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บทคัดย่อ

นโยบายเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออกเป็นโครงการขนาดใหญ่ทีต่่อยอดจาก										

แผนพฒันาพืน้ทีบ่รเิวณชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก	 เพือ่ใช้ระบบไซเบอร์-กายภาพพฒันา

อตุสาหกรรมเป็นกลไกขับเคลือ่นเศรษฐกิจแห่งอนาคตและเป็นพืน้ทีเ่ศรษฐกจิชัน้น�าของเอเชยี

ผลกระทบของการด�าเนินตามนโยบายท�าให้ภาคตะวันออกของประเทศไทย

เปลีย่นจากสงัคมเกษตรกรรมไปสูส่งัคมอตุสาหกรรม	 และก�าลังก้าวเข้าสู่สังคมไซเบอร์ภายใต้

แนวคดิไซเบอร์เนตกิส์ทีน่�าเอาเทคโนโลยไีซเบอร์	 3C	คอื	 computing	 (การประมวลผล)	

communication	(การสือ่สาร)	และ	control	(การควบคุม)	มาบรูณาการกบัระบบการบรหิาร

และจัดการอุตสาหกรรมและเมือง	(สังคม)	ให้สามารถจัดการด้วยตนเองอย่างอัจฉริยะ	

อย่างไรก็ตาม	ผลของการพัฒนาท�าให้เกิดความเจริญกระจุกตัวอยู่ใน	3	จังหวัด	

คอื	ชลบรีุ	ระยอง	และฉะเชงิเทรา	และก�าลงัขยายตวัออกไปทางด้านตะวนัออกเฉยีงเหนอื

และชายแดนของภาคตะวันออก

ค�าส�าคัญ:	สังคม,	เศรษฐกิจ,	ไซเบอร์,	ภาคตะวันออก,	อีอีซี
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Abstract

The	 Eastern	 Economic	 Corridor	 (EEC)	 policy	 is	 a	mega	 project,																		

extended	 from	 the	 Eastern	 Seaboard	 Development	 Program	 (ESDP).																						

The	policy	focuses	on	encouraging	the	use	of	cyber-physical	systems	for	

industrial	development	to	stimulate	the	future	economy	of	the	area	so	

that	EEC	would	become	a	leading	economic	power	in	Asia.	

The	 impacts	of	 the	policy	 implementation	have	 transformed	 the	

eastern	 region	 of	 Thailand	 from	 an	 agricultural	 society	 to	 an	 industrial													

society,	 and	 the	 region	 is	 now	 becoming	 the	 cybersociety,	 based	 on																									

the	concept	of	cybernetics.	This	concept	involves	the	integration	of	the			

3C	cyber	technologies	(computing,	communication,	and	control)	into	the	

industrial	and	city	 (society)	management	system	 in	order	 for	 the	 region																		

to	become	a	smart	society.	

The	positive	results	of	the	development	are	now	evident	in	three	

provinces,	 including	 Chonburi,	 Rayong	 and	 Chachoengsao.	 Finally;	 the														

impacts	are	gradually	being	extended	to	the	northeastern	and	the	border																				

of	the	eastern	region.

Keywords:	Society,	Economic,	Cyber,	Eastern,	EEC

บทน�า

โครงการเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก:	ออีซี	ี(Eastern	Economic	Corridor:	

EEC)	ที่นิยมเรียกกันว่า	ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก2	มีพื้นที่เริ่มต้นที่เป็นเป้าหมาย

ของการพัฒนา	3	จังหวัด	คือ	จังหวัดชลบุรี	ระยอง	และฉะเชิงเทรา

2	 ชื่อทางการที่คณะกรรมการพัฒนาพื้นท่ีในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 (คบพ.)	 ในการประชุม		
ครั้งที่	 2/2559	 เมื่อวันที่	 20	 เมษายน	 2559	 ท่ีมีมติเห็นชอบในข้อเสนอแนวทางเขตเศรษฐกิจพิเศษ																	
พื้นที่ชายฝั ่งทะเลภาคตะวันออก	 คือ	 “ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 (Eastern																									
Economic	 Corridor)	 ส่วนชื่อที่คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบเมื่อวันที่	 28	 มิถุนายน	 2559	 คือ																		
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	(Eastern	Economic	Corridor	Development)	
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โครงการอีอีซีเป็นนโยบายต่อยอดมาจากแผนงานพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่ง													

ทะเลตะวนัออก:	อสีเทร์ินซบีอร์ด	(Eastern	Seaboard	Development	Program:	ESB)	

ที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ของประเทศครอบคลุมทั้งภาคตะวันออก	8	จังหวัด	คือ	ชลบุรี	

ระยอง	ฉะเชิงเทรา	นครนายก	จันทบุรี	ตราด	ปราจีนบุรี	และสระแก้ว	แต่ในเชิงนโยบาย

เริ่มจากการเลือกพัฒนา	 3	 จังหวัด	 ท่ีมีพื้นท่ีติดชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก	 คือ	 ชลบุรี																		

ระยอง	 และฉะเชิงเทรา	 และการพัฒนาระยะแรกก�าหนดพื้นที่เป้าหมายไว้เพียง																						

2	จังหวัด	คือ	จังหวัดระยอง	และจังหวัดชลบุรี

บทความน้ีจะเริ่มจากการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับไซเบอร์เนติกส์ที่เช่ือมโยงถึง

เมอืงอจัฉริยะ	 เนือ่งจากเป้าหมายของการพฒันาอตุสาหกรรมและเมอืงด้วยระบบไซเบอร์												

ทีมี่ความอจัฉริยะ	จากนัน้ท�าการศกึษาเอกสารทีเ่ก่ียวกับแผนงานพฒันาอสีเทร์ินซบีอร์ดและ

โครงการออีซี	ี และรวบรวมข้อมลูจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องมาแสดงให้เหน็การเปลีย่นแปลง											

ที่เกิดขึ้นจนถึงสังคมไซเบอร์ตามแนวคิดที่น�าเสนอไว้ในบทความนี้

แนวคิดเกี่ยวกับสังคมไซเบอร์และเมืองอัจฉริยะ

ปัจจุบันมีการใช้ค�าว่า	 “ไซเบอร์	 (cyber)”	 เติมหน้าค�าศัพท์ในภาษาอังกฤษ										

หลายค�า	 ส่วนในภาษาไทยใช้ค�าว่าไซเบอร์ขยายค�าเดมิโดยเตมิในส่วนท้าย	 เพือ่ใช้อธบิาย

แนวคิดหรือปรากฏการณ์ท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต	 เช่น	 อาชญากรรมไซเบอร	์

(cybercrime)	การรังแกกันบนไซเบอร	์(cyberbullying)	และความมั่นคงและปลอดภัย

ทางไซเบอร	์(cybersecurity)

สงัคมไซเบอร์	(cybersociety)	เป็นอกีค�าหนึง่ทีใ่ช้ค�าว่า	“cyber”	เตมิหน้าค�าศัพท์	

“society”	 และเป็นอีกชื่อหนึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อบ่งบอกลักษณะของสังคมแบบหนึ่ง															

และใช้เรียกสังคมยุคหนึ่งของมนุษยชาติที่ปรากฏขึ้นหลังสังคมยุคอุตสาหกรรม	 (post-

industry	 society)	 เช่น	สงัคมสารสนเทศ	 (information	 society)	 สังคมอเิลก็ทรอนกิส์	

(electronic	 society)	 สังคมดิจิทัล	 (digital	 society)	 สังคมเสมือนจริง	 (virtual																						

society)	ฯลฯ	

สังคมไซเบอร์เป็นพื้นท่ีเสมือนจริง	 (virtual	 reality)	 ที่เกิดจากการเชื่อมต่อกัน

แบบตาข่ายของระบบกระแสไฟฟ้าหรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร:	 ไอซีที	

(Information	and	Communication	Technology:	ICT)	เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร
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ระหว่างผูใ้ช้เครอืข่ายคอมพวิเตอร์ทัว่โลก	(Oxford	University	Press.	(n.d.)	ส่วนอกีค�า															

ที่มีความหมายใกล้เคียงกันท่ีเกิดขึ้นในปี	 ค.ศ.	 1982	 (พ.ศ.	 2525)	 คือ	 ไซเบอร์สเปซ	

(cyberspace)	 ที่มีการนิยามว่า	 เป็นโลกออนไลน์บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ

อนิเทอร์เนต็	(Merriam-Webster,	n.d.)	และเป็นการจนิตนาการให้อนิเทอร์เนต็เป็นพืน้ที่

ที่ท�าให้เราได้พบกับผู้คนและค้นหาสารสนเทศได้ทุกเรื่องอย่างไร้ขอบเขต	 (Cambridge	

University	Press,	n.d.)

