
 

 

 

รายงานข่าวเด่นประจ าสัปดาห์จากสิงคโปร์ ช่วงวันที่ 26-31 สิงหาคม 2560 

 

 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560 นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ (Mr. Lee Hsien Loong) ได้กล่าวนโยบาย
แห่งชาติเนื่องในวันชาติสิงคโปร์ (National Day Rally 2017) ณ 
Institute of Technical Education (ITE) โดยรัฐบาลสิงคโปร์ได้
เลือก 3 เรื่องส าคัญ เพ่ือความส าเร็จและความเป็นอยู่ที่ดีของ
สิงคโปร์ ซึ่ง 3 เรื่องส าคัญ คือ การพัฒนาการศึกษาก่อนวัยเรียน 
การปอ้งกันโรคเบาหวาน และการสร้าง Smart Nation ของ
สิงคโปร์ ดังนั้น ชาวสิงคโปร์จะต้องเริ่มต้นที่ถูกต้อง อยู่อย่างดี และ
มีความเป็นอยู่อย่างฉลาดในทุกระดับอายุ (Start right, stay well 
and live smart)     

 นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ได้กล่าวถึงเรื่องทั้ง 3  ดังนี้  

1. ให้มีสถานศึกษาก่อนวัยเรียนเพิ่มข้ึน (More Pre-School Places)   

รัฐบาลจะสร้างศูนย์การศึกษาก่อนวัยเรียนเพิ่มข้ึนอีก 30% หรือ 
40,000 แห่งในช่วง 5 ปีข้างหน้า รวมเป็น 200,000 แห่ง รวมทั้งเด็กทารกและเนิส
เซอรี่ (nursery)  พร้อมกับเพ่ิมคุณภาพของการศึกษาก่อนวัยเรียน รักษาอัตราค่า
เล่าเรียนให้เด็กสามารถเข้าเรียนได้  และเป็นการเพ่ิมจ านวนงานให้สิงคโปร์อีก 
นอกจากนี้ ยังจะให้ครูส าหรับการศึกษาก่อนวัยเรียนได้รับการฝึกอบรมและสร้าง
อาชีพที่ดีขึ้น  เพราะเด็กคืออนาคตของชาติ จึงต้องวางพื้นฐานความรู้เด็กให้
แข็งแรง  

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังให้กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education) เป็นผู้น าในการ
เพ่ิมมาตรฐานการศึกษา ให้เพ่ิมโรงเรียนอนุบาลส าหรับเด็กวัย 5 - 6 ขวบเพิ่มข้ึนอีก 50 แห่งในช่วง 5 ปี
ข้างหน้า  ทั้งนี้ รัฐบาลจะเพ่ิมงบประมาณส าหรับการศึกษาก่อนวัยเรียนอีก 1.7 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ในปี 
พ.ศ. 2563 (2022) เพ่ิมจากงบประมาณปัจจุบันปีนี ้840 ล้านเหรียญสิงคโปร์ 

 
2. การป้องกันโรคเบาหวาน  

 สิงคโปร์เป็นประเทศอันดับ 2 ที่มีคนเป็นโรคเบาหวานมากที่สุด รองจากสหรัฐฯ ซึ่งจากสถิติ ทุก 
1 ใน 9 คนของชาวสิงคโปร์เป็นโรคเบาหวาน และส าหรับในกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป 3 ใน 10 คน
จะเป็นโรคเบาหวาน ดังนั้น นายกรัฐมนตรีจึงขอให้ชาวสิงคโปร์ตรวจสุขภาพอย่างสม่ าเสมอ 
เพ่ือลดความเสี่ยงการเป็นโรคเบาหวาน จึงขอให้ประชาชนออกก าลังกายมากข้ึน รับประทาน
อาหารน้อยลงและทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และลดการดื่มน้ าอัดลม ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องมีพันธสัญญา
กับตนเองและปรับเปลี่ยนความเป็นอยู่ ดังนั้น นายกรัฐมนตรีจึงแนะน าให้คนสิงคโปร์เปลี่ยนมาบริโภคอาหาร
ที่ดีต่อสุขภาพ เช่น ข้าวกล้องแทนข้าวขาว และลดการทานน้ าตาล เช่น ดื่มน้ าเปล่าแทนลดการดื่มน้ าอัดลม  
เพ่ือลดการเป็นโรคเบาหวาน 

 

นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ได้กล่าวปราศรัยเนื่องในวันชาติสิงคโปร์ (National Day Rally 2017) 
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3. การท าสิงคโปร์ให้เป็น Smart Nation 
นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึง Smart Nation คือการท าให้สิงคโปร์ใช้ 

