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ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ กบัอนาคตของระบบโทรคมนาคมในไทย + ความน่ากลวั 
ของเทคโนโลยต่ีอคนจน 

 
สัมภาษณ์พเิศษ 
  
ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อ านวยการโครงการ CU Transformation จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ผู้เช่ียวชาญด้าน
เทคโนโลยีและระบบโทรคมนาคม 
  
ก่อนหนา้น้ี ดร. สุพจน์ ด ารงต าแหน่งในหลายสายงาน ไม่วา่จะเป็น ผูช่้วยอธิการบดี ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
และยทุธศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม 
(TRIDI) รวมถึงยงัเป็นคณะอนุกรรมาธิการพิจารณากฎหมายดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สภาปฏิรูปแห่งชาติ  
  
การพูดคุยกนัของ GMLive และ ดร. สุพจน์ ในคร้ังน้ี มีประเด็นท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัเทคโนโลยใีนปัจจุบนัหลาย
เร่ืองดว้ยกนั เช่น เด็กไทยกบัเทคโนโลยปัีจจุบนั, เทคโนโลยท่ีีเขา้มา Disrupt ระบบการศึกษา และจุดเด่นและจุด
ดอ้ยของระบบโทรคมนาคมในบา้นเรา รวมถึงความอนัตรายของเทคโนโลยใีนหมู่คนจน  
  
GMLive : เห็นว่าตอนนี ้ดร. สุพจน์ เข้ามารับบทบาทในด้านเกีย่วกบัการศึกษา อยากให้เล่าถึงบทบาทนีค้รับ 
ดร. สุพจน์ : ช่วงน้ีก็ท  างานเป็นผูอ้  านวยการโครงการ CU Transformation ในต าแหน่ง Chief Transformation 
Officer ก็จะท าหนา้ท่ีเป็นคนช่วยขบัเคล่ือนการปรับเปล่ียนจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัเพื่อใหส้อดรับกบัแนวโนม้
ใหม่ในเร่ืองของเทคโนโลยท่ีีมา Disrupt อุตสาหกรรมการศึกษา ก่อนหนา้ก็ท างานเก่ียวกบัดา้นความร่วมมือกบั
ภาคอุตสาหกรรม จะท าเร่ืองเก่ียวกบัการสร้างความร่วมมือกบัภาคเอกชน เพื่อใหมี้โครงการวจิยัร่วมระหวา่ง
อาจารยม์หาวทิยาลยักบัภาคเอกชน และก่อนหนา้นั้นก็เคยท าอยูส่ถาบนัวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรม
โทรคมนาคม 
  
GMLive : พูดถึงค าว่า Disrupt น่ีถือเป็นค าทีถู่กพูดถึงในช่วงหลายๆ ปีมานี ้โดยเฉพาะอย่างยิง่ การ Disrupt 
การศึกษา  
ดร. สุพจน์ : จริงๆ ตอนน้ีแนวโนม้เทคโนโลยมีีส่วนท่ีจะท าใหก้ารเขา้ถึงองคค์วามรู้ไม่ใช่เร่ืองยากอีกต่อไป โดย
ตอนน้ีจะเห็นวา่ยทููบ ฯลฯ ก็จะมีเน้ือหาใหเ้รียนรู้ไดม้ากมาย ดงันั้นในอนาคตเขาก็คาดการณ์กนัวา่ความจ าเป็นท่ี
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จะตอ้งมาอยูใ่นหอ้งเรียน และก็นัง่เลคเชอร์กนัเป็นชัว่โมงๆ ก็จะไม่มีความจ าเป็นอีกต่อไป แนวโนม้ในปัจจุบนั
ก็จะมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอน อาจจะท าเป็นในลกัษณะท่ีเราเรียกวา่ Flipped Classroom   
เร่ืองของการไปดูเน้ือหาก็จะใหนิ้สิตนกัศึกษาสามารถไปดูไดจ้ากทางออนไลน์หรือศึกษาล่วงหนา้มาก่อน เสร็จ
เราก็มาปรับเปล่ียนรูปแบบการเรียนการสอนในชั้นใหก้ลายเป็นเร่ืองของการมาท ากิจกรรม มีการโตต้อบกนั มี
การท างานกลุ่ม เพื่อท่ีจะเสริมทกัษะอ่ืนท่ีไม่ใช่เป็นเร่ืองของเน้ือหาเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงตรงน้ีก็มีส่วนใหท้างภาค
การศึกษาเองก็ตอ้งมีการปรับตวัเพื่อใหเ้ขา้กบัเทคโนโลยใีหม่ท่ีก าลงัเกิดข้ึน 
  
