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บทคัดยอ
บทความนี้นําเสนอถึงกรอบแนวคิดในการประยุกตใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรวิเคราะหระดับความ
รุนแรงของปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลตามพื้นที่ภูมิศาสตรของประเทศไทย โดยสรางแบบจําลองเพื่อใหขอมูล
และใชพยากรณถึงระดับความรุนแรงของปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลในเชิงพื้นที่ตามดัชนีความเหลื่อมล้ําทาง
ดิจิทัล การพัฒนาแบบจําลองทําเลที่ตั้งที่มีความเหมาะสมที่สุดในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อแกไขปญหาความเหลื่อม
ล้ําทางดิจิทัล การบูรณาการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลกับปญหาอื่นที่เกี่ยวของ โดยการซอนทับขอมูลเชิง
พื้นที่ หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนสามารถใชสารสนเทศพยากรณและสารสนเทศ
จากแบบจําลองดังกลาวประกอบการตัดสินใจกําหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ และจัดสรรงบประมาณในการ
แกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลใหเปนไปอยางบูรณาการควบคูกับปญหาทางสังคมอื่น เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชากรในทุกมิติ

คําสําคัญ: ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร; ภูมิสารสนเทศ; แบบจําลอง; ความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล; ดัชนีความ
เหลื่อมล้ําทางดิจิทัล; ประเทศไทย

ABSTRACT
This paper explains the conceptual framework to be carried out in the Kingdom of Thailand and will use
GIS to analyze the geography of the digital divide across the country by using the Digital Divide Index; create a
model of a probability surface of access across Thailand; develop a location-allocation model to determine the best
site to locate resources to bridge the digital divide; use Internet GIS capability to provide distributed, locally
relevant content. This will involve the combination of relevant variables to bridge the digital divide and other
social problems. The forecasting information will be provided to policy makers or practitioners from government,
private and non-government organizations to set up integrated policies, planning/projects, budgeting for Bridging
the Digital Divide with relevant social problems in the Kingdom of Thailand. It can assist in raising every
dimension of the Thai peoples’ quality of life.
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ความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล (Digital Divide) เปนปญหาที่เกิดขึ้นพรอมกับยุคสารสนเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เมื่อมีการเกิดขึ้นของเครือขายอินเทอรเน็ตครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาเมื่อ พ.ศ. 2512 การเติบโตอยางตอเนื่องของ
อินเทอรเน็ตไดสงผลกระทบอยางมากมายในทุกวงการและทุกประเทศทั่วโลก (ศรีศักดิ์ จามรมาน, 2550:1) และมี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อ Tim Berners-Lee ไดสรางเว็บไซตขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ.1989 (พ.ศ. 2532) ทําให
พรมแดนทางภูมิศาสตรดอยความสําคัญลง กอใหเกิด Cyber State ขึ้น ซึ่งมีความสัมพันธกับ Nation State และ
Corporate State ที่มีอยูเดิม (ณรงคชัย อัครเศรณี, 2552) ประชากรโลกสามารถเขาถึงและใชประโยชนจาก
เทคโนโลยี สารสนเทศและความรูในระดับที่แตกตางกัน หรือเกิดความเหลื่อมล้ํากันจนสงผลตอคุณภาพชีวิตของ
ประชากรอยางชัดเจน เชนเดียวกับกรณีปญหาความยากจน จึงมีความพยายามขององคกรตางๆ ในระดับสากล ระดับ
ภูมิภาค ระดับประเทศ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการลดความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชากรใหสูงขึ้น ดังนั้น หากองคกรที่มีบทบาทในการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล
สามารถทราบถึงภาพรวมและรายละเอียดเชิงพื้นที่ระดับความรุนแรงของปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล รวมถึง
การสรางแบบจําลองสถานการณในการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล (Digital Divide Simulation) ในระดับ
พื้นที่ผานระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรยอมสงผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแกไข
ปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลรวมกับปญหาทางสังคมอื่นไดอยางบูรณาการและสัมฤทธิ์ผล

วัตถุประสงค
(1) เพื่อนําเสนอกรอบแนวคิดในการนําระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรมาประยุกตใชเพื่อแกไขปญหา
ความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลในประเทศไทย ตั้งแตขั้นตอนการกําหนดนโยบาย การแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติและ
การติดตามประเมินผล
(2) เพื่อแสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดในการบูรณาการแกไขปญหาทางสังคมอื่นที่มีความสัมพันธกับ
ปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล เชน ปญหาความยากจน ปญหาการศึกษา หรือการรูหนังสือของประชากรโดยใช
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเปนเครื่องมือ

ความหมายของความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล
การแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล ไดถูกกําหนดเปนนโยบายการพัฒนาในหลายประเทศ (Malina,
2005: 278) ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ Ban Ki-moon เลขาธิการสหประชาชาติ ที่วา "เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มีบทบาทสําคัญตอทุกภาคสวนในการพัฒนา การสรางความเจริญรุงเรืองและสันติภาพ " (UN-APCICT,
2009) แมจะไดมีผูใหความหมายของคําวา “ความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล” หรือ “Digital Divide” ในภาษาอังกฤษ
(ราชบัณฑิตยสถาน,2546:56) ไวแตกตางกัน โดยคํานี้ถูกใชครั้งแรกโดย Lloyd Morrisett ผูซึ่งเกิดแนวคิด “ชองวาง
ระหวางผูมีสารสนเทศกับผูไมมีสารสนเทศ (Information haves and have-nots)” (Hoffman, 2001, cf.: Arguette,
2001, ref. Tarnanas and Kikis, 2005: 284)
Crampton (2001:1) กลาววา “Digital Divide” คือ ความแตกตางในการเขาถึงคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต
โทรคมนาคม และสารสนเทศในสังคม ซึ่งการเขาถึงที่แตกตางกันนี้มาจากหลายปจจัย เชน รายไดหรือความยากจน
การศึกษา เชื้อชาติ อายุ ชาติพันธุ ความพิการ และสภาพทางภูมิศาสตร รวมถึงความไมเทาเทียมกันในการเขาถึง

-3ความรู การฝกอบรม ทรัพยากร โอกาสทางอาชีพ ฯลฯ ดังนั้น มุมมองของความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลโดยมุงเนนความ
เหลื่อมล้ําทางเทคโนโลยี (Technological divide) เพียงดานเดียวจึงเปนความเขาใจที่ไมถูกตอง
Selhofer and Hüsing (2001:1) กลาววา “Digital Divide” คือ ชองวางระหวางพลเมืองในสภาพแวดลอม
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกตางกัน โดยพิจารณาถึงโอกาสและความสามารถในการเขาถึงและการใชสารสนเทศ
และเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สาร เบื้ อ งต น จะพิ จ ารณาสิ่ ง ที่ เ ป น ข อ จํ า กั ด หรื อ อุ ป สรรคในการเข า เป น ส ว นหนึ่ ง ของ
สังคมสารสนเทศ (Information Society)
องคกรความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation and
Development: OECD) (2002:1) ไดนิยามวา "Digital Divide" หมายถึง ชองวางระหวางปจเจกชน ครัวเรือน ธุรกิจ
และพื้นที่ทางภูมิศาสตรซึ่งมีระดับทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกแตกตางกัน โดยพิจารณาจากทั้งโอกาสในการเขาถึง
สารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร รวมทั้ง การใชอินเทอรเน็ตในกิจกรรมตางๆ ความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล แสดง
ใหเห็นถึงความแตกตางหลายประการทั้งในระหวางประเทศและภายในประเทศ
Wikipedia (2009) นิยามวา “Digital Divide” หมายถึง ชองวางระหวางประชาชนที่สามารถเขาถึงดิจิทัล
และเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ กับผูซึ่งมีขอจํากัดมากในการเขาถึง หรือไมสามารถเขาถึงไดเลย
รวมถึงความไมเทาเทียมกันทางกายภาพในการเขาถึงเทคโนโลยี โดยเฉพาะอยางยิ่งความไมเทาเทียมกันทางดาน
ทรัพยากรที่ใชในการเขาถึง และทักษะที่จําเปนสูการเปนพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizen) ที่มีประสิทธิภาพ
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 ของประเทศไทย (พ.ศ. 2552-2556) ไดให
ความหมายของคําวา “Digital Divide” ไววา “ชองวางของสังคม หรือความเหลื่อมล้ําในสังคมที่เกิดจากโอกาสใน
การเขาถึงสารสนเทศที่ไมเทาเทียมกัน” (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2552ก: ผ-13)
จากนิยามและความหมายดังกลาวขางตน จึงเห็นวา ความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล หรือ Digital Divide หมายถึง
"การแบงแยกกลุมของประชากรผูซึ่งสามารถเขาถึงและใชประโยชน กับกลุมของประชากรซึ่งไมสามารถเขาถึงและ
ไมสามารถใชประโยชนจากสารสนเทศ (Information) และความรู (Knowledge) ผานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (Information and Communication Technology: ICT) โดยพิจารณาที่การเขาถึงอินเทอรเน็ตเปนสําคัญ เพราะ
เปนที่ประจักษแลววาการเขาถึงเฉพาะคอมพิวเตอรเพียงอยางเดียวนั้น ไมสามารถทําใหเขาถึงและใชประโยชน
สารสนเทศและความรูไดอยางเพียงพอ"

ความสําคัญของความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล
องคกรความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation and
Development: OECD) (2004:5) ไดระบุวา ความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล เปนปญหาที่มีความสําคัญซึ่งผูกําหนดนโยบาย
(Policy makers) จะตองประสบและมีความซับซอนมากกวาการสรางโครงขายโทรคมนาคมและโครงสรางพื้นฐาน
ความเหลื่อมล้ําเปนผลมาจากหลายปจจัยทางสังคม (Social Factors) เชน รายได การศึกษา และความรูและทักษะ
(Literacy) การมีเพียงโครงขายโทรคมนาคมเพียงอยางเดียวไมสามารถรับประกันไดวาจะทําใหผูใชสามารถเขาถึง
และใชประโยชนจากบริการของเครือขายนั้น ดังนั้น ในการกําหนดนโยบายเพื่อแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทาง
ดิจิทัลจะตองพิจารณาทั้งปจจัยทางดานสังคม ดานเทคโนโลยี และดานเศรษฐกิจ
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แผนภูมิที่ 1 แสดงแนวโนมจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศที่พัฒนาแลวและกําลังพัฒนาระหวาง ค.ศ. 1997-2007
(Internet users per 100 inhabitants 1997-2007, Source: ITU ref. Wikipedia, 2009b)
หากจะเปรี ย บเที ย บให เ ห็ น ภาพที่ ชั ด เจนและเข า ใจได โ ดยง า ย ป ญ หาความเหลื่ อ มล้ํ า ทางดิ จิ ทั ล ก็
เปรียบเสมือนปญหาความยากจนในทางเศรษฐกิจ หากแตเปนความยากจนทางสารสนเทศและความรูในสังคมขอมูล
ขาวสาร (Information Society) ดังนั้น การพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัตน จะตองแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทาง
ดิจิทัลความคูไปกับปญหาความยากจนดวย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ดนุวศิน เจริญ (2551:86) ที่วาเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนตัวแปรสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศโดยนําไปสูการพัฒนาในสังคมและระบบเศรษฐกิจ จะเห็นได
วาในประเทศที่พัฒนาแลวนั้น ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารผานทางอินเทอรเน็ตไดงาย และประชาชน
สามารถเขาถึงไดในทุกๆ สวนของประเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีทีไดกลายเปนสวนหนึ่งของสังคม (อัจฉรา เอนซ, 2552:1)
รัฐบาลในหลายประเทศไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนกุญแจสําคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ การ
พัฒนาสังคม ความมั่งคั่งและสวัสดิการสังคมตางๆ รวมทั้งการพัฒนาประชาธิปไตย (Kitiyadisai, 2004:1) ในระดับ
ปจเจกชนคอมพิวเตอรและเครือขายการสื่อสารไรสายเปนสื่อสาธารณะที่เปนแหลงขอมูลสําคัญในการเพิ่มพูน
ความรู โดยเปนแหลงขอมูลที่ไรขีดจํากัดและไรกาลเวลา ผูสืบคนขอมูลสามารถใชงานไดตามความสะดวก ถามี
อุปกรณในการเขาถึงและในการใช สื่อนี้เปนแหลงเสริมความรูและทักษะที่ไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งใน
ประเทศพัฒนาและประเทศกําลังพัฒนา (จันทนา ทองประยูร, 2552:12) หลายๆ ประเทศก็ไดมีการจัดหา
คอมพิวเตอรสาธารณะมาใหประชาชนไดใชกันมากขึ้น เชนการสรางศูนยคอมพิวเตอรประจําชุมชน (Telecenter)
(ศิริวรรณ อนันตโท, 2552:2)
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991,002,342
3,808,070,503
803,850,858
202,687,005
340,831,831
586,662,468

4,514,400
114,304,000
105,096,093
3,284,800
108,096,800
18,068,919

Internet
Users
Latest Data
67,371,700
738,257,230
418,029,796
57,425,046
252,908,000
179,031,479

34,700,201
6,767,805,208

7,620,480
360,985,492

20,970,490
1,733,993,741

Population
( 2009 Est.)

World Regions
Africa
Asia
Europe
Middle East
North America
Latin
America/Caribbean
Oceania / Australia
WORLD TOTAL

Internet Users
Dec. 31, 2000

Penetration
(%
Population)
6.8 %
19.4 %
52.0 %
28.3 %
74.2 %
30.5 %

1,392.4 %
545.9 %
297.8 %
1,648.2 %
134.0 %
890.8 %

3.9 %
42.6 %
24.1 %
3.3 %
14.6 %
10.3 %

60.4 %
25.6 %

175.2 %
380.3 %

1.2 %
100.0 %

Growth
2000-2009

Users %
of Table

ตารางที่ 1 แสดงสถิติผูใชอินเทอรเน็ตและประชากรโลก พ.ศ. 2552
(Source: WORLD INTERNET USAGE AND POPULATION STATISTICS ref. Internet World Stats, 2009a)

1

Internet Users (% Population)

ดัชนีการพัฒนามนุษย (Human Development Index:HDI) ที่พัฒนาโดยสํานักงานโครงการพัฒนาแหง
สหประชาชาติ (United Nations Development Programme) เพื่อวัดระดับการพัฒนาประชากรของประเทศตาง ๆ ใน
3 มิติ คือ (1) ความยืนยาวของชีวิต หรือ A long and healthy life (วัดดวยอายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด) (2) ความรู หรือ
Knowledge (วัดดวยอัตราการรูหนังสือในผูใหญ และจํานวนปเฉลี่ยที่อยูในโรงเรียน) และ (3) รายได หรือ A decent
standard of living (วัดดวยรายไดเฉลี่ยตอหัว) (UNDP,2009a:208) พบวามีความสัมพันธกับการเขาถึงอินเทอรเน็ต
ของประชากร แสดงใหเห็นวาการเขาถึงอินเทอรเน็ตมีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรอยางมีนัยสําคัญ
ดังแผนภูมิที่ 2

Human Development Index 2007
แผนภูมิที่ 2 Complex Societal Relations: Access, 2009 and Human Development Index, 2007
(Source: UNDP, 2009b:14 and Internet World Stats, 2009a)
สําหรับประเทศไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ไดกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู (สํานักงานคณะกรรมการ
พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ , 2550:ว) ซึ่ ง นโยบายระยะการบริ ห ารราชการ 4 ป ข องคณะรั ฐ มนตรี
1

NOTES: NOTES: (1) Internet Usage and World Population Statistics are for September 30, 2009. (2) Demographic (Population)

numbers are based on data from the US Census Bureau . (3) Internet usage information comes from data published by Nielsen Online,
by the International Telecommunications Union, by GfK, local Regulators and other reliable sources. (4) For definitions, disclaimer, and
navigation help, please refer to the Site Surfing Guide. (5) Information in this site may be cited, giving the due credit to
www.internetworldstats.com. Copyright © 2001 - 2009, Miniwatts Marketing Group. All rights reserved worldwide.

