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ปญหาเศรษฐกิจของไทยปญหาเศรษฐกิจของไทย
เงินบาทออนตัวเงินบาทออนตัว
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยลมเหลวธุรกิจอสังหาริมทรัพยลมเหลว
ตลาดหลักทรัพยหดตัวตลาดหลักทรัพยหดตัว
สถาบันการเงินสถาบันการเงินขาดขาดความนาเชื่อถือความนาเชื่อถือ
ปริมาณการสงออกลดฮวบปริมาณการสงออกลดฮวบ
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ปญหาเศรษฐกิจของไทยปญหาเศรษฐกิจของไทย
ปริมาณการลงทุนลดตํ่ าปริมาณการลงทุนลดตํ่ า
หนี้สินตางประเทศมีสูงหนี้สินตางประเทศมีสูง
บญัชีเดินสะพัดขาดดุลสูงบญัชีเดินสะพัดขาดดุลสูง
ประชาชนฟุมเฟอยประชาชนฟุมเฟอย
รัฐบาลและผูนํ ามีวิกฤติศรัทธารัฐบาลและผูนํ ามีวิกฤติศรัทธา
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ผลของปญหาเศรษฐกิจผลของปญหาเศรษฐกิจ
ธุรกิจจํ านวนมากตองเลิกกิจการธุรกิจจํ านวนมากตองเลิกกิจการ
ลูกจางตกงาน  บัณฑิตหางานทํ าไมไดลูกจางตกงาน  บัณฑิตหางานทํ าไมได
ประชาชนมีหนี้พอกพูนประชาชนมีหนี้พอกพูน
สินคาราคาแพงสินคาราคาแพง
ภยัสงัคมเพิ่มพูนมากขึ้นภยัสงัคมเพิ่มพูนมากขึ้น
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ไอทีจะชวยอะไรได ?ไอทีจะชวยอะไรได ?
ไอทีไมใชยาวิเศษ  แตอาจชวยไดในบางกรณีไอทีไมใชยาวิเศษ  แตอาจชวยไดในบางกรณี
เศรษฐกิจเศรษฐกิจระดับมหระดับมหภาคภาค
ธุรกิจและการแขงขันระดับโลกาธุรกิจและการแขงขันระดับโลกาภิวัตนภิวัตน
เศรษฐกิจระดับจุลภาคเศรษฐกิจระดับจุลภาค
ธุรกิจขนาดเล็ก และ การประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก และ การประกอบการ
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การใชไอทีระดับประเทศการใชไอทีระดับประเทศ
เรงสรางระบบสารสนเทศเรงสรางระบบสารสนเทศ
เรงใหนักการเมืองเขาใจการใชขอมูลขาวสารเรงใหนักการเมืองเขาใจการใชขอมูลขาวสาร
เรงนํ าไอทีมาใชในการศึกษาเรงนํ าไอทีมาใชในการศึกษา
เรงถายเรงถายทอดทอดความรูดานไอทีความรูดานไอที
เรงสรางงานไอทีเรงสรางงานไอที
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การใชไอทีในการพัฒนาประเทศการใชไอทีในการพัฒนาประเทศ
สรางประสิทธิภาพในการทํ างานของภาครัฐสรางประสิทธิภาพในการทํ างานของภาครัฐ
มีขอมูลขาวสารทั้งภายในและภายนอกประเทศมีขอมูลขาวสารทั้งภายในและภายนอกประเทศ
สํ าหรับการตัดสินใจสํ าหรับการตัดสินใจ
ใหใหบริการบริการไดไดอยางรวดเร็วและไดผลดีอยางรวดเร็วและไดผลดี
แขงขันกับประเทศอื่นในดานการสงออกแขงขันกับประเทศอื่นในดานการสงออก
สรางสรางความมั่งคั่งและเทาเทียมกันความมั่งคั่งและเทาเทียมกัน
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โครงการไทยสาร โครงการไทยสาร 33
เพิ่มเพิ่มความเร็วของการสื่อสารระหวางมหาวิทยาลัยความเร็วของการสื่อสารระหวางมหาวิทยาลัย
ใช ใช ATM ATM  ขนาด  ขนาด 155  155  MbpsMbps  เชื่อมเชื่อมตอตอสถาบัน สถาบัน 100100
แหง และ โรงเรียน แหง และ โรงเรียน 1500 1500 แหง ใน แหง ใน 33 ป ป
เปนสวนหนึ่งเปนสวนหนึ่งของของความรวมมือ ความรวมมือ    APII APII
