตนารมณ์ ข อง
นโยบายดังกล่าวต่อไป
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