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ความรวมมือ
ของ รัฐและเอกชน
เพื่อ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
แหงอนาคต ไปสูความสำเร็จ
การทำธุรกิจในโลกปจจุบันที่มีความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไมไดเปนเพียงการสรางผลิตภัณฑและบริการใหมเทานั้น แตเปนการสราง
อุตสาหกรรมใหมที่ไรพรมแดน และ ทาทายระเบียบปฏิบัติที่มีอยู
อุตสาหกรรมทีข่ บั เคลือ่ นดวยเทคโนโลยีขน้ั สูงเชน อินเตอรเน็ตของทุกสรรพสิง่
(Internet of Things : loT) ปญญาประดิษฐ (AI) และเทคโนโลยีที่ชวยนำมา
ซึ่งความปลอดภัย นาเชื่อถือ โดยไมตองอาศัยคนกลางอยาง Block Chain กำลัง
พัฒนาอยางรวดเร็ว และเปนเรือ่ งยากทีผ่ เู ชีย่ วชาญหรือผูป ระกอบการจะกาวทันได
ความทาทายทีภ่ าครัฐซึง่ เปนผูก ำหนดและควบคุมนโยบายตองเผชิญคือ
การกำหนดนโยบายและออกกฎระเบียบที่รัดกุม เพื่อใหครอบคลุม
เทคโนโลยีใหมและรูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะนำไปสูการขับ
เคลื่อนอุตสาหกรรมแหงอนาคตใหเกิดขึ้นไดจริงอยางมีประสิทธิภาพ
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หนึง่ แนวทางสำคัญทีร่ ฐั ควรพิจารณา คือการกำหนดนโยบายใหมๆ ทีม่ บี ทบาทของภาคเอกชน
เขามามีสว นรวมมากขึน้ จากการสำรวจของบริษทั ทีป่ รึกษาดานไอทีและสารสนเทศรายใหญของโลก
อยาง Accenture พบวาประชาชนมีความคาดหวังที่จะใหภาคเอกชนเขามามีบทบาทในการพัฒนา
กรอบปฏิบตั ใิ หมๆ ทีจ่ ะใชในการควบคุมเทคโนโลยีขน้ั สูงรวมถึงผลกระทบดานจริยธรรมทีอ่ าจเกิดขึน้
เชนเดียวกับมุมมองของผูบริหารระดับสูง ก็ตระหนักวาองคกรของตน มีหนาที่ในการกำหนดกลยุทธ
และแนวทางธุรกิจเพื่อรองรับอุตสาหกรรมดิจิทัลที่เกิดขึ้นใหมควบคูไปกับการจัดการกับประเด็น
ดานจริยธรรมที่เกี่ยวของ
ดังนั้น เราคงจะปฏิเสธไมไดวาการสรางความรวมมือ (Collaboration) ของทั้งสอง
ฝายทั้งภาครัฐและเอกชนจึงมีความจำเปนอยางยิ่ง เพื่อใหเกิดนโยบายที่สามารถสราง
ความสมดุลระหวางการเติบโตทางธุรกิจภายใตเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ใหมๆ กับประเด็นจริยธรรม
ตางๆ ที่อาจมีผลกระทบตอสังคมและประชาชน
ประเด็นดานจริยธรรมเปนหนึ่งในประเด็น
ที่ควรไดรับการพูดถึงและถกเถียงเพื่อใหเกิด
ความชัดเจนมากขึน้ เนือ่ งจากเมือ่ การพัฒนาทาง
เทคโนโลยีเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว องคกรอาจให
ความสำคัญกับโอกาสในการดำเนินธุรกิจและ
มองขามประเด็นจริยธรรมที่สำคัญไป ทำให
เกิดความไมโปรงใสและเกิดการเอารัดเอาเปรียบ
สังคมและประชาชนได โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เทคโนโลยีดานปญญาประดิษฐ หรือ Artiﬁcial
Intelligence ทีอ่ าจมีการนำหรือรวบรวมขอมูล
ขนาดใหญ (Big Data) มาใชเปนองคประกอบ
ในการพัฒนา ซึ่งอาจทำใหมองขามถึงขอมูล
บางประเภทที่อาจเปนขอมูลเฉพาะสิทธิของ
แตละบุคคล

ทั้งนี้องคกรสามารถยึดหลักแนวทางใน
การดำเนินการ ตามหลักการ Asilomar AI ซึ่ง
ประกอบดวย 23 ประเด็นพิจารณาเพือ่ การพัฒนา
เทคโนโลยี AI ซึง่ เปนแนวทางทีไ่ ดรบั การยอมรับ
จากผูนำอุตสาหกรรมกวา 3,800 ราย วาเปน
หลักการที่ชวยในการกำหนดแนวทางในการ
พัฒนาอุตสาหกรรม Artiﬁcial Intelligence
ที่สามารถสรางความสมดุลระหวางเทคโนโลยี
กับประเด็นจริยธรรมไดอยางครอบคลุม
เชนเดียวกับในสวนของภาครัฐเอง ก็ไมควร
นำขอมูลไปใชเกินบทบาทหนาที่ของหนวยงาน
ตนเองที ่ ไ ด ร ั บ มอบหมาย หรื อ เพื ่ อ แสวงหา
ประโยชนจากขอมูลของประชาชน ถึงแมจะอยู
ในขอบเขตของอำนาจที่จะกระทำได