ค�าว่า	 “ไซเบอร์”	 มีที่มาจากปรัชญาด้านเทคโนโลยีของนอร์เบิร์ต	 วีเนอร์																			

(Norbert	Wiener)	 ที่เรียกว่า	 “ไซเบอร์ศาสตร์หรือไซเบอร์เนติกส์	 (cybernetics)”															

ในหนังสือ	Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and 

the Machine (ค.ศ.	 1948	 หรือ	 พ.ศ.	 2491)	 ที่ใช้อธิบายกระบวนการแลกเปล่ียน

สารสนเทศในเครื่องจักรและสิ่งมีชีวิตท่ีสามารถตัดสินใจและบริหารจัดการด้วยตนเอง	

(self-regulation)	 เพือ่ให้เกิดความมัน่คงของระบบ	โดยวเีนอร์พฒันาค�าว่า	“cybernetics”	

มาจากค�าว่า	“Kubernetes”	ในภาษากรกี	ท่ีหมายถงึ	กัปตนัหรอืนายท้ายเรอืทีม่ศีาสตร์

และศิลป์ในการควบคุมเรือ	 เพื่อเปรียบเทียบ	 (metaphor)	 หลักการในการปกครอง														

และศิลปะในการบริหารบ้านเมือง	 (Wiener,	 1950;	 1961)	 แนวคิดของไซเบอร์เนติกส์											

มีหลักการเดียวกับทฤษฎีระบบ	(system	theory)	แต่มีจุดเน้นที่แตกต่างกัน	คือ	ทฤษฎี

ระบบเน้นที่โครงสร้าง	 (structure)	 และตัวแบบของระบบ	 ส่วนไซเบอร์เนติกส์เน้นที	่												

การงานหรอืการท�าหน้าที	่(function)	ของระบบ	เพือ่ทีจ่ะควบคมุการกระท�าและสือ่สาร

อย่างไรกับระบบหรือองค์ประกอบอื่น	ๆ	ของตนเอง	(Sieniutycz,	2020)

แนวคดิไซเบอร์เนตกิส์ยคุแรก	(first-order	cybernetics)	ถกูโจมตว่ีา	เป็นระบบปิด											

ที่ไม่มองหรือเชื่อมโยงมนุษย์เข้าไปอยู่ในระบบ	 ต่อมาในปี	 ค.ศ.	1984	 (พ.ศ.	 2527)																			

วีเนอร์ได้เสนอแนวคิดไว้ในหนังสือ	Human Use of Human Beings: Cybernetics 

and Society	 ว่า	 เราสามารถเข้าใจสังคม	 มนุษย์กับเครื่องจักร	 เคร่ืองจักรกับมนุษย์																

และเครื่องจักรกับเครื่องจักรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้จากการศึกษาข่าวสารและ																			

การสื่อสารที่อยู่ในระบบดังกล่าว	 (Wiener,	 1950)	 และยังเสนอให้นักสังคมวิทยาและ												

นักมานุษยวิทยาน�าเอาหลักไซเบอร์เนติกส์ไปใช้ในการศึกษาและท�าความเข้าใจชุมชน														

ในสังคม	 โดยการให้ความส�าคัญกับกลไกของระบบสารสนเทศและการสื่อสารใน

กระบวนการจัดระเบียบทางสังคม	 (social	 organization)	 ที่อยู่เบื้องหลังปัจเจกบุคคล
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ในชมุชน	(Wiener,	1961)	แนวคิดดงักล่าวแสดงให้เหน็ว่าเขาเป็นคนแรก	ๆ	ทีใ่ห้ความส�าคญั												

กบัคณุค่าของความเป็นมนษุย์	(humanistic	value)	ในการน�าเอาเทคโนโลยมีาใช้ในระบบ

จัดการสังคม	 (society	 governance)	 (Kolesnichenko	 et	 al.,	 2021)	 หลังจากน้ัน

เป็นต้นมาแนวคิดไซเบอร์เนติกส์ได้ถูกน�ามาประยุกต์ใช้ในเชิงสังคมอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงกลางทศวรรษท่ี	 1970	 (พ.ศ.	 2513-2523)	 ส�านักวิเคราะห์ชุมชนของ																		

ลอสแอนเจลสิ	(Community	Analysis	Bureau	of	Los	Angeles)	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	

ได้ใช้ภาพถ่ายทางอากาศแบบอินฟราเรด	(infrared	aerial	photography)	ส�ารวจและ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่	 เพื่อท�ารายงานด้านคุณภาพชีวิตของประชากรและที่อยู่อาศัย		

วธิกีารศกึษาชมุชนดงักล่าวนอกจากจะสอดคล้องกบัแนวคิดของวเีนอร์แล้ว	 ในเวลาต่อมา	

ยงัได้รับการยอมรับกนัว่านีค่อืจดุก�าเนดิของการศกึษาทีเ่รยีกว่า	“เมอืงอจัฉรยิะ”	(Stübinger	

&	Schneider,	2020)

ค�าว่า	“เมอืงอจัฉรยิะ	(smart	city)”	ทีเ่กดิขึน้ประมาณปี	ค.ศ.	1994	(พ.ศ.	2537)	

แม้ว่าจะมีการใช้กันอย่างขว้างขวาง	 แต่เป็นค�าท่ีมีค�าจ�ากัดความที่หลากหลายและไม่มี

นิยามหรือความหมายทั่วไปร่วมกันอย่างชัดเจน	(Monzon,	2015;	Patrão,	Moura	&	

Almeida,	 2020;	 United	 Nation,	 2016)	 ส่วนใหญ่เป็นการกล่าวถึงวิสัยทัศน์ใน																

การพัฒนาเชิงบูรณาการระหว่างไอซีท	ี ความรู้	 และสิ่งแวดล้อม	 ในมิติของการอยู่อาศัย

ภายในเมืองทั้งด้านเศรษฐกิจ	 การปกครอง	 การขนส่ง	 ส่ิงแวดล้อม	 การดูแลสุขภาพ																			

และวัฒนธรรม	รวมถึงมีการจ�าแนกแนวคิดเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะได้เป็น	3	แนวทาง	คือ	

เมอืงดจิทิลั	(digital	city)	เมอืงสเีขยีว	(green	city)	และเมืองแห่งความรู	้(knowledge	

city)	(Hajduk,	2016)	

จากการศึกษาเกี่ยวกับแนวโน้มและทิศทางของค�าว่า	 “เมืองอัจฉริยะ”	 พบว่า													

ในช่วงทศวรรษที	่1960	(พ.ศ.	2503-2513)	เริม่ใช้ค�าว่า	“เมอืงทีว่างแผนด้วยสารสนเทศ	

(informational	 planned	 city)”	 และ	 “เมืองที่วางแผนด้วยวิธีการทางไซเบอร์																		

(cybernetically	planned	city)”	ต่อมาในช่วงทศวรรษที่	 1980	 (พ.ศ.	2523-2533)		

ใช้ค�าว่า	 “เมืองที่เป็นเครือข่าย	 (networked	 city)”	 และ	 “เมืองที่คิดค�านวณได้																									

(computable	 city)”	 และในช่วงระหว่างปี	 ค.ศ.	 1993-2012	 (พ.ศ.	 2536-2555)													

ใช้ค�าว่า	“เมอืงดจิทิลั”	ก่อนเปลีย่นมาใช้	“เมืองอจัฉรยิะ”	เพราะในช่วงทศวรรษที	่1990	

(พ.ศ.	 2533-2543)	 ทั่วโลกเริ่มเข้าสู่บริบทของการยอมรับเอาอินเทอร์เน็ตมาใช้ใน															
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ชีวิตประจ�าวัน	 แม้ว่าจะมีหลายค�าท่ีถูกน�ามาใช้แทนค�าว่า	 “เมืองอัจฉริยะ”	 แต่ค�าว่า																		

“เมืองดิจิทัล”	 ถูกใช้แทนมากที่สุด	 เพราะเมืองดิจิทัลพัฒนาควบคู่มากับไอซีทีและ															

เป็นความคิดที่ปรากฏอยู่ในนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ก่อนกลายมาเป็นกลยุทธ์											

ในการบริหารเมือง	 และมีการสรุปไว้ว่า	 “เมืองอัจฉริยะ”	 เป็นกลยุทธ์หรือนโยบายใน

การน�าเอาเทคโนโลยีมาใช้จัดการเมืองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	 ปรับปรุงส่ิงแวดล้อม												

และการส่งมอบบริการที่ดีขึ้นไปสู่ประชาชน	 ส่วนค�าว่า	 “เมืองดิจิทัล”	 เป็นการน�าเอา														

ไอซีทีไปบริหารและจัดการให้เกิดผลส�าเร็จตามกลยุทธ์ของเมืองอัจฉริยะ	 (Dameri	 &	

Cocchia,	2011;	Patrão,	Moura	&	Almeida,	2020)

ตั้งแต่ป	ีค.ศ.	2005	(พ.ศ.	2548)	เป็นต้นมา	บริษัทด้านไอทีชั้นน�าของโลก	เช่น																	

ซีสโก้	 (Cisco)	 ไอบีเอ็ม	 (IBM)	 และซีเมนส์	 (Siemens)	 เร่ิมน�าเอาไอซีทีมาบูรณาการ																	

และประยุกต์ใช้กับการบริการและโครงสร้างพื้นฐานของเมือง	(Harrison	&	Donnelly,	

2011)	 ต่อมาในปี	 ค.ศ.	 2008	 (พ.ศ.	 2551)	 บริษัท	 ไอบีเอ็ม	 (IBM)	 จ�ากัด	 เริ่มแปลง																			

แนวคิดเมืองอัจฉริยะมาท�าให้เป็นรูปธรรมภายใต้โครงท่ีเรียกว่า	 “โลกที่มีความอัจฉริยะ																	

มากขึ้น	 (smarter	planet)”	และในช่วงปลายป	ีค.ศ.	2009	 (พ.ศ.	2552)	ได้ประกาศ

เจตนารมณ์ที่จะท�าให้เมืองดูบิวก	์ (Dubuque)	 ในรัฐไอโอวา	 (Iowa)	 เป็นเมืองอัจฉริยะ

แห่งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา	 หลังจากปี	 ค.ศ.	 2010	 (พ.ศ.	 2553)	 และเม่ือ																					

สหภาพยโุรป	(European	Union:	EU)	น�าเอาค�าว่า	“อัจฉรยิะ	(smart)”	มาใช้กบัโครงการ

และการพฒันาสภาพแวดล้อมของเมอืงในลกัษณะทีม่คีวามยัง่ยนื	(sustainable)	รฐับาล	

องค์การ	 และบุคคลต่าง	 ๆ	 ทั่วโลกเริ่มหลงใหลและให้ความสนใจในจินตนาการของ								

แนวคิดเมืองอัจฉริยะ	หลายประเทศริเริ่มก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะ	เพื่อน�า

