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ช่ อ งว่ า งด้ า นดิ จิ ทั ล เป็ น ปรากฎการณ์ ส ากลในศตวรรษ 21หลั ง จากเทคโนโลยี อิ น เทอร์ เ น็ ต
แพร่กระจายเข้าสู่สังคมไทยในปี พ.ศ. 2530 ด้วยอิทธิพลของแนวคิดโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศแห่งชาติ
(Nation Information Infrastructure: NII) และทางด่วนสารสนเทศ (Information Superhighway) ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลักดันให้รัฐบาลไทยกาหนดนโยบายให้มีการสร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสนับสนุนให้
ภาครัฐ เอกชน และประชาชน นาอินเทอร์เน็ตไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อให้หน่วยงาน ชุมชน
และประชาชนเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกันไม่สามารถทาได้ในเวลาอันรวดเร็ว เพราะมีหลายปัจจัยที่เป็นอุ ปสรรคและ
เชื่ อ มโยงกัน อย่ า งซั บ ซ้ อ น ส าหรั บ ประเทศไทยทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนเลื อกลงทุ น และพั ฒ นาการให้บ ริ การ
อินเทอร์เน็ตจากกรุงเทพมหานครก่อนแล้วจึงขยายออกไปสู่เมืองหรือจังหวัดในแต่ละภูมิภาคที่มีความเจริญในแต่
ละภูมิภาคก่อนพื้นที่อื่นๆ เพราะในเขตเมืองประชาชนมีความพร้อมและศักยภาพในการเข้าถึงและนาไปใช้
ประโยชน์มากกว่านอกเขตเมือง
นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนให้มีและใช้อินเทอร์เน็ตทาให้เกิดฝาแฝดเทียมด้านดิจิทัล มีพื้นที่
ระดับชุมชนหรือหมู่บ้านจานวนมากที่เป็นหน่วยย่อยของสังคมและเป็นกลไกที่สาคัญในการพัฒนาประเทศไม่มี
ช่องทางในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ทาให้รัฐบาลต้องใช้เวลาประมาณสองทศวรรษจึงสามารถสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมเข้าถึงทุกหมู่บ้านในปี พ.ศ. 2560
อาจกล่าวได้ว่า ความพยายามลดช่องว่างด้านดิจิทัลในสังคมไทยเริ่มประสบความสาเร็จ โดยเฉพาะ
ด้านเทคโนโลยี ทุกชุมชนมีสัญญาณการสื่อสารที่ สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ต่อจากนี้เป็นต้นไป ปัญหาที่
รัฐบาลต้องเข้ามาแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดการลงทุนที่สูญเปล่าคงไม่ใช่เรื่องการสร้างความพร้อมด้านเทคโนโลยีเพื่อทา
ให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเหมือนที่ผ่านมา แต่น่าจะเป็นปัญหาด้านสังคมในระดับปัจเจกชนที่มีความ
หลากหลายอย่างมาก เช่น ความสามารถซื้อหาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมาใช้งาน (affordability) การมีทักษะใน
การใช้และรู้เท่าทันดิจิทัล (digital literacy) และการมองเห็นถึงความจาเป็นและผลประโยชน์ที่ได้ (dividend)
จากการใช้อินเทอร์เน็ต
คาสาคัญ: ช่องว่างด้านดิจิทัล ความเหลื่อมล้าด้านดิจิทัล ความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม อินเทอร์เน็ต
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Abstract

After the internet technology diffused into Thai society in 1987, the digital divide has
become a universal phenomenon in the 21th century. The approaches of the USA National
Information Infrastructure (NII) and Information Superhighway influenced the Thai government
to formulate policy for developing internet networking and advocating government, private
and popular sectors to continuously utilize benefits of internet.
However, developing information infrastructure to cover the country in order to help
organizations, communities and people to have access the system cannot be done timely
because of several factors that are obstacles and complicated associations. For Thailand, both
governmental and private sectors have selectively decided to invest in and develop the
internet services first in Bangkok metropolitan before extend the network into other cities and
provinces where there are relatively more developed in different regions. One of the reasons is
that in such cities and provinces, their people have readiness and potentials in accessibility
and utilization of the system more than those who are outside cities.
The government’s policy to provide and support internet services has brought out
the digital twins, there are many areas at levels of communities and villages which are subunits of societies and become significant mechanisms for country development but there are
no channel for internet accessibility. The government have to take more or less two decades
for establishing communication infrastructure to reach all villages in 2017.
That is, any attempt to reduce the digital divide in Thai society begin to see the light
of success, especially, in technological aspect; all communities have communication signal
available for connecting with internet. After this, the problem which government will deal with
might not be the problem of enhancing technological readiness to help all people access to
internet as in the previous situation. Instead, it would be social problems at the individual
level which would be various such as affordability, digital literacy and dividend.
Keywords: social inequality, digital divide, Information and communication technology,
internet
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1. ความนา
ปัจจุบัน คาว่า “ดิจิทัล (digital)” ไม่ได้มีความหมายเป็นเรื่องของตัวเลขหรือการนับแบบไม่ต่อเนื่อง
(discrete) เท่านั้น เพราะเมื่อมนุษย์ประสบความสาเร็จในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมแปลงข้อมูลเป็นดิจิทัล
สามารถเก็บข้อมูลไว้ในรูปดิจิทัลได้ และสามารถรับส่งข้อมูลที่เป็นดิจิทัลได้ กิจกรรมหรือการกระทาของมนุษย์ที่
สามารถแปลงรูปให้เป็นดิจิทัลได้จึงใช้คาว่า “ดิจิทัล” เรียกควบคู่กันไปด้วย เช่น สังคมดิจิทัล เศรษฐกิจดิจิทัล
ธุรกิจดิจิทัล ฯลฯ
นวัตกรรมในการรับ-ส่งข้อมูลแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดให้เป็นมาตรฐานสากลสามารถส่ง
ข้อมูลถึงกันได้ระหว่างอุปกรณ์ เครือข่าย และสถานที่ ที่เรียกว่า “อินเทอร์เน็ต (internet)” เป็นเทคโนโลยีที่
สาคัญชิ้นหนึ่งที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนยุคสังคมของมนุษย์จากยุคสังคมอุตสาหกรรม (industrial society) มาสู่ยุค
สังคมสารสนเทศ (information society) อีกทั้งยังมีบทบาทเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
นานาประเทศ ทาให้รัฐบาลของทุกประเทศทั่วโลกต้องนาเอาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมาบรรจุไว้ในนโยบายเพื่อใช้
เป็นเครื่องมือและกลไกในการพัฒนาประเทศ
แม้ว่าการสื่อสารโทรคมนาคมประเภทอื่น เช่น วิทยุ และโทรทัศน์ มีก ารพัฒนาและเปลี่ยนผ่านไปสู่
การการรับ-ส่งด้วยระบบดิจิทัล แต่ก็ยังไม่ก้าวหน้าเท่ากับการติดต่อและสื่อสารกันด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
รวมถึ ง วงการด้ า นวิ ท ยุ แ ละโทรทั ศน์ ต่ า งหั น มานิ ย มใช้ อิ น เทอร์เ น็ ต เป็ น ช่ อ งทางการในการส่ ง รายการไปสู่
กลุ่มเป้าหมายมากกว่า
ดังนั้นคาว่า “ดิจิทัล” ที่ใช้ในบทความนี้จึงมีความหมายรวมถึง การมีและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารหรือไอซีที (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที (information and communication
technology: ICT) ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตแพร่กระจาย (diffusion) เข้าสู่ประเทศไทยประมาณต้นศตวรรษที่ 21 (ค.ศ.
1987 หรือ พ.ศ. 2530) โดยเริ่ม จากอาจารย์ในมหาวิ ท ยาลั ย กลุ่ม หนึ่ ง ของสถาบั น เทคโนโลยี แห่ง เอเชี ย ใช้
เทคโนโลยี โ มเด็ ม (Modem) สร้ า งเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ เ ชื่ อ มโยงกั น ด้ ว ยเครื อ ข่ า ยโทรศั พ ท์ ข อง
การสื่อสารแห่งประเทศไทย เพื่อใช้รับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) จากประเทศไทยไปสู่นานาประเทศ1
(สิรินทร์ ปาลศรี, ฮิวเตอร์, สตีเวน จี. และเวนเซล, ซิต้า, 2542) ด้วยอิทธิพลและพลังของความมีประโยชน์ในการ
ติดต่อและสื่อสาร ทาให้รัฐบาลต้องดาเนินนโยบายด้านไอซีทีหรือด้านดิจิทัลในหลายมิติเพื่อให้เกิดความพร้อม
ด้า นโครงสร้า งพื้ น ฐานด้า นสารสนเทศในทุ กพื้ นที่ ของประเทศ ท าให้ป ระชาชนสามารถเข้าถึงและน าไปใช้
ประโยชน์ตามความพร้อมของแต่ละคน และนาไปสู่การมีชีวิตที่ดีขึ้น
มีข้อมูลที่แสดงว่า อินเทอร์เน็ตแพร่กระจายเข้าสู่สังคมไทยและแทรกซึม (infusion) ถึงระดับการ
ยอมรับของแต่ละบุคคลในปี พ.ศ. 2536 โดยมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประมาณ ร้อยละ 0.01 และปี พ.ศ. 2560
มีประมาณร้อยละ 52.9 (International Telecommunication Union [ITU], 2017; สานักงานสถิติแห่งชาติ,
2560) จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยก็เผชิญกับปรากฏการณ์ที่เหมือนกับทุกประเทศทั่วโลก คือ
ช่องว่างด้านดิจิทัล (digital divide) ที่เกิดมาจากความไม่สมดุลของระบบนิเวศน์ (ecosystem) และยังมีคนไทย
1