Information Technology ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างงานสร้างโอกาสทางธุรกิจ 
และก่อให้เกิดผลทางเศรษฐกิจต่อสิงคโปร์  ท าให้ชีวิตความเป็นอยู่สะดวกสบายมากขึ้น  มีรัฐบาลมีจุดมุ่งหมาย
ที่จะสร้างโอกาสให้ทุกคนและท าให้คนสิงคโปร์อยู่ในเมืองที่เป็นเมืองขั้นน าของโลก สิงคโปร์มีความ ก้าวหน้าอยู่
แล้ว แต่ต้องเชื่อมโยงระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆและเซ็นเซอร์ให้ดียิ่งขึ้น ให้มีการใช้ระบบ CCTV และเซ็นเซอร์
ให้มากขึ้น  ให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์จาก IT รวมทั้งกลุ่มคนสูงอายุด้วย   

ในขณะที่สิงคโปร์มีทุกอย่างพร้อม แต่ยังล้าหลังในเรื่องการช าระเงิน
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ สิงคโปร์มีการจ่ายเงินผ่านมือถือ แต่มีหลายระบบมากและไม่มี
การเชื่อมโยงต่อกัน จึงไม่ได้รับความนิยมในการใช้ ซึ่งรัฐบาลจะต้องมีการปรับปรุง
ใหม่ ลดความยุ่งยาก ให้มีมาตรฐานเดียวกัน สะดวกและง่ายต่อการใช้ เพ่ือให้มีผู้ใช้มาก
ขึ้น  ธนาคารก าลังท าระบบ PayNow  ซึ่งอนุญาตให้ลูกค้าสามารถโอนเงินเข้าบัญชีต่างธนาคารผ่านมือถือได้ 

ในเรื่องการจ่ายค่าจอดรถแบบคูปอง รัฐบาลจะใช้แอพพลิเคชั่นใหม่ส าหรับการจอดรถในที่จอดรถ 
แทนคูปองจอดรถ คือ Parking.sg  ประชาชนจะจ่ายค่าจอดรถจากมือถือ ซึ่งจะเริ่มในเดือนตุลาคม 2560 นี้โดย 
Urban Redevelopment authority และ Housing Development Board ซึ่งเป็นส่วนของ Government 
Technology Agency 

นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงเทคโนโลยีจะมีผลต่อการค้าปลีกแบบเดิมเนื่องจากประชาชนซื้อสินค้า
ออนไลน์มากขึ้นและใช้บริการส่งถึงบ้าน  ดังนั้น ระบบการค้าปลีกแบบเดิมจะต้องปรับตัว โดยเปลี่ยนมาใช้
ระบบเทคโนโลยีเพ่ือเป็นทางเลือกที่สะดวกให้ลูกค้าด้วย 

สุดท้าย นายกรัฐมนตรีได้สรุปว่า หน้าที่ของรัฐบาล คือการสร้างอนาคตของสิงคโปร์  คนทุกรุ่น 
ต้องมีความอุตสาหะและสร้างอนาคต ให้คอยดูอนาคตและลงทุนให้กับเด็ก ให้ทุกคนท างานร่วมกันและเอาชนะ
อุปสรรค หาโอกาสและมองไปข้างหน้าเพ่ืออนาคตที่สดใสส าหรับทุกคน  

 
ข้อคิดเห็นของ สคต. 

1. รัฐบาลสิงคโปร์จะวางแผนระยะยาวเพ่ือประชาชนและท าให้เศรษฐกิจของสิงคโปร์มีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังมีจุดมุ่งหมายส าคัญในการสร้างให้ประเทศเป็น Smart Nation 
ครบทุกด้านตามท่ีวางแผนไว้ในปีพ.ศ. 2565 (2022)  อย่างไรก็ดี รัฐบาลได้มีโครงการสอนการใช้ IT ให้ผู้สูงอายุ
เพ่ือให้ทุกคนอยู่ในสังคมและเจริญไปพร้อมกัน    

2. ตามท่ีนายกรัฐมนตรีกระตุ้นให้ประชาชนปรับเปลี่ยนการบริโภคและให้หันมารับประทาน
ข้าวกล้องเพ่ือการรักษาสุขภาพ ส่งผลดีต่อไทยในการขยายตลาดข้าวกล้อง ซึ่ง Health Promotion Board ได้
ส่งเสริมมาก่อนหน้านี้แล้ว  ในครึ่งปีแรก สิงคโปร์มีการน าเข้าข้าวกล้องมีมูลค่า 2.8 ล้านเหรียญสหรัฐ และมี
ปริมาณน าเข้า 2,516 ตัน  ขยายตัวร้อยละ 14.8 และ 15.3  ตามล าดับ นอกจากนี้ คนสิงคโปร์เริ่มสนใจบริโภค
ข้าวสีมากขึ้นอีกด้วย 