มาใช้ในการพัฒนาประเทศ	 ท�าให้เกิดโครงการภายใต้ค�าว่า	 “เมืองอัจฉริยะ”	 เพ่ิมขึ้น													

อย่างมีนัยส�าคัญ	(Patrão,	Moura	&	Almeida,	2020;	UNDP	China,	2017)	

ปัจจุบัน	 แนวคิดเมืองอัจฉริยะที่เข้าไปครอบง�าความคิดในการจัดการเมือง															

และการวางแผนเปลี่ยนรูปแบบของเมืองเป็นตัวแบบการจัดการที่ใช้ความชาญฉลาด												

ตามแนวคิดไซเบอร์เนติกส์ยุคที่สอง	(second-order	cybernetics)	ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่

ในช่วงทศวรรษที่	 1970	 (พ.ศ.	 2513-2523)	 เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของระบบ														

ที่ไม่เป็นเส้นตรง	 ไร้ระเบียบ	 ซับซ้อน	 การเกิดของสิ่งอุบัติใหม่	 ภายใต้สภาพแวดล้อม												

ที่เป็นระบบเปิด	 (opened	 systems)	 ท่ีมีความไม่แน่นอน	 และไม่สามารถท�านายได	้												
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จึงต้องใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะในการตัดสินใจควบคุมท้ังด้านพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม	

(Krivý,	2018).

ปี	ค.ศ.	2008	(พ.ศ.	2551)	เป็นปีเริม่แรกในประวตัศิาสตร์ของมนษุย์ทีม่คีนอาศยั

อยูใ่นเมอืงมากกว่าอาศยัอยูใ่นชนบทหรอืประมาณร้อยละ	55	 (United	Nation,	2016)	

ท�าให้รัฐบาลในหลายประเทศต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้านของความเป็นเมือง											

ที่เกิดขึ้น	 จึงมีการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการน�าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารเมือง

อย่างแพร่หลาย	จนเกดิเป็นแนวคดิทีเ่รยีกว่า	“รฐับาลอเิลก็ทรอนกิส์	(e-government)”	

สนบัสนนุให้รฐับาลน�าเอาไอซทีมีาใช้ในการบรหิารงานและให้บรกิารประชาชน	เพือ่ท�าให้

เมืองมีความอัจฉริยะมากข้ึน	 (Meijer	 &	 Bolívar,	 2016)	 จนท�าให้ปัจจุบันประชากร

มากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลกถูกบริหารจัดการด้วยระบบอัจฉริยะแบบไซเบอร	์									

เนติกส์ออนไลน์	(Kolesnichenko	et	al.,	2021)

สงัคมไซเบอร์และเมอืงอจัฉรยิะวางอยูบ่นฐานเดยีวกนัของแนวคดิไซเบอร์เนตกิส์	

สังคมไซเบอร์อาจเป็นส่วนหน่ึงของเมืองอัจฉริยะหรือครอบคลุมหลาย	ๆ	 เมืองอัจฉริยะ

และรวมถึงพื้นที่นอกเขตเมือง	 ส่วนเมืองอัจฉริยะตามนิยามมีพื้นที่เป็นเมืองหรืออยู่ใน					

เมืองใดเมืองหนึ่ง	 ภายในสังคมไซเบอร์และเมืองอัจฉริยะมีทั้งสิ่งที่เป็นธรรมชาติ	 เช่น															

สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ	 น�้า	 อากาศ	 และสิ่งท่ีมนุษย์สร้าง	 เช่น	 ส่ิงก่อสร้าง	 ประเพณ	ี

วัฒนธรรม	 กฎหมาย	 สิ่งเหล่าที่ผนวกรวมอยู่ด้วยกันในเมือง/สังคมยากที่จะแยกออก											

จากกันและต้องพึ่งพาอาศัยกัน	 เหมือนไอซีทีที่มีทั้งสิ่งที่เป็นธรรมชาต	ิคือ	กระแสไฟฟ้า	

และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น	 คือ	 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสื่อสาร	 สิ่งที่แตกต่างกันจึงมี

เพยีงเรือ่งของขอบเขตในเชงิพืน้ที	่และมอีงค์ประกอบหลกัร่วมกนั	คอื	ระบบไฟฟ้า	ระบบ

การสื่อสาร	ระบบเทคโนโลยี	ระบบอัจฉริยะ	และระบบการจัดการ

แม้ว่าสังคมไซเบอร์จะเป็นโลกเสมือนจริง	(virtual	world)	ที่เกิดจากการติดต่อ

และส่ือสารระหว่างผู้ใช้งานหรือพลเมืองในแต่ละสังคมทั่วโลกด้วยระบบอินเทอร์เน็ต													

แต่ลักษณะที่แท้จริงของสังคมไซเบอร์เป็นสังคมที่ผนวกรวมระหว่างระบบผู้ใช้งาน																		

และอุปกรณ์ที่อยู่ในโลกกายภาพ	 (physical	 world)	 กับระบบกระแสไฟฟ้าที่เป็น																	

โลกเสมอืนจรงิ	 สงัคมไซเบอร์จงึเป็นสงัคมคูแ่ฝดระหว่างโลกเสมอืนจรงิและโลกทีเ่ป็นจรงิ	

การศึกษาและอธิบายสังคมไซเบอร์จึงต้องมองท้ังสองระบบควบคู่กันไป	 หรือที่เรียกว่า	

ระบบสังคมเทคโนโลยี	(socio-technical	system)	
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อาจกล่าวได้ว่า	สังคมไซเบอร	์คือ	สังคมหลังสมัยใหม่	(post-modern	society)	

ท่ีมนุษย์ได้ประดิษฐ์และพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 และ

เทคโนโลยีการสื่อสาร	จนเกิดเป็นเทคโนโลยีอนิเทอร์เน็ตที่ได้กลายมาเปน็เทคโนโลยีทาง

สงัคมและเคร่ืองมอืทีจ่�าเป็นต่อการด�ารงชพีของมนษุย์ในทกุด้าน	รวมถึงฝังรวมอนิเทอร์เนต็					

เข้าไปอยู่ในทุกสิ่ง	 (Internet	 of	 Things:	 IoT)	 ให้ตรวจจับข้อมูล	 (Sensorization	 of	

Things:	 SoT)	 จากทุกสิ่งในทุกองคาพยพของสังคม	 (social	 organism)	 เพื่อรวบรวม

ข้อมูลและวิเคราะห์ด้วยระบบอัจฉริยะ	ส�าหรับน�าไปใช้ในกระบวนการผลิต	การบริหาร	

และการบริการในสังคมแบบอัตโนมัติ

บทความนีจ้งึมองสงัคมไซเบอร์แบบง่าย	ๆ	คือ	การท่ีหน่วยสงัคม	(social	unites)														

เช่น	บุคคล	ครัวเรือน	องค์การ	โรงงาน	ชุมชน	เมือง	และสังคม	มีการน�าเอาเทคโนโลยี

ไซเบอร์ทีม่คีวามอจัฉริยะมาใช้ในการบรหิารหรอืควบคมุตนเอง	เช่น	การใช้นาฬิกาอจัฉรยิะ

ติดตามและแจ้งเตือนกิจกรรมในชีวิตประจ�าวันของคนทั่วไป	 การใช้เคร่ืองดูดฝุนแบบ

อัจฉริยะท�าความสะอาดภายในครัวเรือน	 การใช้ระบบส�านักงานอัตโนมัติในหน่วยงาน

ภาครฐัและเอกชน	การใช้เทคโนโลยไีซเบอร์	3C	ในระบบการผลิต	และการใช้ระบบขนส่ง

และจราจรอัจฉริยะในชุมชนและเมืองต่าง	ๆ

การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานคร					

เร่ิมส่งผลให้กรงุเทพมหานครเกดิปัญหาต่าง	ๆ	ตามมา	รวมถงึไม่สามารถรองรบัการพฒันา

เศรษฐกจิสมยัใหม่	เช่น	การค้า	พาณชิย์	และอตุสาหกรรม	ท�าให้ในปี	พ.ศ.	2524	รฐับาล																

ได้ประกาศแผนงานพฒันาอสีเทร์ินซบีอร์ด	เพ่ือรองรบัการเปลีย่นกลไกหลกัในการพฒันา

ประเทศจากระบบเกษตรกรรมไปสู่ระบบอุตสาหกรรม	 รวมถึงการกระจายกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจและอตุสาหกรรมจากกรงุเทพมหานครไปสูช่นบทในภมูภิาคต่าง	 ๆ	 ของประเทศ	

เพราะเป็นพื้นที่ใกล้กับกรุงเทพมหานครท�าให้สะดวกต่อการพัฒนาระยะแรก	 เหมาะสม

กับการพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส่ง	การค้าระหว่างประเทศ	การพัฒนาความเป็นเมือง	

เป็นแหล่งสร้างงาน	 และเป็นประตทูางออกให้กบัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืในการส่งสนิค้า

ออกไปจ�าหน่ายในต่างประเทศ	โดยไม่ต้องผ่านกรงุเทพมหานคร	(ส�านกังานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	2526;	2560)	
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คณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที	่28	มถินุายน	พ.ศ.	2559	ได้มีมตเิหน็ชอบหลกัการโครงการ

พัฒนาอีอีซี	 ให้เป็นเขตเศรษฐกิจช้ันน�าของอาเซียน	 และเป็นกลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจ			