-6นายอภิ สิ ท ธิ์ เวชชาชี ว ะ นายกรั ฐ มนตรี ที่ แ ถลงต อ รั ฐ สภา วั น ที่ 29 ธั น วาคม 2551 หั ว ข อ นโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติดังกลาว โดยระบุวารัฐบาล
จะพัฒนาโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมพื้นฐานใหครอบคลุมทั่วประเทศ และสรางโอกาสในการเขาถึงบริการ
สื่อสารอยางเทาเทียมกัน เพื่อใหประชาชนชุมชน และองคกรตาง ๆ สามารถเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารและความรูได
อยางทั่วถึง และสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยไปสูเศรษฐกิจฐานความรู (รัฐบาลไทย, 2551:27) รวมทั้ง รัฐบาล
ยังไดเห็นชอบแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 ของประเทศไทย (พ.ศ.2552-2556) เมื่อ
วันที่ 5 สิงหาคม 2552 โดยมีวิสัยทัศนให “ประเทศไทยเปนสังคมอุดมปญญา (Smart Thailand) ดวย ICT” กลาวคือ
เปนสังคมที่มีการพัฒนาและใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางชาญฉลาด โดยใชแนวปฏิบัติของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนทุกระดับมีความเฉลียวฉลาด (Smart) และรอบรูสารสนเทศ (Information literacy)
สามารถเขาถึงและใชสารสนเทศอยางมีคุณธรรมจริยธรรม มีวิจารณญาณและรูเทาทัน กอใหเกิดประโยชนแกตน
และสังคม มีการบริหารจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารที่มีธรรมาภิบาล (Smart Governance) เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาสูเศรษฐกิจและสังคมฐานความรูและนวัตกรรมอยางยังยืนและมั่นคง (กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร, 255ข: 7)
การกําหนดนโยบายและการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติในการลดความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล จึงเปนสิ่ง
สําคัญที่ทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จะตองรวมมือกันดําเนินการ เนื่องจากความสามารถ
ในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศและความรู ผานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต เปนตัวแปรที่สําคัญในการขจัดความ
ยากจนและพัฒนาเศรษฐกิจใหเปนไปอยางยั่งยืน (ดนุวศิน เจริญ, อางแลว:91) โดยเฉพาะศักยภาพของอินเทอรเน็ตที่
เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการเขาถึงสารสนเทศและการติดตอสื่อสาร ซึ่งจะเปนประโยชนอัน
มหาศาลสําหรับประเทศยากจน การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาเปนเครื่องมือในการใหบริการยอมทําใหบริการมี
ราคาถูกและมีประสิทธิภาพ เชน ธุรกิจขนาดเล็กในแอฟริกาใต และแม็กซิโก สามารถเขาถึงตลาดโลกโดยการขาย
ผลิตภัณฑแกลูกคาในมหนาครนิวยอรก สหรัฐอเมริกาผานเครือขายอินเทอรเน็ตไดโดยตรง ซึ่งเปนการกาวขาม
ขอจํากัดดานการคาในอดีต (Norris, 2000:2) และจากรายงานการวิจัยของธนาคารโลก (World Bank) พบวา จากปกติ
ที่รายไดของประชากรอยูที่ 7,200 บาทตอหัว หากอัตราการขยายเครือขาย การสื่อสารอยูท่ีรอยละ 11 และทุกๆ
รอยละ 1 ที่เพิ่มขึ้นทําใหรายไดตอหัวสูงขึ้นเทาตัว เนื่องจากประชากรเขาสูระบบอินเทอรเน็ตมากขึ้น มีความรู
เพิ่มขึ้นทําใหชวยประกอบอาชีพและมีรายไดเพิ่มขึ้น (สุจิตร สุวภาพ, 2552:6)

ภูมิศาสตรความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล (Geography of the Digital Divide)
ภูมิศาสตร(Geography) มีบทบาทและมีความสําคัญอยางมากตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ โดยมี มิติสั ม พันธกันระหวางสิ่งตางๆ และมนุษยซึ่งอยูในพื้นที่ เกิด ความสั มพั นธในเชิงพื้นที่(Spatial
Relations) อยางแยกไมออก ปจจัยทางพื้นที่ (Spatial Factor) และปจจัยทางกายภาพ (Physical Factor) เปนสาเหตุ
สําคัญที่มี อิทธิพลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (สมาคมภูมิศาสตรแหงประเทศไทย , 2552:1)
ดังนั้น ภูมิศาสตรความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล จึงเปนการนําปจจัยที่สงผลตอการเกิดความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล มาสราง
เปนมิติความสัมพันธระหวางกันในเชิงพื้นที่ เพื่อแสดงใหเห็นถึงระดับความรุนแรงของปญหาความเหลื่อมล้ําทาง
ดิจิทัลในแตละพื้นที่
Crampton (2001:1) กลาววาภูมิศาสตรความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล ประกอบดวย 2 แนวคิด คือ ความเขาใจ
และความสัมพันธระหวางปจจัยทางพื้นที่ที่กอใหความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล โดยเฉพาะอยางยิ่งการกระจายทรัพยากร

-7และขาวสาร สารสนเทศและความรูขามอุปสรรคตางๆ ไปยังประชากรกลุมที่ยังไมสามารถเขาถึงคอมพิวเตอร
อินเทอรเน็ต โทรคมนาคม และสารสนเทศในสังคม ภูมิศาสตรความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลทําใหสามารถมองเห็น
ภาพรวมของความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลในระดับโลก (Global Scale) ระดับภูมิภาค ระดับทองถิ่น หรือระดับเมือง

รูปภาพที่ 1 ตัวอยางภูมิศาสตรความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล โดยแสดงสถิติผูใชอินเทอรเน็ตทั่วโลก
(World Internet Users (%), Source: ITU, 2009 ref. Julius, 2009)

ความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลในประเทศไทย
จากรายงานสรุปผลสําคัญสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2551
ของสํานักงานสถิติแหงชาติ (2551:15) พบวา จํานวนประชากรอายุ 6 ปขึ้นไป ทั้งสิ้นประมาณ 60.35 ลานคน โดย
ในจํานวนนี้เปนผูใชคอมพิวเตอร 16.99 ลานคน (รอยละ 28.2) และมีผูใชอินเทอรเน็ต 10.96 ลานคน (รอยละ 18.2)
เมื่อพิจารณาเปนรายภาค กรุงเทพมหานครซึ่งมีประชากร 6.45 ลานคน มีผูใชคอมพิวเตอร 2.82 ลานคน (รอยละ
43.8) และใชอินเทอรเน็ต 2.32 ลานคน (รอยละ 36.0) ภาคกลางมีประชากร 14.96 ลานคน มีผูใชคอมพิวเตอร 4.27
ลานคน (รอยละ 28.5) และใชอินเทอรเน็ต 2.69 ลานคน (รอยละ 18.0) ภาคเหนือมีประชากร 10.78 ลานคน มีผูใช
คอมพิวเตอร 2.93 ลานคน (รอยละ 27.1) และใชอินเทอรเน็ต 1.92 ลานคน (รอยละ 17.8) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีประชากร 20.05 ลานคน มีผูใชคอมพิวเตอร 4.83 ลานคน (รอยละ 24.1) และใชอินเทอรเน็ต 2.78 ลานคน (รอยละ
13.9) ภาคใตมีประชากร 8.11 ลานคน มีผูใชคอมพิวเตอร 2.15 ลานคน (รอยละ 26.5) และใชอินเทอรเน็ต 1.25 ลาน
คน (รอยละ 15.4)
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แผนภูมิที่ 3 รอยละของเครื่องคอมพิวเตอรและการเชื่อมตออินเทอรเน็ตในครัวเรือน พ.ศ. 2547-2551
(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2551:2)

แผนภูมิที่ 4 รอยละของผูใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต จําแนกตามภาค พ.ศ. 2551
(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2551:15)

แผนภูมิที่ 5 รอยละและจํานวนของผูใชอินเทอรเน็ตของประเทศไทย พ.ศ. 2551
(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2551:44)