3. ในส่วนของประเทศไทย Thailand 4.0 รัฐบาลจะต้องมีการปรับให้เป็น eGovernment 
เพ่ือให้การติดต่อกับราชการได้อย่างรวดเร็ว และส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจได้รวดเร็วด้วย และปรับกฎระเบียบ
ให้รองรับกับการใช้ IT เหล่านั้นด้วย   

ที่มา : Prime Minister Office , Channel News Asia 
-----------------------------------------  
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Mr. Lee Hsien Loong นายกรั ฐมนตรี สิ งค โปร์ ได้ กล่ า ว ให้

ความส าคัญถึงการเป็น Smart Nation ของสิงคโปร์ โดยชี้ให้เห็นว่า แม้ว่า
สิงคโปร์จะมีปัจจัยพร้อมต่อการเป็น Smart Nation แต่เมื่อเปรียบเทียบ
กับประเทศส าคัญอ่ืนๆ  สิงคโปร์ยังคงตามหลังในหลายสาขาเมื่อเกี่ยวข้อง
กับการน าเทคโนโลยีมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ โดยกล่าวกระตุ้นให้ประชาชน 
ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้เป็น Smart Nation  
โดยเน้นว่า โลกในสภาวะปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น
การนิ่งเฉย ไมเ่ปลี่ยนแปลงไปตามแนวโน้ม จะท าให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่

ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง โดยสิงคโปร์จะต้องท าให้เป็นประเทศชั้นน าที่ดึงดูดผู้มีความสามารถและความช านาญเข้ามา
ท างานและลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ในสิงคโปร์ให้ได้มากที่สุด 

การเป็น Smart Nation ของสิงคโปร์ ซึ่ง Mr. Lee Hsien Loong เน้นให้เห็นถึง การได้เปรียบในการ
เข้าถึงข้อมูลด้านเทคโนโลยี (Information Technology : IT)  เพ่ือน าไปสู่การเกิดอาชีพใหม่ และโอกาสด้าน
ธุรกิจที่หลากหลาย ช่วยสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจ น าความสะดวกสบายสู่ประชาชน และท าให้
สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีโดดเด่น เหมาะส าหรับการมีชีวิตอยู่ ทั้งการท างานที่ดแีละการบันเทิงควบคู่กันไป 

สิงคโปร์นั้น ถือว่า เป็นประเทศที่มีความได้เปรียบในการเป็น Smart Nation ที่พร้อมอยู่แล้ว เนื่อง
ด้วยสิงคโปร์เป็นประเทศเล็กและมีเครือข่ายทั่วโลก  และประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ด้านดิจิทัล  อีกทั้ง
การศึกษาในสิงคโปร์มีการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์และด้านระบบหุ่นยนต์ 

อย่างไรก็ดี  Mr. Lee มีความเห็นว่า สิงคโปร์ควรจะต้องท าให้ส าเร็จในหลายๆ ด้าน  โดยเฉพาะใน
ด้านการจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  โดย  Mr. Lee  เล่าถึงเรื่องที่ Mr. Lim Swee Say รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานสิงคโปร์ เมื่อเดินทางไปเยือนเซี่ยงไฮ้เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ซ่ึง 
Mr. Lim พยายามจะช าระค่าอาหารที่ร้านข้างทางด้วยเงินสดในขณะที่

คนอ่ืนๆ ที่ยืนต่อแถวเดียวกันใช้เพียงสมาร์ทโฟน
ในการช าระเงินแบบดิจิทัล  ซึ่งคนขายไม่พูด
อะไรกับ Mr. Lim เพียงแต่มองหน้าและชี้ไปที่ 
QR code ส าหรับใช้ WeChat ช าระค่าอาหาร 
ซึ่งจากเหตุการณ์นี้ ท าให้นายกรัฐมนตรีฯ สังเกต
ว่า การช าระค่าสินค้าหรือบริการด้วยเงินสดเป็น
เรื่องที่ล้ าสมัยไปแล้ว ตามหัวเมืองใหญ่ของ

ประเทศจีน คนส่วนใหญ่ช าระค่าบริการต่างๆ ด้วยการแสกน QR code 
เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในสิงคโปร์ยังคงมีแบบแผนและระบบที่แตกต่าง
จากประเทศอ่ืนที่ยังคงช าระด้วยเงินสดซึ่งเป็นที่นิยมมากในการซื้อขาย
สินค้าและการบริการทั่วไป  