GMLive : แล้วส่วนตัวมองว่า นักศึกษายงัจ าเป็นต้องเข้าห้องเรียนเป็นคลาสหมือนเดิมหรือไม่ 
ดร. สุพจน์ : คิดวา่จ าเป็น คือผมไม่ไดบ้อกวา่การเลคเชอร์เป็นเร่ืองท่ีไม่ดี เลคเชอร์เป็นเร่ืองท่ีดี ลองสมมุติวา่
ไอน์สไตน์จะมาเลคเชอร์ใหเ้ราฟังสักสองชัว่โมง เราจะฟังไหม หรือวา่ใครท่ีเป็นนกัเขียนท่ีมีช่ือเสียงในสาย
สังคมศาสตร์มาเล่าใหเ้ราฟังในเร่ืองท่ีเราอยากฟัง แต่ล าพงัเพียงแค่นั้นคงไม่พอ ฉะนั้นส่ิงท่ีสถาบนัการศึกษา 
หรือโรงเรียน มหาวทิยาลยั จะใหไ้ดก้็คือวา่ตอนท่ีอยูใ่นชั้นเรียนน่ีเรามีโอกาสมาแลกเปล่ียนกบัอาจารยท่ี์มี
ประสบการณ์ในวชิานั้นๆ ความเช่ียวชาญนั้นๆ  
  
เราไดมี้โอกาสมาท างานร่วมกบัเพื่อน เพื่อท่ีจะคน้หาความรู้เพื่อท่ีจะตอบโจทยห์รือแกปั้ญหา ประสบการณ์
เหล่าน้ีหาไม่ไดจ้ากการดูออนไลน์อยา่งเดียว ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงซ่ึงมหาวทิยาลยัหรือสถาบนัการศึกษาไทย
จะตอ้งปรับตวั เช่น ตอนน้ีก็ยงัมีการจดัอบรมกนัเยอะแยะ มีการท าเวิร์กช็อปท่ีตอ้งเนน้ในเชิงท่ีตอ้งมีการปฏิบติั
จริง หรือตอ้งมีการน าเอาความรู้มาประยกุตใ์ชม้ากข้ึน 
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GMLive : พูดถึงระบบโทรคมนาคมในบ้านเราทีม่ีการพฒันาอยู่ตลอดเวลากจ็ริง โดยส่วนตัวแล้วอาจารย์คิดว่า
มันเทียบเท่าระดับสากลหรือไม่ 
ดร. สุพจน์ : ในเร่ืองของระบบส่ือสารไร้สาย ตอนน้ีก็ถือวา่พฒันามาเยอะแลว้ สมยัก่อนเราเร่ิมมี 3G ก็จดัส่ง
ขอ้มูลดว้ยความเร็วในระดบั 10 MB ส่วนมา 4G ก็จะอยูท่ี่ 100 Mb/s แต่ในอนาคตอนัใกลท่ี้ก าลงัจะมา อยา่งเช่น
ท่ีประเทศญ่ีปุ่นก็ก าลงัจะเร่ิมใหบ้ริการ 5G ภายในปี 2020 อนันั้นความเร็วในการรับ-ส่งขอ้มูลก็จะเพิ่มข้ึนเป็น 
1,000 Mb/s ท่ีในทางเทคนิคจะเรียกวา่ 1 Gb/s ก็จะส่งดว้ยความเร็วสูงข้ึน ถามวา่ส่งดว้ยความเร็วสูงข้ึนแลว้มนัมี
ประโยชน์อยา่งไร จะเห็นไดว้า่ตอนน้ีเราใช ้4G เราก็จะเร่ิมดูวดีิโอแลว้ ใครขบัรถ รถติด อยากดูละคร อยากดู
อะไรก็สามารถดูบนมือถือได ้และก็ไม่จ  าเป็นจะตอ้งดูตามเวลาดว้ย  
  