เพื่ออนาคต	(new	engine	of	growth)	ประกอบด้วย	5	อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ	

(first	 s-curve)3	 และ	 5	 อุตสาหกรรมใหม่ท่ีมีศักยภาพ	 (new	 s-curve)4	 โดยมีพื้นที่														

เริ่มต้นที่เป็นเป้าหมายของการพัฒนา	คือ	จังหวัดชลบุรี	ระยอง	และฉะเชิงเทรา	(ส�านัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี,	2559;	ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม,	2560)

โครงการพัฒนาออีซีีเป็นยทุธศาสตร์หนึง่ในการขับเคลือ่นนโยบายประเทศไทย	4.0	

(Thailand	 4.0)	 ที่ต้องการเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมของประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจที่														

ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท่ีมีฐานมาจากแนวคิดอุตสาหกรรม	 4.0	 (Industry	 4.0:	 I40)	

ของประเทศเยอรมันที่ใช้เปลี่ยนระบบอุตสาหกรรมของประเทศเข้าสู ่อุตสาหกรรม																			

ยุคที่	 4	 ให้เป็นระบบไซเบอร์-กายภาพ	 (cyber-physical	 Systems:	 CPS)	 โดยการใช้

ระบบไซเบอร์	 (cyber	world)	 ที่เป็นเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์	 ข้อมูล	 สารสนเทศ												

การสื่อสาร	 และการควบคุม	 ผนวกเข้ากับระบบการผลิตที่เป็นกายภาพ	 (physical													

world)	 ทั้งที่มนุษย์สร้างข้ึนและมีอยู่ในธรรมชาติให้เป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตด้วยระบบ

อัตโนมัติแทนนวัตกรรมการผลิตของระบบอุตสาหกรรมยุคเก่าที่ผ่านมา	(ศูนย์เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ,	 2562)	 อีกทั้งได้เปล่ียนแนวนโยบายจากที	่													

เน้นให้ผู้ผลิต	 (supply	 side)	 ใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี	 (technical	 innovation)												

ในการผลิตมาให้ความใส่ใจต่อประชาชนท่ีเป็นแรงงานและผู้บริโภค	 (demand	 side)		

โดยเน้นการพัฒนานวัตกรรมทางสังคม	(social	innovation)	สนับสนุนให้คิดเทคโนโลยี

ท่ีดีต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	 เพ่ือสร้างความก้าวหน้าทางสังคม	 (social	 progress)	

สร้างความสมดุล	ในการด�าเนินชีวิตและการท�างาน	และสร้างความยั่งยืนของทรัพยากร	

(Buhr,	2017)				

การประกาศนโยบายประเทศไทย	 4.0	 เพื่อใช้เป็นแนวคิดในการพัฒนาประเทศ

ของรัฐบาลภายใต้การน�าของพลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 ท�าให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ											

3	 อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยว													
เชิงสุขภาพ	อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ	และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร

4	 หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม	 อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์	 อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ	อุตสาหกรรมดิจิทัล	และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
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และเอกชนน�าไปพัฒนาเป็นนโยบายในทุกด้าน	 ไม่เพียงเฉพาะภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น																					

แต่ยงัเน้นการใช้นวตักรรมทางเทคโนโลยแีละการขับเคลือ่นการเตบิโตเศรษฐกจิเป็นหลกั	

โดยมีบางนโยบายที่เป็นตัวแบบการพัฒนาแบบองค์รวมระดับมหภาคที่สะท้อนให้เห็น	

การพัฒนาเชิงนวัตกรรมทางสังคม	 คือ	 เมืองอัจฉริยะ	 ที่ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม														

สมัยใหม่เป็นเครื่องมือในการบริหารและจัดการ	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและ			

การให้บรกิารของภาครฐั	 ยกระดับการแข่งขนัของภาคเอกชน	ท�าให้ประชาชนมคีณุภาพ

ชีวิตที่ดี	 ได้รับบริการจากภาครัฐด้วยความสะดวกและรวดเร็ว	 และมีสภาพแวดล้อม										

และชุมชนที่น่าอยู่	(กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม,	2561)	

เส้นทางสู่สังคมไซเบอร์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

สภาพสังคมและเศรษฐกิจก่อนเป็นสังคมสมัยใหม่

ลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันออกโดยทั่วไปมีท้ังภูเขา	 ปาไม้	 ที่ราบเชิงเขา	

ที่ราบลุ ่มแม่น�้า	 ที่ราบชายฝั ่งทะเล	 ชายฝั ่งทะเล	 หมู ่เกาะ	 และทะเล	 ส�านักงาน																				

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (2526)	 ได้ฉายภาพลักษณะ																	

ของสังคมใน	 3	 จังหวัด	 ก่อนเริ่มการพัฒนาตามแผนงานพัฒนาอีสเทิร์นซีบอร์ดให้เห็น													

(1)	 จังหวัดชลบุรี	 มีอุตสาหกรรมเป็นเศรษฐกิจหลักของจังหวัด	 แต่ประมาณว่ามีพื้นที่

ท�าการเกษตรประมาณร้อยละ	 65	 และมีประชากรอยู่ในเขตเกษตรกรรมประมาณ																

ร้อยละ	 75	 ของประชากรทัง้จงัหวดั	 (2)	 จงัหวดัระยอง	 มีเกษตรกรรมเป็นเศรษฐกจิหลัก														

แม้จะไม่มีข้อมูลด้านความเป็นอยู่ของประชากรเหมือนจังหวัดชลบุรี	 แต่หากอนุมาน													

จากจังหวัดชลบุรีที่มีความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมมากกว่าประชากรในจังหวัด															

ระยองน่าจะอาศัยอยู่ในชนบทท่ีเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมมากกว่าอาศัยอยู่ในเมือง	 และ																

(3)	จังหวัดฉะเชิงเทรา	มีเกษตรกรรมเป็นเศรษฐกิจหลัก	และเช่นเดียวกับจังหวัดระยอง

หากเทียบเคียงกับจังหวัดชลบุรี	 ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราน่าจะอาศัยอยู่ในชนบท

มากกว่าอาศัยอยูในเมือง

จากภาพเชงิเศรษฐกจิและสงัคมของ	3	จงัหวดั	อนมุานให้เหน็ภาพของภาคตะวนัออก	

8	จงัหวดัในขณะนัน้	คอื	ประชาชนส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นชนบทมากกว่าในเมอืง	เป็นสงัคม

เกษตรกรรมมากกว่าสงัคมอตุสาหกรรม	 สภาพแวดล้อมของสังคมเป็นธรรมชาตมิากกว่า													

สิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัย	ส�านักงาน	และโรงงานอุตสาหกรรม	มีความทันสมัย	
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(modernization)	กระจาย	(diffusion)	และแทรกซมึ	(infusion)	เข้าไปอยูใ่นหลายพืน้ที่	

เช่น	มหาวทิยาลยั	โรงพยาบาล	ถนน	ทางรถไฟ	สนามบนิ	ระบบไฟฟ้า	น�า้ประปา	ไปรษณย์ี	

โทรศัพท์	อ่างเก็บน�้า	และท่าเรือพาณิชย์	(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ,	2526)

ตามแผนงานพฒันาอสีเทร์ินซีบอร์ด	ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ	(2526)	ได้ฉายภาพการพัฒนาให้เห็นการเปลี่ยนแปลงภายใน	10	ปี	

(พ.ศ.	2524-2534)	 คือ	 เมืองชลบุรีจะเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในเชิงธุรกิจการค้า																			

แหลมฉบังจะเป็นเมืองท่าสมัยใหม่ของประเทศ	 พัทยาจะเป็นเมืองท่องเที่ยวคู่ไปกับ																		

การพาณิชย์	 มาบตาพุดจะเป็นเมืองอุตสาหกรรมสมัยใหม่	 และระยองจะเป็นศูนย์																	

การบริการและฐานการศึกษาและวิจัยด้านเทคโนโลยี

การเปลี่ยนแปลงจากชนบทเป็นเมือง

การแบ่งพืน้ทีห่รอืเขตใดเป็นชนบทหรอืเมอืงในพืน้ทีอ่อีซีเีป็นเรือ่งยากระดบัหนึง่	

เพราะทั้งหน่วยงานของรัฐและทางวิชาการมีหลักเกณฑ์และนิยามที่แตกต่างกัน	 ทั้งด้าน

จ�านวนประชากร	ลักษณะทางสังคม	อาชีพ	เศรษฐกิจ	สภาพแวดล้อมทางกายภาพ	และ

เขตการปกครอง5	(ส�านกังานสถติแิห่งชาต	ิกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม,	ม.ป.ป.)	