จะทํ าใหมีการใชอินจะทํ าใหมีการใชอินเทอรเน็เทอรเน็ตอยางกวางขวาง  และทํ าตอยางกวางขวาง  และทํ า
ใหมีการพัฒนาซอฟตแวรการศึกษาใหมีการพัฒนาซอฟตแวรการศึกษา
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KANCHANAPISEK NETWORKKANCHANAPISEK NETWORK
เริม่เมื่อ เริม่เมื่อ   5 5   ธคธค. . 2539  2539  เพื่อเฉลิมฉลองรัชดาภิเษกเพื่อเฉลิมฉลองรัชดาภิเษก
ประกอบดวยเนื้อหาเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับพระประกอบดวยเนื้อหาเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับพระ
ราชราชกรณีกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระยกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาเจาอยูหัวอยูหัว
มทีั้งภาษาไทยและอังกฤษ  สมเด็จพระเทพทรงมทีั้งภาษาไทยและอังกฤษ  สมเด็จพระเทพทรง
ตรวจรายละเอียดเองตรวจรายละเอียดเอง
ดูไดที่     http://ดูไดที่     http://kanchanapisekkanchanapisek.or..or.thth
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SCHOOLNETSCHOOLNET
คณะกรรมการคณะกรรมการไอไอทีทีแหงแหงชาติชาติไดสนบัสนุนใหโรงเรียนไดสนบัสนุนใหโรงเรียน
มัธยมทั่วประเทศเชื่อมตอเขาสูระบบอินมัธยมทั่วประเทศเชื่อมตอเขาสูระบบอินเทอรเน็ตเทอรเน็ต
ไดรับการสนับสนุนจาก ทศท และ ผูคาไอทีไดรับการสนับสนุนจาก ทศท และ ผูคาไอที
ปจจุบันตอเชื่อมกวา ปจจุบันตอเชื่อมกวา 100 100   รรรร.  จากเปาหมาย .  จากเปาหมาย 15001500
รรรร. ทั่วประเทศใชอินเทอรเน็ตครั้งละ . ทั่วประเทศใชอินเทอรเน็ตครั้งละ 3 3 บาทบาท
สงเสริมโครงการ K12  และ  CLASSROOM  2000สงเสริมโครงการ K12  และ  CLASSROOM  2000
ดูไดที่  http://ดูไดที่  http://ntlntl..nectecnectec.or..or.thth/classroom/classroom
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GINETGINET
จัดทํ าระบบสื่อสารผานเสนใยนํ าแสงทั่วประเทศจัดทํ าระบบสื่อสารผานเสนใยนํ าแสงทั่วประเทศ
ใหบริการการจัดการเครือขายแกสมาชิกใหบริการการจัดการเครือขายแกสมาชิก
ใหใหบริการการวางแผนระบบเครือขายบริการการวางแผนระบบเครือขาย
ชวยจัดการการชวยจัดการการรักษารักษาความมั่นคงปลอดภัยความมั่นคงปลอดภัย
ไมไดผูกขาด   ใครใครใชใชไมไดผูกขาด   ใครใครใชใช
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EDI  AND  TRADE  SIAMEDI  AND  TRADE  SIAM
EDI EDI  คือการสงขอมูล คือการสงขอมูลธุธุรกรรมระหวางบริษัท  ทํ าใหรกรรมระหวางบริษัท  ทํ าให
เกิดเกิดการการปฏบิัติงานแบบอัตโนมัติปฏบิัติงานแบบอัตโนมัติ
EDI EDI ของไทยมีของไทยมีประวัติประวัติความเปนมายาวนานกวา ความเปนมายาวนานกวา 5 5 ปป
ครม.ไดอนุมัติครม.ไดอนุมัติใหใหจัดจัดตั้ตั้งบริษัทเทรดสยาม เพื่องบริษัทเทรดสยาม เพื่อใหให
บริการ EDI  บริการ EDI  แกกรมศุลกากร และ หนวยงานที่เกี่ยวแกกรมศุลกากร และ หนวยงานที่เกี่ยว
ของกับการนํ าเขาของกับการนํ าเขา//สงออกสงออก
ภาครัฐลงทุน  49 % ภาครัฐลงทุน  49 % จะดํ าเนินการไดใน จะดํ าเนินการไดใน สคสค. . 4141
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บริการอินบริการอินเทอรเทอรเน็ต เน็ต ครมครม..