ผ่านมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย และมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
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อีกจานวนมากที่ยั งไม่ได้ เป็นผู้ใช้ อินเทอร์เน็ตหรือพลเมื องเครือข่าย (netizen) ความพยายามลดช่องว่า ง
ด้านดิจิทัลของรัฐบาลในสังคมไทยจะประสบความสาเร็จหรือไม่ หรือยังคงเป็นเงาตามตัวของความพยายามลด
ช่องว่างอยู่ต่อไป
บทความนี้จึงพยายามรวบรวมข้อมูลมาทาการเรียบเรียงและลาดับเรื่องราวให้เห็นภาพในระดับมห
ภาค (macro level) เกี่ยวกับความพยายามในการแพร่กระจายเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการลดช่องว่างด้าน
ดิจิทัลที่เกิดขึ้นควบคู่กัน ตั้งแต่เริ่มมีเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตหรือเทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลแบบดิจิทัลในประเทศ
ไทย การผลักดันและสนับสนุนการพัฒนาอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย และความพยายามลดช่องว่าง
การมีและการใช้อินเทอร์เน็ตให้ทั่วทุกหัวระแหงของสังคมไทย
2. ช่องว่างด้านดิจิทัล
คาว่า “digital divide” ถูกนามาใช้ครั้งแรกในศตวรรษที่ 20 ตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษที่ 1990 แต่ไม่
เป็นที่แพร่หลาย จนกระทั้งปี ค.ศ. 1999 นอกจากนี้ยังมีคาอื่น ๆ ที่ถูกนามาใช้พูดถึงเรื่องนี้อีกจานวนมาก เช่น
ช่องว่างด้านสารสนเทศ (information gap) ความอุดมสมบูรณ์และความอัตคัดด้านสารสนเทศ (information
rich and information poor) การมีและไม่มีสารสนเทศ (information haves and information have-nots)
ช่องว่างด้านดิจิทัล (digital gap) โอกาสด้านดิจิทัล (digital opportunity) การเชื่อมช่องว่างด้านดิจิทัล
(bridging the digital divide) และการก้าวกระโดดแบบกบ (leapfrogging) เป็นต้น (Fillip 2001) สาหรับ
บทความนี้แปลคาว่า “digital divide” เป็น “ช่องว่างด้านดิจิทัล” แทนคาว่า “ความเหลื่อมล้าด้านเทคโนโลยี
สารสนเทสและการสื่อสาร” ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย
เมื่อก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เริ่มมีนักวิชาการเสนอให้เปลี่ยนขอบเขตและแนวคิดในการมองช่องว่าง
ด้านดิจิทัลให้กว้างขึ้น ไม่ผูกติดอยู่กับการเข้าถึง (access) คอมพิวเตอร์ (computer) และการเชื่อมต่อ
(connectivity) แต่ให้รวมถึง ทรัพยากรอื่น ๆที่ช่วยให้ ประชาชนได้ใช้ เทคโนโลยีไ ด้เป็นอย่างดี เช่น เนื้อหา
(content) ภาษา (language) ความรู้และการศึกษา (literacy and education) โครงสร้างของชุมชนและ
สถาบัน (community and institutional structures) และเสนอให้เปลี่ยนการประเมินช่องว่างด้านดิจิทัลไปสู่
มิติของความไม่เท่าเทียมกันด้านดิจิทัล (digital inequality) ที่มีความซับซ้อนและหลายระดับชั้น (multilayered) ทั้งด้านกายภาพ (physical) ด้านดิจิทัล (digital) ด้านมนุษย์ (human) ด้านทรัพยากรและ
ความสัมพันธ์ทางสังคม (social resources and relationships) (Warschauer, 2002; 2003)
ปัจจุ บันมี หลายหน่วยงานได้ พัฒนาดั ชนีเพื่อจั ดอันดับ ประเทศเกี่ยวกับไอซีที แต่ ยัง ไม่มี ดัชนี ใดที่
สามารถวัดการเข้าถึงไอซีทีได้ดีพอ ดัชนีที่มีอยู่ส่วนใหญ่เน้นการวัดเชิงเศรษฐกิจ ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อวัดการ
เข้าถึงไอซีที ส่วนใหญ่นาข้อมูลด้านไอซีทีที่จัดทาไว้แล้วมาสร้ างเป็นดัชนีใหม่ทาให้วัดได้เฉพาะบางประเทศที่มี
ข้อมูลสอดคล้องกับดัชนีทาให้ไม่สามารถใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศได้ บางดัชนีมีปัญหาเชิงระเบียบวิธีหรือ
เหมาะกับ การใช้ ข้ อมู ล เชิ ง คุณ ภาพ บางดั ช นี มี ตั ว แปรจ านวนมากและบางดั ช นี มี ตั ว แปรน้ อ ยมาก สมาคม
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ITU) จึงได้พัฒนาดัชนีการเข้าถึง
ดิจิทัล (Digital Access Index: DAI) เพื่อใช้วัดความสามารถของปัจเจกบุคคในทุกด้านที่เกี่ยวกับการเข้าถึงดิจิทลั
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และการใช้ไอซีที โดยมีองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ (1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) วัดจากจานวนผู้ใช้
โทรศัพท์พื้นฐานหรือโทรศัพท์แบบประจาที่ (fixed telephone subscribers) และจานวนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
(mobile cellular subscribers) (2) ด้านความสามารถที่จะซื้อได้ (Affordability) วัดจากสัดส่วนของราคาใน
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่อรายได้ต่อหัวขอประชากร (internet access price) (3) ด้านความรู้ (Knowledge)
วัดจากการอ่านออกเขียนได้ของผู้ใหญ่ (adult literacy) และจานวนนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียน (school
enrollment) (4) ด้านคุณภาพ (Quality) วัดจากปริมาณข้อมูลระหว่างประเทศ (international internet
bandwidth) และจานวนสมาชิกที่ใช้เครือข่ายความเร็วสูง (broadband subscribers) และ (5) ด้านการใช้งาน
(Usage) วัดจากจานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต (internet users) (ITU, 2003)
หากเปรียบเทียบช่องว่างด้านดิจทิ ัลก็เหมือนกับอาหาร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดช่องว่างด้านดิจิทัล
ที่กล่าวมาอาจเป็นสาเหตุเพียงผิวเผินเท่านั้น กล่าวคือ คนเราทุกคนต้องการอาหาร เราก็น่าที่จะเข้าถึงอาหาร
ตามที่เราต้องการได้ แต่หากคนหนึ่งเป็นโรคเบาหวาน แต่อีกคนหนึ่งไม่เป็น ความต้องการอาหารก็จะมีความ
แตกต่างกัน หรือหากเรายอมรับกันว่าทุกคนต้องการอาหารเพื่อทาให้สุขภาพแข็งแรง แต่อาหารที่เป็นประโยชน์
ต่อสุขภาพของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน หรือหากเรากาลังขาดน้า อาหาร หรือไฟฟ้า อินเทอร์เน็ตก็ไม่มีความหมาย
ต่อเราเลย (Chávez cited in Wiburg, 2003)
ช่องว่ า งด้ านดิ จิทั ล มี ความเกี่ย วข้องกับ หลายปรากฎการณ์ที่ แตกต่า งกัน (several different
phenomena) และเป็ นปรากฎการณ์ท างสั งคมที่ แสดงถึงความสามารถที่ไ ม่เท่า เที ยมกันของกลุ่ มคนที่ มี
สถานภาพทางสังคมที่แตกต่างกัน (social stratification) ในการเข้าถึง (access) การประยุกต์ใช้ (adapt) และ
การสร้าง (create) ความรู้ผ่านการใช้ไอซีที ช่ องว่างด้านดิจิทัลไม่สามารถวัดด้วยการจาแนกระหว่างการมี
(haves) กับไม่มี (have-nots) ในการเข้าถึงหรือใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพราะการเข้าถึงดิจิทัลมีความเกี่ยวข้องอย่าง
ซับซ้อนกับหลายมิติ ได้แก่ ด้านเทคนิค ด้านเทคโนโลยี ด้านดิจิทัล (ข้อมูล เนื้อหา และภาษา) ด้านเศรษฐกิจ
ด้านชุมชน ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านสถาบัน ด้านองค์การ ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านการศึกษา ด้านความรู้
ด้านทักษะ ด้านจิตวิทยา ด้านอานาจ ด้านเสรีภาพ (autonomy) ด้านการเมือง ด้านนโยบาย (Warschauer,
2003; 2008) แม้ว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับหลายมิติแต่ก็มีผู้ สรุปไว้ว่า มีความเกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปัจจัย คือ
การเข้าถึงสารสนเทศ (information accessibility) การใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ (information utilization)
และความรู้ แ ละความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ สารสนเทศ (information
receptiveness)
(Malisuwan,