ส�าหรับงานวิจัยและนักวิชาการในประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้ค�านิยามของค�าว่า	 เมือง															

ในราชบัณฑิตยสถาน	(2524)	ไปผูกโยงกับค�าว่า	เทศบาล	และใช้พื้นที่การปกครองของ

กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	กระทรวงมหาดไทย	ในการแบ่งพื้นที่เขตเมืองและชนบท	

เมื่อพิจารณาจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจในพื้นที่อีอีซีก่อนมีการพัฒนาตาม										

แผนงานพัฒนาอีสเทิร์นซีบอร์ดบ่งบอกให้เห็นว่า	 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตชนบท	 เพราะมี

เขตเมืองมีอยู่เฉพาะในเขตเทศบาลของอ�าเภอเมืองในแต่ละจังหวัด6	 และมีเพียงจังหวัด

5	 ส่วนที่อยู่นอกเขตเมืองหรือเขตเทศบาล	 มีประชากรที่เล้ียงชีพด้วยการเกษตรกรรมเป็นหลัก																
มรีะเบยีบสงัคมท่ีสอดคล้องกบัลกัษณะชมุชนแบบหมูบ้่าน	 ต้ังบ้านเรอืนเป็นกลุม่ก้อน	หรอืกระจดักระจาย
ตามลกัษณะภมิูประเทศหรอืตามประเพณนียิม	 เมอืง	 คอื	 เขตเทศบาลทีม่ปีระชากรตัง้แต่	 10,000	 คน												
ขึ้นไป	 ในทางวิชาการ	 การเป็นแบบเมืองอาจไม่ก�าหนดด้วยจ�านวนประชากร	 แต่อาจก�าหนดด้วย																
ลักษณะบางอย่างของประชากรในชุมชนนั้น	 เช่น	 อาชีพในชุมชนแบบเมืองประชากรส่วนใหญ่จะต้อง
ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่เกษตรกรรม	(ราชบัณฑิตยสถาน,	2524)	

6	 มาตรา	 10	 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล	 พ.ศ.	 2496	 และแก้ไขเพิ่มเติม	 ก�าหนดให้ท้องถ่ิน													
อันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดเป็นเทศบาลเมือง
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ชลบุรีเท่านั้นที่มีโครงสร้างเศรษฐกิจหลักเป็นอุตสาหกรรม	 (ส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	2526)

หลังประกาศจัดตั้งโครงการพัฒนาอีอีซี	 มีการศึกษาการใช้ประโยชน์พื้นที่ของ																		

3	จังหวดั	พบว่า	เป็นพืน้ทีท่างการเกษตรประมาณร้อยละ	66.2	นอกภาคเกษตรประมาณ

ร้อยละ	 20.5	 และพื้นที่ปาไม้ประมาณร้อยละ	 13.3	 (ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์												

และเทคโนโลยีแห่งชาติ	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,	2560)	และเมื่อพิจารณา

สัดส่วนระหว่างเขตเมืองและชนบทจากการแบ่งประเภทองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น								

ของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	 กระทรวงมหาดไทย	 โดยก�าหนดให้เขตเมือง	 คือ															

เทศบาลนคร	เทศบาลเมือง	เทศบาลต�าบล	และเมืองพัทยา	และเขตชนบท	คือ	องค์การ

บรหิารส่วนต�าบล	หรอืนอกเขตเทศบาล	พบว่า	ภาคตะวันออกมอีงค์การปกครองท้องถิน่	

576	แห่ง	มีเขตชนบท	367	เขต	มีเขตเมือง	209	 เขต	และม	ี6	จังหวัด	ใน	8	จังหวัด															

ที่มีเขตชนบทมากกว่าเขตเมือง	ดังรายละเอียดในภาพ	1

ภาพ	1	

แสดงการเปรียบเทียบเขตเมืองและชนบทในภาคตะวันออก

หมายเหตุ.	 จาก	 “ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน”	 โดย	 กรมส่งเสริมการปกครอง												

ส่วนท้องถิ่น	กระทรวงมหาดไทย,	2563	(http://www.dla.go.th/work/abt/)
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จากที่กล่าวมา	 แสดงให้เห็นว่า	 จากอดีตถึงปัจจุบันพื้นที่ในอีอีซีและภาพรวม													

ท้ังภาคตะวนัออกยงัคงเป็นเขตชนบทมากกว่าเขตเมอืง	แต่มแีนวโน้มของการเปลีย่นแปลง

ไปสูส่งัคมแบบเมอืงมากขึน้	เพราะมกีารขยายพืน้ทีข่องนคิมอตุสาหกรรมและสร้างโรงงาน

อุตสาหกรรมรุกเข้าไปในเขตชนบทมากขึ้น	 และมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้านที่อยู่

อาศัยมากขึ้นเพื่อรองรับการย้ายถิ่นฐานเข้ามาประกอบอาชีพที่มีความหลากหลาย														

มากขึ้น

การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมใหม่

การพัฒนาอีสเทิร์นซีบอร์ดระยะแรกตั้งแต่ป	ี2524	ได้ก�าหนดให้	3	จังหวัดของ

ภาคตะวันออก	 คือ	 ชลบุรี	 ระยอง	 ฉะเชิงเทรา	 แต่การพัฒนาระยะแรกมีการก�าหนด																

พื้นที่เป้าหมายไว้เพียง	 2	 จังหวัด	 คือ	 จังหวัดระยอง	 (พื้นที่บริเวณมาบตาพุด)	 และ																

จงัหวดัชลบรีุ	(พืน้ทีบ่รเิวณแหลมฉบงั)	ต่อมาในช่วง	ปี	พ.ศ.	2524-2537	เศรษฐกจิในพืน้ที่													

ขยายตัวอย่างรวดเร็ว	มีการลงทุนด้านอุตสาหกรรม	การบริการ	และการจ้างงานสูงกว่า

เป้าหมายที่ก�าหนดไว้มาก	ท�าให้เกิดปัญหาทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยการผลิต7 

แต่รัฐบาลยังคงขยายพื้นที่เป้าหมายในระยะที	่2	ช่วงปี	พ.ศ.	2538-2551	ให้ครอบคลุม

ทั้ง	8	จังหวัด	พร้อมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	บริการพื้นฐาน	โครงข่ายคมนาคม	และ

สนับสนุนให้มีการจัดตั้งนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม	 แม้ว่า												

ยังคงมีปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงาน	 น�้าไม่เพียงพอในน�้าฤดูแล้งและปัญหาด้าน											

สิ่งแวดล้อมที่เป็นประเด็นใหม่ตามมา	 (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ												

และสังคมแห่งชาติ,	2526;	2533;	2560)	แต่หัวใจส�าคัญของการพัฒนา	และเป็นกลไก

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส�าคัญยังคงอยู่ในจังหวัดระยองและชลบุรี	

จากสถติสิะสมจ�านวนโรงงานทีไ่ด้รบัอนญุาตให้ประกอบกจิการตาม	พ.ร.บ.	 โรงงาน	

พ.ศ.	2535	และ	พ.ร.บ.	โรงงาน	(ฉบับที	่2)	พ.ศ.	25628	ปี	พ.ศ.	2563	แสดงให้เห็นว่า	

พ้ืนที่ที่มีความเป็นอุตสาหกรรมมากที่สุดมีการกระจุกตัวอยู่บริเวณบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง

ทะเลตอนบนหรือบรเิวณทีเ่ป็นพืน้ทีเ่ป้าหมายของการพฒันาระยะแรกตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2524																		

7	ความไม่พร้อมให้บริการของท่าเรือน�า้ลึก	ที่ดินมีราคาสูง	ขาดแรงงานมีฝีมือและต้นทุนแรงงาน
ไร้ฝีมือสูง	และน�้าส�าหรับภาคอุตสาหกรรมไม่เพียงพอ

8	พ.ศ.	2535	ใช้เกณฑ์เครือ่งจักรต้ังแต่	5	แรงม้าขึน้ไปหรอืใช้คนงานตัง้แต่	7	คนขึน้ไป	พ.ศ.	2562	
ใช้เกณฑ์เครื่องจักรตั้งแต่	50	แรงม้าขึ้นไปหรือใช้คนงานตั้งแต่	50	ขึ้นไป
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คอื	ชลบรุ	ีระยอง	และฉะเชงิเทรา	โดยมทีศิทางการขยายตวัขึน้ไปยงัพืน้ทีต่อนในชายแดน	

คือ	ปราจีนบุรี	และสระแก้ว	ดังรายละเอียดในภาพ	2

ภาพ	2	

แสดงจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมรายจังหวัดในภาคตะวันออก พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ.	 จาก	 “แนวโน้มการจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม”	 โดย	 กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม	 กระทรวงอุตสาหกรรม,	 2563	 (https://api.diw.go.th/public/

tableauPublic.jsp?name=A1&ms=1621269178866)

ทศิทางของการกลายเป็นอตุสาหกรรมในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกสอดคล้องกบักรอบ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอีสเทิร์นซีบอร์ด	ระยะที่	2	(2539-2548)	ที่ต้องการเปิดพื้นที่

ตอนในโดยพัฒนาโครงข่ายบริการพื้นฐานเช่ือมโยงกับโครงข่ายบริการพื้นฐานหลัก																

ในระยะที่	1	กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ประเทศเพื่อนบ้าน	และกลุ่มประเทศอินโดจีน	

(ส�านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ	 2560)	 แต่หวัใจส�าคัญ

ของการพัฒนาและเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส�าคัญยังคงอยู ่ในจังหวัดชลบุรี												

และระยอง	 ท�าให้ความเป็นอุตสาหกรรมส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว	 และมี												

การขยายตัวออกไปยังจังหวัดเป้าหมายที่อยู่ในภาคตะวันออก
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การสร้างชุมชนเมืองใหม่

กระบวนการเปลีย่นแปลงจากสงัคมหรอืชมุชนไปเป็นเมอืง	(urbanization)	ท�าให้

มีการเคลื่อนย้ายของผู้คนหรือการด�าเนินกิจการงานเข้าสู่บริเวณเมืองหรือการขยายตัว

ของเมืองออกไปทางพื้นที่	การเพิ่มจ�านวนประชากร	หรือในการด�าเนินกิจการงานต่าง	ๆ 	

มากขึ้น	(ราชบัณฑิตยสถาน,	2524)

เป้าหมายของแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก	 คือ	 การให้พื้นที่														

ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเป็นที่ตั้งอุตสาหกรรมใหม่และการสร้างชุมชนเมืองใหม่																	

เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยส�าหรับแรงงานในภาคอุตสาหกรรมน�าครอบครัวไปอยู่อาศัยได้												