สนบัสนุนการนํ าอินสนบัสนุนการนํ าอินเทอรเน็เทอรเน็ตมาตมาใชใชบริหารราชการบริหารราชการ
โดยเฉพาะในกลุม โดยเฉพาะในกลุม ครมครม. และ . และ ผูผูบริหารระดับสูงบริหารระดับสูง
ประชาสัมพันธงานของหนวยงานราชการประชาสัมพันธงานของหนวยงานราชการ
ติดตอสื่อสารกับประชาชนผานเครือขายติดตอสื่อสารกับประชาชนผานเครือขาย
รมตรมต. ใชเครื่องลูกขายตอโมเด็มผานสายโทรศัพทเขา. ใชเครื่องลูกขายตอโมเด็มผานสายโทรศัพทเขา
มาที่เครื่องแมขายที่มาที่เครื่องแมขายที่ศนูยศนูยบริการบริการ
เครื่องแมขายเปน เครื่องแมขายเปน  Web Server  Web Server ใหหนวยราชการใหหนวยราชการ
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โครงการมัลติมีเดียโครงการมัลติมีเดีย
ประสานงานกับ ประสานงานกับ  MIT  MIT    และ  มูลนิธิศึกษาพัฒน เพื่อ และ  มูลนิธิศึกษาพัฒน เพื่อ
จัดฝกอบรม ถายทอดเทคโนโลยี จัดฝกอบรม ถายทอดเทคโนโลยี MultimediaMultimedia
วิจัยแนวทางการพัฒนามัลติมีเดียในไทยวิจัยแนวทางการพัฒนามัลติมีเดียในไทย
พัฒนา พัฒนา Tool Tool               พัฒนา พัฒนา MM MM เพื่อการศึกษาเพื่อการศึกษา
พัฒนาเพื่องานอื่น ๆพัฒนาเพื่องานอื่น ๆ พัฒนาบุคลากรพัฒนาบุคลากร
พัฒนาทรัพยากรขอมูลพัฒนาทรัพยากรขอมูล ศึกษาผลกระทบกับ ศึกษาผลกระทบกับ IPIP
จะทํ าใหเกิดงานดานจะทํ าใหเกิดงานดานซอฟตแวรซอฟตแวรอยางกวางขวางอยางกวางขวาง
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SOFTWARE  PARKSOFTWARE  PARK
ไดไดรับอนุมัติจาก รับอนุมัติจาก ครมครม. . 21 21 พคพค. . 4040
มีลักษณะเปนเสมือนเขตอุตสาหกรรมมีลักษณะเปนเสมือนเขตอุตสาหกรรม
สงเสริมการลงทุนและกิจการซอฟตแวรสงเสริมการลงทุนและกิจการซอฟตแวร
สงเสริมบริการดานสารสนเทศสงเสริมบริการดานสารสนเทศ
สงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีสงเสริมการถายทอดเทคโนโลยี
สงเสริมการสงออกซอฟตแวรไทยสงเสริมการสงออกซอฟตแวรไทย
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IT  AGREEMENTIT  AGREEMENT
ริเริ่ม  ผลักดันริเริ่ม  ผลักดันโดยสหรัฐโดยสหรัฐอเมริกาอเมริกา
สมาชิกลดภาษีนํ าเขาสินคาไอทีและวัตถุดิบเปนสมาชิกลดภาษีนํ าเขาสินคาไอทีและวัตถุดิบเปน
ศูนยศูนย
มีประเทศเขารวมกวา  มีประเทศเขารวมกวา  40 40 ประเทศประเทศ
ไทยไดเขารวมแลว  หลังจากศึกษาผลดี ผลเสียไทยไดเขารวมแลว  หลังจากศึกษาผลดี ผลเสีย
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การสงเสริมการสงเสริมอุตอุตสาหกรรมไอทีสาหกรรมไอที
ITA  ทํ าใหตองศึกษาผลกระทบตอITA  ทํ าใหตองศึกษาผลกระทบตออุตอุตสาหกรรมสาหกรรม
ไอทีในไทยอยางถี่ถวนไอทีในไทยอยางถี่ถวน
เนคเทคเนคเทคไดจํ าแนกกลุมผลิตภัณฑ ไดจํ าแนกกลุมผลิตภัณฑ 2 2   กลุมที่สมกลุมที่สม
ควรสนับสนุน  คือควรสนับสนุน  คือ

        11  ชิ้นสวนคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง  ชิ้นสวนคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง
    2  กลุมเซมิคอน    2  กลุมเซมิคอนดัคเตอรดัคเตอร
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ผลิตภัณฑสงออกเปาหมายผลิตภัณฑสงออกเปาหมาย
ผลิตภัณฑที่ผลิตและสงออกสูงควรเพิ่มมูลคาใหผลิตภัณฑที่ผลิตและสงออกสูงควรเพิ่มมูลคาให
มาก  มี  มาก  มี  4  4  รายการ  คือรายการ  คือ
แผงวงจรรวมไฟฟา แผงวงจรรวมไฟฟา   (IC Packaging)(IC Packaging)
ฮารดดิสกฮารดดิสก
จอภาพ จอภาพ (Monitor)(Monitor)
เครื่องใชไฟฟาเครื่องใชไฟฟาในในครัวเรือน ครัวเรือน (Home Appliances)(Home Appliances)
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ผลิตภัณฑใหมเพื่อการสงออกผลิตภัณฑใหมเพื่อการสงออก
ผลติภัณฑใหมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง ที่เปนเปาผลติภัณฑใหมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง ที่เปนเปา
หมายหมาย
แผนแผนเวเฟอรเวเฟอรวงจรรวมไฟฟา วงจรรวมไฟฟา   (Wafer(Wafer
Fabrication)Fabrication)
จอแสดงผลแบบแบนราบ จอแสดงผลแบบแบนราบ   (Flat panel display)(Flat panel display)
การออกแบบวงจรรวมไฟฟา การออกแบบวงจรรวมไฟฟา   (IC Design)(IC Design)
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ผลิตภัณฑโทรคมนาคมผลิตภัณฑโทรคมนาคม
ผลิตภัณฑที่ควรผลิตทดแทนการนํ าเขาที่สํ าคัญผลิตภัณฑที่ควรผลิตทดแทนการนํ าเขาที่สํ าคัญ
ชุมสายโทรศัพทขนาดใหญ ชุมสายโทรศัพทขนาดใหญ (Class 5 switches)(Class 5 switches)
เครือขายกระจายไรสาย (Wireless local loop)เครือขายกระจายไรสาย (Wireless local loop)
เครื่องรับโทรศัพทไรสาย (Wireless handset)เครื่องรับโทรศัพทไรสาย (Wireless handset)
อุปกรณเครือขาย (Networking equipment)อุปกรณเครือขาย (Networking equipment)
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ซอฟตแวรทดแทนการนํ าเขา
ไทยยังผลิตซอฟตแวรไดอีกมากไทยยังผลิตซอฟตแวรไดอีกมาก
ซอฟตแวรดานการผลิตซอฟตแวรดานการผลิต
ซอฟตแวรดานโทรคมนาคมซอฟตแวรดานโทรคมนาคม
ซอฟตแวรดานการศึกษาและซอฟตแวรดานการศึกษาและ
มัลติมีเดีย ภาษาไทยมัลติมีเดีย ภาษาไทย
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คอมพิวเตอรประกอบในไทยคอมพิวเตอรประกอบในไทย
กํ าหนดมาตรฐานของคอมพิวเตอรที่กํ าหนดมาตรฐานของคอมพิวเตอรที่
ประกอบในไทยประกอบในไทย
รับรองคุณภาพ  และ สงเสริมใหหนวยรับรองคุณภาพ  และ สงเสริมใหหนวย
งานราชการใชงานราชการใช
แนวคิดยังอยูระหวางการพิจารณาแนวคิดยังอยูระหวางการพิจารณา
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แนวทางการใชไอทีในปจจุบันแนวทางการใชไอทีในปจจุบัน
ใชในงานสํ านักงานเทานั้น เชน พิมพเอกสารใชในงานสํ านักงานเทานั้น เชน พิมพเอกสาร
ใชในงานบันทึกขอมูลเอาไวคนใชในงานบันทึกขอมูลเอาไวคน