Kaewphanuekrungsi and Milindavanij, 2016)
ปัญหาช่องว่างด้านดิจิทัลยังมีความเกี่ยวข้องกับการนานโยบายไปปฏิบัติ (implementation gap)
หรือความไม่ส มบู รณ์ ของการนานโยบายไปปฏิบัติ ด้ว ย โดยมีส าเหตุ (1) เกิดปั ญหาในการบริหารงาน
(bad execution) ของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการนานโยบายไปปฏิบัติ เช่น ขาดระบบการวางแผนและการ
ควบคุมผลงานที่ดี ขีดสมรรถนะด้านต่าง ๆ มีจากัด เกิดความขัดแย้งภายในและผู้ ปฏิบัติต่อต้านไม่ยอมรับ (2)
เกิดจากปัญหาในตัวนโยบาย (bad policy) ซึ่งมีความยุ่งยากในการนาไปปฏิบัติ เช่น ต้องอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูง
หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลหลายฝ่ายเป็นอย่างมาก และ (3) เกิดจากการที่โชคไม่เข้าข้าง (bad luck)
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โดยเฉพาะสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ทางเศรษฐกิ จ การเมื อ งและสั ง คมไม่ เ อื้ อ ต่ อ การน านโยบายไปปฏิ บั ติ
(ทศพร ศิริสัมพันธ์, 2539)
สาหรับประเทศไทย สานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ (2544ก) ได้
เสนอว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความไม่เสมอภาคในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้สามารถสรุปได้ 4 ประการ คือ (1)
ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ คือ การมีไฟฟ้า โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และการสื่อสารและ
โทรคมนาคม มีความสัมพันธ์การเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ (2) ปัจจัยด้านคุณลักษณะของประชากร คือ ผู้ที่มี
รายได้สูง มีการศึกษาสูง เป็นวัยรุ่นและวัยกลางคน มีที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความเจริญ เป็นครอบครัวขนาด
เล็ก สมาชิกในครอบครัวอยู่ในวัยเรียน และผู้ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษดี เป็นผู้มี โอกาสเข้าถึงสารสนเทศและ
ความรู้มากกว่า (3) ปัจจัยด้านนโยบายของภาครัฐที่มีผลกระทบต่อราคาสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แก่ นโยบายการเปิด เสรีเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายภาษีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
นโยบายด้านอื่น ๆ ที่ทาให้ราคาสินค้าและบริการด้านสารสนเทศลดต่าลง มีผลทาให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึง
สารสนเทศและความรู้ได้มากขึ้น และ (4) ปัจจัยด้านอื่น ๆ เช่น องค์การขนาดใหญ่ องค์การที่ต้องใช้ข้อมูลและ
การวิเคราะห์ข้อมูลในการแข่งขัน และองค์การที่ตั้งอยู่ในเขตที่มีความเจริญ มีโอกาสใช้ไอซีทีมากกว่าองค์การ
ประเภทอื่น ดังนั้นโอกาสในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ของคนในองค์การย่อมมีมากกว่าคนกลุ่มอื่น เป็นต้น
ปัจจุบันช่องว่างด้านดิจิทัลมีความซับซ้อนและหลายมิติ คงไม่สามารถอธิบายได้จากบริบททางสังคม
(social context) และบริบททางเทคโนโลยี (technological context) เท่านั้น เพราะยังมีบริบทด้านอื่นๆที่
เกี่ยวข้องอีก เช่น บริบทด้านการเมือง (politic context) บริบทด้านเศรษฐกิจ (economic context) และ
บริบทด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (natural and environment context)
3. การลดช่องว่างด้านดิจิทัลในประเทศไทย
ประเทศไทยมี พื้ น ที่ ป ระมาณ 513,115 ตารางกิ โ ลเมตร แบ่ ง พื้ น ที่ เ ป็ น ภาคกลาง ภาคเหนื อ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ แบ่งเขตการปกครองเป็น 76 จังหวัด มี 878 เขต/อาเภอ
7,255 แขวง/ตาบล และ 75,032 หมู่บ้าน และมีประชากรประมาณ 65,931,550 คน (กระทรวงมหาดไทย,
2559; 2560)
หลังปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา ปรากฎการณ์ช่องว่างด้านดิจิทัลในประเทศไทยเริ่มเกิดขึ้นพร้อมกับ
ความพยายามแพร่กระจายเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตไปตามหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลและเอกชนในส่วนกลาง และ
การสนับสนุนให้มีการกระจายออกไปยังส่วนภูมิภาค ทาให้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมีและใช้อยู่ในมหาวิทยาลั ยและ
หน่วยงานด้านวิชาการของรัฐบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดที่มีมหาวิทยาลัย เช่น ปี พ.ศ.
2531 มีการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไทย (Thai Computer Science: TCSNet) เชื่อมอินเทอร์เน็ตระหว่าง
มหาวิทยาลัยไทย 3 แห่ง ออกไปยังต่างประเทศ คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2535 มีการสร้างเครือข่ายไทยสาร (The Thai Social/Scientific,
Academic and Research Network: THAISARN) และไทยเน็ต (ThaiNet) เป็นประตูเชื่อมของระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ภายในประเทศ ให้สามารถสื่ อสารไปติดต่อกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ทั่วโลก ปี พ.ศ.
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2539 ทบวงมหาวิทยาลัยในสมัยนั้น ได้เสนอให้ทาการพัฒนาโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
(Inter-University Network: UniNet) เชื่อมโยงสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่
ต้องการขยายโอกาสทางการศึกษาเข้าไปสู่ส่วนภูมิภาค (เรวัต แสงสุริยงค์ , 2559) ทาให้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
แทรกซึมเข้าสู่กลุ่มวัยรุ่นที่มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น และหากเทียบกับกลุ่มคนในวัย
เดียวกันทั้งประเทศจะเห็นได้ว่ามีจานวนน้อยมาก
ปี พ.ศ. 2538 สังคมไทยมีทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจนทั้งการให้ความสาคัญกับ
การนาเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในสังคมและการลดช่องว่างด้านดิจิทัล กล่าวคือ รัฐบาลประกาศให้เป็นปีแห่ง
เทคโนโลยีสารสนเทศไทย คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติเริ่มทาร่างนโยบายเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ฉบับ แรก หรือ “IT2000” และศูนย์ เทคโนโลยี อิเล็ กทรอนิกส์และคอมพิว เตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้จั ดท า
โครงการอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนหรือโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย (SchoolNet) เพื่อขยาย
การใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและลดช่องว่างด้านดิจิทัลของประเทศ เมื่อสิ้นสุดโครงการและส่งมอบภารกิจให้
กระทรวงศึกษาธิการดาเนินการต่อในปี พ.ศ. 2546 ทาให้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกระจายและเริ่มแทรกซึมเข้าสู่
เด็กนักเรียนในโรงเรียนทั่วประเทศประมาณ 4,787 โรงเรียน (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (เนคเทค), ม.ป.ป.; สานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ, 2544ข)
ช่วงสองทศวรรษหลั งจากเทคโนโลยีอิน เทอร์เน็ตเข้ามาในสังคมไทยและอยู่ในช่วงของการขยาย
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ เช่น การสร้าง
เครือข่ายการสื่อสาร และการจัดให้มีคอมพิวเตอร์ ทาให้มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประมาณ 1/5 เมื่อเทียบกับจานวน
ประชากรของประเทศ ดังแผนภูมิที่ 1
แผนภูมทิ ี่ 1 แสดงจานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตระหว่างปี พ.ศ. 2534-2550