  ซ่ึงการใชง้านก็จะเป็นเร่ืองของวดีิโอมากข้ึน แต่ในอนาคตก็คงจะเป็นเร่ืองของ Internet of Things เร่ืองของการ
ส่ือสารผา่นวดีิโอ อาจจะมีการท าพวก Virtual Reality ตอนน้ีจะเร่ิมเห็นกลอ้งรุ่นใหม่ท่ีเป็นแบบ 360 องศา ในยู
ทูบก็จะเห็นวดีิโอแบบ 360 องศามากข้ึน ซ่ึงจะสามารถถ่ายทอดประสบการณ์เสมือนจริงใหก้บัคนท่ีอยูท่ี่ไหนก็
ได ้ดงันั้นก็จะท าให้โครงข่ายหรือการใหบ้ริการโทรคมนาคมตอ้งการความเร็วในการส่งเพิ่มข้ึน ในโลกปัจจุบนั
เรายงัใชมื้อถืออยู ่มีคนละเคร่ืองบา้ง  สองเคร่ืองบา้ง สามเคร่ืองบา้ง  
  
แต่วา่ในยคุน้ี ปีน้ีท่ีจะเร่ิมเห็นแลว้วา่ผูค้นในบา้นก็จะเร่ิมติดเซ็นเซอร์อะไรในบา้นมากข้ึน เช่น เซ็นเซอร์แสง
สวา่ง อยา่งเวลาขบัรถกลบับา้นก็จะสามารถเปิดไฟอตัโนมติั ต่อไปตูเ้ยน็ก็จะมีการติดเซ็นเซอร์ ถา้น ้าหมด ของ
หมด ก็สามารถท่ีจะเตือนได ้หรืออาจจะสามารถออกค าสั่งใหไ้ปซ้ือของใหม้าเติมไดท้นัที มีเซ็นเซอร์วดั
อุณหภูมิความช้ืน อยา่งตอนน้ีมีปัญหาเร่ืองอากาศไม่ดี ฉะนั้นเซ็นเซอร์วดัคุณภาพอากาศก็มีความจ าเป็นท่ีภาครัฐ
ก็จะตอ้งใช ้ซ่ึงพวกอุปกรณ์ทั้งหลายเหล่าน้ีมนัจะเพิ่มข้ึนเป็นหลายเท่าตวั 
  