อย่างถาวร	 (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	 2526)														

แม้ว่าการพัฒนาด้านท่ีอยู่อาศัยจะไม่มีปัญหาขาดแคลนเหมือนกับปัญหาด้านโครงสร้าง

พื้นฐานและปัจจัยการผลิต	 แต่กลับมีปัญหาด้านที่อยู ่อาศัยที่มีการลงทุนเกินกว่า																		

ความต้องการ	 เพราะแรงงานส่วนใหญ่ไม่สามารถหางานให้คู่สมรสท�าในพืน้ทีไ่ด้	 เนือ่งจาก

ธุรกิจต่อเนื่องยังไม่ขยายตัวเต็มท่ีและบริษัทแม่ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในกรุงเทพฯ	บริการ														

พื้นฐานทางสังคมยังมีคุณภาพไม่เทียบเท่ากรุงเทพฯ	 ท�าให้แรงงานฝีมือส่วนใหญ่ที่															

อพยพเข้าไปท�างานในพื้นที่ยังไม่ย้ายครอบครัวเข้าไปอยู่อย่างถาวร	 ส่วนใหญ่ยังคง																			

ตั้งบ้านเรือนอยู่ในกรุงเทพฯ	 และจังหวัดใกล้เคียง	 (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา																	

การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	2560)

การท�าให้เป็นอุตสาหกรรมมีผลท�าให้เกิดการขยายตัวของเมืองตามมาอย่าง

รวดเร็ว	 (ราชบัณฑิตยสถาน,	 2524)	 และจากสถิติประชากรตามทะเบียนราษฎรของ														

กรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย	ระหว่างปี	พ.ศ.	2524-2563	(ไม่รวมประชากรแฝง)	

จังหวัดที่มีจ�านวนประชากรเพิ่มข้ึนแบบลาดชันมากที่สุด	 คือ	 ชลบุรี	 และระยอง																						

ส่วนจังหวัดอื่น	 ๆ	 มีจ�านวนประชากรเพิ่มข้ึนแบบค่อยเป็นค่อยไป	 ดังรายละเอียด																							

ในภาพ	3
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ภาพ	3

แสดงจํานวนประชากรตอตารางกิโลเมตรในภาคตะวันออก ระหวาง พ.ศ. 2524-2563

หมายเหต.ุ	จาก	“จ�านวนประชากร	(ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	พ.ศ.	2563)”	โดย	กรมการปกครอง	

กระทรวงมหาดไทย,	 2563	 (https://stat.bora.dopa.go.th/new_stat/webPage/

statByYear.php)

จากข้อมลูทะเบยีนราษฎรของกรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย	แสดงให้เหน็ว่า	

การกลายเป็นเมืองกับการกลายเป็นอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกมีความสัมพันธ์กัน		

โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลตอนบนมีประชาชนอาศัยกันหนาแน่นมากที่สุด	 คือ	

จังหวัดชลบุรี	 รองลงมา	 คือ	 จังหวัดระยอง	 และจังหวัดฉะเชิงเทรา	 ส่วนพ้ืนที่ตอนในที่														

มีประชากรอาศัยอยู่มากท่ีสุดเป็นบริเวณต้นน�้าบางปะกง	 คือ	 	 จังหวัดนครนายก	 ซึ่งม	ี																			

ความเป็นเมืองมากกว่าจังหวัดปราจีนบุรีที่มีความเป็นอุตสาหกรรมมากกว่า	ส่วนจังหวัด

ท่ีอยู่บริเวณชายแดนมีความเป็นเมืองน้อยกว่าบริเวณอื่นอย่างชัดเจน	 ดังรายละเอียด															

ในภาพ	4
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ภาพ	4

แสดงความหนาแนนของประชากรในภาคตะวันออก พ.ศ. 2563 (คน/ตารางกิโลเมตร)

หมายเหต.ุ	จาก	“จ�านวนประชากร	(ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	พ.ศ.	2563)”	โดย	กรมการปกครอง	

กระทรวงมหาดไทย,	 2563	 (https://stat.bora.dopa.go.th/new_stat/webPage/

statByYear.php)

การขยายตัวของเมืองในภาคตะวันออกไม่ได้เกิดจากความเป็นอุตสาหกรรม

เท่านั้น	 แต่หากพิจารณาจากบริบทเชิงพื้นที่จะเห็นว่าบริเวณที่มีความเป็นเมืองมากกว่า

บริเวณอื่นมีพื้นที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯมากกว่า	 เคยเป็นชุมชนเมืองมาก่อนมีแผนการพัฒนา

พืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก	มภีมิูประเทศเหมาะกับการตัง้บ้านเรอืน	เช่น	เป็นชายทะเล

และลุ่มแม่น�้า	 เป็นพื้นที่ที่รัฐบาลมีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าบริเวณอื่น					

และเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส�าคัญของประเทศแห่งหน่ึง	 ปัจจัยเหล่านี้ช่วยผลักดันให้มี														

การพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ด้านทีอ่ยูอ่าศยัและดงึให้ประชาชนจากทกุภูมภิาคของประเทศ

ย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานและหางานท�าเป็นจ�านวนมาก		
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ก�าเนิดสังคมไซเบอร์

จากข้อมูลของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	

(2526)	ในปี	พ.ศ.	25239	แสดงให้เหน็ว่า	พืน้ทีอ่อีซีก่ีอนเริม่แผนงานพฒันาอสีเทร์ินซบีอร์ด

มีร่องรอยของการก่อตัวของสังคมไซเบอร์แล้ว	 เพราะมีการใช้เทคโนโลยีการติดต่อ												

สื่อสารสมัยใหม่ที่เป็นระบบไฟฟ้า	เช่น	โทรศัพท์และโทรเลข

การก้าวเข้าสู่สังคมไซเบอร์ยุคใหม่ท่ีวางอยู่บนฐานของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์				

และอินเทอร์เน็ตมีจุดเร่ิมต้นอยู่ในสถาบันการศึกษา	 เช่น	 มหาวิทยาลัย	 และโรงเรียน														

โดยในปี	 พ.ศ.	 2538	 รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทย	 และได้											

จัดท�าโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย	 (school	 net)	 ท�าให้เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเริ่มแทรกซึมเข้าไปสู่สถาบันการศึกษาของรัฐ	 และในป	ี														

พ.ศ.	 2539	 ทบวงมหาวิทยาลัยในสมัยนั้น	 ได้เสนอให้ท�าการพัฒนาโครงการเครือข่าย

สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา	 (inter-university	 network:	 UniNet)	 เชื่อมโยง														

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา	

หลงัจากนัน้เป็นต้นมารฐับาลได้สร้างนโยบายให้เป็นกลไกขบัเคล่ือนให้ทกุภาคส่วน

น�าเอาไอซีทีมาใช้งาน	 รวมถึงบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	 2540	

ให้รัฐต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน												

ทั่วประเทศ	 และในปี	 พ.ศ.	 2543	 มีการสร้างกรอบแนวคิดประเทศไทยอิเล็กทรอนิกส์	

(e-Thailand)	 เพื่อให้เห็นภาพในอุดมคติของการพัฒนาทั้งภาครัฐ	 เอกชน	 และสังคม											

ส่วนปัจจัยที่ท�าให้อินเทอร์เน็ตแพร่กระจายเข้าสู่ทุกอณูของสังคมอย่างรวดเร็วมาจาก

นโยบายการเปิดเสรีด้านโทรคมนาคม	โดยเฉพาะการประมูลและอนุญาตให้คลื่นความถี	่

3G	ในปี	พ.ศ.	2555

จากสถิติการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของครัวเรือนในภาคตะวันออก	 ระหว่างปี															

พ.ศ.	 2552-2562	 ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	

(2562ก)	 แสดงให้เห็นว่า	 ท้ังภูมิภาคมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเฉลี่ยร้อยละ	 78.3																			

9	 จังหวัดชลบุรีมีชุมสายโทรศัพท์	 8	 แห่ง	 จ�านวนเลขหมาย	 8,660	 หมายเลข	 และมีที่ท�าการ
ไปรษณีย์โทรเลขทุกอ�าเภอ	 จังหวัดระยอง	 มีชุมสายโทรศัพท์	 3	 แห่ง	 จ�านวน	 1,400	 เลขหมาย	 และ															
มีที่ท�าการไปรษณีย์โทรเลขทุกอ�าเภอ	 และกิ่งอ�าเภอ	 และ	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 มีไฟฟ้าจ�านวน																											
ร้อยละ	35.6	ของครัวเรือน	ชุมสายโทรศัพท	์1	แห่ง	จ�านวน	1,000	เลขหมาย
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สูงกว่าระดับประเทศที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ	 74.6	 โดยจังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยการเชื่อมต่อ

อินเทอร์เน็ตมากที่สุดคือ	จังหวัดชลบุรี	รองลงมา	คือ	ระยอง	ตราด	ฉะเชิงเทรา	จันทบุรี	

นครนายก	ปราจีนบุร	ีและสระแก้ว	

เมือ่พจิารณาเฉพาะกลุม่จงัหวดัในพืน้ทีอ่อีซีจีะมค่ีาเฉลีย่ของครวัเรอืนทีเ่ชือ่มต่อ

อนิเทอร์เนต็มากกว่าพืน้ทีท่ีอ่ยูน่อกกลุม่จงัหวดัทีอ่ยูใ่นพืน้ทีอ่อีซี	ีดงัรายละเอยีดในภาพ	5

ภาพ	5	

แสดงการเชือ่มตออนิเทอร์เนต็ของครวัเรอืนในภาคตะวนัออก ระหวาง พ.ศ. 2553-2562

หมายเหต.ุ	 จาก	“สถติเิทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร”	 โดย	ส�านกังานสถติแิห่งชาต	ิ

กระทรวงดจิทิลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม,	2562ก	(http://statbbi.nso.go.th/staticreport/

Page/sector/TH/report/sector_16_201032_TH_.xlsx),	2562ข	(http://www.nso.

go.th/sites/2014/DocLib13/ด้านICT/เทคโนโลยีในครวัเรอืน/2562/full_report62.pdf
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การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของครัวเรือนในภาคตะวันออกเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของ													

การเป็นสงัคมไซเบอร์และเมอืงอจัฉรยิะ	จากสถติติามภาพ	5	แสดงให้เหน็ว่า	ท้ังในระดบั

กลุ่มจังหวัดในพื้นที่อีอีซีและในภูมิภาคตะวันออกมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นสังคม

ไซเบอร์แบบก้าวกระโดด	การเปลีย่นแปลงดงักล่าวมทีศิทางการเตบิโตไปในทศิทางเดยีว

กับความเป็นอุตสาหกรรมและความเป็นเมือง

ในอดีตประเทศไทยเคยใช้ระบบการบริหารราชการแผ่นดินสร้างต้นแบบจังหวัด

อัจฉริยะ	 (smart	province)	ภายใต้นโยบายประเทศไทยอัจฉริยะ	 (smart	Thailand)	

แต่ไม่ประสบความส�าเร็จ	 แม้ว่ารัฐบาลจะใช้นโยบายโครงการขนาดใหญ่	 (mega																					

project)	แบบก้าวกระโดด	(radical	model)	โดยการสร้างเมืองใหม่ด้วยการบูรณาการ

ระบบกายภาพกับไอซีทีให้เป็นหน่ึงเดียวกัน	 มีความเสี่ยงที่จะเกิดความล้มเหลวมาก																				

เพราะประเทศไทยไม่ได้เป็นผู้บุกเบิก	 (innovator)	 ด้านไอซีที	 ท�าให้ไม่สามารถสร้าง

นวตักรรมไซเบอร์ตามทีส่งัคมต้องการได้	ต้องจดัซือ้เทคโนโลยจี�านวนมากจากต่างประเทศ

ภายใต้ข้อจ�ากัดด้านงบประมาณ	 ดังนั้นการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบไซเบอร์ระดับมหภาค	

จึงต้องใช้วิธีการสนับสนุนให้ประชาชนหรือหน่วยสังคมเกิดการยอมรับและใช้ประโยชน์

แบบค่อยเป็นค่อยไป	(incremental	model)	

อนาคตของสังคมไซเบอร์

การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่	 4	 เป็นแนวคิดการเป็นการบูรณาการโลกกายภาพ	

ดิจิทัลและชีวภาพ	 เพื่อเปลี่ยนระบบการผลิตแบบก่ึงอัตโนมัติ	 (semi-automatic)																			

ใช้การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับเครื่องจักร	 (H2M)	 ไปสู่ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ								

(full-automatic)	 ที่เป็นวงจรการติดต่อและสื่อสารระหว่างเครื่องจักรกับจักรกล																	

(M2M)	 ท�าให้กระบวนการผลิตลดการใช้คนลงแต่เพิ่มการใช้จักรกลมากขึ้น	 แนวคิด												

ดังกล่าวไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนแนวคิดของเราเท่าน้ัน	 แต่จะเปล่ียนตัวเราด้วย	 (Al-Ali,	

Gupta	 &	 Nabulsi,	 2018)	 เพราะแนวคิดระบบไซเบอร์-กายภาพถูกน�าไปประยุกต์ใช้													

กับทุกหน่วยสังคมทั้งระดับบุคคล	 ครัวเรือน	 องค์การ	 ชุมชน	 และสังคม	 เช่น	 อุปกรณ์													

สวมใส่	(wearable)	บ้านอัจฉริยะ	(smart	home)	ส�านักงานอัจฉริยะ	(smart	office)	

และเมืองอัจฉริยะ	(smart	city)
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ระบบไซเบอร์-กายภาพ	 (cyber-physical	 systems:	 CPS)10	 เป็นหัวใจใน

กระบวนการผลิตในระบบอุตสาหกรรมยุคที่	 4	 ที่ใช้เทคโนโลยี	 3C	 (computing,																					

communication,	 control)	 ในการดูแลและควบคุมแบบอัตโนมัติและทันที	 (real															

time)	 ด้วยกระบวนการรวบรวมสารสนเทศด้วยอุปกรณ์รับรู ้หรือตรวจจับข้อมูล																			

(sensors)	 จากสภาพแวดล้อมทางกายภาพและส่งสารสนเทศเข้าสู่โปรแกรมในระบบ														

ฝังตัว	 (embedded	 software)	 ท�าการประมวลผลลัพธ์ให้กับหัวขับ	 (actuators)																

ของเครื่องจักรท�างาน	 จึงต้องใช้ระบบการสื่อสารข้อมูลแบบเคลื่อนที่ที่มีความเร็วสูง																

(high-speed	data	 transfer)	และสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว	 (low	 latency)	

ท�าให้ต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในพื้นท่ีโครงการอีอีซีให้เป็นเทคโนโลย	ี												

การสื่อสารยุคที่	 5	 (5G)	 เพื่อรองรับอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ	 (first																		

s-curve)	และอตุสาหกรรมใหม่ทีม่ศีกัยภาพ	 (new	s-curve)	ทีใ่ช้เทคโนโลยอีนิเทอร์เนต็	

(internet	of	things:	IoT)11	(กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม,	2561)	

สังคมไซเบอร์มีบริบททั้งที่เป็นกายภาพและเสมือนจริงที่มีพลวัตสูง	 เพราะเป็น

ระบบเปิดมากกว่าโรงงานอุตสาหกรรม	 ภาพอนาคตของสังคมไซเบอร์ในพื้นที่อีอีซี																			

ที่เป็นรูปธรรมอาจต้องใช้การฉายภาพนิ่งเชิงวิวัฒนาการ	 โดยเริ่มต้นที่สังคมยุคที่	 4																

(society	 4.0)	 ที่แต่ละหน่วยสังคมมีการน�าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้																	

ในการติดต่อและสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน	 เริ่มน�าเอาระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ	

(cloud	 computing)	 มาสร้างและขยายพื้นที่ไซเบอร์หรือโลกเสมือนจริงและท�าให้											

การเข้าถึงและประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศในโลกกายภาพมีประสิทธิภาพมาก													

ก่อนพัฒนาไปสูส่งัคมยคุที	่ 5	 (society	 5.0)	 ภายใต้สงัคมทีใ่ช้เทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ์														

เสริมสร้างความสามารถของคนและเครื่องจักรในทุกกิจกรรมในสังคม	 เช่น	 อุปกรณ์																

เสริมความสามารถการท�างานร่วมกันระหว่างมนุษย์กับระบบไซเบอร์-กายภาพ	อปุกรณ์											

10	 การบูรณาเทคโนโลยีไซเบอร์เพื่อท�าการประมวลผล	 (computation)	 แบบเครือข่าย	
(networking)	 และปฏิสัมพันธ์	 (interaction)	 กับโลกกายภาพ	 (physical	 world)	 ในการควบคุม														
และตัดสินใจแบบทันที	 (real	 time)	 โดยการป้อนข้อมูลเชิงดิจิทัลจากสภาพแวดล้อมเชิงกายภาพ																	
เข้าสูร่ะบบอนิเทอร์เนต็	 (cyber	 space)	 (Al-Ali,	 Gupta	&	Nabulsi,	 2018;	 Jamaludin	&	Rohani,															
2018)

11	พฒันาขึน้มาในช่วงปลายทศวรรษท่ี	1990	จากเทคโนโลยรีะบบฝังตวั	(embedded	system)	
ที่สามารถฝังชิปการสื่อสารแบบไร้สายเข้าไปได	้(Al-Ali,	Gupta	&	Nabulsi,	2018)
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ตรวจจับข้อมูลและระบบการสื่อสารแบบดิจิทัลท่ีมีประสิทธิภาพสูง	 ระบบเทคโนโลยี													

เพื่อการรักษาความปลอดภัยที่ชาญฉลาด	 การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการบริหาร

จัดการสังคมขนาดใหญ่และเฉพาะกลุ่มสังคม	(กระทรวงอุตสาหกรรม,	2561)

พื้นที่อีอีซีเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายของการพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะภายใต้

โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นที่อีอีซี	 (smart	 EEC)	 เพื่อให้น�าเอาเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 รวมถึงเทคโนโลยีที่เป็นอินเทอร์เน็ต	 (IoT)	 และนวัตกรรมที่ชาญฉลาดมาใช้

ให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง														

ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรพัยากรของเมอืงและประชากรเป้าหมาย	ส�านกังานเมอืงอจัฉรยิะ

ประเทศไทย	 (ม.ป.ป.)	 แบ่งประเภทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่จะให้การสนับสนุนและ													

ส่งเสริมเป็น	7	ประเภท	คือ	ด้านสิ่งแวดล้อม	ด้านเศรษฐกิจ	ด้านพลังงาน	ด้านบริหาร

จดัการภาครัฐ	 ด้านการด�ารงชวีติ	 ด้านการเดินทางและขนส่ง	และด้านพลเมอืง	แต่ปัจจุบนั

โครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสาร	 (5G)	 ของสังคมไซเบอร์ในช่วงปลายแผนพัฒนา																					

อีสเทิร์นซีบอร์ดได้พัฒนาเป็นระบบดิจิทัลแล้วแต่ไม่สามารถรองรับนโยบายอีอีซี																					

ภายใต้แนวคิดประเทศไทย	 4.0	 ที่ต้องการยกเครื่องระบบการผลิตใหม่โดยใช้นวัตกรรม

เป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	 ท่ีได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดอุตสาหกรรมยุคที่	 4	