ที่มา: ITU, 2017; National Science and Technology Development Agency [NSTDA], n.d.
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แม้ว่าในปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจที่เรียกว่า “วิกฤตต้มยากุ้ง” แต่จาก
ข้อมูลช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจแสดงให้เห็นว่ามีจานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งสันนิฐานได้ว่า
น่าจะเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลใน 3 เรื่อง คือ ในปี พ.ศ. 2538 การสื่อสารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้
เปิ ด บริ การอิ น เทอร์ เ น็ ต เชิ ง พาณิ ช ย์ (ทวี ศั ก ดิ์ กออนั น ตกู ล , 2544) การอนุ ญ าตให้เ อกชนเป็ น ผู้ ให้ บ ริ ก าร
อินเทอร์เน็ต (internet service provider: ISP) ที่ถูกกฎหมาย ทาให้ภาคเอกชนมีการลงทุนในการตั้งบริษัทผู้
ให้บ ริ การอิน เทอร์เน็ ต เพิ่ ม มากขึ้ น และมี ก ารใช้ ก ลไกด้ า นการตลาดจู ง ใจและตอบสนองความต้ องการของ
ประชาชนที่ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี ในปี พ.ศ. 2539 มีการประกาศนโยบาย IT2000 ที่กาหนดให้รัฐ
ลงทุนและพัฒนา 3 ภารกิจเบื้องต้นที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 และในปี พ.ศ. 2543 รัฐบาลเริ่มดาเนิน
นโยบาย e-Thailand โดยกาหนดให้นาเอาไอซีทีมาใช้ในการพัฒนาประเทศ 5 ด้าน คือ ด้านการศึกษา
(e-Education) ด้านพาณิชย์ (e-Commerce) ด้านอุตสาหกรรม (e-Industry) ด้านรัฐบาล (e-Government)
และด้านสังคม (e-Society) จึงทาให้มีจานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในสังคมไทยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง3
อย่ า งไรก็ ต ามจ านวนผู้ ใ ช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต มี ก ารกระจุ ก ตั ว อยู่ ใ นเขตกรุ ง เทพมากกว่ า ภู มิ ภ าคอื่ น ๆ
ดังแผนภูมิที่ 2
แผนภูมิที่ 2 แสดงจานวนร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตปี พ.ศ. 2550 จาแนกตามภูมิภาค