ใชในงานภารกิจหลัก  เชน  ระบบฝากถอนเงินใชในงานภารกิจหลัก  เชน  ระบบฝากถอนเงิน
ใชในงานสารสนเทศ เชน ระบบ ใชในงานสารสนเทศ เชน ระบบ MISMIS
ใชในงานสื่อสาร เชน ใชในงานสื่อสาร เชน EDITEDIT      E-COMMERCEE-COMMERCE
ใชควบคุมเครื่องจักรอุปกรณแบบอัตโนมัติใชควบคุมเครื่องจักรอุปกรณแบบอัตโนมัติ
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ใชไอทีเปนกลยุทธใชไอทีเปนกลยุทธ
บริษัทหลายแหงเห็นไอทีเปนบริษัทหลายแหงเห็นไอทีเปน
กลยุทธสํ าคัญสํ าหรับการทํ ากลยุทธสํ าคัญสํ าหรับการทํ า
ธุรกิจใหกาวหนาธุรกิจใหกาวหนา

• กํ าหนดผลิตภัณฑ หรือ บริการใหม กํ าหนดผลิตภัณฑ หรือ บริการใหม 
•• กํ าหนดลูกคากลุมใหม   สรางตลาดใหม กํ าหนดลูกคากลุมใหม   สรางตลาดใหม
••ทํ าความรูจักเขาใจ ลูกคา   ทํ าความรูจักเขาใจ ลูกคา   
••ศึกษาวาลูกคาตองการอะไรเปนพิเศษศึกษาวาลูกคาตองการอะไรเปนพิเศษ
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ไอที ชวยการดํ าเนินงานไดครบวงจรไอที ชวยการดํ าเนินงานไดครบวงจร
ตรวจสอบวาลูกคาตองการอะไรตรวจสอบวาลูกคาตองการอะไร
ติดตามการชํ าระเงินลูกคาติดตามการชํ าระเงินลูกคา
สื่อสารติดตอกับผูผลิตและสงสินคาสื่อสารติดตอกับผูผลิตและสงสินคา
ตรวจสอบใหแนใจวามีสินคาพอเพียงตรวจสอบใหแนใจวามีสินคาพอเพียง
จัดสงกระจายสินคาไดรวดเร็วจัดสงกระจายสินคาไดรวดเร็ว
จัดทํ าบัญชีใหถูกตอง ไมรั่วไหลจัดทํ าบัญชีใหถูกตอง ไมรั่วไหล
สรางกลยุทธเอาชนะคูแขงสรางกลยุทธเอาชนะคูแขง
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ไอที กับ ยุคเศรษฐกิจตกตํ่ า ฝดเคืองไอที กับ ยุคเศรษฐกิจตกตํ่ า ฝดเคือง
ชวยประหยัดชวยประหยัด
ชวยทํ าใหงานสํ าเร็จรวดเร็วขึ้นชวยทํ าใหงานสํ าเร็จรวดเร็วขึ้น
ชวยทํ างานแทนคนบางตํ าแหนงไดชวยทํ างานแทนคนบางตํ าแหนงได
บันทึกขอมูลสภาพการณตาง ๆ เอาไวใชตัดสินใจไดบันทึกขอมูลสภาพการณตาง ๆ เอาไวใชตัดสินใจได
ชวยใหการสื่อสารรวดเร็วขึ้นชวยใหการสื่อสารรวดเร็วขึ้น
ชวยใหการบริการลูกคารวดเร็วขึ้นชวยใหการบริการลูกคารวดเร็วขึ้น
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ไอทีกับปญหาการวางงานไอทีกับปญหาการวางงาน
นักไอทีจํ านวนมากตกงานนักไอทีจํ านวนมากตกงานเพราะเพราะบริษัทตองปดบริษัทตองปด

    และตัวเองไมไดติดตามเทคโนโลยีใหม    และตัวเองไมไดติดตามเทคโนโลยีใหม
นักไอทีมีสองแบบนักไอทีมีสองแบบ
เปนลูกจาง กับ เปนนายตัวเองเปนลูกจาง กับ เปนนายตัวเอง
การเปนนายตัวเองตองรูจักการทํ าธุรกิจดวยการเปนนายตัวเองตองรูจักการทํ าธุรกิจดวย
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ปญหาของการประยุกตไอทีปญหาของการประยุกตไอที
ราชการและเอกชนคิดวาไอทีเปนสวนเกินราชการและเอกชนคิดวาไอทีเปนสวนเกิน
ไมจัดหาใหม  ไมอบรม  ไมสนับสนุนไมจัดหาใหม  ไมอบรม  ไมสนับสนุน
นี่นี่ คือคือความเขาใจผิดความเขาใจผิด!!!!!!!!