(industry	4.0)	ของประเทศเยอรมัน

ปัจจุบัน	(เดือนพฤษภาคม	พ.ศ.	2564)	พื้นที่อีอีซีมีเมืองที่ได้รับการประกาศเป็น

เขตเมืองอัจฉริยะใน	2	จังหวัด	คือ	จังหวัดระยอง	ได้แก	่วังจันทร์วัลเลย	์และเมืองใหม่

บ้านฉางอัจฉริยะ	 และจังหวัดชลบุรี	 ได้แก่	 แสนสุขสมาร์ทซิตี้	 ส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา															

อยูร่ะหว่างการลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืระหว่างจงัหวดัฉะเชงิเทรา	 ภาคเอกชน																

และส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	 และเมื่อส�ารวจเป้าหมายของโครงการแต่ละ																			

เมอืงอจัฉริยะ12	13	14	พบเทคโนโลยแีละนวตักรรมไซเบอร์	3C	ทีน่�ามาใช้	คือ	เทคโนโลย	ี5G	

ศนูย์ข้อมลู	 (data	 center)	 การวเิคราะห์ข้อมลู	 (analytic)	 ปัญญาประดษิฐ์	 (artificial																	

intelligent)	 อากาศยานไร้คนขับ	 (unmanned	 aerial	 vehicle)	 เทคโนโลยีที่เป็น

อนิเทอร์เนต็	(IoT)	การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ	(cloud	computing)	หุน่ยนต์	(robot)	

12	https://www.whaleenergystation.com	(26	พฤษภาคม	2564)
13	https://eeco.or.th/th/news/325	(26	พฤษภาคม	2564)
14	https://www.ssanetwork.co.thแสนสุข-สมาร์ทซิตี้-smart-city	(26	พฤษภาคม	2564)
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กล้องวงจรปิด	(closed	circuit	television)	อปุกรณ์ตรวจจบัข้อมลู	(sensors)	อปุกรณ์สวมใส่	

(wearable)	นอกจากทีก่ล่าวมา	เราคงปฏเิสธไม่ได้ว่า	หน่วยสงัคมระดบับคุคลและครวัเรอืน	

มแีละใช้เทคโนโลยไีซเบอร์อย่างแพร่หลายแล้ว	เช่น	นาฬิกาอจัฉรยิะ	เครือ่งดดูฝุนอจัฉรยิะ	

ล�าโพงอจัฉริยะ	แต่ประเดน็ทีส่�าคญั	คอื	ทกุภาคส่วนในสงัคมจะบรูณาการและใช้ประโยชน์

จากเทคโนโลยไีซเบอร์ร่วมกนัได้อย่างไร	เพราะหวัใจทีส่�าคัญ	คือ	ข้อมลูขนาดใหญ่ต้องม	ี									

ระบบการจัดการที่ดี	 สามารถแบ่งปันให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกหน่วยสังคมน�าไปวิเคราะห์

และใช้ประโยชน์ได้ด้วยอุปกรณ์ประมวลผลส่วนบุคคลได้ทุกที่และทุกเวลา

อาจกล่าวได้ว่า	 สังคมไซเบอร์ในพื้นท่ีอีอีซีอยู่ในช่วงเริ่มต้นของสังคมยุคที่	 5														

ที่หน่วยงานภาครัฐอยู่ในช่วงริเริ่มนโยบายสร้างระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย

เทคโนโลยีสมัยใหม่และสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมน�าเอานวัตกรรมไซเบอร์	 3C																			

มาใช้งาน	 ส่วนประชาชนท่ัวไปยังใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ในการติดต่อส่ือสารเป็นหลัก																											

ยงัไม่มกีารบรูณาการและใช้เทคโนโลย	ี3C	ในการบรหิารจดัการสงัคมเหมอืนทีป่ระเทศจนี

ใช้ระบบเครดิตทางสังคม	(social	credit	system)	ในการจัดระเบียบทางสังคม	

บทสรุป

ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2524	เป็นต้นมา	แผนพฒันาพืน้ทีบ่รเิวณชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก

เริ่มท�าให้โครงสร้างสังคมในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเปล่ียนจากสังคม

ชนบทที่ใช้คนเป็นผู ้ควบคุมเครื่องมือทางการเกษตรและแรงงานมนุษย์ในการผลิต																									

ไปสู่สังคมอุตสาหกรรมท่ีใช้คนควบคุมเครื่องจักรและคอมพิวเตอร์ในการผลิตมากขึ้น	

ความเป็นอตุสาหกรรมส่งผลให้พืน้ทีบ่รเิวณชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออกกลายเป็นสงัคมเมอืง

อย่างต่อเนือ่ง	และด้วยอทิธพิลของนโยบายการพฒันาไอซทีขีองประเทศท�าให้พืน้ทีบ่รเิวณ

ชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออกและภาคตะวนัออกเริม่พฒันาเข้าสู่สังคมไซเบอร์ควบคู่กนัไปด้วย

ปี	 พ.ศ.	 2559	 รัฐบาลได้ริเริ่มโครงการอีอีซีเพื่อปรับเปล่ียนกลไกการขับเคล่ือน

เศรษฐกิจและสังคมให้อยู่บนฐานของระบบไซเบอร์-กายภาพ	 คือ	 ระบบอุตสาหกรรม														

ยุคที่	 4	 และการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ	 ส่งผลให้พื้นที่ในอีอีซีและ

ภาคตะวันออกเปลี่ยนเข้าสู่สังคมหลังยุคอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยุคใหม่ที่

สามารถบริหารจัดการด้วยตัวเองอย่างชาญฉลาด		
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อนาคตที่มีความเป็นไปได้ภายใต้แนวคิดเมืองอัจฉริยะ	 7	 ด้าน	 คือ	 อาจได้เห็น

นวัตกรรมยุคใหม่ที่ช่วยสร้างสมดุลในพื้นท่ีอีอีซีให้เป็นสังคมที่มีความสะดวกสบายและ									

มีคณุภาพชวีติทีเ่กดิจากการท�างานร่วมกนัอย่างเป็นมติรระหว่างระบบอจัฉรยิะและมนษุย์	

เช่น	 การใช้หุ่นยนต์อัจฉริยะผลิตเครื่องอุปโภคและบริโภคท่ีมีคุณภาพ	 มีระบบอัจฉริยะ

ติดตามและบริหารโลกกายภาพให้มีสภาพแวดล้อมท่ีดีต่อการอยู่อาศัยของคนในสังคม													

มีระบบการรักษาพยาบาลท่ีมีความชาญฉลาดให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง	 มีระบบ

อัจฉริยะในการบริหารจัดการการเดินทางและขนส่งที่สะดวกรวดเร็วและเป็นมิตรกับ												

สิ่งแวดล้อม

จากทีก่ล่าวมา	แสดงให้เหน็ว่า	แผนพัฒนาพืน้ทีบ่รเิวณชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก

ท�าให้ความเป็นอุตสาหกรรมและความเป็นเมืองกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่	 3	 จังหวัดของ														

ภาคตะวันออก	คอื	ชลบรุ	ีระยอง	และฉะเชิงเทรา	และโครงการออีซีทีีย่งัคงเน้นการพฒันา

อยู่ในพื้นที่	3	จังหวัดของภาคตะวันออก	การกระจุกตัวของหน่วยสังคมในสังคมไซเบอร์

ท่ีเรยีกว่า	BIGS:	ภาคธรุกจิ	(business)	ภาคอตุสาหกรรม	(industrial)	ภาครฐั	(governance)	

และภาคสังคม	(society)	ยังคงอยู่ใน	3	จังหวัดของภาคตะวันออก

การพฒันาไปสูส่งัคมไซเบอร์ในแต่ละภาคส่วนมผีลกระทบทัง้เชงิบวกและเชงิลบ	

โดยเฉพาะการมุ่งเน้นการแข่งขันและการเติบโตเชิงเศรษฐกิจด้วยการใช้ระบบจักรกล	

แบบอัตโนมัติแทนมนุษย์เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพการผลิตอาจส่งผลกระทบต่อ

ทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นแรงงานในกระบวนการผลิต	 คือ	 ต้องใช้แรงงานที่มีทักษะสูง															

จ�านวนมากขึ้น	 ท�าให้แรงงานท่ีมีทักษะต�่าว่างงานมากขึ้น	 ภาครัฐจึงต้องวางแผนพัฒนา

ทรัพยากรด้านแรงงานที่มีทักษะสูงให้เพียงพอและสร้างงานรองรับแรงงานที่มีทักษะต�่า

ให้ด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพไม่ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา

จากที่กล่าวมาบทความนี้เน้นให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทมาสู	่											

ยุคเริ่มต้นของการเกิดสังคมไซเบอร์ในอีอีซีและมองไปถึงอนาคตในระยะสั้นมากกว่า														

ระยะยาว	 เพราะเทคโนโลยีไซเบอร์มีการเปลี่ยนแปลงและอุบัติใหม่อย่างรวดเร็ว																		

การศกึษาเกีย่วความพร้อมด้านเทคโนโลยไีซเบอร์เป็นหวัข้อน่าสนใจไม่น้อยไปกว่ามติอิืน่	ๆ	

เพราะสามารถอธิบายเชิงเทคโนโลยีและสังคมร่วมกันได้ท้ังในระดับแนวตั้งจากระดับ

จุลภาคสู่ระดับมหภาค	และสามารถเปรียบเทียบเชิงพื้นที่ในแนวราบได้ด้วย
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