ที่มา: สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2550
การแพร่กระจายและช่องว่างด้านดิจิทัลเกิดขึ้นพร้อมกัน และเดินเคียงคู่กันมาอย่างต่อเนื่องในทุก
สังคม ความพยายามปิดช่องว่างด้านดิจิทัล (bridge digital divide) ด้วยการแพร่กระจายเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
ผ่านโรงเรียนเข้าไปในชนบทเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของภารกิจในการลดช่องว่างด้านดิจิทัลในสังคมไทยเท่านั้น การ
เล็งเห็นความสาคัญและอิทธิพลของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ทาให้รัฐบาลเดินหน้าผลักดันนโยบายระดับประเทศ
และกาหนดให้เป็นภารกิจของรัฐบาลในการสร้างความพร้อมและช่องทางในการเข้าถึงเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของ
ประชาชน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 จึงกาหนดเป็นนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ให้รัฐต้องพัฒนา
2

การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศแห่งชาติ การลงทุนในด้านการศึกษาที่ดีของพลเมือง และทรัพยากรบุคคลด้านสารสนเทศ และ
การลงทุนในการบริหารประเทศและบริการประชาชนที่ดี ด้วยการนาวิธกี ารใหม่ๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศที่สดุ (สานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ, 2544ข)
3
ปี พ.ศ. 2550 การสารวจจานวนผู้ใช้อนิ เทอร์เน็ตของสานักงานสถิติแห่งชาติ ประมาณร้อยละ 29.9 ส่วนประมาณการของ ITU ประมาณ
ร้อยละ 20.53
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โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2544 รัฐบาลจึง
มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย เป็ น ผู้ รับ ผิ ด ชอบส่ ง เสริม ให้องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ด าเนิ น โครงการ
อินเทอร์เน็ตตาบล โดยจัดซื้อและส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ให้องค์การบริหารส่วนตาบลและ
เทศบาลทั่วประเทศ สาหรับให้บริการแก่ประชาชนให้สามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกและทั่วถึง (กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, ม.ป.ป. อ้างถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ และเรวัต แสงสุริยงค์,
2555)
ในปี พ.ศ. 2544 ก่อนยุติโครงการอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ได้ริเริ่มและเริ่มต้นจัดตั้งศูนย์บริการสารสนเทศชุมชน (telecenter) ในประเทศไทย เพื่อให้ประชาชน
ในท้องถิ่นเข้าถึง (access) ใช้ประโยชน์ (use) และสร้างความเท่าเทียม (equality) ระหว่างพื้นที่ชนบทและเมือง
ด้านไอซีที แต่จากการติดตามและประเมินผลพบว่า ผู้มาใช้บริการศูนย์นาร่องส่วนใหญ่เป็นเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ที่
เป็นประชาชนส่วนใหญ่และเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่ต้องการให้นาไอซีทีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตและอาชีพ
(เนคเทค, 2546)
นโยบาย IT2000 เน้นการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ (การให้บริการโทรศัพท์และ
โครงข่ า ยโทรคมนาคม แต่ เ น้ น การติ ด ตั้ ง โทรศัพ ท์ ) การให้ ความรู้ กั บ ประชาชนและทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ด้ า น
สารสนเทศ การนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารประเทศและการให้บริการประชาชน ทาให้
ประชาชนขาดเครื่องมือในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ดังนั้นในกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระยะ พ.ศ. 2544-25534 จึงกาหนดใหมีการสร้างโอกาสและลดช่องว่างด้านดิจิทัล (digital opportunity) ด้วย
การจัดตั้งศูนย์ บริการสารสนเทศและการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายในปี พ.ศ. 2553 คือ ประชาชนคนไทยทุกคน
ได้รับโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน จึงมีการกาหนด
เป้าหมายให้มีการสร้างศูนย์ฯให้ครบทุกตาบลภายในป 2549 (สานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศแห่งชาติ, 2545ก; สานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ, 2545ข)
ก่อนถึงปี พ.ศ. 2549 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กระทรวงไอซีที) ยังไม่มีการ
สร้างศูนย์ฯอย่างเป็นทางการตามกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ. 2544-2553
แต่ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2549 มีการดาเนินโครงการตามนโยบายแล้ว เช่น โครงการ 1 วัด 1 ศูนย์การเรียนรู้
(One Temple One e-Learning Center: OTEC) โครงการเพื่อพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ (i-Community)
และผู้บริหารสารสนเทศชุมชน (Community CIO) และโครงการ Community e-Center ทาให้เกิดศูนย์
สารสนเทศประมาณ 17 ศูนย์ (นนทปภา ศรีนนท์, ม.ป.ป.) และในปี พ.ศ. 2547 รัฐบาลได้เริ่มโครงการพัฒนา
5
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ (Thailand Knowledge Center: TKC) ในรูปแบบของระบบเว็บท่า (web portal)
เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการจัดความรู้ด้านต่างๆของประเทศอย่างเป็นระบบและเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชน
(สานักนายกรัฐมนตรี, 2547) ส่วนการสร้างศูนย์บริการสารสนเทศและการเรียนรู้อย่างเป็นทางการเกิดขึ้นในปี
4

เป็นกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศในระยะที่สอง (กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศในระยะที่หนึ่ง คือ
IT2000)
5
ปัจจุบันคือ อุทยานการเรียนรู้ (Thailand Knowledge Park: TK Park)
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พ.ศ. 2550 ในชื่อ ศูนย์การเรียนรู้ไอซีที ชุมชน ทาให้มีการสร้างศูนย์ฯระหว่างปี พ.ศ. 2550-2556 ในหน่วยงาน
ราชการ ชุมชน และศาสนสถาน กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างทั่วประเทศ จานวน 1,977 ศูนย์6 (กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2560ก)
การลดช่องว่างด้านดิจิทัลนอกจากกาหนดไว้ในกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระยะ พ.ศ. 2544-2553 แล้ว พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553
ก็กาหนดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อ สังคม (universal services obligation:
USO) เพื่อลดช่องว่างด้านดิจิทัลด้วยเช่นกัน โดยระยะที่ 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2552 คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) ได้เริ่มภารกิจด้วยการเน้นการติดตั้ง
โทรศัพท์สาธารณะประจาหมู่บ้านในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีบริการใดๆเข้าถึงเป็นหลัก และในปี พ.ศ. 2552 ประกาศ
คณะกรรมการกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขในการจั ด ให้ มี บ ริ ก าร
โทรคมนาคมพื้ นฐานโดยทั่ว ถึงและบริการสัง คม (ฉบับ ที่ 2) กาหนดให้ผู้ ได้รับใบอนุญ าตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมมีหน้าที่ต้องจัดให้มีศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียนและศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
และขาดแคลนบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน ด้วย เมื่อเริ่มภารกิจระยะที่ 2 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา จึงเริ่ม
สร้างศูนย์อินเทอร์เน็ต (USO Net) โดยมีเป้าหมายประมาณ 928 แห่ง7 (สานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ [กสทช], ม.ป.ป.) เมื่อรวมจานวนศูนย์ฯที่สร้าง
โดยกระทรวงไอซีทีและกสทช. จนถึงปี พ.ศ. 2556 มีศูนย์ฯประมาณ 2,916 ศูนย์ หรือประมาณร้อยละ 41 ของ
จานวนตาบลทั่วประเทศที่มีประมาณ 7,000 ตาบล โดยมีศูนย์ฯกระจายอยู่ตามภาคต่างๆของประเทศไทยดัง
แผนภูมิที่ 3
แผนภูมทิ ี่ 3 แสดงจานวนศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนและศูนย์อนิ เทอร์เน็ตปี พ.ศ. 2556

ที่มา: กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2560ก; กสทช, ม.ป.ป.

6
7

ปี พ.ศ. 2559 มีประมาณ 1,980 ศูนย์
เป็นศูนย์อินเทอร์โรงเรียน จานวน 520 แห่ง และเป็นศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนจานวน 408 แห่ง
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ด้วยความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี การส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยอุปกรณ์ไร้สายแบบไวไฟ (Wi-Fi)
ทาให้การแพร่กระจายและให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายมมาก
กว่ า การขยายการให้ บ ริการอิน เทอร์เน็ ต แบบเดิ ม ที่ ใช้ วิ ธี การสร้า งศูน ย์ ส ารสนเทศชุ ม ชน และประชาชนมี
ความสามารถที่ จ ะซื้ อ อุ ป กรณ์ ด้ า นไอซี ที ที่ จ าเป็ น ในการเข้ า ถึ ง อิ น เทอร์ เ น็ ต ใช้ เ องมี จ านวนมากขึ้ น เช่ น
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ
ปี พ.ศ. 2551 เริ่มมีหน่วยงานของรัฐระดับท้องถิ่นร่วมมือกับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมเปิด
ให้บริการจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (hotspot) ตามพื้นที่สาธารณะที่สาคัญ เช่น โครงการ Green Bangkok Wi-Fi
ของกรุงเทพมหานครที่ร่วมมือกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) เปิดให้บริการเชื่อมต่อ Wi-Fi จาก
hotspot ทั่วกรุงเทพฯ ประมาณกว่า 15,000 จุด (MGR Online, 2551) ต่อมารูปแบบการให้บริการอินเทอร์เน็ต
ดังกล่าวได้ขยายตัวไปสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่หลายแห่งทั่วประเทศ
ปลายปี พ.ศ. 2554 กระทรวงไอซีทีได้หันมาใช้กลยุทธ์ในการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายในที่
สาธารณะฟรี (Public Free Wi-Fi) เช่นกัน ตามนโยบาย Smart Thailand ของรัฐบาล เพื่อเปิดโอกาสให้
ประชาชน นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว และผู้ด้อยโอกาส ทั้งที่อยู่ในเมือง ภูมิภาค และท้องถิ่นห่างไกล โดย
เบื้องต้นมีเป้าหมายให้มีจุดให้บริการไวไฟฟรีจานวน 150,000 จุด ทั่วประเทศภายในปี 2555 และขยายเป็น
300,000 จุด ทั่วประเทศภายในปี พ.ศ. 2556 แม้ว่าในส่วนของความรับผิดชอบของกระทรวงไอซีทีที่ได้รับการ
สนับสนุนด้านงบประมาณจาก กสทช. และใช้หน่วยงานด้านโทรคมนาคมของรัฐเป็นผู้ดาเนินการในระยะแรก คือ
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) หรือทีโอที (TOT Public Company Limited: TOT) มีข้อจากัดหลายประการใน
การดาเนินงาน เช่น งบประมาณดาเนินการน้อย เครือข่ายในพื้นที่ตามต่างจังหวัดยังไม่ครอบคลุม และไม่สามารถ
เข้าถึงพื้นที่ได้ ทาให้โครงการไม่บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ (ไทยรัฐออนไลน์ , 2555; 2557; Lekasina,
2012) แต่ในส่วนของความร่วมมือกับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ยังมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และยัง
เป็นโครงการที่มีการสานต่อโดยรัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 25557
ในปี พ.ศ. 2560 รัฐบาลภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Ministry of Digital
Economy and Society: DE)8 ได้ทาการคัดเลือกศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนที่มีผลการดาเนินงานที่ดีเปลี่ยนชื่อ
เป็น “ศูนย์ดิจิทัลชุมชน” จานวน 600 ศูนย์ และยกระดับการให้บริการโดยอาศัยประสบการณ์การดาเนินงาน
จากศูนย์ฯบางแห่งที่ประสบความสาเร็จในการให้บริการในหลายรูปแบบมาต่อยอดและเปลี่ยนบทบาทใหม่
โดยลดบทบาทด้ านการลดช่องว่า งด้ า นดิจิ ทัล และการเข้าถึงบริการภาครัฐ และหันเน้นการสร้า งคุณค่า เชิ ง
เศรษฐกิจ เช่น การให้คาปรึกษา อบรมด้านการค้าขาย ให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายด้วยคลื่นวิทยุ
(wireless) หรือที่นิยมเรียกว่า ไวไฟ (Wi-Fi) เป็นต้น (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2560)
รูปแบบการลดช่องว่างด้านดิจิทัลของรัฐบาลที่ปรากฎให้เห็นเด่นชัดในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาเป็น
การด าเนิ น งานภายในขอบเขตของความก้า วหน้ า ด้ า นเทคโนโลยี รั บ ส่ ง ข้อ มู ล แบบมี ส ายและเชื่ อ มต่ อ ด้ ว ย
คอมพิ วเตอร์แบบตั้ง โต๊ ะ ใช้กลไกที่ เป็น หน่ว ยงานของรัฐ เช่ น ทีโ อที และบริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด
(มหาชน) หรือ กสท (CAT Telecom Public Company Limited: CAT) ขยายเครือข่ายโทรศัพท์พื้นฐานแบบมี
8

เปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559
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สายพร้อมกับการให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต (wired internet connection/fixed line broadband)
เข้าไปในพื้นที่ต่างๆและต่อยอดด้วยการกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต แบบไร้สายในพื้นที่สาธารณะ การขยาย
เครือข่ายความเร็วสูง (broadband) ผ่านใยแก้วนาแสง (fiber) เข้าสู่สังคมระดับครัวเรือน การให้หน่วยงานของ
รัฐ ในพื้ นที่ เปิด ให้บ ริการอิน เทอร์เน็ ต เช่ น สถาบั นการศึกษา องค์การปกครองส่ว นท้องถิ่น ไปรษณี ย์ ฯลฯ
การสร้างศูนย์อินเทอร์เน็ตในสถานที่ราชการ ศาสนสถาน ชุมชน เป็นต้น และการแทรกแซงการตลาดด้านราคา
เช่น โครงการคอมพิวเตอร์เอื้ออาทร และอินเทอร์เน็ตเอื้ออาทร แต่จากการสารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสน
เทสและการสื่อสารในครัว เรือน พ.ศ. 2560 พบว่า มีผู้ ใช้อิน เทอร์เน็ ต ทั่ว ประเทศประมาณร้ อยละ 52.9
(สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) ซึ่งไม่บรรลุเป้าหมายตามกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย ที่ต้องการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ Smart Thailand 2020 ที่กาหนด
ตัวชี้ วัด การพัฒ นาไว้ คือ ภายในปี พ.ศ. 2558 ประชากรทั่ วประเทศร้ อยละ 80 สามารถเข้าถึง โครงข่า ย
โทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และคงต้องพยายามอย่างมากในการที่จะทาให้ถึงร้อยละ 95 ภายในปี
พ.ศ. 2563 และคงเป็นเรื่องท้าทายมากที่จะทาให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในเขตเทศบาลที่มีประมาณร้อยละ 62.7 ในปี
พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้นไปถึงร้อยละ 90 ภายในปี พ.ศ. 2561 ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม หรือ Digital Thailand (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2554; 2559)
การเตรียมความพร้อมโดยรัฐบาลภายใต้นโยบายและแผนบริการราชการทั้งด้านระบบการสื่อสาร
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบข้อมูล และความรอบรู้ ยังไม่สามารถปิดช่องว่างด้านดิจิทัลในสังคมไทยได้ตามเป้าหมาย
ด้วยความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการสื่อสารทาให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (wireless internet
connection/mobile broadband) ด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ (mobile phone) มีความสะดวกมากกว่าการใช้
ระบบโทรศัพท์ประจาที่ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการมีโทรศัพท์พื้นฐานของครัวเรือน การใช้โทรศัพท์มือถือและการ
ใช้อินเทอร์เน็ตของประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป ในการสารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ครัวเรือน ระหว่าง พ.ศ. 2549-2560 ของสานักงานสถิติแห่งชาติ ที่แสดงให้เห็นว่า การมีโทรศัพท์พื้นฐานมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนการใช้โทรศัพท์มือถือกับการใช้อินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันดังแผนภูมิที่ 4 ซึ่งสอดคล้องกับการสารวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรคมนาคมของประชากรไทย
พ.ศ. 2559 ของ กสทช. ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (ร้อยละ 99.5) และอินเทอร์เน็ตแบบ
เคลื่อนที่ (ร้อยละ 75.5) มากกว่าโทรศัพท์ประจาที่ (ร้อยละ 22.2) และอินเทอร์เน็ตประจาที่ (46.4)
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แผนภูมทิ ี่ 4 แสดงจานวนร้อยละของการมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครัวเรือนและ
ประชาชน ระหว่างปี พ.ศ. 2549-2560

ที่มา: สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2549-2560
ความนิยมใช้อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (mobile devices) โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือแบบ
อัจฉริยะ (smart phone) น่าจะเป็นปัจจัยที่ทาให้รัฐบาลหันมาใช้นโยบายลดช่องว่างด้านดิจิทัลด้วยการเน้นสร้าง
จุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต (access point) อีกทั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา ในการเปิดประมูลคลื่น
ความถี่โทรคมนาคม 3G (2100 MHz) และ 4G (1800 MHz/900 MHz) กสทช. ได้เริ่มกาหนดให้บริษัทเอกชนผู้
ได้รับสัมปทานต้องสร้างโครงข่ายโทรคมนาคมให้ครอบคลุมครบทุกจังหวัด และครอบคลุมจานวนประชาชน
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจานวนร้อยละของความครอบคุลมของโครงข่ายโทรคมนาคมด้านประชากร
ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2566
กาหนดเวลานับจากวันทีไ่ ด้รับอนุญาต
ปี พ.ศ.
คลื่นความถี่
ครอบคลุมประชากร
ที่ได้รับอนุญาต
ปี
พ.ศ.
50%
2
2557
2555
3G (2100 MHz)
80%
4
2559
40%
4
2565
4G (1800 MHz)
50%
8
2569
2561
50%
4
2565
4G (900 MHz)
80%
8
2569
ที่มา: กสทช., 2555; 2560ก
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นอกจากเงื่ อ นไขด้ า นความครอบคลุ ม เชิ ง พื้ น ที่ เชิ ง ประชากร และความเร็ ว ในการส่ ง ข้ อ มู ล
ยังมีประเด็นที่น่าสนใจที่ กสทช. ให้ความสาคัญอย่างต่อเนื่องก็คือ อัตราค่าบริการ เช่น ราคาต้องลดลง เป็นธรรม
มีแพกเกจสาหรับผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ เมื่อพิจารณาจากจานวนร้อยละของการมี และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครัวเรือนระหว่างปี พ.ศ. 2549-2560 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา
แสดงให้เห็นว่า ประชากรในสังคมไทยที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป มีจานวนการใช้โทรศัพท์มือถือประมาณร้อยละ 77.29
ซึ่งใกล้เคียงกับเป้าหมายความครอบคลุมของประชากรร้อยละ 80 ในปี พ.ศ. 2559 แต่หากพิจารณาจากช่องว่าง
(lag) ระหว่างการมีโทรศัพท์เคลื่อนที่กับการใช้อินเทอร์เน็ตระหว่างปี พ.ศ. 2549-2560 พบว่า ช่องว่างของการมี
โทรศัพท์เคลื่อนที่กับการใช้อินเทอร์เน็ตทั่วประเทศและแต่ละพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องระหว่าง ปี พ.ศ.
2549-2555 แต่หลังจากปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา ช่องว่างดังกล่าวมีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน โดยเฉพาะ
กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มลดลงมากที่สุ ดและเหลื อช่องว่างน้อยมากหรือประมาณ 1 ใน 4 เท่ านั้น ส่ว น
ระดับประเทศและพื้นที่นอกเขตกรุงเทพมหานครแม้ว่าจะมีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจนเช่นกัน แต่ยังเหลือช่องว่าง
มากกว่าหรือประมาณ 1 ใน 3
อย่างไรก็ตาม ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2560 แม้ว่าช่องว่างระหว่างการมีโทรศัพท์เคลื่อนที่กับการใช้
อินเทอร์เน็ตทั่วประเทศในกรุงเทพมหานครและภาคกลางยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ระดับประเทศและภาค
10
อื่นๆมีช่องว่างเพิ่มมากขึ้น
แผนภูมิที่ 5 แสดงจานวนร้อยละของช่องระหว่างการมีโทรศัพท์มือถือกับการใช้อินเทอร์เน็ตของประชาชน
ระหว่างปี พ.ศ. 2549-2560