GMLive : ระบบเครือข่ายในบ้านเราพฒันาขึน้มากแต่กย็งัไม่พร้อมส าหรับรองรับการใช้ของมนุษย์เป็นวงกว้าง 
จริงหรือไม่ 
ดร. สุพจน์ : ตอนน้ียงัไม่พร้อมครับ มนัมีขอ้จ ากดัเยอะ จริงๆ ในเชิงของการวางเครือข่ายการใหบ้ริการก็มีมาก
พอแลว้ แต่วา่ในการท่ีเราจะปรับจาก 4G ไปเป็น 5G นั้น มนัจะตอ้งใชค้ล่ืนความถ่ีมากกวา่เดิม และคล่ืนความถ่ี
มนัก็เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคญั ผูใ้หบ้ริการก็ตอ้งการความถ่ีสักอยา่งนอ้ย 100 เมกะเฮิรตซ์ ซ่ึงปัจจุบนัก็จะ
มีกนั 30 บา้ง 20 บา้ง ซ่ึงไม่เพียงพอถา้จะใชบ้ริการ 5G อนัท่ีสองจะตอ้งมีการขยายเครือข่าย ไปตั้งเสาอะไรพวก
น้ี ซ่ึงพอเป็น 5G ก็จะตอ้งมีการติดตั้งเพิ่มข้ึนเยอะ ตอ้งติดตั้งภายในอาคารภายในท่ีต่างๆ มากข้ึน  
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เพราะจะตอ้งส่งดว้ยความเร็วสูงและใชค้ล่ืนในระยะทางท่ีไม่ไกลนกั เราจะไดค้วามเร็วท่ีสูงมาก มนัจะไม่ใชเ้สา
สัญญาณท่ีปล่อยมาแลว้ทุกคนก็รับไดห้มด แต่มนัจะเป็นลกัษณะเหมือนการเล็งกนัจากเสาอากาศ มนัจะเล็งมาท่ี
เคร่ืองตวัน้ีเลยท าใหเ้ราส่งดว้ยความเร็วสูงได ้ซ่ึงจะตอ้งมีการลงทุนและตอ้งมีการใชส้ถานท่ีต่างๆ ในการติดตั้ง
เสาสัญญาณมากข้ึน แต่ตอนน้ีขอ้จ ากดัใหญ่คือเร่ืองคล่ืนความถ่ี ซ่ึงยงัไม่สามารถจดัสรรไดเ้พียงพอ และจะเป็น
หนา้ท่ีของหน่วยงานก ากบัดูแลในอนาคตวา่จะตอ้งท าให้มีคล่ืนความถ่ีท่ีเพียงพอ และใหเ้อกชนเขา้มาประมูล 
  
GMLive : อนาคตของระบบเหล่านีจ้ะเป็นอย่างไรในอกี 5 ปีข้างหน้า 
ดร. สุพจน์ : มองยาก เพราะ 5 ปีก็ไกลมาก จริงๆ ถา้มองไกลๆ ก็จะเห็นเป็นโลกท่ีไม่อยากใหเ้ป็น คือเหมือน
หนงัเร่ือง Wall-E มีฉากตอนหน่ึงท่ีข้ึนไปอยูบ่นยานอวกาศล าหน่ึง แลว้มีคนรูปร่างอว้นๆ ทว้มๆ ลอยอยูบ่น
เคร่ืองออโตอ้อกไปเป็นแถว คนท่ีอยูบ่นนั้นไม่ตอ้งท าอะไรเลย เพียงแต่ดูดน ้ากินอาหาร แลว้ก็เอามือไปกดปุ่ม
คุยกนัผา่นระบบท่ีเป็นจอทั้งหมด อนันั้นเป็นโลกท่ีไม่ควรจะเป็น แต่ถา้ถามวา่โลกท่ีควรจะเป็นคืออะไร ก็คือ
โลกท่ีเราควรอยูร่่วมกบัหุ่นยนต ์อยูร่่วมกบัคอมพิวเตอร์ใหไ้ด ้จุดน้ีท าใหห้ลายประเทศพยายามมาพฒันาทกัษะท่ี
เราใชใ้นเร่ืองคอมพิวเตอร์ให้ได ้  
  
อยา่งสิงคโปร์ องักฤษ ก็พยายามเร่ิมสอนเด็กใหรู้้เร่ืองโปรแกรมเร่ือง Coding เพื่อจะไดเ้ขา้ใจหุ่นยนตแ์ละอยู่
ร่วมกนัใหไ้ด ้แลว้ก็คิดวา่ต่อไประบบไหนท่ีจะสามารถออโตเมติกได ้ก็จะกลายเป็นออโตเมติกเกือบหมด 
เพราะฉะนั้นคนก็จะตอ้งมาสร้างมูลค่าเพิ่มใหต้นเองใหไ้ด ้ตอ้งมีทกัษะเร่ือง Soft Skill ตอ้งรู้จกัคนอ่ืนเยอะข้ึน 
แลว้ก็ตอ้งมีอะไรท่ีตนเองถนดัเฉพาะดา้น ตอนน้ีก็พยายามใหลู้กคน้หาใหเ้จอเหมือนกนัวา่ตนเองมีทกัษะอะไรท่ี
ไม่เหมือนคนอ่ืน อนัดบัแรกก็ตอ้งพยายามสร้างข้ึนมาให้ได ้
  