 

สิงคโปรก์ับการเป็น Smart Nation  
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Mr.  Lee กล่ า วว่ า  ธนาคารแห่ งชาติ สิ งค โปร์  (Monetary 
Authority of Singapore (MAS) ด าเนินการอย่างแข็งขันในการรวม
ระบบที่หลากหลายเข้าด้วยกัน และในปัจจุบันได้จัดให้มีระบบเดี่ยว
ส าหรับอ่านการ์ด (Single unified terminal) ที่สามารถอ่านการ์ดได้
หลายประเภทโดยใช้เครื่องอ่านชนิดเดียว นอกจากนี้ ธนาคารหลายแห่ง

ได้มีบริการใหม่ที่เรียกว่า “PayNow” ออกมาให้ลูกค้าใช้ ซึ่ง
บริการนี้ท าให้ผู้ใช้บริการสามารถโอนเงินผ่านโทรศัพท์มือถือได้
โดยง่าย เพียงมีหมายเลขโทรศัพท์ เท่านั้น นอกจากนี้ ยัง
สามารถโอนเงินไปยังบัญชีต่างธนาคารได้อีกด้วย 

อย่างไรก็ดี ข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีไม่เพียงแต่มีประโยชน์ในด้านธุรกิจเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์
อย่างมากในด้านการรักษาความปลอดภัยอีกด้วย ซึ่ง Mr. Lee กล่าวว่า สิงคโปร์มีการติดตั้งเครือข่ายการ
ตรวจจับ เช่น กล้อง CCTV  อยู่ทั่วไปตามที่สาธารณะ  ทั้งนี้ นอกจากด้านความปลอดภัยแล้ว เครือข่ายนี้ยังมี
ผลต่อความก้าวหน้าในการพัฒนาการท าให้ประเทศเป็น Smart Nation ของรัฐบาลอีกด้วย โดยมีโครงการที่
สามารถช่วยเหลือในชีวิตประจ าวัน ซึ่งล่าสุดคือ แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือที่ผู้ขับขีส่ามารถใช้ในการช าระ
ค่าจอดรถในบริเวณที่จอดรถสาธารณะได้ คือ “parking.sg” อยู่
ภ า ย ใ ต้ ก า ร ค ว บ คุ ม ดู แ ล ข อ ง  Urban Redevelopment 
Authority (URA – หน่วยงานดูแลด้านการวางผังเมือง)  และ 
Housing & Development Board (HDB – หน่ ว ย ง านดู แล
อาคารที่พักอาศัย)  โดยร่วมมือกับหน่วยงานด้านเทคโนโลยีของ
รัฐบาล ซึ่งจะเปิดให้ดาวน์โหลดใช้บริการได้ในเดือนตุลาคม 
2560 ให้ความสะดวกในการคิดค านวณค่าจอดรถโดยอัตโนมัติ 
จ่ายเงินทางดิจิทัล อีกทั้งสามารถขยายเวลาการจอดรถได้โดย
อัตโนมัติ ซึ่งผู้ขับขี่ไม่ต้องเดินกลับไปท่ีรถแต่อย่างใด   
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นอกเหนือจากประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้เทคโนโลยีแล้ว Mr. Lee ยังกล่าวถึง ผลกระทบจาก
เทคโนโลยีต่อธุรกิจค้าปลีกหรือผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นเจ้าของร้านขายของเบ็ดเตล็ดแบบดั้งเดิม จะเห็น
ได้ว่า ปัจจุบันผู้ใช้บริการเลือกซื้อของออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ตอยู่ที่บ้านมากกว่าการออกไปซื้อที่ร้านเหมือน
เมื่อก่อน ดังนั้น Mr. Lee จึงกล่าวชักชวนให้ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยแบบดั้งเดิมหันมาน าเทคโนโลยีไป
ปรับใช้และบูรณการเข้ากับกิจการของตนเพ่ือมอบบริการที่สะดวกแก่ผู้ใช้บริการ  

การปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีเพ่ือขยายธุรกิจนั้น มีความต้องการเจ้าหน้าที่/พนักงานที่มีความรู้
ความช านาญเพ่ือช่วยขับเคลื่อนโครงการ Smart Nation ของสิงคโปร์ ดังนั้น ในอนาคตอาชีพที่เป็นที่ต้องการ
ของธุรกิจ  อาทิ วิศวกร  โปรมแกรมเมอร์  นักวิเคราะห์ข้อมูลและช่างช านาญการเฉพาะทาง  ซึ่งรัฐบาลมี
แผนการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาส าหรับการเรียนด้านวิศวกรรมศาสตร์  โดย Mr. Lee เสริมว่า การที่
สิงคโปร์จะเป็น Smart Nation ได้อย่างสมบูรณ์แบบนั้น ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมด้วย โดยเริ่มต้นจากการ
พัฒนาตนเองและคนรอบข้าง ให้มคีวามรู้ความช านาญ ให้ส่งผลต่อเนื่องเพ่ือการสร้างให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่
น่าอยู ่น่าท างานและน่าลงทุน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

 
บทวิเคราะห์และข้อคิดเห็นของ สคต. 

เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา สิงคโปร์มีแผนพัฒนาประเทศ 
“Intelligent Nation 2 0 1 5” ซึ่ ง ขั บ เ ค ลื่ อ น โ ด ย  IDA 
(Infocomm Development Authority of Singapore) มี
จุดมุ่งหมายให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความพร้อมและเป็น
แหล่งของเทคโนโลยี  รวมถึงมีโครงสร้างพ้ืนฐาน/ก าลังคนและ
ธุรกิจที่มีคุณภาพ ซึ่งถือว่าสิงคโปร์ท าส าเร็จในแผนพัฒนานี้ 
และต่อมาได้ก าหนดวิสัยทัศน์ใหม่คือ “Smart Nation”  

        นโยบาย “Smart Nation” ของสิงคโปร์มีเป้าหมาย
ส าคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนในสิงคโปร์มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น โดยอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซ่ึงได้มีการจัดตั้ง
ส านักงาน Smart Nation Programme Office ขึ้นตรงต่อ
ส านักนายกรัฐมนตรี โดยท าหน้าที่ประสานงานและก ากับดูแล
องค์กรที่สังกัดกระทรวงต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งให้มีการเชื่อมโยง 

(Connectivity) เป็นส าคัญเพ่ือเข้าสู่การใช้ระบบ Internet of Things (IoT)  อีกท้ังได้มีการทดลองติดตั้ง 
sensor ของระบบต่างๆ ในประเทศเพ่ือเก็บ-วิเคราะห์ข้อมูล และทดสอบ
การเชื่อมต่อทั้งหมด ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า ประชาชนสามารถเข้าถึงการ
ใช้บริการ online ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพในสถานทีทุ่กแห่งทั่วสิงคโปร์ 

 เมื่อมองกลับมายังประเทศไทย ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital 
Economy) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ โดยการน าเอาไอทีเข้ามาใช้เพ่ือ
เพ่ิมผลผลิต เพ่ิมผลงาน และใช้เวลาน้อยลง ให้สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้า
และบริการต่างๆ เพ่ือให้แข่งขันกับชาติต่างๆ ได้อย่างมีศักยภาพ   
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 นอกจากนี้ ยังมีโครงการ Smart City (การพัฒนาดิจิทัลระดับจังหวัด) ที่รัฐบาลจะสนับสนุน
โครงสร้างพื้นฐานและเพ่ิมเติมสิ่งอ านวยความสะดวก โดยเริ่มต้นด้วยการท าให้ “จังหวัดภูเก็ต” มุ่งไปสู่  “5 E” 
ได้แก่ E-society, E-learning, E-citizen, E-education และ E-commerce  ด้วยการวางโครงข่ายไฟเบอร์
ออฟติกให้ครอบคลุมทุกที่  

 หากมองในภาพรวมถึงความก้าวหน้าในปัจจุบันในเรื่องการพัฒนาประเทศให้เข้าสู่ Smart Nation ก็ดี
หรือรัฐบาลดิจิทัลก็ดี จะเห็นได้ชัดว่า สิงคโปร์มีความก้าวหน้ากว่าประเทศไทยมาก เนื่องด้วยสิงคโปร์เป็น
ประเทศขนาดเล็กและรัฐบาลส่งเสริม ผลักดัน และกระตุ้นนโยบายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิงคโปร์เล็งเห็นถึงปัญหา
ส าคัญในด้านการขาดแคลนทรัพยากร จึงมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรภายในประเทศให้มีคุณภาพ ซึ่งประเทศไทย
จะต้องเสริมสร้างความก้าวหน้าให้เท่าเทียมกับสิงคโปร์ อย่างไรก็ดี ไทยได้เปรียบในด้านองค์ประกอบทั้งด้าน
ทรัพยากรและแหล่งที่ตั้ง เมื่อรวมกับการขับเคลื่อนของรัฐบาลและประชาชนชาวไทยที่จะพัฒนา ซึ่งสามารถ
น าพาประเทศให้เป็นประเทศดิจิทัลทีส่มบูรณ์ได้อย่างแท้จริงในอนาคตอันใกล้นี้ 
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