ที่มา: สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2548-2560
9

ปี พ.ศ. 2560 สัดส่วนของผู้ลงทะเบียนใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อจานวนประชากรอยู่ที่ร้อยละ 177.67 เลขหมายต่อจานวนประชากร 100 คน (กสทช, 2559)
เบื้องต้นมีข้อสันนิฐาน (assumption) ว่า คนไทยน่าจะมีความสามารถเข้าถึงหรือมีเงินซื้อโทรศัพท์มือถือได้มากขึ้น เพราะราคาโทรศัพท์มือถือมีแนวโน้มลดลง
ประชาชนสามารถหาซื้อโทรศัพท์มือถือได้ง่ายขึ้น มีผู้ประกอบการรายย่อยเปิดร้านขายโทรศัพท์มือถือในชุมชนที่เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนและตลาดนัดอย่าง
แพร่หลาย แต่ประชาชนอาจมีความจาเป็นและใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์มือถือในการติดต่อและพูดคุยแบบใช้เสียงมากกว่าการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต เช่น ค้น
ข้อมูล ใช้สื่อสังคมออนไลน์ และต้องติดตามดูผลการสารวจปี พ.ศ. 2561 ของสานักงานสถิติแห่งชาติจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไร
10
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ความพยายามลดช่องว่างทั้งทางตรงโดยใช้หน่วยงานของรัฐเป็นกลไกในการทางานและทางอ้อมโดย
ใช้อานาจรัฐกาหนดเงื่อนไขในการให้สัมปทานหรือใบอนุญาต เพื่อสร้าง/ขยายช่องทางการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้
ครอบคลุม ทั่วประเทศด้วยเครือข่ายการสื่อสารทั้งแบบมีสายและแบบไร้สาย แต่ ในความเป็นจริง ในจานวน
74,965 หมู่บ้านของประเทศไทย มีหมู่บ้านประมาณร้อยละ 53 มีโครงข่ายอินเทอร์ เน็ตที่ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตได้แล้ว โดยยังมีหมู่บ้านประมาณร้อยละ 40 ยังขาดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่เพียงพอ เนื่องจากไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนในเชิงพาณิชย์ และมีหมู่บ้านประมาณร้อยละ 7 ที่ตั้งอยู่ใน
พื้นที่ห่างไกลมากหรือเรียกว่า “หมู่บ้านชายขอบ11” เป็นหมู่บ้านที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ
(สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2559)
ปลายปี พ.ศ. 2558 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายในหมู่บ้านและชายแดน
บริเวณห่างไกล โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายในปี พ.ศ. 2559 จะต้องมีระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายให้ครอบคลุมทุก
หมู่บ้าน ประกอบกับกระทรวงไอซีทีต้องการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ ต่อมาปลายปี พ.ศ. 2559 รัฐบาลได้มอบให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและ กสทช.
เป็นผู้ดาเนินการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม
2560 โดยกระทรวงฯ ได้มอบให้บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ทาการติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วย
สายเคเบิลใยแก้วนาแสง (Fiber-To-The-x: FTTx) และสร้างจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายกับผู้ใช้บริการอย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 จุด ประมาณ 27,400 หมู่บ้าน ในชื่อโครงการเน็ตประชารัฐ ส่วน
กสทช. ดาเนินการในหมู่บ้านที่เหลือประมาณ 15,732 หมู่บ้าน และหมู่บ้านชายขอบ Zone C+ ที่ยากในการ
เข้าถึง ไม่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และไม่มีบริการอินเทอร์เน็ตประมาณ 3,920 หมู่บ้าน โดย กสทช. ได้นาภารกิจที่
ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลมาจัดทาโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงในพื้นที่ชายขอบ เพื่อจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (mobile broadband) บริการอิเทอร์เน็ตความเร็วสูง
(broadband internet) และจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ต (ศูนย์ USO Net) ในพื้นที่เป็นชายขอบ (Zone C+) โดยมี
แผนให้ประชาชนได้ใช้งานฟรี 3 เดือน หลังจากนั้นจะกาหนดราคาค่าใช้บริการแบบต่างๆให้เลือกใช้ในอัตราไม่
เกินเดือนละ 200 บาท (กสทช., 2560ข; สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2559; 2560)
หลังจากคณะวิจัยเรื่อง “ทางด่วนข้อมูล: ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาประเทศ” เสนอให้สร้างเครือข่ายใย
แก้วนาแสงเข้าสู่หัวถนน (Fiber-To-The-Curb : FTTC) ในบริเวณกรุงเทพฯ ตลอดจนหัวเมืองใหญ่ เพื่อสร้าง
เครือข่ายใยแก้วนาแสงเข้าสู่บริเวณชุมชน (Fiber-To-The-Zone : FTTZ) ในเขตชนบท เพื่อสามารถให้บริการ
สาธารณประโยชน์ ด้ า นสาธารณสุข การศึกษา การวิ จัย และพั ฒ นา ราชการ การเมื อง การเกษตร องค์กร
ประชาชน และธุรกิจ (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ, 2538) โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศหรืออินเทอร์เน็ต
ได้รับการยอมรับว่ามีความสาคัญไม่น้ อยไปกว่าระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพื้นฐานของประเทศ
เช่นเดียวกับถนน ไฟฟ้า และน้ าประปา มีการบัญญัติไว้ในรัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้รัฐบาลต้อง
รับผิดชอบพัฒนาให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ ทาให้รัฐบาลต้องใช้เวลาประมาณ 20 ปี ในการสร้าง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้าสู่ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศไทย นับจากนี้คงต้องรอผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดจากการใช้
11