GMLive : ทุกวนันี้เทคโนโลยทีั้งระบบโทรคมนาคม และระบบอ่ืนๆ ต่างพฒันาไปไกลมาก แต่กย็งัมีประชาชน
ส่วนหน่ึงทีย่ังเข้าไม่ถึง เช่นน้ันแล้วจะเป็นอนัตรายเพยีงใด ประชาชนเหล่านีจ้ะได้รับผลกระทบเพยีงใด  
ดร. สุพจน์ : ตรงน้ีน่ากลวั สมยัก่อนจะใชค้  าวา่ Digital Devide คือความเหล่ือมล ้าในเร่ืองของการเขา้ถึง
เทคโนโลยดิีจิทลั ถา้ใครยงัไม่เขา้ถึงก็จะเสียโอกาสมากข้ึน สมยัก่อนเราอาจแค่พูดวา่ถา้ไม่มีสัญญาณ
โทรศพัทมื์อถือก็จะโทรศพัทคุ์ยกบัเพื่อนไม่ได ้แต่พอตอนน้ีเป็น 3G 4G แลว้ ถา้เขา้ถึงไม่ไดก้็จะเล่น
อินเทอร์เน็ตไม่ได ้ถา้ไม่มีสมาร์ทโฟนก็จะเขา้ถึงขอ้มูลไม่ได ้จึงเห็นไดว้า่ ยิง่เทคโนโลยไีปเร็วแค่ไหน คนท่ีถูก
ทิ้งไวก้็จะยิง่ถูกทิ้งไกลข้ึน เช่นนั้น ถา้ถามวา่หนา้ท่ีของภาครัฐหรือผูก้  ากบัดูแลคืออะไร ก็คือการพยายามไปดูแล
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ใหค้นสามารถเขา้ถึงได ้วนัก่อนผมไปบรรยายท่ีจุฬาฯ และไดคุ้ยกบัเจา้หนา้ท่ีในรัฐกิจซ่ึงอาจจะเป็นเจา้หนา้ท่ี
ระดบัล่างไม่ใช่ระดบัสูง  
  
พอถามวา่ในน้ีมีใครมีสมาร์ทโฟนบา้ง ปรากฏวา่ยกมือกนัหร็อมแหร็ม ดงันั้นโลกของคนท่ีเขา้ถึง กบัไม่เขา้ถึง 
จึงน่าจะต่างกนัมากข้ึน ตรงน้ีน่าจะเป็นประเด็น ในเชิงกายภาพไม่มีปัญหาอะไร เพราะวา่ประเทศไทยสมบูรณ์ 
ทุกคนกินขา้วได ้อยูไ่ดห้มด แต่ถา้ถามถึงการเขา้ถึงขอ้มูลไม่ได ้โอกาสก็ต่างกนัเยอะ มนัก็สนบัสนุนนโยบาย
ของรัฐบาลท่ีจะท าใหเ้น็ตประชารัฐเขา้ถึงทุกหมู่บา้น แต่วา่ถา้แค่ระดบัหมู่บา้นก็ยงัไม่พอ 
 

 