-9เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ความเหลื่ อ มล้ํ า ทางดิ จิ ทั ล ของประเทศไทย โดยพิ จ ารณาจากจํ า นวนและร อ ยละของ
ประชากรอายุ 6 ปขึ้นไป ที่สามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตไดพบวามีเพียง รอยละ 18 ของประชากรทั้งหมด โดยสวน
ใหญกระจุกตัวอยูในพื้นที่กรุงเทพมหานครและภาคกลาง สําหรับตางจังหวัดสวนใหญจะอยูในเขตเทศบาล จาก
รายงานการสํารวจจํานวนและรอยละของประชากรอายุ 6 ปขึ้นไป จําแนกตามการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต
ภาค และเขตการปกครอง พ.ศ. 2551 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ (อางแลว: 44) พบวา ประชากรอายุ 6 ปขึ้นไป
จํานวน 60,345,271 คน จํา แนกเป นอาศั ย ในเขตเทศบาล จํ า นวน 18,536,441 คน นอกเขตเทศบาล จํา นวน
41,808,830 คน พบวา มีผูใชอินเทอรเน็ตรวม 10,964,243 คน (รอยละ 18.2) แบงเปนผูที่อาศัยในเขตเทศบาล จํานวน
5,369,342 คน (รอยละ 29.0) และนอกเขตเทศบาล จํานวน 5,594,901 คน (รอยละ 13.4) และจากรายงานของ
Internet World Stats (2009b) พบวาจากประชากรของประเทศไทย จํานวน 65,998,436 คน มีผูใชอินเทอรเน็ต
จํานวน 16,100,000 คน (คิดเปนรอยละ 24.4 %) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตในพ.ศ. 2543 (2,300,000 คน)
คิดเปนรอยละ 600.0 (ขอมูล ณ 30 กันยายน 2551) โดยมีผูที่ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (Broadband subscribers)
ณ เดือนพฤศจิกายน 2551 จํานวน 913,000 คน
จากสถิติดังกลาว แสดงใหเห็นวาประเทศไทยกําลังเผชิญหนากับความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลอยางรุนแรง
แมวาแนวโนมผูใชอินเทอรเน็ตจะเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง และแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ฉบับที่ 2 ของประเทศไทย (พ.ศ.2552-2556) และนโยบายของรัฐบาลก็มุงลดปญหาดังกลาว แตก็ดูเหมือนจะยังไม
เปนผลที่ชัดเจน เนื่องจากขอจํากัดดานโครงขายโทรคมนาคมที่จะเชื่อมตอเขาสูเครือขายอินเทอรเน็ตของประชาชน
โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนในชนบท การเรงวางโครงขายโทรคมนาคมเพื่อเชื่อมตอเขาสูเครือขายอินเทอรเน็ตใน
ราคาที่เหมาะสมใหครอบคลุมทั่วประเทศ จึงเปนความสําคัญที่ภาครัฐจะตองเรงดําเนินการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ใหบริการสื่อสารความเร็วสูงดวยเทคโนโลยีไรสาย (Broadband Wireless Access: BWA) ไดแก โทรศัพทเคลื่อนที่
ยุค 3G และ Wi-Max (Worldwide Interoperability for Microwave Access เปนเทคโนโลยีสื่อสารไรสายความเร็วสูง
ที่พัฒนาบนมาตรฐาน IEEE 802.16) (WiMax.com, 2009) ซึ่งมีความคุมคาในการลงทุนระยะยาวมากกวาเครือขาย
แบบใชสาย และจากรายงานการวิจัยพบวาปริมาณการใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
(Yankee Group Research, Inc. Accelerating Indian BWA ... November, 2008) มีความเกี่ยวเนื่องกันอยางชัดเจน ซึ่ง
แสดงใหเห็นวาพื้นที่ใดที่มีบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง พื้นที่นั้นก็จะมีปริมาณการใชงานอินเทอรเน็ตเพิ่มขึ้น
สงผลใหผลผลิตมีปริมาณเพิ่มขึ้น และจะนําพาไปสูบริการขั้นพื้นฐานที่ไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้น ดวยจุดเดนใน
ประเด็นพื้นที่การใหบริการที่ครอบคลุม การลงทุนต่ํา และความเร็วในการรับสงขอมูล บริการสื่อสารความเร็วสูงจึง
ตอบสนองและชวยในการบรรลุวัตถุประสงคการพั ฒนาสังคมไดเปน อยางดี ไมวาจะเปนการแพทยอ อนไลน
(e-Health) การศึกษาออนไลน (e-Education) และการบริการของภาครัฐผานระบบออนไลน (e-Government) ทั้งนี้
การตอบสนองเปนไปไดทั้งในพื้นที่เมืองและชนบท โดยเฉพาะพื้นที่ชนบทที่บริการโทรคมนาคมยังไมสามารถ
เขาถึงไดโดยงาย ซึ่งการที่จะทําใหบริการเขาถึงพื้นที่ดังกลาวไดอยางรวดเร็วที่สุด จะตองอาศัยผูใหบริการทองถิ่นที่
อยูในพื้นที่นั้นเปนผูใหบริการและเปนศูนยบริการในพื้นที่นั้นๆ (คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ,
2552:17)
ดังนั้น ยุทธศาสตรในการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลของประเทศไทยที่ภาครัฐและหนวยงานที่
เกี่ยวของควรเรงดําเนินการ ในระยะแรกคือ การทําใหประชาชนมีโอกาสในการเชื่อมตอเขาสูเครือขายอินเทอรเน็ต
ไดในราคาที่เหมาะสม เชนเดียวกับกรณีบริการสาธารณูปโภคอื่น (ไฟฟา ประปา โทรศัพท ฯลฯ) การจัดตั้งศูนยการ
เรียนรูไอซีทีชุมชน หรือศูนยบริการอินเทอรเน็ตในระดับทองถิ่นทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล ระยะตอมา
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ทํางานของแตละบุคคล ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Malina (2005:278) ที่ไดกลาวไวในบทความเรื่อง “Bridging
the Digital Divide in Scotland” วาเปาหมายในระยะแรก คือ การทําใหประชากรสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตในเชิง
กายภาพ (Physical Access) และเปาหมายตอไป คือ การพิจารณาถึงเนื้อหา (Content) ที่จะสงเสริมหรือดึงดูดให
ประชากรเขาใชประโยชนจากอินเทอรเน็ต และมีความสอดคลองกับขอเสนอของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (2551:204) ในรายงานการศึกษาโครงการศึกษาวิจัยรับมือสิ่งทาทายอุบัติใหม เพื่อเตรียมความ
พรอมใหกับประเทศไทยในอนาคต ความวา “ยุทธศาสตรการพัฒนาของประเทศกําลังพัฒนา จะเริ่มจากการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและบุคลากรดานไอซีที เพื่อเตรียมความพรอมในโครงสรางพื้นฐานในรูปแบบตางๆ สําหรับทุก
กลุมคนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางเทาเทียมกัน โครงสรางพื้นฐานทางกฎหมาย/นโยบายที่จะสรางโอกาส
ใหทุกคนสามารถเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลขาวสาร นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของการพัฒนาฮารดแวร/
ซอฟตแวร/อัตราคาบริการในราคาประหยัด เนื่องจากประชาชนในกลุมประเทศนี้ยังมีรายไดไมสูงนัก นอกจากนี้
ยังเนนการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและความเขาใจตอการใชไอซีที”

ระเบียบวิธีวิจัย
การประยุกตใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลในประเทศไทย
มีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้
(1) การกําหนดวัตถุประสงค ขอบเขตและขอจํากัดในการดําเนินการวิจัย
(2) การทบทวนวรรณกรรม เพื่อศึกษางานวิจัย รายงานการศึกษา และเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการนํา
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรมาประยุกตใชในการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลวามีแนวคิด ทฤษฎีการ
สรางแบบจําลองในการพยากรณ (Predictive Modeling) ปจจัยที่สงผลใหเกิดความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล การจัดทํา
ดัชนีความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล
(3) การเตรียมขอมูล โดยการเก็บรวบรวมขอมูลปจจัยที่สงผลใหเกิดความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลจากแหลง
ตางๆ และขอมูลเชิงแผนที่ภูมิศาสตรของประเทศไทย ทั้งในสวนของขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ซึ่งเปนขอมูลที่
ระบุพิกัดตําแหนง ขอมูลประเภทนี้เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งเนื่องจาก GIS เปนระบบขอมูลที่อางอิงทางภูมิศาสตร (GeoReferenced Data) และขอมูลตามลักษณะ (Attribute Data) ซึ่งเปนขอมูลที่เกี่ยวกับคุณลักษณะตางๆ ของขอมูล
เชิงพื้นที่ เชน ขอมูลประชากร ชื่อตําบล ฯลฯ (อัฌชา ก. บัวเกษร, 2540) ลงในรายละเอียดระดับหมูบาน หรือชุมชน
เมื อ ง โดยเก็ บ รวบรวมจากหนว ยงานตา งๆ เช น สํา นั ก งานสถิติ แ หง ชาติ สํา นัก งานปลั ด กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) กรมการพัฒนาชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือการลงพื้นที่
จัดเก็บขอมูลระดับปฐมภูมิเพิ่มเติม แลวนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาวิเคราะหเชิงพื้นที่ (Spatial Analysis) และจัดเก็บ
ขอมูลไวในซอฟตแวรระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อนําไปใชงานตอไป
(4) วิเคราะหขอมูล โดยใชการวิเคราะหในเชิงสถิติ (Statistical Analysis) ดวยการวิเคราะหตัวแปรเชิงพหุ
(Multivariate Analysis) เทคนิค Logistic Regression Analysis เพื่อทราบวามีสาเหตุใดที่บงชี้ความสําเร็จที่จะเกิดขึ้น
ของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของดัชนีความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลในเชิงพื้นที่ คาของตัวแปร หรือปจจัยที่ปรากฏเปน
ขอมูลสําหรับการวิเคราะหจะมีเพียง 2 คา คือ ใช/ไมใช Site/No-site Present/Absent (อุไรวรรณ อมรนิมิต,
2544:23-24) เมื่อวิเคราะหขอมูลเสร็จเรียบรอยแลวจะไดแบบจําลองทางคณิตศาสตร (Mathematical Model) ซึ่งจะ

-11นําไปใชในการคํานวณคาดัชนีความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล และกําหนดตําแหนงที่มีความเหมาะสมที่สุดในการจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล
(5) การทดสอบความนาเชื่อถือของแบบจําลอง (Model) โดยการนําขอมูลจริงในระดับพื้นที่มาทดสอบ
วาแบบจําลองมีคารอยละของความถูกตองผานเกณฑที่กําหนดหรือ ไม หากไมถูกตอ งก็จะดําเนินการปรับ
แบบจําลองใหมใหมีความถูกตอง
(6) การนําแบบจําลองไปประยุกตใชงาน โดยการแปลงแบบจําลองไปเปนแผนที่ทางภูมิศาสตร เพื่อ
องคกรที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนนําไปใชงานในดานการกําหนดนโยบาย การวางแผน
งาน/โครงการ การจัดสรรงบประมาณและการติดตามประเมินผลการแกไขความเหลื่อมล้ําทางดิจิทลั ตอไป

การประยุกตใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล
การนําระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรมาประยุกตใชในการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล จะนํา
แนวคิดการใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรในการวางแผน มาใชโดยมีกระบวนการดําเนินงาน ดังรูปภาพที่ 2

รูปภาพที่ 2 แนวคิดการใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรในการวางแผน (Davis, 1996)
โดยจะเปนการเก็บรวบรวมขอมูล (Data Collection) ในทางภูมิศาสตรและขอมูลปจจัยที่มีผลตอการเกิด
ความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลตามแนวคิดดัชนีความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล (Digital Divide Index) มาประมวลและ
วิเคราะหผลเชิงพื้นที่ตามแบบจําลองความสัมพันธที่สรางขึ้น (Data Management and Data Analysis) เพื่อหาคาดัชนี
ความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลในแตละพื้นที่และแปลงผลขอมูลนั้นใหอยูในรูปของสีตางๆ เพื่อแสดงระดับความรุนแรง
ของปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลในแตละพื้นที่ (Data Presentation) และใชเปนแบบจําลองในการพยากรณเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ (Decision Making) วาหากมีการเพิ่มปจจัยที่มีผลตอความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล จะสามารถลด
ระดับความรุนแรงของปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลไดมากนอยเพียงใด เชน การติดตั้งโครงขายโทรคมนาคมเพื่อ
เชื่อมตออินเทอรเน็ต การจัดตั้งศูนยการเรียนรูไอซีทีชุมชนในพื้นที่ ปจจัยใดบางที่สงผลอยางมีนัยสําคัญมากและ
คุมคาตอการลงทุน ซึ่งจะนําไปสูการกําหนดนโยบาย การวางแผนงาน/โครงการ การจัดสรรงบประมาณและการ
ติดตามประเมินผลตอไป ซึ่งการนําระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรมาสนับสนุนการตัดสินใจนี้ เรียกวา “Spatial

-12Decision Support System: SDSS” (See Crossland, 1992; Crossland, Perkins, et al., 1995; Mennecke et al., 2000
ref. Crossland, 2005:1274)
จากรายงานการศึกษาเกี่ยวกับการจัดทําดัชนีความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลของ Barzilai-Nahon, Rafaeli and
Ahituv (2004:2-3) เรื่อง “Measuring Gaps in Cyberspace: Constructing a comprehensive digital divide index”
พบวา การจัดทําดัชนีความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล ประกอบดวยตัวแปรที่เกี่ยวของ ดังตารางที่ 2
Factor
1 Infrastructure access
o Communication channels and capacity
o Computers per capita
o Web sites per capita
o Number of ISPs per capita
o ISPs: governmental incumbent or private

2 Affordability (relative to other
expenditures and avg. income)
o Physical layer (infrastructure)
o Logical layer (applications and software)
o Content

3 Use
o Frequency
o Time on-line
o Purpose
o Users’ skills
o Autonomy of use

4 Social and governmental
constraints/support
o Training
o Active help
o Support/Suppression/Apathy
o Investments and funding

5 Socio-Demographic Factors
o Socio-Economic Status
o Gender
o Age
o Education
o Geographic Dispersion
o Ethnic Diversity
o Race Diversity
o Religiosity
o Language

Bibliography*
T

(DiMaggio and Hargittai, 2001; Norris, 2001)

SE

(Bridges.org, 2001; Chen and Wellman, 2003; Hoffman, et al., 2000;
ITU, 2003; ITU Telecommunication Development Bureau, 2003)
(The Mosaic Group, 1996-2004; Warschauer, 2002)
(Horrigan and Rainie, 2004)

PEC
PES
T
SE
PEC
PES
T
SE

(Martin, 2003; Norris, 2001)
(Bridges.org, 2001; ITU, 2003; ITU Telecommunication
Development Bureau, 2003; Martin, 2003)
(Cooper, 2002; The Mosaic Group, 1996-2004)

PEC
PES

(Lenhart, et al., 2003)
(DiMaggio and Hargittai, 2001; Norris, 2001)
(Chen and Wellman, 2003; ITU, 2003; ITU Telecommunication
Development Bureau, 2003)
(Warschauer, 2002)
(Crump and Mcllroy, 2003; Hargittai, 2002; Lenhart, et al., 2003)

T

(DiMaggio and Hargittai, 2001)

SE

(Chen and Wellman, 2003)

PEC

(Warschauer, 2002)

PES

(Crump and Mcllroy, 2003)

T

(Martin, 2003)

SE

(Bridges.org, 2001; Hoffman, et al., 2000; Martin, 2003)

PEC

(Donnermeyer, 2003; The Mosaic Group, 1996-2004)

PES

(Bell, et al., 2004; Lenhart, et al., 2003)
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6 Accessibility (disabled and special needs T
SE
populations)

Bibliography*
(Luke, In Press forthcoming; Perry, et al., 1998)
(Kaye, 2000)

PEC

(Luke, In Press forthcoming; Waddell, 1999)

PES

(Kaye, 2000; Lenhart, et al., 2003)