พื้นที่ห่างไกลมาก (remote) และอยู่หา่ งจากเขตพื้นที่มีบริการโทรคมนาคมไม่น้อยกว่า 15 กิโลเมตร (กสทช, 2560ข)
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ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตตามที่คาดหวังไว้ เช่น มีความมั่งคั่งและความสามารถในการแข่งขันเชิงเศรษฐกิจ การ
บริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและธรรมาภิบาล และประชาชนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์บริการของรัฐได้โดยง่ายและสะดวก
อาจกล่าวได้ว่า การสร้างช่องทางและสัญญาณในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตระดับหมู่บ้านหรือชุมชนเป็น
เพียงจุดเริ่มต้นและส่วนหนึ่งของความสาเร็จในด้านโครงสร้างพื้นฐานเชิงเทคนิค (technical infrastructure)
เท่านั้น เพราะจากรายงานสารวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรคมนาคมของประชากรไทย พ.ศ. 2559 แสดงให้
เห็นว่า การใช้อินเทอร์เน็ตแบบประจาที่และแบบเคลื่อนที่มีปัญหาด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตมากที่สุด เช่น หลุด
ต่อไม่ติด ช้า ไม่มีสัญญาณ เป็นต้น อีกทั้งผู้ให้บริ การยังขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น (กสทช., 2560ค) นอกจากปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานเชิงเทคนิคแล้ว รัฐบาลยังต้องเผชิญกับปัญหาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานเชิงสารสนเทศ (information infrastructure) และโครงสร้างพื้นฐานเชิงสังคม (social
infrastructure) ตามมาอีก เนื่องจากเป็นองค์ประกอบที่สาคัญในการดึงดูดและผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์
จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้เกิดความคุ้มค่าที่ลงทุนไปแล้ว
ภารกิจหลังนโยบายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
รัฐบาลคงต้องหันมามองและให้ความสาคัญกับโครงสร้างพื้นฐานเชิงสังคม เพราะเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง
แบบก้าวกระโดดและรวดเร็วจนยากที่มนุษย์จะหาเครื่องมือหรือวิธีการใดมารักษาระยะห่างหรือช่องว่างระหว่าง
กันไว้ได้ แต่มีเครื่องมือหนึ่งที่สาคัญที่ไม่ใช่เทคโนโลยี คือ สังคม โดยเฉพาะมิติของความแตกต่าง (diversity) ของ
สังคมและวัฒนธรรม ดังนั้นจึงต้องไม่ล้อมกรอบ (cordoned off) และโดดเดี่ยว (isolated) เทคโนโลยีออกไป
จากหน้าที่หลัก (core functional) ของสังคมด้วยการบูรณาการเข้ากั บยุทธศาสตร์ที่จะทาให้เกิดความก้าวหน้า
ต่อการศึกษา การทาให้มีสุขภาพที่ดี การสร้างการมีส่วนร่วมในสังคมของประชาชน และประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
(Wilhelm, 2004)
การวางแผนกลยุทธ์เพื่อลดช่องว่างด้านดิจิทัลต้องทาให้ประชาชนเข้าถึงทั้งด้านที่เป็นเทคโนโลยี
(technological) และความรอบรู้ด้านสารสนเทศ (information literacy) โดยมีตัวแปรที่สาคัญ 5 ด้าน คือ
ด้านเทคนิค (technical) เช่น ความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีการส่งข้อมูลความเร็วสูง ด้านความอิสระ
(autonomy) ได้แก่ สถานที่ใช้และการดูแล ด้านทักษะการวิเคราะห์และการค้นหา (searching and analytical
skills) ด้านการสนับสนุนของสังคม (social support) เช่น การเข้าถึงการให้คาแนะนา และด้านจุดมุ่งหมาย
(purpose) การใช้อินเทอร์เน็ตต้องทาให้เกิดการเพิ่มทุนทางสังคม (social capital) ประชาชนและสังคมได้ผล
ประโยชน์จากการเชื่อมคนให้มาอยู่ใกล้ กัน ขจัดการแบ่งแยกระหว่างกลุ่มต่างๆ ทาให้เกิดความเท่าเทียมกันด้าน
สังคม (social inclusion) มีหลายบริบทที่เกี่ยวข้อง คือ ทรัพยากรกายภาพ (physical resources) เช่น
คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม ทรัพยากรดิจิทัล (digital resources) เช่น เนื้อหาทุกภาษา ทรัพยากรมนุษย์
(human resources) เช่น ความรู้และการศึกษา และทรัพยากรสังคม (social resource) เช่น โครงสร้างชุมชน
สังคม และสถาบัน (Warschauer, 2002; 2003)
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นอกจากปัจจัยที่กล่าวมา แม้ว่ารัฐบาลจะสามารถสร้างความพร้อม (readiness) ที่ทาให้ประชาชนทุก
คนเข้าใช้อินเทอร์เน็ตได้ แต่อาจต้องเผชิญกับเจตจานงเสรี (free will) ของแต่ละคนหรือเหตุผลส่วนตัวซึ่งยากที่
จะแก้ไข ดังตัวอย่างในรายงานสารวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรคมนาคมของประชากรไทย พ.ศ. 2559 ที่พบว่า
ผู้ไม่ใช้บริการอินเทอร์เน็ต ประจาที่ กรณีไม่เคยใช้งานและกรณี ยกเลิกใช้งานให้เหตุผลว่า “คิดว่าไม่จาเป็น ”
มากกว่าเหตุผลอื่นๆ เป็นต้น (กสทช., 2560ค)
4. สรุป

ช่ องว่ า งด้ า นดิ จิ ทั ล ในสั ง คมไทยค่อยๆปรากฎให้ เห็น ประมาณต้ น ศตวรรษที่ 21 เมื่ อเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตแพร่กระจายเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตจากประเทศสหรัฐอเมริกาเข้ามาสู่ศูนย์กลางของประเทศและ
ขยายวงกว้างออกไปทั่วประเทศ ความตื่นตัวและความเชื่อในสมรรถนะของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในการงัด
(leverage) เศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้าและทาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทาให้รัฐบาลต้อง
กาหนดเป็นนโยบายและวาระแห่งชาติ (nation agenda) ในการพัฒนาด้านไอซีที สร้างช่องทางเข้าถึง
อินเทอร์เน็ต เพื่อให้เกิดการแทรกซึมหรือนาไปใช้ประโยชน์ในองค์การของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หมู่บ้าน
ครัวเรือน และประชาชนทุกคน
การลดช่องว่างด้านดิจิทัลในประเทศไทยอาจแบ่งได้เป็น 2 ช่วงตามลักษณะของเทคโนโลยีการสื่อสาร
คือ ช่วงแรก (ก่อนปี พ.ศ. 2554) เน้นการสร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบมีสาย โดยใช้หน่วยงานของรัฐเป็นกลไก
ในการสร้างช่องทางในการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต เช่น มหาวิทยาลัย โรงเรียน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ช่วงที่สอง (หลังปี พ.ศ. 2554) เป็นการสร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย โดยรัฐบาลระดับประเทศและ
ระดับท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการ ควบคู่กับการสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
ความพยายามลดช่องว่างด้านดิจิทัลในระดับชุมชนหรือหมู่บ้านเริ่มปรากฏให้เห็นความสาเร็จในปี
พ.ศ. 2560 จากโครงการเน็ตประชารัฐและโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริก ารอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ อาจกล่าวได้ว่า นี่เป็นจุดเริ่มต้นของความสาเร็จในการลดช่องว่างด้านดิจิทัลในเชิง
เทคนิค แม้ว่ารัฐบาลมีความพยายามในการสร้างเนื้อหา รวมถึงการสนับสนุนและส่งเสริมให้คนไทยมีทักษะและ
ความรู้ในการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตทั้ง ในและนอกระบบการศึกษา แต่เมื่อพิจารณาจากข้อมูลการสารวจ
หรือเฝ้าติดตามระบบและต่อเนื่องของรัฐบาลในการเข้าถึงและใช้อินเทอร์เน็ตแม้ว่าจะมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ยังมี
ช่องว่างอีกไม่น้อยโดยเฉพาะในพื้นทีน่ อกเขตเมือง (กรุงเทพฯและเทศบาล) รวมถึงในพื้นที่ระดับภูมิภาคต่างๆของ
ประเทศไทย
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