GMLive : ในพธีิเปิดโอลมิปิกฤดูหนาวทีผ่่านมา มีการใช้โดรน (Drone) มาเป็นไฮไลท์ในพธีิเปิดด้วย 
ดร. สุพจน์ : ก็เป็นตวัอยา่งท่ีดีในเร่ืองของการน าเทคโนโลยมีาใชก้บัศิลปะ ตอนน้ีโดรนมีการใชป้ระโยชน์เยอะ
แลว้ เช่นบริษทัสตาร์ทอพัท่ีคณะวศิวกรรมศาสตร์ก็จะใชโ้ดรนในการท าแผนท่ี เพื่อใชใ้นการปล่อยปุ๋ยหรือยาฆ่า
แมลงตามจุดต่างๆ โดรนจึงเป็นตวัอยา่งของเทคโนโลยท่ีีกา้วหนา้และใชป้ระโยชน์ได ้ซ่ึงคนทัว่ไปก็อยากจะใช้
ประโยชน์เหมือนกนั จึงตอ้งส่งเสริมใหค้นน าไปประยกุตใ์ชเ้พื่อใหเ้กิดนวตักรรมใหม่ๆ ของประเทศ เพื่อกา้ว
ขา้มกบัดกัรายได ้
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GMLive : มองอย่างไรในเร่ืองเด็กไทยกบัเทคโนโลยีปัจจุบัน 
ดร. สุพจน์ : จริงๆ ประเทศไทยก็ส่งเสริมเร่ืองน้ีมานานมาก เรามีโครงการ Gifted วทิยาศาสตร์ เรามีการ
ประกวดนวตักรรมจ านวนมาก ก็ตอ้งใหโ้อกาสพวกเขาในการพฒันา แต่ก็ตอ้งมองถึงเด็กส่วนใหญ่ดว้ย ผมคิดวา่
ควรส่งเสริมให้เด็กทุกคนไดมี้โอกาสเรียนคอมพิวเตอร์ อยา่งท่ีจุฬาฯ ก็มีริเร่ิมแลว้ สมยัก่อนเราเช่ือวา่คนท่ีเรียน
วทิยาศาสตร์เท่านั้นถึงจะเรียน Coding ได ้แต่ท่ีสิงคโปร์ เด็กทุกคนตอ้งเรียนทุกอยา่งเสมือนภาษาท่ี 3 ท่ี 4 ท่ี
ภาษาคอมพิวเตอร์ส าคญัก็เพราะนกัเรียนจะไดมี้โอกาสในการสร้างนวตักรรม โดยไม่จ  าเป็นวา่ตอ้งไปเขียน
โปรแกรมเอง เพียงแต่เรียนใหรู้้วา่คอมพิวเตอร์ท าอะไรใหเ้ขาไดบ้า้ง ท าใหเ้ขารู้วา่เขาสามารถสั่งงานอะไรได้
บา้ง และสามารถอยูร่่วมกบัคอมพิวเตอร์ไดใ้นฐานะท่ีเป็นฝ่ายควบคุม  
  ถา้เราไม่สอน ไม่ให้โอกาสเด็กท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์เลย เด็กก็จะเป็นเหมือนคนรุ่นก่อนหนา้น้ีซ่ึงไม่ทนั
เทคโนโลย ีเด็กก็จะมองวา่เทคโนโลยเีป็นส่ิงท่ีตนไม่รู้เร่ืองและตดัออกจากชีวติ ต่อไปเม่ือโตเป็นผูใ้หญ่แลว้ไป
อยูใ่นองคก์ร ก็อาจตดัเร่ืองเทคโนโลยอีอกจากองคก์รดว้ย ประเทศก็จะไม่เจริญ 
  
ผมจึงอยากเปิดโอกาสใหค้นทุกคนไดเ้ขา้ถึงเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์หรือไอทีต่างๆ ใหเ้ตม็ท่ี รัฐบาลตอ้งส่งเสริม
โดยอาจก าหนดวา่ทุกคนตอ้งเรียนเร่ืองน้ี หรืออาจท าบอร์ด หรือ Kit ต่างๆ เพื่อให้เด็กไดมี้โอกาสลอง ถา้ถามถึง
เด็กไทย (ท่ีคุน้เคยกบัเทคโนโลย)ี ตอนน้ีมี แต่ยงัเป็นส่วนนอ้ย ส่วนใหญ่ยงัเขา้ไม่ถึง เราจึงตอ้งให้โอกาสเขาใน
การไดล้องท า การจดัประกวดเป็นเร่ืองดีแต่เป็นแค่ปลายทาง เพราะส่ิงท่ีตอ้งท ามากกวา่นั้นคือการส่งเสริมให้
เด็กไดคิ้ดสร้างนวตักรรมใหม่ๆ ดว้ยการลงมือท า 
  

นักเขียน : วิทวสั ปัญญาเลิศวุฒิ 

ช่างภาพ : ณฐมน โพธา 
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