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นอกเหนือจากความรวมมือของภาครัฐและภาคเอกชนในประเด็นเรื่องนโยบายตางๆ แลว ความ
รวมมือในการสรางระบบมาตรฐานโดยเฉพาะอยางยิ่งดานคุณภาพของอุปกรณและเทคโนโลยีที่เกิด
ขึน้ ใหมในแตละภาคอุตสาหกรรมก็มคี วามสำคัญอยางยิง่ ตัวอยางเชน มาตรฐานของหุน ยนตอตุ สาหกรรม
ในแตละประเภท มาตรฐานของเครื่องจักรเพื่อใหสามารถเชื่อมตอหรือพูดคุยกันไดผานระบบ IOT
รวมถึงมาตรฐานการใชงานของอุปกรณเซ็นเซอรตางๆ เปนตน ทั้งนี้เพื่อเปนการสรางบรรทัดฐานทั้ง
ในสวนของผูผลิตและผูใชอุปกรณเทคโนโลยีใหสามารถเชื่อมโยงกันได โดยผานหนวยงานที่เกี่ยวของ
เชนเดียวกับสถาบันวิศวกรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของสหรัฐที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดัน
มาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและอินเทอรเน็ต ตลอดจนเพิ่มความพยายามในการ
กำกับดูแล loT ใหมีประสิทธิภาพ รวมถึงสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแหงชาติของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (National Institute for Standards and Technology : NIST) ไดทำการ
รวบรวมขอมูลจากหลายภาคสวน เพื่อจัดทำขอกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับโลกไซเบอร ซึ่งเปน
ที่ยอมรับอยางแพรหลาย
ประเด็นความรวมมือที่สำคัญสุดทายไดแก
ประเด็นดานการจัดการขยะอิเล็กทรอนิคส ซึ่ง
ภาครัฐเองอาจจะตองมีบทบาทสำคัญในการเปน
คนกลางเพือ่ ใหเกิดความรวมมือของทุกภาคสวน
จากทัง้ ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ และ ภาครัฐ
ในการกำหนดรูปแบบของการบริหารจัดการ
ปญหาขยะอิเล็กทรอนิกสทส่ี ามารถลดผลกระทบ
ตอชุมชนและสิ่งแวดลอมตามบริบทที่เกี่ยวของ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ตัวอยางเชน การที่บริษัทชั้นนำอยาง Dell
HP Microsoft Mobile และ Philips ไดริเริ่ม
โครงการจัดตั้งระบบรีไซเคิลผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส ในประเทศไนจีเรีย โดยไดรบั การรวมมือ
จากผูมีสวนไดสวนเสียจากทั้งภาคประชาสังคม
ภาคธุรกิจ และ ภาครัฐ เพื่อขจัด ปญหาขยะ
อิเล็กทรอนิกส ชวยลดผลกระทบตอชุมชนและ
สิ่งแวดลอม ในปจจุบัน โครงการดังกลาว เปน
ตนแบบที่ถูกนำไปใชทั่วทั้งทวีปแอฟริกา
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โดยสรุปแลว ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนควรตองสนับสนุน
ซึง่ กันและกัน ในการกำหนดนโยบายและระบบมาตรฐานตางๆ
ที่มีความสมดุล ตลอดจนมีความยืดหยุน ปรับใหสอดคลองกับ
ความตองการของทั้งสองฝายที่อยูในระดับที่ยอมรับกันได โดย
ใหความสำคัญกับผลลัพธสดุ ทายทีป่ ระชาชนจะไดผลประโยชน
สูงสุด นำไปสูก ารขับเคลือ่ นองคกรไปสูอ ตุ สาหกรรมแหงอนาคต
หรือ อุตสาหกรรม 4.0 ไดอยางมีประสิทธิภาพ
เมื่อภาครัฐออกนโยบายที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสมัยใหม
ก็จำเปนตองเอื้อใหธุรกิจของภาคเอกชนเกิดความสำเร็จ สวน
ผู  ป ระกอบการซึ ่ ง เป น ภาคเอกชนก็ ต  อ งทำตามและเคารพ
กฎหมายของรัฐดวยเชนกัน รวมทัง้ ยังตองปรับตัวใหเทาทันกับ
เทคโนโลยีที่รุดหนาไปยังอนาคต เพื่อไมใหเกิดความสูญเปลา
ในการดำเนินการทางธุรกิจขององคกรตางๆ
ดังนัน้ การทีน่ โยบายจะกาวตามทันเทคโนโลยีใหมๆ ไดตอ ง
อาศัยความรวมมือจากหลายภาคสวนที่มีศักยภาพแตกตางกัน
มาทำงานรวมกัน ในการสรางกรอบแนวคิดและหลักจริยธรรม
ในโลกที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว เพื่อใหสังคมโดยรวมได
รับประโยชนอยางแทจริง
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