(* T=Theory papers, SE=Secondary data empirical papers, PEC=Primary data empirical papers which focus on
cases, PES=Primary data, surveys empirical papers)
ตารางที่ 2 ตัวแปรที่เกี่ยวของกับคาดัชนีความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล
ตามรายงานการศึกษาของ Barzilai-Nahon, Rafaeli and Ahituv (2004.: 2-3)

รูปภาพที่ 3 แบบจําลองการหาจัดทําดัชนีความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล (Digital Divide Index Model)
ตามรายงานการศึกษาของ Barzilai-Nahon, Rafaeli and Ahituv (ibid.:3)

-14ขอมูลความสัมพันธเชิงพื้นที่และขอมูลตามลักษณะที่เกี่ยวของกับความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล
(Digital Divide Spatial and Attribute Relations Data)

แบบจําลองเพื่อแกไขปญหาความเหลือ่ มล้ําทางดิจิทัล
(Bridging Digital Divide Model)

ดัชนีความเหลื่อมล้าํ ทางดิจิทัล
(Digital Divide Index)
สามารถดูรายละเอียดระดับหมูบาน/ชุมชนเมือง

กําหนดทําเลที่ตั้งที่มีความเหมาะสมทีส่ ุด
ในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อแกไข
ปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล
สามารถดูรายละเอียดระดับหมูบาน/ชุมชนเมือง

- Information Level --ใหขอมูลสารสนเทศระดับความรุนแรงของปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลในระดับหมูบาน/ชุมชนเมือง
ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ภาค และประเทศ
- Simulation Level -- การพยากรณถึงระดับความรุนแรงของปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลในแตละพื้นที่จากตัวแปรที่เกี่ยวของ
(เชน รายได การศึกษา โครงขายโทรคมนาคม ศูนยการเรียนรูไอซีที เปนตน) วาการเพิ่มหรือลดตัวแปรใดๆ มีผลกระทบตอ
ระดับความรุนแรงของปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลมากนอยเพียงใด สารสนเทศพยากรณที่ไดจะถูกนําไปใชประกอบการ
ตัดสินใจกําหนดนโยบายเพื่อแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลตอไป
- Location-Allocation Level -- การพัฒนาแบบจําลองทําเลที่ตั้งที่มีความเหมาะสมที่สุดในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อแกไขปญหา
ความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล เชน การจัดตั้งศูนยการเรียนรูไอซีทีชุมชน ศูนยบริการอินเทอรเน็ต การจัดฝกอบรมคอมพิวเตอร
เบื้องตน การจัดตั้งจุดใหบริการเชื่อมตออินเทอรเน็ตแบบ Wi-Fi แบบ 3G หรือ แบบ Wi-Max
- Integration Level -- การนําสารสนเทศทางภูมิศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ เชน แผนที่ความยากจน แผนที่การศึกษา หรือการรูหนังสือ
ของประชากร มาซอนทับกับแผนที่ความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล เพื่อใชเปนสารสนเทศประกอบการกําหนดนโยบายและวางแผน
งาน/โครงการ ในการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลอยางบูรณาการควบคูกับปญหาทางสังคมอื่น เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในทุกมิติ รวมทั้งการเปดโอกาสใหประชาชน หรือหนวยงาน องคกรตางๆ ในพื้นที่สามารถเขามาระบุขอมูล
หรือระบุพิกัด หรือปรับปรุงขอมูลในลักษณะการทําแผนที่ปฏิสัมพันธ (Interactive mapping) หรือการสื่อสารสองทาง การ
รายงานขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน การจัดตั้งศูนยบริการอินเทอรเน็ตของหมูบาน การเปดรานบริการอินเทอรเน็ตภายในชุมชน
การจัดฝกอบรมคอมพิวเตอรเบื้องตนแกประชาชนในหมูบาน เปนตน

การบริหารยุทธศาสตรการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล
- การกําหนดยุทธศาสตร (Strategic Formulation)
- การแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ (Strategic Implementation or Execution)
- การประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร (Strategic Measurement and Evaluation)

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการประยุกตใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล

-15การบริหารยุทธศาสตร2
การแกไขปญหาความเหลื่อมล้ํา
ทางดิจิทัล
การกําหนดยุทธศาสตร (Strategic
Formulation)

การแปลงยุทธศาสตรไปสูการ
ปฏิบัติ (Strategic Implementation
or Execution)
การประเมินผลการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร (Strategic
Measurement and Evaluation)

เครื่องมือในการประยุกตใช
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
เพื่อแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล
- แบบจําลองการพยากรณคาดัชนีความเหลื่อมล้ํา
ทางดิจิทัลเชิงพื้นที่ (Probability surface of access across Thailand model)
- แบบจําลองทําเลที่ตั้งที่มีความเหมาะสมที่สุดในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อแกไขปญหา
ความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล (Location-allocation model)
- การซอนทับกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ เชน แผนที่ความยากจน
แผนที่การศึกษา หรือการรูหนังสือของประชากร (Overlaid surfaces)
- แผนงาน/โครงการในการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล โดยการใชระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตรในการกําหนดพื้นที่ปฏิบัติงานตามแผน เชน การจัดตั้งศูนย
การเรียนรูไอซีทีชุมชน ศูนยบริการอินเทอรเน็ต การจัดฝกอบรมคอมพิวเตอรเบื้องตน
การจัดตั้งจุดใหบริการเชื่อมตออินเทอรเน็ตแบบ Wi-Fi แบบ 3G หรือ แบบ Wi-Max
- การติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ โดยการรายงานผลผานระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร ซึ่งจะทําใหทราบถึงผลการปฏิบัติงานในภาพรวมวาผลการดําเนินงาน
แตละแผนงาน/โครงการ ชวยลดความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลไดในระดับใด
การมีสวนรวมของภาคประชาชน โดยเปดโอกาสใหประชาชนหรือหนวยงานใน
ทองถิ่นสามารถระบุขอมูล หรือระบุพิกัดตําแหนงที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาความ
เหลื่อมล้ําทางดิจิทัล ผานระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร

ตารางที่ 3 แนวทางการบริหารยุทธศาสตรการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล
โดยใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเปนเครื่องมือ
การประยุกตใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล มีแนวคิดในการ
ดําเนินการ ดังนี้
(1) การสรางแบบจําลองระบบสารสนเทศความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลเชิงพื้นที่ในรายละเอียดระดับหมูบาน
หรือชุมชนเมือง โดยมีการจัดระบบ รวบรวม วิเคราะห คนหาและแสดงผล (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ,
2549:371) ระดับความรุนแรงของปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลในแตละพื้นที่ทั่วประเทศ โดยใชขอมูลที่คํานวณ
ไดจากคาดัชนีความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลในระดับหมูบานหรือชุมชนเปนคาในการกําหนดระดับความรุนแรงของ
ปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลในเชิงพื้นที่ เชน สีแดง หมายถึง มีระดับความรุนแรงสูงสุด (รอยละ 100) แลวไล
ระดับ สีลงมาจนถึงสีเขียวเขมซึ่งหมายถึงระดับความรุนแรงต่ําสุด (รอยละ 0) แบบจําลองดังกลาวสามารถให
สารสนเทศเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลในระดับพื้นที่ และสามารถพยากรณถึงระดับความรุนแรงของปญหา
ความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลในแตละพื้นที่จากตัวแปรที่เกี่ยวของ (เชน รายได การศึกษา โครงขายโทรคมนาคม ศูนย
การเรียนรูไอซีที ฯลฯ) ทําใหทราบไดวาประชากรในแตละพื้นที่ที่เขาถึงอินเทอรเน็ต สารสนเทศและความรูไดใน
ระดับใด สารสนเทศพยากรณที่ไดจะถูกนําไปใชประกอบการตัดสินใจกําหนดนโยบายเพื่อแกไขปญหาความเหลื่อม

2

พสุ เดชะรินทร. (2549). รายงานผลการศึกษาพัฒนารูปแบบเบื้องตนของหนวยงานภาครัฐ: องคการที่มีขีดสมรรถนะสูง. กรุงเทพฯ :
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. หนา 9.