ในชวงนี้เรายิ่งตองคิดถึงไอที     และ  หาทางนํ าในชวงนี้เรายิ่งตองคิดถึงไอที     และ  หาทางนํ า
ไอทีมาใชเปนเครื่องมือใหไดผลมากที่สุดไอทีมาใชเปนเครื่องมือใหไดผลมากที่สุด
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เศรษฐกิจมีวงจรขึ้นลงเศรษฐกิจมีวงจรขึ้นลง
ขณะนี้เศรษฐกิจของเราขณะนี้เศรษฐกิจของเรากํ าลังกํ าลังอยูในชวงขาลงอยูในชวงขาลง
เราตองเตรียมพรอมที่จะทํ างานไดเมื่อเศรษฐกิจเราตองเตรียมพรอมที่จะทํ างานไดเมื่อเศรษฐกิจ
พลิกกลับพลิกกลับไปไปอยูในวงจรขาขึ้นอยูในวงจรขาขึ้น
เราตองพรอมทั้งทางดานเทคโนโลยี  กํ าลังคนเราตองพรอมทั้งทางดานเทคโนโลยี  กํ าลังคน
และและความรู    มิฉะนั้นเราก็จะพลาดอีกความรู    มิฉะนั้นเราก็จะพลาดอีก
ไอทีก็คือคํ าตอบที่สํ าคัญไอทีก็คือคํ าตอบที่สํ าคัญ
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อุปสรรคสํ าคัญของการเรียนรูไอทีอุปสรรคสํ าคัญของการเรียนรูไอที
ไมไดสนใจจริง  ไมรูสึกสนุกไมไดสนใจจริง  ไมรูสึกสนุก
ใชแปนพิมพไมเปน-ไมคลองใชแปนพิมพไมเปน-ไมคลอง
กลัวทํ าเครื่องและระบบเสียหายกลัวทํ าเครื่องและระบบเสียหาย
กลัววาจะเกิดความผิดพลาด  ทํ าใหตองเสียเงินกลัววาจะเกิดความผิดพลาด  ทํ าใหตองเสียเงิน
ไมยอมติดไมยอมติดตามตามความกาวหนาของเทคโนโลยีความกาวหนาของเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
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วิธีแกไขอุปสรรควิธีแกไขอุปสรรค
รีบศึกษาเรื่องคอมพิวเตอรทุกแงมุมรีบศึกษาเรื่องคอมพิวเตอรทุกแงมุม
ปรึกษาเรื่องไมเขาใจกับผูรูปรึกษาเรื่องไมเขาใจกับผูรู
สังเกตการเรียนรูของผูอื่นสังเกตการเรียนรูของผูอื่น
อานวารสารและตํ ารามาก ๆอานวารสารและตํ ารามาก ๆ
ลงมือใชคอมพิวเตอรเองลงมือใชคอมพิวเตอรเอง
ตั้งคํ าถามอยูเสมอ อยาเอาแตดูหรือฟงเฉย ๆตั้งคํ าถามอยูเสมอ อยาเอาแตดูหรือฟงเฉย ๆ



37

สวสัดีสวสัดี