-16ล้ําทางดิจิทัลของประเทศไทย แบบจําลองนี้สามารถใชพยากรณในชวงเวลาที่แตกตางกัน (ทั้งในอดีตและอนาคต)
เพื่อปรับแบบจําลองใหมีความแมนยําในการพยากรณ (Crampton, ibid.:1)

รูปภาพที่ 4 ตัวอยางการพยากรณการเขาถึงอินเทอรเน็ตของประชากรเชิงพื้นที่ผานระบบ GIS
(Crampton and Baker, ibid.)
(2) การพัฒนาแบบจําลองทําเลที่ตั้งที่มีความเหมาะสมที่สุดในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อแกไขปญหา
ความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล เชน การจัดตั้งศูนยการเรียนรูไอซีทีชุมชน (Community ICT Leaning Center) ศูนยบริการ
อิ น เทอร เ น็ ต การจั ด ฝ ก อบรมคอมพิ ว เตอร เ บื้ อ งต น การจั ด ตั้ ง จุ ด ให บ ริ ก ารเชื่ อ มต อ อิ น เทอร เ น็ ต แบบ
Wi-Fi แบบ 3G หรือ แบบ Wi-Max การจําลองทําเลที่ตั้งเปนการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศในเชิงพื้นที่ เพื่อตอบ
ปญหาที่วาตองจัดสรรทรัพยากรเพื่อแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลจํานวนเทาไหร และสถานที่ที่เหมาะสม
ที่สุดในการจัดตั้งศูนยการเรียนรูไอซีทีชุมชน ศูนยบริการอินเทอรเน็ต จุดใหบริการเชื่อมตออินเทอรเน็ตแบบตางๆ
โดยเชื่อมโยงกับสิ่งแวดลอมเชิงพื้นที่ที่มีผลตอการเขาถึง (Crampton, ibid.:1) เชน ถนน เสนทางคมนาคม วัด
โรงเรียน หมูบานในพื้นที่
การจําลองทําเลที่ตั้งดังกลาวขางตน สามารถใชแนวคิดการวัดการเขาถึงในเชิงพื้นที่ (Measuring
Spatial Accessibility) มาประกอบการพัฒนาแบบจําลอง ซึ่งประกอบดวย ความพรอมในการเขาถึงระดับพื้นที่
(Regional availability) และความสามารถในการเขาถึงระดับพื้นที่ (Regional accessibility) โดยมีการนําปจจัยทั้ง
ปจจัยเชิงพื้นที่ (Spatial factors) (เชน ระยะทาง เวลา ภูมิประเทศ) และที่ไมใชปจจัยเชิงพื้นที่ (Nonspatial factors) มา
วิเคราะห วามีปจจัยเชิงพื้นที่และที่ไมใชปจจัยเชิงพื้นที่ (เชน อายุ เพศ ชาติพันธุ รายได ชนชั้นทางสังคม การศึกษา
ความสามารถทางภาษา) ปจจัยใดบางที่เปนสิ่งเอื้ออํานวย หรือเปนขอจํากัดหรืออุปสรรคในการเขาถึงบริการตางๆ
ดังกลาวขางตนของประชากรในพื้นที่ (Wang and Luo,2005:1284-1286)
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รูปภาพที่ 5 ตัวอยางการกําหนดจุดจัดตั้งศูนยบริการอินเทอรเน็ต (Cybercenters) ผานระบบ GIS
(Crampton, ibid.)
(3) การบูรณาการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลกับปญหาที่เกี่ยวของ โดยการนําแผนที่
ความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลซอนทับกับสารสนเทศทางภูมิศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ เชน แผนที่ความยากจน (Poverty
Surface) แผนที่การศึกษา หรือการรูหนังสือของประชากร ฯลฯ เพื่อนําไปสูการกําหนดนโยบาย วางแผนงาน/
โครงการ การจัดสรรงบประมาณในการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลใหเปนไปอยางบูรณาการควบคูกับ
ปญหาทางสังคมอื่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ นอกจากนี้ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
เพื่อแกไขความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล จะตองเปดโอกาสใหประชาชน หรือหนวยงาน องคกรตางๆ ในพื้นที่สามารถเขา
มาระบุขอมูล หรือระบุพิกัด หรือปรับปรุงขอมูลในลักษณะการทําแผนที่ปฏิสัมพันธ (Interactive mapping) หรือการ
สื่อสารสองทาง การรายงานขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน การจัดตั้งศูนยบริการอินเทอรเน็ตของหมูบาน การเปดราน
บริการอินเทอรเน็ตภายในชุมชน การจัดฝกอบรมคอมพิวเตอรเบื้องตนแกประชาชนในหมูบาน ฯลฯ ซึ่ง Crampton
(ibid.:1) เรียกสิ่งนี้วา “การกระจายการประมวลผลโดยมนุษย” หรือ “Distributed Human Computing” หรือ พลัง
ชุมชน (More simply the power of the community)

แผนที่ความยากจน: สัดสวนคนจน (ดานรายจาย) ป 2550 | แผนที่ไอซีที: จํานวนคอมพิวเตอรตอประชากร 100 คน ป 2550

รูปภาพที่ 6 ตัวอยางแผนที่ความยากจนและแผนที่ไอซีทีซึ่งสามารถนํามาซอนทับเพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปร
(ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2552ก, 2552ข)
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กรณีศึกษาการประยุกตใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล
(1) กรณีศึกษาตางประเทศ นครแอตแลนตา รัฐจอรเจีย สหรัฐอเมริกา (Digital Divide in Atlanta,
Georgia, United State of America)
นครแอตแลนตา (Atlanta) เปนเมืองหลวงและเมืองขนาดใหญในรัฐจอรเจีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งมี
ประชากร ณ พ.ศ. 2551 โดยประมาณดังนี้ ในเขตเมือง (City) จํานวน 537,958 คน ชุมชนเมือง (Urban) จํานวน
3,499,840 คน เมืองหลวง (Metro) จํานวน 5,376,290 คน (Wikipedia,2009) แอตแลนตาเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของ
ธุรกิจสําคัญระดับโลกหลายแหง เชน โคก เอทีแอนดทีไวรเลสส เดลตา แอรไลน และโฮมดีโปต รวมทั้งยังเปนที่ตั้ง
ของทาอากาศยานฮารทสฟลด-แจ็คสัน ซึ่งมีความหนาแนนที่สุดแหงหนึ่งของโลก นอกจากนี้ในแอตแลนตายังเปน
ที่ตั้งของสถาบันเทคโนโลยีจอรเจีย สถาบันการศึกษาชั้นนําแหงหนึ่งของสหรัฐอเมริกา (วิกิพีเดีย,2552)
รายงานการวิจัย เรื่อง “Geography of the Digital Divide Case study: Atlanta” ของ Jeremy W.
Crampton (2001), Department of Anthropology & Geography, Georgia State University ซึ่งนําระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศ าสตรม าเปน เครื่อ งมื อ ในการแก ไ ขป ญ หาความเหลื่ อ มล้ําทางดิ จิทั ลของนครแอตแลนตา โดยใช เป น
แบบจําลองเพื่อ (1) พยากรณการเขาถึงอินเทอรเน็ตในระดับทองถิ่น (Predict access at the local level) (2) พยากรณ
การเขาถึงอินเทอรเน็ตในสภาพภูมิศาสตรที่แตกตางกัน (ชุมชนเมือง ชนบท ชานเมือง) (Predict access in different
geographic contexts (urban, rural, suburban)) (3) การหาความสัมพันธระหวางปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของกับปญหา
ความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล คือ เชื้อชาติ รายได และการศึกษา (Account for relative importance of race, income, &
education) และ (4) การเชื่อมโยงกับปจจัยทางสังคมอื่นที่เกี่ยวของ (Relate to social engagement factors (B.
Wellman et al.)) พบวาเมื่อ พ.ศ. 2541 นครแอตแลนตา มีจํานวนผูใชอินเทอรเน็ต รอยละ 45 และประชากรมี
คอมพิวเตอร (PC Ownership) รอยละ 63 เมื่อ พ.ศ. 2542 (Crampton and Baker, ibid.)

รูปภาพที่ 7 แผนที่แสดงที่ตั้งนครแอตแลนตา รัฐจอรเจีย สหรัฐอเมริกา (Crampton and Baker, ibid.)

-19เทศบาลนครแอตแลนตา โดยสํานักเทคโนโลยีชุมชน (Mayor’s Office of Community Technology)
ไดมีความพยามในการลดความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล โดยการจัดตั้งศูนยบริการอินเทอรเน็ตชุมชน (Cyber Centers)
จํานวน 15 ศูนยทั่วนครแอตแลนตา เมื่อ พ.ศ. 2544 โดยใชแบบจําลองระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรขางตนในการ
กําหนดจุดที่มีความเหมาะสมที่สุดในการจัดตั้งศูนยเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางสะดวก (Crampton,
ibid.)

รูปภาพที่ 8 ตัวอยางระบบภูมิสารสนเทศแสดงแผนที่ความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล
ของนครแอตแลนตา รัฐจอรเจีย สหรัฐอเมริกา เมื่อพ.ศ. 2544 (Crampton and Baker, ibid.)
จากรายงานขาวเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2551 พบวา นครแอตแลนตามีการใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
และทางเลือกในการเขาถึงอินเทอรเน็ตเปนลําดับสูงสุดของสหรัฐอเมริกาและมีบริการ Wi-Fi แบบสาธารณะเปน
ลําดับที่สี่ของประเทศ และตามรายงานของ Nielsen Online เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2550 พบวามีครัวเรือน (City's
home Internet users accessed) จํานวนรอยละ 97.2 ที่สามารถเขาถึงเว็บไซตผานเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
(Woyke, 2008) คาดวาจะเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง แสดงใหเห็นวาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลของนครแอตแลนตาได
ลดลงอยางชัดเจน
(2) กรณีศึกษาในประเทศไทย
สํานักภูมิสารสนเทศสถิติ สํานักงานสถิติแหงชาติ (2552ค) ไดจัดทําระบบภูมิสารสนเทศสถิติ (SGIS
: Statistical Geographic Information System) http://sgis.nso.go.th/sgis/ เพื่อนําเสนอขอมูลสถิติเชิงพื้นที่ (Spatial
Statistics)ในลักษณะของแผนที่ (Thematic Maps)โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร ซึ่งจะแสดงใหเห็นภาพ
การกระจายตัว การกระจุกตัวของสารสนเทศสถิติที่สนใจ และการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาตางๆ ในเชิงพื้นที่ได

-20ชัดเจน และเขาใจงาย มากกวาการพิจารณาดูจากตารางสถิติ จึงใชประโยชนชวยในการวางแผน กําหนดนโยบาย การ
ติดตามประเมินผลโครงการ การจัดสรรงบประมาณ ในระดับทองถิ่น ตลอดจนการบริหารจัดการเชิงพื้นที่โดยเปด
บริการภูมิสารสนเทศสถิติในรูปแบบ Web Map Services โดยใชมาตรฐานของ OGC : Open Geospatial Consortium
จึงสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลแผนที่ระหวางหนวยงานได สามารถใชคําสั่งงานระบบมาตรฐาน ไดแก Get Capability
/ Get Map เรียกแผนที่ไปใชงานได หรือ พิมพแผนที่ทางเครื่องพิมพไปใชงานได (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2552ง)
ซึ่งบริการระบบภูมิสารสนเทศสถิติดังกลาว ไดเปดใหบริการสถิติดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดวย แต
เปนเพียงการใหสารสนเทศทางสถิติเทานั้น ยังไมสามารถใชเปนแบบจําลองในการพยากรณทางสถิติได

รูปภาพที่ 9 ภูมิสารสนเทศสถิติจํานวนคอมพิวเตอรตอประชากร 100 คน ป 2551
กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ไดมีการจัดตั้งศูนยการเรียนรูไอซีทีชุม ชน ขึ้น
จํานวน 277 ศูนยและศูนยซึ่งดําเนินงานโดยองคกรเครือขายจํานวน 8 ศูนยทั่วประเทศ ณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2552
และจะขยายเปนจํานวน 600 ศูนย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังนั้น หากมีการนําระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
เพื่อแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลมาประยุกตใชงาน ก็จะชวยใหการกําหนดนโยบาย การวางแผน การ
จัดสรรงบประมาณ การดําเนินงานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในประเด็นดังกลาวเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแกไขปญหา สามารถติดตามและประเมินผลการดําเนินอยางเปนระบบ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(1) หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ที่มีสวนเกี่ยวของในการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ํา
ทางดิจิทัลสามารถใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเปนแบบจําลองเพื่อกําหนดนโยบาย วางแผนงาน/โครงการ
การจัดสรรงบประมาณ และการจัดสรรทรัพยากรในการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลอยางเปนระบบ
สามารถทราบถึงผลที่จะไดรับในภาพรวม จากการตัดสินใจดําเนินนโยบาย และ/หรือแผนงาน/โครงการ

-21(2) ระบบการติ ด ตามและประเมิ น ผลการแก ไ ขป ญ หาความเหลื่อ มล้ํ า ทางดิ จิ ทั ล เป น ไปอย า งต อ เนื่ อ ง
สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของทั้งในระดับประเทศและตางประเทศ เชน
สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สหภาพโทรคมนาคมสากล องคการศึกษา
วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ เปนตน
(3) ภาคประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมในการติดตาม ตรวจสอบการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทาง
ดิจิทัลโดยผานกระบวนการสื่อสารสองทาง (Two ways communication) กับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อ
แกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลในประเทศไทย
(4) การแกไขปญหาทางสังคมที่เกี่ยวของกับปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลเปนไปอยางบูรณาการ โดยการ
นํา ระบบสารสนเทศทางภูมิศ าสตรอื่ น เช น แผนที่ค วามยากจน แผนที่ก ารศึกษา หรื อระดั บ การรูห นั ง สือ ของ
ประชากร มาซอนทับกับแผนที่ความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล ซึ่งจะทําใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบวาการแกไขปญหา
ในแตละสวนนั้นจะมีผลกระทบตอปญหาอื่นอยางไร จะสามารถบูรณาการการทํางานสวนใดเขาดวยกันไดบาง
(5) ประชาชนสามารถเขาถึงบริการภาครัฐตามยุทธศาสตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-Government) บริการ
ทางดานการศึกษา (e-Education) บริการทางดานสังคม (e-Society) ดานอุตสาหกรรม (e-Industry) และดานพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (e-Commerce)ไดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะนําไปสู e-Thailand ตามกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย (IT2010) (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2552ค)

บทสรุป
การประยุกตใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลในประเทศไทย
เปนเครื่องมือสําคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรไทยใหสูงขึ้น ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
เพราะการเขาถึงและสามารถใชประโยชนสารสนเทศและความรูอยางเพียงพอ ยอมเปนปจจัยใหเกิดการรูเทาทัน
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก นําไปสูการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน หรือสามารถดํารงชีวิตไดอยางมี
ความสุขในยุคสังคมฐานความรู (Knowledge Base Society) และเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) ซึ่งปจจัย
สูความสําเร็จของการแปลงแนวคิดการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลดังกลาวไปสูความสําเร็จก็คือ การ
บริหารยุทธศาสตรการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล ซึ่งประกอบดวย การกําหนดยุทธศาสตร การแปลง
ยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ และการประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรอยางตอเนื่อง

ขอเสนอแนะ
รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อแปลงแนวคิดการประยุกตใชระบบสารสนเทศ
ทางภู มิศาสตร เพื่ อ แกไ ขป ญ หาความเหลื่ อ มล้ําทางดิจิ ทัลในประเทศไทยไปสูการปฏิบัติที่เปนรู ป ธรรม โดยมี
หนวยงานรับผิดชอบหลัก คือ สํานักสงเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสํานักงานสถิติแหงชาติ
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Key และคุณปวิมลวรรณ รัตนศรีโชติชวง ที่กรุณาใหความเห็นและขอเสนอแนะอันเปนประโยชนตอการจัดทํา
บทความนี้
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